
                                                                                       1 

SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hírei                                      

Főszerkesztő: Dr. Kisvarsányi-Bognár Éva 

2016. 22. évf., 8. Szám, Ősz 

 

 

 

április 

 

  

prilis, 20. évf. 3. szám 

, 19. Évf. 1. Szám 

 

. Szám  

 
 

 

 

 

 

 

1956: 60 ÉVE 
 

EMLÉKEZZÜNK ÉS EMLÉKEZTESSÜNK!  Akik 1956-ban Magyarországon 

voltunk, örökké emlékezni fogunk.  De vajon mennyire sikerült emlékeztetni az utánunk 

felnőtt generációkat és a nagyvilág lakosságát azokra a fényes napokra 1956 őszén, 

amikor a magyar nép, s a magyar név, „megint szép lett, méltó régi nagy híréhez”?  

Amikor megkíséreltük „lemosni a gyalázatot” „mit ránk kentek a századok”?   

 

Az igyekezet, a jóakarat mindig megvolt bennünk.  Bárhová vetett a sors, mindig 

igyekeztünk megállni helyünket új hazánkban, és úgy képviselni Magyarországot, hogy 

azt a legjobb színben lássa a nagyvilág.  Mi voltunk Magyarország valódi nagykövetei. 

Amikor 1956-57-ben több mint 36 ezer magyar menekült megérkezett az Egyesült 

Államokba, Amerika népe tárt karokkal fogadott és ünnepelt, mint bátor 

szabadságharcosokat.  Egy távoli, kis nép fiait és lányait, akik hatalmas túlerővel, a 

Szovjetunióval szembeszállva, vére árán is harcolt a szabadságért.  Úgy tűnik, hogy 60 év 

alatt mindez elfelejtődött. 

 

Sarasotában, a Kossuth Klub megcsökkent tagsága méltóképpen szeretne megemlékezni 

forradalmunk 60.-ik évfordulójáról és ünnepélyes rendezvényeinkre szeretettel várjuk a 

környék magyar és amerikai közönségét.  Különösen számítunk a fiatalabb generáció 

tagjaira!  Általában a zene és a vizuális művészetek nyelvén szólunk mindig a 

közönséghez, mert sajnos, gyönyörű anyanyelvünket nem sokan értik meg.  Októberi 

műsorainkra minden érdeklődőt sok szeretettel hívunk és várunk! 
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Szombaton, október 8.-án délután 4-kor a Bay Vilage kultúrtermében (8400 Vamo 

Road, Sarasota) észak-amerikai turnéja záróműsorát adja az Enyedi-Salamon Kvartett 

Magyarországról.  Salamon Soma furulya- és tangóharmonika-művész kiemelkedő 

sikerrel szerepelt májusban, a Napraforgók gála műsorán.  A Liszt Ferenc 

Zeneakadémián, Budapesten végzett művészt már 2015-ben is hallottuk Sarasotában.  

Enyedi Ágnes énekművész Cserna Ildikó tanítványa volt a Zeneakadémián (régi 

tagjaink emlékeznek Ildikóra, aki a 90-es években többször szerepelt a Kossuth Klub 

által rendezett koncerteken a Sarasota Operában, a Megváltó templomban és a Cohen 

Hallban).  Enyedi Ágnes 2012-ben a Magyar Állami Népi Együttes szólistája volt 

Sarasotában, amikor a világhírű magyar népzene- és táncegyüttes a Van Wezel Hallban 

lépett fel.  A kvartett Berecz István táncművésszel bővül 5 személyre.  A műsoron 

vendégszerepel a Napraforgók magyar gyermek néptánc csoport is.  Ez a műsor a népi 

kultúra jegyében hirdeti a magyar kultúrát és emlékeztet az 1956-os magyar 

forradalomra.  Jegyek ára 20 dollár (16 éven alul 10 dollár) a Kossuth Klubtól (P. O. Box 

19774, Sarasota, FL 34276).    

 

A koncert a Kárpát-medence különböző vidékeinek, távoli szegleteinek autentikus 

népzenéjét mutatja be.  A magyar népzene hihetetlen változatosságát bizonyítja, hogy a 

20.-ik század folyamán nagyjából 250 ezer népdalt gyűjtöttek össze, a tájanként változó 

zenei karakterről, a sok féle népi hangszerről nem is beszélve.  A műsor egyik célja 

ennek a változatos zenei világnak, különösen az erdélyi, moldvai és dunántúli régiók 

zenéjének bemutatása.  Fontos még a táncház mozgalomban kevésbé reprezentált 

vidékek, mint pl. Aranyos Szék, és a Székely Határvidék (Gyímes, Gyergyó) archaikus és 

különleges zenéjének megjelenítése.  Székelyföld egyedülálló muzsikája indította el a 

népzenekutatás útján Bartók Bélát és nagy hatással volt világhírű zeneszerzőnk zenéjére. 

 

Az Enyedi-Salamon Kvartett tagjai a magyarországi Táncház mozgalom elismert, 

többszörösen díjazott fiatal zenészei: Enyedi Ágnes (ének), Salamon Soma (furulyák, 

tangóharmonika, ütős hangszerek), Mihó Attila (hegedű), Zimber Ferenc (cimbalom, 

ütős hangszerek).  Hozzájuk csatlakozik Magyarország egyik legjobb férfitáncosa Berecz 

István és párja.    

 

A Magyarországi Táncház Mozgalom.  Az 1956-os forradalom utáni megtorlásokat 

követően a pártállam konszolidációja lehetővé tette a magyar ifjúság szórakozási 

lehetőségeinek kialakulását.  A háború előtti középosztály megsemmisítésével annak 

társadalmi formái, a tánciskolák, zsúrok, bálok, eltűntek.  A Kádár rezsim szögletes 

szabadságában, kemény munkával és tanulással eltöltött hétköznapok után az ifjúság 

kikapcsolódási igényét a táncházak elégítették ki.  A munkahelyek és művelődési házak 

kultúrtermei biztosították a helyszínt táncos összejöveteleikre.  Könnyű és hordozható 

hangszerek (furulya, koboz, gitár, hegedű) szolgáltatták a zenét. Egyszerű, utcai viselet 

volt a módi.  A nyugatról beáramló rock zenét jellegzetesen magyar rock váltotta fel és a 

70-es évek elejére egyre inkább előtérbe került a magyar népzene és néptánc.  

 

A magyar népi elemek kutatása elkerülhetetlenül vezetett a felismeréshez, hogy a 

Trianonban mesterségesen húzott országhatárokon és a Kárpát medencén is túl, nagy 

számú magyar lakosság él.  Bár a pártállam ezt tabutémaként kezelte, és úgy tett, mintha 
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azok nem is léteznének, a táncházakban „tele torokból énekelték” az erdélyi Mezőség, 

vagy a moldvai csángók népdalait.  A táncházakon keresztül az ifjúság felismerte a közös 

magyar múlt. történelem és kultúra egységét, és „táncoló ellenzékként” őrizte a 

hagyományokat.  2012-ben, megalakulása 40.-ik évfordulóján, az UNESCO felvette a 

védett hagyományőrző módszerek nemzetközi listájára a magyar táncház módszert. 

 

Egyházi Hírek.  Október első vasárnapján, október 2.-án délután 2 órakor lesz a 

következő magyar nyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva 

Road, Sarasota). Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes Miamiból.  

Megemlékezünk az aradi vértanúkról.—Október 9.-én, vasárnap délután magyar nyelvű 

római katolikus szentmise lesz Fülöp Atyával a Megtestesülés templomban (2901 Bee 

Ridge Road, Sarasota).  

  

A 10.-ik Magyar Fesztivál.  Október 15-16.-án, szombaton és vasárnap lesz a 10.-ik 

Magyar Fesztivál Sarasotában.  A sikeres Fesztivált minden évben támogatjuk és 

hirdetjük a Kossuth Klub karitatív működését.  Idén is számítunk tagjaink tárgyi 

adományaira, melyek eladása jótékony célt szolgál.  Dr. Horváth Péter igazgató 

telefonszámán (941-727-1615) lehet jelenteni könyvadományaikat.  Dísztárgyak, 

kézimunkák, szőttesek, hímzések is népszerűek.  

 

Tagdíjak 2017-re.  Az egyéni tagdíj továbbra is csak évi 20 dollár, családi tagdíj 30 

dollár.  A most befizetett tagdíjak 2017. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  Az 

októberi műsorokra és az október 20.-i bankettre kérjük, minél hamarabb vegyék meg 

jegyeiket, mert tudnunk kell, hogy hány személyre számíthatunk.  Az amerikai törvények 

értelmében a tagdíjakon felül befizetett, valamint az „1956 EMLÉKÉRE” küldött 

adományok levonhatók az egyéni adóalapból, de a tagdíjak és jegyek ára nem.    

 

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

 

HIRDETÉSEK 
 

Adó ügyekben forduljanak 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!  Income tax problems?  Turn to Les Gardi! 

 

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 olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota/címen  
 

 

 

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

Newsletter of the Kossuth Club 

Autumn 2016. Vol. 22, No. 8. 

 

1956—Sixty Years Later.   The 1956 Hungarian revolution started on October 23 when 

tens of thousands of students, joined by average citizens demonstrated on the streets of 

Budapest.  They were against the Soviet occupation of the country, physical and 

psychological torture, and communist oppression of elementary human rights.  They 

demanded a multiparty system, freedom of speech and religion, and basic human rights.  

The peaceful demonstration turned bloody when the secret police (ÁVÓ) fired on the 

unarmed people.  Unforgettable days followed when the wind of freedom spread like 

wildfire across the country.  The Hungarian tricolor with a hole in its center is the symbol 

of the 1956 Hungarian revolution.  The hated Soviet-style coat of arms was literally torn 

out of the national flag in protest of the lawless rule of the Communist Party enforced by 

the occupying force of the Soviet army for 11 years since the end of WWII.  

 

Most members of the Kossuth Club belong to the generation that left Hungary after the 

defeat of the revolution.  They will remember and remind the younger generation of how 

history was made in Hungary, in 1956.  

 

Saturday, October 8 at 4:00 p.m. in the Bay Village auditorium The Enyedi-Salamon 

Quartet featuring folk dancer István Berecz perform traditional Hungarian folk music 

from the Carpathian Basin.  The group is concluding a North American tour in Sarasota.  

Soprano Ágnes Enyedi, a graduate of the world famous Liszt Academy of Music in 

Budapest, was the soloist with the Hungarian State Folk Ensemble during their North 

American tour in 2012, and performed with the ensemble in Sarasota at the Van Wezel 

Hall.  Soma Salamon plays the Hungarian “furulya”, a recorder of special design, as well 

as accordion and drums.  He is a graduate of the Liszt Academy and currently teaches 

there.  The Napraforgók/Sunflowers Hungarian Children’s Ensemble of Sarasota 

appears as a special guest.  

   

The Enyedi-Salamon Quartet presents the authentic folk music of the different, 

sometimes remote regions of the Carpathian Basin.  Various authentic styles, different 

variations of tunes and several types of instruments characterize Hungarian folk music.  

One of the aims of the concert is to show this diverse musical world, with special 

emphasis on the Transylvanian, Moldavian and Transdanubian regions.  It focuses on 
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those remote areas less well represented in the Hungarian “Dance House Movement”, 

such as the archaic and peculiar folk music of Székelyföld.  This special music is typical 

of the Gyergyó region that had a great impact on the music of Béla Bartók.   

 

In connection with the 1956 remembrances the Hungarian “Dance House Movement” 

deserves an explanation.  In 1956 Hungarian youth created a revolution against Soviet 

occupation and Communist Party rule.  By the 1970’s another generation grew up that 

worked hard and studied hard, and for relaxation, came together on weekends to dance in 

cultural centers and halls.  They danced to rock and Hungarian rock music and started to 

explore Hungarian folk tunes.  This gradually led to the recognition that beyond the 

current Hungarian borders, drawn arbitrarily and artificially in 1920 by the “Peace 

Treaty” of Trianon, there lived a large number of ethnic Hungarian population who 

preserved their ancient, traditional folk tunes and dances.  In the angular freedom of the 

post-1956 Kádár regime this was a taboo subject that the youth largely ignored and 

loudly sang and danced to the tunes of Erdély, Moldavia and beyond.  They recognized 

the unity of our common roots, our history and culture.  As a “dancing opposition” they 

preserved intangible Hungarian cultural heritage.  On the 40th anniversary of the 

Hungarian dance house movement in 2012, the UNESCO recognized the Hungarian 

“Táncház method” as a model for the transmission of intangible cultural heritage.   

 

The Kossuth Club is proud to present the Enyedi-Salamon Quartet as part of our 60th 

anniversary celebration. 

 

Tax deductible donations for “1956 MEMORIAL” are appreciated!  Please mail your 

check(s) to the Kossuth Club and indicate the destination, that is, for tickets, or as a 

donation (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  
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