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Wass Albert Centenárium---A Kossuth Klub Emlékezik
Száz évvel ezelőtt, 1908. január 8.-án a Kolozsvár melletti Válaszúton született az erdélyi
magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb egyénisége Wass Albert. Felfelé ívelő írói
karrierjét (1934-ben megjelent „A Farkasverem” című regényét Baumgarten díjjal
honorálták) a Második Világháború és Erdély végleges elvesztése törte ketté. 1944-től
Németországban, majd 1952-től haláláig az Egyesült Államokban élt. Az Ocala Nemzeti
Parkban lévő Astor nevű városkában éppen tíz évvel ezelőtt 90 éves korában halt meg
1998. február 17.-én.
Az emigrációban is rendkívül termékeny író művei (regények, novellák, elbeszélések,
versek, mesék) szinte évente jelentek meg. Kiemelkedik ezek közül az 1974-ben
megjelent „Kard és Kasza,” amely több generációs családi életrajz formájában áttekinti
az erdélyi magyar történelmet 1050-től napjainkig. Lenyűgözően szép és szemléletes
tájleírásai fájdalmas visszaemlékezések az elveszített országra és otthonra.
Magyarországon 1945 után Wass Albert műveit betiltották és neve szinte ismeretlen volt,
de 1990 óta egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Irodalmi hagyatékát fiai, Vid, Huba,
Miklós, Géza és Endre ápolják.
Az évfordulóval kapcsolatban sok helyen megemlékeznek az író irodalmi munkásságáról.
A floridai magyarok sorsközössége Wass Alberttel nem csak emigrációs mivoltukban
rejlik, hanem abban is, hogy élete utolsó évtizedeit ő is ebben az államban élte le. A
Kossuth Klub február 22.-25. között EMLÉKNAPOKAT rendez Sarasotában, amelyen
az író fiai is részt vesznek. A február 22.-i ünnepi ebéd után Wass Huba az Egyesült
Államok hadseregének dandártábornoka emlékezik meg édesapjáról. A Református
Egyház részéről Nt. Lukácsi László és Lukácsi Éva lelkészek lesznek vendégeink
Miamiból. Február 25.-én Wass Albert műveiből készült filmeket mutatunk be. A 4.-ik
oldalon közölt meghívóban részletesen ismertetjük a jótékony célú műsorokat, amelyek
bevételét és adományokat a Sapientia Magyar Tudományegyetem (Kolozsvár), a
Lórántffy Zsuzsanna (Nagyvárad) és a Segítő Mária (Csíkszereda) iskolák tanulói részére
ajánljuk fel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A Szeretet Jegyében (folytatás). A Szent Ferenc Alapítvány és Böjte Csaba
gyermekmentő missziója eddig nem látott, példátlan adakozásra késztette az amerikai
magyarokat. A Névai Alapítvány (The Béla B. Névai and Clara Névai Charitable
Foundation) 33 ezer dollár adományt küldött Csaba testvér gyerekei részére, amit január
elején átutaltunk Dévára. Ezzel a Kossuth Klubon keresztül 2007-ben közel 60 ezer
dollárt gyűjtöttünk és küldtünk Csaba testvérnek.
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A jótékony célú Névai Alapítványt 1996-ban jegyezték be Floridában Névai Béla (19081996) és 60 éven át felesége és üzlettársa Névai Clara (1915-2004) hagyatékából. A
Névai házaspár 1948-ban pénztelenül érkezett New Yorkba, miután Magyarországon
minden vagyonukat elkobozta a kommunista rendszer. Amerikában kitartó kemény
munkával újra megalapozták egzisztenciájukat. Az általuk alapított Nevco vállalat
háztartási termékeit a legnagyobb üzletközpontok forgalmazták.
A Névai Alapítvány külön 7,500.00 dollárt küldött a Kossuth Klubnak az általuk
megjelölt célra Kárpátalján. Hangsúlyozzuk, hogy a klub 100 százalékban az
adományozó által megjelölt célra küldi a kapott adományt, természetesen amennyiben ez
megegyezik a klub céljaival. Nincsenek levonások és „kezelési költségek,” mivel az
igazgatók minden ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak, nincs épületünk, amire fenntartási
költséget és adót kellene fizetni. Kiemeljük, hogy a Kossuth Klub jótékony célú,
Floridában hivatalosan bejegyzett, u. n. 501(c)(3) kulturális szervezet, ami azt jelenti,
hogy a klubnak küldött adományok az egyéni jövedelemadó alapból levonhatók.
Céljainknak megfelelően elsősorban a Trianonban elszakított magyarok oktatási
intézményeit, árvaházait és ifjúságát támogatjuk, de Magyarországon is jelentős
segítséget nyújtottunk iskoláknak és egyetemeknek.
A budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem kapta a legnagyobb támogatást az elmúlt 14 év alatt, u. i. a
Zeneakadémia Alapítvány és a Kossuth Klub által rendezett közös hangversenyek
jelentős anyagi erőforrást teremtettek, ami lehetővé tette jótékony célú adományainkat.
Mennyből az Angyal. A karácsonyi ünnepek egyik kedves színfoltja volt a Glória
Musicae helyi amerikai vegyes kórus fellépése a Női Egyetemi Klub (AAUW)
ünnepélyes karácsonyi ebédjén. Az ebéd utáni műsoron June LeBell kórus direktor
vezetésével karácsonyi énekeket adtak elő a világ minden tájáról. A műsoron
Szentmihályi Énekes Könyvből (1798) a „Mennyből az Angyal” is szerepelt, amit
Kisvarsányi Éva AAUW programfelelős alelnök tanított be a kórus tagjainak. Az
énekesek nagy igyekezettel, kedvesen adták elő a számukra igen nehéz, nyelvtörő
szöveget. A mintegy 60 tagú amerikai közönség kitörő tapssal jutalmazta a produkciót.
Egyházi Hírek. A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus
istentisztelete február 3.-án délután 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005
S. Tuttle Avenue). A Magyar Katolikus Misszió római katolikus szentmiséje február 10.én délután 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road).

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG
FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!
FIGYELEM! A FEBRUÁRI MŰSOROK KÜLÖNBÖZŐ HELYEKEN LESZNEK!

MEGHÍVÓ
Február 21.-én Csütörtök Délután Fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota
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DR. DOMONKOS LÁSZLÓ
Szabadegyetemi előadása

DIAGNÓZIS EGY 500 ÉVES PÁCIENSRŐL:
MÁTYÁS KIRÁLY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÉS HALÁLA
Domonkos László Budapesten született, szüleivel a II. Világháború vihara sodorta az
Egyesült Államokba. Egyetemi tanulmányait a Notre Dame Egyetemen végezte, ahol
1966-ban nyerte el a doktori fokozatot középkori történelemből. 1963-64-ben Fulbright
ösztöndíjas volt a Bécsi Egyetemen. 1965-től nyugdíjba meneteléig a Youngstown
Egyetem (Ohio) történelem professzora, 2002-től Emeritus Professzor. Tudományos
munkássága a középkori magyar történelemre specializálódik, különösen Korvin Mátyás
és kora foglalkoztatja. Számos könyv és tudományos cikk szerzője, meghívott előadó 25
egyetemen, többek között Német-, Magyar-, Lengyel-, Spanyol- és Írországban.
Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia meghívására Magyarországon is végzett
történelmi kutatásokat. Több tudományos társaság tagja.
Domonkos László és felesége sz. Oszlányi Éva nem régen költöztek Youngstownból
Sarasotába, mindketten a Kossuth Klub tagjai.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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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Meghívó a Wass albert emléknapokra
Február 22.-én Péntek Délelőtt Fél 12-kor (11:30 AM)
A TPC Prestancia Golf Klub Különtermében, 4409 TPC Drive, Sarasota*

DÍSZEBÉD
Vendégeink Wass Albert Fiai Huba, Miklós, Géza, Endre és nejeik
Nagytiszteletű Lukácsi László és Lukácsi Éva (Miami)
Védnök: Gönye Elisabeth
Fél 12-től fél 1-ig társas összejövetel, ismerkedés a vendégekkel. Az ebédet fél 1-kor (12:30 PM)
szolgálják fel. A menü saláta, gombás csirkemell Marsala módra vagy grillezett hal (mahi-mahi),
köret, kenyér, desszert, kávé, tea. Az ebéd ára személyenként 30.00 dollár, ami alkoholos italt
nem foglal magában, de bár szerviz lesz. Az ebédre legkésőbb február 16.-ig kell jelentkezni
(február 18. nemzeti ünnep, nem lesz postakézbesítés!). Kérjük, hogy a csekket a Kossuth
Klubnak állítsák ki, küldjék el címünkre (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) és jelöljék, hogy
csirkét vagy halat kérnek. Sajnáljuk, de helyszíni jelentkezéseket nem tudunk elfogadni. Az
ebédet műsor követi.

WASS HUBA dandártábornok, U. S. Army
Megemlékezik Édesapjáról
Szemelvények Wass Albert műveiből (versek, regényrészletek)
*Útbaigazítás a Prestancia klubházhoz: az észak-dél irányú Beneva Road-ról a Sarasota Square
Boulevard-ra kell térni (a Westfield Sarasota Square vásárlóközpont határa). A Prestancia
bejárata erről nyílik. Sorompós kapu és kapuőr van, megkérdezi a neveket és útbaigazít a
klubházhoz.

Február 25.-én Hétfő Délután 2 órakor
A Community Foundation of Sarasota County termében, 2635 Fruitville Road
Filmbemutató

Wass Albert: Ember az Országút Szélén c. regényének színpadi változata
Adjátok Vissza a Hegyeimet!—Koltay Gábor filmje
Az emléknapok teljes bevételét és adományaikat az erdélyi Sapientia Magyar Tudományegyetem,
a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna és a csíkszeredai Segítő Mária iskolák tanulói javára fordítjuk.
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THE MESSENGER
Newsletter of the Kossuth Club
February 2008. Vol. 14. No. 2.
Albert Wass Centennial. Hungarian writer Albert Wass (1908-1998) was born one
hundred years ago this year in Válaszút and he passed away ten years ago at the age of 90
in Astor, Florida. WWII interrupted his promising literary career and he was forced to
immigrate to the United States. He was a prolific author even in exile and published
novels, poems and short stories in Hungarian almost every year. Until 1990 his works
were practically unknown in Hungary because of blacklisting but they are experiencing a
revival and many of his works have been published. His literary style is beautiful,
descriptive of the physical and natural wonders of his native land in Transylvania. We
celebrate the writer and author in his Centennial Year with some of his sons who preserve
his literary heritage.
New Donations to Brother Csaba’ Mission. The Béla B. Névai and Clara Névai
Charitable Foundation has donated $33,000.00 to the Kossuth Club. The donation was
earmarked for the St. Francis Foundation and Csaba Böjte’s child protection activities in
the Carpathian Basin. We transferred the funds to its destination in early January.
February Programs
Thursday, February 21 at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota).
Lecture by Dr. László Domonkos, Professor Emeritus of Medieval History about the age
of Matthias Corvinus, king of Hungary and the renaissance (in Hungarian).
Friday, February 22 at 11:30 AM in the TPC Prestancia Golf and Country Club
(4409 TPC Drive, Sarasota). Formal luncheon and program in memory of Albert Wass.
Lunch will be served at 12:30 PM and costs $30.00 per person payable to the Kossuth
Club no later than February 16 (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276). Please specify
your choice of chicken or fish. Our guests will be four of the five sons of Albert Wass.
Brigadier General (U. S. Army, retired) Huba Wass reminisces about his father. The
Reverends László and Éva Lukácsi from Miami present the invocation. There will be a
cash bar.
Monday, February 25 at 2:00 PM in the Community Foundation of Sarasota
County (2635 Fruitville Road, Sarasota). We will show films based on works by Albert
Wass.
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