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Tokaj-Hegyaljai Nagygyűlés.  A Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola 
1952-ben létesült Tokajban.  A jelenlegi épületet 1996-ban vették birtokba.  Óriási hiányt 
pótolt ez az iskola, hiszen azelőtt Miskolcra, Sárospatakra, vagy Nyíregyházára kellett 
utaznia a tanulni vágyóknak. Az iskola vezetői és tanárai hazaszeretetből és helytörténeti 
tiszteletből jelesre vizsgáztak azzal, hogy a hivatalos elvárások ellenére (ne felejtsük: 
1952-t írtak!) a város történelmi jelentőségű harcosáról, a rebellis kurucról nevezték el a 
fiatal iskolát.  Makó Balázsné történelemtanár szerint az országban egyedül viseli az 
iskola Tokaji Ferenc nevét. 
 
Ki volt Tokaji Ferenc?  Neve még a XX. század elején is a legkedveltebbek közé 
tartozott a nép történeti tudatában, a helyiek egyszerűen csak Tokaji Ferkónak hívták.  
Benczédi László „A hegyaljai felkelés 1697-ben” című könyve ismerteti életének főbb 
mozzanatait.  Tokaji Ferenc kuruc vitéz valamikor Rákóczi jobbágya volt, majd Thököly 
seregében szolgált és hadnagyi rangot ért el.  A Hegyaljai felkelést titkos szervezkedéssel 
készítette elő társaival.  A felkelés 1697. június 30.-án, az újhelyi vásáron kezdődött.  
Július 1.-re virradó éjszaka rajtaütöttek Patak és Tokaj vára helyőrségén.  A kurucok 
Tokaj ellen vonuló 500 főnyi csapatát maga Tokaji Ferenc vezette.  A felkelők a Tisza 
felől só szállító tutajokon közelítették meg a falakat, létrákon megmászták azt, és a 
labanc őrséget lekaszabolták.  Előzetes megegyezés szerint a magyar huszárok 
csatlakoztak hozzájuk.  Bajusz Gáspár huszárkapitány beszédet mondott: „Ütött immár 
a szabadulás órája!  Itt az ideje, hogy elnyomóinkon bosszút álljunk.  Hatalmas Isten!  
Adj erőt és szerencsét hozzá!”  Tokaj és Patak várának elfoglalása után Tokaji Ferenc, 
mint Thököly ezredese szólította hadba a környék lakóit.  A felkelők megkísérelték az 
akkor még csak 21 éves Rákóczit megnyerni vezérüknek, de eredménytelenül. 
 
Bécs gyorsan reagált a felkelésre.  Vandemont Károly herceg három lovas és egy 
gyalogos ezreddel gyors ütemben Tokaj ellen indult.  Többszörös túlerő és szakképzett 
hadsereg állt a császáriak oldalán.  A sereg július 17.-én támadta meg Tokajt.  
Vandemont gyalogságát 900 dragonyossal erősítette meg.  A felkelők három rohamot 
vertek vissza.  Végül a császáriak betörtek a városba, szörnyű pusztítást végeztek, még a 
templomba menekülőket sem kímélték meg.  A felkelők kitörtek az ostromgyűrűből a 
tiszai oldalon és az éjszaka leple alatt dereglyéken és hajókon csendben elmenekültek.  
Tokaji Ferenc a szalánci erdőkben és a gömöri hegyekben folytatta a harcot, amíg árulás 
révén elfogták.  1709-ben halt meg a bécsi börtönben.  Bár a szabadságharc idején 
Rákóczi megpróbálta császári foglyokkal kicserélni, Tokaji Ferenc számára nem volt 
kegyelem.  Félelmetes ellenség volt, hiszen ők vetették el a szabadságküzdelem csíráit, 
melynek növekedését nem lehetett megállítani. 
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Nincs már vár Tokajban, de az iskola új épülete annak sziluettjére emlékeztet.  A 
gimnázium épülete előtti szobor egy kuruc fejet mintáz meg, u. i. hiteles kép nem maradt 
fenn Tokaji Ferencről.  A Kossuth Klub az iskolával 2006-ban vette fel a kapcsolatot, 
amikor tokaji születésű tagtársunk Fenyves Gizella emlékére összegyűlt 
virágmegváltásból a család kérésére ösztöndíjakat adtunk Tokajban tanuló diákoknak.    
Márciusi nagygyűlésünkön 2007-re is összegyűlt három ösztöndíjra 1,500.00 dollár, amit 
Simon Péter, Szabolcs Péter és Tóth Kitti május 15.-én vettek át Tokajban.   
 
Ösztöndíjak és Adományok.  Tagjaink ismét tanúbizonyságot tettek arról, hogy 
szívükön viselik a Trianonban megcsonkított magyarság megmaradását és jövőjét a 
Kárpát-medencében.  Adományaikból 2007-ben a következő ösztöndíjakat küldtük:  
Csíkszeredai Segítő Mária Líceum diákjai (Gyulafehérvári Érsekség)  $4,000.00 
Böjte Csaba „Dévai Gyerekek Alapítvány”  $3,500.00 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola   $1,000.00 
Szabadkai Bolyai Tehetséggondozó Iskola (Délvidék)  $   500.00 
Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola   $1,500.00 

Összesen: $10,500.00 
 
Kossuth Rádió Budapest.  A Kossuth Rádió február 28.i „Szülőföldünk” című műsora 
telefoninterjút sugárzott a sarasotai Kossuth Klubról.  Cservenka Judit és Indri Gyula 
riportereknek Kisvarsányi Éva nyilatkozott a klub múltjáról, jelenéről és jövő terveiről.  
 
Böjte Csaba Újra Amerikában.  Előzetes értesülésünk szerint Böjte Csaba ferences 
szerzetes, a Dévai Gyerekek Alapítvány fáradhatatlan lelki vezetője októberben újra 
Észak Amerikai körútra jön.  Floridában is több városban, így pl. Miamiban, Venice-ben 
és Sarasotában szeretné hirdetni örök érvényű üzenetét a szeretet végső győzelméről.  A 
Hírmondó következő számában részletesebb információt közlünk az atya útjáról.    
 
Nyári Műsorok.  Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy szokásunktól eltérően az 
idén nyáron két műsort is beiktattunk a Kossuth Klub rendezvény ciklusába, még pedig új 
helyen és új időpontban.  Az új helyiség a The Community Foundation of Sarasota 
County gyönyörű új épülete (2635 Fruitville Road, Sarasota), ahol kényelmes ülések, a 
legmodernebb hangsugárzó és filmvetítő berendezés, valamint udvarias technikai 
asszisztens áll rendelkezésünkre.  Az új időpont délután 2 óra.  Az épületnél több mint 
80 autónak van parkolási lehetősége több órán keresztül és könnyen megközelíthető: a 
Fruitville úton nyugat felé haladva a Tuttle Avenue kereszteződésétől kb. 100 méterre 
nyugatra van, az út jobb (északi) oldalán.  A helyszínváltozás nem állandó jellegű, 
továbbra is lesznek műsorok mind a Selby, mind a Gulf Gate Könyvtárakban, de az új 
helyiség nagyobb flexibilitást nyújt több műsor beiktatásához rövidtávon is, u.i. a 
könyvtárakban egy évre előre kell lefoglalni a termet.  Kérjük, hogy a jövőben 
fordítsanak különös gondot a Kossuth Klub műsorainak a Hírmondóban közölt helyére és 
időpontjára, és jegyezzék azt fel naptáraikban!        
 

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG 
FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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MEGHÍVÓ NYÁRI MŰSORAINKRA 
 

FIGYELEM!  FIGYELEM! 
Új hely és időpont! 

 

Június 28.-án Csütörtök Délután 2 Órakor (2:00 PM) 
The Community Foundation of Sarasota County 

2635 Fruitville Road, Sarasota 
 

KISVARSÁNYI ÉVA: 
 

SZÜLŐFÖLDÜNK 
Hangfelvétel a Kossuth Rádió február 28.-i műsorából 

A Kossuth Klubról 
 

MAGYARORSZÁGI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 
Filmvetítés után frissítő italokat szolgálunk fel 

 

 
Július 16.-án Hétfő Délután 2 Órakor (2:00 PM) 
The Community Foundation of Sarasota County 

2635 Fruitville Road, Sarasota 
 

DR. MÁTRAI MÁRTA 
Országgyűlési képviselő 

Fidesz Magyar Polgári Szövetség   
 

RENDSZERVÁLTÁS MAGYARORSZÁGON: 
HOL TARTUNK MA? 

 
Dr. Mátrai Márta Fidesz képviselő 1998 óta Kaposvár küldötte a magyar Parlamentben.  
Előadásában vázolja a magyar politikai és gazdasági helyzetet, és a demokrácia 
működését Magyarországon.  Mindenkit 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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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 
June-July 2007.  Vol. 13. No. 5-6. 

 
Scholarships and Donations.  Due to the generosity of our members the Kossuth Club 
has given the following scholarships and donations so far this year: 
  
Students of the Csíkszereda High School (Transylvania)  $4,000.00 
Déva Children Foundation (Böjte Csaba orphanages, Transylvania)  $3,500.00 
II. Rákóczi Ferenc Hungarian Teachers College, Beregszász (Kárpátalja)   $1,000.00 
Bolyai School, Szabadka (Délvidék)  $   500.00 
Tokaji Ferenc High School, Tokaj, Hungary   $1,500.00 

Total: $10,500.00 
 
Summer Programs.  The Community Foundation of Sarasota County provides a new 
venue for Kossuth Club programs.  This beautiful new building is located just west of the 
intersection of Fruitville and Tuttle Roads at 2635 Fruitville Road.  It has comfortable 
seating, technical capability for projection of movies, courteous assistance and parking 
for more than 80 cars.  We have planned two meetings here this summer and call your 
attention to mark the dates and the location on your calendars!  The new place 
provides more flexibility to plan future meetings but we will continue to use both the 
Selby and the Gulf Gate Libraries, so please pay attention to the announcement of future 
meetings. 
 
Thursday, June 28 from 2:00 to 4:00 PM.  Inaugural meeting in the Community 
Foundation of Sarasota County building (2635 Fruitville Road).  The program features an 
interview of the Budapest Radio Kossuth with Eva Kisvarsanyi about the Kossuth Club 
that was broadcast in Hungary on February 28th, and impressions about Hungarian life in 
2007.  Refreshments will be served. 
 
Monday, July 16 from 2:00 to 4:00 PM.  Our guest is Dr. Márta Mátrai, 
Congresswoman from Kaposvár in the Hungarian Parliament (Fidesz Party).  Dr. Mátrai 
will talk about how democracy works in Hungary 17 years after the exit of the occupying 
Soviet army and the collapse of Communism.   
 

Please support our summer programs at our new venue to the best of 
your ability! 
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