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Szobor Avatás Washingtonban. Október 11-én felavatták Fabriczy Kováts Mihály
bronz lovas szobrát az amerikai fővárosban. Kováts ezredes, Mária Terézia egykori
huszártisztje, az Amerikai Függetlenségi Háború hőse és az amerikai könnyű lovassági
fegyvernem megalapítója. A híres Pulaski légió kiképző és vezénylő parancsnoka 1779ben a charlestoni csatában lovasroham vezetése közben halt hősi halált. Temetésénél
legnagyobb ellenfele az angol Skelly vezérőrnagy elismeréssel méltatta az amerikai
huszárságot, mint a legjobbat, amit a lázadók valaha is harcba vetettek ellenük. Az
életnagyságú szobor Kováts ezredest a halálos lövés pillanatában, kezében az amerikai
zászlóval ábrázolja. A szoboravató ünnepségen részt vett Paul Wolfowitz amerikai
honvédelmi miniszter helyettes. Beszédében kiemelte a magyar nép hősies küzdelmét a
szovjet megszállók ellen 1956-ban. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és
Magyarország már több mint 200 éve szövetségesek a szabadságért folytatott
küzdelemben. A szobor felállítását az amerikai magyarok széleskörű támogatása és
országos gyűjtés tette lehetővé, amiben a Kossuth Klub is résztvett $300 adománnyal.
Zeneakadémisták Floridai Hangversenykörútja. Novemberben a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyolc tagú csoportját látjuk vendégül. A delegáció
vezetője Andor Éva operaénekes, Liszt díjas Érdemes Művész, az Akadémia Ének és
Opera Szakának tanszékvezető professzora. Mint a Magyar Állami Operaház tagja,
Andor Éva az operairodalom legszebb szoprán szerepeiben lépett fel: volt Nedda,
Pamina, Manon, Mimi és Cso-Cso-szán; olyan világhírű operaénekesekkel szerepelt,
mint Nicolai Gedda, Mario del Monaco és Jerome Hines. 1967-ben ösztöndíjjal a
Dartmouth Egyetemen (Hanover, New Hampshire) tanult és a new yorki Lincoln Centerben is bemutatkozott. Mazalin Wanda tanársegéd, zongoraművész, az Operaház
korrepetítora ezúttal mint zongorakísérő működik közre. A csoport többi tagja Gál
Gabriella, Szabó Veronika, Bretz Gábor és Szappanos Tibor, a Zeneakadémia opera
tanszakos művészei, Borbély László zongoraművész és Kállai Ernő hegedűművész.
A csoport első fellépése november 19-én este 8 órakor lesz a Florida Állami Egyetemen
Tallahassee-ban. Magyar klasszikusokból (Liszt, Dohnányi, Bartók, Kodály) összeállított
műsorukat a Dohnányi Teremben mutatják be és Dohnányi Ernő emlékének szentelik,
aki élete utólsó 12 éve alatt az egyetem tanára volt. Megemlékeznek Dohnányi utólsó
tanítványáról, Vázsonyi Bálintról (1936-2003), aki tavalyi sarasotai hangversenye
bevételét útiköltség hozzájárulásként a Zeneakadémiának ajánlotta fel.
November 21-én este 8 órai kezdettel „Budapest-Bécs Operett Expressz” címmel operett
est lesz a Sarasota Operaházban. A műsoron részletek hangzanak el Lehár Ferenc „A
Víg Özvegy,” „Pacsirta,” „A Mosoly Országa,” és „Cigány Szerelem,” Kálmán Imre
„Csárdáskirálynő,” „Marica Grófnő” és „Cirkusz Hercegnő,” Huszka Jenő
„Gülbaba,” valamint Johann Strauss „Denevér” és „Cigánybáró” című operettjeiből.
Jegyeket a Sarasota Operától telefonon (941-366-8450), póstán (61 North Pineapple
Ave., Sarasota, FL 34236), vagy személyesen $42, $32 és $22-os áron lehet venni.

November 24-én hétfő este 7 órakor a Tallahassee-ban bemutatott magyar klasszikusokat
hallhatjuk a sarasotai Megváltó Templomban (Church of the Redeemer, 222 S. Palm
Avenue). Az est fővédnöke Ann Stephenson Moe, a templom karnagya. A jegyek ára a
helyszínen $10. A hangverseny után „Magyar Kóstoló” („A Taste of Hungary”) címmel
fogadás lesz a templom különtermében. Amerikai vendégeink ezt már nagyon várják,
mert a magyarok híresek finom házi készítésű süteményekiről.
A sarasotai
hangversenyeket a Kossuth Klub az Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a
Zeneakadémia javára rendezi.
Köszönjük védnökeinknek, akik pénzadománnyal
segítettek. Nevüket a hangversenyműsorokban örökítjük meg.
Külön kiemeljük a házigazdák szerepét, akik a vendégek elszállásolásáról, ellátásáról és
szórakoztatásáról gondoskodnak. Nélkülük nem lehetne megrendezni a hangversenyeket,
ezért ezúton köszönjük értékes anyagi és erkölcsi támogatásukat. Bitskey Gabriella,
Csizinszky Sándor és Ágnes, Fekete Pál és Éva, Kisvarsányi Géza és Éva, Lovas
Edit, Nádasdy Orsi, Posch Ernő és Judit, Thiringer Tamás és Erika otthonukat és
vendégszerető gondoskodásukat ajánlották fel céljaink megvalósítására. A rendező
bizottság munkájában Szonntágh Jenő és Nóra, valamint Vadász Alexandra is
résztvettek. A fogadás megszervezését Jármy Mária (Zsezsi) vállalta. Kérjük, hogy
akik süteménnyel szeretnének hozzájárulni a fogadás sikeréhez, Zsezsinél jelentkezzenek
az esti órákban a 378-4764 telefonszámon.
Magyar Operabemutató Miamiban. A Florida Grand Opera januárban bemutatja
Donáth Ede (1865-1945) „Szulamit” című bibliai tárgyú operáját. A Besztercebányán
született zeneszerző művét 1899-ben nagy sikerrel mutatták be Budapesten, ahol 450,
vidéki színházakban pedig 550 előadást ért el. A II. Világháború után az opera feledésbe
merült egészen 2001-ig, amikor Donáth Ede leánya, a New Yorkban élő Mautner Mimi
közbenjárására sor került budapesti felújítására. Véletlenül éppen Budapesten voltunk
akkor és meghívásra ott voltunk a bemutatón. Szulamit szerepét Cserna Ildikó énekelte,
a tenor főszerepben pedig Gulyás Dénest hallottuk. Január 14-én Donáth Ede műve
először hangzik el Amerikában. Miamiban öt, Fort Lauderdale-ban két előadása lesz
angol nyelven. Jegyekért és bővebb információért hívják az 1-800-741-1010 számot.
Az Erikák Nyertek! Szeptemberi összejövetelünkön igéretünkhöz híven kisorsoltuk
Minnich Rita kárpátaljai festőművésznő a Kossuth Klubnak ajándékba küldött képeit. A
Kárpátok vonulatát havasi gyopárral ábrázoló tájképet Farkas Erika nyerte, a virág
csendéletet pedig Fedor Erika. Gratulálunk nekik! A sorsolás $85-al gyarapította a klub
ösztöndíj alapját.
In Memoriam. Ismét búcsúzunk egy régi kedves tagtárstól Oláh (Héderváry) Sáritól,
aki október 22-én hat nappal 92-ik születésnapja előtt húnyta le örökre szemeit.
Gyászmisét Dr. Szépe László atya mondott érte a Szent Mihály Arkangyal templomban.
A gyászoló család felkérésére a Kossuth Klub nevében Kisvarsányi Éva búcsúztatta.
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VISZONTLÁTÁSRA A
HANGVERSENYEKEN!

WE WISH YOU A
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Statue of a Hungarian-born American Patriot. On October 11th a statue of ColonelCommandant Michael de Kováts de Fabriczy was dedicated in Washington, D.C. to
honor a Revolutionary War-era Hungarian patriot who had fought and died for America.
Kováts, who had been a Hussar in his native Hungary, crossed the Atlantic Ocean in
1777 and offered his services to the American Colonies fighting for freedom and
independence from England. He became known as the father of the U.S. cavalry and was
killed in the Battle of Charleston in 1779. The life-size bronze statue depicts a mortally
wounded Kováts seated on his dying horse. Kováts is holding aloft the flag of the 13
American Colonies. Deputy Defense Secretary Paul D. Wolfowitz attended the
dedication ceremony at the Hungarian Embassy. He praised the U.S.-Hungarian military
partnership and recalled Hungary’s gallant but unsuccessful attempt to free itself from
Soviet rule in 1956. The First California Hussar Regiment provided the honor guard at
the commemorative event. The Kossuth Club contributed $300 to the Michael Kováts
Memorial Fund to help in the nationwide effort that made the project possible.
The Liszt Academy’s Concert Tour in Florida. At the invitation of the Kossuth Club,
eight members of the Franz Liszt Academy of Music in Budapest will be touring Florida
in November. Professor and Chair of the Opera Singing Department Éva Andor leads
the group of artists who will perform in three concerts. On November 19th they perform
in Dohnányi Hall on the Florida State University campus in Tallahassee. The concert is
dedicated to the memory of Ernst von Dohnányi, Hungarian composer, pianist and
former director of the Liszt Academy, who was Professor of Music on the FSU campus
from 1947 to his death in 1960. The late Bálint Vázsonyi, Dohnányi’s last piano pupil
and biographer will also be remembered. The program features works by Hungarian
composers Franz Liszt, Ernst von Dohnányi, Béla Bartók, Zoltán Kodály and Rezső
Sugár.
There will be two concerts in Sarasota. On November 21st there will be an operetta
concert in the Sarasota Opera House (call 941-366-8450 for tickets) featuring Hungarian
and Viennese operettas. Singers Gabriella Gál, Veronika Szabó, Gábor Bretz and Tibor
Szappanos will be accompanied on the piano by Wanda Mazalin, Assistant Professor of
Piano Accompaniment at the Academy. Pianist László Borbély and violinst Ernő Kállai
complete the list of performers. On November 24th the Tallahassee concert will be
repeated at The Church of the Redeemer (222 West Palm Avenue) and followed by a
reception afterward in the Parish Hall. Tickets will be sold on the site. The concerts will
benefit the Kossuth Scholarship Fund. You are cordially invited to kick off this holiday
season listening to joyous music provided by the young artists of the Liszt Academy!

