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Mindannyiunk Gyásza.  Értetlenül nézzük az emberi kegyetlenség és butaság példátlan
megnyilvánulását, ami 2001 szeptember 11.-én New Yorkban és Washingtonban érte el
ördögi csúcsát.  Ez a nap nem csak Amerika, de az emberiség és az emberiesség
gyásznapja. Amerikai és óhazai magyarok egyaránt osztoznak az áldozatok és
hozzátartozóik fájdalmában.  A Kossuth Klub tagjainak együttérzését levélben fejeztük ki
a Sarasota Herald Tribune-höz, csatolva Lauer Edit, a Magyar Amerikai Koalició
elnökének a tragikus események magyarországi visszhangjáról írt riportját (l. a
mellékletet).  Imádkozzunk az áldozatokért, imádkozzunk Amerikáért, imádkozzunk
hazánkért.

In Memoriam: 1956 Áldozatai�Egy a Sok Közül.  Kováts Mária 20 éves volt,
amikor 1956 október 25-én a budapesti Kossuth Lajos téren, az Országház előtt gyilkos
golyó szíven találta és vére az utca aszfaltjára folyt.  Kováts Máriával 7 évig jártam egy
osztályba.  Először a Sacre Coeur apácarend által vezetett Sophianumban a gimnázium
első három osztályában voltunk osztálytársak és barátok, majd amikor 1948-ban a
kommunista uralom feloszlatta az apácarendeket és megszüntette az egyházi iskolákat,
egy évig mindketten más-más állami iskolában végeztük az általános iskola 8. osztályát.
1950-ben azonban a véletlen különös játéka ismét egy iskolába hozott vele össze, és az
Andrássy úton lévő Varga Katalin gimnáziumban (a háború előtti Mária Terézia
gimnáziumban) négy évig jártunk ismét egy osztályba és együtt is érettségiztünk.

Tulajdonképpen rajta kívül egy barátnőm sem volt, akivel ilyen hosszú ideig voltunk
osztálytársak is.  Serdülőkori barátságok gyakran egy életen át tartanak és biztos vagyok
benne, hogy Máriával is így lett volna, ha oly fiatalon az 1956-os forradalom áldozata
nem lesz.  Komoly, értelmes, szorgalmas, egyenes jellemű és mélyen vallásos fiatal lány
volt, magyar tanárnő szeretett volna lenni.  Jellemző rá, hogy emlékkönyvembe bibliai
idézetet írt.  Még ma is megvan a sárguló lapokon, szép gyöngybetűivel bejegyezve Szent
Pál a Korinthiaiakhoz írt leveléből (13, 1-8.) a szeretet ódája.  És megvan az arcképe az
érettségi tablón, ami sötéthajú, sötétszemű, fehérbőrű, ovális arcú fiatal lányt ábrázol.
Így néz rám mostmár mindörökké 18 évesen barátnőm Kováts Mária, aki 1956-ban mint
egyetmista tüntető vett részt a forradalomban és a magyar szabadságért ontotta vérét.
Nevét nem örökítik meg emléktáblák vagy szobrok, a 301-es parcellában sincs helye.
Egy volt csak a sokezer ártatlan közül, a kommunizmus áldozata.  De én soha nem fogom
őt elfelejteni.

A fenti visszaemlékezéshez mintegy utóiratként megjegyezzük, hogy a nyáron
Budapesten járva a Corvina könyvesboltban �felfedeztünk� egy könyvet �Kossuth Tér�
1956� címmel.  A 336 oldal terjedelmű, gazdagon illusztrált és dokumentált mű szerzői
Kő András és Nagy J. Lambert.  A könyvet a XX. Század Intézet és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával a Teleki László Alapítvány adta ki
2001-ben.  A könyv 257. oldalán a Kossuth Lajos téri sortűz azonosítható áldozatainak
névsorán olvashatjuk �Kováts Mária, 1936, egyetemi hallgató.�



1956 Október 23. Egy Őszi Nap
Kováts Mária emlékére

Amikor eldördültek a fegyverek
S kifolyt az első vér,
A nép vére
A pesti aszfaltra,
Mikor egy gimnazista lány
Összeesett mellettem
S meghalt,
S vére
Folyt a csatornába,
Akkor ragadtam fegyvert
S visszalőttem
A gyilkosokra.
A magyar nép újra egy volt,
Egy nemzet,
Egy zászló,
Egy lélegzet,
Egy akarat csillogott a szemekben,
Egy dal játszott
A szívekben,
A lélekrablásnak,
Az ördögök táncának
Vége volt.
Ne merje senki elfeledni
Vagy bemocskoni
Ezt a napot,
Amikor a pesti utcán,
A szabadságért
A nép vére folyt.

Egy Speciális Születésnapra.  Október 28.-án a Kossuth Klub egyik legrégebbi tagjának
90. születésnapját ünnepeljük.  Dr. Oláh László özvegye, mindannyiunk Sárikája belép
a nonagenáriusok kivételes csoportjába.  Ők a kiválasztottak, az élet győztesei, akik a
XX. század minden viharán és megpróbáltatásain át is megőrízték lelki és szellemi
fiatalságukat.  Sárika olyannyira, hogy tavasszal egy táncversenyen elvitte az első díjat!
Sokat látott és olvasott, érdemes meghallgatni egy hosszú élet tapasztalai alapján
kialakult életfilozófiáját.  A Kossuth Klub nevében nagyon boldog születésnapot és
további jó egészséget kívánunk neki, remélve, hogy 100. születésnapján is táncolhatunk.

Helyesbítés.  A szeptemberi Hírmondóból kimaradt, hogy az István, a Király-ra a jegyek
ára elővételben csak $15!  Részletesebb ismertetés a 4. oldalon található.�Dr. Pádár
Csaba november 15. előadásának címe �Északi Sarki Expedíció Orosz Jégtörő
Hajóval.�



MEGHÍVÓ OKTÓBERI RENDEZVÉNYEINKRE

2001. Október 20-án, Szombat Déli Fél Egykor (12:30 p.m.)
A Michael�s On East Étteremben

1212 East Avenue South, Sarasota (941-366-0007)
Valet parking

ÜNNEPI EBÉD

Menü

Saláta, sült csirke, burgonya, spárga, kenyér,
Desszert, kávé, tea

Bár szervíz (cash bar)

Ebéd után

Dr. Kisvarsányi Géza

Előadása

�Magyarország és Európa 45 évvel 1956 után�
történelmi visszapillantás�

Kérjük, hogy résztvételi szándékukat legkésőbb október 15.-ig jelezzék.  Az ebéd ára
személyenként $21, ami alkoholos italt nem foglal magába. Kérjük a csekket a Kossuth

Club nevére kitölteni �October Luncheon� megjegyzéssel.  Sajnáljuk, de erre az
eseményre a helyszinen jelentkezést nem tudunk elfogadni.

Útbaigazítás:  A Michael�s On East Étterem Sarasotában a 41-es főútvonal és a Bahia
Vista St. kereszteződésénél lévő Midtown Shopping Center mögött és a Midtown

Medical Parkkal szemben van, ahol bőven van parkolóhely, de az étterem tetszés szerint
valet parkolóval is rendelkezik.  Rendezvényünk nem a különteremben, hanem az

étteremben lesz, ami a nagyközönség részére szombat délben zárva van.

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!

2001. Október 13-án, Szombat, Szombat délután 4 órakor

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl



A Pine View Iskola Előadótermében, 1 Python Path, Osprey

Az Egyesült Államokban először!
A nagysikerű történelmi tárgyú rock opera amerikai premierje

Szörényi Levente és Bródy János:

ISTVÁN, A KIRÁLY

A Budapesti Vasutas Musical Stúdió Előadásában

Rendező: Jantyik Csaba

Bevezetőt mond díszvendégünk

PONGRÁTZ GERGELY
A Corvin Köz 1956-os forradalmi parancsnoka

Jegyek elővételben $15, 18 éven aluliaknak $10
A helyszinen $20, illetve $15.

A Kossuth Klub korlátozott mennyiségű jeggyel rendelkezik, de tagjainkat előnyben
részesítjük a jegyárúsításnál.  Ha  rendelésüket október 10.-ig megkapjuk, a jegyeket

térképpel együtt póstázzuk, hogy megkönnyítsük a tájékozódást a Pine View Iskolához.
Rendelésüket kérjük címünkre elküldeni (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) és a

csekket a Kossuth Club nevére kitölteni �István, a Király� megjegyzéssel.

Az �István, a Király� amerikai turnéjának szervezője a
Pongrátz Utazási Iroda

6641 N. Skyway Dr., Tucson, Arizona
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A Day of Infamy.  Hungarians everywhere were deeply shocked by the events of
September 11, 2001.  In a letter to the Editor of the Sarasota Herald-Tribune on behalf of
the Kossuth Club we expressed our sympathy for the victims of the tragedy and attached
a report by Edith Lauer, Chairman of the Hungarian American Coalition.  Ms. Lauer has
just returned from Hungary and described the reaction of the Hungarian people and
government to the attack on New York and Washington (see enclosure).  We join people
of good faith everywhere in prayer.  God Bless America!

The 45th Anniversary of the Hungarian Revolution.  This October we remember the
1956 Hungarian revolution.  On October 23, 1956, a sunny Tuesday afternoon, the
revolution began with the peaceful demonstration by university students in Budapest,
soon to be joined by all segments of the population against the oppressive Communist
regime enforced by the occupying Soviet army and their Hungarian lackeys over the
people of Hungary.  Little did we think that our peaceful march will lead to a bloody
uprising, thousands of dead, 200,000 refugees, and years of cruel reprisal by the
succeeding Kádár regime.  But the Hungarian revolution has become a cornerstone in
20th century history and it eventually led to the change of the Communist regime in 1989.
We might even say that the revolution made the first dent in the monolithic Soviet
Empire and revealed its vulnerability from within.  This October, both Kossuth Club
programs are produced in the spirit of 1956.  We invite you to join us to observe this
significant anniversary.

1. October 13, Saturday, 4:00 p.m.  U. S. premier of the acclaimed Hungarian musical
(rock opera), �István, a Király� (Steven, the King), the story of the selection of the first
Hungarian king, with guest artists from Budapest.  This production is presented to
observe the 1000th anniversary of the Hungarian State, and the 45th anniversary of the
1956 Hungarian revolution.  Place: Pine View School Auditorium, 1 Python Path,
Osprey.  Ticket orders: $15 ($10 for students) from the Kossuth Club.

2. October 20, Saturday, 12:30 p.m. Annual Luncheon at Michael�s on East (1212 East
Avenue South, Sarasota).  Keynote Speaker: Dr. Géza Kisvarsányi.  Dr. Kisvarsányi,
Emeritus Professor of Geology and a Director of the Kossuth Club will speak about the
changes that have taken place in Europe and in Hungary in the 45 years after the
Hungarian revolution.  The cost of $21 per person includes a full course meal.  Please
send your paid orders to the Kossuth Club no later than October 15.


