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November 17-én a Selby könyvtárban megtartott Őszi Koncerten közel 40-en vettek 
részt. Margot Zarcycka A Sarasotai Operaház Törzs Hegedűse és Lee Dougherty 
zongorista nagyon szép összeállitást mutattak be. Margot az előadás alatt többször is 
említette hogy a magyar zeneszerzők hihetetlenül nagy hatással voltak az Európa más 
országaiban élő és alkotó zeneszerzőkre, muzsikusokra. Repertoárának egy részét ilyen 
művekből válogatta a mi tiszteletünkre. Gyerekkorában volt a mi híres Balatonunknál ami 
a mai napig nagyon kedves emlék számára. Áradozott a sok napsütéséről híres magyar 
időjárásról. Dicsérte a magyar mezőgazdaságban termelhető gyümölcsök és zöldségek 
végtelen sokaságát. Külön megemlítette   hírességünket a csípős paprikát, mely szerinte 
nagyban hozzájárulhatott a magyar férfiak híres temperamentumához. Szerinte a 
lengyeleknek inkább „mellow” a természete. Ezt nagymértékben befolyásolja hazájának 
hűvösebb időjárása, amely  főként burgonya és káposzta termelésére alkalmas. Az 
ezekből készült ételek szerinte ugyanis unalmassá teszik az emberi természetet.        
Válogatásában négy olyan szerzemény is volt, mely magyar vagy magyar ihletésű volt. 
Mielőtt tovább megyünk tisztáznunk kell, hogy miért is tesznek egyenlőség jelet a cigány 
és magyar zene között a külföldiek. Ez a verbunkosok kialakulása során kezdődött. 
A verbunkos magyar zenei műfaj, amely a XVIII. század második felében alakult ki. A 
szó eredete a német Werbung, amely fogadást, édesgetést, szerzést, toborzást jelent. 
A tánccal egybekötött verbuválás célja az volt, hogy a magyar parasztlegényeket 
katonai szolgálatra toborozza. Tempója váltakozva lassú és gyors, figurái virtusosak. 
Sokszor a cigányok zenéjének is titulálják, mert sok roma származású zenész volt akkor, 
akik többek között ezt űzték. A toborzáshoz szükséges zenét Mária Terézia idejében 
főleg rezesbandával szolgáltatták (a cseh zenészek kiválóak voltak ebben), a 
magyaroknak viszont ez idegen volt, ezért kerültek a cigány zenészek a verbunkos 
zenébe. A XVIII. század végére új magyar verbunkos stílus jött létre (zene és tánc), amely 
a magyar népzenéből származik. 1770–80 körül a verbunkos zene a cigányoktól kezdett 
átkerülni tanult zenészek körébe: az első ilyen ismert verbunkos dal Bengráf József 
német származású zeneszerző szerzeménye: ”Ballet Hongroise”, mely 1784-ben 
keletkezett. Az utolsó verbuválást 1848-ban tartották, ezután a műfaj kezdett átalakulni: 
szelídebbé, hangulatosabbá vált. Ebben az időben keletkezett a csárdás és a palotás (a 
szegény emberek a csárdában, a gazdagok pedig a palotákban járták). Mindkettő 
eredete a verbunkos, jellemző rájuk a hegedűn felcsendülő dallamok, a páros ütem, a 
lassú kezdet, amelyet egy gyors második rész követ. 

Margot egyik választása: Pablo de Sarasate - Gypsy Airs Op.20.  Ebben a művében 
Sarasate valójában Szentirmay Elemér zeneszerzőtől és Liszt Ferenc 13. számu 
Magyar Rapszodiájában szereplő csárdás ritmusát vette át. Sajnos Sarasate is 
helytelenül cigány zenéből eredendőnek nevezte. Sarasate Gypsy Airs Op.20. után 
hallhattuk Liszt Ferenc  2. Magyar Rapszódiáját. Liszt Ferenc 2. Rapszodiája után 
pedig következett Brahms 5. szimfóniája mely egyértelműen az akkori magyar zenék 
összeállitása Brahms által. Emiatt többen vádolják Brahms-ot a magyar zene plágiájával. 
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Ennek a szimfóniának a létrejöttében hihetetlen nagy szerepe volt a magyar 
katonazenészeknek. Ezek egyike volt Reményi Ede (Miskolc, 1828.január 17.-San 
Francisco, 1898 május 15.) a világhírűvé vált  hegedűművész aki az 1848-49-es 
szabadságharc alatt Görgey Artúr tábornok segédtisztje és tábori hegedűse volt. A 
világosi fegyverletétel után - hasonlóan sok más katonatársához – menekülnie kellett az 
országból. Konstantinápolyon, Párizson, Londonon keresztül eljutott Amerikába, ahol 
tovább képezte magát, mint híres virtuóz. A magyar zene lelkes támogatójaként tért 
vissza Európába. 1852 és 53 között a fiatal Brahmsot is magával vitte 
hangversenyútjaira, akivel rövid idő alatt páratlan karriert futott be. Egyes történetírók 
szerint már Amerikába utazása előtt 49-ben találkozhatott az akkor 16 esztendős 
Johannes Brahms-szal, amikor búcsúhangversenyt adott Hamburgban és ennek 
zongorakíséretét bízta az ifjú zongoristára. A telt ház előtt tartott hangverseny akkora 
sikert aratott, hogy meg kellett ismételni. Sajnos a brahms-i életrajz is elég homályos 
ebből az időszakból. Ami biztos, hogy Brahms remekül zongorázott és két magyar 
hegedűművésszel - Reményi Edével valamint Joachim Józseffel - való kapcsolata is 
hozzájárult ahhoz, hogy ismertséget szerezzen. A hegedűvirtuózokkal játszott koncertjein 
pedig volt alkalma megismerni a magyar zenét. Magyar táncait eredetileg négy kézre 
komponálta két kötetben az első tízet 1869-ben, majd további két kötetben 1880-ban még 
tizenegy táncot. Az első két kötetet később átírta egy zongorára, valamint az 1, 3 és 10 
táncokból zenekari átiratot készített. Csak a 11, 14 és 16 eredeti Brahms kompozíció, a 
többi magyar dallamok alapján készült zongoradarab. A 2. Magyar Tánc feltételezhetően 
Reményi Ede szerzeménye alapján készült, az 5. Magyar Táncról viszont biztosan 
tudható, hogy a középső 28 ütem vivace résztől eltekintve egy magyar 
katonakarmester szerzeménye. Egy harmadik magyar katona is nagymértékben 
befolyásolta Brahms zenei életútját. Nevezetesen Kéler Béla  (Bártfa, 1820. február 
13. – Wiesbaden. 1882. november 21.) akit 1856-ban nevezték ki az akkor Debrecenben 
működő gróf Mazzuchelli Alajos táborszernagy nevét viselő császári-királyi galíciai 10. 
sz. sorgyalogezred zenekarának karmesterévé. A szülővárosából Debrecenbe tartó 
utazás alatt írta a Bártfai emlék csárdás című zeneművet 1858 nyarán. A műben a-
mollban csendült fel az a 36 ütem, amelyet Brahms 11 évvel később fisz-mollba 
hangszerelt át négy kézre és az 5. Magyar Tánc elejét valamint visszatérését alkotja. 
Kéler a négy éves katonai szolgálatot 1860-ban egészségügyi okok miatt otthagyta. Mind 
karmesterkén, mind zeneszerzőkén Európa szerte jelentős sikereket ért el. Jó barátság 
kötötte Brahmshoz. Az első 10 Magyar Táncok megjelenése után írt egy tanulmányt, 
amiben leírja, hogy a 10-ből 9 tartalmaz olyan dallamokat, amelyek korábban más 
zeneszerzők műveiben már be lettek mutatva. A Magyar Táncok első kiadványában 
szerepel is, hogy ezek a művek átiratok és nem saját szerzemények. A későbbi 
kiadásokból és átdolgozásokból azonban ez már kimaradt… 

Tagadhatatlan tény, hogy Brahms a legjelentősebb külföldi szerző, akinek a művei 
hozzájárulnak a magyar zene népszerűsítéséhez, még ha a dallamok eredeti szerzőinek 
neve az évek alatt feledésbe is merült. Még sok olyan pontatlanság van az életrajzban, 
amit nem jól tudnak a magyar életrajzírók vagy a tény annyira vitatott, hogy senki nem 
tudja az igazságot. Tény, hogy a zeneszerző az élete során soha nem volt népszerű. De 
mi szeretjük, mert nincs a nagy, nem magyar zeneszerzők között senki, aki 
gyakrabban használta volna fel a magyar motívumokat mint Ő. 



Az Őszi Koncert Vittorio Monti Csárdásával zárult, amely szintén a magyar csárdás 
feldolgozásával készült. Vittorio Monti Nápolyban született, ahol hegedülni és zenét 
szerezni tanult a neves olasz Conservatorio di San Pietro a Majella konzervatoriumban. 
Vittorio Monti-t 1900 környékén nevezték ki a párizsi Orchestre Lamoureux 
szalonzenekar-vezetőjévé, ahol több balettet és operettet is írt. Mégis a leghíresebb 
műve a Csárdás, amelyet eredetileg szalonzenekarra írt.  

November 28.án vasárnap megkezdődött az idei Advent - a négy hetes adventi időszak, 
amikor reményteljes szívvel várakozunk és készülődünk a Megváltó Jézus Krisztus 
születésére. Ebben az időszakban különösen fontos a lelki önvizsgálat és az, hogy egy 
kicsit jobban figyeljünk egymásra. Karácsony előtti négy vasárnapon meggyújtunk egy-
egy gyertyát az adventi koszorún amik a remény, béke, öröm, és szeretet gyertyái.       

Áldott adventi készülődést kívánunk minden kedves olvasónak! 

December 5-én Nt. Bodor Péter ökumenikus Istentisztelete elmarad, mert a templom 
tulajdonosainak nagyszabású egésznapos adventi programjuk lesz. Így az idei év 
decemberében részünkre egy Istentisztelet lesz. Ez lesz dec.19-én. 

December 12-én iskola lesz a gyerekeknek. 

December 12.-én lesz a következő Magyar nyelvű római katolikus Szentmise Fülöp 

Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL) délután 1:30-kor lesz az Incarnation templomban 

(2909 Bee Ridge Road, Sarasota).  

December 16-án du.5-tól a Selby könyvtár nagytermében (1331 1st St, 

Sarasota, FL 34236) a Kossuth Klub december havi találkozója lesz.  

                                   5-5:30-ig Kossuth Klub vezetőségi választás. 

                                   5:30-tól pedig  karácsonyi énekeket hallgatunk Székelyné Kovács                  

Dóra csodálatos hangjának előadásában. Az előadás után pedig batyus vendéglátás 

közben kívánunk minden kedves jelenlévőnek csodálatos karácsonyi ünnepeket. 

December 19-én du.2-kor Nt. Bodor Péter ökomenikus Karácsonyi Istentisztelete 

lesz, ahol a Vasárnapi Magyar Iskola gyermekei fognak karácsonyi műsort adni. Az 

Istentisztelet után lesz a szokásos uzsonna.(Pine Shores Presbyterian Church 6135 

Beechwood Ave., Sarasota). Január hónapban nem lesz ökomenikus Istentisztelet. 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2021-es tagdíjak december 31.-ig 
érvényesek.  A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár. A most befizetett 
tagdíjak 2022. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  Felülfizetéseket mindig 
köszönettel fogadunk.  Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.   
 

          Áldott, békés karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! 

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!   
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Kossuth Club held its Fall Concert at the Selby library on November 17. We had two 

very talented musicians performing. A classical violinist Margot Zarzycka who is a core 

violinist at the Sarasota Orchestra here in Sarasota, accompanied by a concert pianist 

Lee Dougherty. Both ladies are renowned musicians who have performed in many cities 

and venues in the United States and Europe, from the White House to Queen Elizabeth 

hall in London. The evening was filled with a lively mix of musical repertoire. Margot 

repeatedly aluded to the fact that Hungarian music influenced many of the masters of old 

and Hungarian music style can be found in music from not just from Central europe but 

as far away as Spain, Italy and Germany. In fact Brahms was coached by Hungarian 

violinist Ede Remenyi with whom he travelled for many years. Brahms Hungarian Dances 

are of course wellknown around the world. Margot played pieces from Brahms, The 

Hungarian Rapsody # 2 from Liszt, Gypsy Airs Op.20 by Pablo de Sarasate and 

ended  the concert with Vittorio Monti’s Csardas A big misconception that pervaded 

many circles is that Hungarian music is gypsy music. Nothing is farther from the truth. 

Many Roma musicians who were good on the violin adopted the Hungarian music as it 

plays well on the violin. A classic example is the ”Verbunkos” which was a recruitment 

lads dance where the army went to the peasentry to recruit young men and the dance 

was accompanied by gypsy violinists who played in the background and was misidentified 

as Gypsy music although the Verbunkos was composed by Elemer Szentirmay. The 

Csardas, a folkloric piece that originated from the Hungarian Taverns ”Csarda” and 

was favored by the common people is also often misconstrued as being Gypsy music. 

December 12th, 1:30pm the next Roman Catholic mass in Hungarian will be 
celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, JCL) in the Incarnation Roman 
Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, Sarasota).  
 

December 19th, 2pm  Pine Shores Presbyterian Church 6135 Beechwood Ave., 

Sarasota. Service by  Nt. Bodor Péter. 

 

The Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276A Hírmondó korábbi számai 1994-

ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Archívumában olvashatók 

http://epa.oszk.hu/sarasota címen. 

http://epa.oszk.hu/darasota

