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Emlékezzünk Trianonra.  A magyar nemzetet országhatárokra való tekintet nélkül a 
magyar nyelv, ezer éves történelme és kultúrája köti össze.  A magyar nemzet huszadik 
századi tragédiasorozatának sarkalatos kiindulópontja a trianoni békeszerződés.  Ez a 
megfellebbezhetetlen diktátum, amely az ország területének kétharmadától, lakosságának 
egyharmadától, nyersanyagkészletének pedig számokban megmérhetetlen mennyiségétől 
fosztotta meg a nemzetet, megakadályozta a magyar társadalom és gazdaság egészséges 
kibontakozását, a szabad, független és demokratikus Magyarország magvalósítását.  
Trianon következménye az ország szerencsétlen belépése a második világháborúba—a 
bécsi döntésekkel legalább a magyarlakta területek egy részét reméltük visszakapni— 
valamint a háborút követő szovjet-kommunista büntetőhadjárat, az ország megszállása, 
az önkényuralom tombolása.  A kommunizmus évei alatt a terror és a lelki-
ismeretszabadság korlátozása olyan méreteket öltött, hogy évtizedekig a Kárpát 
medencében élő elszakított magyar nemzetnek még a létezését is tagadni kellett.  
Magyarországon Trianon és a három és fél millió magyar témája tabu volt. 
 
A második világháború után évtizedekig csak a nyugati magyarok mertek Trianonról és 
az elszakított magyarokról beszélni.  Egyértelműen minden olyan európai törekvést 
támogattunk, amely a határok leomlasztását, a népek szabad mozgását és szellemi 
áramlását elősegíti.  Törekvéseink teljes egyetértésben vannak a wilsoni alapelvekkel és 
az Egyesült Nemzetek emberi jogokra vonatkozó határozataival, amik szerint minden 
nemzet alapvető joga, hogy saját nyelvében, saját kultúrájában és szabad akaratából éljen. 
Itt nem irredentizmusról, sovinizmusról és szélsőséges nacionalizmusról van szó, hanem 
egyszerűen alapvető emberi jogokról, arról, hogy a magyar nemzet országhatárokon 
kívülre szakadt teste ne legyen hátrányos helyzetben, ne különböztessék meg és ne 
üldözzék azért, mert magyar.  Szabad, demokratikus társadalmakban élünk, különleges és 
kedvezményezett helyzetben vagyunk, hogy elősegítsük a magyar nemzet megmaradását 
a Kárpát medencében.  
 
A Kossuth Klub tagsága az elmúlt tizenöt évben többszörösen tanújelét adta annak, hogy 
szívén viseli Erdély, Kárpátalja, a Felvidék és a Délvidék magyarságának sorsát.  
Jótékony célú akcióink elsősorban az elszakított magyarok iskoláit, főiskoláit, egyetemeit 
és árvaházait támogatták, hogy a huszonegyedik században is maradjanak magyarok a 
Kárpát medencében.  Rendezvényeink és a tagság nagyvonalú anyagi áldozata minden 
évben lehetővé tette, hogy ösztöndíjakat és segélyeket küldjünk, amelyek összege ma már 
meghaladja a háromszázezer dollárt.  Összehasonlítva az amerikai társadalmi szervezetek 
hatalmas méretű adományaival, amiket különböző célokra gyűjtenek, ez egy szerény 
összeg.  Vegyük azonban figyelembe, hogy ez az összeg egy maroknyi nyugdíjas magyar 
bevándorló küldetés vállalásának és szolidaritásának az eredménye.        
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Tiltakozó Levél.  A Kossuth Klub 75 tagjának aláírásával március 29.-én az alább idézett levelet 
küldtük el az Európai Unió Emberi Jogi Bizottsága kormánybiztosának Strasbourgba:      
 
“Dear Commissioner Hammarberg: 
 
The latest disturbing news from the European Union is that in Romania the ultra-nationalist “New Right” legionnaire organization 
and the Sarmisegetuza Foundation organized a fascist anti-Hungarian demonstration.   
 
The shameful event happened in Cluj (Kolozsvár), a city in western Romania where a substantial number of the population is 
Hungarian.  On the 15th of March members of the Hungarian ethnic minority wanted to observe the 160th anniversary of the 1848 
revolution and freedom fight against the Habsburg Empire, a cultural and historic tradition.  The organized demonstration 
against the Hungarian minority was drastic and brutal, and, as an added insult, was permitted by the mayor.  One high school 
student was beaten senseless for attempting to participate in this anniversary tradition. 
 
Unfortunately, this latest atrocity against the Hungarian ethnic minority in Romania is not an isolated incident but part of a long 
series of events dating back decades and is apparently condoned by leading politicians in that country.  Such hate crimes in the 
European Union are shameful and intolerable.  The EU has the responsibility to uphold and protect the democratic freedoms and 
human rights of all its citizens, especially those of its largest ethnic minority.  
 
We, American citizens of Hungarian descent in southwest Florida, join the ranks of those who raise their voices for the universal 
application of decency and human rights for all the citizens of the European Union.  We condemn ethnic cleansing and 
discrimination in all its forms. 
 
Sincerely yours, 
 
The undersigned (Board of Directors and Members of the Kossuth Club)”  

 
Adományok.  2008-ban eddig a következő ösztöndíjakat küldtük a Kárpát medencében 
működő iskolák tanulóinak: 
 

Csíkszeredai Segítő Mária Líceum (Erdély)   4,300.00 
Nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna gimnázium  (Erdély) 2,000.00 
Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola (Kárpátalja) 2,000.00 
Legányi ösztöndíjak (Pannonhalma)    5,257.38 
Bethlen Alapítvány (Erdély)        300.00
      Összesen:    $13,857.38 

 
 

 
 

 
 
   

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

 
JÚNIUSI MŰSOROK 

 

Június 16.-án Hétfő Délután 2 órakor 
A Community Foundation of Sarasota County Termében 
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2635 Fruitville Road, Sarasota 
 

1920. június 4. 

TRIANON 
„A sír hol nemzet süllyed el” 

 
Koltay Gábor dokumentumfilmje (2004).  A film hiteles történelmi adatok és korabeli 
újságok, fényképek és filmfelvételek bemutatásával, jelenkori történészek, 
irodalomtörténészek és politikusok kommentárjaival kísérve elemzi a trianoni 
békediktátumhoz vezető utat, a magyar társadalom és gazdaság Trianon utáni 
összeomlását és évtizedekre, napjainkig kiterjedő orvosolatlan és gyógyíthatatlan hatását.  
Neves színművészek magyar költők Trianonra utaló verseit szavalják. 
 
A Kossuth Klubban eddig látott Koltay filmekkel együtt (Horthy, a kormányzó és 
Adjátok vissza a hegyeimet) ez a film a 20. század első felének teljes történelmi hátterét 
bemutatja.  Bár hivatalosan nem trilógia része, Trianon teljessé teszi a korképet, ami 
Magyarország tragédiájához vezetett.       
 
 

Június 26.-án Csütörtök Délután 5 órakor 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

 

DR. OSVÁTH CSABA 
 

A SARASOTAI PILVAX KÖR 
Alakuló Nagygyűlése 

 
Dr. Osváth Csaba képzőművész-lelkipásztor kezdeményezésére új magyar gyülekezet 
szerveződik Sarasotában.  A Pilvax Kör névre hallgató új szervezet nem kívánja 
megosztani a létező és jól működő magyar egyházakat és klubokat, éppen ellenkezőleg, 
magyar identitásuk és a lelkiség hangsúlyozásával a híd szerepét szeretné betölteni 
köztük.  A „márciusi ifjak” eszmeiségét tovább vivő gyülekezet különösen a fiatalabb 
generációban szeretné tudatosítani magyar identitását.  Az összejövetelek választ 
keresnek a vallás, a filozófia és az irodalom útján az élet sorskérdéseire.  Szeretnék 
újraéleszteni a magyar iskolát.  A gyülekezet vallási, felekezeti és korosztályra való 
különbség nélkül nyitott minden magyar előtt.  A cél „az együtt gondolkodás, az egy 
nemzetté kovácsolódás, s az egyéniség, öntudat felvállalása, a lelkiség kibontakozásának 
elősegítése.”  A Kossuth Klub üdvözli a kezdeményezést és addig, amíg állandó otthonra 
találnak, szeretettel megosztjuk velük a Selby Könyvtárban tartott nyári 
összejöveteleinket.  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!   
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THE MESSENGER 
Newsletter of the Kossuth Club 

June-July 2008.  Vol. 14. No. 6-7. 
 

PROGRAMS IN JUNE 
 

Monday, June 16 at 2:00 PM 
In the Communiry Foundation of Sarasota Connty, 2635 Fruitville Road, Sarasota 

 
Trianon:  Documentary film about the 1920 Treaty of Trianon that dismembered historic 
Hungary and created the largest ethnic minority in Europe (see letter to the Human Rights 
Commissioner of the European Union in protest of hate crimes against the Hungarian 
minority in Romania, page 2.).  The film uses historic film footage, documents and 
comments by contemporary historians.  
 

Thursday, June 26 at 5:00 PM 
In the Selby Library, 1331 First Street, Sarasota 

 
Pilvax Circle.  Organizational meeting of a new Hungarian assembly intended to bridge 
the gap between the various religious, social and cultural groups in the greater Sarasota 
area.  The Reverend Dr. Csaba Osváth hopes to involve Hungarians who recently joined 
our community in an effort to raise consciousness of our common ethnic heritage.  The 
name is from the historic Pilvax Cafe in Pest (Buda and Pest were united in 1873) that 
was a meeting place for young intellectuals during the 1840’s.  One of their leaders was 
the poet Sándor Petőfi who penned the poem that became the battle cry for the 1848 
Hungarian War of Independence.  The meeting is open to all interested Hungarians 
regardless of religion or age.    

 
 

 
  

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 a következő címen olvashatók: 

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