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Március 13-án vasárnap megtartott zongorakoncert az 1848. Március 15.-i események 

ünnepélyes megemlékezésére szervezte a Sarasotai Magyar Keresztény Egyház és a 

Kossuth Klub. Polgár Éva zongoraművésznő előadása igazán méltó volt az ünnepélyes 

alkalomhoz. 

Liszt Ferenc által írt A villa d'Este szökőkútjai, S. 163/4 és a 1. legenda - Szt. Ferenc 

prédikál a madaraknak, S. 175/1 című szerzeményekkel kezdődött  a program. Polgár 

Éva ujjainak mozgása a kolibri szárnyainak a mozgását juttatta eszembe mely valóban 

elvitt bennünket Liszt Ferenc látogatásának színhelyére  a szökőkutak sokaságával teli 

olaszországi  Villa d’este-be. Valóban meg lehetett különböztetni a “különféle szökőkutak 

eltérő csobogásait, a gyöngyözve spriccelő kutak hangulatát és az erősen zubogó 

vízsugarak intenzitását” azt a hangulatot melyet Liszt Ferenc tapasztalt és zenéjében leírt 

több mint 100 évvel ezelőtt. Liszt Ferenc1864-től kezdve, s az 1870-es években egyre 

gyakrabban töltött heteket Hohenlohe bíboros vendégeként Tivoliban a Villa d’Estében.  

Liszt Ferenc: 1. legenda - Szt. Ferenc prédikál a madaraknak, S. 175/1 

szerzeményeben pedig élethű madárcsicsergésre lehettünk figyelmesek ami szintén a 

hihetetlenül gyors újjátéknak köszönhető. S mindez csak a kezdet volt. Kotta nélkül egy 

órán keresztül bonyolult, sok-sok gyakorlást igénylő előadást hallhattunk. Gratulálunk 

Polgár Évának, s igazán büszkék vagyunk rá. Volt lehetőségem egy kicsit közelebbről 

megismerni Őt. Közvetlensége, szerénysége még magasabbra emelte a szememben 

személyét. Reméljük, hogy ismét hallhatjuk csodálatos játékát ha legközelebb erre jár. 

Fantasztikus élményben volt részünk.  

 

A Liszt Ferenc Múzeum dolgozója Peternák Anna néhány éve ellátogatott a Villa d’este-

be. Nagyon sok képet és történeti leírást készített melyeket  Liszt Ferenc: A Villa d’Este 

szökőkútjai címmel tett fel a Liszt Ferenc Múzeum honlapjára. 

https://lisztmuseum.hu/data/lfm_ismerjuk_meg_egyutt/lfm_villa-deste.pdf  Melyet 

szeretnék mindenkinek ajánlani, hogy nyissák ki és olvassák el. 

 

Ízelitőnek az alábbi rövid részleteket Peternák Anna munkájából teszem közre:  

“A Villa d’Este szökőkútjai című kompozíció remekül érzékelteti a különféle típusú kutak 

csobogásait, visszaadja az egészen finoman, gyöngyözve spriccelő kutak hangulatát és az 

erősen zubogó vízsugarak intenzitását. Ha a művet hallgatja az ember, érezheti, hogy itt 

bizony több, különböző típusú kútról van szó. Szubjektív megfigyelés ugyan, de  időnként 

lépések hangjait is fel lehet fedezni , ahogy Liszt kissé komótosan sétál a parkban a kutak 

mellett, időnként megáll töprengeni, majd újraindul, néha lépcsőt mászik, s mindeközben 

    

https://lisztmuseum.hu/data/lfm_ismerjuk_meg_egyutt/lfm_villa-deste.pdf


egyszerre hallhatunk minden neszt. Olyan bravúros hangulatfestő zenét komponált a 

parkbeli élményeiből Liszt Ferenc, hogy nem véletlenül szokták ezt a kompozíciót az első 

impresszionista zeneműként emlegetni, amely megelőzi Debussy és Ravel hasonló vízi 

zenéit, például Ravel 1901-ben készült pompás Szökőkút (Jeux d’eau) darabját.  

Liszt olyan magas szinten ura volt a hangszerének, hogy zongorahangokból tudott 

madárcsicsergést (lásd: Két legenda: Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak) vagy 

szökőkút-csobogást is felépíteni. Azonban a mű még ennél is komplexebb, hiszen Liszt 

nemcsak az őt körülvevő hangokat (zsongást, csobogást és lépéseket) írja bele A Villa 

d’Este szökőkútjaiba, hanem a séta közben támadt gondolatait is. Felidézi magában azt az 

evangéliumi történetet, amikor Jézus találkozott egy kútnál a samáriai asszonnyal, és inni 

kért tőle. A nő meglepődik, hogy Jézus egyáltalán szóba áll vele, hiszen a zsidók nem 

érintkeztek a samáriaiakkal. Beszélgetnek, s Jézus áttereli az asszony figyelmét a kútbeli 

vízről a szimbolikus, élő vízre: „Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból 

a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre 

buzgó víz forrásává lesz benne.” (Jn 4,14) (teljes történet itt olvasható: 

https://szentiras.hu/UF/Jn4 ) Liszt ennek az igeszakasznak a második részét latinul ráírta a 

kéziratos kottára (a darab 144. üteméhez): “Sed aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons 

aquae salientis in vitam aeternam.” Ezen a ponton a kellemes vízi zene átvált mély, vallásos 

művé, s a víz fogalmának jelentése megváltozik. A Villa d’Este szökőkútjaiból egyetlen 

kézirat maradt csak fenn, a másoló által végigírt, szerzői javításokkal.”.  

A koncert teljes műsora a következő volt: 

Liszt Ferenc: A villa d'Este szökőkútjai, S. 163/4  

Liszt Ferenc: 1. legenda - Szt. Ferenc prédikál a madaraknak, S. 175/1 

Claude Debussy: Első arabesque (1888) 

Claude Debussy: A boldog sziget (1904) 

Kodály Zoltán: 7 zongoradarab, Op. 11   

1. Lento  

2. Székely keserves  

3. Il pleut dans la ville (Esik a városban) 

4. Epitaphe  

5. Tranquillo  

6. Székely nóta  

7. Rubato 

Kodály Zoltán: Marosszéki táncok (1927) 

Egyházi híreink: Április 3-án, délután 2 órakor lesz a következő Ökumenikus 

Istentisztelet ahol igét hírdet Nt. Asztalos Emese Daytona Beach missziós lelkésze fogja 

az igét hirdetni. Ft. Bodor Péter Pál püspökhelyettesünknek halaszthatatlan üzleti utra 

kell utaznia. Jöjjünk el minél többen az Istentiszteletre. Most is lesz a szokásos uzsonna 



melyre mindenkit szeretettel várunk. Az Istentisztelet  helye: Pine Shores Presbyterian 

Church (6135 Beechwood Ave., Sarasota). 

Április 10.-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). 

Április 17. Húsvét vasárnap a Petőfi Klubban (165 N. Jackson Rd. • Venice, FL.• 34292) 

Ökomenikus Istentisztelet 11 órától. Utána ebéd: tyúkhúsleves, húsvéti sonka, kaszinó tojás, 

franciasaláta, édesség, kávé. Ehhez jelentkezzen április 14-ig a (941) 786-8675 telefonszámon. 

 

Április 28-án du. 5:30 tól “TAVASZI KONCERT” a Selby könyvtárban. 
 

Michelle  Giglio soprano énekes tavaszi válogatásait hallhatjuk. Michelle Giglio 2013-

ban a CAG Victor Elmaleh Young Artists versenyen ért el magas eredményt, majd énekelt 

a Florida Orchestra-val, Florida West Coast Szimfonikus Zenekarral valamint az Anna 

Maria Island Kórus és Zenekarral. 2019-ben novemberében már hallhattunk Michelle 

Gigliótól egy nagyon szép összeállitást szintén a Selby könyvtárban. 

 

Lee Dougherty kiséri zongorán. Lee Dougherty-t mar nagyon sokan ismerik mert több 

alkalommal játszott a Kossuth Klub által meghirdetett koncerteken. Lee Dougherty  17 

éves korában mutatkozott be a Norfolk, Virginia Symphonikus zenekarral mint szóló 

zongorista. Később az Eastman Rochester Szimfonikus zenekarral játszott. Az Eastman 

School of Music intézetböl graduált énekesként és zongoristaként. Az énekesi karierje 

során énekelt a Carnegie Hall-ban, Alice Tully Hall-ban valamint Kennedy Elnök ideje 

alatt a Fehér Házban. A My Fair Lady cimű előadásban is énekelt a Broadway-n New 

York-ban. Londonban a Queen Elizabeth Hall-ban is énekelt, valamint több európai 

városban is fellépett neves komolyzenei intézményekben. 

Férjével 1996-ban alapitották és működtetik az Artist Series koncerteket Sarasotában. 

 

Tagdíjak. Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2021-es tagdíjak december 31.-ig voltak 

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.  

Hirdetés: Adó ügyekben forduljanak bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA 

irodájához, 7061 S. Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099. Cell: 

(941) 928-0393 Angolul és magyarul beszél! 
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Sunday March 13  We celebrated the revolution and fight for freedom of  March 15, 1848. After 

the church services, we were treated to a piano concert sponsored by the Hungarian Christian 

Society and the Kossuth Club of Sarasota. The concert performed by Ms Eva Polgar, was by 

all accounts Magical. The pieces that she performed were in Honor of Franz Liszt, Claude 

Debussy and Zoltan Kodaly. Fittingly, she started with Liszt as he was the composer who brought 

the musical compositions to such levels that composers throughout Europe and the world tried to 

get inspiration from his works. Her first piece was The Fountains of Villa D’Este by Liszt. Ms 

Polgar’s fingers literraly flowed across the keyboard giving the impression of water cascading 

from a fountain. Another great piece that she performed was the composition by Liszt of The 

legend of St. Francis preaching to the birds in which we get the impression of birds chirping, 

coming from the piano. Her performance was truly magical. Liszt spent quite a bit of time at the 

Villa D’Este and you can get some great insight into Liszt on his home page – 

https://lisztmuzeum.hu/data/lfm_ismerjuk_megegyutt/lfm_villa-deste.pdf  

Debussy and Ravel followed in Liszt’s footsteps in composing similar water/fountain effects.  

She followed Liszt with two pieces by Claude Debussy and finished with seven pieces by Zoltan 

Kodaly. In all she performed for over one hour without using any printed music. It was indeed 

magical.  

 

News from our Churches – The next Reformed church service will be at 2:00 PM on April 3 

and will be celebrated by Pastor Emese Asztalos from Daytona Beach and Pastor Peter Pal 

Bodor is away due to a previous committment. The service will be at Pine Shores Presbyterian 

Church (6135 Beechwood Ave, Sarasota) 

The next Roman catholic service will be celebrated by Father Philippe Schweda, on April 10 

at 1:30 at The Incarnation Church – 2909 Bee Ridge Rd., Sarasota  

April 28, Kossuth Club’s Spring Concert at the Selby Library in Sarasota will feature Ms 

Michelle Giglio a well renowned Soprano will perform a medley of songs from Broadway hits to 

a couple of Arias. Ms. Giglio has performed for us in 2019 with great appreciation from the 

audience. Ms. Giglio will be accompanied by Lee Dougherty on the piano. Ms. Dougherty has 

performed all over the world both as a singer as well as a pianist and is the founder of the Artist 

Series of Sarasota where she currently works at finding young and aspiring talented musicians for 

Sarasota.  

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. 

https://lisztmuzeum.hu/data/lfm_ismerjuk_megegyutt/lfm_villa-deste.pdf
http://epa.oszk.hu/darasota

