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1956-2006—Fél Évszázad. 

 
Októberi Megemlékezések.  Október 23.-án kegyelettel emlékeztünk az 50 évvel 
ezelőtti októberre, amikor a magyar nép egységesen kelt fel elnyomói ellen.  Az ünnepi 
műsort Kisvarsányi Éva vezetésével Farkas Imre és Lily, Fekete Pál és Éva, valamint 
Szonntágh Jenő és Nóra állította össze.  Az összekötő szöveget írta és konferált 
Kisvarsányi Éva.  Közreműködött még Heller Vera, Farkas Imre és Fekete Pál.  
Hardy Éva korabeli Life magazinokból állított össze képes beszámolót.  Hangfelvételről 
Sinkovits Imre előadásában Illyés Gyula „Egy mondat a zsarnokságról” c. versét 
hallottuk és Kodály „Zrínyi Szózata” c. kórusművéből hangzottak el részletek. 
 
Október 27.-én a „Magyar Rapszódia” („Hungarian Rhapsody”) címmel meghirdetett 
hangversenyen telt ház volt a Glenridge Színházban.  A Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem, a Zeneakadémia által összeállított műsorban magyar zeneszerzők művei és 
magyar népdalok szerepeltek.  Az Akadémia által kiválasztott előadók, Szakács Ildikó, 
Maczkó Mária, Honinger László, Banda Ádám és Kákonyi Árpád hatalmas sikert 
arattak.  A műsort az amerikai és magyar himnusszal nyitottuk, majd csángó-magyar 
népdalok és Bartók „Este a Székelyeknél” c. zongoraműve hangzottak el.  Így 
emlékeztettük a közönséget a Trianonban elszakított magyarság kulturális 
hovatartozására.  Kodály „Háry János” c. daljátékából és az amerikai közönség számára 
ismeretlen Erkel Ferenc operákból énekelt áriák Szakács Ildikó és Honinger László 
tolmácsolásában megérdemelt tapsot kaptak.  Banda Ádám virtuóz hegedűjátéka a két 
Hubay számban mindenkit elkápráztatott, de a zongorára és hegedűre írt Bartók 2. 
Rapszódia Kákonyi és Banda előadásában minden várakozást felülmúlt.  Lehetett a 
sikert fokozni?  Bizony!  Kákonyi Árpád zongorajátéka szinte a falakat is megrengette, 
amikor Liszt 15. Magyar Rapszódiáját (a Rákóczi indulót) előadta.  A klasszikus zenei 
műsorban üde és eredeti színfolt volt a magyar és csángó népdalok beiktatása Maczkó 
Mária tiszta, csengő hangján. 
 
Október 28.-án az ünnepi bankett szónoka Dr. Mikola István országgyűlési képviselő, a 
Magyar Egészségügyi Társaság elnöke, az Orbán kormány egészségügyi minisztere volt.  
Beszédében kiemelte a családi összetartás, a vallás, és a nemzeti identitástudat 
megerősítésének szükségességét az erkölcsileg és gazdaságilag beteg magyar társadalom 
gyógyulásra vezető útján.  Nem először hallottuk, de Dr. Mikola ismét hangsúlyozta, 
hogy „minden magyar felelős minden magyarért.”  A széthúzás, az egyéni felelősség 
megtagadása, sem a családban, sem egy közösségben, sem egy nemzetben és 
társadalomban nem vezet jóra.       
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Az utolsó pillanatban beiktatott püspöki szentmisét október 28.-án este 6 órakor Gyulay 
Endre Szeged-Csanád megyéspüspöke mondta a zsúfolásig megtelt Megtestesülés 
templomban.  A közönség áhítattal hallgatta a régi magyar népi Mária énekeket, amiket 
Maczkó Mária egyszerű természetességgel, orgona kíséret nélkül énekelt.  Az 
orgonajátékot Szonntágh Jenő szolgáltatta.  A kántor Keresztes István volt.  Az ő 
érdeme, hogy az amerikai templomban magyarnyelvű szentmisét tarthattunk. 
 
Október 29.-én a záróhangversenyt a Megváltó templomban, a forradalomban és 
szabadságharcban elesett mintegy 4.000 magyar halálos áldozat emlékének szenteltük.  A 
Zeneakadémia művészei az alkalomnak megfelelő műveket adtak elő, megszólaltatva 
többek között Gabriel Fauré Rekviemjét és a Schubert Ave Mariát.  Vendéglátónk, a 
templom karnagya és orgonistája, Dr. Ann Stephenson Moe üdvözölte a közönséget.  
Az egyházközségben meghirdetett 56-os emlékhangverseny sok amerikait vonzott, s a 
templom itt is zsúfolásig megtelt.  A hangverseny utáni fogadást Deák Zsuzsa szervezte.  
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik a finom süteményeket sütötték és a fogadóterem 
virágdíszítéséről gondoskodtak, úgymint: Békássy Júlia, Berta Mária, Betegh Steffi/Fésűs 
Erzsébet, Bitskey Ella, Boytár Gizi, Csizinszky Ágnes, Deák Zsuzsa, Farkas Erika, Gábry 
Baba, Jármy Zsezsi, Kiss Emília, Lengyel Éva, Lovas Edith, Maar Kata, Marczin Ilona, 
Nádasdy Orsi, Németh Zsóka, Péterffy Betty, Posch Judith, Sándor Anna, Szabó Kata, 
Széchényi Teréz, Szentlászlói Éva, Szonntágh Nóra, Szűets Mária, Tamáska Ili, Tasnády 
Zsuzsa és Thiringer Erika.  A vendégek elhelyezéséről és ellátásáról Borsos Lajos és 
Júlia, Farkas Imre és Lily, Fekete Pál és Éva, Nádasdy Orsi, Posch Ernő és Judith, Szabó 
Pál és Kata, és Thiringer Tamás és Erika gondoskodtak. 
 
Az egy hét alatt öt alkalommal rendezett ünnepségsorozat közönségének száma több mint 
ezerre becsülhető, természetesen némi fedéssel, hiszen voltak, akik mind az öt 
megemlékezésen jelen voltak.  Az amerikai közönséget a nívós hangversenyek vonzották. 
 
Sajtó és Média.  Az „Operation Outreach—1956” program célja az volt, hogy az 1956-
os magyar forradalomról és szabadságharcról az amerikai sajtót és médiát is 
tájékoztassuk, hogy minél többen halljanak és olvassanak a 20. század e világtörténelmi 
jelentőségű eseményéről.  Mi, magyarok, természetesen ismerjük a Lyukas Zászló 
szimbolizmusát, de 50 év távlatából vajon hány amerikai ismeri azt?  Fontosnak tartottuk, 
hogy „kinyújtsuk a kezünket” az amerikai közvélemény felé, hiszen minden külföldön 
élő magyar hazája nagykövete és úgy kell viselkednie, hogy a legjobb fényt vesse népére.  
A több hónapos sajtókampány élén Farkas Lily, a Kossuth Klub sajtófőnöke állt.  
Fáradhatatlan munkájának köszönhető, hogy soha még ilyen telített és intenzív sajtót nem 
kaptak magyarok délnyugat Floridában.  Az előzetes sajtónyilatkozatot 34 regionális 
újságnak és folyóiratnak adtuk le, amiből a legtöbb közölt részleteket.  Riportok és 
cikkek jelentek meg a forradalomról és a Kossuth Klub rendezvényeiről a Sarasota 
Herald-Tribune, az Attitudes, és a Sarasota Observer újságokban.  Egy helyi rádióállomás 
két részes, egy-egy órás műsort sugárzott „Hungarian Revolution Special I. és II.” 
címmel.  Előadásokat és filmbemutatókat tartottunk a forradalomról iskolákban és 
amerikai szervezetekben.  A több mint egy évig tartó szervezőmunka meghozta 
gyümölcsét és elmondhatjuk, hogy a Kossuth Klub és Sarasota környékének 
magyarsága az 50. évfordulón méltó módon emlékezett meg 1956-ról.    
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56-os Történetek.  A Magyar Amerikai Koalíció és Lauer Learning kiadásában 
megjelent az 1956-os forradalom résztvevőinek szóbeli történelemkönyve angolul.  A 
214 oldalas, képekkel bőven illusztrált kötetet a Kossuth Klubtól 40.00 dolláros áron 
lehet megrendelni (plusz postaköltség, ha postáznunk kell).  A könyv magyar változatát 
Dr. Havas Judith és Lauer Edith mutatta be nyilvános könyvbemutató és kerekasztal 
beszélgetés keretében október végén, Budapesten.  Megrendelhető egy történelmileg 
pontos, interaktív, kétnyelvű képregény, FF’56, ami komputerre letölthető és 29.99 
dollárba kerül.  Az alkotók „56-os szabadságharcosok büszke gyermekei és unokái.”  
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Magyar Keresztyén Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete december 3.-án délután 3-kor lesz a Church of the Cross templomban 
(3005 S. Tuttle Avenue).  A Magyar Keresztény Misszió következő római katolikus 
szentmiséje december 10.-én délután 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) 
templomban (2901 Bee Ridge Road). 
 
2007-es Tagdíjak.  A Kossuth Klub nyolcadik éve nem emelte a január 1.-vel 
megújítandó tagdíjat.  Annak ellenére, hogy ez alatt az idő alatt háromszor emelték a 
postadíjat és az általános inflációval minden drágább lett, az egyéni tagdíj továbbra is 
20.00 dollár, a családi tagdíj 30.00 dollár marad.  Kérjük, mielőbb újítsák meg 2007-re 
tagságukat.  Új tagokat is szeretettel várunk. 
 
Felvidéki és Erdélyi Túrák.  2007. április 6. és 16. között a Felvidékre, május 18. és 29. 
között Erdélybe és a csíksomlyói búcsúra vezet túrát Bognár Elíz, az erdélyi és 
kárpátaljai utazások szervezője.  Részletes információ az elizbognar2004@yahoo.ca 
Internetes címen kapható. 
 
Novemberi Műsor.  A zsúfolt októberi műsor miatt novemberben nem lesz Kossuth 
Klub összejövetel.  Ezúton kívánunk minden kedves tagtársunknak és olvasónknak 
Boldog Hálaadó Ünnepet.  Decemberben bepótoljuk az elmaradt novemberi műsort, és 
a következő oldalon meghirdetett Mikulás esttel és karácsonyi műsorral jelentkezünk. 
 
Figyelem!  A Mikulás est nem a megszokott helyen, hanem a Gulf Gate Könyvtárban 
(7112 Curtiss Avenue, Sarasota) lesz.  
                 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Sarasotai Magyar Hírmondó 
Newsletter of the Hungarian American Cultural Association, Inc. 

The Kossuth Club 
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

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

***December 6. Szerda Délután 5 Órakor*** 
A Gulf Gate Könyvtár Nagytermében (bejárat a nyugati kapun) 

***7112 Curtiss Avenue, Sarasota*** 
 

KRENCSEY MARIANNE 
 

5 ÉVVEL EQUINOX—2001 UTÁN 
 

Krencsey Marianne Rákoscsabán született.  Érettségi után előbb bölcsészhallgató volt, 
majd a Színház- és Filmművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait.  Színházrendezői 
diplomáját 1956-ban kapta meg, s most szeptemberben az 50 éves diplomákkal járó 
aranydiplomát kapott.  Első filmje, a „Liliomfi,” 1954-ben készült.  Ezt követően 12 év 
alatt 24 filmben játszott vezető szerepet, köztük az „Aranyember,” a „Noszty Fiú Esete,” 
a „Szegény Gazdagok,” a „Germinál” és a „Miért Rosszak a Magyar Filmek?” c. 
filmekben.  TV szerepei között van a „Tenkes Kapitánya,” ezen kívül 24 színházi 
premier a Vígszínházban, a szolnoki és pécsi Nemzeti Színházban, és a József Attila 
Színházban.  1966-ban kényszerült elhagyni Magyarországot, azóta az Egyesült 
Államokban él, ahol New Yorkban a Fészek Klub vezetője.  Előadása címe arra utal, 
hogy 2001-ben jelent meg „Equinox—2002, 35 év Budapesten, 35 év New Yorkban” c. 
könyve, amelyben elmondta otthonról való távozásának okát. 
 

A műsort Bognár Dazsi rendezi. 
 

December 14. Csütörtök Délután Fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

 

KARÁCSONYI ZENÉS MŰSOR 
Közreműködnek 

A WASS ALBERT MAGYAR ISKOLA 
Diákjai  

A műsort Szilágyi Trúdi rendezi 
Az est bevételét az iskola működési költségeinek fedezésére ajánljuk fel.  Mindenkit 

szeretettel várunk! 
 

 
ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET 

KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 
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Remembering the Revolution.  An estimated total of one thousand people attended the 
five events organized by the Kossuth Club during the last week of October to observe the 
50th anniversary of the 1956 Hungarian Revolution.  More than 500 people, many of 
them Americans came to the two concerts given by artists from the Franz Liszt 
Academy of Music.  We have been accustomed to talented musicians selected by the 
Academy before and again, the artists did not disappoint.  Soprano Ildikó Szakács and 
tenor László Honinger gave powerful renderings of arias from Erkel and Kodály operas 
and folk singer Mária Maczkó was a fresh and bright touch with her singing of 
Hungarian folk songs and arrangements.  Violinist Ádám Banda delighted audiences 
with his virtuoso performances and pianist Árpád Kákonyi did yeoman’s job doing 
double duty as soloist and accompanist.   
 
At the festive luncheon keynote speaker Dr. István Mikola, a member of the Hungarian 
Parliament and president of the Hungarian Health Society gave an inspiring speech about 
the moral and historic significance of the revolution in today’s Hungarian society.  
Visiting Bishop Emeritus Endre Gyulay of the Diocese of Szeged-Csanád said Roman 
Catholic Mass in Hungarian to a packed Church of the Incarnation. 
 
Operation Outreach—1956.  Our effort to reach out to a large audience of Americans 
and educate them about the Hungarian Revolution was highly successful, thanks to our 
able Press Secretary Lily Elizabeth Farkas.  Press releases were issued and sent to 34 
regional newspapers, there were two one-hour radio programs, and several local papers 
ran articles and published interviews with participants and survivors of the revolution.  It 
can be safely said that Hungarians never before gained such wide recognition in the 
American media in southwest Florida.  We continue our lecture series about 1956 in 
schools, service clubs and local organizations. 
 
December Programs.  Wednesday December 6 at 5:00 PM in the Gulf Gate Library 
(7112 Curtiss Ave., Sarasota) actress Marianne Krencsey (New York) gives a 
presentation about her career.  Thursday December 14 at 4:30 PM in the Selby Library 
(1331 First Street, Sarasota) Christmas program with students of the Wass Albert 
Hungarian School of Sarasota.  You are cordially invited to attend our programs. 
 
 

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR! 
   


