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Dohnányi Utólsó Tanítványa�2. Rész.  Világjáró zongoraművészi karrierje mellett
Vázsonyi Bálint már a 70-es évek óta fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy néhai
mesterét Dohnányi Ernőt hazájában rehabilitálja és a magyarországi zenei és politikai
vezetőség elismerje a zeneszerző életművét.  Csak az 1989-es rendszerváltás után sikerült
elérnie, hogy Budapesten utcát nevezzenek el róla: a Zeneakadémia masszív épületéhez
símuló utcácska a Liszt Ferenc térbe torkollik.  Történettudományi alapossággal megírta
Dohnányi életrajzát, amelynek második kiadása idén jelenik meg Budapesten.

Vázsonyi Bálint december 1-én délután 5 órakor kezdődő sarasotai hangversenyének
műsorán Beethoven, Chopin, Debussy, Bartók és Dohnányi művei szerepelnek.
Honorárium helyett a művész a hangverseny tiszta bevételét a Zeneakadémia javára
ajánlotta fel.  Jegyeket a Kossuth Klubtól lehet rendelni (P. O. Box 19774, Sarasota, FL
34276) elővételben $20, a helyszínen $25-os áron (l. a mellékelt szórólapot).  Az előadás
a New College Mildred Sainer termében lesz, a Ringling Múzeum mellett délre.                  

Vázsonyi Bálint személyében egy �kiművelt emberfőt� ismerhetünk meg, aki az 56-os
generáció perspektívájából vizsgálja Amerika társadalmi, politikai és gazdasági
változásait.  1998-ban megjelent könyvét �America�s Thirty Years War�Who is
Winning?� (Amerika 30 éves Háborúja�Ki lesz a Győztes?) iskolai kötelező
olvasmányként értékelte egyik kritikusa.  A 285 oldalas művet $15-os (plusz $3.95
póstaköltség) áron a Kossuth Klubtól lehet megrendelni.  A könyvek bevételét a szerző a
Zeneakadémia javára ajánlotta fel.

Vázsonyi Bálint hangversenye módot ad a Kossuth Klubnak arra, hogy Dohnányi Ernő
születésének 125. évfordulójáról Tallahassee példájára Sarasotában is megemlékezzünk,
hogy folytassuk a Zeneakadémia fiatal művészeinek támogatását, s hogy a sarasotai
közönségnek bemutassuk Dohnányi utólsó tanítványát.  Aki nem tud eljönni, kérjük
adóból levonható adományával támogassa ezt az egyedülálló kultúreseményt.

Tiltakozó Levél Románia Miniszterelnökének.  A Kossuth Klub tagsága nevében
résztvettünk a Magyar Amerikai Koalíció országos akciójában a 450 éves kolozsvári
Magyar Református Kollégium érdekében.  Bár a Magyar Református Egyház 1999 óta
(újra!) az épület törvényes tulajdonosa és azóta fizeti rá az ingatlan adót, a helyi
hatóságok önkényesen akadályozzák, hogy a Kollégium tantestülete és 260 diákja azt
használhassa.  Románia miniszterelnökéhez írt levelünkben hangsúlyoztuk, hogy a
törvények semmibevétele és a nemzeti kisebbségekkel szemben alkalmazott
diszkrimináció rossz fényt vet Romániára.  Kértük, hogy kormánya részéről lépjen közbe
a Kollégium tulajdonosi jogainak érvényesítése érdekében.  Amerikából eddig több mint
50 levelet küldtünk a miniszterelnöknek.  Reméljük lesz eredménye.

Évfordulók.  2002-ben a Kossuth és a Dohnányi évfordulók mellett meg kell
emlékeznünk arról, hogy 200 éve született Kolozsvárott Bolyai János (1802-1860), a



magyar tudomány legnagyobb alakja, az abszolút és a hiperbolikus geometria (nem
euklidészi geometria) megalkotója, a komplex számok elméletének megalapozója.  Apja
Farkas a marosvásárhelyi Református Kollégium matematika, fizika és kémia tanára.
Bolyai János 21 éves volt, amikor az abszolút geometriát tartalmazó korszakalkotó tézisét
kidolgozta.  Munkáját kortársai nem értették meg és nem méltányolták.  Többezer
oldalnyi kéziratot hagyott maga után, amelyekben még ma is jelentős számelméleti
felismeréseket találnak a kutatók.  Az Amerikai Magyar Alapítvány New Brunswick-on
(New Jersey) november 22-23-án Bolyai Konferenciát rendez.  Népszerű tudományos
előadások megvilágítják Bolyai felfedezésének egyetemes jelentőségét.  Érdeklődni lehet
a 732-846-5777 telefonszámon.  E-mail cím: Bolyai@ahfoundation.org.

Délvidéki Híreink.  A szabadkai Bolyai János magyar iskola igazgatónője, Szabó
Magda beszámolt a tanulók nyári foglalkoztatásáról.  Júniusban 45 diákot vittek
matematika és nyelvi táborba a Balatonhoz.  Júliusban a Bolyai vetélkedő résztvevőit
ismerkedő körútra vitték Erdélybe.  Augusztusban Szabadkán Nyári Akadémia keretében
tanári továbbképzésre gyűltek össze a Kárpát-medence magyar matematika tanárai.  A
Bolyai vetélkedőre augusztus végén került sor Marosvásárhelyen, ahol a szabadkaiak a
3. helyen végeztek megelőzve a budapesti, aradi és felvidéki iskolákat.  Minderről azért
számolunk be, mert a Kossuth Klub már hat éve rendszeresen támogatja a szabadkai
magyar iskolát és ezt a segítséget szeretnénk a jövőben is folytatni.  A beszámolóból
először is azt láthatjuk, hogy a délvidéki magyar anyanyelvű tanulók olyan matematika-
fizika oktatásban részesülnek, ami jól előkészíti őket a modern kor technikai
követelményeire.  Nem utólsósorban azonban azt is láthatjuk, hogy a nyári
foglalkoztatások alkalmat adnak a Kárpát-medence magyar fiatalságának arra, hogy
megismerjék egymást és felfedezzék közös gyökereiket.  Trianon átkos emlékét és
kegyetlen valóságát még 82 év után sem tudta feldolgozni a magyar társadalom, de
megindult egy történelmi folyamat: magyarok a Kárpát-medencében közelednek
egymáshoz és ehhez mi, nyugati magyarok is igyekszünk hozzájárulni.  Novemberi
műsorunkban Szabadkán teszünk �körsétát� Szabó Ágnes (Szabó Magda leánya)
vezetésével (l. a Meghívót).

Tagdíjak 2003-ra. Kérjük kedves tagjainkat, hogy legkésőbb január 30-ig újítsák meg
2003-re érvényes tagságukat, hogy a Hírmondót továbbra is zavartalanul kapják és a
januári vezetőség választáson szavazhassanak.  A póstai díjak júliusi emelkedése ellenére
a Kossuth Klub tagdíját nem emeltük fel, az továbbra is CSAK $30 családoknak, $20
egyéneknek évente.  Adóalapból levonható adományokat és felülfizetéseket köszönettel
elfogadunk.  Új tagjaink Ablonczy Gábor és Tünde, Bachman József és Lola, Chulay
Ferenc és Irma, Czukar György, Dávid Márta, Fedor Stefan és Erika, Hommonai Klára,
Posch Ernő és Judit, valamint Tueskoes Imre és Irmi.  Szeretettel köszöntjük őket!

 Új Elektronikus Címünk.  A Hírmondó összes számai 1998 novemberig visszamenően
megtalálhatók az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Könyvtár Osztálya
archívumában a következő címen:  http://epa.oszk.hu/sarasota/ .

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



MEGHÍVÓ

2002. november 21-én, csütörtök d.u. 4:30-kor (fél ötkor)
(Jegyezzük fel a szokásosnál későbbi időpontot!)

A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

VÁROSNÉZŐ SÉTA SZABADKÁN

SZABÓ ÁGNES

Tájépítész előadása vetített képekkel

Szabó Ágnes Szabadkán született 1977-ben.  Egyetemi tanulmányait a budapesti Szent
István Egyetemen végezte a Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar Tájtervezési
Szakán, és Kert- és Településépítészeti Szakán, valamint a Kós Károly Szabadfőiskolán.
Diplomamunkájában Szabadka zöldövezetének fejlesztési terveit dolgozta ki.  Röviddel a
diploma megszerzése után 2001 augusztusában tanulmányi ösztöndíjjal jött az Egyesült
Államokba, ahol először Washington államban szerzett gyakorlatot, majd Sarasotában
kapott állást.  Jelenleg az RMPK Csoport tervező irodájának munkatársa.

Szabó Ágnes gyakorlati alkotásai között van a szigligeti kastélypark rendezése (1996-97),
a csíkszeredai köztér kitűzése (1997), és a tarcali Királyudvar tervének elkészítése
(2000).  Budapesten a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda munkatársa volt (1996-97),
Szabadkán a Zöldfelületfenntartó Vállalatnál és a Városfejlesztési Társaságnak dolgozott.

A délután teljes bevételét a szabadkai Bolyai magyar iskola javára
fordítjuk (l. Délvidéki Híreinket).

Erre a célra kérjük adóból levonható önkéntes adományaikat.

Mindenkit szeretettel várunk!

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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Benefit Concert for the Liszt Academy.  The Kossuth Club is sponsoring a benefit
concert for the Franz Liszt Academy of Music by internationally acclaimed pianist Bálint
Vázsonyi at 5:00 p. m. on December 1 at the Mildred Sainer Music and Arts Pavilion at
New College.  The recital will honor Ernst von Dohnányi (1877-1960), Hungarian
composer, concert pianist, conductor and music educator, who was professor of music at
Florida State University from 1949 to 1960.  Dohnányi, �the Liszt of the 20th century�
and director of the Liszt Academy from 1934 to 1943, was a �dispalced person� in
Europe after the Second World War and found refuge and a job (at age 72!) in the State
of Florida.  FSU honored the 125. anniversary of his birth earlier this year with a three-
day International Festival.

After his graduation from the Liszt Academy in 1956, Mr. Vázsonyi escaped from
Hungary, came to Tallahassee to study with Dohnányi, and was his last pupil.  Mrs.
Vázsonyi, the former Barabara Whittington of Sarasota graduated from Sarasota High
School before she enrolled at FSU to major in music.  Mr. Vázsonyi�s first American
concert was in Sarasota in 1959.  He holds a Ph. D. in history and is the Director for the
Center for the American Founding.  Concert tickets in advance at $20 per person may be
purchased from the Kossuth Club (P.O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  Tax-deductible
donations are gratefully accepted.

Guided Tour of Szabadka (Subotice), Voivodina.  Our regular November meeting will
be Thursday, November 21 at 4:30 p. m. at the Selby Public Library auditorium (1331
First Street, Sarasota).  Landscape architect Ágnes Szabó will present an illustrated
�walk� through the historic Hungarian town of Szabadka (now Subotice in Serbia), where
she was born.  Ms. Szabó earned her diploma in 2001 at St. Stephen University in
Budapest and is currently an associate of RMPK Group, a landscape design firm in
Sarasota.  She is the daughter of Magda Szabó, director of the Bolyai School in
Szabadka.  It is one of several Hungarian minority schools in the Carpathian Basin that
the Kossuth Club supports with scholarships and grants.  Donations received at this
program are dedicated to the Bolyai School in Szabadka.

Memberships for 2003.  Please renew your membership before January 30.  Family
membership is $30, individual membership is $20 per annum.


