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NEM HAGYHATJUK EMLITES NÉLKÜL azt a szégyenletes incidenst 
melynek a Klub március 24-i gyűlésen tanúi voltunk. Egy általunk 
ismeretlen tag durván el akarta távolítani Dr. Kisvarsanyi Gáza 
igazgatót a teremből, mint később kiderült, a fején lévő svájci 
sapka miatt. Miután ez nem sikerűit, egy strafkocsist 
megszégyenitő hangnemet használt vele szemben.
Amikor 1993-ban Sarasotába költöztünk, őrömmel néztünk elébe 
annak hogy nagyobb magyar közösség kö’rében tevékenyen vehetjük 
ki részünkét a magyar kultúra szolgálatában. Közel 40 évig 
éltünk müveit egyetemi környezetben az amerikai közép-nyugaton 
ahol a "svájci sapka" nem vált "üggyé" sem a rektori fogadásokon, 
sem az egyetemi előadásokon, sem a tudományos konferenciákon, 
sem az amerikai nemzeti ünnepeken. Ha valakit egyáltalán 
érdekelt, hogy miért hordja "Dr. K." a sapkát, ő készségesen 
megmagyarázta: a Második Világháborúban mint katona hazafiéi 
kötelességét teljesítette és az összeomlás után orosz 
hadifogságba esett. A három évig tartó hadifogság alatt többször 
majdnem meghalt (1946 karácsonyát büntetésből egy földalatti 
jégveremben töltötte), maláriát kapott, kétszer majdnem 
megfagyott a 3,000 méteres hegyekben ahol egy kőbányában 
dolgozott, s egészsége annyira megromlott hogy még évtizedek 
után is magán hordja a hadifogság nyomait és orvosi kezelés 
alatt áll. Ezért a sapka: érzékennyé vâ lt fejét melegiti, 
különösen szeles és légkondicionált környezetben.
Szomorú, hogy magyar környezetben szükségesnek Ítéljük a 
magyarázatot, hogy nem tudunk napirendre térni honfitársaink 
egyéni különbözőségéi felett, hogy nem vagyunk egymással 
toleránsak. A Hírmondó sorain keresztül többször próbáltuk 
már figyelmeztetni olvasóinkat, hogy tűrjük el egymás 
különbözőségét, felejtsük el azt ami elválaszt bennünket 
egymástól, és eró’sitsük azt ami összetart: magyarságunkat, közös 
múltunkat és történelmünket, hazánk és népünk iránt érzett 
szeretetünket. véleményünk szerint egy magát "kultűr klubnak" 
nevező magyar társaságban nincs helye annak a minősíthetetlen 
beszédmodornak amely nemzeti ünnepünk emlékmúsorán elhangzott.
Az emberi viselkedés egyik alapvető követelményének tartjuk, 
hogy csak a tények ismerete alapján cselekszünk, s egymás emberi 
méltóságát tiszteletben tartjuk.
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Vitéz Baranchi Tamáska Endre (AlelnÖk Helyettes), volt magyar 
királyi csendó’rszázados, szobrász és festőművész, heraldikus, 
genealógus, és iró, Nyíregyházán született. A debreceni gróf 
Tisza István Tudomány Egyetem jogi karán végezte tanulmányait.



A Ludovika Akadémián csendortisztté képezték ki. Képzőművészéti 
tanulmányait Magyarországon és az Egyesült államokban végezte.
A Második Világháború alatt a szovjet fronton harcolt és 1 945- 
ben hadifogságba került Szibériában. Szabadulása után 1 955- 
ig a magyarországi Gulag börtöneiben raboskodott. 1956-^an 
a Nemzetőrséghez csatlakozott ás 1957-ben jött az Egyesült 
Államokba.

/  |  / /  /Pittsburghben 20 évig dolgozott mint szobrászművész a Matthews
Bronz vállalatnál. Több mint 350 bronzmüvet alkotott, köztük 
az első Mindszenty emlékművet 1970-ben. Festményeit számos 
kiállitá són jutalmazták első e^ második dijjal. Elbeszélések, 
novellák, tudományos értekezések (heraldika és genealógia) t 
szerzője, a Magyar Szabad Ójságiro Szövetség tagja, több üjsag 
munkatársa. Több emigraciós szervezetben aktiv. Az árpád 
Akadémia Ezüst- és Bronz-érmes tagja, Johannita lovag. Hadi 
érdemeiért 1963-ban felvették a Vitézi Rendbe. 1994-ben 
rehabilitálták a jogtalanul elszenvedett 10^ évi rabságért es 
ezredessé léptették elŐ. Mottéja egy Kölcsey idézet:

Buszke magyar vagyok en,
Keleten nőtt törzsöké fámnak."
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Szüts Pál (Titkár) okleveles gépészmérnök, Budapesten 
született, a szeghalmi Peter András reálgimnáziumban 
érettségizett. 1937-ttíl 1940-ig a Bólyai János Műszaki Akadémián 
végzi tanulmányait, majd 1940-től a Magyar Királyi JÖzsef Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója. 1944-ben az 
egyetemmel Drezdába kerül ahol átéli a nagy amerikai 
légitámadást. 1948-ban visszatér Magyarországra. Rövid 
vizsgálati fogság és internálás után elnyeri diplomáját és előbb 
a ̂ ilemot tanszéken tanársegéd, majd a MÁV Istvántelki  ̂
Főműhelyé# és a Közlekedési Minisztérium Vasúti Főosztályán 
dolgozik. 1954-ben a Szabványügyi Hivatalba helyezik, s onnan 
az Auté Felszerelési Cikkek Gyárába kerül mint főmérnök.
Az 1956-os forradalom alatt a gyár munkástanácsának elnöke s 
ezért 1957-ben internálják. 1958-ban Kanadába menekül. 
Montrealban^a Security Window Company alkalmazza mint mérnököt, 
majd fó'me'rnök lesz. 1 963-ban lesz Önállé, építkezési és 
fejlesztési vállalatot alapit, Torontóban és Montrealban 
épitkezik, Vermontban motel tulajdonos. Sarasotában 1968 óta 
folytatja üzleti tevékenységét. A sarasotai magyar kulturális 
egyesületeknek, előbb a Petőfi majd a Kossuth Klubnak régi tagja, 
volt elnöke. (Felesége sz. Kovesdi Magdolna. Két fiúk, egy 
leányuk, és hét unokájuk van.
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MELLÉKLETÜNK. Olvasóink figyelemébe ajánljuk ̂ az Erdélyi 
Kultúrális Alapitvany brosúráját mely önmagaért beszél.
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