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Boros Lajos, a Kossuth Klub egyik legrégibb, alapító tagja a Nagy Magyar Alföld és a 
Kárpát-medence közepén, Szentesen született sok gyermekes földműves családban.  
Nyolc gyermek között ő volt a legfiatalabb.  Édesapja 47 éves korában halt meg, amikor 
Lajoska még csak 6 hónapos volt.  A kisfiú már hat éves korában libapásztorként 
dolgozott, amire később a felnőtt Lajos mindig önérzetesen emlékezett, majd kanásszá 
„lépett elő,” hogy a család megélhetéséhez ő is hozzájáruljon.  Éles eszére, különösen a 
matematikában tanúsított tehetségére korán felfigyeltek tanárai, így együttes 
összefogással családjában elsőként elvégezte a gimnáziumot.   
 
Az 1930-as években Lajos a Pázmány Péter Tudományegyetem diákja.  A népi 
mozgalom egyik aktív szervezője, társaival együtt megalapítja a Bolyai kollégiumot, 
1940-ben diplomát kap, majd 1944-ben doktorál.  Katonai szolgálat és orosz hadifogság 
után nagy reményekkel nézett elébe egy független, demokratikus Magyarország 
megvalósításának.  Reményei rövid időn belül megsemmisültek.  A szovjet megszálló 
hadsereg segítségével hatalomra juttatott önkényuralmi rendszerben nem volt helye az 
önálló gondolkodásnak.  Mivel a kommunista hatalomátvétel után sem volt hajlandó 
beiratkozni a kommunista pártba, minisztériumi állását elveszítette.  A titkos rendőrség 
állandó zaklatásának kitéve az 1950-es években mint fizikai munkás tartotta el családját.   
 
Az 1956-os forradalom leverése után a Boros család Amerikába emigrált.  Lajos mint 
tudományos kutató dolgozott a General Motors és a Monsanto vállalatoknál Saint 
Louisban, majd New Jersey államban, a környezetvédelmi minisztériumban végzett 
kutatómunkát.  Nyugdíjba menetele után költözött Sarasotába.   
 
Lajos egész életén át hű maradt a magyar néphez, a földhöz, ahonnan származott.  Bárhol 
élt is Amerikában, mindenütt kereste és támogatta a magyar egyházakat és kulturális 
egyesületeket.  Többek között a Magyar Baráti Közösség (Itt-Ott), a Bessenyei Kör és a 
Petőfi Klub tagja volt.  Sarasotában a Magyar Keresztyén Egyház alapító tagja és 
presbitere, valamint a Kossuth Klub igazgatóságának volt éveken át tagja.  Intellektuális 
energiáját a kommunizmus összeomlása után arra összpontosította, hogy a magyar nép 
elinduljon a demokratikus gondolkodás útján.  
 
Egyik kedves versét idézve fájó szívvel mondunk búcsút Boros Lajosnak. 
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ÖREG VARJÚ a SZÁRAZ ÁGON 

 
Öreg varjú a száraz ágon 
Nézi az árnyakat a szürke avaron 
Havas a táj, 
Mintha örökre elmúlt volna 
Minden nyári báj. 
 
Fiatal varjúk repdesnek körötte, 
Vígan, bohón csapkodnak szárnyaik,  
Ők nem ismerik a fájó múltat, 
Csak a jelent érzik 
S vigadnak. 
 
A lemenő nap vörös pásztája 
Még egy utolsót pillant a pusztára, 
A hideg könnyet facsar, 
S a megdermedt ég 
Mindent sötétségbe takar. 
 
Ez volt az utolsó naplemente, 
Az öreg varjú megfagyott teste 
A havas avarba esett, 
A felkelő nap éledő sugára 
Bólintott az idő múlására. 

Kisvarsányi Géza 
 
A Boros család kérése, hogy kegyeleti virág adományokat a Kossuth Klub ösztöndíj 
alapjára küldjék címünkre. 
 
Ösztöndíjak és Adományok.  A Kárpát-medencében működő magyar iskolák újabb 
támogatásban részesültek egy Missouri államban élő házaspár jóvoltából.  Az általuk 
létesített Balogh-Jung Alaptól összesen 1,500.00, azaz ezerötszáz dollárt kaptunk 
ösztöndíjakra szegény sorsú diákoknak három iskolában.  Debrecenben a Református 
Kollégium Gimnáziuma, Rimaszombaton (Felvidék) a Tompa Mihály Református 
Gimnázium, Székelyudvarhelyen (Erdély) a Kis Gergely Református Kollégium tanulói 
kaptak ösztöndíjakat a küldeményből.   
 
A Kossuth Klub ösztöndíj alapjából 300.00 azaz háromszáz dollárt küldtünk a moldvai 
csángóknak a Pusztinán működő Magyar Ház támogatására.—A Csodálatos Mandolin 
hangverseny bevételéből egy 500.00 azaz ötszáz dolláros ösztöndíjat Gémesi Benjámin, 
a Dél Florida Egyetem első éves orvostan hallgatója nyerte el.  Mint a sarasotai magyar 
iskola diákja, Benjámin többször fellépett a Kossuth Klub rendezvényein és szép zongora 
játékával gyönyörködtette a közönséget.—A Gráf házaspár 200.00 azaz kétszáz dollárt 
adott a Bethlen Alapítvány részére. 
 

                                                                                       2



Régi tagjaink emlékeznek rá, hogy éveken keresztül támogattuk a Sarasota Operaházat, 
abban a reményben, hogy jóformán ismeretlen dán, lengyel és cseh operák után műsorra 
tűzi Erkel Ferenc Bánk Bán című operáját.  Tagjaink, mint pl. Gönye Erzsébet és néhai 
Radnay Éva szinte mindent elkövettek, hogy megvalósuljon a sarasotai magyarok álma, 
de fáradozásukat nem koronázta siker.  Szeretnénk jó kapcsolatot kiépíteni a sarasotai 
ballet társulat új művészeti vezetőjével, hogy a nem túl távoli jövőben műsorra tűzze 
Bartók Fából Faragott Királyfi című balletjét, ezért kezdeti lépésként 300.00 azaz 
háromszáz dollár adományt adtunk a Sarasota Ballet Társulatnak.                
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete október 4-én délután 2-kor lesz a Beneva Christian templomban (4835 
Beneva Road).  A Magyar Katolikus Misszió következő római katolikus szentmiséje 
október 11.-én délután 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee 
Ridge Road).  
 
Magyar Étterem Sarasotában.  Márciusban megnyílt a Paris to Budapest étterem a 
Gulfgate vásárlóközpont mögötti negyedben (6551 Gateway Ave., tel.: 941-552-9707).  
A menün magyar és francia ételek szerepelnek, Joó Zsuzsa tulajdonosnő szeretettel várja 
a magyar közönséget.  Kitűnő a gulyás!  
 
Őszi Műsorterv.  Az alább közölt műsor terv nem végleges, de a dátumokat lefoglaltuk a 
Selby Könyvtárban.  Augusztus 20.-án Szent István megemlékezés. Szeptember 24.-én 
Presztolánszky András, a Budapest Pops Zenekar alapító karmestere mutatkozik be a 
„Kodály módszer a zeneoktatásban” című műsorával.  Október 15.-én este és 16.-án 
délelőtt Hegedűs Endre zongoraművészt hallhatjuk a Bay Village Otthon 200 személyes 
kamaratermében.  A művész immár harmadszor ad koncertet Sarasotában és ezúttal 
bevételéből a Kossuth Klub ösztöndíj alapjának is adományoz.  Október 22.-én a Selby 
Könyvtárban megemlékezünk az 1956-os magyar forradalomról.  Október 27.-én közös 
kultúrműsort tervezünk az Amerikai Magyar Orvos Szövetséggel.  November 19.-én a 
Selby Könyvtárban Gémesi Tim ad dalestet zongora kísérettel.  December 17.-én az 
újjáalakult magyar iskola diákjai karácsonyi műsort adnak Szilágyi Gertrúd és Schweig 
Andrea vezetésével. 
 
Terveink között szerepel még egy műsoros bankett, amelyen közkívánatra a mandolin 
hangverseny kimagasló sikere, Masi szerepel majd régi magyar slágerekkel.  Kérjük, 
jegyezzék be a fenti dátumokat naptárjaikba.  Bővebb felvilágosítást a Hírmondó 
következő számaiban közlünk.  Kellemes nyári pihenést kívánunk mindenkinek.          
 

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

 

 
 

 
 

Sarasotai Magyar Hírmondó 
Newsletter of the Hungarian American Cultural Association, Inc. 

The Kossuth Club 
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

A Hírmondó korábbi számai 1998-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Archívumában a következő címen olvashatók: 

 http://epa.oszk.hu/sarasota/  
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We sadly note the passing of Dr. Lajos Boros (1914-2009), one of the Kossuth Club’s 
“Founding Fathers” who was born into a poor rural family in Szentes, Hungary, the 
youngest of eight children.  The first member of his family to graduate from High School, 
he eventually earned a Ph. D. and organized the Bolyai College for poor students in 
Budapest.  He was an independent and progressive thinker, a democrat in the purest sense 
of the word.  The communist regime imposed on the country by the occupying Soviet 
army could not tolerate him and he was persecuted by the secret police, lost his white-
collar job and earned his living as a physical laborer.  After the crushing of the 1956 
Hungarian Revolution, he fled to the United States and worked as a research scientist for 
General Motors and Monsanto in Saint Louis, Missouri.  Before his retirement to 
Sarasota in the 1980’s, he worked in New Jersey for the Department of Environmental 
Protection.  His son Lajos Boros Jr. remembered him with these words: “His life in the 
United States embodied the American dream.  Arriving with nothing but faith, 
education and optimism...a believer in the spiritual nature of man, he was a founding 
member and strong supporter of the Magyar Christian Church and several Hungarian-
American civic organizations.  His motto has always been “Think for yourself rather 
than let others dictate for you.”  He knew that the only thing that could never be taken 
away is what is in your mind.  He was proud to be a Hungarian-American living in a 
country that encouraged individual thought and constructive citizenship. 
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In lieu of flowers, charitable contributions may be made to the Kossuth Club’s 
scholarship fund: P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.    
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Future ProgramsFuture Programs.  Please mark the following dates in your calendar for fall programs:  
 
August 20 (Saint Steven’ Day, honoring the founder of the Hungarian State in the year 
   1,000 and the first king of Hungary 
September 24 (András Presztolánszky, founder and conductor of the Budapest Pops) 
October 15 and 16 (piano recitals by world-renowned pianist Endre Hegedűs)  
October 22 (observation of the 1956 national holiday)  
October 27 (joint program with the American Hungarian Medical Association) 
November 19 (recital of songs performed by Tim Gémesi);  
December 17 (Christmas program presented by the children of the Hungarian school 
 

The next issue of the newsletter will provide more detailed information about these 
planned programs. We wish everyone a pleasant summer. 
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