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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ
A Kossuth Klub Hirei

Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
2004. Március, Tizedik Évfolyam, 3. Szám

�Föltámadott a Tenger!�  Márciusban az 1848-as magyar forradalomra és
szabadságharcra emlékezünk.  A magyar történelemben kevés olyan esemény van, amire
ilyen egyértelműen büszkén gondolhatunk.  Március 15-ét mint a magyar nép legnagyobb
nemzeti ünnepét köszöntöttük lélekben akkor is, amikor a Rákosi terror évei alatt
eltörölték a pirosbetűs ünnepet és betiltották az iskolai megemlékezést.  Történelmünk
folyamán nem először fordult elő, hogy az önkényuralom betiltott minden olyan
megnyilvánulást, ami 1848-ra és annak hőseire emlékeztetett.

Érdemes felidézni a Kolozsvári Református Kollégium rendhagyó március 15. ünnepét
1861-ből, amiről a kolozsvári Szabadság című lap tudósítója Kolozsvári József számol
be.  A szabadságharcot követő osztrák elnyomás alatt tilos volt 1848-ra emlékezni, nem
volt szabad a magyar nemzeti zászlót kitűzni, magyar nemzeti dalokat énekelni.  Ennek
ellenére március 15. hajnalán a Református Kollégium főkapuja fölött az épület
homlokzatán hatalmas �1848� feliratú piros-fehér-zöld zászlót lobogtatott a szél!  Az
illegálisan kitűzött zászlót lakatra zárt padlásajtó őrízte, amelynek kulcsát a diákok
elrejtették.  Hamarosan a város apraja-nagyja odacsődült, hogy megcsodálják a katonai
tilalom ellenére kitűzött 1848-as magyar zászlót.  A katonai parancsnokság bezárással
fenyegette a Kollégiumot, ha azonnal nem vonják be a zászlót.  A Kollégium vezetősége
ezzel szemben kizárással fenyegette azokat, akik a zászló kitűzéséért felelősek voltak.  A
diákok azonban nem tágítottak, egy emberként szolidaritást vállaltak a �tettesekkel� és az
elrejtett kulcs nem került elő.  A zászló tovább lengett és a sötétedés beálltával egy adott
jelre a Kollégium minden ablakában gyertya lobbant lángra az 1848-as szabadságharc
hőseinek emlékezetére.  Végül katonai beavatkozásra nem került sor, a diákság késő éjjel
bevonta a zászlót és véget vetett a kivilágításnak.  Az osztrák hatóságok azonban nem
bocsátották meg a demonstrációt és szigorú megfigyelés alá vették a Kollégiumot és
diákjait, még a majálisra induló diáksereget is rendőrkopók kísérték.  Ennek ellenére a
diákok minden csoportos kivonulása egy-egy osztrákellenes tüntetéssé változott.

Kolozsvári József elbeszélését Vörösmarty szavaival fejezi be: �Régi dicsőségünk, hol
késel az éji homályban?�  S rá a válasz: �Ah ezeren némán fordulnak el: álom öldösi
szíveiket, s velök alszik az ősi dicsőség!�                              

Anyanyelv a Felvidéken.  A következő igaz történetet az Új Szó című lap munkatársa
jegyezte fel.  Harmadik elemista gyerekek szlovák iskolába járnak, ahol a népszerű edző
kedvükért néhány szót magyarul is megtanult.  A gyerekek pedig viszonzásul a szlovák
szakkifejezéseket törik.  Az egyik anyuka szerint kisfiát apja kívánságára iratták szlovák
iskolába, pedig a gyerek �magyarul álmodik,� hiszen amikor nagybeteg volt, lázálmában
magyarul beszélt.  Az anyuka viszont nem tud szlovákul, igy az iskolai feladatok
megoldásában nem tud segíteni kisfiának.  A gyereket a zene és a képzőművészet érdekli,
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s bár szlovákul tanul, de magyarul zenél és gyönyörűen fest az anyanyelvén.  Reméljük,
hogy ez a kisfiú megtalálja az utat a Felvidéki Magyar Cserkészszövetséghez, ahol a
gyerekekkel nagyszerű cserkész vezetők foglalkoznak.  Cserkész című havilapjukból,
amit évek óta küldenek címünkre tiszteletpéldányként, tagjaink is követhetik a Szövetség
munkáját.  Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is küldtünk $500-t Dunaszerdahelyre, a
Szövetség központjába, hogy a Felvidék magyar ifjúságának foglalkoztatásához és
neveléséhez mi is hozzájáruljunk.

Magyar Kiállítás-Felvilágosítás.  Március 20-án ismét résztveszünk a sarasotai Gulf
Gate Könyvtár (7112 Curtiss Avenue) ismeretterjesztő kiállításán, amelyen a helyi
kulturális és társadalmi szervezetek ismertetik céljaikat és rendezvényeiket.  Nagyszerű
alkalom ez arra, hogy felvilágosítást adjunk a Kossuth Klubról, valamint
Magyarországról és a magyar kultúráról. A tavalyi kiállításon sokan érdeklődtek
Magyarország és a helyi magyar kulturális élet iránt.  A kiállítást délelőtt 10 órától
délután 4-ig lehet megnézni.  Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

Díszoklevelek.  Februári gyűlésünkön Dr. Kisvarsányi Géza, Kisvarsányi B. Éva és
Dr. Csizinszky Sándor elismerő okleveleket (Certificate of Appreciation) vettek át Tar
Sándortól, a Magyar Köztársaság floridai tiszteletbeli konzuljától.  Az okleveleket a
washingtoni Magyar Nagykövetség küldte azért az �értékes szolgálatért, amivel (mint a
sarasotai Kossuth Klub vezetői) jóindulatot keltenek és kulturális és kereskedelmi
kapcsolatokat teremtenek Magyarország és az Egyesült Államok között� (angolból
szabadon fordítva).

Könyvadomány.  Tagtársaink Kevey Márta és Szaday Anikó jóvoltából értékes
könyvadományt kaptunk a klub céljaira.  �A Hungarian Odyssey� néhai Kevey András
371 oldalas önéletrajzi regénye angol nyelven, amit különösen a �gyökereik� iránt
érdeklődő ifjabb generációnak ajánlhatunk.  A 12 db. könyvet februári gyűlésünkön $10
adomány ellenében osztottuk ki az adakozóknak.

Wass Albert Felolvasó Maraton.  Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) szervezete világszerte
maratoni felolvasó napot szervezett február 20-21-én Wass Albert (1908-1998)
műveiből.  A rendezvény 24 órájában önként válalkozó, az író műveit szerető,
munkásságát ápolni akaró résztvevők egymást váltva, megszakítás nélkül olvastak fel az
író műveiből.  A maraton célja a koholt vádak alapján halálra ítélt erdélyi író �teljes körű
rehabilitása� és irodalmi munkásságának elismertetése.  Az erdélyi ifjak egyik helyi
csoportja is résztvett a megmozdulásban.

Tagdíjak.  Kérjük kedves tagjainkat, hogy ha még nem rendezték 2004-re tagsági
kötelezettségüket, úgy tegyenek eleget annak.  Egyéni tagdíj $20, családi tagdíj $30
évente.  Aki csak a Hírmondóra tart igényt, kérjük adományával járuljon hozzá az egyre
növekvő póstaköltséghez.  Új tagokat mindig szívesen látunk!

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUbot!
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MEGHÍVÓ

2004. március 20-án, szombaton d.e. 10 és d.u. 4 óra között
A Gulf Gate Könyvtár kertjében, 7112 Curtiss Avenue, Sarasota

THIRD ANNUAL COMMUNITY FAIR:

SARASOTAI KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALMI SZERVEZETEK

KIÁLLÍTÁSA

A Kossuth Klub résztvételével

Látogatókat és érdeklődőket szeretettel látunk!

2004. március 25-én, csütörtök d.u. **fél 5-kor!** **(4:30 PM!)**
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

Nemzeti Ünnepünk Alkalmából Bemutatjuk
Nemzeti Operánkat

ERKEL FERENC:

BÁNK BÁN
Opera Három Felvonásban Videófelvételről

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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From the Embassy of Hungary.  The Honorary Consul General of Hungary in the State
of Florida, Alexander S. Tar presented Certificates of Appreciation from the Embassy of
Hungary to the leaders of the Kossuth Club.  Dr. Géza Kisvarsányi, Éva B. Kisvarsányi
and Dr. Alexander Csizinszky received the certificates �In recognition of your valuable
services promoting goodwill and fostering cultural and commercial relationships
between Hungary and the United States.�  His Excellency Géza Jeszenszky, the
previous Ambassador of Hungary, signed the certificates.

Community Fair.  The Gulf Gate Library (7112 Curtiss Avenue, Sarasota) will have its
Third Annual Community Fair on Saturday March 20 from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.  This
will be an excellent opportunity to disseminate information about Hungary, Hungarian
culture and the activities of the Hungarian American Cultural Association.  Many
interested people visited our display last year and we plan to participate in the fair again
this year.  Refreshments will be provided by the Library�coffee and donuts until 10:30
a.m., and hot dogs with sodas from noon to 1:30 p.m.  We welcome visitors!

Hungarian Opera.  You are cordially invited to the video presentation of the Hungarian
opera Bánk Bán by Ferenc Erkel on Thursday, March 25 at 4:30 PM. in the Selby
Public Library (1331 First Street, Sarasota).  This is perhaps the most beloved Hungarian
opera.  It was first performed in 1861 in the National Theatre in Pest (before Buda and
Pest were joined as Budapest).  It has all the traditional elements of  classic opera.  Its
story of passion, intrigue and revenge is based on historic events in 13th century Hungary,
and takes place in the court of King Endre II.  Endre is a weak ruler who has a foreign
wife, Gertrudis, and is surrounded by lackeys who rob, steal and exploit the people.
Bánk is governor of the southern provinces and is keenly aware of the suffering of the
people.  His young wife Melinda is treacherously seduced by the queen�s brother and
drowns with her small son when, trying to escape from the court, her boat overturns in a
storm.  Bánk takes revenge for both his personal and national grievances by stabbing the
queen to death, and thus seals his own destiny.  The opera will be sung in Hungarian with
no subtitles.

Reminder.  If you haven�t already done so, please pay your 2004 dues at your earliest
convenience.  Single membership is $20, family membership is $30 annually.  If you
wish to continue receiving the newsletter but do not want to be a member, we would
appreciate a donation to help defray our rising mailing costs.  Thank you for your
consideration!


