„ N Y U G AT 1 0 0 ” S Z Á Z É V E S A N Y U G AT F O LY Ó I R AT
Szeretettel meghívjuk Önt és partnerét 2008. január 15-én
19.30 órára a “Nyugat 100” emlékév nyitóeseményére,
amelyet
az
Oktatási
és
Kulturális
Minisztérium,
a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Televízió és
a Nemzeti Kulturális Alap a Nyugat folyóirat indulásának
századik évfordulója tiszteletére rendez.

Kedves Barátunk!
Eddig tartott a meghívó formális és hivatalos része. Mi, e levél aláírói, úgy gondoljuk, nem lenne méltó
a Nyugat szelleméhez és jelentőségéhez, ha a folyóirat indulásának századik évfordulóját csupán egy
hivatalos megemlékezéssel és ünnepi beszédekkel próbálnánk kipipálni. Nem egy „halottra” és nem valami
múlt időbe tehető gondolatra szeretnénk emlékezni, hiszen a Nyugat hagyománya és szellemisége mind
a mai napig itt él - mindannyiunkban. Vannak emlékezetes és fontos pillanatok: egészen biztosan ilyen volt az az
1932-es téli este, amelyen a Nyugat folyóirat szerzői összegyűltek a Zeneakadémián, hogy a huszonötödik évfolyam
megjelenését együtt köszöntsék. Ekkor készült a híres „zongorás” kép, amely az irodalomkönyvek jóvoltából mára talán
minden magyar ember közös vizuális emléke a folyóiratról. „… úgy álltak ott egyenes derékkal egymás oldalán, harcos
óriások, legyőzhetetlen összefogásban, mint akik a homlokukon lecsorduló vértől boldogan nevetnek bele a világba.
Láttam.” – írta az eseményről évekkel később Ottlik Géza. Elevenítsük fel közösen ezt az 1932. január 10-ei estét!
Van egy zongoránk és van egy házunk, amely erre az alkalomra a Nyugat házává változik, ahol másfél órára
mindenki belefeledkezhet abba, ami egykor a Nyugat volt. Ígérjük, nem kell hosszan üldögélni és ünnepi beszédeket hallgatni. Babits és Móricz, Karinthy és Kosztolányi, Illyés és Szép Ernő, Füst Milán és Németh László várnak
bennünket - a kortárs magyar irodalom és művészet legkiválóbb képviselőinek tolmácsolásában.
Jöjjön el, ünnepeljünk együtt, merítsünk erőt a Nyugat szellemiségéből, hogy ebben az évben írásainkat,
megszólalásainkat, gondolkodásmódunkat, cselekedeteinket könnyebben és biztosabban hassa át a folyóiratból
sugárzó, sokféleségben testet öltő egység.
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A rendezvény helyszíne:
VI. kerület Király utca 26. VAM Design Ház
A rendezvény kezdési időpontja:
2008. január 15. 19.30
Mivel az eseményről televíziófelvétel is készül,
kérjük, hogy legkésőbb 19.15-ig érkezzenek meg.
A program végén állófogadást tartunk,
melyre szeretettel várjuk.

