


Kedves irodalom kedvelô 
Diákok és Tanárok!

Szeretettel meghívunk Mindenkit a „Nyugat gyermekei” c. 
irodalmi estek sorozatára a híres New York Kávéházba! 

Programjainkon az Országos Széchényi Könyvtár Nyugat-
szavalóversenyének döntôsei lépnek fel. Két havonta a 
Misztrál együttes játszik, akik a nyugatos írók mûveit 
zenésítették meg és szintén két havonta az MTV ifjúsági 
kulturális irodalmi mûsorok szekesztôje, Nyitrai Kata tart 
elôadást.

Minden alkalom más-más híresség életét idézzük fel, hogy 
együtt emlékezhessünk meg az idén 100 éves folyóiratról 
és a méltán elismert és közismert írókról, költôkrôl, akik a 
New York Kávéházban alkottak és szerkesztették a Nyugat 
hasábjait. 

A mûsoros estek idôpontjai a következôk:

március 20. Ady Endre 
április 9. Kosztolányi Dezsô 
május 15. Babits Mihály 
június 26. Szabó Lôrinc 

szeptember 25. József Attila 
október 30. Tóth Árpád 

november 27. Juhász Gyula 

A programok minden alkalommal délután 17:00-tól 18:30-
ig tartanak, ingyenesek és csak a fogyasztás fi zetendô.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! Csoportos érkezés 
esetén, elôzetes értesítést kérnünk a +36 1 88 66 129-
es vagy a +36 1 88 66 167-es telefonszámra, illetve 
e-mailben a restaurantmanager@newyork.boscolo.com-ra, 
hogy biztosíthassuk a helyeket Mindenki számára!

Baráti üdvözlettel:
A szervezôk

A Nyugat gyermekei



Endre Ady , 1877-1919, Hungarian poet. 

He abandoned his studies in law for a career in 

journalism and literature. His fi rst volume of poetry, 

Versek, appeared in 1899. After 1903 he spent most of 

his time in Paris, where he fell in love with a woman 

who became the subject of many poems. A lyric poet 

noted for an original and creative use of language, Ady 

was infl uenced by the French symbolists. He became 

a leader of the politically and artistically radical 

Hungarian writers who attacked the complacent 

materialism of Hungary’s upper classes and founded the 

literary magazine, Nyugat at the New York Café.

I guard Your eyes 
 With my old man’s wrinkled hand, 
with my old man’s squinting eyes, 

let me hold your lovely hand, 
let me guard your lovely eyes. 

Worlds have tumbled, through their fall 
like a wild beast chased by fright 

I came, and I on you did call 
scared, I wait with you inside. 

With my old man’s wrinkled hand, 
with my old man’s squinting eyes, 

let me hold your lovely hand, 
let me guard your lovely eyes. 

I do not know why, how long 
can I thus remain for you - 
but I  hold your lovely hand 
and I guard your lovely eyes. 

Tr: Adam Makkai

Literary events for the next months: 

 20th March 2008 - Commemorating - Endre Ady
9th April 2008 - Commemorating - Dezsô Kosztolányi 

Soron következô mûsoraink:

 2008. március 20. – Ady-est
2008. április 9. – Kosztolányi-est

Our monthly offer from the 
favourite dishes of Endre Ady:

Breakfast offer:
„Small literary platter”

Cooked ham, savoury salami, cooked 
marinated beef tongue, 

boiled eggs with paprika,
tomatoes and fresh homemade bakery

Coffee
Price 3100 HUF

Lunch and dinner offer
Lentil sauce with veal-stew 

and fresh sour cream
Hot served quiche 

with cottage cheese and dill
Coffee

Price 3900 HUF

Ady Endre (1877–1919) jogi tanulmányok helyett 

költôi és újságírói babérokra tört. Elsô verseskötete 

Versek címmel 1899-ben jelent meg, de igazi áttörést 

az 1906-ban napvilágot látott Új versek címû kötete 

jelentett. Ezt követôen 1914-ig szinte minden évben 

új kötettel jelentkezett. (Utolsó kötete 1918-ban, 

posztumusz kötete pedig 1923-ban jelent meg.) 

Ady fellépése heves rajongást és elutasítást egyaránt 

kiváltott. Újszerû szerelmi lírája (Léda-versek), 

a magyarságot szenvedélyes szeretettel ostorozó 

költeményei, és ôszinte, személyes, a nagy szélsôségeket 

is kifejezô istenes költészete mindmáig nagy hatásúak.

Ôrizem a szemed 
 Már vénülô kezemmel 
 Fogom meg a kezedet, 

 Már vénülô szememmel 
 Ôrizem a szemedet. 

 
Világok pusztulásán 
 Ôsi vad, kit rettenet 

 Ûz, érkezem meg hozzád 
 S várok riadtan veled. 

 
Már vénülô kezemmel 
 Fogom meg a kezedet, 

 Már vénülô szememmel 
 Ôrizem a szemedet. 

 
Nem tudom, miért, meddig, 
 Maradok meg még neked, 

 De a kezedet fogom 
 S ôrizem a szemedet.

Havi ajánlatunk 
Ady Endre kedvenc étkeibôl:

Reggeli ajánlat:
„Kis irodalmi tál”  

 fôtt sonka, pikáns szalámi, fôtt pácolt 
marha nyelv, fôtt tojással, paprikával, 

paradicsommal, és friss házi pékáruval.
kávé 

Árajánlat 3100 HUF

Ebéd és vacsora ajánlat
Lencsefôzelék borjúpaprikással, 

friss csorgatott tejföllel
Forrón tálalt kapros túrós lepény 

kávé
Árajánlat 3900 HUF
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Újra a Kávéház falai közé idézzük a Nyugat nagyjait. 
100 évvel a híres irodalmi folyóirat megszületése után, 
2008-ban a ’Nyugat gyermekei’ elôadásában terítékre 
kerülnek a hajdani költôk, írók legismertebb alkotásai, 
kedvenc fogásai, megzenésített költeményei. Legyenek 
részesei ennek a kedves megemlékezésnek, ahogy  világ 
legszebb kávéházában újra életre kel Ady, Kosztolányi vagy 
éppen Babits Mihály. 

Idôpont: 2008. március 20.
17.00  New York Kávéház

Program: Nyitrai Kata az MTV ifjúsági kulturális 
irodalmi mûsorok szerkesztôjének bevezetôje, majd az 
Országos Széchényi Könyvtár szavalóversenyének döntôs 
fi ataljai adják elô Ady híres verseit.

A márciusi, „Ady hónap” alkalmával a költôóriás legkedvesebb 
étkeit kóstolhatják meg a konyha ajánlásával.

A New York Kávéházban egész márciusban naponta kétszer 
(11.00 és 17.00) vetítjük a Nyugat gyomra c. nagysikerû 
fi lmet (rendezô: Fazekas Bence), melybôl megismerhetik a 
költôk, írók kávéházi és étkezési szokásait. 

Asztalfoglalás: +36 1 88 66 167 vagy a 
restaurantmanager@newyork.boscolo.com e-mail címen.
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