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Dr. Nádas János  

50. évvel ezelőtt dr. Béldy Béla, Professzor dr. 

Somogyi Ferenc és dr. Nádas János szükségét 

látták az emigráció összefogásának 
 

Ünnepeljük a Magyar Kongresszus és Találkozó 50. évforduló-

ját. Illő lenne megemlékezni arról a három emberről aki 1961-ben 

megtervezte az első Magyar Találkozót. Egy újságíró, egy professzor 

és egy politikus. Hadd méltassam őket most Kongresszusunk nyitá-

sán.  

Elsőnek Béldy Bélát: a közgazdaságtudományok doktorát, írót, 

hírlapírót és szerkesztőt.  Az úgynevezett reformnemzedékhez tarto-

zott, amely Magyarország szociális megújulását sürgette. 1936-tól 

1939-ig országgyűlési képviselő volt. A második világháború után 

kegyetlenül megkínozták, mert összetévesztették a hasonló nevet vi-

selő honvéd tábornokkal.  

Amikor sikerült szabad földre menekülnie, Clevelandben telepe-

dett meg, ahol magyarul rádió előadásokat tartott, angolul pedig köz-

gazdasági vonatkozású cikkeket írt. Írói nevei többek közt: Kaszás 

Nagy Máté és Ekonómus. Az I. Magyar Találkozó krónikáját is ő 

szerkesztette. Később Toronto városába költözött s ott éveken keresz-

tül a „Kanadai Magyarság” szerkesztője lett. 

Elismerésünket kiérdemli Professzor Somogyi Ferenc dr., a jog- 

és államtudományok doktora, a pécsi egyetem jogtörténész tanára, 

szak- és közíró, és szerkesztő. 1938-ben Pécs Város országgyűlési 

képviselője volt, 1940-ben országos szociális felügyelő, később a be-

lügyminisztérium közjóléti osztályainak vezetője lett.  

Az Egyesült Államokban, az Árpád Akadémia főtitkára és igaz-

gatósági tanács volt elnöke, és az Árpád-pályázatok bíráló bizottságá-

nak elnöke. A Magyar Társaságnak hosszú éveken át kulturális elnö-

ke volt. A Magyar Találkozó krónikájának 34 kötetét sajtó alá rendez-

te.   

A Magyarságismereti Kollégium megalapítója és igazgatója, a 

szent István Szabadegyetemen és a Western Reserve egyetemen, a 

Magyar Társaság ifjúsági Akadémiáján, valamint a clevelandi Ma-

gyar Iskolában magyarságismereti tanfolyamán tanított. A magyar 

rádión sorozatos előadásokat tartott, folyóiratot, könyvsorozatokat 

szerkesztett, 10 éven át a Magyar Újság belső munkatársaként műkö-

dött. Tisztelettel emlékezünk vissza a Professzor Urra. 
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Ismertetem Nagybátyámat, dr. Nádas Jánost, a közgazdaságtu-

dományok doktorát, okleves közgazdát, közgazdaságtudományi és 

politikai szakírót, egyesületi vezetőt, és szervezőt.  

Társadalmi szervező munkáját korán kezdte: az egyetem ifjúsági 

egyesületének alelnöke, majd elnöke lett.  A Magyar Egyetemi és Fő-

iskolai Hallgatók Országos Egyesületének elnöke, majd örökös tiszte-

letbeli elnöke lett. Gr. Teleki Pál támogatásával részt vett az 1928.évi 

new yorki Kossuth Zarándokúton a magyar ifjúság képviseletében. 

A Keresztény Községi Párt részéről képviselő testületi taggá vá-

lasztották és pártjának átvette  hivatalos lapját, így  az országos ma-

gyar sajtókamara tagja, titkára, később a vidéki magyar hetilapok or-

szágos elnökévé választották. 

1933-ban Gömbös Gyula miniszterelnök kinevezte a Nemzeti 

Egység Pártja titkárának, majd Pestvármegye országgyűlési képvise-

lője lett. 1945 tavaszán Innsbruckba települt, ahol megalapította a 

Magyar Társaságot és élénk kulturális tevékenységet fejtett ki, elő-

adásokat, hazafias ünnepségeket rendezet. 1950.-ben az Egyesült Ál-

lamokba, Clevelandba vándorolt ki, ahol szintén életre hívta a Ma-

gyar Társaságot. 

Dr. Somogyi Ferenccel együtt megalapította az Árpád Akadémiát 

a külföldi magyarság tudósai, írói, művészei legmagasabb fokú in-

tézményét körülbelül 350 taggal, és az Árpád Szövetséget, 300 egye-

sületi vezetővel.  

Az Amerikai Magyarok Szövetsége, majd az Amerikai Magya-

rok Országos Szövetsége főtisztviselője, majd országos elnöke volt, 

az Erdélyi Világszövetség Egyesült Államokbeli elnöke, és a Szabad 

Magyar Világtanács elnöke. 

Ötven évvel ezelőtt dr. Béldy Béla dr., Professzor dr. Somogyi 

Ferenc és dr. Nádas János szükségét látták annak, hogy a külföldi 

magyar tudósok, szakemberek, írók, művészek széleskörű bevonásá-

val a hazai és külföldön élő magyarság aktuális kérdéseit megvitatják 

egy Magyar Találkozón.  

Ezzel óriási szolgálatot tettek az emigráció összefogásában. Ha a 

háború nem sepri el karrierjüket, otthonukat és az egész világot ahogy 

ők ismerték, vajon milyen komoly pozíciókból szolgálhatták volna 

hazájukat, mert itt külföldön is a semmiből felépítettek egy komoly 

Magyar közösséget. 

Dr. Nádas János 

a Magyar Társaság elnöke  
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Nádas Kuni: 
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Somogyi Ferenc dr.: 

A MAGYAR TARSASAG  

VÁZLATOS TÖRTÉNETE 

This is the last work written and edited by Dr. Ferenc Somogyi. It is a shortened 

version of the history of the Hungarian Association. This is the first time it is published. 

It is based on a longer history that was written and published as a booklet in 1983. The 
full length version can be found on the Hungarian Association website.  

– Lél F. Somogyi, Editor.    

I. ELŐZMÉNYEK 

ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

A magyarság egész története folyamán talán azok a vezetésre és 

alkotásra hivatott magyarok tekinthetők a legtragikusabb sorsú 

nemzedék tagjainak, akik az első világháború idején születtek vagy 

élték gyermekkorukat. Ifjúkori reményeiket ugyanis a trianoni 

országcsonkitás törte össze, férfikoruk hajnalán pedig a nemzeti építő 

munka mesterségesen elgazosított mezején sem kaptak megfelelő 

munkakört. Békés úton mégis az igazságtalanul elcsatolt magyar 

területek visszaszerzéséért küzdöttek, majd ennek eredményeként 

felvidéki és erdélyi magyarok millióit ölelhették magukhoz. Végül 

azonban, mint apáiknak ezer éven át annyiszor, amíg tudták, 

védeniük kellett hazájukat és vele együtt a keresztény Európát is a 

rátámadó, idegen szellemiségű, keleti túlerővel szemben. Férfikoruk 

delén aztán a második világháború következtében mindenük 

elveszett. Földönfutókká lettek. 

Ezek a magyarok „annyi balszerencse közt s oly sok viszály 

után” rendületlenül hittek a magyarság igazában, létjogosultságában 

és történelmi elhivatottságában. A természetes földrajzi egységet 

alkotó ezeréves ország politikai és hatalmi erőszakkal feldarabolt 

részein, az egymástól mesterségesen elzárt halmokon és hegyeken 

már otthon lármatüzeket gyújtottak. Megújuló társadalmi és 

gazdasági rendről álmodtak, az országépítő első szent király 

halálának 900. évfordulója után pedig céltudatosan elindultak a 

szociális Magyarország felépítésének útján is. 

A második világháborút követő földindulás reménytelenségének 

borzalmas éjszakájában ezek a magyarok emeltek magasba világító 

fáklyákat, amelyeknek fényénél az ősi földről kiüldözött, árva 

magyarok idegenben is megtalálhatták egymást. Altötting, Landshut, 

Innsbruck, Salzburg, Feffernitz, Kellerberg vagy Spittal and der Drau 

tájain, táboraiban őrtüzeket raktak, magyar közösségeket szerveztek. 
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Mindenütt meggyőződéssel hirdették, hogy a csillagos ég a 

magyarságnak hontalanságában is ugyanazt az egyetlen, örök célt 

mutatja, mint amelyet a Dunántúl lankás dombjain, Erdély büszke 

bércein, a Felvidék magasba nyúló hegyein vagy a Kis- és a 

Nagyalföld síkságain mutatott évszázadokon keresztül. 

Vállalták azt a magyar szolgálatot, amelyet éppen kellett, és azt 

végezték becsülettel, ahogy lehetett. Dr. Kótai Zoltán, a vatikáni 

misszió magyar delegátusa 1947. augusztus 20-án az altöttingi 

zarándoklaton legalább tízezer magyar lelkében lobbantotta lángra 

őseink hitét. Kisbarnaki Farkas Ferenc pártpolitikától mentes magyar 

szabadságmozgalmat kezdeményezett és Európa-szerte jó magyar 

cserkészmunkát indított el. Zákó András vezetésével a honvédő 

magyar harcosok bajtársi közösségbe tömörültek. Lapok és 

folyóiratok, egyesületek létesültek. Az utóbbiak sorában az 1848-as 

magyar szabadságharc századik évfordulójának évében, „1948 június 

3-án egy innsbrucki vendéglőben húsz magyar férfi gyúlt össze, hogy 

megalakítsa a dolgozó magyarok politikamentes társaságát.” 

DR. NÁDAS JÁNOS 

Az innsbrucki magyar férfiak összehívója s a megalakulást 

követően az innsbrucki Magyar Társaság fáradtságot nem ismerő, 

lelkes vezetője dr. Nádas János volt, aki több ezer társával együtt 

1945-ben került Innsbruckba. 

Magyarországot 1945 áprilisában hagyta el. Családjának többi 

tagjával együtt előbb Linz környékén, később Innsbruckban 

telepedett le, ahol 1948. június 3-án – mint említettük – életre hívta a 

Magyar Társaságot. 

Az innsbrucki Magyar Társaság így folytatta működését a 

következő évben is mindaddig, amíg tagjainak túlnyomó többsége ki 

nem vándorolt a világ minden tája felé, Nádas János dr. édesanyjával 

és családjának többi tagjával együtt az ohiói Cleveland városában 

talált új otthonra, ahol az innsbrucki példa alapján hamarosan 

folytatta tevékenységét. 

II. MEGALAKULÁS 

CLEVELANDI ADOTTSÁGOK 

Az 1950 körül Clevelandbe újonnan érkező magyarokat a régiek 

nagy szeretettel fogadták és vezették be a már meglevő magyar 

egyházközségekbe, gyülekezetekbe, egyesületekbe és intézményekbe, 

ezért az újonnan kiérkezett (displaced persons) magyarok eleinte nem 
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is gondoltak arra, hogy külön egyesületeket alakítsanak; inkább a már 

meglevő keretekben igyekeztek magyar közösségi munkát vállalni. 

A Magyar Önképzőkör, az Amerikai Magyar Szövetség Kossuth-

osztálya, a Szent István Kör és a Verhovay Testvérsegítő Egylet 

tagjai közé sokan léptek be és közülük többen jutottak vezető 

szerephez is. Később az új bevándorlók egyik leglelkesebb 

támogatója, a régi amerikás Olexo Imre vezetésével az új 

bevándorlók egyik jelentős csoportja 1952. február 16-án „Magyar 

Segély-és Kulturegylet” néven, de az Egyesült Magyar Egyletek 

keretében, másik csoportja pedig a Verhovay Testvérsegítő Egylet 

573. számú fiókjában Somogyi Ferenc dr. elnökletével önállósult. 

Az 1952. november 9-én megalakult Magyar Társaságot, mint 

önállóan működő társadalmi és közművelődési egyesületet a 

közgyűlésen elfogadott alapszabályzattal Ohio állam illetékes 

hatósága 1952. november 18-án jegyezte be.  

Közel húsz évi működés után 1972. április 18-án a clevelandi 

Magyar Társaság (Hungarian Association) mint nem nyerészkedési 

céllal működő szervezet (“nonprofit organization”) nyert elismerést. 

Az évente kötelező elszámolásokat tíz éven át vitéz Szabó Zoltán 

alapító tag szakértői közreműködésével készítette el. 

III. MAGYARSÁGUNK MEGTARTÁSÁÉRT 

MINDEN MAGYART HÍVUNK 

Az 1952. november 9-én megalakult Magyar Társaság elnöksége 

1. számú körlevelében közölte mindazokkal, akiknek címe 

rendelkezésre állt, hogy munkáját „Isten segítségével” azonnal 

megkezdi. 

„Hívjuk – szól a körlevél – a napi munkában elfáradtakat, az 

otthon dolgozókat, a magyar fiatalságot. Csatlakozzanak 

Társaságunkhoz, a magyar testvéri közösséghez a magyar kultúra 

ápolására, saját sorsunk jobbra fordítására s a nagy magyar célok 

előmozdítására. 

Mindenekelőtt otthont, klubhelyiséget kívánunk biztosítani, ahol 

legalább minden héten egyszer, vasárnap délután és este minden – 

elsősorban új bevándorló – magyar egyén és család zavartalanul, 

meghitt körben, külön költség nélkül találkozhatik egymással. 

Életre akarjuk hívni a szabadegyetemet, amelynek keretén belül 

kiváló előadókat szeretnénk megszólaltatni hazánkról, Amerikáról, de 
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az egész világról is; fontos, bennünket érdeklő kérdésekről mindenkor 

a tudományosság, szakszerűség és pártatlan elfogulatlanság jegyében. 

Az új amerikás magyar sors jobbátételén, könnyebb és 

megfelelőbb munkalehetőségek előteremtésén, átképző tanfolyamok 

rendezésén stb. munkálkodunk. 

Angol előadásokat, tanfolyamokat, társalgó esteket, kedélyes 

műsoros és táncösszejöveteleket rendezünk. 

Ifjúsági vonatkozásban különösen gondot szándékozunk fordítani 

a szülőföldismeret hiányainak pótlására. 

Klubunk, összejöveteleink a fesztelen, baráti eszmecsere és a 

társasági szórakozás lehetőségeit akarják megteremteni (újságolvasás, 

sakk-, bridzs-, tarokkjáték stb. révén is). Minden magyart szeretettel 

hívunk tagjaink közé.” 

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSSOROZAT 

Legelőször a szabadegyetem előadássorozata indult meg a 

nyugat-clevelandi Szent Mihály görög katolikus magyar 

egyházközség (4504 Bridge Avenue) termében, amelyet ft. Bobák 

Sándor dr. plébános bocsátott a Társaság rendelkezésére. 

Az ünnepélyes megnyitás Somogyi Ferenc dr. beszédével már 

december 7-én délután 4 órakor megtörtént. A szabadegyetem 

célkitűzéseinek ismertetése után ft. Horváth Miklós dr., a John Carroll 

egyetem tanára „Magyar sorsok, magyar sikerek” címmel adott elő. 

A szabadegyetem második előadására december 14-én került sor. 

Ezen Szász Béla dr. egyetemi tanár, történetíró „A magyarság ősi 

kulturális kapcsolatairól” tájékoztatta hallgatóságát. 

A harmadik előadást december 28-án Ferdinandy Mihály dr., 

Puerto Rico egyetemének tanára tartotta meg „Emigrációs magyar 

kultúrprogram” címmel már a nyugat-clevelandi magyar református 

egyház nagyobb számú közönség befogadására is alkalmas Kálvin-

termében, amelyet nt. Daróczy Mátyás lelkész bocsátott a Társaság 

rendelkezésére. 

1953 tavaszán folytatódtak a szabadegyetemi előadások. Január 

11-én Somogyi Ferenc dr. volt magyar egyetemi tanár „Alkotmány és 

alkotmányosság”, Petrash Lajos városi bíró pedig „A gépkocsi 

közlekedési jogszabályokról” címmel adott elő. Február 22-én 

Homonnay Elemér a Délvidék, márciusban Sirchich László a 

Felvidék, áprilisban Teleki Béla gróf  Erdély elszakított magyar 

területeinek problémáit ismertette. 
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A SZABADSÁGHARC 

Hasonló módon és mértékben kapcsolódott be a Magyar 

Társaság 1956. október végén a magyar szabadságharc támogatása 

céljából rendezett felvonulásokba és nagygyűlésekbe, majd 

gyűjtésekbe is. Clevelandben a Társaság elnöke, dr. Nádas János 

mondott ismételten alkalmi beszédet, Akronba pedig a Társaság 

közművelődési főosztályának elnökét, dr. Somogyi Ferencet hívták 

meg az ottani nagygyűlés szónokául. A szabadságharc vérbefojtása 

után, 1956. december 27-én a Magyar Társaság dr. Nádas János 

elnök és Burgyán Aladár főtitkár aláírásával angol nyelvű levélben 

hívta fel az illetékes amerikai tényezőket a magyar szabadságharc 

elnyomásával történt újabb igazságtalanságokra. 

AZ 5. ÉVFORDULÓ 

A szokásos működés legfőbb célja továbbra is magyarságunk 

megtartása maradt. A hagyományos nemzeti ünnepekről történő 

megemlékezésekhez ebben az évben járult először az 1956. október 

23-án kitört forradalom első évfordulójának megülése – már 

szabadságharcosok bevonásával. 

December 24-én, szombaton este 7 órai kezdettel aztán a 

Társaság elnöksége társasvacsora keretében ünnepi magyar találkozót 

hirdetett a nyugat-clevelandi magyar evangélikus egyház termébe 

(3245 West 98. Street), amelyen dr. Somogyi Ferenc egyetemi m. 

tanár, volt országgyűlési képviselő a Magyar Társaság clevelandi 

megalapításának ötödik évfordulójáról emlékezett meg. 

Különösképpen hangsúlyozta, hogy „a magyarság szolgálata nem 

igazodhatik országok határaihoz, nem korlátozódhatik politikai pártok 

és klikkek szűkebb-tágabb kereteihez és nem lehet egyik vagy másik 

csoport kiváltsága. A magyarság szolgálata egyetemes magyar 

kötelesség, amely a világ minden táján lényegileg ugyanaz. A Magyar 

Társaság a jövőben sem küzd másért, csak azért, hogy a magyar hit 

lángja ki ne aludjék, hogy a magyar kultúra melege ki ne hűljön, a 

magyar szó, a magyar dal, a magyar zene soha el ne némuljon, a 

magyar igazság fénye mindig távolabbra érjen s a magyar szabadság 

az egész földkerekségen érvényesülő, egyetemes emberi szabadság 

természetes része legyen”. 

IV. IFJÚSÁGUNKÉRT 

TANFOLYAMOK, PÁLYÁZATOK 

A Magyar Társaság – alapszabályzatának 5/e pontja szellemében 

„a magyar kultúra és hazafias érzés ápolása és fejlesztése” terén 
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különös gondot fordított a magyar ifjúság magyarságának 

megőrzésére. Nemcsak a szülőket buzdította gyermekeiknek magyar 

nemzeti szellemben történő nevelésére, nemcsak a magyar 

cserkészmozgalom támogatása érdekében tett meg mindent, hanem a 

tagok gyermekei részére – mivel akkor még más hétvégi magyar 

nyelv iskola nem volt – a Magyar Önképzőkör helyiségében külön 

nyelviskolát is szervezett, amelynek vezetője Szabadkai Sándor 

okleveles magyar tanító volt. 

Ezekből az ifjúságnak szánt pályázatokból fejlődött ki 1962-ben 

a Magyar Találkozók Állandó Titkársága részéről évente 

megismétlődő és most már általános jellegű s a legmagasabb 

igényeket támasztó tudományos, irodalmi és művészeti Árpád-

pályázatok sorozata. 

MAGYARSÁGISMERETI AKADÉMIA 

A Magyar Társaság azonban ezzel sem elégedett meg. 1961. 

november 5-én a Magyar Önképzőkörben dr. Somogyi Ferenc 

közművelődési elnök vezetésével „Magyarságismereti Akadémia” 

létesült, amely következő ülését – pártfogóinak november 19-én 

történt levélbeli felkérése után – december 10-én, majd a következő 

két éven át minden hónapban egyszer a szülőkkel együtt tartotta meg: 

még a nyári hónapokban is szabadtéri kirándulások keretében. A 

kétéves magyarságismereti tanfolyam 1963 novemberében ért véget 

külön záróvizsgával. 

EGYETEMI TANFOLYAMOK 

Időközben a Magyarságismereti Akadémia sikere Palasics János 

és B. Kovács Fréda révén a Western Reserve University Cleveland 

College-ának vezetőségét arra késztette, hogy magyar nyelven heti 

kétórás magyar művelődéstörténeti tanfolyamot indítson. Ennek 

előadójául az egyetem a Magyar Társaság közművelődési 

főosztályának elnökét s a Magyarságismereti Akadémia előadóját 

kérte fel.  

Az 1962. szeptember 20-án kezdődő egyetemi tanfolyamot a 

cserkészmozgalom, a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége s a 

Székely Szövetség mellett a Magyar Társaság is ösztöndíjak 

folyósításával támogatta, a vezető előadó – dr. Somogyi Ferenc – 

viszont előadói tiszteletdíjának teljes összegét ösztöndíjak 

adományozására fordította. A Magyarságismereti Akadémia számos 

tagja elvégezte az egyetem magyar művelődéstörténeti tanfolyamát 

is. A Magyar Társaság ezeknek félévenként 3-3 félösztöndíjat 

adományozott. 
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V. TÖBB IRÁNYÚ TEVÉKENYSÉG 

MAGYAR TALÁLKOZÓ 

Az előbb már említett kulturális ankét (1961. május 21.) után 

1961. július 9-én dr. Nádas János elnök választmányi ülést hívott 

össze a kulturális ankéton felmerült kérdések tüzetesebb 

megtárgyalása céljából. Ezt követte július 21-én az a megbeszélés, 

amelyen dr. Nádas János elnök, dr. Somogyi Ferenc, a 

közművelődési főosztály és dr. Béldy Béla, a közgazdasági főosztály 

vezetője vett részt. Ezen a megbeszélésen vetette fel dr. Nádas János 

azt a gondolatot, hogy a magyar emigráció vezetőit személy szerint 

széles körű tanácskozásra kellene meghívni, amelynek keretein belül 

az egyesületi korlátoktól függetlenül, szabadon vitathatják meg a 

magyar emigrációra váró feladatok megoldásának lehetőségeit. A 

gondolat felvetését elhatározás követte. E szerint meghívást 

személyek, nem egyesületek kapnak, hogy azok – a kommunisták 

kivételével – pártállásra való tekintet nélkül megjelenhessenek a 

tanácskozáson és azon, mint nyílt fórumon, őszinte eszmecserét 

folytathassanak. Határozatokat nem hoznak, mert az egyenetlenséget 

mindenképpen ki akarják kerülni. A megbeszélések eredményeiről 

csupán zárónyilatkozatot adnak ki, amely nem kötelező, csak 

irányelveket tartalmaz. Végül abban is megállapodás történt, hogy a 

tervezett összejövetelt „Magyar Találkozó”-nak nevezik. 

A Magyar Találkozó eredeti neve – 1973 óta – a sokkal 

kifejezőbb Magyar Kongresszus névre változott. A Magyar Találkozó 

születésének bölcsőjéből, az Önképzőkörből pedig az egyre fokozódó 

látogatottság következtében újabban már mind nagyobb és nagyobb 

szállók helyiségeibe költözött. 

A Magyar Találkozók (Kongresszusok) keretében rendezett 

irodalmi és művészestek, valamint díszvacsorák és Magyar Bálok az 

évek folyamán külön országos eseményekké lettek. 

KRÓNIKÁK 

Köztudomású, hogy minden egyes Magyar Találkozó egész 

anyaga – az elhangzott vagy írásban beküldött előadásokkal és 

hozzászólásokkal, valamint a társadalmi események ismertetésével 

együtt – évről évre (a II-III. és a IV-V. összevontan) külön-külön 

kötetben is megjelent. (ez a kötet, a 49-50 is összevontan jelenik meg 

mint az utolsó kötet. – szerkesztő) 

Ez biztosította a Magyar Találkozók rendkívül nagy 

népszerűségét, mert így anyagát azok is megismerhették, akik a 
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távolság és a költségek miatt a Találkozókon nem tudtak részt venni, 

elolvasásuk révén – mint „levelező tagok” átélhették a Találkozókon 

történteket és azokkal közösséget érezhettek. A Krónika köteteinek 

tartalma nemcsak a Találkozók eseményeiről ad számot, hanem az 

elhangzott előadások szövegét is magában foglalja. Az előadások 

mindig a legidőszerűbb magyar kérdésekkel foglalkoznak, akadémiai 

színvonalúak, rendkívül érdekesek és tanulságosak. 

PÁLYÁZATOK 

„Ifjúságunkért” című fejezetünkben már említettük, hogy a 

Magyar Társaság a magyar öntudat ébrentartása és a 

magyarságismeretek fokozása céljából mindjárt megalakulása után 

kisebb-nagyobb összegekkel díjazott pályázatokat hirdetett. 

A Magyar Találkozó – annak az eredeti célkitűzésének 

megfelelően, hogy a száműzetésben élő magyar szellemi elit 

munkásságát ösztönözze és annak érvényesülését, valamint méltó 

elismerését biztosítsa –, követte a Magyar Társaság példáját s már 

1962-ben évről évre visszatérő pályázatot hirdetett és a legkiválóbb 

szellemi alkotások jutalmazására évről évre kiosztásra kerülő díjakat 

rendszeresített. 

A kiválónak minősített pályázati művek szerzőinek jutalmazására 

a Magyar Találkozó Állandó Titkársága a honszerző Árpád 

fejedelemről elnevezett és a magyar nemzet legősibb címerét 

ábrázoló, ötvösművészeti kivitelben készített arany, ezüst és bronz 

érmeket és díszokleveleket adott ki. 

A beérkezett pályaművek minőségének elbírálására az Állandó 

Titkárság bíráló bizottságot létesített, amelynek elnöki tisztségére dr. 

Somogyi Ferencet kérte fel. 

A piros-fehér-zöld szalagon függő arany érmet ugyanis az 

Állandó Titkárság vezetője ugyanazon a díszvacsorán adta át, 

amelyiken a pályázati eredmény kihirdetése megtörtént. 

Ez az első arany Árpád-érem a magyar Aranybulla stilizált mását 

ábrázolta, mert az Állandó Titkárság a magyarbarát kiváló angol 

történetíró figyelmét külön is fel akarta hívni arra a történeti tényre, 

hogy a magyar alkotmánybiztosító szabadságlevél kiadása 1222-ben 

csupán hét évvel később követte az angol Magna Carta 1215-ben 

történt kiadását. 

Az első arany Árpád-érem rajza később minden további Árpád-

érem dísze maradt. 
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ÁRPÁD AKADÉMIA 

Az Árpád Akadémia megalakítását az V. Magyar Találkozó 

1965. november 28-án dr. Somogyi Ferenc „A magyar tudományos 

társaság megszervezése” című előadásának elhangzása után határozta 

el, amikor a szóban forgó „tudományos társaság” elnevezéséül 

Gyékényesi Gy. László tanácskozási elnök az „Árpád Akadémia” 

megjelölést javasolta. Ugyanakkor Nádas János dr., az Állandó 

Titkárság vezetője, a szervezéssel kapcsolatos kérdések megbeszélése 

céljából külön bizottság kiküldését indítványozta. 1965. december 19-

én a Magyar Társaság választmánya egyhangú határozattal kimondta, 

hogy a tudományos, irodalmi és művészeti Árpád-pályázatokon 

arany, ezüst vagy bronz Árpád-éremmel kitüntetett pályaművek 

szerzőit „Árpád Akadémia” néven külön szervezetbe tömöríti és a 

Magyar Társaság örökös tiszteletbeli tagjainak nyilvánítja. 

KIÁLLÍTÁSOK 

1970 óta minden Magyar Találkozó keretében dr. Nádas Gyula 

emigrációs könyvkiállítást és vásárt, Gyimesy Kásás Ernő pedig 

képzőművészeti kiállítást rendezett. 1982-ben Gyimesy Kásás Ernő 

szerepét Kúr Csaba vette át. Itt kell megemlítenünk, hogy dr. Nádas 

Gyula könyvkiadó és könyvterjesztő vállalata révén különösképpen 

jelentős és igen értékes szolgálatot végzett és végez a magyar nyelv 

és irodalom iránt való érdeklődés állandó ébrentartása, sőt fokozása 

terén is. 

ÁRPÁD SZÖVETSÉG 

A szabad világon élő magyar tudósok, Írók és művészek Árpád 

Akadémiájának megalakulásakor felmerült már az a gondolat, hogy a 

világ minden táján szétszórtan működő magyar egyházak, 

egyesületek, testületek, szervezetek életében magyarság-

szolgálatukkal kiváló magyarokat is valamilyen összefogó 

szervezetbe kellene tömöríteni.  

A gondolatot a Magyar Társaság 1970-ben megtartott közgyűlése 

azzal a határozattal váltotta valóra, hogy mindazokat, akik hűségesen 

szolgálják a keresztény magyar nemzeti célokat és munkásságukkal 

hírnevet, megbecsülést szereznek nemzetünknek, fajtánknak, 

egyszóval a magyarságnak, meghívja a Magyar Társaság tiszteletbeli 

tagjai sorába és önálló csoportban tömöríti őket, mint a magyar hűség 

és a magyar hivatás nemes értelemben vett lovagjait. Szervezetük, 

amely a Magyar Társaság szerves része, „Árpád Szövetség”, 

pontosabban „Az Árpád Szövetség Hűség és Hivatásrendje” néven 

1971-ben alakult meg. 
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SZABADEGYETEM 

Szabadegyetemi előadássorozatot a Magyar Társaság mindjárt 

megindulását követően indított s az évek folyamán igen gyakran 

tartott. A szabadegyetemi jellegű előadásokkal párhuzamosan folyt az 

irodalmi és művészestek, emlékünnepélyek és évfordulók rendezése. 

1968-ban ezen a gyakorlaton lényeges változás történt. A különböző 

természetű előadások és megemlékezések egységesen a 

Szabadegyetem gyűjtőfogalmába kerültek és idővel a művészestek 

anyagával bővültek. 

A szabadegyetemi rendes előadó és műsoros esték száma 1982-ig 

bezárólag 142-re emelkedett. A rendes szabadegyetemi előadásokon 

kívül gyakran került sor – főleg távolabbról érkező, kiváló 

személyiségek látogatása esetén – rendkívüli szabadegyetemi 

előadások meghirdetésére is. Több előadás szövege a Magyar 

Találkozók krónikájának egyes köteteiben jelent meg. 

NEMZETI GYÁSZ 

1969. november 9-én a Magyar Társaság a trianoni béke parancs 

50. évfordulójára vonatkozó 5 határozati javaslatot terjesztett elő. 

Már ezt megelőzően angol nyelvű „memorandum”-ot is kiadott. 

November 28-án június 4-et gyásznappá nyilvánította. 

ÉVFORDULÖK 

Az előbb vázolt események közben érkezett el a Magyar 

Társaság clevelandi megalakulásának 15. évfordulójához. 

A 15. évfordulóját ülő Magyar Társaságot számos egyesület 

képviselője köszöntötte. A zászlóavató ünnepségen a clevelandi 14. 

számú Görgey Artúr fiúcserkészcsapat Megay Béla cscst. parancsnok 

személyes vezetésével egyenruhás díszőrséget adott és jelen volt a 

torontói Kodály Együttes is. 

A 20. évforduló esztendejének elején, 1972. március és április 

havában a Magyar Társaság újabb kezdeményezésként angol nyelvű 

szemináriumot rendezett a Carnegie West Libraryben. 

A Magyar Társaság fennállásának 20. évfordulóját – 1973 január 

28-án – a Kálvin-teremben rendezett díszebéd keretében ülte meg. A 

bevezető imát főt. Elek Áron, a befejezőt ft. Kárpi Ferenc mondta. A 

megjelenteket Burgyán Aladár üdvözölte. Ebéd alatt Németh Jóska 

triója magyar dalokat játszott. Ebéd után dr. Molnár Zsigmond tartott 

vidám csevegést, dr. Somogyi Ferenc pedig a Magyar Társaság 
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kétévtizedes munkásságát méltatta. Az áldomásmester tisztét dr. 

Nádas János elnök töltötte be. 

KÖZVÉLEMÉNY 

A közvélemény elismerő megnyilatkozásának több kézzel· 

fogható jelére hivatkozhatunk. Ilyenek főként azok a szebbnél szebb 

emléklapok (plakettek), amelyeket a Magyar Társaság különböző 

évfordulóin egyes kiváló magyar szervezetektől (mint például a 

Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének clevelandi főcsoportjától, a 

Magyar Csendőrök Családi Közösségétől, a Magyar Mérnökök és 

Építészek Világszövetségétől) kapott. Ilyenek továbbá az üdvözlő 

táviratok és levelek százai, amelyeket az Egyesült Államok elnökei, 

Ohio állam kormányzói, Cleveland város polgármesterei, az amerikai 

Kongresszus szenátorai, képviselői és mások küldtek. 

Jogos büszkeséggel hivatkozhatunk nem egy amerikai hatóság 

vagy közigazgatási szerv díszoklevelére is. Mindezeken túlmenően 

azonban a közvélemény legszebb és legértékesebb megnyilatkozása 

az az egyre fokozódó érdeklődés, amely a Találkozók 

(Kongresszusok) és a Krónikák iránt világszerte, a szabadegyetemi 

előadások iránt pedig város-és megyeszerte évtizeden át megmaradt. 

Méltán illeti hálás köszönet mindazokat, akik a Magyar Társaság 

munkájában hosszú három évtizeden keresztül önzetlenül részt 

vállaltak. Az a társadalmi (közösségi) eredmény, amelyet a Magyar 

Társaság elért, elsősorban dr. Nádas János elnök egyéni érdeme, aki 

életének több mint 30 esztendejét áldozott a Magyar Társaság 

tevékenységének irányító és szervező szolgálatára, de kétségtelenül 

azoké is, akik áldozatos munkájukkal, teljesítményeikkel vagy 

magatartásukkal kisebb-nagyobb részt vállaltak abban az eszmei 

küzdelemben, amelynek célját a Magyar Társaság – Mindszenty 

bíboros által is megáldott – zászlajára írta. 

PÉLDA 

Arra az osztatlan megbecsülésre, amelyet a Magyar Társaság 

világszerte kivívott magának, nemcsak a Társaság, az Árpád 

Akadémia és az Árpád Szövetség minden tagja, de minden más 

magyar is joggal büszke lehet. A három évtizedes múlt példát mutat 

az utókor számára, hogyan lehet, és hogyan kell magyarságunk 

megtartásáért nemzeti hagyományaink hűséges ápolásával 

rendületlenül helytállni egyénileg és közösségileg egyaránt. Ez a 

példa több mint a múlt bizonyítéka: a jövőnek is kötelező záloga. 

A Magyar Társaságról méltán és találóan mondhatja el a költő: 
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Összeszedte a szelekbe szóródott  

magyar eszmét, lelket, ősi törzs ágát  

s világ országútján a tört palántát;  

soha nem volt fáradt száradó kóróhoz – 

lehajolni, hogy lankadó varázsát  

élessze annak, ami elkallódott,  

amit vad vihar földjéből kihúzott 

s reménybe rajzolta vesztett hazáját. 

Bízott és biztatott; hite a márvány  

szilárdsága volt, kedélye: jó bor  

nemes íze – törött poharunk alján,  

szebb jövőnek várat fényből álmodott,  

melynek oszlopa: hit, tornya: szabadság  

s ezer év kövei adnak alapot. 

(Négyesy Irén) 
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Lél F. Somogyi:  

A short history of the first fifty years 

of the Hungarian Association 

The Hungarian Association was founded in Cleveland, Ohio 

USA on November 9, 1952 by Dr. John Nádas. Dr. John Nádas was 

elected the president of the newly formed Hungarian Association.  

A few years earlier, on June 3, 1948 in Innsbruck, Austria, Dr. 

Nádas had organized a similarly named organization. That organiza-

tion brought together Hungarians who were fleeing the Russian occu-

pation and communism in Hungary after World War II.  In 1948, 

Hungarians in Innsbruck responded to Dr. Nádas’ call to join together 

for the common cause of advancing Hungarian culture and language 

outside of Hungary. At the same time, many other Hungarian organi-

zations were coming into existence in other parts of Europe. 

The Innsbruck Hungarian Association was called into existence 

by Dr. John Nádas, who was already well known for his prior accom-

plishments. Dr. Nádas received his doctorate in Economics, held a 

certificate as an economist, and was a respected economic and politi-

cal writer. He was born on January 28, 1903 in Kecskemét, Hungary. 

He graduated from the Reformed Collegium at Kolozsvár and com-

pleted his university studies in Budapest, Berlin and Graz. He re-

ceived his doctorate in Budapest. While he a student at the Econom-

ics University in Budapest, he was president of the university’s youth 

organization for five years, and president of the Hungarian University 

and College Student’s National Association (MEFHOSz) twice. He 

was elected a lifetime president of both organizations. While presi-

dent of MEFHOSz in 1928, he was a member of the official delega-

tion sent to New York to participate in the unveiling of the Lajos 

Kossuth statue in that city. 

Upon completing his studies, he began his political career in the 

city of Ujpest. He was appointed secretary of the Christian Regional 

Party and was later elected its president. He was elected a member of 

the Ujpest City Council. He became the owner and editor of the 

Ujpest Igaz Szó (True Word) weekly and a member of the Hungarian 

Press Corps. He was elected secretary of this organization and even-

tually became president of the regional weekly division. By 1933 he 

was the organizing secretary of the conservative Unity Party. Later he 

became secretary-general of another christian, conservative Hungari-

an political party. He left Hungary in April, 1945. 
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The Innsbruck Hungarian Association organized weekly pro-

grams by Hungarian political leaders, scientists, artists and military 

personnel. Dr. Nádas invited Professor Aylmer Macartney to attend 

these early sessions. Professor Macartney was well known to Hungar-

ians, having been invited to join the Hungarian Scientific Academy 

for his extensive work in Hungarian history. In those days, Macartney 

was completing his book October Fifteen and was able to obtain 

much useful first-hand information for his book from the Hungarian 

political refugees in Innsbruck. The Innsbruck Hungarian Association 

continued its cultural and artistic programs and social work until the 

majority of its members were finally granted permission to emigrate 

to various parts of the world. Dr. Nádas came to America and settled 

in Cleveland along with a large number of the other Innsbruck Hun-

garian Association members. After the difficult period of adjustment 

to a new life in a new country, he turned his attentions to establishing 

a new Hungarian Association in Cleveland for the benefit of newly 

arrived Hungarians. 

The Hungarian Association had two main goals. It dedicated it-

self to the preservation and practice of the Hungarian heritage, and to 

help establish and maintain contacts with the American-Hungarian 

organizations that preceded it. The Hungarian Association welcomed 

all Hungarians in its activities. It held regular Sunday afternoon gath-

erings that helped strengthen the bond of friendship between Hungar-

ians in the city. Lecture series were established, chess matches were 

organized and other entertainment activities were planned. The Asso-

ciation also began to commemorate Hungarian holidays and causes.  

In 1955, for example, it took part in a large protest march aimed 

at drawing attention to the tenth anniversary of Russian occupation 

forces in Hungary. The next year, when the Hungarian Freedom Fight 

took place, the Hungarian Association helped organize support for the 

uprising. When the Freedom Fight was crushed by Russian troops, 

the Hungarian Association extended its help to the refugees from 

Hungary. It sent telegrams and took other political steps to promote 

the cause of Hungarians before the United States government. In 

1960, on the fortieth anniversary of the Trianon Peace Treaty that de-

prived Hungary of a large portion of its land and population, the As-

sociation again took the political steps necessary to voice the protests 

of Hungarian Americans to this treaty. 

After the brutal defeat of the Hungarian Freedom Fight, the Hun-

garian Association helped organization English language courses for 

the benefit of the freedom fighters who came to America.  
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In 1957, on the fifth anniversary of its founding, the Hungarian 

Association had welcomed into its ranks the newest political refugees 

from Hungary. The guest speaker at the 1957 Commemorative Meet-

ing of the Association was Dr. Tibor Eckhardt, previously the Hun-

garian ambassador to the League of Nations. By this time, the Hun-

garian Association has assumed an important leading role in the Hun-

garian community activities of the city and was developing a national 

presence and reputation.  

In everything that it did, the Hungarian Association encouraged 

the use and preservation of the Hungarian language and the apprecia-

tion of the Hungarian culture by the younger generations of Hungari-

an Americans. To foster the use of the Hungarian language, the Asso-

ciation organized weekend and summer Hungarian language courses 

for children and young adults. When Dr. Gábor Papp established the 

Hungarian School, the Hungarian Association supported his school 

by sending the children of its members there. 

To further encourage the serious study of Hungarian language, 

history and culture, the Association announced international competi-

tions and recognized the most outstanding submissions. In 1961, it 

established a separate two year seminar series called the Hungarian 

Studies Academy. It was organized and taught by Dr. Ferenc So-

mogyi, who had been a professor at the University of Pécs, Hungary. 

In 1962, this series was offered by the Cleveland College of Western 

Reserve University in Cleveland. Professor Somogyi taught Hungari-

an Cultural History there with the assistance of Fréda B. Kovács and 

Dr. John Palasics. The course was offered each semester for five 

years.  

Hungarian studies were also available at Cleveland State Univer-

sity. Professor Robert Oszlányi, a member of the Hungarian Associa-

tion, taught Hungarian courses there for many years and also estab-

lished a Hungarian book collection at the university.  

In 1961 the Hungarian Association organized its first national 

conference. Dr. John Nádas, Dr. Bela Béldy and Dr. Ferenc Somogyi 

invited the leaders of all Hungarian organizations in the country to 

discuss Hungarian issues at a major conference. The Hungarian Con-

ference was warmly welcomed and met with great success as Hungar-

ian leaders gathered to exchange ideas and strategies they shared in 

common. The proceedings of the conference were published in book 

form the next year, beginning a series of Hungarian Conference Pro-

ceedings volumes (Krónika) that has been published each year since. 

Until 1996, the volumes were compiled and edited by Dr. Ferenc So-
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mogyi and since then to this volume by Lél F. Somogyi. The Krónika 

represents the transcript of events, papers and presentations given 

during the conferences. Over the years, the Krónika volumes have 

reflected the topics of interest to Hungarians outside of Hungary and 

thus portray a snapshot of the global diaspora.  

The activities of and participation in the Hungarian Conference 

continued to grow each year. In 1982, the XXII Hungarian Confer-

ence was held. Since 1973, the Conference has also been known as 

the Hungarian Congress in order to emphasize the international mem-

bership and influence of the organization. The Hungarian Congress is 

a part of the Hungarian Association.  

Each year the Directors of the Hungarian Association has had a 

competition in the scientific, literary and artistic fields. The winners 

of the competition have been honored over the years at the Hungarian 

Congress with gold, silver, or bronze medals or certificates of recog-

nition, depending on the quality of their submitted work. Professor 

Aylmer C. Macartney was the recipient of the first gold medal. This 

award is called the Arpád Medal and is named after the first prince of 

Hungary. The seal of the Aranybulla, the Hungarian Magna Carta, is 

shown on the front of the medal. The most distinguished and respect-

ed members of the international community of Hungarians outside of 

Hungary have participated in the Hungarian Association’s competi-

tion, including Professor John Selye. By 1982, 108 gold, 73 silver, 

and 60 bronze medals had been awarded, as well as 166 certificates of 

recognition. Now, after more than 50 years, the list has grown in the 

many hundreds. The complete list can be found on the Hungarian As-

sociation’s website. The awards are made during the formal banquet 

and ball that is held during the three day annual gathering. Tradition-

ally, the Hungarian Conference and Hungarian Congress have met on 

Thanksgiving weekend.  

The Hungarian Congress event opens on Friday evening with a 

literary and artistic program. In the early decades, this event was at-

tended by close to 1000 guests and members. The sessions of the 

Congress have included the annual meetings of many national and 

international organizations. Since 1970, the event has included an ex-

tensive book and art exhibit, and since 1974, a photography exhibit. 

The Congress is highlighted each year on Saturday evening by a for-

mal banquet and ball (Magyar bál). 

Recipients of the Arpád Medal are invited to be members of an 

autonomous organization operating as part of the Hungarian Associa-

tion, called the Arpád Academy of Hungarian Scientists, Writers and 
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Artists Abroad, formed in 1966. For many decades, Dr. Somogyi led 

this organization. In addition to its members who have received the 

Arpád Medal, the Arpád Academy invites distinguished Hungarians 

from around the world to be its members. The Academy members, 

living and deceased, are remembered for their significant contribu-

tions to the international Hungarian community, to their adopted 

countries, and to Hungary. The Arpád Academy holds its annual 

meeting on the third day of the Hungarian Congress. New members 

are required to make an inaugural presentation. The Arpád Academy 

publishes its proceedings as part of the Hungarian Conference Pro-

ceedings.  

In 1970 another autonomous organization was formed called the 

Arpád Alliance. The purpose of this organization was to bring togeth-

er all of the leaders of Hungarian organizations in the free world and 

those who distinguished themselves by working for Hungarian caus-

es. The membership of this organization dedicate themselves to the 

support and advancement of Hungarian social and cultural organiza-

tions, churches, newspapers, and book publishing. 

One of the most valuable regular activities of the Hungarian As-

sociation over the years has been the Hungarian Free University se-

ries. For decades, this series has presented a yearly spring program of 

lectures and presentations covering the gamut of Hungarian topics 

and issues. The series has been a forum for the intellectual elite of the 

Cleveland as well as the representatives of the international Hungari-

an community. By 1982, this series had organized over 142 lectures 

and presentations. 

The Hungarian Association has taken every opportunity over the 

years to protest and highlight the injustices of Trianon and the Paris 

Peace Treaties that resulted in the significant reduction of the size and 

population of Hungary. It also took a leading role in protesting the 

continued Russian occupation of Hungary. By organizing protest 

marches and rallies on the major anniversaries of these events, the 

Association has focused U.S. government, media and international 

attention on these situations. Through memorandums, proclamations 

and letters to prominent statesmen, the Association has stated its posi-

tion and represented the position of Hungarians living in the free 

world. It worked to bring an end to the Russian occupation of Hunga-

ry and to present the correct facts of the history of Hungary to the 

western world. 

This short history cannot deal with all of the activities of the 

Hungarian Association. In fact, only a small portion of the activities 



48 

and accomplishments of the organization are addressed. The 50 years 

of Krónika volumes that represent the proceedings of the Hungarian 

Conferences over the years contain the detailed history of the Hun-

garian Association and its accomplishments. In addition to resisting 

the occupation of Hungary by Soviet troops, Hungarian Association 

has also focused on the plight of Hungarian minorities. The important 

work done by the Association on behalf of Hungarian minorities in 

the separated regions of Hungary is documented in the Krónika vol-

umes  and represents the dedication of Hungarians living in the free 

world to those Hungarians who have had their human rights abridged 

or denied. 

The other activities and events sponsored and supported by the 

Hungarian Association brought together thousands of Hungarians. 

Without the Association, their individual efforts could not have been 

as productive or as successful. 

In these five decades the world has changed dramatically. Hun-

gary is again a free country. The Hungarian Association and its mem-

bers have been a part of that change and have done their part to make 

the world a better place for Hungarians and for others who live under 

the threat of communism, oppression and cultural genocide. 

The Hungarian Association continues the work started over 50 

years ago. Through the Hungarian Congress, in this Krónika, as well 

as on its website, in presentations, through written words and in pic-

tures, it continues to promote Hungarian cultural and historical values 

to generations of Hungarians around the world. 

 The Hungarian Association continues to point the way for the 

future by illustrating how it is possible for Hungarians living in the 

far-flung corners of the world to work together, preserve their lan-

guage, and value their culture and heritage.  
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Somogyi F. Lél: 

Krónika  
The Chronicles of the Hungarian Congress 

Krónika – a magyar határokon kívüli és száműzetésben 

élő magyarság 50. éves krónikája 

A XLIX-L Krónikát 2011-ben adjuk ki, amely a 2009-es és 

2010-es Magyar Kongresszusi eseményeit foglalja magában. Ez lesz 

az utolsó nyomtatásban kiadott Krónika. A jövőben a Magyar 

Társaság honlapján jelenik majd meg. 

A Magyar Társaság fél évszázada adja ki a Krónikát könyv 

formában, amely a kongresszusi műsort, az elhangzott és beküldött 

előadások szövegeit, valamint a Nyugati magyar tudósok, írok, és 

művészek előadásait közli. 

Ez a különleges értékes könyvsorozat nagyon értékes képet nyújt 

a magyar életről a számkivetésben. A Krónikát 1995-ig 34 egymást 

követő éven át Professor dr. Somogyi Ferenc, majd fia Somogyi F. 

Lél, szerkesztette. 

Sok-sok fényképet és cikket közölt. Ugyancsak közétették a 

könyvsorozatban, amelyek általában 288-320 oldalon elegáns píros 

kötésben, arany nyomásban jelentek meg. Az utolsó számokban a 

formája részben megváltozott, de a minősége megmaradt. 

Eddig csak nyomtatott formában volt kapható a Krónika. Ettől az 

évtől kezdve, az egész szorozatót megjelentetjük a honlapunkon, 

kezdve a legújabb könyvvel. Ráadásul, anyagok, amelyek nem voltak 

kaphatok könyvformában ezután a honlapunkon elektronikusan 

jelentetjük meg. 

A célunk a legszélesebb körnek eljuttatni a Magyar Kongresszus 

előadási anyagát, hogy minél többen hozzáférhessenek világszerte, 

könyvkiadási és szállítási korlátok nélkül. 

Krónika books – Documenting a half-century 

A combined Krónika XLIX.-L. (Volume 49-50) is being 

published in 2011, representing the Hungarian Congresses held in 

November 2009 and November 2010. This will be the last Krónika 

printed in book form. Future volumes will not be printed, but the 

Krónika will be published online with pictures and articles.  
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Krónika editions from some prior years are available directly 

from the Hungarian Association for US $20.00 inclusive of shipping 

in the USA, and for US $25.00 inclusive of shipping elsewhere. 

Check for availability. 

For half a century, the Hungarian Association has published an 

annual book which encompasses the proceedings of the annual 

congress of the Hungarian scientific, literary and artistic association 

and includes papers presented by Hungarian scientists, writers and 

artists in the Western world. It has also served as the annual yearly 

journal of the Árpád Academy, which is the professional honorary 

society representing distinguished Hungarians in the Western world. 

In addition, the book contains material of interest and relevance to the 

purpose of the Hungarian Association and related to the topics of the 

Hungarian Congress.  

This series uniquely chronicles the thinking of Hungarians 

outside of Hungary in this half century timespan and is thus a truly 

singular and invaluable resource for understanding the Hungarian 

experience in the diaspora. It was edited until 1995, for 34 

consecutive years, by Professor Dr. Ferenc Somogyi, and since then 

by Lél F. Somogyi. 

A large number of photos are also included in books published in 

at least the last decade. Typically, it has ranged from 288 to 320 

pages in a fine red bound edition with gold imprint. Recent editions 

vary from this while maintaining a characteristic format and look. 

Krónika Online – The Continuing Chronicles  

of the Hungarian Congress 

The Krónika volumes have previously only been available in 

printed book format. Starting in 2011, the complete contents of the 

Krónika - The Chronicles of the Hungarian Congress from prior years 

will be made available online, starting with the content of the most 

recent volumes, then working back to the earliest volumes. 

Additionally, select articles and materials not published in book 

format will be made available exclusively online. The intention is to 

make available a greater range of valuable content online where the 

material is accessible to a world-wide audience, unconstrained by the 

costs and logistics of physical book publishing.  

Contact Lél Somogyi, Editor of the Krónika and Secretary-General of the 

Árpád Academy, at the email address LelSomogyi@HungarianAssociation.com or 

at (440) 843-3970 for information and specifics about the Krónika and ordering. 


