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A LISZT EMLÉKÉV SARASOTÁBAN  
 
Világszerte megemlékeznek Liszt Ferenc 200.-ik születésnapjáról.  A nagy magyar 
zeneszerző, korának világjáró virtuóz zongoraművésze 1811. október 22.-én született a 
Sopron megyei Doborjánban (ma Raiding, Ausztria).  Floridában a hangversenyek 
sorozatát a világhírű, magyarszármazású zongoraművész André Watts nyitotta meg 
március 26.-án egész estét betöltő Liszt műsorral Gainesville-ben.   
 
Júliusban Dr. John Goodman, a Sarasota Zenei Archívum igazgatója „The Music of 
Liszt” címmel előadássorozatot tart Liszt zenéjéről a Selby Könyvtár Nagytermében 
(1331 First Street) az emlékév tiszteletére.  Az angol nyelvű előadások minden szerdán 
délelőtt fél 11-kor kezdődnek, díjtalanok és délig tartanak.  Július 6.-án és 13.-án Liszt 
életét és zongoraműveit, majd július 20.-án zenekari műveit és szimfonikus költeményeit 
ismerteti az előadó zenei szemelvényekkel.  A szabadegyetemi jellegű előadásokat július 
27.-én Liszt szonátái és a Faust szimfónia ismertetése zárja.  A nyarat Sarasotában töltő 
tagjaink remélhetően kihasználják ezt a rendkívüli lehetőséget nagy zeneszerzőnk 
méltatásáról.  
 
Ann Stephenson Moe, a belvárosi Megváltó Templom orgonistája és zenei igazgatója 
Liszt egyházzenei műveiből ad orgonahangversenyt a Megváltó Templomban, de a 
művész még nem közölte ennek időpontját.    
 
A Kossuth Klub műsortervén a szervezőbizottság Kisvarsányi Éva, Farkas Lily, Lovas 
Edit és Posch Judit dolgozik.  Három hangversennyel ünnepeljük Liszt Ferenc 200.-ik 
születésnapját Sarasotában.  Áprilisi műsorunkon már bemutattuk Grauer Péter erdélyi 
zongoraművészt, aki októberben és novemberben szerepel.  Október 27.-én csütörtök 
délután fél 5-kor a Selby Könyvtárban „Un Hommage à Liszt” címmel tiszteleg a nagy 
zeneszerző emlékének.  Ezt a koncertet a Magyar Orvosszövetséggel közösen rendezzük.  
Grauer Péter november 6.-án vasárnap délután fél 3-kor a Beneva Christian Templomban 
rövidebb koncertet ad a Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház és a Kossuth Klub közös 
rendezésében.  Ezekre a hangversenyekre személyenként tíz dollár helyszíni 
hozzájárulást kérünk a művész útiköltségének fedezésére.  Amerikai vendégeket is 
szeretettel várunk.        
 
A sarasotai koncertek koronája Borbély László december 2.-i zongoraestje lesz a 
Glenridge Színházban.  Eredeti elképzelés, hogy Liszt Ferenc művein kívül Dohnányi 
Ernő, Bartók Béla, Ligeti György és Kurtág György szerzeményei is szerepelnek 
műsorán.  A „Liszttől Ligetiig, avagy a magyar zongorairodalom 200 éve” (From Liszt 
to Ligeti: 200 Years of Hungarian Piano Music) című hangverseny átfogó képet nyújt a 
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Lisztet követő generációk néhány kimagasló zeneszerzőjéről és bemutatja a magyar 
zongoraiskola sokoldalúságát.  Klasszikus, romantikus és modern zene szólal meg ezen 
az estén a tehetséges fiatal művész tolmácsolásában.  Természetesen, a kép nem teljes, 
hiszen egy est nem elég arra, hogy minden számottevő magyar zeneszerző képviselve 
legyen.  Reméljük azonban, hogy evvel az esttel ízelítőt adunk az amerikai közönségnek 
is gazdag zenekultúránkból.              
 

A Rendezvények Költségei 
 
Gazdag, színes és változatos műsorral készülünk Liszt Ferenc születésnapjának méltó 
megünneplésére.  A rendezvények költségeihez kérjük tagjaink és olvasóink megértő 
támogatását.   
 
Magyarországon a Balassi Intézet a Liszt emlékév tiszteletére március 1.-én 80 millió 
forint összegű pályázatot hirdetett „tudományos konferenciák, előadások és könyvek, 
...valamint művészeti produkciók és közművelődési rendezvények megvalósítására”.  A 
kiírás szerint határon túli szervezetek is pályázhattak, ezért a Kossuth Klub is beadott egy 
szerény kérelmet a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága címére Budapesten.  
Költségvetésünknek mintegy a felét, 2,500 dollárt (a jelenlegi átszámítás szerint kb. 500 
ezer forintot) kértünk Borbély László utazási költségeinek és ellátásának, valamint a 
színházterem bérleti díjának részleges fedezésére.  A bírálóbizottság április 21.-én 
meghozta döntését és a Balassi Intézet május 11.-i válaszában közölte, hogy pályázatunk 
„nem szerepel a támogatásra javasolt munkák között”.   
 
Tagjaink és olvasóink szíves támogatására így sokszorosan szükségünk van.  Kis magyar 
sziget vagyunk a nagy amerikai tengerben és „egyedül vagyunk”.  Működésünk egyik 
célja a magyar kultúra széleskörű megismertetése a zene nemzetközi nyelvén.  Liszt 
Ferenc születésnapja alkalmat ad arra, hogy Liszt művein kívül ismertessük 200 év 
magyar zongorairodalmának néhány képviselőjét.  Célunk az amerikai közönség vonzása 
és olyan műsorok rendezése, amelyek kedvező képet adnak szülőhazánkról, hiszen annak 
képviselői, úgymond „nagykövetei” vagyunk.  Feladatunkat kulturális misszióként 
értelmezzük, igazgatóink ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes társadalmi munkában 
dolgoznak. 
 
Ismételten kérjük tagjaink és olvasóink megértését, hogy koncertjegyek vásárlásán túl, 
védnöki támogatást nyújtsanak a rendezés költségeinek fedezésére.  Ismeretterjesztő 
műsorfüzetünkben minden támogató nevét, mint Védnök tűntetjük fel, 500 dollár feletti 
támogatók neve, mint Fővédnök lesz megjelölve.  Kérjük a csekket a Kossuth Klubnak 
kitöltve, küldjék el címünkre (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) és a jegyzetre írják 
fel a célt: „Liszt Bicentennial”.  Adományaikat hivatalos köszönőlevélben nyugtázzuk 
emlékeztetve mindenkit, hogy az a személyi jövedelemadóból levonható.    
 

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG 
FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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Egyéb Híreink 
 
A Zeneakadémia Orgonája.  2010. október 23.-án Fassang László jótékony célú 
orgonahangversenyt adott Sarasotában a régi Zeneakadémián lévő, u. n. Bach orgona 
javára.  A hangverseny bevétele összesen 4 ezer dollár volt.  Egy névtelen adakozó utólag 
még 15 ezer dollárt küldött, így 19 ezer dollárral tudtunk segíteni a patinás magyar 
kultúrintézményen, amit 1875-ben maga Liszt Ferenc alapított.  A teljes összeget május 
végén utaltuk át a Society for the Preservation of Pipe Organs címére Bostonban.  
Idézünk Fassang László leveléből: „szeretném megköszönni a Régi Zeneakadémia Bach 
termében lévő orgonánk felújítását célzó adománygyűjtést.  Az Önök révén 2010 
októberében indított gyűjtés további támogatókat indított adakozásra, ennek 
köszönhetően a 2011-es tanévet már a felújított hangszeren kezdhetjük meg.  A 
Zeneakadémia orgona tanszakának tanárai és növendékei ezért hálával tartoznak a 
Kossuth Klubnak és a sarasotai magyaroknak.  Engedjék meg, hogy jelképes 
adománnyal én is hozzájáruljak a Kossuth Klub további működéséhez”.  Fassang 
László fővédnöki adománya a Liszt Emlékév rendezéséhez járul hozzá, amiért mi is 
hálásak vagyunk.         
 
Magyar Orvos Sarasotában.  Április 1. óta újra van magyar orvos Sarasotában.  Dr. 
Varga E. Andrea belgyógyász a First Physicians Group rendelőintézetben dolgozik 
(1921 Waldemere St., Suite 605 Sarasota, FL 34239), és szeretettel vár új pacienseket.  
Dr. Varga a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett Budapesten, majd 
Wilmingtonban (Észak Karolina állam), a New Hanover kórházban töltötte rezidenciáját.  
Elérhető a 941-917-8100 telefonszámon.         
 
Új Sport Központ.  A Sarasotával szomszédos Lakewood Ranch városkában, 
márciusban új Sport Központot avattak.  Foci, baseball és lacrosse mellett sok más 
sportágban versenyezhetnek majd a fiatalok a mintegy 70 hold nagyságú területen.  Tim 
Howard, az amerikai nemzeti foci válogatott kapusa, aki mellesleg tagtársunk Fekete 
Éva és néhai Fekete Pál unokája, kapus akadémiát alapított a központon.  2012-ben a 
Howard Akadémia egész évben működik majd. 
 
Következő Műsorunk.  Október 20.-án megemlékezünk az 1956-os forradalom 55.-ik 
évfordulójáról a Selby Könyvtárban.  A Hírmondó következő száma szeptemberben 
jelenik meg.  A viszontlátásig mindenkinek kellemes nyarat kívánunk.    
 
Hirdetés.  Adó ügyekben forduljunk bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA 
irodájához, 7061 S Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099.  E-mail:  
Gardi.CPA@verizon.net  Angolul és magyarul beszél!  
 
 
 
 
 
 
 
 

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/  

mailto:Gardi.CPA@verizon.net�
http://epa.oszk.hu/sarasota/�
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 
June-July-August 2011.  Vol. 17. No. 6-7-8. 

 
Events of the Liszt Bicentennial.  The 200th birthday of Hungarian pianist, composer 
and educator Ferenc Liszt (1811-1886), founder of the Liszt Academy in Budapest is 
celebrated with special concerts and performances.  In Florida, world-renowned pianist 
André Watts, who is of Hungarian descent, presented an all Liszt recital in Gainesville 
on March 26th.   
 
Every Wednesday in July Dr. John Goodman of the Sarasota Music Archives presents a 
series of lectures in the Masters and Masterpieces of Music program “The Music of 
Liszt”—celebrating Liszt’s Bicentennial Year.  The lectures start at 10:30 AM in the 
Selby Public Library and are free and open to the public (details on the following page). 
 
The Kossuth Club presents three concerts this fall.  Pianist Péter Grauer, from 
Marosvásárhely, Erdély, returns to Sarasota on October 27 to pay homage to Liszt (“Un 
Hommage à Liszt”) in the Selby Library.  This concert is produced jointly with the 
American Hungarian Medical Association.  Mr. Grauer presents another recital on 
November 6 in the Beneva Christian Church, produced jointly with the Hungarian 
Christian Church.  Suggested ticket contributions are ten dollars on the site.   
 
Our guest from Budapest, pianist László Borbély performs in the Glenridge auditorium 
on December 2.  The program, “From Liszt to Ligeti: 200 years of Hungarian piano 
music” features works by Liszt, Ernest von Dohnányi, Béla Bartók, György Ligeti 
and György Kurtág.  The concept for this original program is to present a wide spectrum 
of piano compositions by Hungarian composers after Liszt, and to illustrate the rich 
heritage of musical culture founded by the Master himself.  Tickets for this concert are 22 
dollars and can be purchased from the Glenridge Box Office (941-552-5325), or from the 
Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).       
 
Ann Stephenson Moe, organist and music director of the Church of the Redeemer in 
Sarasota plans to give an organ recital featuring selections from the sacred music of Liszt 
at a date to be announced later. 
 
The Kossuth Club asks our members and our readers to help defray the costs of the 
concerts.  Contributions are tax deductible and will be acknowledged in the program 
notes to be published for the Glenridge concert.  Please mail your checks marked “Liszt 
Bicentennial” to P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.      
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Selby Public Library and
The Sarasota Music Archive Announce

Masters and Masterpieces of Music 
Presented by Dr. John Goodman

**************
Summer Four-Week Term

The Music of Liszt
Celebrating Liszt's Bi-Centennial Year

July 6, 2011--Liszt's Life and the Early Piano Music
July 13, 2011 -- Piano Music of Liszt's Prime and later Years

 
July 20, 2011--0rchestral Music; The Tone Poems

July 27, 2011-- The Piano Sonata and the Faust Symphony
**************

Wednesdays, Mornings, 10:30 -11:40 a.m, 
Jack J. Geldbart Auditorium, Selby Public Library

Classes may be attended consecutively or individually
No prior knowledge or ability to read music is needed

ALL SESSIONS ARE FREE AND OPEN TO THE PUBLIC
For more information call 861-5000 or e-mail vneumann@scgov.net
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THE KOSSUTH CLUB PRESENTS 
 

FRIDAY, DECEMBER 2 AT 7:00 PM 
AT THE GLENRIDGE 

7333 Scotland Way, Sarasota, FL 34238 
 

FROM LISZT TO LIGETI: 
200 YEARS OF HUNGARIAN PIANO 

MUSIC 
 

LÁSZLÓ BORBÉLY 
 

Pianist 
 
Hungarian composer, piano virtuoso and educator Franz (Ferenc) Liszt was born October 
22, 1811.  He founded the Academy of Music in Budapest, later named after him, where 

he served as director and professor.  The concert commemorates the bicentennial. 
 

Mr. Borbély performed for the Kossuth Club in Sarasota in 2003 to great acclaim.  He is 
currently a professor of piano at the Liszt Academy. 

 
In addition to Liszt, the program includes piano works by Ernest von Dohnányi, Béla 
Bartók, György Ligeti and György Kurtág.  It presents a spectrum of Hungarian piano 

music from the romantic to the modern. 
 

Tickets $22.00 from the box office (941-552-5325), 
Or from the Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) 
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