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Magyar Operett Hangverseny.  December 11-én ezévben másodszor csendült fel a
Magyar Himnusz a sarasotai Operaházban.  A Kossuth Klub, Kisvarsányi Éva
rendezésében, �Örökszép Melódiák� cimmel nagysikerű magyar operett hangversenyt
mutatott be a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola fiatal művészei
előadásában.  A Zeneakadémia javára rendezett hangversenyen Fodor Beatrix (szoprán),
Simon Krisztina (mezzo), Fekete Attila (tenor), és Bátki-Fazekas Zoltán (bariton)
léptek fel Patkó József zongora kiséretével.

Fodor Beának ez volt a második sarasotai fellépése: márciusban operaáriákkal szerepelt
a Kossuth Klub klasszikus zenei hangversenyén.  Az operett műfajban is ragyogó
teljesitményt nyújtott.  A János Vitézben kacér francia királykisasszonyt alakitott, majd
mint Vig Özvegy bűvölte a közönséget a Vilja dallal.  Simon Krisztina gyönyörű
szinezetű mezzo szopránja nagyszerűen érvényesült a Lili Bárónőből választott áriában
(�Egy férfi képe van a szivem közepében�), valamint a �Messze a nagy erdő�-ben a
Cigányszerelemből.  Fekete Attila a jövő nagy reménysége.  Még mint főiskolás
mutatkozott be a Magyar Állami Operaház szinpadán a Bohémélet Rodolfójaként.
Sarasotában könnyekig meghatotta a közönséget három nagyáriájával (�Mondd meg
hogy imádom a pesti nőket��, �Ma önről álmodtam megint��, �Vágyom egy nő
után��).  Bátki-Fazekas Zoltán kiforrott szinpadi egyéniség.  Mint a Vig Özvegy
Danilója, és a János Vitéz Bagója szép hangjával, vonzó alakitásával hóditotta meg a
közönséget.  A műsor utólsó számaként előadott �Szép város Kolozsvár�, amit a négy
művész együtt énekelt, a közönség tomboló lelkesedését vivta ki, nem akarták őket
leengedni a szinpadról.  Az amerikai közönségre való tekintettel ráadásnak a West Side
Story-ból adtak elő részleteket.  Patkó József, a Magyar Állami Operaház korrepetitora
és a Zeneakadémia Tanszékvezető tanára, mély átérzéssel, bravúrosan kisérte zongorán
növendékeit.

A közönség száma 750-en felül volt, ebből mintegy 300 amerikai.  Az előadás
fővédnökei v. Bánkuty Géza és felesége Ilona, valamint Radnay Éva voltak.
Kisvarsányi Éva bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a hangversenyek célja kettős: a
magyar kultúrát a zene nemzetközi nyelvén minél szélesebb körökben ismertetni, és a
magyar zenekultúra nagymultú intézményét, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát
támogatni.

A Kossuth Klub a hangversenyt a sarasotai Operaház magyarbarát igazgatónője, Deane
Carroll Allyn tiszteletére rendezte, aki 1997-ben egy amerikai művészeti delegáció
tagjaként Budapesten járt, hogy az amerikai kultúrpolitikai és közönségszervező
módszerekről átadja tapasztalatait magyar kollégáinak.  A hangverseny szünete utáni
rövid ünnepségen Deane Allyn elismerő szavakkal méltatta a magyar zene, különösen a
magyar operettirodalom szerepét az egytemes kultúrában.



Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a hangverseny sikeréhez
hozzájárultak.  Dr. Szép Márta és Dr. Kisvarsányi Géza a többszáz meghivó
megcimzésében, felbélyegzésében, és póstázásában nyújtottak felbecsülhetetlen
segitséget.  A magyar művészek elhelyzését és ellátását szinte szülői szeretettel és
gondoskodással Bitskey Ella, Fenyves Gizella, Fésűs Erzsébet, és Dr. Hardy Éva
vállalták.  A művésznők öltöztetőnője Mihályffy Andrea volt.  Az amerikai himnuszt
Anna Fogelman énekelte.  Külön elismerés és köszönet illeti Nagy Kálmánt, a Petőfi
Klub elnökét és feleségét Júliát, akik $500-t adományoztak a hangversenyre.

*************

Tagsági Dijak.  Emlékeztetjük kedves olvasóinkat, hogy az 1999-es tagdijakat a januári
közgyűlésig legyenek szivesek befizetni.  A tagdij házaspároknak $30, egyéneknek $20;
aki csak a meghivókra tart igényt mint �előfizető� $10-t fizet.  Kérjük a megfelelő
összeget legkésőbb január 15-ig befizetni cimünkre: P. O. Box 19774, Sarasota, FL
34276.  Új tagokat és �előfizetőket� szeretettel várunk.

**************

Betegeink.  Jobbulást kivánunk pénztárosunknak, Szaday Tibornak, aki néhány napos
kórházi kivizsgálás után otthon lábbadozik.

***************

Jegyezzük fel 1999-es naptárunkba!  Január 14-én, csütörtökön délután 3 órai kezdettel
SZABADEGYETEMI előadást tartunk az új sarasotai könyvtárban (Selby Library, 1331
First Street).  Az előadáson video filmet mutatunk be az 1998-as csiksomlyói búcsúról.
A filmet hivatásos filmesek vették fel.  Hozzájárulás személyenként $5.

***************

Új igazgatókat keresünk!  Az igazgatóság összetétele lényegileg négy éve nem
változott.  Szeretnénk új arcokkal, új dolgos kezekkel felfrissiteni a Kossuth Klub
vezetőségét.  Kérjük mindazokat, akár tagok, akár nem tagok, akik hajlandók dolgozni az
1999-es igazgatóságban, jelentkezzenek a jelölő bizottság valamelyik tagjánál:  Dr. Boros
Lajos (924-0741), Farkas Imre (359-0764), vagy Fekete Pál (383-0159).

***************
Minden kedves olvasónknak, tagtársainknak, barátainknak
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