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MAGYAR  TÁRSASÁG 
HUNGARIAN ASSOCIATION 

Tájékoztató    
Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó ! Árpád Akadémia " Árpad Rend 

This year�s Hungarian Con-
gress will celebrate the 50th anni-
versary of the founding of the Hun-
garian Association in America. We 
cherish our Hungarian heritage 
and traditions while we are equally 
proud to be Americans, Europe-
ans, and citizens of the world com-
munity. Our Planning Committee, 
including Etu Alapi, Dr. Ildikó 
Kondray, Panni Ludányi, 

Gabriella Nádas, Ildikó Peller, Dr. 
Márta Pereszlényi, Lél Somogyi, 
and myself, has been hard at work 
to organize a Hungarian Congress 
which will appeal to Hungarians old 
and young, traditional and modern 
in thinking. 

Special Guest Speaker 
Our special guest, Major Gen-

eral Robert Iványi, personally high-
lights the ongoing transition of Hun-
garians in America. His career has 
taken him from being a renowned 
football star on the Cleveland St. Ig-
natius H.S. 1965 city championship 
team to being the Commandant of 
the U.S. Army War College. He will 
be our keynote Luncheon Speaker 
on Saturday, November 30, ad-
dressing us on the timely topic of 
the Global War on Terrorism.  

Literary & Performing Arts 
Our Friday night Literary and 

Performing Arts Program will 
highlight Ernö Tálas, the interna-
tionally renowned Tenor of the 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE 

50 éves a Magyar Társaság 
�Sorsunk � Múltunk � Jövőnk� 

Fojtatás a második oldalon 

Royal Swedish Opera; Judith 
Neszlényi, a Liszt Medal recipient 
concert pianist and composer from 
Pasadena, California; distinguished 
pianist Mariann Ábrahám from Bu-
dapest; multi-talented Gabriella 
Lendvay from Philadelphia, the al-
ways entertaining and instructive 
Reverend István Mustos from 
Passaic; the very popular Miklós 
Peller of Cleveland; dynamic and 
moving Éva Mécs from Pittsburgh; 
and hosted by sparkling and tal-
ented Ildikó Peller. 

Fine Arts Galleries 
Our gala of Fine Art Galleries 

will showcase exemplary works by 
György Kozmon, Kur Csaba, 
Imre Bogárdy, András and Magdi 
Temesvári, and György Búza. Our 
Hungarian Association Book-
store will feature classical and 
modern Hungarian literature.  

We will have a special Style 
Show and Exhibition of exquisite 
Hungarian garments and finery. On 
Saturday our culinary experts will 
provide instruction on Hungarian 
Cooking. 

As it is every year, the heart of 
our program is the ongoing lecture 

Ezévi (2002) Kongresszusunk 
keretében emlékezünk meg a 
Magyar Társaság 50. jubileumi 
m ega lap í tásá ró l ,  am e l ye t 
Clevelandben november 29 és 
december 1 között tartunk. 

Kérjük magyar testvéreinket, 
jöjjenek barátaikkal, családjaikkal, 
hogy együtt ünnepeljünk és 
újítsuk fel régi ismeretségeinket 
és barátságainkat.   

Mi büszkék vagyunk magyar 
s z á r m a z á s u n k r a ,  á p o l j u k 
nyelvünket és történelmünket. 
Amennyiben politikai kérdések 
befolyásolják ezeket, próbálunk 
nyílt fórum formájában foglalkozni 
velük a Kongresszus keretén 
belül. 

Kérjük, tudassák velünk, ha 
kívánnak előadást tartani, mielőtt 
lezárjuk program-tervezetünket. 
Előadóink önkéntesen vesznek 
részt a  Kongresszuson. Céljuk: 
tudásukat a résztvevőknek 
átadni.                  � Somogyi Lél 

1450 Grace Avenue, 
Cleveland, Ohio 44107, USA 

Telefon: (216) 226-8868 
 

2002. szeptember — 2. szám 

Major General Robert Iványi, center, 
will be our guest speaker. 

FONTOS TUDNIVALO 
A legfrissebb információk az 

Interneten megtalálhatók: 
www.hungarianassociation.com 
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Sorsunk � Múltunk � Jövőnk 
Fojtatás az első oldalrol 

series taking place from Friday 
through Sunday.  

Conference Speakers 
Featured will be Dr. Béla 

Bognár: Magyarország Népességi 
Mutatói: Mit Hozott a Rendszer 
Váltás? Dr. László Sasvári 
(Lausanne): Egy kudarc okai és ta-
nulságai; Gábor Szorád: Trianon; 
Endre Szentkirályi: Délvidéki 
Cserkész Tábor; Zsuzsa Rácz: 
Zrínyi Ilona Története; Dr. Péter 
Forgách: Diák csere akció; Dr. 
Gyula Nádas: 50 éves a Magyar 
Társaság; Lél Somogyi: Maintain-
ing Hungarian Culture through the 
Internet; Nt. Kálmán Miskolczy: 
Jelenlegi Ismereteink az Univer-
sumrol, - (A Világmindenségről); 
Gergely Tóth: A nyelv és kultúra 
megőrzése az emigrációban. 
Mariann Ábrahám: Magyar zene a 
zongoratanításban 1900-2000; 
Miklós Tápay: A Kárpátaljai 
Helyzet; Dr. Alfonz Lengyel: Kínai 
Ásatás Beszámoló; Dr. Fiore 
Mester: A Bolyai életműve; László 
Megyeri: Dual citizenship: magyar 
és amerikai útlevél. 

Hungarians in America 
We will have a special program 

on Hungarians in America includ-
ing Ági Riskó: Keeping Hungarian 
culture alive in small communities; 
Margaret Kotnik: Régi Clevelandi 
Magyarok; Károly Nagy, Béla 
Kovács, Zsolt Huber: Kossuth 
Évforduló, and Dr. Béla Várdy: 
Kossuth Lajos amerikai körútja 150 
év távlatábol. Our second special 
program will be on Hungarian 
Women. Enlightening us will be 
Ildikó Peller: Women in Hungarian 
History, the Sacred, Profound, Pro-
fane; Kati Gyékényesi Gatto: 
Women in Hungary; Mária 
Friedrich: Teleki Blanka, and Dr. 
Ágnes Huszár Várdy: Hungarian 
Women in Forced Labor Camps - 
1944-1949. 

Young Hungarians 
There will be a Young Hun-

garians’ Gathering for college age 

youth on Friday night featuring an 
inspirational address by Major 
General Robert Iványi and then 
comradery, fellowship, and some 
partying. 

Organizational Meetings 
Meetings will be held by the 

Ancient Hungarian Historical So-
ciety, the Hungarian Engineering 
Society, Hungarian Physician 

Tálas Ernő magyar születésű lírai tenor. Nyugdíjazásával a Kir. Operánál 
Stockholmban a színpadtól búcsúzott el, � az éneklést a koncertpódiumon 
folytatja töretlenül tovább.  

Neslény Judit  zongoraművész, tanár, zeneszerző, Antal István, Kodály 
Zoltán és Lhevinne Rosina tanítványa volt. Liszt Ferenc műveinek szakértője. A 
Los Angelesi California Állami Egyetem karán ad elő. 

Tálas Ernő  Neslény Judit   

Academy, the Hungarian Jour-
nalists, the Szent László Rend 
and Vitézi Rend, the Árpád 
Academy and others. 

I hope to meet you there per-
sonally, at the presentations, 
meetings, exhibitions, the Literary 
and Performing Arts Program, 
and the tradition-rich Hungarian 
Ball on Saturday night. 
                Dr. János Nádas  

Nagyobb szabású kiállítást 
tervezünk rendezni ebben az 
évben: festőművészeink képeit, 
népi díszítéseinket, és magyar 
művészek modern alkotásait. 

Ezenkívül a már hagy-
ományossá vált könyvkiállítást is 
megtartjuk. 

Tervezünk felállítani egy 
tolmács asztalt azok részére akik 
h a z a i  i r a t a i k b ó l  r ö v i d e n 
szeretnének fordítást.  

We have planned a larger 
exhibit than before. We will host 
exhibitions by Hungarian artists 
and folk artists.  

The annual Book Exhibit will 
also be held. Books in Hungarian 
and in English will be available. 

We will have a translator 
available for anyone needing to 
interpret a shorter document or 
Baptismal Certificate from 
Hungary.   

Kiállítás � Exhibit 
Könyvkiállítás - Book Exhibit / Fordítás - Translation 
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Magyar Társaság „Tájékoztató” 
Szerkeszti:  Somogyi F. Lél 
Copyright © 2002 by the Hungarian 
Association. All rights reserved. 

EMLÉKKÖNYV Felhívás 
Dr. Nádas Gyula 

A Magyar Társaság elnöksége 
e l h a t á r o z t a ,  h o g y  a m e r i k a i 
működésének  50.  évfo rdu ló ja 
alkalmából örök emlék céljából egy 
EMLÉKKÖNYVET ad ki. Meg kívánunk 
emlékezni külföldön élő magyar-
ságunkról , tagja i  s ikerérő l  és 
panaszairól, lehetőleg minden oldalon 
egy-egy fényképpel. 

A z  a l b u m  a n y a g á n a k 
összeáll í tásához ezúton kérjük 
tagjainkat és barátainkat, hogy egy 
oldalnál nem hosszabb írásban 
számoljanak be saját működésükről, 
már elhunyt hozzátar tozóikról , 
utódaikról, sikereikről és mindenről, ami 
érdekes olvasmány lehet. Ha bárkinek 
olyan barátja hunyt volna el, akinek 
nem él ittkint rokona, helyette is 

Krónika XLI Published 
As the official proceedings of the 
annual Hungarian Congress, the 

Krónika includes relevant articles in 
Hungarian and English about 

Hungarian issues. This year, over 60 
photos are also included. It can be 

ordered from the Hungarian 
Association for US$20.00. 

Nádas Gabriella 

I f j ú s á g i  p r o g r a m :  A  m á r 
hagyományosá vált ifjúsági programunkat 
péntek estére, november 29-re tervezzük. 

Major General Róbert Iványi, aki 
parancsnoka az Amerikai Katonaságnak 
Háború Egyetemének, nyitja meg a 
programot angol nyelvű beszédével. 
Érdekes lesz hallani, hogy egy volt 
clevelandi lakos, volt St. Ignatius diák, 
magyar szülők fia miképpen ért el ilyen 
magas megbízást az amerikai had-
seregben.  

General Iványi megosztja velünk 
kilátását és véleményét a mai amerikai 
helyzetről. Előadása után alkalom lesz 
kérdésekre. Utána egy ifjúsági fogadást 
rendezünk.  Szeretettel vár a rendezőség 
minden egyetemistát és idősebb 
középiskolás diákot, valamint most végzett 
fiatalokat. 

� � �  
Student Program: On Friday  night 

November 29th we have planned our now 
annual Student program.  

The evening will kick off with a lecture 
by Major General Robert Iványi, former 
Cleveland native and football legend at St. 
Ignatius High School. He will explain his 
career moves that have taken him from 
Cleveland to becoming Commandant of the 
U.S. Army War College. He will also 
describe his views on the future of 
America.  

Following this there will be a Youth 
Reception. The planning committee 
welcomes all university students, recent 
graduates and older high school students 
to participate in this event. 

Nádas Gabriella 

Célunk bemutatni, hogy a "Nemzeti Öntudat" hogyan alakult ki 
"Öltözetünkből", különösen stilizált öltözetünkből. 

Dr. Pereszlényi Márta gyűjti az adatokat, és szívesen fogadnánk 
kölcsönben  magyar ruhákat, magyaros öltözeteket, különösen stilizált 
magyaros ruhákat, melyeket bemutatnánk a program alatt.  

Sikerült felkérnünk egy pár fiatalt mint modell, de aki szeretné, 
hordhatná saját ruháját a bemutatón. Ki szeretnénk térni arra, hogy a 
Diaszpórában, különösen az USA-ban meg Kanadában, hogy marad 
meg a magyar öntudat a ruhákon keresztül és majd az elszakított 
területeken is, például Kárpátalján. 

Fashions Show Patriotism 
Apparel often reflects our 

patriotism. Dr. Martha Pereszlényi 
has begun to research the 
connection between �Nationalism� 
and the fashion designs of the day.  

We are looking for clothing to 
be exhibited that features fashions 
of the day with a hint of folk 
embroidery or court fashions of 
days by gone. We have invited a 
few young people to model but 
would be delighted if anyone 
wishing to exhibit a garment 
would model it themselves. 

We will also be considering 
Hungarian fashions as they 
developed among the Hungarian 
immigrants and those Hungarians 
living beyond the current borders 
of Hungary as a result of the 
Treaty of Trianon. 

Ifjusági program 
Student Program 

Hungarian folk costumes are richly decorative and colorful, and each has a special 
history of its own that relates to the regions of historical Hungary. 

Divatbemutató 
Hungarian Fashion Show 

Fojtatás a negyedik oldalon 
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Meghívó 
Invitation to the 50th Anniversary Celebration of the Hungarian Association 

On the Occasion of the 42nd Hungarian Congress 
November 29 - December 1, 2002 

Magyar Bál szombaton este —  Magyar Ball Saturday evening November 30 — 6:30 pm 
at the Sheraton City Centre Hotel in Cleveland, OH. 

HUNGARIAN ASSOCIATION/MAGYAR TÁRSASÁG, 1450 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, USA � Telefon: (216) 226-8868 

megírhatja annak életét, aki a 
közösségért időt - pénzt szánt és 
elősegítette magyar embertársai sorsát. 

Szívesen lehetővé tennénk az 
utókor számára, hogy megismerjék a 
külföldre szakadt magyar testvéreinknek 
kezdeti küzdelmét, például azt, hogy 
azok az idősebb személyek akik otthon a 
tábornoki kar tagjai voltak, itt gyári 
takarítással kezdték megélhetésüket 
biztosítani, ugyanakkor azokról is meg-
emlékezni, akik otthon esetleg a kézi 
iparban dolgoztak, de mint kiváló 
szakemberek idekint gyárosok, 
milliomosok lettek, gyermekekről, akik itt 
tanárok, orvosok, mérnökök lettek és 
befogadó hazáik megbecsült és elismert 
munkakört töltöttek be, vagy ma is abban 
működnek. 

Népszámlálást tartunk: mit 
köszönhet pl. Amerika, hogy tönkre tette 
Hazánkat, a bevándorolt, otthonról 
becsületes, tisztessége munkaerőknek, 
akár ha az atom tudományra, vagy a 
computer tudomány következtében elért 
sikerekre is gondolunk. 

Írók, költök beküldhetnek egy 
kedves írást, amelyik nem több mint egy 
néhány oldal terjedelmű, festőművészek, 
grafikusok egy sikerültebb művük 
fényképes másolatát (lehetőleg tiszta 
képet 3 x 4 inch méretben), vagy bármi 
mást üzemük fényképét, stb. 

Felhívásunkat � ezúton � 
kiterjesztjük a világon működő egyéb 
szervezetek, egyesületek ismertetésére 
is (egy oldal terjedelemben). Mindenre, 
ami közérdekű és megörökítésre 
érdemes. 

Materials may be provided in either 
Hungarian or English. Mail items to Lél 
Somogyi, c/o Hungarian Association, 
6061 Pearl Rd, Cleveland, OH 44130 or 
email to lelsomogyi@hotmail.com. 

EMLÉKKÖNYV Felhívás 
Fojtatás a harmadik oldalrol 

Nádas Z. Gyula prof. 

Ötven évvel ezelőtt Cleveland 
városában összefogott egy kis magyar 
csoport az emigrációban és 
elhatározta, hogy 
minden lehetőt 
megtesz avégett, 
hogy hitük 
Magyarország 
feltámadásában 
megvalósuljon. 

A Magyar 
Társaság célját 
elérte � de közben elmúltak az évek.  
Lehet, eredetileg azt hiték hogy 
amikor újra szabad lesz az ország 
akkor, természetesen, mindenki 
hazamegy. Nagyából nem így történt. 

Azóta a magyar kolóniák 
felbomlottak.  A Buckeye és Lorain-
Fulton környékén, már nem is 
emlékeznek az ottlakok a magyar 
egyházakra és az önképzőkörökre. 

Talán már az unokák sem tudják, 
hogy miért hagyták el őseik az 
anyaföldet, és miért alapítottak egy 
Magyar Társaságot Clevelandben. 

Előadásunk célja: beszámolni 
arról, hogy mi lett az alapító tagok 
gyerekeivel. Hogy állták meg 
helyüket a befogadó országban, és 
mit jelentett életükben az, hogy 
szüleik a magyar sorssal annyira el 
voltak elfoglalva. 

Kérünk mindenkit, aki ismerne 
bárkit, aki ehhez a csoporthoz 
tartozik, szóljon nekünk,  hogy 
adatbázisunkban szerepeltethessen. 

* * * 
A múlthéten,  házunktól tíz 

utcára, megpillantottam egy piros 
fehér zöld zászlót, aminek a közepén 
Magyar Címer volt!  Azonnal 
leálltam és megkérdeztem a 
háziaktól, hogy mit jelent ez a zászló.  

A férfi büszkén mondta, hogy ez 
Magyar Zászló amit édesapja hagyott 
rá.  Próbáltam magyarul beszélni vele � 
de nevetve azt mondta, hogy magyarul 
egyetlen-egy szót sem ért. 

Minden nyáron feleségemmel 
gyakran részt szoktunk venni amerikai 
"founder's day" ünnepségeken, ahol 
olyanok, akik talán nem is tudják hogy 
ősi otthonuk melyik irányban van, 
büszkén mondják, hogy őseik kik 
voltak.  Chicagoban és New Yorkban 
Szent Patrick napja az ír származásü 
emberek közt szintén nagy 
felvonulásokkal jár.   

Vejem óséi Vikingek voltak akik a 
Norvég Valdres völgyből jöttek. 
Családfáját a 600as évekig tudja 
visszavezetni és rokonai tudják, hogy 
különleges tájszólással beszélték őseik 
a norvég nyelvet � ennek ellenére 
maguk csak egy-két szót ismernek 
dédnagyanyjuk nyelvén. 

 
Náluk talán más a helyzet, mert ők 

nem azért jöttek Amerikába, mint mi, 
hogy szülőföldjük feltámadjon.  Az 
ember azt várná, hogy a Clevelandi 
Magyar Társaság alapítóinak utódai 
nem olyan mint a többi bevándorlók 
utódai, akik azért jöttek ide, mert itt 
jobb élet várt rájuk. 

Ennek ellenére, szerintem nem az 
érdekel minket, hogy mit képzeltek el a 
Magyar Társaság alapító tagjai az 
utódok részére és ez mennyire vált be. 

Célunk ezzel az előadással 
kapcsolatosan sokkal egyszerűbb, és 
pedig, egyszerűen felsoroljuk, hogy kik 
voltak az alapító tagok (erről Dr. 
Somogyi Ferenc húsz évvel ezelőtt írt 
nagyon részletes beszámolót) és egy 
egyszerű beszámolót arról, hogy mi lett 
leszármozottaikkal. 

Contact the author, Julius Z. 
Nádas, by email at jnadas@ccc.edu 

Ötven évvel ezelőtt Cleveland városában... 


