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Kossuth Amerikában: New Orleans.  Az amerikai magyarság nagyszabású
ünnepségekkel emlékezik meg Kossuth Lajos 1851-52-es amerikai körútjának 150.
évfordulójáról.  New Orleansban a Louisianai Magyarok Egyesülete és az Árpádhoni
Magyar Kulturális Szervezet odaadó munkájának eredményeként április 6-án Kossuth
emlékét megörökítő, gránit alapon elhelyezett bronz emléktáblát avatnak a Lafayette
téren, Benjamin Franklin és Henry Clay amerikai államférfiak szobrának
szomszédságában.  Kossuth 1852 március 25 és április 1 között tartózkodott a városban
és a korabeli lapok szerint nyolcezer főnyi tömegnek mondott beszédet a városháza
lépcsőjén.  Az egykori rabszolgatartó államban a magyar szabadsághős a minden
embernek kijáró szabadságot hangoztatta.  Beszédét a város polgárai nagy lelkesedéssel
fogadták.  Figyelemreméltó, hogy az Egyesült Államok déli államaiban a New Orleans-i
az első hivatalos Kossuth emlékmű.  Négy év áldozatos munkája fűződik a város
engedélyének megszerzéséhez és az emléktábla terveinek és kivitelezésének
megszervezéséhez.  A sarasotai Kossuth Klub $100 adománnyal járult hozzá a louisianai
magyarok nemes kezdeményezéséhez, amit hivatalos kiadványuk is megörökít.

Kossuth Amerikában: Sarasota.  Bár 1852-ben Sarasota csak kis halászfalu volt és a
nagy magyar szabadsághős még a közelében sem járt, március 28-án a Kossuth Klub
gyönyörű műsorral emlékezett meg Kossuth Lajosról.  A washingtoni magyar
nagykövetség képviseletében Józsa Fábián nagyköveti külön tanácsadó emlékbeszédet
mondott és 37 képből álló Kossuth vándorkiállítást mutatott be.  Washingtonból
vendégünk volt még Józsáné Szenáky Gyöngyi kulturális attasé.  Szíki Károly és Szabó
Viola egri művészek történelmi visszaemlékezése, irodalmi és zenei összeállítása a
száműzött magyar kormányzóról minden túlzás nélkül a Kossuth Klub egyik
legkiemelkedőbb és legmegrendítőbb rendezvényei közé sorolható.  Nyeste Ildikó
(Sarasota) sikeres beugrásával a vendégművészek méltó társa volt.  A kiállítás
elrendezésében Harkay Péter, a Kossuth emléktárgyak árusításában Józsa Csenge
segített.  Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez.

Zenei Hírek.  Az Opera News című rangos amerikai folyóirat áprilisi számában Larry
Lash fenntartás nélküli dícsérettel számol be a Magyar Állami Operaház Rómeó és Júlia
előadásáról.  A Gulyás Dénes rendezte Gounod opera főszerepében az a Mitilineou
Cleo énekel, aki a Kossuth Klub tagjai által jól ismert 2000-ben végzett Zeneakadémiás
évfolyam, az �aranycsapat� tagja volt, nevezetesen Cserna Ildikó, Fodor Beatrix,
Simon Krisztina és Fekete Attila évfolyamtársa.  Közülük Cleo volt az egyetlen, aki
nem szerepelt a sarasotai hangversenyeken, de akik otthon voltak és hallották
diplomahangversenyüket, személyesen is meggyőződhettek róla, hogy a kis Cleo méltó
tagja volt ennek a különlegesen tehetséges évfolyamnak.  S íme, most Júlia szerepében
Cleo bizonyított, a kritikus tolla szerint �nem kevesebb, mint diadalmas volt� a IV.
felvonásban, játéka ragyogó ártatlanságot sugárzott és biztonsággal énekelte a nehéz
koloratúra szerepet.  Említésre méltó, hogy Cleo görög születésű és elragadóan bájos
akcentussal beszél magyarul (az opera vizsgán Erkel Hunyadi László-jából a La Grange



áriát énekelte).  Jóleső érzéssel nyugtázzuk, hogy a magyar kulturális vezetés előítélet
mentesen ad lehetőséget a fiatal tehetségeknek, hogy mennyire befogadó szellemű.
Lőrinc barát szerepében az Opera News kiemeli a magyar �nemzeti kincs� Kováts Kolos
előadását, és a legnagyobb elismeréssel ír az Operaház kórusáról (�túltettek önmagukon�)
és a zenekar játékáról.  Bár a második szereposztásban Rómeó szerepét Fekete Attila
énekelte, az Opera News által imertetett előadáson sajnos nem ő énekelt, hanem Mikula
Skuljak(?), aki szintén dícséretet érdemelt ki az amerikai zenekritikustól.

A salzburgi Mozarteum 8. Nemzetközi Mozart Versenyén Fodor Beatrix elnyerte a
második díjat.  A négyévenként megrendezett versenyen az idén 40 országból 130
jelentkező indult.  A fiatal énekesnő, az �aranycsapatból� az egyetlen, aki már háromszor
volt a Kossuth Klub vendége Sarasotában, jelenleg Bécsben él és Mozart Don Giovanni-
jának Donna Anna szerepére készül.

Felvidéki Magyarok.  A nagyidai Ilosvai Selymes Péter Táncegyüttes vezetője Kupec
Mihály villámpóstán köszönte meg a Kossuth Klub $500-os adományát.  �A pénzen
videokamerát vettünk a csoport részére, ezzel is megkönnyebbül az együttesen belüli
munka és nem utólsó sorban rögzíthetjük a különböző fesztiválokon való
szereplésünket��írja.  A Kossuth Klub tagjainak kellemes húsvéti ünnepeket kíván.

Mióta a Kossuth Klub támogatását élvezik, a felvidéki cserkészek hűségesen küldik
havonként megjelenő Cserkész című foglalkoztató ifjúsági és cserkészlapjukat.  A
februári számban Sárközi János tollából olvashatunk összefoglalást az 1947-es párizsi
békekonferenciáról, avagy �Magyarország másodszori feldarabolásá�-ról.  A Cserkész
kíválóan megfelel feladatának és továbbra is megérdemli tagjaink segítségét.

Tagsági Hírek.  Új tagjaink Czukar György, Dávid Márta, Evva András és Phyllis,
Jóhegyi Sándor és felesége, valamint Nagy István és Éva.  Szeretettel köszöntjük őket!
Evva András édesanyjára Koller Irénre, aki 1991-ig a Kossuth Klub tagja volt, még
emlékezhetnek régi tagjaink.  Taglétszámunk jelenleg 157 fő, új tagokat szívesen látunk.

Hírünk a Nagyvilágban.  Az Amerikai Magyar Szó január 31-i számában a lap
�Amerikai Magyar Szervezeteink� sorozata keretében cikket szentel a sarasotai Kossuth
Klubnak.  A cikk kiemeli a klub nívós hangversenyeit, jótékonycélú működését és
célkitűzéseit, ami a Kárpát-medencében élő magyar ifjúság megsegítésére és a magyar
kultúra szélesebbkörű megismertetésére összpontosulnak.

Áprilisi Rendezvényeink.
•  Tavaszi Bankett.  Április 20-án, szombat d.e. fél 12-kor (11:30 a.m.), Michael�s on

East Étterem (részletes ismertetés a 3. oldalon).
•  Szabadegyetemi Előadás.  Április 25-én, csütörtök d.u. 4-kor a Selby Könyvtár

nagyterme, dr. Kúnos György kutató orvos (National Institutes of Health, Bethesda,
Maryland).  Részletes ismertetés a 3. és 4. oldalon.

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



TAVASZI BANKETT
2002. április 20-án, szombat d.e. fél 12-kor (11:30 a.m.)

A Michael�s On East Étteremben, 1212 East Avenue South, Sarasota (941-366-0007)

Menü:
Saláta, párolt jércemell Piccata módra, rizotto, spárga, kenyér,

Diós torta, kávé, tea�Bár szervíz (cash bar)

Műsor

Kisvarsányi B. Éva
beszámolója

�A jövő zenéje��ismertetjük a Kossuth Klub hangverseny terveit

Az ebéd ára személyenként $25, ami alkoholos italt nem foglal magába.  Kérjük, hogy
legkésőbb április 15.-ig a Kossuth Club nevére kitöltött csekkel jelezzék résztvételüket.

Sajnáljuk, de erre az eseményre a helyszinen jelentkezést nem tudunk elfogadni.

SZABADEGYETEMI ELŐADÁS

2002. április 25-én, csütörtök d.u. 4-kor
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

Dr. Kúnos György
National Institutes of Health, Bethesda, Maryland

�Research at the NIH: The brain�s own marijuana-like substances,
 what do they do for us?�

Dr. Kúnos György a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1966-ban nyerte el orvosi
diplomáját majd 1973-ban Montrealban a McGill Egyetemen gyógyszertanból doktorált.
1975-ben a kanadai orvosi tanács licenciátusi fokozatát (LMCC) nyerte el és 12 évig a
McGill Egyetemen tanított.  1987 óta az Egyesült Államokban a Nemzeti Egészségügyi
Intézet kutatója majd tudományos vezetője, tanszékvezető professzor.  130 tudományos
cikk szerzője.  Angolnyelvű előadás.

Mindenkit szeretettel várunk!

etter of the Kossuth Club
Sarasotai Magyar Hírmondó

P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276
http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
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Kossuth in America.  One hundred and fifty years ago Lajos Kossuth, exiled governor
of Hungary and the leader of the 1848-1849 Hungarian War of Independence traveled for
six months in the United States and was hailed by the American people as a fighter for
freedom and human rights.  The American War of Independence was won barely sixty
years before and the people responded to Kossuth, a great orator and a charismatic
person, with empathy.  Kossuth was trying to secure support, both financial and political,
to re-establish Hungarian independence and although he enjoyed great popularity, he did
not achieve his objective.  He died in exile at the age of 92 and only his remains were
returned to his beloved Hungary.

As the year 2002 marks both the bicentennial of the birth of Kossuth and the
sesquicentennial of his visit in America, the Kossuth Club of Sarasota commemorated the
historic events with a solemn program.  The Hungarian Embassy in Washington was
represented by Fábián Józsa, special assistant to Ambassador Géza Jeszenszky, and
Gyöngyi Szenáky Józsa cultural attaché.  They presented a traveling exhibit consisting
of 37 panels of historic photographs and documents, and in a moving speech Mr. Józsa
chronicled the life and times of Kossuth.  Artists Károly Szíki and Viola Szabó from
Eger, ably assisted by Ildikó Nyeste of Sarasota, presented a sensitive portayal of the old
Kossuth in exile through his letters and contemporary newspaper articles.  Musical
interludes made their program a truly unique and unforgettable theatrical experience.

April Programs.  We cordially invite you to our programs in April as follows:
•  Saturday, April 20 at 11:30 a.m.: SPRING BANQUET at Michael�s on East, 1212

East Avenue South, Sarasota (941-366-0007).  Music programs to be announced by
Éva B. Kisvarsányi.  The cost of $25 per person includes a full course meal (optional
valet parking and cash bar extra).  Please send your paid orders to the Kossuth
Club no later than April 15.

•  Thursday, April 25 at 4:00 p.m. in the Selby Public Library auditorium: lecture by
Dr. György Kúnos, Scientific Director of the National Institute on Alcohol Abuse
and Alcoholism (NIAAA), National Institutes of Health (NIH), Bethesda, Maryland.
The title of his speech is �Research at the NIH: The brain�s own marijuana-like
substances, what do they do for us?�   In English.

We welcome new members and visitors!


