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Hungartan Préfacé

Elôszô

Ez a kôtet hosszû évek fdradsdgos adatgyûjtô és gondos
elôkészitô munkdja utdn az Arpdd Akadémia tagjainak
tudorndnyos, îrôi és mûvészi tevékenységérôl kivdn egyénen-
kénl kûlon-kûlôn, rôxnden tdjékoztatdst adm. Tdrsadalmi,
gazdasdgi vagy politikai és mds eredményeket, sikereket a
heszdmolô csak annyiban érint, amennyiben azok megemlitése
a tulajdonképpeni feladat megolddsa érdekében elkerûl-
hetetlennek Idtszik.

Az Ârpdd Akadémia kimagaslô értékû szellemi alkotdsok
szerzôinek hivatdsrendi testûlete. Célja a magyar szellem
dltaldnos emberi szempontbôl is kivdlô alkotdsainak és azok
szerzôinek felkutatdsa, szdmbavétele Nyugaton. Kûlônleges
feladaia, hogy a magyar szellem alkotô kedvét idegenben is
ébren tarlsa ésfokozza. Tagjai elsôsorban azok a szabad fôldôn
élô magyar vagy magyar szdrmazdsû tudôsok, irôk és
mûvészek, akiket a kozgyûlés {az osztdlyok egyûttes ûlése) a
lagok sordba évenként meghiv. A meghivds pdlyadijnyertes
alkotds vagy kôzismertté vdlt kûlfôldi teljesitmény alapjdn
tôrlénik.

A pdlyadijakat (arany, ezûst vagy bronz Arpdd-érmek
alakjdban) kûlôn felkért bîrdlô bizottsdgok szakszerû értékelése
alapjdn az 1961 ôta Cleveland vdrosdban évente ôsszeûlô
Magyar Taldlkozô (Kongresszus) Allandô Titkdrsdga ztéli oda.
A magyarsdg szempontjdbôl kûlônôs figyelmet érdemlô,
jelentôs teljesûményekfelkutatdsa dllandôan és egyre fokozôdô
eredménnyel folyik, mert az tdôsebb korosztdlyokhoz tartozôk
teljesûményeit fiatalabb tehetségek sikerei gyarapûjdk. Még
mindig sok olyan kivdlô magyar vagy magyar szdrmazdsû
tudôs, trô és mûvész van, aki kûlfôldôn, szabadon fejti kt az
egyetemes magyarsdg szempontjdbôl figyelemre méltô
munkdssdgdt, és még nem tartozik tagjaink kôzé.



A kôtetben hdrom irdnyû bizonysdgtétel taldlhatô:

1. hivatdsrendi testûlet szakszerû értékelése,
2. kûlfôldôn megnyilvdnulô magyar ônludat és abbôl

eredô magyarsdgszolgdlat megdllapitdsa, és
3. az egész emberiség mûvelôdésének fejlôdéséhez lôrténô,

hagyomdnyos magyar {egyéni) hozzdjdrulds ûjabb
igazoldsa.

Kézzelfoghatô bizonysdgtétel nyilvdnul meg benne arra
vonatkozôan is, hogy a két vildghdborû elvesztése és az 1936-os
szabadsdgharc leverése kôvetkeztében a tôrténeti Magyar-
orszdg s a Kdrpdt-medencében élô magyarsdg milyen ôridsi
szellemi értékveszteséget szenvedett, amikor legjobbjai szûlô-
hazdjuk elhagydsdra kényszerûltek. Ugyanakkor a kôzôlt
adatok alapjdn hatdrozottan felmérhetô az a rendkivul
figyelemre méltô szellemi értéknyereség is, amely a befogadâ
orszdgokat gazdagûotta, amikor a magyar tudôsok, irôk és
mûvészek részére szabad életet, valamint felkészûltségûknck és
tehetségûknek megfelelô érvényesûlési lehetôséget biz-
tosûottak.

Bizonysdgtételûnk hidnyos lenne, ha csak az élôkre
korldtozôdnék. Az alkotôk szelleme^ tudomdnyos, irôi, m ûvészi
teljesi'tményeik eredménye haldluk utdn is felbecsûlhetetlen
kincs marad, amely az utôkort gazdagitja, ôrôk példdt mutât,
egyben ôsztdnzést ad az utdnunk felnôvekvô, alkotô nem-
zedékeknek is.

Szerény szdmaddsunkat ez az igazsdg és meggyôzôdés
indûtatja velûnk ûtjdra. Hisszûk és reméljûk, hogy ez a kôtet
az Arpdd Akadémia tevékenységének nem zdrô-, hanem
alapkôve lesz.

Sic itur ad astral

1981 oktôber 23-dn

a szerkesztô



English Préfacé

Préfacé

This volume is the resuit of many long years of laborious
data gathering and painstaking organization. It is intended to
présent a concise and représentative summary of the scientific,
literary, and artistic activities and accomplishments of each of
the distinguished memhers of the Ârpâd Academy of
Hungarian Scientists, Writers and Artists Ahroad. Outstand-
ing Works in the social, business, political and other areas are
only incorporated into each entry to the extent that they relate
directly to the primary area of activity of that memher.

The Ârpâd Academy is the most respected professional
organization for accomplished Hungarian scientists, writers
and artists. Its primary goal is to identify, award and promote
Hungarian intellectual accomplishments in the West that
enrich hoth Hungarian and human civilization. In addition,
it has assumed the spécial task of encouraging and intensifying
the creative spirit in Hungarians living outside of Hungary. Its
select memhership is composed of Hungarians from ail parts of
the world. Candidates for memhership are extended an
invitation to join hy the full memhership through their
représentatives in the Academy's général assemhly of divisions,
which meets annually during the Hungarian Congress held in
Cleveland, Ohio, USA.

Invitations are extended on the hasis of a candidates
award-winning entry to the Hungarian Congress or on the
hasis of their generally known and widely acclaimed
professional accomplishments. Awards for suhmitted works
are judged hy an independent panel of experts designated hy
the Executive Secrétariat of the Hungarian Congress.

The Academy is continually seeking and recognizing
younger générations of scientists, writers and artists who have
distinguished themselves in their respective fields of endeavor.
In this way, it is serving the important fonction of continually
identifying new and innovative professionals who might



otherwise not receive deserved récognition for their accom-
plishments on behalf of Hungarians. There are many
scientists, writers and artists of Hungarian descent who are not
yet members whose work is worthy of appropriate récognition.

This volume documents the works of the members of the
Arpâd Academy on the basis of the following three major
criteria:

1. acceptance by the professional community in the
spécifie area of professional activity,

2. evidence of Hungarian consciousness and activity on
behalf of Hungarians,

3. indication of value for the général advancement of
civilization and the récognition of the Hungarian contribution
to human civilization.

It also présents tangible evidence of the tremendous
involuntary exodus of creative and intellectual individuals that
Hungary suffered as a conséquence of defeat in the World
Wars and in the 1956 Hungarian Freedomfight. More
importantly, it documents the substancial and outstanding
contribution made by Hungarian scientists, writers and artists
to the countries that opened their shores to take them in and
provided them with the freedom and opportunity to use their
talents and skills to their full potential.

Our testimony of the achievements of our members would
not be complété if it were restricted only to the still living
members. The works of our deceased members remain a
precious treasure for the future and provide an exemplary
example for achievement for each new génération.

We undertook the task of summarizing the professional
accomplishments of so many talented individuals in the
conviction that this volume, describing the collective achieve
ments of the Arpâd Academy, would be the cornerstone, not
capstone, of the Arpâd Academy.

Sic itur ad astra!

Cleveland, Ohio, November 1, 1981.

The Editor

Translated by LélF. Somogyi, M.S., CDP



French Préfacé

Avertissement

Ce volume est le résultat de longues années de travail, de
soi^eux préparatifs, et d'un fastidieux rassemblement d'in
formation. On désire vous offrir une briève orientation aussi
bien que de vous faire un compte rendu dans la mesure du
possible des activités particulières des membres de l'Académie
Ârpâd dans les domaines scientifiques, littéraires, et
artistiques. Notre compte rendu fait allusion à des résultats et
à des succès économiques, sociales, ou politiques seulement
dans la mesure ou il nous semble impossible d'éviter de telles
discussions afin d'achever notre devoir effectif tel comme nous

l'avons expliqué ci-dessus.
L'Académie Ârpâd est une organisation où le corps des

membres est convoqué par appel et par rapport à leurs oeuvres
intellectuelles d'une valeur éminante. Le but de l'Académie
Arpâd est de rechercher, d'estimer, et de proclamer à
l'étranger ces oeuvres aussi bien que leurs auteurs respectifs.
On recherche des oeuvres qui sont extraordinaires à en juger
par l'esprit général hongrois et par l'esprit humain. Le devoir
très spécifique de l'Académie Arpâd est de tenir éveillé,
d'assurer, et d'agrandir l'épanouissement de la passion
créatrice de l'esprit hongrois à l'étranger.

Les membres de l'Académie Arpâd sont des savants, des
écrivains, et des artistes hongrois ou d'origine hongroise. On
invite annuellement de nouveaux membres à se joindre à
l'organisation en raison de reconnaissance d'après les recom
mandations de l'assemblée générale (la réunion de toutes les
divisions). Cette invitation se fait d'après la distinction
honorifique d'un prix à un concours, ou bien d'après un
accomplissement remarquable et reconnu partout à l'étranger.

La présentation du prix de la médaille d'or, d'argent, ou
de bronze se fait par le Secrétariat Permanent de l'Assemblée
Hongroise (Congrès), qui se réunit annuellement dans la ville
de Cleveland. Le jugement se passe d'après les recomman
dations du comité d'évaluation pour chaque art ou pour



chaque métier.
Puisque les accomplissements de la jeunesse douée

élargissent les accomplissements de la génération plus
ancienne, la recherche des oeuvres qui méritent une attention
particulière et considérable du point de vue hongrois s'avance
et s'augmente d'une manière constante. Il y a encore bien des
savants, des écrivains, et des artistes extraordinaires qui
exécutent ici dans les pays libres des travaux estimables et
notables. Ces travaux apportent encore de l'honneur à la
condition hongroise universelle.

Ce compte rendu fait preuve à trois égards:
1. l'appréciation par métier de la part du corps profes-

sionel,

2. la conscience hongroise qui se manifeste à l'étranger,
et l'établissement d'une conscience qui est au service de
l'épanouissement de l'esprit hongrois, et

3. la nouvelle vérification de la contribution traditionelle

hongroise (individuelle) au développement de la civilisation de
toute l'humanité.

Mais on peut citer plusieurs preuves bien tangibles à
l'égard du fait que la Hongrie, les Hongrois, et l'esprit
hongrois ont souffert d'énormes pertes spirituelles et intellec
tuelles par suite de la perte de la deuxième guerre mondiale, et
également bien a l'époque de la défaite de la Révolution de
1956. Les meilleurs gens ont été contraints de quitter le pays
natal. En même temps, on peut être bien persuadé des
avantages intellectuels, spirituels, estimables, et extraordi
naires qui ont enrichi ces pays proprement dits "récepteurs,"
lesdits pays qui ont assuré la vie en liberté aussi bien que la
possibilité d'un succès convenable à la préparation et aux
talents des savants, des écrivains, et des artistes hongrois.

Notre humble compte rendu vous met en route avec nous
par suite de ces vérités et avec ces convictions.

Sic itur ad astra!

Rédigé dans la ville de Cleveland dans l'état d'Ohio le
premier novembre 1981.

L'Éditeur Secrétaire Général

Traduit par: Maria Pereszlényi Pintér, Ph.D.



Gernian Préfacé

Forwort

Dieser Band, der auf jahrelanger, mùhsamer Daten-
sammlung und gewissenhafter Organisation beruht, soll
eine kurz gefasste und représentative Zusammenfassung
der wissenschaftlichen, literarischen und kûnstlerischen Tâtig-
keiten und Leistungen der einzelnen hoch geachteten Mit-
glicder der Ârpâd Akademie, die sich im Ausland befinden,
darstellen. Hervorragende Arbeiten in soziale Organisation,
Kommerz, Politik und anderen Fâchern sind nur insoweit
einbegriffen, als sie sich unmittelbar auf die Haupttâtigkeit
des jeweiligen Mitgliedes beziehen.

Die Ârpâd Akademie ist die hôchst angesehene profes-
sionelle Vereinigung hervorragender Wissenschaftler, Schrift-
steller und Kûnstler. Der Hauptzweck der Akademie ist die
Auslese, Auszeichnung und Fôrderung von ungarischen in-
tellektuellen Leistungen im Western, die sowohl die un-
garische als auch die allgemeine Zivilisation bereichern.
Ausserdem bat die Akademie die besondere Aufgabe ûber-
nommen, den schôpferischen Geist der ausserhalb von Ungarn
lebenden Volksgenossen zu fôrdern und zu verstârken. Die
auserwâhlte Mitgliedschaft setzt sich aus Personen ungarischer
Abstammung aus aller Welt zusammen. Kandidaten erhalten
eine Einladung zur Mitgliedschaft durch ihre Vertreter in
der Generalversammlung der Divisionen der Akademie, deren
jâhrliches Treffen wâhrend des ungarischen Kongresses in
Cleveland, Ohio, USA statt findet.

Einladungen erfolgen auf Grund von anlâsslich des
ungarischen Kongresses gewâhrten Auszeichnungen oder auf
Grund von allgemein bekannten und weitaus anerkannten
Leistungen. Ein Ausschuss mehrerer unabhângiger Experten,
die vom Vorstand des ungarischen Kongresses ernannt
werden, beurteilt die eingereichten Arbeiten und erteilt die
Auszeichnungen.

Die Arpâd Akademie sucht fortwàhrend jûngere Wissen
schaftler, Schriftsteller und Kûnstler aus, die sich in ihren



jeweiligen Fâchera auszeichnen und gewâhrt ihnen Aner-
kennung. Auf diese Weise erfiillt die Akademie die wichtige
Funktion der fortlaufenden Identifizierung unbekannter
schôpferischer Intellektueller, die andernfalls nicht die ver-
diente Anerkennung ihrer Leistungen seitens ihrer un-
garischen Landsleute erhalten vvûrden. Vieie Wisscnschaftler,
Schriftsteller und Kùnstler ungarischer Abstammung, deren
Werke entsprechende Anerkennung verdienen, sind noch
nicht Mitglieder.

In diesem Bande werden die Arbeiten von Mitglicdcrn der
Ârpâd Akademie auf Grund von 3 Hauptpriifstcinen
dokumentiert:

1. Anerkennung von der Fachkoliegenschaft auf dem
speziellen Gebiet der professionellen Tatigkcit.

2. Zeugnis des ungarischen Volksbewusstseins und Tatig-
keit zu Gunsten von ungarischen Landsleuten.

3. Fin gewisser Wert fur die allgemeine Fôrdcrung der
Zivilisation und der ôffentlichen Anerkennung des
ungarischen Beitrages zur menschlichen Zivilisation.

Dieser Band stellt auch greifbaren Beweis fur den
ungeheuren, unfreiwilligen Exodus von schôpferischen und
intellektuellen Ungarn infolge der in den Weltkriegen und im
Freiheitskampf von 1956 erlittenen Niederlagen dar. Vor
allem wird der bedeutende und hervorragende Beitrag der
ungarischen Wissenschaftier, Schriftsteller und Kùnstler zu
Gunsten der Lânder dokumentiert, die ihnen die Tore

ôffneten und ihnen die nôtige Freiheit und Gelegenheit boten,
ihre Talente und Fachkenntnisse vollstens zu entfalten und

zu nutzen.

Wir haben die Aufgabe der Zusammenstellung der
professionellen Leistungen so vieler talentierter Persônlich-
keiten in der Uberzeugung unternommen, dass dieser Band,
der die gesammelten Werke der Arpâd Akademie beschreibt,
den Eckstein — nicht den Gipfelstein — der Arpâd Akademie
darstellt.

Sic itur ad astra!

Cleveland, Ohio, den 1. November 1981

Ubersetzt von Liselotte Martin, M. S.
Der Schriftleiter



Spanish Préfacé

Nota Preliminar

Este tomo es el resultado de muchos anos de compilaciôn y
de organizaciôn. Su propôsito es dar a conocer las actividades
cientificas, literarias, y artîsticas asî como las obras de arte
de los miembros de la Arpdd Akadémia (La Academia de
Arpâd). Se mencionan los logros y éxitos polîticos, sociales y
econômicos, sôlo en la medida que sean necesarios para el
cumplimiento del propôsito.

La Arpdd Akadémia es la asociaciôn profesional de los
creadores de sobresalientes obras artîsticas del genio. Continûa
su actividad de buscar y anotar los nombres y las obras de los
creadores hûngaros que ban contribuido y siguen contribu-
yendo al desarrollo de la cultura moderna cristiana occidental.

Su tarea especial es conservar y realzar el espîritu creativo
hûngaro fuera de la patria en las diasporas étnicas.

Los miembros de la Arpdd Akadémia son los cientîficos,
escritores, y artistas que viven fuera de la patria y que son
designados por la asamblea général de la asociaciôn. La
designaciôn depende de una obra premiada o algûn éxito
profesional por parte del invitado.

Los premios, medallas de oro, plata, y de bronce,
otorgadas a base de los juicios de varios comités profesionales,
son distribuidos cada ano por el secretariado permanente del
Congreso Hûngaro en Cleveland, Ohio, U.S.A.

El trabajo de investigaciôn de la Arpdd Akadémia progresa
constantemente con resultados crecientes. A los logros de las
viejas generaciones hay que anadir los éxitos de los jôvenes.
Hay muchos cientîficos, escritores, y artistas hûngaros en las
sociedades occidentales que han ganado fama, respeto y honor
tanto para sî mismos como para el pueblo hûngaro.



El présenté resumen es un testimonio de très corricntes:

1. la del establecimiento de la asociaciôn profesional,
2. la de la identidad hûngara revelada en la diaspora y

su cultura étnica, y
3. la de las contribuciones individuales del talento

hûngaro a la civilizaciôn occidental.

Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y los
de la Revoluciôn de 1956 son también lestimonios irâgicos,
puesto que Hungrîa perdiô gran parte de sus intelectuales que
tuvieron que emigrar. Pero, al mismo tiempo, hay que
reconocer los beneficios demostrables y mensurables de los
paîses que admitieron y hospedaron a los hûngaros profesio-
nales y les permitieron asimilarse.

Para concluir, serîa déficiente nuestra empresa si nos
limitâramos a incluir solamente a los vivientes. No ûnicamente
porque la obra de los creadores muertos es inmortal, pero
porque los muertos se convierten en guîas y modclos de las
generaciones sucesivas.

Con estos pensamientos y las verdades y conclusiones
encarnadas en ellos le ofrecemos querido lector nuestro trabajo
humilde.

iSic itur ad astra!

Cleveland, Ohio, el primero de noviembre, 1981

el compilador

Traduccion-, Katherine M. Gatto, Ph.D.



Bevezetés

Mielôtt az Ârpâd Akadémia tagjainak tevékenységérôl
szôlô beszâmolônkat âtadnânk Kedves Olvasôinknak, be-
vezetésképpen néhâny tudnivalôra szeretnénk szîves figyel-
mûkei: fclhîvni.

Lcgclôszôr azt kell elmondanunk, hogy ez a kôtet az eredeti
elgondolâs szerint kônyvészeti mû (bibliogrâfia) lett voina. Ezt
az elgondolâsunkat azonban môdosîtanunk kellett, mert abbôl
neincsak mûvészeti fôosztâlyunk tagjainak tevékenysége
maradt volna ki, hanem tudomânyos fôosztâlyunk tagjainak
irâsba nem foglalhatô kutatômunkâjât is emiîtés nélkûl kellett
volna hagynunk. A kônyvészethez elengedhetetlenûl szûkséges
pontos adatok beszerzésére irânyulô tôrekvéseink is hosszû
cvckcn ât nagy nehézségekbe ûtkôztek. Ezért inkâbb âlta-
lânossâgban csak a tagok tevékenységére hivatkozunk, annak
megvilâgîtâsa céljâbôl pedig rôvid életrajzi adatokat is
kôzlûnk.

Az életrajzi adatok ismertetésébôl az Elôszôban mâr
emlîtett vonatkozâsokat és a csalâdi kôrûlményeket lehetôleg
kizârtuk. A kônyvészeti adatok felsorolâsâbôl a rôvidebb
îrâsokat, bârmennyire értékeseknek tûntek is, helyszûke miatt
legtôbbszôr ugyancsak ki kellett hagynunk. Ugyanezt kellett
tennûnk a hiânyosan kôzôlt adatokkal. Kûlôn gondot okozott
éppen legkivâlôbb tagjaink irodalmi tevékenységének ismer-
letése. Sok esetben csak szâmszerû adatokra vagy példâkra és

vâlogatott ctmekre szorîtkoztunk. Ezért megértô, szives elnézést
kérûnk mind az érdekeltektôl, mind Kedves Olvasôinktôl.

Az arany, ezûst vagy bronz Ârpâd-érem odaitélése, ahogy
mâr az Elôszô is emliti, a Magyar Talâlkozôk Allandô
Titkârsâga részérôl tôrténik és rendszerint az Ârpâd Akadémia
tagjai sorâba szôlô meghivâs alapja, ezért az Arpâd-éremnek
ugyanazt a fokozatât csak egyszer, odaîtélésének elsô alkal-
mâval tûntetjûk fel még abban az esetben is, ha odaitélése



tôbbszôr tôrtént is. Szabâlyaink értelmében ugyanis a pâlyâzôk
az Ârpâd-éremnek ugyanazt a fokozatât csak egyszer nyerhetik
el, mâsik fokozatât pedig csupân akkor, ha az az eredeti
fokozatnâl magasabb (bronz érem utân tehât nyerhetnek
ezûst, ezûst utân pedig arany érmet, arany érem utân azonban
sem eziist, sem bronz érmet nem kaphatnak).

Bâr a lehetô legnagyobb gondossâggal és kôrûltekintéssel
jârtunk el, mégis tudatâban vagyunk, hogy adataink nem
lesznek teljesen hibamentesek. Ezért szîves einézést kérùnk, s
egyben îgérjûk, hogy az érdekeltek kîvânsâgâra a mâsodik
kiadâsban az esetleges tévedéseket készséggel helyesbîtjûk.

Szinte mondanunk is felesleges, hogy kiadvânyunkat
egyetemek, tudomânyos intézetek és kôzkônyvtârak részére
szîvesen megkûldjûk, ha ezt az Ârpâd Akadémia tagjai kérik
tôlûnk. Ebben az esetben a javasolt intézmény vezetôjének
nevét s az intézmény pontos cîmének kôzlését kérjùk a
kôvetkezô cimre:

Hungarian Association, 1450 Grâce Avenue, Cleveland,
Ohio 44107, U.S.A.

Ezt az alkalmat ragadom meg arra is, hogy

dr. Nddas Rôzsa

tagtârsunknak, mint az Igazgatô Tanâcs tb. fôtitkârânak
éveken keresztûl folytatott adatgyûjtô munkâssâgâért,

dr. Somogyi Ferenc tagtârsunknak, az Ârpâd Akadémia
fôtitkârânak a kôtet kôrûltekintô szerkesztéséért, mindkettô-
jûk munkatârsainak szîves kôzremûkôdésûkért, valamint a
Magyar Târsasâgnak a kôtet nyomdai elôâllîttatâsâért hâlâs
kôszônetet mondjak.

Fogadjâk, Kedves Olvasôink, a beszâmolôt olyan magyar
szeretettel, mint amilyen jogos bûszkeséggel azt mi âtadjuk.

1981 december4-én

Dr. NddasJdnos

az Igazgatô Tandcs elnôke



A kûlfôldi magyar tudôsok,
irôk és mûvészek

Arpâd Akadémiâja

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA MEGALAKULÂSA

Ismert mûvelôdéstorténeti tény, hogy Konstantinâpoly, a
régi Bizânc mohamedân tôrôk kézre jutâsa (1453) utân a
kelet-rômai keresztény tudomâny, irodalom és mûvészet
legyôzhetetlen szellemének hordozôi nyugatra kerûltek, s ott a
humanizmus eszmeâramlatânak szolgâlatâba szegôdtek,
reneszânsz néven ûj kôzmûvelôdési fejlôdést inditottak el.

A kommunista orosz elôretôrés kôvetkeztében majdnem
500 évvel késôbb, 1945 utân Kelet- és Kôzép-Eurôpa keresztény
és nemzeti tudomânyânak, irodalmânak és mûvészetének
hordozôi, mûvelôi s aikotôi ugyancsak jelentékeny szâmban
kerûltek nyugatra, ott az egyetemes emberi szabadsâg
eszméjének szolgâlatâba szegôdtek, és tagadhatatlanul egészen
ûj, sokrétû kôzmûvelôdési ("multicultural") fejlôdés irânyât
szabtâk meg.

A kelet- és kôzép-eurôpai, sokrétû keresztény, nemzeti és
nemzetiségi kôzmûvelôdés eszméinek hordozôi kôzûl, ha elvont
szâmszerûséggel nem is, de szâmarânyânak megfelelôen
kétségtelenûl legtôbb a magyar. Az Arpâd Akadémia hârom
fôosztâlya a kimagaslô értékû magyar szellemi alkotâsok
szerzôinek csak egy kis részét foglalja laza egységbe, mégis
kétségtelenûl bizonyîtja a magyar szellem kivâlôsâgât, és azt
a tényt, hogy ez a magyar szellem eredeti jellegzetességének
feladâsa nélkûl idegen kôrnyezetben is feltétlen érvényesûlési
képességgel rendelkezik.

A kôvetkezôkben mindezt 400-nâl tôbb, ékesen szôlô példa
felsorolt adatai megcâfolhatatlanul bizonyîtjâk.



Az Ârpâd Akadémia "tôrténete" a clevelandi Magyar
Târsasâg megalakulâsâval kezdôdik. Ez a mcgalakulâs 1952
november 9-én tôrtént, az alapîtô tagok soraiban azonban
zômmel két olyan korâbbi csoporthoz tartozôk vcttek rcszt,
akik a kezdeményezô Nddas Jdnos dr. vezetésével az ausziriai
Innsbruckban mâr 1947 ôta "Magyar Târsasâg" ncvcn komoly
kôzmûvelôdési tevékenységet fejtettek ki vagy akik ugyancsak
Ausztriâban vagy németorszâgi tâborokban vâllaltak és
végeztek mâr korâbban is magyar kôzmûvelôdési tevé
kenységet.

A Magyar Târsasâg nagy lendûlettel tôbb irânyban fogott
munkâhoz. Helyileg eleinte hetenként "magyar taiâlkozô"-
kat, aztân havonként szabadegyetemi elôadâssorozatokat
rendezett, orszâgos és vilâgviszonylatban pedig a szétszôrtsâgba
kerûlt magyar ifjûsâg népi és nemzeti ôntudatânak cbren
tartâsa céljâbôl évenként pâlyâzatokat hirdetett s a nyer-
teseknek jutalomdîjakat osztott ki. Ebbôi a tevékeny.scgbôl
fejlôdôtt ki a ma mâr kôzismert Magyar Talâlkozô, amely 1961
ôta az amerikai hâlaadâs unnepét kôvetô hârom napon ât
minden évben fokozôdô érdeklôdést keltett és osztatlan sikert
aratott.

A Magyar Talâlkozô âtvette a Magyar Târsasâg emlîtett
pâlyâzatainak évrôl évre tôrténô meghirdetését is, de mâr
magasabb fokû és âltalânosabb jellegû céllal "tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti" aikotâsok arany, ezust vagy bronz
Ârpâd-érmekkel és diszoklevelekkel tôrténô kitûntetésére.
A pâlyâzat nyertesei kôzt mâr az elsô alkalommal, 1962-ben
Gara Ldszlô, Gdbriel Asztrik, Hunyady Ldszlô, Kardos T.
Béla, Macartney Garlile Aylmer, Nyirjesy Sdndor, Stibrdn
Teréz, Szitnyai Zoltdn és Tôttôsy Ernô nevét talâljuk. (1)
1966-ig 28 arany, 13 ezûst és 4 bronz Ârpâd-érem kiadâsâra
kerûlt sor.

Ekkor merûlt fel az a kérdés, miért ne lehetne megszer-
vezni az immâr ôtôdik éve nagy erkôlcsi sikerrel jârô
Ârpâd-pâlyâzatok nyerteseinek tudomânyos, irodalmi és
mûvészeti akadémiâjât. A megszervezés erkôlcsi alapja fel-
tétlenûl megvolt, hâtrânya kizârôlag abban nyilvânult, hogy az
akadémia tagja csak az a tudôs, irô és mûvész lehetett volna.



aki az Ârpâd-pâlyâzatokon részt vett és Ârpâd-érmet nyert.
Ezt a hâtrânyt a meghîvâs rendszerének bevezetése kûszôbôlte
ki.

Az Ârpâd Akadémia megalakîtâsât az V.Magyar Talâlkozô
1965 november 28-ân Somogyi Ferenc dr. "A magyar tudo-
mânyos târsasâg megszervezése" cîmû elôadâsânak elhangzâsa
utân hatârozta el, amikor a szôban forgô "tudomânyos
lârsa.sâg elnevezéséùl Gyékényesi Gy. Ldszlô tanâcskozâsi
clnôk az "Ârpâd Akadémia" megjelôlést javasolta. Ugyan-
akkor Nddas Jdnos dr., az Allandô Titkârsâg vezetôje, a
szervezcsscl kapcsolatos kérdések megbeszélése céljâbôl kùlôn
bizottsâg kikûldését inditvânyozta. (2)

1965 december 19-én a Magyar Târsasâg vâlasztmânya
egyhangû hatârozattal kimondta, hogy a tudomânyos, iro-
daimi és mûvészeti Arpâd-pâlyâzatokon arany, ezûst vagy
bronz Arpâd-éremmel kitùntetett pâlyamûvek szerzôit "Arpâd
Akadémia" néven kûlon szervezetbe tômôriti és a Magyar
Târsasâg ôrôkôs tiszteletbeli tagjainak nyilvânîtja. (3)

Az érdekeltek mindkét hatârozatrôl îrâsbeli értesitést s
azzai kapcsolatos felkérô levelet kaptak. A kedvezô vâlaszok
visszaérkezését kôvetôen a Magyar Talâlkozô Allandô Titkâr-
sâgânak és a clevelandi Magyar Târsasâg vâlasztmânyânak
1966. mârcius 6-ân megtartott ûjabb egyuttes ùlésén hozott
elôkészîtô intézkedések utân 1966. mârcius 15-én, a magyar
szabadsâg hagyomânyos ûnnepén a Magyar Târsasâg életre
htvta az Arpâd Akadémiât. 1966. âprilis 24-én a szervezô
testûlet Igazgatô Tanâcs elnevezéssel kùlôn bizottsâgot kùldôtt
ki az Arpâd Akadémia ideiglenes ùgyrendjének és tovâbbi
mûkôdésének elôkészîtése céljâbôl.

Az Igazgatô Tanâcs az Arpâd Akadémia elsô rendes
tisztvâlasztô kôzgyûlését a hatodik Magyar Talâlkozô kere-
tében 1966. november 26-ra hîvta ôssze. A kôzgyûlés
jôvâhagyôlag tudomâsul vette a szervezô testûlet és az Igazgatô
Tanâcs intézkedéseit, elfogadta azArpâd Akadémia ideiglenes
ûgyrendjét, megvâlasztotta tisztikarât és ûj tagokat hîvott
meg. (4)



AZ ÂRPÂD AKADÉMIA
UGYRENDJE

1.) Az Ârpâd Akadémïa: kimagaslô értékû szcllemi al-
kotâsok szerzôinek testûlete.

2.) Mûkôdésének jogalapja-. az 1952. november 9-én
alakult clevelandi Magyar Târsasâg alapszabâlyzata 5. szaka-
szânak e), 6. szakaszânak 4.) és 9. szakaszânak D pontja.

3.) Székhelye: Cleveland. Ohio, United States of Amcrica.
4.) Jelvénye: az 1222. évi magyar Aranybulla pccsétjének

pajzs alakû mâsa.
5.) Pecsétje: kôrpecsét a jelvénnyel s a jelvcny alatt fél-

kôrben Ârpdd Akadémïa felîrâssal.
6.) Ayefoe: magyar ésszukségszerûen angol.
7.) Célja: a magyar szellem kimagaslô értékû alkotâsainak

és azok szerzôinek felkutatâsa, szâmbavétele, nyilvântartâsa.
szakszerû értékelése, megôrôkîtése, valamint azok megismer-
tetésének és elismertetésének elômozdîtâsa.

8.) Feladata: egyrészrôl minden olyan intézkedés meg-
tétele és tevékenység kifejtése, amely céljânak megvaiôsîtâsât
eiômozditja; mâsrészrôl a magyar szellem alkotô kedvének
ébrentartâsa és fokozâsa.

9.) Tagjai: kimagaslô értékû szellemi alkotâsok szerzôi
kôzûl azok, akiket az illetékes szakosztâly elôterjesztése alapjân
az elnôkség javaslatâra akâr az Ârpâd-éremmel tôrtént ki-
tûntetések utân, akâr kôzismert tudomânyos, irodalmi vagy
mûvészeti tevékenységuk elismerése gyanânt a kôzgyûlés az
Ârpâd Akadémia tagjai sorâba meghtv.

10.) Szervezete kettôs felépitettségû: a) Szakszerûség szern-
pontjâbôl hârom (tudomânyos, irodalmi és mûvészeti) fô-
osztâlyra, mindhârom fôosztâly két- vagy tôbb osztâlyra és
minden osztâly a lehetôségeknek és szûkségnek megfelelô
szâmû al- vagy szakosztâlyra tagozôdik. b) Ugyintézés szem-
pontjâbôl a tagok egyetemességének az évi rendes kôzgyûlésen
nyilvâmtott akaratât az elnôkség és az Igazgatô Tanâcs hajtja
végre.

U.) A kôzgyûlés: a Magyar Talâlkozô keretében évenkérit
ûl ôssze. a) Meghallgatja az elôzô évi mûkôdésrôl szôlô fô-
titkâri jelentést. b) Kijelôli a kôvetkezô évre szânt feladato-



kat. c) Me.çvâlasztja az Ârpâd Akadémia elnôkségét és hârom
(tudomânyos, irodalmi és mûvészeti fôosztâlybeli) târselnôkét.
d) Az illetékes szakosztâlyok elôterjesztése alapjân az elnokség
javaslatâra ûj tagokat vesz fel.

12.) Az Elnokség tagjai: az elnôk, a fôosztâlyok élén allô
târseinôkôk, a fôtitkâr, az osztâlyok és szakosztâlyok sajât
kebelukbôl megvâlasztott elnôkei, tovâbbâ a Magyar Târ-
sasâg elnôke és kulturâlis fôosztâlyânak elnôke.

13.) Az Igazgatô Tandcs: az Ârpâd Akadémia legfôbb
û.gyintézô, elôkészîtô és gyakorlati végrehajtô szerve. Gon-
doskodik az Arpâd Akadémia mûkôdéséhez szûkséges elô-
feltételek biztosîtâsârôl, az akadâlyozott tisztségviselôk ide-
i.glenes helyettesîtésérôl stb. Elnôke a Magyar Târsasâg elnôke,
tagjait a Magyar Târsasâg elnôksége kéri fel.

14.) A fôtitkdr-. az Arpâd Akadémia szakszerûségi és ûgy-
intézô szerveinek fôelôadôja, egyôntetûséget biztosîtô ûgy-
vezetô igazgatôja, az Arpâd Akadémia pecsétjének ôre és
minden kiadmânyânak ellenjegyzô alâîrôja. Megbîzatâsât
az Arpâd Akadémia és az Igazgatô Tanâcs elnôkétôl
egyiittesen kapja.

15.) Az Arpdd Akadémia mûkodése: céljânak és fel-
adatânak megfelelôen az osztâlyok és szakosztâlyok kereté-
ben a fôosztâlyi elnôkôk irânyltâsâval, szakszerûségi szem-
pontbôl azonban ônâllôan, a lehetôségekhez képest szabadon
és az eredményesség szempontjâbôl a legmegfelelôbb môdon
tôrténik. Az Arpâd Akadémia mûkôdésének eredményérôl
a fôtitkâr évenként a kôzgyûlésen (az Arpâd Akadémia tel-
jes ûlésén) szâmol be. A fôosztâlyok évenként legalâbb egyszer,
az osztâlyok és szakosztâlyok a Idnâlkozô alkalmakhoz képest
vagy szûkségnek megfelelôen kûlôn-kûlôn zârt vag^ nyilvânos
(felolvasô, bemutatô) ûlést is rendezhetnek.

16.) Az Arpdd Akadémia képviseletét szakszerûségi szem-
pontbôl az elnôk, akadâlyoztatâsa esetén a tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti fôosztâly élén âllô târselnôk, ûgyigaz-
gatâsi szempontbôl — 'az Igazgatô Tanâcs nevében' — az
bgazgatô Tanâcs elnôke és az Arpâd Akadémia fôtitkâra
lâtja el.

17.) A tagok kôtelessége: hivatâsuk betôltésén, tudo
mânyos, irodalmi vagy mûvészeti alkotô tevékenységûk foly-
tatâsân kîvûl — az Arpâd Akadémia céljânak elômozdltâ-



sâra, feladatânak szolgâlatâra és (ônkéntes anyagi tâmogatâs
felajânlâsâval) fenntartâsânak biztosîtâsâra szoritkozik. (5)

18.) A tagok jogai: kôtelességiiknek megfelelôen fôként
erkôlcsi jelentôségûek és részben személyesen, részben le-
velezés ûtjân, îrâsban gyakorolhatôk, illetôleg élvezhctôk.

19.) Az Arpdd Akadémia minden tagja egyben a clcvelandi
Magyar Târsasâg ôrôkôs tiszteletbeli tagja.

20.) Az ûgyrend elôzô 1-19. pontjaiban foglalt szabâlyo-
kat az Arpâd Akadémia kôzgyûlése vagy elnôksége és a Magyar
Târsasâg vâlasztmânya vagy az Igazgatô Tanâcs - mind-cgyik
sajât illetékességének hatâskôrében — tovâbbi részlctezô
szabâlyokkal bôvitheti. (6)

AZ ARPAD AKADEMIA 13 EVE

Az Ârpâd Akadémia 1966-tôl 1980-ig 15 éven ât kifej-
tett testûleti mûkôdésérôl évrôl évre a Vl-XX. Magyar
Talâlkozô krônikâiban az Arpâd Akadémia kôzgyûléseirôl
(az osztâlyok egyiittes ûléseirôl) kôzzétett jelentések, évkônyvek
szâmolnak be.

Ezek a kôvetkezô kôtetekben és oldalakon talâlhatôk;

1. VI., 1967., 178-183.,
2. VIT, 1968., 78-101.,

3. VllT, 1969., 233-240.,
4. IX., 1970., 254-387.,
5. X., 1971., 197-219.,
6. XI., 1972., 199-209.,
7. XII., 1973., 253-279.,

rk. XllT, 1974., 182-188.,
9. XIV., 1975., 124-171.,

10. XV., 1976., 136-252.,
11. XVI., 1977., 217-247.,
12. XVII., 1978., 191-246.,
13. XVIIL, 1979., 148-219.
14. XIX., 1980., 173-237.,

8. XllL, 1974., 136-181., 15. XX., 1981., 127-197.

Az évkônyvek az osztâlyok egyiittes ûlésein elhangzott
székfoglalô és mâs elôadâsok szôvegét is kôzlik. Az ilyen elô-
adâsok szâma 65. Az Arpâd Akadémia tagjai gyakran adtak
elô a Magyar Talâlkozô (Kongresszus) ûlésein és a clevelandi
Magyar Szabadegyetem évente szokâsos tavaszi elôadâs-
sorozatain is. Az orvos- és a mérnôktudomânyi osztâly minden
évben kûlôn elôadâssorozatokat is rendezett.



AZ ARPAD AKADÉMIA ELNÔKEI:

1966-tôl 1968-ig
1968-tôl 1970-ig
1970-tôl 1973-ig
1973-tôl 1978-ig
1978-tôl

Gabriel Asztrik

Szdsz Bêla

Fiiry Lajos
Béky Zoltàn

Flôridn Tibor

AZ ELSO TISZTIKAR:

Elnôk: Gdbriel Aszt rik

1. alelnôk: Szdsz Béla

2. alelnôk: D'Albert Ferenc

az Igazgatô Tanâcs elnôke: NddasJdnos
fôtitkâr: Somogyi Ferenc

AZ ARPÂD AKADÉMIA SZFRVFZFTF ES FLNÔKSFGF
1981-ben

Elnôk: Flôridn Tibor

1. târseXnÔk: Pulvdri Kdroly
2. târselnôk: Wass Albert

3. târselnôk: D'Albert Ferenc

A târselnôkôk sorrendben a fôosztâlyok élén âllnak.

Az Igazgatô Tanâcs elnôke: NddasJdnos
Az Arpâd Akadémia fôtitkâra: Somogyi Ferenc

tudomAnyos FÔOSZTALY

Hittudomânyi osztâly: Irdnyi Ldszlô
Nyelv- és irodalomtudomânyi osztâly: Kûhrner Béla
Tôrténettudomânyi osztâly: Gdbriel Asztrik
Jog- és târsadalomtudomânyi osztâly: Mihdlyi Gilbert
Magyarsâgtudomânyi osztâly: Somogyi Ferenc
Kônyv- és levéltârtudomânyi osztâly: SzilassySdndor
Orvostudomânyi osztâly: Magoss Imre
Mérnôktudomânyi osztâly: Mitnydn Ldszlô



IRODALMI FÔOSZTÀLY

Szépirodalmi-esztétikai osztâly: Beniczky A ddmné
Hîrlapirôi osztâly: Flôridn Tibor
Lapszerkesztôi osztâly: Nemes Gusztdv

MÛVÉSZETI FÔOSZTÀLY

Alakîtô mûvészeti osztâly: Szeleczky Zita
Zenemûvészeti-esztétikai osztâly: Lux Andrds
Képzômûvészeti osztâly: Gyimesy Kdsds Ernô

Az ArpAd AKADÉMIA TISZTELETBELI TAGJAI

1966 ôta:

Mécs Lâszlô (7)

1969 (Szent Istvân szûletésének 1000. évfordulôja) ôta:
Béky Zoltân Magyarosy Sândor
Macartney Carlile Aylmer SzabôJânos (8)

1971 november 20 ôta:
Mindszentyjôzsef (9)

1972 ôta:

Yves de Daruvâr (10)

1975 (az Ârpâd Akadémia 10. évfordulôja) ôta:
Dâlnoki Veress Lajos Laurisin Lajos
Dittrich Imre Szabô Pâl
Kisbarnaki Farkas Ferenc Szitnyai Zoltân
Kûhrner Béla ZâdorJenô (11)

VIII.

TISZTELETBELI TISZTSÉGEK VISELÔI:
azÂrpâd Akadémia tiszteletbeli elnôke: Szdsz Béla 1970-1974.
az Igazgatô Tanâcs tiszteletbeli fôtitkâra: Nddas Rôzsa 1980-.



A MAGYAR TALÀLKOZÔ (KONGRESSZUS)
KITUNTETÉSÉBENRÉSZESULT AKADÉMIAI TAGOK

a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzaton
mûvével, alkotâsâval a jelzett évben

arany Arpdd-érmet nyert

Ambrôzy Pâl 1971
Antalfy Mihâly 1977
Âgyik Lajos 1976
Balogh Ferenc 1972
Balogh Gyôzô 1978
Basa Molnâr Enikô 1973

Bânâtfijânos 1979
BékyZoItân 1965
BéldyBéla 1964
Bodolai Zoltân 1978

Botond Pâl 1972

Châszâr Ede 1974

Csâvossy Leô 1964
Csôka Istvân 1971

D'Albert Ferenc 1968

DaruvârYves 1972
Dezséry Andrâs 1979
Domjân Jôzsef 1970
Domokos Sândor 1966
Egyed Mikiôs 1965
Eszenyi Lâszlô 1963
Eszlâry Kâroly 1968
Fâj Attila 1977
FehérMâtyâs 1968
Fehérné Walter Anna 1978

Ferencz Béla 1973
Fényes Maria 1979
Fiedler Kâlmân 1964
FlôriânTibor 1973
Gara Imre 1972
Gara Imréné 1972

Gabriel Asztrik 1962

Gyimesy Kâsâs Emô 1968
Haraszti Endre 1971

Hellebranth Berta 1971

Hellebranth Elena 1974

Hunyady Lâszlô 1962
IllésyGyula 1962
Ivâni Zoltân 1964

Kardos T. Béla 1962

KassayDezsô 1963

Kelemen Pâl 1973

Kerecsendi Kiss Mârton 1973

Kézdy Vâsârhelyi Béla 1964
Kisjôkai Erzsébet 1965
Klaudinyi Lâszlô 1967
Koôsa Antal 1966

Kostya Sândor 1980

Koszorus Gabriella 1969

Kôtai Zoltân 1975

Kônnyu Lâszlô 1977

Kùhrner Béla 1976

Lôkkôs Antal 1968

Macartney G. Aylmer 1962
Magoss Imre 1976
Makârjânos 1972
Mihâlyi Gilbert 1964
MindszentyJôzsef 1974
Molnâr Âgoston 1965
MôrJôzsef 1977
NagyFrigyes 1965
Nâdasjânos 1973
Nânay Endre 1980
Nemesszeghyjenô 1976 •



Németh Emô 1972
Nyirjesy Sândor 1962
Orsolya Jôzsef 1977
Pallôs Lôrânt 1963
Petry Béla Albert 1980
Polôny Elemér 1978
Pongrâcz Istvân 1972
Râkos Raymund 1964
Rektor Béla 1977
Rozanich Istvân 1963
Ruttkay Arnold 1976
Schwalb Miklôs 1975
Selyejânos 1964
Somogyi Ferenc 1972

StibrânTeréz 1962

Szabô Pâl 1976
Szathmâry Kâroly 1973
Szâz Zoltân 1973

Szeleczky Zita 1970
Szendrey Tamâs 1973
Széplaki Jôzsef 1973
Szilassy Sândor 1971
Szitnyai Zoltân 1962
TallôsMôric 1975

ThieryH. Ilona 1978
TollasTibor 1963

Tôth Istvân 1976

Varsânyi Gyula 1978

ezûst Ârpàd-érmet nyert

Antalfy Mihâly 1965
ÂgostonEde 1971
BaloghGyôzô 1975
Baranchi Tamâska E. 1971

Botond Istvân 1968

Bôdô Kâroly 1976
CseryC. Mihâly 1964
Csighy Sândor 1964
Del Medico Erzsébet 1979
Egyed Aladâr 1966
EndreyAntal 1971
Erdélyi Istvân 1978
Erdélyi Jôzsef 1977
Értavy-Barâth Katalin 1966
Ferencz Béla 1972

Fényes Mâria 1970
Flôriân Tibor 1964

Hahn Gellért 1979

Hampelné Tallôs Kitty 1977
Haraszti Endre 1970

Havasy Bajân Sândor 1964
Horvâth Lâszlô 1980

Horvâth Zoltân 1977

Kùhrner Béla 1964

Lajossy Sândor 1964
Lendvay Imre 1978
Kovârczy Istvân 1980

Kûr Csaba 1971

Makârjânos 1971
Medgyesi-Mitschang Zs. 1967
Mérô Ferenc 1964

Miskajânos 1975
Mohai Szabô Béla 1976

MôrJôzsef 1970
Nagy Âkos 1978
Negyedi Szabô Margit 1977
Nemeskéry Lâszlôné 1971
Neszlényi Judit 1969
Négyesy Irén 1980

Németh Ernô 1966

Németh Gyula 1964
Németh Nândor 1971

Nyirâdy-Szabô Imre 1977
Ormai lldikô 1975

Pongrâcz Istvân 1970
Rozanich Istvân 1965



Saâry Éva 1973
Schiller Ilona 1969

Somoe;yi Lcl 1978
Szabô Magda 1976
Szathmâry Kâroly 1964
Szckelyjânos 1978

Széplaki Jôzsef 1972
Szôts Vilmos 1968

Szûts Gâbor 1975

Thiery H. Ilona 1969

Tuba Istvân 1968

Vitéz Fcrenc 1976

hronz Arpdd-érmet nyert

Bakâcs Gyôrgy 1967
Baranchi Tamâska Endre 1965

Beszcdes Lajos 1979
Bog-nâr Kâlmân 1972
Bonis Lâszlô 1968

Bôdô Kâroly 1970
Dezséry Andrâs 1976
Domokos Sândor 1965

Eeryûd Anna 1975
Erdélyi Jôzsef 1966
EalkViktor 1978

Eeketéné Korény Lîvia 1979
Gyékényesi Gyôr,çy 1968
Gyimesi Gyula 1978
Horvâtb Zoltân 1971

Kiss Ôdôn 1970
Koôsa Antal 1966

Kozmon Gyôrgy 1975

Kôrôsi Szabô Péter 1969

Lantosné Szabô Elvira 1972

Légrâdy T amas 1970
Naphegyi Imre 1967
Nee^yedi Szabô Margit 1966
Nemeth Ernô 1965

Rozanich Istvân 1964

Sârvâri Éva 1973
Simsayjânos 1976
Solymossy Olivér 1979
Stirling Gyôrgy 1977
Stubner Gyula 1975
Szakâts Istvânné 1977

Szakonyi Istvân 1969
Szilassy Sândor 1966
Vajda Endre 1980
Vindis Zoltân 1980

Vitéz Eerenc 1967

Kimagaslô értékû teljesltményével
az év magyarja

dmet érdemelte ki

1971-ben Oszlânyi Rôbert
1974-ben Mindszentyjôzsef
1975-ben BékyZoltân

1978-ban Elôriân Tibor

1979-ben Wass Albert

1980-ban Nâdasjânos

Az év magyar csalàdja
dmmel kitûntetett csalâd feje

1971-ben Batizy Gusztâv 1978-ban Nagy Âkos



VÉLEMÉNYEK

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA HIVATASÀRÔL

A kûlfôldi magyar elragadtatâssal unnepel mindcn ide-
gent, aki néhâny szôt eldadog magyarul. Ugyanakkor sajât
fajtâjânak legkivâlôbb tudomânyos, irodalmi vagy mûvészeti
aikotâsât alig veszi tudomâsul, mert nincs, aki arra figyel-
mét felhîvja. A magyarsâg hajiamos arra, hogy az idegen
szolgâlatban, kôrnyezetben vagy terûleten sikert clérô kivâlô
fiait sokkal jobban megbecsûlje. mint azokat, akik hivatâ-
suknak teljes âldozatvâllalâsâval és rendûlctien hûségével
kizârôlagosan magyar tudôsok, irôk vagy kôltôk és mûvészek
maradnak. Akadémia szînvonalû és természetû testuietnek
legelsôsorban az utôbbiak egyetemes megbecsûiését kell
szorgalmaznia. (12)

Az Ârpâd Akadémia pâratlan értéke abban nyilvânul,
hogy egrészt nemcsak a magyar szârmazâsû tudôsokat, hanem
a magyar îrôkat, alakîtô-, zene- és képzômûvészeket, mâs-
részt az egész vilâgon szétszôrt egyetemes magyarsâg szelle-
mi alkotô kitûnôségeit magâban foglalja. Az Ârpâd Aka-
démiânak ez az âtfogô jellege olyan lehetôségeket biztosit,
amelyek a magyar mûvelôdés âpolâsa, erôsîtése érdekében
ûjabb feladatok vâllalâsâra lelkesîthetnek. (13)

Az Arpâd Akadémiânak egyik fontes feladata, hogy
felkutassa, kimutassa: a magyarok mennyi kivâlôsâgot ad-
tak az emberiségnek, az Amerikai Egyesult Âllamoknak is.
Jô volna, ha mindenki tudnâ, hogy a magyarsâg milyen
értéket hozott ide. (14)

Az Ârpâd Akadémia iilésein elhangzott elôadâsokban
az ezeréves magyar kultûra és mûvészet legmagasabb érté-
kei tûkrôzôdnek vissza. Hivatâsrendi kotelességunk, hogy
— befogadô orszâgaink irânti âllampolgâri hûségiink mel-
lett is — Isten és ember elôtt a magyar kultûra és a magyar
nép szôszôlôi maradjunk. (15)

Annak az Akadémiânak virâgzâsa, amelynek nincs sem



vasyona. mint a gall "Institut de France"-nak, nincs pom
pas épùlete, mint a Széchenyi-alapîtâsnak, nemcsak a tagok
cgycni képesscgében rejlik, hanem abban az erôben, amellyel a
tagok a magyar kôzôsségnek a mindennapi élet barâzdâiba
bukott ambiciôjât fel tudjâk karolni, és egyéni dicsôségiik
érmeit mindig készek a kôzôsséggel kiépîtett belsô kapcso-
latok mellére feltûzni.

Az Akadémia akkor lesz halhatatlan, ha tagjai vissza-
cmlckeznck azokra a magyarokra, akik mâr a Memento
orszâgâba tértek. Amikor râjuk gondolunk, eszméik ma-
gasztossâgât elevenîtjûk fel. Az Akadémia akkor marad
halhatatlan, ha tagjaiban az elôdôk lelkesedése, hite és re-
ményc tâmad fel, és ha a tagok az elôdôk irânt érzett csodâ-
lâssal hidat vcrnck az ismert és az ismeretlen kôzôtt, hogy
îgy a tudomâny mesgyéjét az âltaluk ismert élmények hatâra
môgé emcljék, (16)

Az Ârpâd Akadémia nagyban hozzâjârul ahhoz a fény-
hez, amelyet a magyar szellemi élet sugâroz a vilâgba, ami
kor Ichetôségeinek keretében megkîsérli a nemzeti kultûra
s a tôrténelmi ôrôkség fenntartâsât annak ellenére, hogy
ebben a korszakban, amelyben élûnk, az ezeréves haza sor-
sa igcn viszontagsâgos,

Az Ârpâd Akadémia tulajdonképpen Szent Istvân ki-
râlyunk egyik legszebb tanâcsât kôveti, amelyet fiâhoz, Szent
Imréhez intézett: "Apâid tôrvényei és hagyomânyai legyenek
szentck elôtted, mert az a nép, amelyik megtagadja ôseit,
csak nehezen tudja létét és fennmaradâsât biztositani,"

Egy orszâg valôdi lelkûletét néha csak kevesen ôrzik,
de ezek egyûttal az egész nemzeti kôzôsség helyett is gon-
dolkoznak, s amikor a nemzet akarata âtmenetileg meg-
bénul, és szavât elhallgattatjâk, fenntartjâk a reményt és
szîtjâk a haza ûjjâszûletésébe vetett hit lângjât, (17)

Az emigrâciô nem egyéni sors csupân, hanem a nemzet
érdekében valô kûldetés, A kûldetéses emigrâciô intézmé-
nyeinek legfôbb feladata a nemzeti nyelv, a nemzeti érze-
'f^rn âpolâsa, Apostolok kellenek, akik a hontalansâg lâtha-
tatlan Magyarorszâgânak tâjait bejârô szellemiikkel hir-
detik, hogy a kûldetésnek mindaddig nincs vége, amîg az



a vilâgnézeti harc, amely népek és nemzetek mctîmaradâ-
sârôl dont, el nem dôl. Kôvetek kellenek, akikct a magyar
végzet kiildôtt Nyu,çatra a nemzcti crdckck vôdôiul. Az
cmigrâciôra tehât a nemzctnek van szukscge. (18)

Az Ârpâd Akadémia a magyar tudomânyos élot. az
irodalom és a mûvészetek kûlônbôzô âgainak kulfoldi ott-
hona. Azért alakult, hogy mûvelôiknek tisztelctet és mcg-
bccsillést szerezzen hontalan ncpùnk tcimcgoi és a kultôld
elôtt. Munkâssâgunk tehâl ncmcsak a tudomâny és a mû
vészetek szolgâlata, hanem egyidejûlcg nemzetszolgâlat is.

Még mindig akadnak, akik nem értik meg az Arpâd
Akadémia nevének jelentôségét, pcdig az aiapitôk szândékosan
nyûltak vissza Kârpât-medencei mûltunk kezdetéhez, ami-
kor a honalapîtô Arpâd fejedeiemrôi ncvezték cl Akadé-
miânkat. Ezzel nemcsak tudomânyos és mûvészcti szcrc-
pûnket hangsûlyoztâk, hanem azt is, hogy hagyomânyaink
és az emberiség javât szolgâlô nemzeti kuitûrânk mcgôrzé-
sére és terjesztésére is vâllalkozni ôhajtunk. (19)

Miért lett a kûlfôidi magyar tudôsok, îrôk és mûvészek
akadémiâjânak éppen Arpâd a névadôja? Vâlaszunk cgy-
•szerû: azért, mert azok alapitottâk, akik a Magyar Talâi-
kozô tudomânyos, irodalmi és mûvészeti pâlyâzatain évente
a honszerzô Arpâd fejedeiemrôi elnevezett arany, ezùst és
bronz érem nyertesei lettek.

Azt sem szabad elfelejtenûnk, hogy az Akadémia név
adôja, Arpâd apânk nemcsak az eteikôzi vérszerzôdéssel
ônâllô nemzetté egyesiilt magyarsâg elsô vâiasztott fejedelme
s mint iiyen, a Keietrôl Nyugatra tôrekvô âliamalkotô nép
âlmânak megvalôsîtôja volt, hanem a nyugati keresztény
onszâgokkal kôzmûvelôdési (tudomânyos, irodalmi, mûvé
szeti), gazdasâ.gi, sot vérségi kapcsolatokat létesîtô magyar
uralkodôcsalâd megalapîtôja, tehât minden nyugati sze-
repûnk, egész hivatâsunk és nemzeti kûldetésûnk meg-
személyesîtôje is.

(1) A II. es III. MTk., 1966., 82. oldal.
(2) A IV. és V. MTk., 1966., 214-215. oldal.

(3) A VI. MTk., 1967., 178-183. oldal.

(4) A VI. MTk., 1967., 178-179. oldal.



(r>) A laRok kotclcsscgcnck cRr '̂ik foncos részc a székfoglalô clôadds mcgtartâsa
(••s az og\<-ni alkotô tcvOkcnyscgrc vonatkozô adatok bckiildcse évente egyszer: mâsik
része a tagsàgi dijat helyettesitô adoniâny jellegû hozzâjârulâs az ûgyviteli kôltségek
fedezéséhez, amelynek dsszegët kôzgyûlcsi hatârozatok a rendes tagok rcszcrc cvi
20 S-ban. a ievelezô tagok részére pedig évi 10 S-ban âllapitottâk meg. Az adomàny
az EgyesuU Allamok teruletén a jôvedelmi adôbôl teljes egészcben levonhatô. A
rendes tagok ellenszolgâltatâsként dijtalanul, a Ievelezô tagok jutânyos âron kapjâk
a Magyar Talâlkozô krônikâjât, amely az Ârpâd Akadémia évkônyvct is magàban
fi >giaIja.

(01 A VI. M Tk., 1907.. 181-183. oldal.

(7) A VI. MTk.. 1967.. 1 16-147. oldal.

(8) A IX. M Tk.. 1970.. 2.68. oldal.

(9) A XI. M Tk.. 1972.. 207. oldal.

(10) A XII. M Tk.. 1973.. 259. oldal.

(11) A X\'. MTk.. 1976.. 147. oldal.

(12) .Soino.gyi Ferenc. A IV. es V. MTk.. 1966.. 215. oldal.
(13) Fury l.ajos. A XII. MTk.. 1973.. 253. oldal.
(14) VlindszeniyJôzsef. aXIIl. MTk.. 1974.. 186. oldal.
(15) BékyZoltàn. A XIII. MTk.. 1974.. 7-8. oldal.
(16) Clâbriel A.sztrik. A XV. MTk.. 1976., 138-139. oldal.
(17) 5'ves de Daruvàr. A XX. MTk.. 1981.. 108. oldal.
(18) .Szitnvai Zoltân. A X. MTk.. 1971.. 174-175. oldal.
(19) Flôriân Fibor. A XIX. MTk.. 1980.. 174. oldal.

NOTE-.

The Information presented on the history and organiza-
tion of the Arpdd Academy of Hungarian Scientists, Wnters
and Artists Abroad is available m the English language to
researchers upon request from the publisher: 1430 Grâce Ave.,
Cleveland, OH 44107, U.S.A.
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Vâzlat
AZ EGYENI MUKÔDES ISMERTETESEHEZ

Az Ârpâd Akadémia tagjainak életrajzi adatait es cgyéni
tevékenységét az alâbbi sorrendben ismertetjùk;

1. Csalâdi és keresztnév.

2. Az akadémiai fokozat, hivatâs, lakôhcly, vâros és âllam
vagy orszâg (az utôbbi mindig sajât, eredcti nevén) mcgjclolése
s annak feltûntetése, hogy a megnevczett miôta s mclyik fô-
osztâly tagja.

3. Ezutân kôvetkezik a szùletési év es hely (ha ez a szûlctcsi
évben Magyarorszâghoz tartozott, ezt minden esetbcn kùlôn is
rogzîtjûk), majd az iskolai végzettség és a pâlyafutâs rôvid is-
mertetése kûlônôs tekintettel a tudomânyos, irodalmi vagy
mûvészeti teljesîtményekre.

4. A rendelkezésre allô adatok alapjân a lehetôség
hatârain belûl felsoroljuk vagy megemlîtjûk az alkotô tevé-
kenység eredményeit.

5. Terjedelmûkre valô tekintet nélkùl idézzûk az I-XX.
Magyar Talâlkozô krônikâinak kôteteiben megjelent kôz-
lemények és tanulmânyok cîmeit és helyét.

Megjegyzés:
A szôvegezés az Arpâd Akadémia tagjainak irdsban he-

kûldôtt adatai és részben a felsorolt forrdsmûvek alapjdn
tôrlént.



Outline
DESCRIPTION CE ENTRIES

Entries for each member of the Arpâd Academy follow the
format çiven below for biographical data and individual
achiovoments:

1. Last namc then first name.

2. Académie degrees held, career field, city of résidence
and state or country (country names are given in original
form), and date and division of membership in the Arpâd
Academy.

3. Birth date and place (if birth was inside Hungary's
borders at that time, it is so stated), académie institutions
attended, summary of career activities with an emphasis on
scientific, literary, or artistic accomplishments.

4. List of achievements and publications related to the
division of membership, based on available data and space
limitations.

5. List of ail references and works published in the
Chronicles of the Hungarian Congress, Volumes I — XX.

NOTE:

The content ofeach entry is based on material proinded by
the members, and in part, or when not available from the
member, on data from the reference materials cited m the
bibliography.



Rôviditések
ABBREVIATIONS

A.B. - Bachelor of Arts

A.M. — MasterofArts

â. - âbra

B.D. - Bachelor of Divinity
B..S. - Bachelor of Sciences

C.ARHS - Canadian-American

Review of Hungarian Studies
CSU - Cieveiand State University
D.MH — Délamerikai Magyar Hiriap
ENSz - Egyesult Nemzetek Szervezete
f - folio (8 és '/é X 11 inch vagy ennél

is nagyohh méretû oldal (page).
lEEE — Institute of Electrical and

Electronics Engineers
Inc. — Incorporated
IRO " International Refugee

Organization
kir. m. - kirâlyi magyar (a Pâzmâny

Péter tudomânyegyetem régies
jelzôje

KL - Komâromi Lapok
KMÎK — Kanadai Magyar îrôk Kôre
KMÎSz - Kanadai Magyar îrôk

Szôvetsége

K.M\' Katolikus .Vlagyarok V'asâr-
napja

LL.D. Doctor of I.aws

m.kir. magyar kiràlyi
MTk. .Magyar i alâlkozô krônikdja
n nagyalakû (8 es i/^ x 1 1 inch va.gy

ennél is nagyobb méretû oldal)
N.ASA National Aeronaiitics and

Space Administration
o. oldal

p. page

Ph.D. Doctor of Pbilosophy
pp. - pa.gcs

Rt. Részvénytârsasâg
stb. s a tôbbi

ib. - tisztcletbcii

UEO Unidentified FlyingObject
UNRRA Unitcd Nations Relief and

Réhabilitation Administration
VK.Vl vallâs- és kdzoktatâsûgyi

minisztérium

YMCA ' Young Men's Christian
Association



Az Ârpâd Akadémia
tagjainak tevékenysége

ALAPI ENDRE

zongoramûvész, karnagy, zenetanâr (Cleveland Heights,
Ohio. 1974 ôta a mûvészetifôosztâly tagja.

1918 jûlius 5-én Budapesten szûletett, ugyanott a Toldy
gimnâziumban érettségizett, majd a Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Fôiskolân szerzett zongoramûvészi és tanâri oklevelet.
Tanulmânyainak folytatâsa céljâbôl ôsztôndîjjal a pârizsi
zeneakadémiâra kûldték. Késôbb zongoratanâr lett. Bécsben,
Amsterdamban, Stockholmban, Pârizsban és Berlinben hang-
versenyezett. A mâsodik vilâghâborû utân Clevelandbe kerûlt,
aboi zongoratanâri tevékenységével pârhuzamosan, mint
kivâlô zongoramûvész, gyakran mûkôdôtt kozre magyar
hangversenyeken és ûnnepségeken. Magyar kamarakôrust
szervezett, amely Mindszenty Jôzsef blboros clevelandi lâto-
gatâsa utân a "Mindszenty Kamarakôrus" nevet vette fel. Mint
ennek karnagya, Cleveland vârosâban és kôrnyékén, de
tâvolabb esô helyeken is szâmtalan sikert aratott. 1981 februâr
13-ân Clevelandben hunyt el.

AMBRÔZY PÂL

zeneszerzô, tanâr és Irô (Melbourne, Victoria, Australia).
1971 ôta a mûvészetifôosztâly tagja.

1906 januâr 28-ân, Budapestenszûletett. Gyermekkorâban
a Székesfôvârosi Zenedében Bartôk Béla és Kodâly Zoltân
irânyîtâsâval zenei tanulmânyokat folytatott. Késôbb Livorno
vârosâban olasz mesterektôl zongorâzni tanult. Hazatérése
utân zeneszerzéssel és îrâssal foglalkozott. A svâjci Lausanne-



ban hivatâsos zongoramûvészként mûkôdôtt. Melbourne-be
csalâdjâval egyiitt 1949 végén vândorolt ki. 1955 ôta
zenetanârként mûkôdôtt. Ausztrâliai zeneszerzôi és tanâri
tevékenységének 25. évfordulôjât hangverseny keretében 1980
november 30-ân ûnnepelték.

Mûvei:

Eurôpa nagydija. Râdiôjâték. Elôadtâk Budapesten
1942-ben.

Szetelfnt hàzassdg. Târsadalmi drânaa. A budapesti
Belvârosi Szînhâz 1944-benelôadâsra elfogadta.

Balaclava.. Szimfonikus kôltemény. Bemutatta a K.ew
Symphony Orchestra Melbourne-ben.

Fal. Egyfelvonâsos balett. Bemutatta a Solymosi Ballett
Company Melbourne-ben, 1962-ben.

Csodaszarvas. Nagy balett. Arany Jânos balladâjânak
megzenésîtése és szînpadra alkalmazâsa. Elôadtâk IVIelbourne
legnagyobb szmhâzâban. 1964-ben. (1971-ben arany Ârpâd-
érmet nyert.)

Hegedû-zongora szondta. Bemutatta az Arts Festival
Melbourne-ben, 1964-ben. Ûjbôl elôadtâk a III. Ausztrâliai
Magyar Talâlkozôn, 1976-ban.

Csandd vezér. Tôrténelmi daljâték 1970-ben.
Goldlust. Opéra. Zenéjét és szôvegét 1972-ben az Aus-

tralian Council of Arts elfogadta.
Hontalanok. Mikes Kelemen élete Rodostôban. Zenés

tôrténelmi szlnjâték, 1972-ben. (A "Csanâd vezér"-rel egyutt
1975-bennyomtatâsban is megjelent.)

Erdélyiképek. Szimfonikus kôltemény 1979/80-ban.

ANTALFY MIHÂLY

a jogtudomânyok doktora, okleveles ûgyvéd, volt magyar
âllamvasûti ûgyész, Ausztrâliâban ûgyészségi tisztviselô
(Cleveland, Ohio). 1966 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

1906-ban Gyôngyôsôn, Heves vârmegyében szûletett. Egye-
temi tanulmânyait a budapesti kir. magyar Pâzmâny Pé
ter tudomânyegyetemen végezte. Jogtudomânyi doktorrâ
1928-ban avattâk fel. Az ûgyvédbîrôi vizsgât 1933-ban tette le.
1945-ig a m. kir. Âllamvasûtak jogugyi osztâlyân mûkôdôtt,



ûgyész lett. Ausztrâliâba 1950-ben vândorolt ki. 1959-ben
Melbourne-ben telepedett le, ahol az âllami jogiigyi osztâly
tisztviselôje lett. 1979-ben Clevelandbe kôltôzott.

Mûvei:

A vasûti kôzigazgatds alapvetô jogszabdlyai. Budapest,
Magyar Kôzlekedéstudomânyi Târsasâg, 1943., 263 oldal.

Law m Victoria. Melbourne, author's édition, 1963., 355
pages. (1965-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.)

Crown Pleas in Victoria. Melbourne, author s édition,
1977., 310 pages. (1977-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

Tanulmdnya:

The Law Relations of the Commonwealth Ratlways. The
Western Australian Railway Inst. Magazine, Volume 49
(1953), Number 6 (June) pp. 38-39, and Volume 49 (1953),
Number 7 Ouly) pp. 43-45.

ASBÔTH JENÔ

festômûvész (Wien, Austria). 1971 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

1908-ban Ûjszentesen, Temes vârmegyében szûletett.
Eredetileg jogi tanulmânyokat végzett, csak késôbb kezdett
festeni. Erdélyben élt s mint festômûvész, majdnem minden
nagyobb erdélyi vârosban rendezett kiâllîtâsokat. Realista
festô volt. Karcolataival és grafikâival is kitûnt. A mâsodik
vilâghâborû utân Magyarorszâgra, 1963-ban pedig Bécsbe
kôltôzott, ahol folytatta mûvészi alkotô tevékenységét. Utolsô
kiâlhtâsât Bécsben rendezte. 1974 elején Bécsben hunyt el.

Mûvei:

magyar és német nyelvû lapok elismerését vîvtâk ki és
fôként magângyûjteményekbe kerûltek. Kôzûlûk legneveze-
tesebb Asbôth Sdndor amerikai tâbornokrôl alkotott élet-
nagysâgû festménye.

ASBÔTH OSZKÂR

képzômûvész (Wien, Austria). 1975 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.



1925 november 11-én, Budapesten szùletett. Gyermek- és
ifjûkorât Budapesten, Berlinben és Bécsben tôltôtte. 1943
utân édesapja vâllalatânâl dolgozott, majd annak kényszerû
felszâmolâsât kôvetôen 1953-ban Szécsy Hacker iskolâjâban
folytatott grafikai tanulmânyokat. 1956-ban Bécsbe telepedett
ât, aboi azôta ônâllô képzômûvészként mûkôdik. 24 nagyobb
és 18 kisebb kiâllitâst rendezett.

Mûvei:

Kôzintézmények és magânosok gyûjteményeiben helyet
foglalô alkotâsai kôzûl a kôvetkezôk emelkednek ki:

Zukunft. (Kreisky Bruno osztrâk szôvetségi kancellâr
birtokâban.)

Evasion 74 (Az Europàisches Forum Alpach gyûjtemé-
nyében.)

Sportlandschaft Ôsterreich. (Az osztrâk kôzoktatâsûgyi
minisztérium szôvetségi sportkôzpontjâban. )

Prolifération. (Az International Atomic Energy Agency
tulajdonâban.)

ACS IMRE

vitéz, a jogtudomânyok doktora, kônyv- és levéltâros.
(Cleveland, Ohio) 1976 ôta a tudomdnyosfôosztâly tagja.

1916 februâr 20-ân Bâcsalmâs nagykôzségben, Bâcs-
Bodrog vârmegyében szûIetett. Egyetemi tanulmânyait Sze-
geden és Kolozsvârott végezte. Még egyetemi hallgatô volt,
amikor 1938-ban Érsek Jôzseffel egyûtt szabadcsapatot szer-
vezett. Késôbb a jâszkun huszârezredben teljesîtett katonai
szolgâlatot. A mâsodik vilâghâborû utân Karintiâba kerûlt,
ahol Villachban, 1949-ben Csepella Jôzsef dr-ral, az "Ûj
Tiszavidék" cimû lap egykori szerkesztôjével elinditotta a
délvidékiek szervezkedését, majd a nyugat-németorszâgi
"Institut zur Erforschung Zeitgenôssischer Weltgeschichte und
Weltanschauungen" egyik alapitôja lett. Az Egyesûlt Âlla-
mokba tôrtént âttelepûlése utân Homonnay Elemérrel egyûtt



Clevelandben folytatta délvidéki vonatkozâsû tevékenységét.
Az 1954-ben megalakult "Dél-Magyarorszâg Felszabadîtô
Tanâcsâ"-nak 1957-tôl 1961-ig fôtitkâra volt. Munkâssâgârôl
mintegry félezernyi beszâmolô kôzlemény jelent meg a magyar
nemzeti emigrâciô és a târsemigrâciôk (Danica, Hrvatska,
Neuland, Donauraum stb) sajtôtermékeiben. 1962-ben Jôzsef
kir. herceg, tâbornagy megbîzâsâbôl kiadta a Vitézi Rend
kiskâtéjât. Mint az ohiôi Cuyahoga megye archîvumânak
kônyv- és levéltârosa, értékes magyar vonatkozâsû kutatâsokat
végzett s azok eredményeit szâmos cikkben, kisebb tanul-
mânyban tette kôzzé. Az Az Ûjsâg, Hîdverôk, Kanadai Magyar
Ûjsâg, Katolikus Magyarok Vasârnapja, Lârmafa, Magyar
Ûjsâg, Mindszenty-album, Szittyakûrt és Vagyunk stb. ha-
sâbjain megjelent szâmos kôzleménye kôzûl kiemelkedôbb

tanulmdnyav.

Mindszenty biboros a Kdrpdt-medence tôrténelmi egysé-
gének leghûségesebb ôrzôje. Lârmafa, 1957 âprilis-jûniusi
szâm, 26-29. oldal.

Msgr. dr. vitéz Kordni Elemér 1888-1957. Lârmafa, 1958.
évi 1. szâm, 28-29. oldal.

Buddnovics Lajos cisamust pûspôk, Bdcska apostoh kor-
mdnyzôja 1873-1958. Lârmafa, 1958. évi 3. szâm, 2-10. oldal.

Hû vagyok a Telecskdhoz. Trianon, a népek kôzôtti
gyûlôlkôdésforrdsa. Magyar Egység, 1958 jûlius 5-i szâm, 1-3.
oldal.

Trianontôl az "Empirefor Liberty'-tg. KMV., 1960 jûnius
12-i szâm 3-4. és 15-i szâm 7. (n) oldal.

A modem korformdlô erôv. az anyanyelv és a tôrténelmi
hagyomdny. KMV., 1961 âprilis 20-i és 23-i szâm, 2-3. és 2.
(n) oldal.

Mott admirdlis a magyar szabadsdgharcrôl. Hadak Utjân,
1972 oktôberi szâm, 7-10. oldal.

Clark tdbornok ûzenete Kovdts Mihdlyrôl. Magyar Ûjsâg,
1976 âprilis 29-i szâm, 1. (n) oldal.

Proxndence-bôl induit Kovdts Mihdly. Szittyakûrt, 1980
szeptemberi szâm, 3-4. (n) oldal.



AGOSTON EDE

a jogtudomânyok doktora, îrô és kôltô (Oakland, Cali-
fornia). 1971 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1907-ben Huszton, Mâramaros vârmegyében, Magyar-
orszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Vâcott, Gô-
dôllôn és Budapesten, az egyetemet Pécsett végezte. 1926-ban
Budapest székesfôvâros szolgâlatâba lépett. 1938-ban a be-
tegségi és rokkantsâgi osztâly helyettes vezetôje, 1940-ben
pedig vezetôje lett, 1946-ban azonban mint "osztâlyidegen"-t
elbocsâtottâk. 1960-ban Argentinâba, onnan pedig 1962-ben
az Egyesûlt Âllamokba kôltôzôtt. 1969 ôta Oakland vârosâban
Iakik, aboi azôta igen élénk irodalmi és rendkivûl értékes
târsadalmi tevékenységet fejt ki. Petôfi Sândor életének
kutatôja, az Amerikai Magyar Szôvetség volt igazgatôja és
sajtôtudôsîtôja, az International Who's Who in Poetry Society
(Cambridge, England) és a Leonardo da Vinci Accademia
tagja. Az American Biographical Institute 1976-ban emlék-
okmânnyal tùntette ki.

Mûvei:

Fény és drnyék. Verskôtet. Los Angeles, Californiai
Magyarsâg, 1971., 159 oldal (1971-ben ezûst Ârpâd-érmet
nyert).

Gémusz. Petôfi Sândor verses életrajza hârom részben (a
kôltô szûletésének 150. évfordulôjâra kiadott és a magyar
irodalomban eddig a kôlto életérol szôlô, elsô verses regény).
Los Angeles, A and H Typesetting and Printing Service,
1976., 248 oldal.

Szdrnydt vesztett gépmaddr. Târsadalmi regény. Kézirat.
1978., 300 oldal.

Kapuzdrds elôtt. Versek, novellâk és San Francisco
magyarsâgânak târsadalmi életérôl szôlô riportok. Kézirat. 120
oldal.

Cikkev.
a Katolikus Magyarok Vasârnapja, a New Yorki Magyar

Élet, a Nemzetôr, a Képes Vilâghîradô és a San Franciscoi
Magyar Ûjsâg hasâbjainjelentek meg.



ÂGYIK LAJOS

szobrâsz- és festômûvész, îrô (Starnberg, Bundesrepublik
Deutschland). 1972 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1927-ben Badacsonyban, Zala vârmegyében sziiletett.
Tanulmânyait Budapesten végezte. 1956-ban Nyugat-Né-
metorszâgba koltôzôtt, aboi mint szobrâsz- és festômûvész,
szâmos nemzetkôzi és német mûvészeti kiâilîtâson aratott

sikert.

Mûvei:

Gloria victis. Szobormû (1976-ban arany Arpâd-érmet
nyert. )

Attila hun kirdly. Mâsfélszeres életnagysâgû bronz portré-
szobor.

Szent Istvdn. Hâromszoros életnagysâgû mellszobor.
Dr. Hanauer, a bajor parlament elnôke. Vôrôsmârvânyba

faragott mellszobor Mûnchenben, a bajor parlament tulaj-
donâban.

Mindszenty biboros, hercegprfmds. Mâsfélszeres élet
nagysâgû mellszobor.

Luzian A. hamburgi gydrtulajdonos.È\etna.gYsàgû. bronz
portré-szobor a hamburgi gyâr kertjében.

Mindszenty hercegprimds. Emlékérem aranyban, ezûstben
és bronzban.

Portrék és szabad kompoziciôk mârvânyban és bronzban.
Az ûjhodô Isten nevében. Versek. Mûnchen, az Atelier

Adlerwacht Târsasâga, 1980., 336 oldal.

BAJUSZ ORS

az orvos- és bôlcsészettudomânyok doktora, egyetemi tanâr
(Montréal, Q,uébec, Canada). 1967 ôta a tudomdnyosfôosztdly
ta,gja.

1926 jûlius 15-én Kecel nagykôzségben, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vârmegyében szûletett. Egyetemi tanulmânyait Sze-
geden, Budapesten és Montréalban végezte. Orvostudomânyi



doktorrâ 1950-ben Budapesten, bôlcsészettudomânyi doktorrâ
("Expérimental Medicine and Surgery" târgykôrbôl) 1961-ben
Montréalban avattâk. Budapesten, Montréalban, Bostonban
intézeti gyakorlô és kutatô orvosként mûkôdôtt, 1971-ben a
montréali egyetem orvosi karân lett a patholôgia tanâra.
1976-ban bekôvetkezett halâlâig szâmos konferenciân vett
részt, szakkiadvânyokat szerkesztett és gyakran adott ki
tudomânyos kôzleményeket, cikkeket is. Eihunyt.

BAKAY LAJOS

az orvostudomânyok doktora, idegsebész, egyetemi tanâr
(Buffalo, New York). 1967 ôta a tudomânyos fôosztdly tagja.

1917-ben Pozsonyban, Magyarorszâgon szùletett. Kôzépis-
kolâit Budapesten, a kegyesrendi gimnâziumban végezte.
Ugyanott 1935-ben érettségizett. Doktori okievelét 1942-ben a
budapesti kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen summa
cum laude szerezte meg. Mint idegsebész, 1944-tôI 1947-ig a
budapesti egyetemi klinikân, 1947/48-ban Olivecrona pro-
fesszor mellett a stockholmi Serafimer kôrhâzban, 1948-tôl
1961-ig a bostoni Harvard egyetemen mûkôdôtt. 1961-ben
egyetemi tanâr és osztâlyvezetô lett a State University of New
York idegsebészeti osztâlyân, Buffalo-ban. Nagyarânyû szak-
irodalmi tevékenységet fejtett ki, amely szâmos ônâllôan
megjelent szakkônyvet, gyûjteményes munkâkban, folyôira-
tokban, tovâbbâ magyar, német, angol, svâjci, svéd, argentin,
amerikai szaklapokban legalâbb 110 tanulmânyt eredmé-
nyezett. Tôbb tudomânyos târsasâg tagja.

Mûvei:

The Blood-Brain Barrier, with Spécial Regard to the Use
of Radioactive Isotopes. Springfield, Charles C. Thomas,
1956., 155 pages.

Cérébral Edema. Springfield, Charles C. Thomas, 1965.,
199 pages. (Russian édition: Moscow, Soviet State Publishing
House, 1969.) (With Lee, J.C.)

Brain Tumor Scanmng wtth Radioisotopes. Springfield,
Charles C. Thomas, 1969., 217 (9x11) pages. {Editor)

The Treatment of Head Injuries in the Thirty Years' War
(1618-1648).



Scultetus and His Age. Spring^eld, Charles C. Thomas,
1971107 pages.

Head Injury. Boston, Little, Brown and Go., 1980., 450
pages, 150 illustrations.

Jelentôsebb tanulmdnyai:
Radioisotopic Studies in Brain Edema. Klatzo-Seitel-

berger: Brain Edema. New York, Springer Publishing Go.,
1967, pp.517-529.

Changes in Barrier Effect in Pathological States. Ford-
Lajtha: Brain Barrier Systems. Amsterdam, Elsevier Publish-
ingGo., 1968., pp. 315-341.

Basic Aspects ofBrain Tumor Localization By Radioactive
Substances. Neurosurg, 1967., Volume 27., pp. 239-245.

Radioisotopes in The Study of The Blood-Brain Barrier
and Cérébral Edema. Radionuclei in Neurosurgery and
Neurology (American Lectures in Nuclear Medicine), Spring-
field, Charles G. Thomas, 1970., pp. 3-25.

Neurosurgery. Nardi-Zuidema: Surgery, 3rd édition, Bos
ton Little, Brown and Go., 1972., pp. 901-942.

The Extracellular space in Brain Tumors. I. Morpho-
logical Considérations. Brain, Volume 93 (1970), pp. 693-698

The Extracellular Space in Brain Tumors. II. The sucrose
space. Brain, Volume 93 (1970)., pp. 699-708.

Blood-Brain Barrier Concept. Gilson-Smoak: Central
Nervous System Investigation with Radionuclides. Springfleld,
Charles G. Thomas, 1971., pp. 30-38.

Altérations of Cérébral barriers. Lajtha: Handbook of
Neurochemistry. New York, Plénum Press, Volume 7 (1972),
pp. 417-427.

Surgical Results and Postoperative Myelography in Spon-
dylotic Cervical Myelopathy. Acta Neurochirurgica, Volume
28 (1973), pp. 123-133.

BAKÂGS TIHAMÉR GYÔRGY

az orvostudomânyok doktora, sebész szakorvos, egyetemi
magântanâr, îrô és kôltô (Los Angeles, Galifornia). 1967 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1901-ben Veszprém vârosâban szûletett, 1918-ban Buda-
pesten érettségizett. Doktori oklevelét 1923-ban a kir. m.



Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen szerezte meg. 1935/36-
ban âllami ôsztôndîjjal Londonban végzett kutatâsokat,
amelyeknek eredményét Londonban angol nyelven adta ki. A
tovâbbiakban 23 szaktanulmânyt kôzôlt. 1942-ben habilitâltâk
és a Magyar Allamvasutak kôrhâzainak igazgatô fôorvosâvâ
nevezték ki.

Orvosi gyakorlatâval és tudomânyos kutatâsaival pâr-
huzamosan kora ifjûsâgâtôl kezdôdôen szépirodalmi és kôzîrôi
tevékenységet is folytatott. Folyôiratokban, heti- és napila-
pokban versei jelentek meg, a "Magyarsâg"-nak pedig
vezércikkîrôja volt. A Katolikus îrôk és Hirlapirôk Pâzmâny
Egyesûletének vâlasztmânyi tagja lett. Prohâszka Ottokâr
pûspôkhôz ûnnepi ôdât îrt. Az Egyesùlt Âllamokba 1948-ban
vândorolt ki. 1950 ôta orvosi gyakorlatot folytatott. Kôlte-
ményeit a Katolikus Magyarok Vasârnapja is kôzôlte. 1978
âprilis 24-én hunyt el. Kiadatlan kôlteményeit felesége kùlôn
kôtetben hozta nyilvânossâgra.

Mûvez:

Post-Operative Tetany and Parathyroid Transplantation.
London, 1936.

Orvos és beteg a szocidlis betegbiztosûds rendszerében.
Budapest, Egyetemi Nyomda, 1942., 160 oldal.

Vdlogatott hét kôltemény. Jeligés kézirat. (1967-ben bronz
Arpâd-érmet nyert.)

BALOG ARPÂD

tôrténész, mûkritikus, szakîrô (Caen, République Fran
çaise). 1980 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1902-ben, Bukarestben szûletett, ahova szûlei a mûlt
szâzad végén vândoroltak ki. Kôzépiskolai tanulmânyait
Nagyvâradon végezte, majd a budapesti Képzômûvészeti
Fôiskolân folytatott tanulmânyokat. A magyar-român viszony
torténetére vonatkozô nagyarânyû kutatâsai alapjân, mint
szakértô, kûlûgyi (kôvetségi) szolgâlatba kerûlt, Francia-
orszâgban, négy éven ât pedig Rômâban tâjékoztatô szolgâ-
latot teljesîtett. Észak-Erdély visszacsatolâsa érdekében fel-
becsûlhetetlen értékû munkâssâgot fejtett ki. 1944 utân az
olasz sajtôban kôzôlt magyar vonatkozâsû tanulmânyokat és



cikkeket. 1949-ben Franciaorszâgba telepùlt ât, aboi mâr
a mâsodik vilâghâborû elôtt is hosszabb ideig tartôzkodott.
Francia nyelven folytatta magyar vonatkozâsû szakirodalmi
tevékenységét és kutatâsait.

Histoire démythifiée de la Romanie (România mîtosz-
talanîtott tôrténete) cîmû 1979-ben, Pârizsban megjelent
mûve sikeresen câfolta a "Histoire de la Roumanie des origines
a nos jours" cîmû roman propagandamû 20 szerzôjének 25 évig
îrt âllîtâsait.

BALOGH FERENC

a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, volt egyetemi tanâr-
segéd, miniszteri titkâr és bankszâmviteli osztâlyvezetô, képzô-
mûvész (Hollywood, California). 1975 ôta a mûvészeti fôosztdly
tagja.

1910-ben, Budapesten szûletett. A Lovasi Balogh-csalâd
sarja. A budapesti Toldy Ferenc fôreâliskolâban érettségizett.
Fôiskolai és egyetemi tanulmânyait a kecskeméti jogakadé-
miân, majd a budapesti Kôzgazdasâgtudomânyi Kar kûl-
képviseleti és kôzigazgatâsi szakân végezte. Doktorrâ 1932-ben
avattâk. Pâlyafutâsât mint egyetemi tanârsegéd kezdte.
1933-tôl 1945-ig a m. kir. pénzûgyminisztériumban teljesitett
szolgâlatot, s a pénzûgyminiszterek személyi titkâraként
mûkôdôtt, szakirodalmi tevékenységet fejtett ki, szâmos
tanulmânya jelent meg. A Magyar Érdemrend lovagkereszt-
jének és tôbb kûlfôldi kitûntetésnek tulajdonosa lett. 1945-tôl
1951-ig Bajororszâgban az amerikai katonai kôzigazgatâs,
majd az amerikai fômegbîzott hivatalânak kôzigazgatâsi
tanâcsadôja volt. 1958-ig Los Angelesben pénzûgyi és kôz
igazgatâsi munkakôrben, 1958 utân a burbanki Mode O'Day
Company pénzûgyi és szâmviteli osztâlyvezetôjeként mûkôdôtt.

Magyar vonatkozâsban is rendkîvûl értékes târsadalmi és
kôzmûvelôdési tevékenységet fejtett ki. Az Amerikai Magyar
Szôvetség helyi tagozatânak elnôke, sok mâs magyar szervezet
vezetôségi tagja volt.

Mûvészeti tanulmânyokat Ausztriâban, Német-, Francia-
és Angolorszâgban, valamint az Egyesûlt Allamokban foly-
tatott. Miniatûr ezûstkarcolataival szâmos kiâllltâson ért el
sikert. 1977-ben hunyt el.



Mûveï:

A parlamentdrizmus tôrténete kûlônôs tekintettel Magyar-
orszâgra. Budapest, a szerzô kiadâsa, 1934., lôOoldal.

Karcolatai eziist lapokon magyar vârosrészeket âbrâzolnak.

BALOGH FERENC

egyetemi kôzigazgatâsi szakelôadô (South Pasadena, Cali-
fornia). 1972 ôta a tudomànyosfôosztdly tagja.

1941-ben, Budapesten sziiletett. A Lovasi Balogh-csalâd
sarja. Egyetemi tanulmânyait Los Angelesben végezte, ahol
B.A., M.A., majd Ph.D. fokozatot szerzett. 1965-tôl 1968-ig
katonai szolgâlatot teljesîtett, az amerikai haderô kapitânya
lett. 1969-tôl 1972-ig Los Angeles vâros rendôrségén az
"Advanced Systems Development Section" igazgatôja volt.
1972 ôta a University of Southern California kôzigazgatâsi
karânak megh'ivott szakelôadôja, egyben igazgatâsi kôzpont-
jânak és adôûgyi igazgatâsi intézetének szakelôadôja. Tôbb
tudomànyos târsasâg tagja. Szaklapokban szâmos tanulmânya
és cikke jelent meg.

A helyi magyar râdiôban angol nyelven 50 magyar
tôrténeti nagysâgrôl elôadâssorozatot tartott, amelyet "Hun-
garian Héritage" cîmmel vândorelôadâsok céljâra is elké-
szîtett.

Mûve:

The United Nations and the Hungarian Révolution.
Kézirat, 150 oldal. (1972-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

BALOGH GYOZO

irô (Mainz, Bundesrepublik Deutschland). 1976 ôta az
irodalmifôosztdly tagja.

1926 december 22-én, Zalaszabar kôzségben, Zala vâr-
megyében sziiletett. Kôzépiskolai tanulmânyait a premontrei
kanonokrend keszthelyi gimnâziumâban végezte. A budapesti
Pâzmâny Péter, majd Eôtvôs Lôrând tudomânyegyetemen
bôlcsészeti, jog- és âllamtudomânyi tanulmânyokat folytatott.
Elsô îrâsai a "Fiatal Magyarorszâg" hasâbjain jelentek meg, a
kôrûlmények megvâltozâsa kôvetkeztében azonban elôadô-



mûvészi pâlyâra késziilt fel. Éveken keresztiil âllami szînhâzak
vezetô szînmûvésze volt Magyarorszâgon. Nyugatra is elôadô-
mûvészi szerzôdéssel jôtt 1969-ben. Cikkeit, elbeszéléseit
Eurôpâban a "Nemzetôr" és a pârizsi "Irodalmi Ûjsâg",
Amerikâban a "Képes Magyar Vilâghîradô" és a kanadai
Krônika kôzôlte. "Itélet" c. bôlcseleti drâmâjât a clevelandi

Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga és a Mâltai Lovagrend
tûntette ki. Az îtélet-et késôbb "Az égi per" cimmel
hexameterbe îrta ât, ez a mûve 1978-ban arany Arpâd-érmet
nyert.

Mûvei:
Itélet. Bôlcseleti drâma. Kéziratban. (1975-ben eziist

Arpâd-érmet nyert.)
Ne szeress Mary. Szinmû. Kéziratban.
A harmadik szivroham. Szînmû. A "Képes Magyar Vilâg-

hiradô" kôzôlte.
Istenek, emberek. Szînmû. Kéziratban.
Amor-isten kikôtôje. Vîgjâték. Kéziratban.
Szinészek, szentek, pdvdk. Regény. Kéziratban.
Harc az ôzvegyért. Vîgjâték. Kéziratban.
Az égt per. Drâmai kôltemény. (1978-ban arany Ârpâd-

érmet nyert.) Kônyvalakban a Kanadai Magyar Kultûrkôzpont
adta ki 1979-ben.

Tanulmdnya:
Gondolatût "Az égi per"-hez. A XIX. MTk., 1980.,

187-193. oldal.

BALOGHNÉ PETRES JUDIT

tandr, irô és szerkesztô (Mainz, Bundesrepublik Deutsch-
land), 1972 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1933-ban Hévizszentandrâs kôzségben, Zala vârmegyében
szûletett. 1945-ben Székesfehérvârrôl menekûlt Németor-
szâgba szûleivel. Kôzépiskolai tanulmânyait Bajororszâgban, a
niederaudorfi magyar leânyiskolâban végezte. Az Egyesûlt
Allamokba 1951-ben vândorolt ki, aboi a lengyel szârmazâsû
Ewendt Maximiliânhoz ment feleségul. Hârom gyermek — két
lâny és egy fiû — anyja lett. Késôbb az ohiôi Kent âllami
egyetemen cum laude B.S. fokozatot szerzett, majd kûlônbôzô



iskolâkban tanîtott. Kutatâsokat végzett s amerikai szakla-
pokban nevelésûgyi tanulmânyokat kôzolt. 1972-ben "Jennings
Scholar" lett. Magyarul — regényén és mesekônyvén kîvûl —
humoros îrâsai, tanulmânyai, elbeszélései és szînes ûtleîrâsai
jelentek meg. 1971-tôl 1978-ig a Képes Magyar Vilâghîradô
dmû havi folyôirat szerkesztôje és kiadôja volt. Evcken ât a
clevelandi Magyar Târsasâg irodalmi einôkeként mûkôdôtt,
ônzetlenûl vâllalt szerepléseivel, rendezéseivel és lapjâban
megjelent kôzleményeivel is elévûlhetetien érdcmcket szcrzett.
Férjétôl elvâlt, Eurôpâba kôltôzôtt és ott Balogh Gyôzô îrôval
kôtôtt ûjabb hâzassâgot.

Mûvei:

KeTesztûton. Regény. Bad Salzuflen, K.Schitteck, 1973.
142 oldal.

Aranykapu. Gyermekmesék. Cleveland, a szerzô kiadâsa,
1975., 140 oldal.

Tanulmdnyai:

Megemlékezés Csokonai Vitéz Mihdlyrâl. A XIII. MTk.,
1974., 13-14. oldal.

Gyakorlati tandcsok. A XIV. MTk., 1975., 59-61. oldal.
Mi leszamagyar nyelwel zdegenben? A XV. MTk., 1976.,

48-50 oldal.
Nevelôiszakszempontok. A XV. MTk., 1976. ,76-82.oldal.

BARANCHl TAMÂSKA ENDRE

îrô, festô- és szobrâszmûvész, a Vitézi Rend és tôbb
lovagrend tagja (Sarasota, Elorida). 1966 ôta az irodalmt
fôosztdly tagja.

1913 mâjus 30-ân Nylregyhâza vârosâban, Szabolcs vâr-
megyében szûletett. A Szalôk-nembeli Baranchi Tamâska-
csalâd sarja. A debreceni m. kir. grôf Tisza Istvân tudomâny-
egyetemen jog- és âllamtudomânyi tanulmânyokat folytatott,
1935-ben "absolutorium"-ot (végbizonyitvânyt) nyert, majd a
Ludovika Akadémia és a csendôrtiszti tanfolyam elvégzése
utân a m. kir. csendôrség kôtelékébe lépett, ahol 1943-ban
csendôr szâzados lett.

Mûvészeti tanulmânyokat a budapesti Képzômûvészeti
Fôiskolân kezdett, majd Magyarorszâgon magânûton. Ame-



rikâban pedig hâroméves ôsztôndîjjal a "Famous Artists
SchooF'-ban folytatott. Mint îrô, csalâdtôrténeti tanulmâ-
nyokat, elbeszéléseket és cikkeket kôzôlt; a pittsburghi
Magyarsâg, a Hadak Ûtjân és a Bajtârsi Levél kûlsô
munkatârsa lett. Mint képzômûvész, tôbb mint 200 relief-
arcképet és kôzel 2.000 bronz dombormûvet, emlékérmet,
valamint szâmos festményt aikotott. Az utôbbiak kôzûl
kiâllîtâsokon 6 elsô, 5 mâsodik dîjat nyert.

Târsadalmi téren is kimagaslô értékû munkâssâgot fejtett
ki. A "Magyar Kirâlyi Csendôr Bajtârsi Kôzôsség" vilâgszer-
vezeti és a Szent Lâszlô Rend amerikai vezetôje, majd a Vitézi
Rend amerikai székkapitânya, tôbb lovagrend vezetôségi tagja,
szâmos kitùntetés (kôztùk az Ârpâd Szôvetség nagy arany
dîszjelvényének is) tulajdonosa.

Irdsai:

Csendôranya. Elbeszélés. Kézirat. (1963-ban Ârpâd-dîsz-
oklevelet nyert.)

Kakastollasok. Elbeszélések. Kézirat. (1965-ben bronz Âr-
pâd-érmet nyert.)

The Hungarian Vitéz Order. The Augustan, Volume 13
(1970)., No. 2., pp. 70-76.

The Evolution of the Hungarian Coat of Arms. Kézirat,
24 oldal. (1971-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.)

Adattdrra van szûkség. A XII. MTk., 86. oldal.
The Hungarian Nobility and the Customary Use of the

Coat of Arms. Kézirat, 22 oldal. Elôadâs a II. Nemzetkôzi
Heraldikai Szeminâriumban, Kanadâban.

Ôseink mûvészetérôl diôhéjban. A XV. MTk., 1975.,
162-171. oldal.

Magyar cimer - Kossuth cimer. A XVI. MTk., 1976.,
249-255. oldal.

Your Name and Coat-of-Arms. Canada, Equality of
Nobihtyfor Hungarians, I97I. 66-68. oldal.

Tanyahajô a Bodrogon, Erdei favdgô. Két dîjnyertes
akvarell, mindkettô a sârospataki Râkôczi Vârmûzeum galé-
riâjâban.

Erdei ût, Tavaszi napsûtés, Dormonti parkrészlet, A
McConnel-malomndl: I dîjat nyert akvarellek (I958-I966).

Edesapdm, Kert vége, Mrs. N. K., Parkrészlet ôsszel és
Erdô szélén: II dîjat nyert festmények (1959-1964).



Dombormûvei:

John Smith magyar nemesi cimere és Erdély cfmere. Bronz.
A jamestowni mûzeum falân.

Freedom Award. Az 1956-os szabadsâgharc 10. évfor-
dulôjâra. Bronz.

Jubileumi emlékérem a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôs-
sége megalapitâsânak 20. évfordulôjâra. Ezûst és bronz.

Mindszenty btboros arcképe. Bronz. (Szent Illés templom,
Munhall, PA.)

Jubileumi emlékérem a Magyar Kirâlyi Csendôr
Bajtârsi Kôzôsség fennâllâsânak 25. évfordulôjâra. Bronz.

The Âkos Székely Mémorial Medal (1969, Congressional
Record). Bronz.

Jubileumi diszérem. A m. kir. csendôrség megszervezé-
sének 100. évfordulôjâra eziistben.

A m. kir. csendôrség hôsi- és vértanûhalâlt hait hôseinek
emléktâblâja, 1981-ben. Bronz, Youngstownban az erdélyi
ferencesek rendhâzân.

A Vitézi Rend és a Szuverén Szent Ldszlô Tdrsasdg és Rend
cimere (bronzban és ezùst-bronzban).

A Katonai és Ispotdlyos Szent Ldzdr Lovagrend Magyar
Tartomdnydnak (Grand Priory of Hungary) cimere (Mâltâban
1975). Festmény.

BARANSKl TIBOR

kôzépiskolai tanâr, irô és kôltô (Amherst, New York).
1973 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1922-ben Budapesten sziiletett. Fôiskolai tanulmânyokat
Veszprémben és Kassân, egyetemieket Budapesten és Buffalo-
ban végzett. Elôbb magyar, késôbb amerikai kôzépiskolai
tanâri képesltést szerzett. Otthon is, kûlfôldi tartôzkodâsa
idején is tanîtott. 1957 ôta rendszeresen foglalkozik râdiô-
hirmagyarâzattal, kôzérdekû elôadâsok tartâsâval és fel-
nôtteket oktatô tanfolyamok vezetésével.

1936 ôta kôlteményeit Mâriâssy Zoltân îrôi névvel fôként
egyhâzi és vidéki lapok rendszeresen kôzôlték. Szâmos cikke
jelent meg a NemzetiÛjsâgés az Élet hasâbjain. Lelkesen részt
vett a magyar cserkészet munkâjâban és tôbb mâs magyar
tevékenységben is. A kommunizmus ellen 20 éven ât kôzel 3000



elôadâst tartott. Az ôbudai Szent Lujza intézetben bat
szînmûvét adtâk elô. Kôlteményeit, kdztûk fôként a Zsôka
néni, Fonyôdi hajnal, Az a piros golyô és a Tavasszà vdlt a pesti
ôsz cîmûeket, orszâgszerte szavaltâk, kéz- vagy gépîrâsos
mâsolatokban terjesztették. 1948-ban bebôrtônôzték, minden
kéziratât, kôlteményét elkoboztâk. 1956-ban részt vett a
szabadsâgharcban. Az Egyesûlt Âllamokba kétévi rômai
tartôzkodâs utân kerûlt.

Mûvei:

New Americans Creed. (1968-ban a 'Freedoms Founda-
tion at Valley Forge' Teachers Medal-la\ tûntette ki.)

Magyarorszdg 12 esztendeje életem tûkrében. Kézirat.
The Most Dangerous Pernicious Social Disease and Ils

Cures. Kézirat.

Tanulmdnyav.
Ondllô nyugati magyar mûvelôdés kialakûdsa és fenn-

tartdsa. A X. MTk., 1971., 51. oldal.
A fiatal magyar nemzedék nevelése a csaldd keretében. A

XIII. MTk., 1974., 22-29. oldal.

BARÂTH TIBOR

a bôlcsészettudomânyok doktora, tôrténész, volt egyetemi
tanâr, kônyvtâros (Montréal, Q,uebec, Canada). 1966 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1906-ban, Budapesten szûletett. Egyetemi tanulmânyait
Budapesten, Bécsben és Pârizsban végezte, majd Montréal-
ban folytatta. Bôlcsészettudomânyi doktorrâ 1929-ben avat-
tâk. 1932-tôl I939-ig pârizsi tudomânyos intézetekben tel-
jesîtett szolgâlatot, 1940-tôl I944-ig a kolozsvâri egyetem
tôrténész tanâra volt, 1946-tôl I952-ig ûjbôl Pârizsban
mûkôdôtt. Onnan vândorolt ki Kanadâba, aboi a "Central
Printing Industrial Administration" igazgatôhelyettese lett.
Szâmos tanulmânyt irt magyar és francia nyelven. I95I-ben
Europe Danubienne cîmmel francia folyôiratot indîtott, de
csak egy szâma jelent meg Lille-ben. 1949-tôl I954-ig Nyugati
Magyarsdg cîmmel szerkesztett és adott ki folyôiratot
Lille-ben, majd Montréalban. Hazai és kûlfôldi folyôiratok-
ban mintegy 100 kisebb tanulmânya jelent meg.



Mûvei:

A magyar dllam arfotigye. 1605-1648.Budapest, 1929. ,90 o.
A franciaorszàgi magyarsdg. Egy fejezet a kûlfôldi magyar-

sâgéletébôl. Paris, 1935., 225 oldal.
A magyar torténetirds tôrténete, 1867-1933 (francia nyel-

ven, L'Histoire en Hongrie cîmmel). Paris, 1936., 170 oldal.
Magyar tôrténet. Kolozsvâr, 1941., 238 oldal.
Az orszdgépûés filozôfidja a Kdrpdt-medencében. Kolozs

vâr, 1943., 228 oldal.

Magyar tôrténet. Lille, Nyugati Magyarsâg, 1951, 130 o.
A dunai tdj dllamszerkezete francia szeniléletben. 1871-

1932. Montréal, 1953., 109 oldal.

Catalogue of publications relating to Industrial Manage
ment and Printing Technology. Montréal, 1955., 212 pages.

Le cri de la Hongrie. La tragédie hongroise (de 1956) et ses
répercussions internationales. Montréal, Le Monde Hongrois
en Occident, 1956, 24 pages.

Employment and Wages in the Printing Industry of
Montréal and District, 1930-1937. Montréal, 1958., 174 oldal.

Les publications du C.P.I.I.M.D., 1943-1961. Montréal,
Bibliothécaires de L'Université de Montréal, 1961., 65 pages.

Tdjékoztatô az ûjabb magyar ôstôrténeti kutatdsokrôl.
Montréal. Szerzô, 1973, 55 oldal.

A magyar népek ôstôrténete, 3 kôtet, Montréal. Szerzô,
1968-1974, 240, 174, 185 oldal képes tâblâkkal.

A kûlfôldi magyarsdg ideolôgidja. Montréal. Szerzô,
1975, 244 oldal.

BARATI GYORGY

csellômûvész (Honolulu, Hawaii). 1967 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

1913 âprilis 3-ân, Gyôrôtt szûletett. A budapesti Zene-
mûvészeti Fôiskolân 1935-ben csellômûvészi, 1938-ban pedig
csellômûvészeti tanâri oklevelet szerzett. Zenemûvészeti ta-

nulmânyait kiilfôldôn, legutôbb a Princeton egyetemen is
folytatta. 1933-tôl 1936-ig a budapesti hangversenyzenekar-
ban jâtszott, aztân a Szimfonikus Zenekar és az operahâzi
zenekar elsô csellistâja, majd Hawaiiban a Honolulu
Symphony Orchestra csellômûvésze lett.



BAROSS GÂBOR

a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, szakîrô, volt orszâg-
gyûlési képviselô (Chalons-sur-Marne, République Française).
1967 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

Elatrajzi adatait nem kôzôlte. Magyarorszâgon élénk
târsadalmi és politikai tevékenységet fejtett ki, gazdasâg-
politikai kérdésekkel szaktanulmânyokban, szâmos cikkben
is foglaikozott. A mâsodik vilâghâborû utân Franciaorszâgba
kerult, korâbbi munkâssâgât ott is lelkesedéssel folytatta
mindaddig, amîg sûlyos betegsége nem akadâlyozta. 1971-ben
hunyt el.

BASA MOLNÂR ENIKÔ

a bôlcsészettudomânyok doktora (ôsszehasonlîtô iroda-
lombôl), egyetemi elôadô, kônyvtâros és szerkesztô (Silver
Spring, Maryland). 1973 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

1939 szeptember 7-én Huszton, Mâramaros vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. Szûleivel egyiitt kerult az Egyesûlt
Âllamokba. 1956 ôta amerikai âllampolgâr. A washingtoni
Trinity Collège elvégzése utân a North Carolina egyetemen,
Chapel Hill-en folytatta tanulmânyait. Doktori oklevelét
1972-ben szerezte meg. Elôtte és utâna tôbb fôiskolân és
egyetemen adott elô, Washingtonban a hétvégi magyar
iskolâban tanîtott, és megszervezte az "American Hungarian
Educators' Association"-t. Tôbb tudomânyos târsasâg tagja
lett. Szâmos tanulmânya, szakcikke, kônyvismertetése jelent
meg. A Smithsonian Institute "Folklife Festival" bicentennial
ûnnepélyének magyar koordinâtora volt, a Hungarian Studies
Newsletter târsszerkesztôje, a Twayne World Authors Sériés
magyar sorozatânak pedig elinditôja és szerkesztôje. Jelenleg a
Library of Congress kûlônleges katalôgusainak segédszer-
kesztôje.

Mûvei:

Hungarian Influences on German Literature in the Nine-
teenth Century. Master's thesis at University of North
Carolina, 1965.

The Tragedy of Man as an Example of the Poeme
d'Humanité. Doctoral dissertation at University of North



Carolina, 1972. (1973-ban arany Ârpâd-érmet nyert).
Sândor Petôfr. Boston, Twayne Publisher, 1980.. 190 p.

Tanulmdnyai:
Anglo-American Literature in Hungary since 1945. Year-

book of Comparative Literature, Volume 6 (1962), pp. 32-35.
Notes on English Literature in Hungary Today. Books

Abroads, Volume 36 (1962)., pp. 382-383.
The Impact of Sdndor Petôfi in Germany and the English

Speaking World. Congressional Record, February 22, 1973,
E1005-1006.

Egyetemek ésfôiskoldk magyar gyûjteményei Amerikdban.
AXllI. MTk., 1974., 94-104. oldal.

A magyar kôzôny. A XIV. MTk., 1975., 74-75. oldal.
A magyar tandrok amerikai feladatai. A XIV. MTk.,

1975., 100-104. oldal.
The Image of Hungarian Poetry in the English-speaking

World. Canadian American Review of Hungarian Studies, III
(Spring, 1976), pp. 29-34.

Literature in Translation. Proceedings of the International
Comparative Literature Association, 1976 Conférence (in
press).

American Hungarian Literature. Literature of the Euro-
Ethnies, New York: Modem Language Association (in press).

BATIZY GUSZTÂV

az orvostudomânyok doktora, elme- és ideggyôgyâsz
szakorvos (Akron, Ohio). 1973 ôta a tudomdnyos fôosztdly
tagja.

1918-ban, Budapesten szûletett, kôzépiskolâit és egyetemi
tanulmânyait is ott végezte. 1942-ben avattâk doktorrâ.
1956-ig tanârsegéd volt, aztân magângyakorlatot folytatott.
Amerikâba 1957-ben vândorolt ki. Elme- és ideggyôgyâsz
szakorvosi képesitést szerzett. 1965/66-ban Nashville-ben,
Tennessee-ben 'associate professor' volt. 1967-ben az ohiôi
Akron vârosâban telepedett le s a kôrnyék kûlônbôzô
kôrhâzainak elme- és ideggyôgyâszati osztâlyait vezette.

Szakorvosi tevékenységén kîviil értékes kutatômunkât is
végzett. 14 tudomânyos târsasâg tagja. Az Amerikai Magyar



Orvosok Szôvetségének egyik megalapîtôja s 1971/72-ben
elnôke volt.

Kutatâsainak eredményeit 9 nagyobb és 14 kisebb tanul-
mânyban kôzôlte.

BAUER ERZSÉBET

festômûvész, îrô (Cleveland, Ohio) 1970 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

Rojtôkôn, Sopron vârmegyében szùletett. A Rôjtôki Bauer-
csalâd sarja. Édesapja, Rôjtôki Bauer Mihâly orszâggyûlési
képviselô volt. Kôzépiskolai tanulmânyait Ausztriâban végezte,
képzômûvészeti oklevelét Budapesten, a Szépmûvészeti Aka-
démiân szerezte.

Magyarorszâgi és kûlfôldi kiâllîtâsokon fôként rézkarcaival
ért el sikereket és nyert dîjakat. Mint meseirô is kitûnô volt.
Meséskônyveit mind maga illusztrâlta. Clevelandben hét éven
ât az American Greetings Company tervezô mûvésze volt.
1972 elején bekôvetkezett halâlâig Radnay Rudolf festômû
vész-tanârral élt boldog hâzassâgban.

Mûvei:

A gellérthegyïsziklabarlang-templom terve 1927-ben.
A Beethoven-centenndrium emléklapja. Rézkarc 1927-

ben Eurôpaszerte ismertté lett.
Budapest. Rézkarcgyûjtemény.

Meséskônyvei:
A csillagdsz bagoly tôrténete, Egyszer hdborû volt, Mesék

az erdôbôl (tiz kiadâst ért meg), Aranylétra és Herczeg Ferenc
elôszavâval a "Nagy kôltô, kis emberek."

BÂNÂTFl JÂNOS

festô- és iparmûvész (Santa Clara, California). 1980 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

1912-ben, Budapesten szùletett. Iparmûvészeti Fôiskolât
végzett. Elôbb az Operahâz dlszlet- és kosztûmfestôje, késôbb a
Coldberger Textilgyâr rajzolôja, majd a Budakalâszi Textil-
mûvek tervezô fônôke lett. Kétévi harctéri szolgâlat utân
1944-ben kerûlt kûlfôldre. Négy évig Braunau am Inn vârosi



szinhâzâban volt vezetô dîszlettervezô. Rôvid ideis Pârizs-
ban ûjbôl textiltervezô és festô lett. 1949-ben a brazîliai Rio
de Janeirôba vândorolt ki, aboi 8 évig textilgyâri vezetô
tervezôként, majd ônâllôan belsô berendezôként ("interior
decorator"-ként) mûkôdôtt. Az egyiptomi kôvetsé.^ eiismerésûl
berendezési tanâcsosânak (consultor decorator-nak) tette meg.
1965-ben âtkôltôzôtt a kaliforniai San Franciscôba, onnan

pedig hamarosan Santa Clarâba, aboi majdncm kizârôlag
kerâmiâval foglalkozik. Korâbban a magyar népi kerâmia és a
kis plasztika stiiusât kôvette, ûjabban a magas tûzôn égetett,
szabadban is kiâllîthatô mûvek elôâllîtâsâra tért ât.

Kiemelkedôbb alkotdsai:

Uhland osztrâk kôltô fejszobra a linzi mûzeumban.
Szent Làszlô kerâmiai fejszobra a clevelandi Magyar

Târsasâg birtokâban.
Két magyar diszitésû kerâmiai mûve 1979-ben arany

Arpâd-érmet nyert.
Pieta cîmû olajfestménye Sao Pauloban a bencések ko-

lostorâban.

Erzsébet-hid cîmû olajfestménye a kûlfôldi Magyar Kép-
zômûvészek Egyesûletének birtokâban.

BARANY-SCHLAUCH ERZSEBET

zongoramûvész (Fairview Park, Ohio). 1979 ôta a mûvé-
szetifôosztdly tagja.

1951-ben, Sao Pauloban, Brazîliâban szûletett. Leânykori
neve: Bârâny. Zenemûvészeti tehetsége mâr gyermekkorâban
kitûnt. Mindôssze 12 éves volt, amikor hangversenyezni
kezdett. Brazîliâban, Kanadâban és az Egyesûlt Âllamokban
sok sikert aratott. 1967-ben a Meirelles Conservatory zon-

gorahangversenyén arany érmet (elsô dîjat) nyert és zenei
tanulmânyainak elvégzésérôl bizonyîtvânyt kapott. 1973-ban
zongoramûvészi tanulmânyainak eredményeként a Baldwin-
Wallace College-ban Bachelor-, 1975-ben pedig a Michigan
egyetemen, Ann Arborban Master-fokozatot ért el. 1977-tôl
kezdôdôen a Cleveland âllami egyetemen folytatott ûjabb
tanulmânyokat. Jelenleg a doktori fokozat megszerzéséhez
szûkséges munkâlatokat végzi az Ohio âllami egyetemen,
Columbusban.



Tôbb îzben lépett fel hîrneves zongoramûvészekkel egyûtt
hangversenyeken New Yorkban, Baltimoreban, Ann Arbor-
ban és a kanadai Victoriâban. Zongoratanâri tevékenységet
végzett a Collège of Wooster instructoraként az ohiôi
Woosterben, és a Koch School of Music tanâraként az ohiôi
Rocky River vârosâban. Érdemes még megemlîteni, hogy a
magyaron kîvûl folyékonyan beszél angol, portugâl, orosz és
német nyelven is.

BÂTORI JÔZSEF

a bôlcsészettudomânyok doktora, piarista âldozôpap, a
piarista rend észak-amerikai tartomânyânak megszervezôje
és helyettes fônôke, magyar-latin szakos kôzépiskolai tanâr,
cserkésztiszt (Devon, Pennsylvania). 1972 ôta a tudomànyos
fôosztdly tagja.

1900 mârcius 18-ân, Budapesten szûletett, 1918-ban a
piaristâk gimnâziumâban érettségizett. A piarista rend tagja
lett. Egyetemi tanulmânyait Budapesten végezte. Doktorrâ
1923-ban avattâk, tanârrâ 1924-ben képesitették. Budapesten,
Debrecenben és Tatatôvâroson tanîtott. Debrecenben igazgatô
volt. A katolikus kôzépiskolâk egyik âltalânos felûgyelôje, az
âllami kôzépiskolâkban pedig az irodalomtanîtâs egyik fel
ûgyelôje lett. Mint cserkésztiszt és orszâgos vezetô tiszt,
kûlônlegesen értékes nevelômunkât végzett. Tôbb nemzet-
kôzi "jamboree"-n vett részt. Kitûnô vîzi cserkész volt.
Csapataival szâmos alkalommal ért el sikereket kûlfôldôn
is. 1944-ben tâbori lelkésznek jelentkezett. Debrecen elestekor
orosz hadifogsâgba kerûlt, 1945 januârjâban azonban sikerûlt
megszôknie. Rômân és Barcelônân ât azzal a megbîzâssal
érkezett az Egyesûlt Âllamokba, hogy rendje észak-amerikai
tartomânyât szervezze meg.Feladatât magyar és lengyel rend-
târsai segîtségével megoldotta.

A piaristâk buffalôi és devoni iskolâjâban magyar nyelvet
és irodalmat tanîtott. Washingtonban két éven ât magyar
irodalomtôrténetet adott elô. Legkivâlôbb kôltôinkrôl Buffalo,
Toronto, New York, Baltimore és Philadelphia vârosaiban
kûlôn elôadâsokat tartott. 1975-ben hunyt el.



1
Mûve:

Négy-ôt magyar ôsszehajol. Magyar versek. 19 kôltemény
elôadâsa hanglemezen. (A lemez az 1960-as évek elején
készùlt.)

Tanulmdnya:

"Csakazért isr A XIV. MTk., 1975., 65-72. oldal.

BECZE JÔZSEF

kôltô (Balwyn, Victoria, Australia). 1980 ôta az irodabm
fôosztâly tagja.

1929 oktôber 5-én, Gyergyôditrô kôzségben, Csik vâr-
megyében szùletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Kecskeméten,
majd Budapesten végezte. A pedagôgiai fôiskolârôl politikai
okbôl, mint nem kivânatos elemet, eltâvolîtottâk. Késôbb a
népidemokratikus âllamrend megdôntésére irânyulô tôrek-
vés vâdjâval bebôrtônôzték. Ausztrâliâba 1956 utân keriilt.
Kûlônbôzô lapokban tôbb elbeszélése is megjelent.

Mûvev.

Haragvô Isten elôtt. Verseskôtet. Melbourne, Az Auszt-
râliai Erdélyi Szôvetség kiadâsa, 1971., 176 oldal.

Tilôk alatt. Verseskôtet. Melbourne, Hungarian Life
Publishing, 1978., 170 oldal.

BENICZKY ADAMNE

magyar-francia szakos kôzépiskolai tanâr, elôadô és
rendezô (Cleveland, Ohio). 1975 ôta a tudomdnyos fôosztdly
tagja, 1979 ôta az irodalmi-esztétikai osztâly elnôke.

A nagykunsâgi Karcagon szùletett. Leânykori neve:
Horvâth Katalin. Édesapja Karcagon a reformâtus gim-
nâzium igazgatôja, édesanyja pedig a polgâri leânyiskola
igazgatôja volt. Kôzépiskolai tanulmânyait Sopronban végezte.
Kitûnô eredménnyel érettségizett. Ugyanîgy fejezte be ta
nulmânyait a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen
is. Szakdolgozatânak elkészîtése céljâbôl félévet Genfben.
félévet pedig Pârizsban is hallgatott. Tanâri oklevelének
megszerzése utân nyelvtudâsa és zenei ismeretei alapjân a
Magyar Râdiô zenei osztâlyânak munkatârsa és a râdiô tit-



kâra lett. Kôzben Beniczky Âdâm repûlô szâzadoshoz ment
férjhez, aki késôbb ôrnagyi rangban a hajdûbôszôrményi
repûlôtér parancsnokaként teljesîtett szolgâlatot, 1945 âpri-
lisâban pedig Ausztriâba kerûlt. Innen Beniczky Adâmné
férjével egyûtt hazatért, elhelyezkedni azonban — fôleg férje
ûjabb tâvozâsa utân — Budapesten nem tudott. 1951-ben
Karcagra kôltôzott, aboi a gimnâziumban tanâri âllâst is
kapott. 1964-ben kerûlt Clevelandbe, ahol a Western Reserve
egyetemen és Utah egyetemén, Sait Lake Cityben folytatott
tanulmânyok elvégzése utân 5 éven ât kôzépiskolai francia
szakos tanârként, majd kônyvtârosként mûkôdôtt. Bekap-
csolôdott a magyar kôzmûvelôdési életbe is. Tôbb értékes
szakelôadâst tartott és mint a Magyar Târsasâg irodalmi
elnôke, szâmos magas szînvonalû irodalmi estet rendezett, a
clevelandi Szabadegyetemen is tôbbszôr sikert aratott.

Tanulmdnyai:

Me^emlékezés Jôkairôl. A XIV. MTk., 1975., 204-215.
oldal. ^

Néhdny gyakorlati gondolât. A XIV. MTk., 1975., 55-58.
oldal.

II. Rdkôczi Ferenc a kortdrsak emlékezetében. A XV.
MTk., 1976., 298-304. oldal.

"Repiilj, hajôm..." Ady Endre szûletésének 100. évfor-
dulôjdra. A XVI. MTk., 1977., 260-278. oldal.

Az anyanyelv vardzsa. A XVIII. MTk., 1979., 57-60.
oldal.

Egy elfelejtett regény. Kdrmdn: Eanni hagyomdnyai.
A XIX. MTk., 1980., 193-199. oldal.

A szûlôk gondjai. A XIX. MTk., 1980., 28-32. oldal.
Gondok, lehetôségek, megolddsok. A XX. MTk., 1981.,

21-22. oldal.

BERTALAN KÂLMÂN

volt orszâggyûlési képviselô, m. kir. kormânyfôtanâcsos,
evangélikus egyhâzkerûleti fôfelûgyelô (szuperintendens),
biztosîtôintézeti igazgatô (Cleveland, Ohio). 1966-tôl 19/5-ig
az igazgatô tandcs tagja.

Életrajzi és egyéb adatait nem kôzôlte. Szâmos szakelô
adâst tartott és cikkeket irt.



BERTY JÔZSEF

vegyészmérnôk, a Berty Associâtes, Engineers ônâllô
mérnôki vâllalkozâs vezetôje (Erie, Pennsylvania). 1976 ôta a
tudomdnyosfôosztàly tagja.

1922 oktôber 25-én, Kispesten szûletett. Vcçyészmérnôki
oklevelét 1944-ben, doktori oklevelét 1950-ben a budapesti
mûegyetemen szerezte meg. 1951-tôl 1956-ig a veszprémi
Magyar Asvânyolaj Kutatô Intézet osztâlyvezctôjc volt és e
mellett a veszprémi mûe.gyetemen adjunktusként, majd
tanszékvezetô docensként mûkodôtt. 1956-ban a kclct-német-
orszâgi Leuna-Merseburg egyetemén volt vendég tanâr,
1957-ben az Egyesûlt Allamokba vândorolt ki, ahol a Union
Carbide Corporation-nél 19 évcn ât kùlonbdzô vezetôi
beosztâsokban dolgozott. Mint "Senior Fulbright l,ecturer."
1973/74-ben a mûncheni mûegyetemen adott elô. 1976-ban
nyugdijba vonult és azôta onâllô mérnokként mûkodik.
1977-ben, mint szerzôdéses szakértô, az Autclave Engineers,
Inc. alelnôke volt, azôta ugyanott mint kûlsô tanâcsadô
mûkodik. Tanâcsadô még a Pittsburgh Energy Technology
Centernél és a UNIDO-nâl. Az akroni egyetcmen "Adjunct
Professer." Eszak-Amerikâban eurôpai, valamint ausztrâliai
mérnôki cégeket képvisel. West Virginia, Pennsylvania és New
York âllamban nyilvântartott "Professional Engineer." 17
szabadalma van. 1949 ôta 27 kôzleménye és egy tankônyve
jelent meg. 4 mérnôki szervezet tagja. 1942-ben, mint cscrkész,
életmentésért bronz, 1952-ben pedig az iparfejlesztés terén
szerzett érdemeiért ezûst érdemérmet kapott.

BESZEDES LAJOS

vitéz, magyar cserkészvezetô, szobrâsz- és keramikus
mûvész (King of Prussia, Pennsylvania). 1976 ôta a mûvcszeti
fôosztdly tagja.

1898 mârcius 15-én, Komâromban, Magyarorszâgon szû
letett. 1916-ban az ottani bencéseknél érettségizett. Az elsô
vilâghâborûban az orosz és az olasz harctéren kûzdôtt. Nagy
ezûst vitézségi éremmel tûntették ki. A Felvidék elcsatolâsa
utân Trencsén megyében, majd visszacsatolâsa utân a
Csallôkôzben kôrjegyzô volt. Amerikâba 1950-ben vândorolt



ki. 14 éven ât a Boys Town kerâmiai osztâlyân dolgozott, majd
tanîtott. Az Omaha egyetemen mûvészeti tanulmânyokat
végzett, a Duchesne egyetemen és a Joslyn-mûzeumban
kerâmiât tanîtott, a Creighton egyetem szépmûvészeti osz
tâlyân kerâmiai szakosztâlyt szervezett és rendezett be, 8 évig
tanîtott. Szâmos kiâllîtâson aratott sikert. AIkotâsaival 1974-
ben bronz Ârpâd-érmet nyert.

Mint cserkész, ugyancsak igen értékes szervezôi, nevelôi és
szakîrôi tevékenységet fejtett ki. îrâsai a Komdromi Lapok, a
Zdszlônk, a Mi Lapunk, a Tdbortûz, a Kézikônyv, a Légy
Résen, a Vezetôk Lapja, a Sastoll és a Magyar Cserkész ha-
sâbjain jelentek meg. A Felvidék visszatérésekor a Magyar
Cserkész Szôvetség a "Pro Libertate" emiékérem ezûst
fokozatâval tûntette ki.

Elbeszéléseit, verseit a Katolikus Magyarok Vasârnapja, a
Képes Magyar Vilâghîradô, a Krônika és a Bajtârsi Levél
kôzôlte.

BETHLEN FERENC

a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, egyetemi tanâr
(Plattsburgh, New York). 1968 ôta a tudomdnyos fôosztdly
tagja.

1925 jûlius 2-ân, Budapesten szûletett, ugyanott végezte
kôzépiskolai tanulmânyait is. 1943-ban a piarista gimnâzi-
umban érettségizett. Egyetemi tanulmânyait a budapesti
mûegyetemen 1947-ben végezte, majd a Cornell és a Purdue
egyetemen folytatta. Az elôbbin M.S., az utôbbin 1962-ben
Ph.D. fokozatot szerzett. Elôbb a Cornell, késôbb a Purdue
egyetemen adott elô, majd Plattsburgh-ben 1961-ben "asso-
ciate professer", 1965-ben pedig ugyanott "professer" lett.
1969-ben az argentînai Rosario egyetemen adott elô, mint
meghîvott Fulbright-professer. Fôként a gazdasâgi rend-
szerek ôsszehasonlîtâsâval és termeléspolitikâval foglalkozik.
Az egyetemeken kôzgazdasâgtant és târsadalomtudomânyt
adott elô. Kûlônbôzô szaklapokban szâmos kôzgazdasâgtu-
domânyi tanulmânya jelent meg.

Két ônâllôan megjelent mûve;
Effects of Brazilian Economie Development and Price

Policies on Brazilian Wheat Imports (1961).
Latin America an Awakening Giant (1969).
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BEKY ZOLTÂN

a hittudomânyok doktora, reformâtus piispôk, az Amerikai
Magyar Reformâtus Szôvetség, az Amerikai Magyar Szôvetség,
az Arpâd Akadémia stb. volt elnôke (Washington, District
of Columbia). 1966 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja, 1969 ôta
az Ârpâd Akadémia tiszteletbeli tagja, 1973 ôta pedig — 1978
november 26-ân bekôvetkezett halâlâig — elnôke.

1903 jûnius 21-én, Hernâdszentandrâs kôzségben, Abaûj-
Torna vârmegyében, Magyarorszâgon szùletett. A sârospataki
hittudomânyi fôiskolân 1927-ben végzett. 1928-tôl 1930-ig a
Rutgers egyetemen és a Divinity Theological Seminary-ben
folytatta tanulmânyait. Zombory Margittal kôtôtt hâzassâga
utân kûlônbôzô egyhâzi beosztâsokban teljesîtett szolgâlatot,
trentoni lelkész, a sârospataki hittudomânyi akadémia tisz
teletbeli tanâra, az amerikai reformâtus egyhâz fôesperese lett.
1958 februâr 21-én elsô amerikai magyar pûspôkké vâlasz-
tottâk. Ugyanebben az évben a Biblical Seminary "Doctor of
Divinity"-vé avatta. Rôvidesen a legmagasabb egyhâzi tiszt-
ségekre vâlasztottâk meg, vilâgi vezetô âllâsokba emelték.
Vilâgviszonylatban is jelentôs megbizatâsokat kapott. Erdély
magyarsâgânak védelmében elôbb az Egyhâzak Vilâgtanâ-
csânak svâjci kôzpontjâban, majd nairobi kongresszusân szâllt
sîkra. Egyhâzât korâbban is tôbb vilâggyûlésen (New Delhi-
ben, Sao Paulo-ban, Edinburgh-ben, Beirut-ban) képviselte,
magyar fajtâjânak érdekeit mindenûtt, a legmagasabb he-
lyeken is, eredményesen szolgâlta.

Szakîrôi tevékenységének eredményeként nevét 29 nagyobb
tanulmânya, ônâllôan is megjelent îrâsa, valamint sok-sok
cikke ôrzi. Prédikâciôinak, hazafias és alkalmi beszédeinek,
elôadâsainak szâma itt felsorolhatatlan.

Avilâgminden tâjârôl kapott kitûntetései kôzùl kûlon csak
azt az emlékplakettet emlitjiik meg, amelyet az Ârpâd
Akadémia 1978. november 25-én akart âtnyujtani "kôszônettel
értékes szolgâlataiért." (A XVIII. MTk., 164. oldal.). Ki-
emelkedôbb

The Immortality of the Soul in the Theology ofPaul, Stoics
andPlato. Philadelphia, author, 1930., 38 pages.

Contemporary Theological Thinking and Kalvin in the



Theology of the Hungarian Reformed Church. New Bruns-
wick, author, 1958., 40 pages.

Beh régen vérezel, szegény magyar... Ligonier, Bethlen
Press, 1976., 230 pages.

Theological Studies of Calvin cimû mûvét 1965-ben arany
Arpâd-éremmel tûntették ki.

A Magyar Taldlkozô krônikdiban megjelent irdsai:
Akiknek fdj a magyar sors, az ôrôk magyar igazsdgért.

VIII . 223-228. oldal.

A miszent hivatdsunk. XV. 206-207. oldal.

Az amerikai magyarsdg feladata az ôhazdval és az ûj
hazdval szemben. VI. 19-25. oldal.

Elnôki megnyitô. XIV. 124-126. oldal.
Hat milliô magyar jajkidltdsa. XIV. 105-107. oldal.
Kettôsfeladatunk. XV. 136-137. oldal.
Magyarsdgszolgdlat. XVII. 191-192. oldal.
Ôrôkségûnk alapjdn. XVIII. 148-149. oldal.
Ossze kellfognunk. XII. 153-157. oldal.
Szent Istvdn szellemi és eszmei nyomdokain. IX. 11-16.

oldal.

Tiz éva negyedszdzados emigrdciôbôl, a magyar emigrdciô
szdmaddsa. X. 9-14. oldal.

Ûjfeladat'. a magyar kisebbségekkel valô foglalkozds. XVI.
217-218. oldal.

BÉLDY BÉLA

a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, irô, hîrlapirô, szer-
kesztô.volt orszâggyûlési képviselô (Toronto,Ontario,Canada).
1966 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

Életrajzi adatait nem kôzôlte. Egyetemi tanulmânyait
Budapesten végezte, ott szerezte meg doktori oklevelét is.
Kôzgazdasâgtudomânyi kutatâsokat végzett és szakcikkeket
kôzôlt. Az ûgynevezett reformnemzedékhez tartozott, amely
Magyarorszâg szociâlis megûjulâsât sûrgette. 1936-tôl 1939-ig
orszâggyûlési képviselô volt. A mâsodik vilâghâborû utân
kegyetlenûl megkinoztâk, mert ôsszetévesztették a hasonlô
nevet viselô honvéd tâbornokkal. Amikor sikerûlt szabad
fôldre menekûlnie, Clevelandben telepedett meg, ahol ma-



gyarul rendszeres râdiôelôadâsokat tartott, angolul pedig
kôzgazdasâgi vonatkozâsû cikkeket îrt. Nâdas Jânos dr-ral és
Somogyi Ferenc dr-ral egyûtt 1961-ben a clcvclandi Magyar
Talâlkozôk egyik elindîtôja volt, az 1. Magyar Talâlkozô
krônikâjât is ô szerkesztette. Késôbb a kanadai Toronto
vârosâba kôltôzôtt s ott éveken keresztiil a "Kanadai Ma-

gyarsâg" szerkesztôje lett. Eletének utolsô percéig toretlen
lelkesedéssel és hivatâstudattal végezte szcrkesztôi es hilapirôi
munkâjât. 1975-ben hunyt el.

Mûve:

Igy volt... Tôrténetek az elsûllyedt magyar falu életébôl.
Cleveland, Ârpâd Kônyvkiadô, 1964., 259 oldal. (Kaszâs Nagy
Maté irôi âlnévvel jelent meg s 1964-ben arany Ârpâd-érmet
nyert.)

Tanulmânyav.
A magyarsdg kôzgazdasâgi és szocidlis prohléindi. Elszi-

getelhetjûk-e magunkat a korfordulô forradalmi vdltozdsaitôl?
Azl. MTk., 1962., 155-176. oldal.

A magyarsdg (Kôzép-Eurôpa) kôzgazdasâgi jôvôje az
Egyesûlt Nyugat-Eurôpa és a szoï^et kôzôtt. A II. és 111. MTk.,
1966., 31-42. oldal.

Megvdltozik-e vagy mennyiben vdltozik meg az ûjabb
események kôvetkeztében Magyarorszdg és a szovjet blokk
kôzgazdasâgi viszonya a Nyugattal? A IV. és V. MTk., 1966.,
43-56. oldal.

BIRO BELA

a bôlcsészettudomânyok doktora, mûvészettôrténész, egye-
temi tanâr, festômûvész (Irvine, California). 1969 ôta a
mûvészeti fôosztdly, 1970 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

1899 december ITén Makôn, Csanâd vârmegyében
szùletett. 1924-ben a budapesti Képzômûvészeti Fôiskolân
tanâri oklevelet szerzett, 1930-ban a budapesti Pâzmâny Péter
tudomânyegyetemen mûvészettôrténetbôl doktorrâ avattâk.
Két évet âllami ôsztôndîjjal a rômai Collegium Hungaricum-
ban tôltôtt s az olasz-magyar mûvészeti kapcsolatokra vonat-
kozô kutatômunkât végzett. Az 1930-as években, tanâri
mûkôdése idején jelentek meg mûvészettôrténeti tankônyvei.



amelyeket az orszâg minden kôzépiskolâjâba bevezettek.
1941-tôl Kolozsvârott végzett az erdélyi mûvészet tôrténetére
vonatkozô anyaggyûjtést.

1943-ban a kolozsvâri egyetemen magântanârrâ képe-
sitették (habilitâltâk). 1955-ig a budapesti Szépmûvészeti
Mûzeum tudomânyos tisztviselôjeként teljesitett szolgâlatot.
1958-ban Amerikâban a kaliforniai Long Beach State Collège
tanâra lett. 1962 januârjâban a "Teacher of the Montb"
cimmel tûntették ki. Mint a Long Beach State University
mûvészettorténeti tanszékének vezetô tanâra vonult nyuga-
lomba 1970-ben. Magyar vonalon is értékes munkâssâgot
fejtett ki. Elôbb Bécsben mûkôdôtt, késôbb Lichtenstein
fôvârosâban, Vaduzban a Mindszenty-mûzeumot alapîtotta
meg és rendezte be.

Tôbb kônyve, szâmos tanulmânya, kônyvismertetése,
képzômûvészeti bîrâlata, szâznâl jôval tôbb kisebb tanulmânya
jelent meg. Értékes îrâsait ma is vilâgszerte olvashatjiik.

Mûveï:

Kovdcs Mihdly élete és mûvészete. Budapest, szerzô, 1930.,
122 oldal képekkel.

A mûvészettôrténet kézikônyve. Budapest, Szent Istvân
Târsulat, 1936., 323 oldal 347 képpel.

Mûvészeti alkotdsok. Kôzépiskolai mûvészettorténeti tan-
kônyv 4 kôtetben, tôbb kiadâsban. Budapest, Szent Istvân
Târsulat, 1936-1945., sokképpel.

Sikô Miklôs festômûvész monogrdfidja. Kolozsvâr, szerzô,
1942., 88 oldal képekkel.

Barabds Miklôs ônéletrajza. (Bevezetés és sajtô alâ
rendezés.) Kolozsvâr, Minerva, 1943., 210 oldal képekkel.

A magyar mûvészettôrténeti irodalom bibhogrdfidja.
Budapest, Képzômûvészeti Alap, 1955., 800 oldal.

Handbook of Art History. Dubuque, Brown Book Com
pany, 1963., 307 pages, 300 illustrations.

Esztergom, a primdsoh vdrosa. Mindszenty Jôzsef biboros
jegyzeteinek sajtô alâ rendezése. St. Gallen (Svâjc), Magyar
Nyomda, 1973., 135 oldal képekkel.

Nagyobb tanulmdnyai:
Lotz Kdroly emlékkidlUtdsdnak katalôgusa. Budapest,

Szépmûvészeti Mûzeum, 1952., 16 oldal képekkel.



A magyarorszdgi mûtàrgyak pusztuldsa. Sao Paulo, a
Délamcrikai Magyar Hîrlap évkônyve, 1963., 185-195. oldal.

Francesco Szoldatits, 1820-1916. Olasz nyelvû kùlônle-
nyomat a "Mi.scellanea di studi dedicati a Emcrico Vârady"
cîmû dîszalbumbôl. Modena, Mucchi, 1966., 18 oldal, 3 kép.

Overbeck és magyar kôvetôi. Katoliku.s Szemlc (Rôma),
1969. évi4. szâm, 369-375. oldal.

Amerikai mûvészet - magyar mûvészet. A "Napnyugat"
îrôi Kôrének Antolôgiâja (Los Angeles), I. kôtet(1971), 43-56.
oldal.

Fekete Istvdn utolsô évei leveleiben. Katolikus Szemle
(Rôma), 1973. évi 1. szâm, 81-86. oldal.

Burgenlandi krônika. A XVI. MTk., 177-190. oldal.

Kéziratav.

American Artists in Italy During the 19th Century. 70
pages, 30 illustrations.

Erdély mûvészete a reformkorban. 240 oldal sok képpel.
Erdély mûvészete a két vildghdborû kôzott. 200 oldal sok

képpel.
Magyar mûvészek Olaszorszdgban a XX. szdzadban. 200

oldal sok képpel.
A Kistorony. Makô vâros élete a XX. szâzad elsô tizedében.

220 oldal 20 tollrajzzal.
A Marostôl a Csendes-ôcednig. Emlékirat. 250 oldal 25

tollrajzzal.

BOBA IMRE

a bôlcsészettudomânyok doktora, tôrténész, egyetemi tanâr
(Seattle, Washington). 1978 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

Eletrajzi és egyéb adatait nem kôzôlte. A Washington State
University tôrténettudomânyi karân ad elô.

BODOLAI ZOLTÂN ^
a bôlcsészettudomânyok doktora, magyar, francia, német

szakos kôzépiskolai tanâr, egyetemi elôadô (Sydney, New
South Wales, Australia). 1978 ôta a tudomdnyos fôosztdly
tagja.



1917 februâr 27-én, Gômôr vârmegyében, Magyarorszâgon
szûletett (édesanyja, Kossuth Vilma, Kossuth Lajos oldalâgi
leszârmazottja). Kôzépiskolai tanulmânyait a ciszterciek egri és
budapesti gimnâziumâban végezte, egyetemi tanulmânyokat
Pârizsban, Bécsben és Budapesten folytatott. Kôzépiskolai
tanâri oklevelet szerzett, 1942-ben a kir. m. Pâzmâny Péter
tudomânyegyetemen summa cum laude doktorrâ avattâk.
1941/42-ben a Magyar Szemle kiadôhivatali titkâra volt, 1942
oktôber 1-tôl katonai szolgâlatot teljesitett. Ausztrâliâba 1949
oktôberében vândorolt ki. EIôszôr a "Magyar Harangok" dmû
lap fômunkatârsa lett, aztân fokozatosan bekapcsolôdott a
magyar oktatâs és a cserkészet szolgâlatâba. 1952-ben âllami
kôzépiskolai tanârrâ nevezték ki. Tiz évig vidéken tanîtott,
azutân ûjbôl Sydneyben mûkôdôtt. 1972-ben a Sydney-i
egyetemen magyar mûvelôdéstôrténeti tanfolyam vezetésére
kapott megbizâst. 4 éven ât 200 hallgatôja volt. 1977 ôta a
New South Wales âllam érettségi vizsgâjâra elôkészîtô
tanfolyamot vezeti és jelenleg a kôzoktatâsi Minisztérium
magyar Vizsga és Tanterv Bizottsâgânak elnôke. Ugyanakkor
tariit a magyar cserkészek hétvégi iskolâjâban is. A Sydney-i
Magyar Râdiô munkatârsa, a Magyar Intézet, a cserkész-
mozgalom és a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének tagja.
Az utôbbi tôbb érdeméremmel tûntette ki. 1979-ben bekô-
vetkezett nyugalombavonulâsâig az egyik Sydney-i âllami
gimnâzium vezetô szaktanâra volt. Az emlitett tevékenysé-
geken kîvûl magyar és angol nyelvû elôadâsokkal, cikkekkel,
tanulmânyokkal és egyéb îrâsokkal szolgâlja a magyarsâgot.

Mûvev.

Platonikus elemek a Pleiade kôltészetében. Budapest, az
Egyetemi Francia Intézet kiadâsa, 1942., 128oldal.

Angol nyelvkônyv. Sydney, Reformatas Egyhâz, 1951., 80
oldal.

Angol nyelvkônyv magdntanulôk részére. Sydney, Rômai
Katolikus Egyhâzkôzség, 1957., 120 oldal.

The Timeless Nation. The History, Literature, Music, Art
and Folklore of the Hungarian Nation. Sydney, Hungaria
Publishing Co., 1978., 336 pages. (1978-ban arany Ârpâd-
érmet nyert.)

The Unmaking of Peace. (The Peace Treaty of Trianon)
(With co-author Endre Csapô). Melbourne, Australia. Com-



mittee for Human Rights in Central Europe. 1980, 34 oldal.
Hungarian Folk Culture. A Râkôczi Alapîtvâny kiadâ-

sâban készûlô angol nyelvû Magyarsâg Kézikônyve néprajzi

BODO SANDOR

festô- és szobrâszmûvész (Nashville, Tennessee). 1973 ôta
a mûvészetifôosztdly tagja.

1920-ban, Szamosszegen, Szatmâr vârmegyében sziiletett.
Tanulmânyait Budapesten, a Képzômûvcszeti Fôiskolân vé-
gezte. Az Egyesûlt Âllamokba 1957-ben érkezett.

Budapesten a koronâzô Mâtyâs tempiom hclyreâilîtâsi
munkâlataiban vett részt. Mint festô, eleinte vîzfestményeivel
aratott sikert, késôbb arcképeivel tûnt ki, aztân a szobrâszat-
ban csillogtatta meg tehetségét. Restaurâlô képességét Ame-
rikâban bontakoztatta ki igazân. Jackson Andrew és Polk
James volt elnôk otthonât âllîtotta helyre valôban mûvészi
gonddal. Érdeklôdése legutôbb a lovas sport felé fordult.
Ebben a târgykôrben tôbb remekmûvet alkotott. Szâmos
kiâlbtâson vett részt. Ezek kôzûl a kôvetkezôk kûlôn is emlitést
érdemelnek:

National Housing Center, Washington, DC.
Butler Institute of American Art, Youngstown, OH
National Academy Galleries, New York, NY
Smithsonian Institute, Washington, DC
Brooks Mémorial Art Gallery, Memphis, Tennessee
Rydhave, Koppenhâga, Dânia
The Partbenon, Nashville, Tennessee
Colonel Kovâts Bi-Centennial Exhibition, Charleston, South
Carolina

Fôbb mûvei:

Piedmont Hunts.

Hillsboro Hunts Meet at Maple Grave.
Stopping at a Stream.
Racing at Florida Doums.
Hillsboro Hunts Meet.

Cavalry Action in the Battle of Charleston, SC



Kitûntetései:

Gold Medal of honor for watercolor: American Art Week

Exhibition in New York, 1961.
Gold Medal of honor for sculpture: National Arts Club,

New York, NY, 1963.
Gold Medal of honor for oil painting, 1966.

BOGNÂR KÂLMÂN

a bôlcsészettudomânyok doktora, magyar és osztrâk
okleveles kôzépiskolai, nyugalmazott fôiskolai tanâr, mete-
orolôgus-geogrâfus (Sarasota, Florida). ôta 3. tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1908-ban, Budapesten szûletett. Egyetemi tanulmânyait
Budapesten, Rômâban, Bécsben, végiil a Utah âllami
egyetemen végezte. Summa cum laude szerzett magyar doktori
oklevelét 1959-ben Bécsben nosztrifikâltatta. 1937-tôl a
magyar légierôk szakmeteorolôgusa volt (legutôbb alezredesi
rangban). Megelôzôleg hârom évig az Orsz. Meteorolôgiai
Intézet tudomânyos gyakornoka volt. Kétévi deportâlâs utân
1954-tôl 1956-ig a magyar fôldtani intézet hydrogeolôgusaként
mûkôdôtt. 1940-ben olasz âllami ôsztôndîjjal 6 hônapos
meteorolôgiai tovâbbképzést kapott Rômâban a Rep. Mûszaki
Akadémiân; 1948-ban magyar âllami ôsztôndîjjal ugyancsak 6
hônapot Rômâban tôltôtt, Kossuthra vonatkozô kutatâsokat
végzett. 1957-tôl hârom éven ât ausztriai kôzépiskolâban
tanîtott. Az Egyesûlt Âllamokba tôrtént kivândorlâsât kô-
vetôen egyetemi tanulmânyokat végzett, majd Sait Lake City
vârosâban kutatô meteorolôgus lett. 1966-tôl 1974-ig a
pennsylvaniai Slippery Rock State Collège tanâra volt.
Mintegy 70 szaktanulmânyt és kônyvismertetést, sok cikket irt.
Angolul irt cikkeit, kônyvismertetéseit The Professional Geog-
rapher. Journal of Geography, az Amerikai Magyar Szemle
és az Amerikai Meteorolôgiai Târsasâg havi tudomânyos
szakfolyôirata, a "Bulletin" kôzôlte. Az Egyesûlt Âllamokban
élénken részt vett a magyarsâg kôzmûvelôdési tevékenysé-
gében, fôként a sarasotai "Magyar Petôfi Kultûregylet"
elnôkeként éveken ât rendezett ûnnepélyeket és kiâllîtâsokat.
Tôbb elismerésben és kitûntetésben részesûlt.



Mûve:

Ldtdstâvolsdg Magyarorszdgon. Budapest, Sârkâny Nyom-
da, 1936., 75 oldal és 5 grafikon.

Tanulmdnyai:
Az idôjdrds hatalma. A gyôzelmes repûlés titkai (szer-

kesztette Bognâr Istvân), Budapest, Egyetemi Nyomda, 1942.,
50-82. oldal.

Az 1934. évi tavasz szdrazsdgdnak rendkwûliségérôl.
Idôjârâs, XXXIX (1935). évfolyam, 170-178. oldal.

Rendkivuli szdrazsdg Magyarorszdgon. Csapadékeloszlds
1933. jûniiLs-oktôberi idôszakdban kûlônôs tekintettel a nydri
szdrazsdgra. Idôjârâs, XXXIX (1935). évfolyam, 220-235.
oldal.

Az 1935/36. évi tél feltûnô csapadékbôségérôl. Idôjârâs,
XL (1936). évfolyam, 107-115. oldal.

Csonka-Magyarorszdg 1935. évi csapadékeloszldsa. Fôld-
rajzi Kôzlemények, LXV (1937). évfolyam, 1-5. oldal.

Az utolsô hdrom év {1934, 1935, 1936) csapadékmérlege
kûlônôs tekintettel az 1936. év csapadékeloszldsdra. Idôjârâs,
XLl (1937). évfolyam, 118-125. oldal.

Az 1936. évi nevezetesebb 24 ôrai csapadékmaximumok
{10 térképpel). Vizûgyi Kôzlemények, 1937. évfolyam, 3-4.
szâm, 1-18. oldal.

Idôjdrds-tudomdnyi tanulmdnyok. Kézirat. (1972-ben
bronz Ârpâd-érmet nyert.

Idôjdrds és repûlés. Magyar szârnyak. Toronto, Oshawai
Magyar Repûlô Mûzeum, 8. évf., 1979., 86-92. oldal.

A Magyar Taldlkozô tiz éve. A X. MTk., 1971., 132-137.
oldal.

Hozhat-e kedvezô fordulatot Nixon elnôk ûj dzsiai
kûlpolitikdja az "ablaktalanj' Kôzép-Eurôpa szdmdra? A XI.
MTk., 42-43. oldal.

Emigrdns munkakôzôsség megalakûdsa. A XII. MTk.,
87-89. oldal.

Nevelésûgyivildgvdlsdg és a magyar hivatds. A XII. MTk.,
1973. 97-101. oldal.

A légkôrkutatds legkivdlôbb magyar mûvelôi. A XIII.
MTk., 1974., 143-154. oldal.

Tôrténelmi kûldetésûnk. A XV. MTk., 1976., 39-41.
oldal.



Az emigrâciô legfontosabb kôtelessége. A XVI. MTk.,
1976., 135-138. oldal.

BOGYAY TAMÂS

a bôlcsészettudomânyok doktora, tôrténész, tôrténetîrô,
szerkesztô, egyetemi tanâr, a mûncheni Magyar Intézet
igazgatôja (Mûnchen, Bundesrepublik Deutschland). 1968 ôta
a tudomânyosfôosztdly tagja.

1909-ben, Kôszegen szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait
Nagykanizsân a piarista gimnâziumban végezte; 1927-ben
érettségizett. Egyetemi tanulmânyait az Eôtvôs Kollégium
tagjaként Budapesten végezte, majd ôsztôndîjjal Berlinben,
Rômâban és Perugiâban folytatta. Doktorrâ 1932-ben Buda
pesten avattâk. A m. kir. vallâs- és kôzoktatâsûgyi miniszté-
rium mûvészeti osztâlyân teljesitett szolgâlatot. 1945-ben
miniszteri titkârként kerûlt Németorszâgba. Mûnchenben
1952 ôta lakik. 1962 és 1968 kôzt a mûncheni Magyar Intézet
elsô vezetôje volt. 1969 ôta az Intézet "Ungarn-Jahrbuch" cimû
évkônyvének târskiadôja, 1976 ôta pedig a grazi Styria Verlag
"Ungarns Geschichtsschreiber" cîmû sorozatânak szerkesztôje.

Magyar, német, francia, jugoszlâv és amerikai folyôira-
tokban és tanulmânygyûjteményekben, valamint kongresszusi
kiadvânyokban mintegy 65 mûvészettôrténeti és tôrténelmi
tanulmânya jelent meg. Értékes szakirodalmi munkâssâga
nemzetkôzi vonatkozâsban Eurôpa-szerte, a magyarsâg elôtt
pedig vilâgviszonylatban is kôzismert. îrâsainak jegyzéke a
"Kûrschners Deutscher Gelehrtenkalender", a "Répertoire
International des Médiévistes" kôteteiben, valamint az "Un
garn-Jahrbuch" 1979. évi 10. évfolyamâban talâlhatô.

Fontosabb, ônâllôan megjelent mûvei:
A jâki apdtsdgi templom és Szent Jakab-kdpolna. Szom-

bathely, 1944.
Lechfeld. Ende und Anfang. Mûnchen, 1955.
Stephanus rex. Versuch einer Biographie. Wien, 1975.

Ugyanaz magyarul ugyanott, 1976.
Grundzûge der Geschichte Ungarns. 3. Ausgabe. Darm-

stadt, 1977.



BONIS LASZLO

kôltô, îrô, hîrlapîrô (Sao Paulo, Brazil). 1970 ôta az
irodalmi fôosztâly tagja.

1898-ban Pozsonyban, Magyarorszâgon szûletett. Tanul-
mânyait Budapesten végezte. A Szînmûvészeti Akadémiân
1919-ben szerzett oklevelet. Kôlteményeit a Pesti Naplô mâr
korâbban, 1914 ôta kôzôlte. A mâsodik vilâghâborû idején
honvéd szâzadosként teljesîtett katonai szolgâlatot. Irôi tevé-
kenysége az emigrâciôban élénkûlt fel. Kôlteményeit a
braziliai Harangszô, a Délamerikai Magyar Hîrlap, a Magyar
Nôk, a Katolikus Szemie, a kanadai Képes Vilâghîradô, az
angliai Magyar Csalâd, prôzai îrâsait a Szabad Magyarsâg,
Magyar Szabadsâg, Szittyakûrt és a Magyar Éiet kôzôlte. 1968
ôta a Szent Lâszlô Târsasâg tagja

Verskôtetei:

Kaleidoszkôp. Sao Paulo, szerzô, 1958.. 80 oldal.
Tûz és viz kôzôtt. Sao Paulo, szerzô, 1964., 68 oldal.

(1968-ban bronz Ârpâd-érmet nyert.)

BOTOND PÂL

vitéz, az orvostudomânyok doktora, Botond Istvdn néven
kôltô (Auburn, New South Wales, Australia). 1970 ôta az
irodalmifôosztâly tagja.

1912-ben szûletett Budapesten. Kôzépiskolâit a piarista
gimnâziumban, egyetemi tanulmânyait a kir. m. Pâzmâny
Péter tudomânyegyetem orvosi karân végezte. A mâsodik
vilâghâborû folyamân hivatâsos katonaorvosként teljesîtett
szolgâlatot. A hâborû utân Ausztrâliâba vândorolt. Sydneyben
gyakorlô orvosként mûkôdôtt. Kôlteményeit a szabad fôldôn
megjelenô magyar lapok gyakran kôzôlték. Legtôbb verse a
Képes Magyar Vilâghîradôban jelent meg. Az "Ausztrâliai
Magyarsâg"-nak âllandô munkatârsa volt. 1978-ban hunyt el.

Mûvev.

Megosztanàm Veled. Versek és mûfordîtâsok. Sydney,
Ausztrâliai Magyarsâg, 1968., 424 oldal. (1968-ban ezûst
Ârpâd-érmet nyert.)

Ôszi mâglya. Verskôtet. Sydney, Délsziget, 1971., 262
oldal.



Szûret. Verskôtet Novâk Mâriâval és Csepelyi Rudolffal
egyiitt. Melbourne, Aurora, 1972., 105 oldal.

BÔDÔ KAROLY

bûnûgyi szakîrô, volt nyomozô (Pasadena, California).
1973 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1896 november 8-ân, Tasson, Fest-Pilis-Solt-Kiskun vâr-
megyében szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait is ott végezte.
Elôbb postatisztviselô, aztân 25 éven ât m. kir. detektiv
(bûnùgyi nyomozô) volt. Csoportvezetôhelyettes, majd cso-
portvezetô lett. A rendôrség hivatalos lapjânak âllandô
munkatârsaként szâmtalan érdekes îrâst és értékes kôzleményt
adott ki. "A bûnjel" cimmel detektîvregényt is îrt. Gyûjte-
ményes munkâkban, szaklapokban sok tanulmânya jelent
meg. Legtôbb cikkét és tanulmânyât 1930 és 1942 kôzt a
Magyar Rendôr"' cimû rendôrségi lap kôzôlte. îrôi tevékeny-

ségét kivândorlâsa utân is folytatta. Kisregényeit, novellâit,
elbeszéléseit és tanulmânyait egyedûl a Kanadai Magyarsâg
40-nél tôbb îzben kôzôlte. Kiemelkedôbb

A gyakorlati nyomozds cîmmel Nemes Sândor szerkesz-
tésében Budapesten, a Griff Kônyvkiadônâl 711 oldalon
megjelent mû 7 tanulmânyât kôzôlte: A zûrichi tâvirat-csalâs
az 526-533., Detektiv, mint irdsszakértô a 279-281., Érték-
papirlopds a 282-284., Figyelés az 50-59., Hamis milliôsok
az 549-553., Személyleirds a 108-113. és Valutalopds az
506-515. oldalon.

Bôkezû koldussd lettem. Elbeszélés. Ausztrâliai Magyar
Évkônyv, Sydney, kiadô nélkûl, 1968., 25-29. oldal.

Hamis dolldrosok. A Napnyugat îrôi Kôrének Antolôgiâja
11., Los Angeles, Napnyugat, 1971., 31-36. oldal.

Detektivélet - vértanûhaldl. Kisregény. Ausztrâliai Magyar
Évkônyv, 1969., 191-230. oldal.

Detektivélet. Los Angeles, 1976., 240 oldal. (1976-ban
ezûst Ârpâd-érmet nyert.)

Detektivtôrténetek. Jeligés pâlyamû kéziratban. 1970-ben
bronz Ârpâd-érmet nyert.



BROS CECILIA

adatait lâsd Karikds Cecûia néven.

BURGYAN ALADAR

okleveles vegyészmérnôk, mûszaki igazgatô (Cleveland,
Ohio). 1966 ôta az igazgatô tanàcs tagja.

1917 december 29-én, Dicsôszentmârtonban, Kis-Kûkûllô
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. A Szilsârkânyi
Burgyân-csalâd sarja. Vegyészmérnôki oklcvclét a m.kir. "Jô-
zsef nâdor" mûszaki és gazdasâgtudomânyi cgyctcmen 1939-
ben szerezte meg. 1945-ig ugyanott elôadô, tanârsegéd és ad-
junktus volt. 1945-tôl 1951-ig Németorszâgban tartôzkodott,
1951-ben az Egyesûlt Âllamokba vândorolt ki. A clevelandi
Ferre Corporation-nél 1951/52-ben kutatô vegyész, 1952/59-
ben laboratôriumi vezetô, 1959-tôl 1979-ig a festôanyag-
kutatô és fejlesztô laboratôrium igazgatôja volt, 1979 ôta a
vâllalat festôanyag-osztâlyânak mûszaki igazgatôja. Szâmos
szabadalom tulajdonosa. Szabadalmait az Egyesûlt Âllamokon
kîvûl tîznél tôbb orszâg tôrvénye védi. Tôbb tudomânyos
szakmai târsasâg tagja, a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek
Vilâgszôvetségének s a clevelandi Magyar Târsasâgnak al-
elnôke, a clevelandi Magyar Természettudomânyi Kôr alapîtô
elnôke.

Tanulmdnyai'.

Glass Color Technology. Glass Industry, Volume 43
(1962)., pp. 476-477., and 518-519.

Quality Control of Applied Glass Colors. Glass Industry,
Volume 46 (1965)., pp. 188-193. and 238.

Pigmentation of Ceramics. Pigment Handbuch. New
York, Temple G. Patton, John Wiley and Sons, 1973. Volume
11. Ghapter 11-N, pp. 371-390.

Glass Color Technology. Pincus, Alexis G. and Shung-
Huei Chang; Decorating in the Glass Industry. New York,
1977., pp. 79-81.

Quality Control of Applied Glass Colors. Ibidem, pp.
174-179.

Characterization and Identification of the Mixed Métal



Oxides and Ceramic Pigments Manufactured m the U.S.
Interceram, Volume 28th, No. 1., 1979., pp. 97-102.

BUZA JÂNOS

botanikus, okleveles gazda, utazô, tanâr és îrô (Los
Angeles, California). 1978 ôta az irodalmi fôosztâly tagja.

1900 jûnius 21-én, Budapesten szûletett. A Vâradi Buza-
csalâd sarja. 1918 mârciusâban a budapesti Szent Istvân
fôgimnâziumban érettségizett, utâna katonai szolgâlatot tel-
jesîtett. 1919 és 1926 kôzt beutazta Dél-Amerikât. 1930-ban
Magyarôvârt mezôgazdai oklevelet szerzett, szerzôdéssel Tô-
rôkorszâgba kerûlt, aboi Kemâl pasa tejùzemét vezette.
Hazatérése utân 1936-ban az Orszâgos Tejszôvetkezeti Kôz-
pont ûzemvezetôjeként Devecserben, Szolnokon és Gyopâroson
mûkôdôtt. A mâsodik vilâghâborû idején megint katonai
szolgâlatot teljesîtett. Stari Oskolban a 2. magyar hadsereg
lôszerraktârânak megmentéséért arany hadi érdeméremmel
tûntették ki. Ottani sebesûlésébôl valô felgyôgyulâsa utân az
ôsszeomlâsig a miskolci légelhâritô parancsnoksâgon teljesîtett
szolgâlatot. A hâborû utân csalâdjâval egyûtt Venezuelâba
kerûlt, aboi a Los Andes Egyetem (MÉRIDA) erdômérnôki
karânak nôvénytârât vezette, mint tanâr és igazgatôhelyettes,
az erdészeti szakiskola és kîsérleti âllomâs kutatô ûtjait
szervezte az Orinoco folyam torkolatâig, majd a Sierra
Nevadâban angol botanikusok vezetôjeként. A Los Andes
Egyetem nôvénytârât és a chicagôi Field Natural History
Mûseum gyujteményét Brazîliâban, Colombiâban, Vene-
zuelâban és Ecuadorban gyujtôtt ritka nôvények gyùjtemé-
nyével gazdagltotta, ezekrôl a nôvényekrôl spanyol nyelven
tudomânyos munkâkat îrt, amelyeket venezuelai szaklapok
kôzôltek. 1981 augusztus 9-én hunytel.

Mûvei:

Venezuela gyémdntmezôin. Los Angeles, Amerikai Magyar
îrôk, 1978., 135 oldal, 2 térkép, 7 kép.

Visszatérésem a zôld pokolbôl (Braziliâbôl Venezuelâba).
Ûtirajz, Amazônia tôrténelme, fôldrajza és politikai helyzete.
Camberra, Hegyi Zoltân kiadâsa, 1980., 160 oldal, 3 tér
kép, 12 kép.



BUZANE ORMAI ILDIKO

adatait lâsd Ormai Ildikô néven.

CHASZAR EDE

az âllamtudomânyok doktora (Ph.D. in political science),
egyetemi tanâr, a Magyar Cserkész Szôvetség târselnôke és
kûlûgyi hivatalânak vezetôje (Indiana, Pennsylvania). 1973 ôta
a tudomânyosfôosztdly tagja.

1920-ban, Nagyrâkoson, Vas vârmegyében szûletett, 1938-
ban a pâpai reformâtus fôgimnâziumban érettségizett. Egye
temi tanulmânyait a budapesti kir. m. Pâzmâny Péter
tudomânyegyetem jog- és âllamtudomânyi karân végezte,
majd a clevelandi Western Reserve és a washingtoni George
Washington egyetemen folytatta. Az utôbbin 1972-ben
avattâk doktorrâ. 1958-tôl 1969-ig egyetemi tanârsegéd,
tisztviselô és elôadô volt, 1969 ôta a pennsylvaniai Indiana
egyetemen a nemzetkôzi jog és a politika tanâra. A magyar
cserkészmozgalomnak ifjûkora ôta lelkes részese és kimagaslô
vezetô egyénisége. Tôbb magyar szervezet és amerikai
tudomânyos târsasâg vezetôségi tagja, szâmos nagyobb és
kisebb tanulmâny, kôzlemény szerzôje.

Mûvez:

Science and Technology in the Théories of Social and
Political Aliénation. Washington, The George Washington
University, 1969., 65 pages.

Students and Idéologies in Brazil under Goulart. Ann
Arbor, University Microfilms, 1972., 416 pages.

The Vienna Arbitration of 1938'. Czechoslovakia-Hungary.
Cleveland, Western Reserve University, 1958., 117 pages.

The Attitudes of Young Elites Toward Stratégies of
Political Development in Brazil. Indiana, PA., Indiana
University of Pennsylvania, 1973., ii, 62 pages.

Décision in Vienna. The Czechoslovak-Hungarian Border



Dispute of 1938. Astor, Danubian Press, 1978., ix, 165 pages.
(Kézirata 1974-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

Tanulmdnyai:
The Aspirations of African Youths: Example of Solidarity

(New York, Association of Hungarian Students in North
America, 1962), pp. 16-21.

The Place of East Central Europe in Western Civilization.
Toward a New Central Europe (Astor, Danubian Press, 1970),
pp. 104-112.

Scoiiting in Exile and the Future of the World Scout
Movement. Report on World Scouting (Geneve, Graduate
Institute of International Studies, 1967), pp. 207-222.

The possibility of Neutralized Zone m Central Europe.
Studies for a New Central Europe. Sériés 2, No. 1., 1967/68.,
pp. 9-14.

A tdrsadalomtudomdnyok szerepe a nemzetiségi kérdés
tanulmdnyozdsdban. A Xll. MTk., 1973., 215-221. oldal.

Az eurôpai biztonsdgikonferencia hdttere. A XIV. MTk.,
1975., 25-32. oldal.

A magyar irodalom tanûdsa. A XV. MTk., 1976.,
100-104. oldal.

A nemzetiségi elv alkalmazdsa az 1938-as cseh-magyar
hatdrvitdban. a XV. MTk., 1975., 214-229. oldal.

A magyar nemzet jovôje és a kûlfôldôn élô magyar ifjûsdg.
A XVI. MTk., 1976., 48-51. oldal.

The Ethnie Principle and National Boundanes: a Case
Study of the Czechoslovak-Hungarian Border Dispute of 1938.
Documentation sur l'Europe Central (Belgium), Volume xv..
No. 4 (1977)., pp. 267-279.

A nemzetkôzi jog szerepe a nemzeti kisebbségek védel-
mében. A XVIII. MTk., 1979., 76-82. oldal.

A kisebbségek nemzetkôzi védelme és as Egyesûlt Nemzetek
Szervezete. A XX. MTk., 1981., 169-175. oldal.

CHOLNOKY TIBOR

az orvostudomânyok doktora, sebész, festômûvész (Green-
wich, Connecticut). 1967 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja,
1975-ig az orvostudomdnyiosztdly elnôke.



1904 mâjus 30-ân, Szatmâron, Magyarorszâgon szûletett.
Orvostudomânyi tanulmânyait Budapesten és Pârizsban vé-
gezte. 1932-ig a budapesti egryetem I. szâmû sebészeti
klinikâjân mûkôdôtt, 1933-tôl kezdôdôen az Egyesiilt Âlla-
mokban New York és Connecticut tôbb kôrhâzâban folytatott
plasztikai és rekonstruâlô sebészetet. Altalânos elismerést és
jôhîrnevet szerzett, szâmos amerikai és kûlfôldi tudomânyos
târsasâg tagja, tisztségviselôje volt; mint festômûvész is kitûnt,
kiâllitâsokon tôbb elsô dîjat nyert. Mint sebész, a Semmelweis-
érmet is megkapta. Két kônyvet és kôzel 50 szaktanulmânyt îrt.

Mûveinek kônyvészeti adatait nem kôzôlte.

CIBON ROZSA

festômûvész (Chicago, Illinois). 1967 ôta
fôosztdly tagja.

muvészeti

Életrajzi s egyéb adatait nem kôzôlte.
Festményeivel a XIX. Magyar Talâlkozô képzômûvészeti

kiâllîtâsân sikerrel vett részt.

CSAPO ENDRE

lapszerkesztô és kiadô, hîrlapîrô (Sydney, New South
Wales, Australia). 1970 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1921 november 11-én, Répcelak kôzségben. Vas vâr-
megyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Veszprémben
és Budapesten végezte. Katonai szolgâlatra Kolozsvârott vonult
be, a tartalékos tiszti iskolât Budapesten végezte, szolgâlatot
Gyergyôszentmiklôson teljesîtett. Budapest védelmében is részt
vett. Orosz hadifogsâgba esett, ahonnan csak 7 hônap mûlva
kerûlt haza. Magyarorszâgrôl 1948-ban tâvozott s a kôvetkezô
évben vândorolt ki — csalâdjâval egyûtt — Ausztrâliâba, aboi
a gépésztechnikum elvégzése utân 25 éven ât tervezô-rajzolô
gépészként dolgozott.

Politikai, tôrténelmi és gazdasâgi tanulmânyait, elem-
zéseit, riportjait, irodalmi és magyarsâgismereti tudôsîtâsait



1956 és 1968 kôzt a melbournei Magyar Szô s a mûncheni
Magyar Nôk cimû folyôirat kôzôlte. 1964-tôl 1977-ig az
Ausztrâliai Magyarsâg laptulajdonos fôszerkesztôje volt. A lap
sydnei kiadâsânak megszûntetése ôta a jelenleg 25. évfolya-
mâban levô Magyar Élet (Hungarian Life) târsszerkesztôje és
sydneyi fôszerkesztôje.

Mûvet:

Mdtyds kirdly. Tôrténelmi tanulmâny. London, Harsona
Kiadô, 1964. 40 oldal.

The Unmaking of Peace. (With Zoltân Bodolai.) Mel
bourne, Committee for Human Rights in Central Europe,
1980., 32 pages.

CSAVOSSY LEÔ

bârô, a jog- és âllamtudomânyok doktora, okl. gazda, îrô
és hîrlapirô (Wien, Austria). 1966 ôta az irodalmi fôosztdly
tagja.

1906 jûlius 3-an Gyôrôtt, Magyarorszâgon szûletett. Régi
magyar nemesi csalâd sarja. Egyik ôse 1698-ban kitûntetésként
kapta a bârôi rangot, mivel hôsiesen harcolt a tôrôkôk ellen.
Âllamtudomânyi doktorrâ 1929-ben, jogtudomânyi doktorrâ
1932-ben avattâk. Magyarôvârott elvégezte a gazdasâgi
akadémiât is. 1937-ben letette az iigyvéd-bîrôi vizsgât, de
hîrlapîrôi pâlyâra lépett. Ezt a hivatâsât folytatta az Egyesûlt
Âllamokban, majd Ausztriâban a mâsodik vilâghâborû utân
is. Tudôsîtâsain, tôbb ezernyi cikkén klviil 11 kisebb kônyvet
adott ki. Ezek kôzûl az Akdcillat cimû verskôtet Kolozsvârott,
az Erdêly tôrténete Gyulafehérvârott, Bdndt tôrténete, Erdély
a magyar sport tûkrében és a Sportlexikon Temesvârott, a
Pdzmdny Péter cimû életregény, Az olimpidk tôrténete, az
Érdekes bûnûgyi esetek és a Magyarorszdgi testedzések sza-
bdlyzata pedig Budapesten jelent meg. 1970-ben hunyt el.

Legûjabb mûvei:
. Hirdessétek harangok. Tôrténelmi regény. New York —

Mûnchen, szerzô, év nélkûl (1956), 99 oldal.
Ilyen az élet. Elbeszélések. New York — Mûnchen, szerzô,

1964., 128 oldal. (1964-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)



CSEPI BELA

îrô, mûfordîtô, szkv. csendôr ezredes (Cleveland, Ohio).
1980 ôta az irodalmijôosztâly tagja.

1898 mârcius 23-ân, Kôpcsény nag^kôzségben, Moson
vârmegyében, Magyarorszâgon szùletett. Kôzépiskolai ta-
nulmânyait Gyôrôtt és Kecskeméten végezte. Mint honvéd
hadaprôdiskolai ndvendéket, 1916 augusztus 18-ân, a Lu-
dovika Akadémiân avattâk zâszlôssâ. Hivatâsos tisztként

Szegeden, majd az orosz és olasz harctereken teljesîtett
arcvonalbeli szolgâlatot. Tôbb kitûntetése és rendjele van.

Irodalommal 1930 ôta foglalkozik. Cikkei elôszôr a
Csendôrségi Lapok hasâbjain jelentek meg. Csendôrerények
cîmû kônyvét is ugyanez a folyôirat adta ki. Az Egyesùlt
Allamokban 1952 ôta lakik. Irodalmi tevékcnységét itt is
folytatta. îrâsai A Hétben, majd a Katolikus Magyarok
Vasârnapjâban és a Képes Magyar Vilâghîradôban jelentek
meg. Az utôbbinak bat éven ât volt munkatârsa. Gondolatok
cîmû kônyvét a Kârpât Konyvkiadô Vâllalat adta ki. Egyik
jeligés pâlyamûvét 1964-ben Ârpâd-dîszoklevéllel tûntették ki.
Tallôzds a kûlfôldi irodalom berkeiben cîmmel sorozatot
indîtott, ebbôl azonban csak két fûzet jelent meg. Mâs, ûjabb

A képes levelezôlap. Histôriâs Kalendârium. Youngstown,
KMV., 1976., 209-210. oldal.

Csendôrségi évgyûrû. A XIX. MTk., 1980., 162-163.
oldal.

Gondolatok. Gondolat-darabok. Cleveland, a kiadô fel-
tûntetése nélkûl, 1964., 111 oldal.

CSERNOHORSZKY VILMOS

az orvostudomânyok doktora, sebész, kôzîrô (Neuburg-
Donau, Bundesrepublik Deutschland). 1976 ôta a tudomânyos
fôosztdly tagja.

Szûletési évét és helyét nem kôzôlte. Orvostudomânyi
doktori oklevelét 1953-ban, Budapesten, az Orvostudomânyi
Egyetemen szerezte meg. 1956-ig az esztergomi kôrhâz
sebészeti osztâlyân mûkôdôtt. 1957-ben sebész szakorvosi
képesîtést szerzett, a budapesti egyetem I. szâmû sebészeti



klinikâjân lett tanârsegéd. Megszervezte az aneszteziolôgiai és
az intenzîv terâpiâs osztâlyt, amelynek vezetôje lett. 1961-ben
aneszteziolôgus szakorvosi képesîtést nyert. 1967-ben az
esztergomi kôrhâz osztâlyvezetô sebész fôorvosâvâ nevezték ki.
1968-tôl 1971-ig a Saarland egyetem aneszteziolôgiai inté-
zetének fôorvosa volt. 1971 ôta a bajororszâgi Neuburg-Donau
vâros két kôrhâzâban az aneszteziolôgiai osztâlyok vezetô
fôorvosaként mûkôdik. Magyarorszâgi és kûlfôldi szaklapok-
ban 95 tudomânyos kôzleménye jelent meg. Kôzirôi tevékeny-
ségét a mûncheni "Nemzetôr" âllandô munkatârsaként fejti ki.

Tanulmânyaira vonatkozôan kônyvészeti adatokat nem
kôzôlt.

CSERY C. MIHÂLY

a bôlcsészettudomânyok doktora, az Orszâgos Széchenyi
Kônyvtâr, majd a m. kir. vallâs- és kôzoktatâsûgyi minisz-
térium volt fôtisztviselôje, egyetemi és fôiskolai elôadô
(Montréal, Québec, Canada). 1966-tôl a tudomdnyosfôosztdly
tagja.

1911-ben, Budapesten szûletett. Egyetemi tanulmânyait a
kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen végezte, Auszt-
riâban, Francia-, Német- és Olaszorszâgban folytatta. Doktori
oklevelét "A Zrinyiâsz sorsa" cimû értekezésével 1943-ban
Budapesten szerezte meg. 1935-tôl 1941-ig az Orszâgos
Széchenyi Kônyvtârban, azutân a kôzoktatâsûgyi minisztérium
tudomânyos ûgyosztâlyân teljesîtett szolgâlatot; kôzben egye
temi elôadô s a Képzômûvészeti Fôiskola megbîzott tanâra is
volt. Tôbbszôr teljesîtett katonai szolgâlatot. A felvidéki,
erdélyi és délvidéki bevonulâsokon mint tartalékos tùzér
fôhadnagy vett részt. 1945/49-ben a francia katonai kor-
mânyzôsâg németorszâgi tisztviselôje volt. 1951 ôta a montréali
katolikus iskolabizottsâg alkalmazottjaként mûkôdôtt, 1961-ig
az "Ecclesia" cimû hitbuzgalmi kôzlônyt is szerkesztette.

Tudomânyos kôzleményei 193Ttôl magyar, angol és
francia nyelven jelentek meg. 11 kisebb tanulmânyât ônâllôan
is kiadta. 500-nâl jôval tôbb magyar vonatkozâsû cikkét
kûlfôldi magyar és kanadai francia lapok kôzôlték. Az Északi
Fény" szerkesztôbizottsâgânak is tagja volt. 1970-tôl 1973-ig a
québeci egyetem levéltârosként alkalmazta. 1979-ben hunyt el.



Ondllô kiadvdnyai:
Stephanus Parmenius of Buda. Montréal, Lumière du

Nord. 1952., 31 pages.
Magyarorszdg a XVI. szdzadi Eurùpdban. Montréal,

MSzM kiadâs, 1955., 16 oldal.
Vitkovics Mihdly. Montréal, Eszaki Fény, 1962., 12 oldal.
A magyarsdg kûzdelmeinek mélldnylata a Zrfnytek ko-

rdban. Montréal, Északi Fény, 1964., 15 oldal. ( 1965-ben ezûst
Ârpâd-érmet nyert.)

Contes et légendes. Montréal, Lumière du Nord, 1973.,
1974., 32 pages.

Kiemelkedôbb tanulmdnyar.
A magyar emigrdciôk tôrténetébôl. Kanadai Magyarsâg,

1954 januâr 24., 30. és februâr 2. szâm.
Laformation de VEurope au début du XIXe siecle. Michel

Clauser névvel. Montréal, "L'école canadienne", 1959., pp.
632-634. et 701-704.

La tragédie de Vhomme (Maddch). "L'école canadienne",
1961., pp. 642-645.

Les archives de journaux à la C.E. G.M. Québec, Archives,
1970., pp. 32-42.

Trianon Eurôpa veresége. Virrasztô, 1971. évi szeptem-
beri szâm, 3-8. oldal.

A magyarok eredete korûl. Magyar Tôrténeti Szemle,
1972., 117-122. (n) oldal.

A politikus Maddch. A XL MTk., 1972., 169-176. oldal.
IX. és X. szdzadi magyarok és szldvok a tôrténetîrdsban.

AXVII. MTk., 1978., 131-137. oldal.

CSIGHY SANDOR

kôltô és Irô (Marrero, Louisiana). 1966 ôta az irodalmi
fôosztdly tagja.

1891-ben, Csenger kôzségben, Szatmâr vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. Fôiskolai tanulmânyait a kecske-
méti jogakadémiân végezte. Katonai szolgâlatot teljesîtett.
Mint m. kir. alezredes, a mâsodik vilâghâborû utân kerûlt
kûlfôidre. A louisianai Marrero-ban telepedett le. Ihletett
kôltô és irô, elsôsorban katonakôltô. Verskôtetei 1937 ôta



jelentek meg. A kôlni Vôrôsmarty Irodalmi Kôr és a torontôi
Magyar Helikon Târsasâgnak is tagja volt. 1979-ben hunyt el.

Mûvei:

Trianoni konnyek. Versek. Budapest, Singer and Wolf-
ner, 1937.

Bûjdosô Idngok. Versek. Budapest, Stephaneum, 1941.
Az én vetésem. Versek. Budapest, Singer &Wolfner, 1943.
Viharok sodrdban. Versek, New Orléans, szerzô, 1954.
Hangok a romok alôl. Versek. New Orléans, szerzô, 1957.
Felhô és szivdrvdny. Versek. New Orléans, szerzô, 1958.
Mozaik kockdk. Versek. New Orléans, szerzô, 1959.
Védjetek meg engem. Versek. Kôln-Detroit-Wien, Ame-

rikai Magyar Kiadô, 1961.
Tûzmaddr. Versek. Ugyanaz a kiadô, 1962.
Vdlogatott versek. l-Il. kôtet. Ugyanaz a kiadô, év nélkûl.
Tûkôr. Versek. Ugyanaz a kiadô, 1963.
Islen veled, Farsangi Herceg! Versek. New Orléans, szerzô,

cv nclkul. (1964-ben — a "Tûkôr"-rel és a "Mozaik kockâk"-
kal egyûtt — ezûst Ârpâd-érmet nyert.)

Dalolm szeretnék még! Versek. New Orléans, szerzô, 1965.
Aranyhdlô. Versek. Kôln-Detroit-Wien, Amerikai Magyar

Kiadô,1969.

CSOCSÂN JENÔ

adatait lâsd Vdralljai CsocsdnJenô néven.

CSONKA JÂNOS

a jogtudomânyok doktora, angol, német, francia és
tôrténelem szakos ausztrâliai kôzépiskolai, majd svâjci tanâr
(Bôle, Suisse). 1976 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1914-ben, Szil kôzségben, Sopron vârmegyében szûletett. A
gyôri bencés gimnâzium elvégzése utân a budapesti kir. m.
Pâzmâny Péter tudomânyegyetem jog- és âllamtudomânyi
karân folytatta tanulmânyait. Doktori oklevelét 1940 mâju-
sâban szerezte meg. Ezt megelôzôen 1938/39-ben Pârizsban,
ezt kôvetôen pedig 1941-tôl 1943-ig Genfben nemzetkôzi kôz-
és magânjogi tanulmânyokat folytatott. Genfben az "Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internationales" beosztottja



volt. Magyarorszâgot 1947 elején hagyta el. Svâjcbôl 1949
végén telepûlt ât Ausztrâliâba. A melbournei egyetemen
tanâri oklevelet szerzett, majd 1958 végéig âllami kôzépis-
kolâban tanîtott. Innen Londonba kerûlt, 1959 âpriiisâban
pedig Svâjcban a neuchateli Ecole Supérieure de Commerce
angol-német tanâra lett.

Kutatâsai és tanulmânyai fôként az eurôpai tdrténelem

utolsô szâz évének magyar vonatkozâsaival foglalkoznak. Ezen
belûl elsôsorban az eurôpai kisebbségek, kiilônosen pedig az
ûgynevezett utôdâllamokban élô magyarsâg jogi és tényleges
helyzetére vonatkozô tanulmânyokat folytat.

Tanulmânyai-.

Magyarok, Erdély és Eurôpa. A XVI. MTk., 1977.,
147-155. oldal.

A dàkoromdnfolytonossdg elméletének cdfolata. A XVlll.
MTk., 1979., 197-212. oldal.

La version la plus récente de la théorie de la continuité
daco-roumaine. Documentation (Belgium), volume 1979.,
numbers 2., 3., 4. et volume 1980., number 4.

CSORDÂS GABOR

reformâtus esperes, gyûlekezeti lelkipâsztor, szerkesztô és
kiadô (New York, New York). 1979 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1920 jûnius 24-én, Székesfehérvârott szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Budapesten, a Lônyay utcai reformâtus gim-
nâziumban, hittudomânyi tanulmânyait ugyanott a Refor
mâtus Teolôgiai Akadémiân 1938-t6l 1942-ig végezte. Mint
segédlelkész, elôbb Kiskunhalason, késôbb Budapesten, a
Kâlvin téri reformâtus egyhâzbgm szolgâlt. 1947 tavaszân
ôsztôndijjal a svâjci Bâzelba kûldték tanulmânyainak foly-
tatâsa céljâbôl, az év végén pedig ugyancsak ôsztôndijjal az
Egyesûlt Allamokba kerûlt, aboi New Yorkban a Union
Theological Seminary-ben két éven ât folytatott tanulmâ
nyainak befejezése utân "Master of Theology" (S.T.M.)
fokozatot szerzett. 1949-tôl 1956-ig a New York âllamban levô
Poughkeepsie magyar reformâtus egyhâzânak lelkésze volt,
azôta pedig New York vârosâban a Fûggetlen Magyar



Reformâtus Egyhâz lelkipâsztoraként, valamint az Amerikai
Magyar Reformâtus Egyhâz new-yorki egyhâzmegyéjének
espereseként mûkôdik.

Lelkipâsztori szolgâlatâval pârhuzamosan jelentôs szerepet
toit be a magyarsâg kôzmûvelôdési tevékenységében is.
Nemcsak a reformâtus istentiszteleti szolgâlat vezetôje a
WHBI-FM râdiô 105.9 hullâmhosszân, hanem a Szabad
Eurôpa Râdiô protestâns mûsorânak is vezetôje. Nemcsak a
National Council of Churches, hanem az Amerikai Magyar
Szôvetség és az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet
orszâgos igazgatôsâgânak is tevékeny tagja. Keresztyén vilâg-
nézeti âllâsfoglalâsait, értékes tanulmânyait és cikkeit fôként a
"Reformâtus Hfrek" cîmû idôszaki lap kôzli, amelynek 1974
ôta kiadôja és egyik szerkesztôje.

CSÔKA ISTVÂN

festô- és grafikus mûvész, tanâr (Woodhaven, New York).
1971 ôta a mûvészetifôosztâly tagja.

1897 januâr 2-ân, Gârdonyban, Fejér vârmegyében
szûletett. Mûvészeti tanulmânyait 1922 és 1927 kôzt a
budapesti Képzômûvészeti Fôiskolân végezte. Festômûvészi és
grafikai képesitést szerzett. 1927-ben Firenzében mâr nem-
zetkôzi kiâllîtâson vett részt. Firenze utân 1928-ban Rôma,

1929-ben Genf, Stockholm és Philadelphia, 1930-ban Gleve-
land, Tokyo és Belgrâd, 1932-ben az olasz Munza, 1944-ben
Rio de Janeiro és Sao Paulo, 1954-hen Pârizs és Izrael,
1956-ban rajzaival Strasborg, 1967-ben megint Tokyo, 1976-
ban pedig Puerto Ricoban Ponce kôvetkezett. Ônâllô kiâllî
tâson 20-nâl tôbb Izben mutatta be mûveit. A Smithsonian

Institute vândorkiâllîtâsa keretében hârom éven ât mutatta be

"Contemporary American Drawing V" cimû gyûjteményét, az
Fgyesûlt Âllamok egyetemein. Festményei, rajzai, rézkarcai
nemcsak felsorolhatatlanul sok magângyûjteményben fog-
lalnak helyet, hanem tôbb mint 20 kôzgyûjteményben is
megtalâlhatôk. Az utôbbiak kôzûl csak példaként emlîtjûk a
budapesti vârosi mûzeum, a British Muséum, a Library of
Congress, a New York Public Library, a Hunter Collège, a
Brooklyn Muséum, valamint a Fashion Institute of Technology
nevét. Az utôbbi 1927-tôl 1979-ig alkotott munkâibôl —



"One-man 50 Year Rétrospective Exhibition" cimmel — 1979
februâr 6 és mârcius 17 kôzt 104 olaj-, pasztell- és
vîzfestményét, szâmos rajzât és grafikâjât mutatta be.

Kiâllîtott mûalkotâsaival 32 nagyobb kitûntetésre és
jutalomra tett szert. Gyakran nyert elsô dîjat, tôbbszôr
arany érmet. 1971-ben a clevelandi Magyar Talâlkozôn ki
âllîtott festményeivel is arany Arpâd-érmet nyert. Kûlôn
kimagaslô értékû tevékenységet jelent 1945 ôta mindmâig
folytatott tanâri mûkôdése 1945 és 1965 kôzt a "Parsons School
of Design," 1948 és 1953 kôzt a Hunter Collège, 1958 és 1965
kôzt a City Collège, 1959 és 1972 kôzt a "National Academy of
Design School of Fine Arts", 1959 ôta pedig a "Fashion
Institute of Technology" kôtelékében. "Pastel Painting" cîmû
kônyvét 1962-ben a Reinhold Publishing Co. adta ki.

Nagyobb festményei:

Winter Woods

Own Produce

Figure Composition
Horses

Beach Croup
Fnd of Season

Stampede
Lamentation

Three Horses

Farewell

Famine

Deluge
Hampton Riders
Nude

Park Musicians

Fisherman's Wife

Refuge from the Flood
Rising Waters
Little Rebel

Studio Corner

Riot in the Park.

CZ

CZAKO KAROLY

okleveles vegyész és kohômérnôk, mûszaki igazgatô (Seven
Hills, Ohio). 1977 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1929-ben, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai tanulmâ-
nyainak megszakitâsâval ônként jelentkezett katonai szolgâ-
latra. 1945-ben hadifogsâgba esett. Érettségi vizsgâjât ki-
szabadulâsa utân tette le, aztân elôbb vegyészi, késôbb a



Nehézipari Mûegyetemen kohômérnôki oklevelet szerzett. Az
Egyesûlt Âllamokban folytatta kohôipari kutatâsait. Kuta-
tômunkâval, gyârtervezéssel, mûszaki tanâcsadâssal és iizlet-
szerzéssel foglalkozik. Ilyen feladatkôrben évekig mûkôdôtt
kûlônbôzô dél-amerikai, eurôpai és âzsiai orszâgokban. 1962
ôta a Davy McKee Corp. alkalmazottja. Végùl a Vas- és Acél-
ipari Kôzpont "Process Engineering" osztâlyât vezette. 1980
nyarân az amerikai kormâny felkérésére Kînâban, Pekingben
és Mandzsûriâban tartott mûszaki tudomânyos elôadâssoro-
zatot. Magyar vonatkozâsban a clevelandi Magyar Termé-
szettudomânyi Kôr ûjjâszervezésével végzett kimagaslô értékû
tevékenységet. Tôbb mâs amerikai és eurôpai tudomânyos és
mûszaki târsasâg tagja volt. Gyakran vett részt nemzetkôzi kon-
fcrenciâkon és tartott elôadâsokat egyetemeken is. 100-nâl
tôbb szaktanulmânya és mûszaki kôzleménye jelent meg. 1981
augusztus 8-ân hunyt el.

Jelentôsebb tanulmdnyai:
Recent Data for Ore-Dressing of Silicothermic Magnésium

Metallurgy. Kohâszati Lapok, Volume 9 (Budapest, 1955),
pp. 413-419.

Benefication of Cernent Raw Materials by Dwight-
Lloyd Processes. American Institute of Mining-Metallurgical
Engineers (AIME) Transactions. Volume 220 (St. Louis,
1962), pp. 469-476.

The Continuons Sintering Process. Research and 10
Applications. First American Agglomération Symposium.
Philadelphia, New York and London, Interscience Publisher,
1962., pp. 511-540.

CZIKANN-ZICHY MÔRIC

az âllam- és a kôzgazdasâgtudomânyok doktora és a
kôzgazdasâgtan fôiskolai tanâra (Bryn Mawr, Pennsylvania).
1968 ôta a tudomânyosfôosztâly tagja.

1907-ben, Pozsonyban, Magyarorszâgon szûletett. Egye-
temi tanulmânyait Budapesten és Innsbruckban végezte.
Budapesten âllamtudomânyi, Innsbruckban kôzgazdasâg-
tudomânyi doktori oklevelet szerzett. A budapesti kôzgaz-
dasâgi egyetemen tanârsegéd lett. Késôbb a Keresztény



Gazdasâgi és Szociâlis Part, majd a Katolikus Népszôvetség
fôtitkâra volt. 1938-ban kûlûgyi szolgâlatba lépett, mint
kôvetségi titkâr, Bukarestben és Pozsonyban tcljesîtett szol-
gâlatot. 1945-tôl 1948-ig a kûlûgyminisztérium gazdasâg-
politikai osztâlyât vezette. Magyarorszâgot 1948 derekân
hagyta el. Amerikâba 1950-ben vândorolt ki. 1954-ig New
Yorkban a "Mid-European Studies Center" târskutatôja volt.
1956-ig a "US Escapee Program" keretében a magyarorszâgi
menekûltek elhelyezését végezte. 1956 ôta az Immaculata
CoUege-ban a kôzgazdasâgtan tanâraként mûkôdôtt, 1967-ben
Philadelphiâban a St. Joseph's College-ban is elôadott.

Tanulmdnyai:
Uj magyar feladatok a vdltozott politikai helyzet kôvet-

keztében. A VII. MTk., 1968., 52-62. oldal.

Nyugat-Németorszdg ûj keleti politikdja és annak kiha-
tdsa Kôzép-Eurôpdra. A X. MTk., 1971., 19-27. oldal.

Amit meg kell akaddlyoznunk. A XV. MTk., 32-34. oldal.

DADAY FERENC

festômûvész, (Burbank, California). 1975 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

1914 mâjus I4-én Kerkabarabâs kôzségben, Zala vârme-
gyében szûletett. A budapesti Iparmûvészeti Fôiskolât 1938-
ban végezte. Utâna Rômâban folytatta tanulmânyait. Al-
kotâsait a budapesti Nemzeti Galéria és a Szépmûvészeti
Mûzeum kiâllltâsain, majd Milânôban és Stockholmban
mutatta be. 1948-ban Peron elnôk és felesége Argentinâba
hîvta meg. Argentlnâban az elnôki par arcképének megfes-
tésén kîvûl sok mas argentinai elôkelôség portréjât is elkészî-
tette. 1955-ben Los Angelesbe telepûlt ât, ahol a kaliforniai
egyetem szâmâra készitette alkotâsait. 1956-ban és 1971-ben
nagy sikerrel rendezett kiâllitâsokat. 1970-ben fogott hozzâ
"Nixon Andauban" dmû 72 x 120 inch nagysâgû olajfest-
ményének elkészîtéséhez, kôzben tôbb kiâllitâson vett részt.



1976-ban Sonoma vâros részére megfestette "Haraszthy
Agoston, a kaiiforniai bortermelés atyja" cîmû kompozîciôjât.
Ecsetjével bejârta Alaszkât, Mexikôt, Hawaiit, Tahiti, Moorea
és Samoa szigeteit. A "Southwest Art" 1980 mârciusi szâma
hosszabb cikkben szâmolt be munkâssâgârôl. Ugyanebben az
évben szûlôfaluja templomâban festett 42 alakos falképet.
1981-ben Ronald Reagan elnôk arcképét készitette el, amelyet
az elnôk mârcius 27-én vett ât hivatalosan a Fehér Hâzban.

D'ALBERT FERENC

a bôlcsészettudomânyok doktora, hegedûmûvész, zene-
szerzô, karnagy és zenetanâr (Chicago, Illinois). 1966 ôta a
mûvészeti fôosztdly elnôke, 1975-ig egyben a zenemûvészetî
osztàly elnôke.

1918 szeptember 17-én, Gyôrôtt szûletett. A budapesti
Zenemûvészeti Fôiskolân végzett. Hegedûmûvészi és zenetanâri
képesitést szerzett. Doktorrâ a budapesti tudomânyegyetemen
avattâk. Tôbb ezernyi hangversenyen szerepelt. Eurôpa,
Kanada és az Egyesiilt Allamok nagyobb zenekaraival gyakran
jâtszott szôlôszâmokat. Mint zeneszerzô, 175-nél tôbb zene-
darabot alkotott. 1956 ôta az Egyesûlt Allamokban él, 1959
ôta a chicagôi Conservatory Collège elnôke, e mellett azonban
tôbb egyetemen is mûkôdôtt, mint zenetanâr. A chicagôi "The
Zoltân Kodâly Academy and Institute" alapîtô elnôke. Szâmos
akadémia és zenemûvészeti târsasâg tagja, tôbb aranyérem és
elsô dîj nyertese. Vilâghîrnevének megfelelôen zenemûvei és
hegedûjâtékai hanglemezeken is forgalomba kerûltek.

Nevezetesebb mûvei:

Four Portraitsfor Violin and Orchestra.
Tarantelles for Violin and Piano. 1968-ban arany Arpâd-

érmet nyert.

Lemeze:

The Music of Franz Lehar. Thrilling Mélodies from
"Paganini" and "Guidetta". Cleveland, B and F Record Go.,
év nélkûl, SG-1000.



D'ALBERT GYULA

a bôlcsészettudomânyok doktora, hegedûmûvész, karnagy,
zeneszerzô és tanâr (Chicago, Illinois). 1967 ôta a mûvészeti
fôosztâly tagja.

1892 februâr 26-ân Salgôtarjân vârosâban, Nôgrâd vâr-
megyében szùletett. Hegedûmûvészi és zeneszerzôi képesîtést
szerzett, de trombitân is kitûnôen jâtszott. Szâmos hangver-
senyen vett részt és kivâlô zenetanârnak bizonyult. A chicagôi
Conservatory College-ban, amelynek fia, D'Albert Ferenc volt
az elnôke, 17 éven ât tanîtott. Tôbb mint 200 zenemûvet
szerzett (hegedûre, trombitâra, vonôs négyesre, zenekarra és
énekre). Mûveit hanglemezeken is forgalomba hoztâk. Tôbb
zenemûvészeti târsasâg hlvta meg tagjai sorâba. A "Zoltân
Kodâly Academy and lnstitute"-nak tiszteletbeli elnôke volt.
1979 oktôber 14-én, 87 éves korâban hunyt el.

Kiemelkedôbb mûvei:

Anniversary Menuetfor the 150th Anniversary of the State
ofIllinois, 1976.

Romance for violin, cello and piano (1972).
First Little Piano Suite (dedicated to Catherine Sauer

Smith). 1968.
Summer Evening for two violins and piano, 1971.
Preghiera for violin, cello and piano (for my son,

François), 1978.
My Everlasting Love Song for my dear wife (piano trio),

1979.

D'ALBERT MARIA

operaénekes, fôiskolai tanâr (Chicago, Illinois). 1967 ôta a
mûvészetifôosztâly tagja.

1924 oktôber 25-én, Gyôrôtt szùletett, ott is nevelkedett.
Elôszôr 9 éves korâban szerepelt nagy sikerrel. A budapesti
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolân a legmagasabb kitûn-
tetéssel végzett, mint operaénekes. Fellépéseivel Budapesten,
Pârizsban, Bécsben, Londonban, Brùsszelben és Dublinben,
Winnipegben és Chicagôban aratott sikereket. Mint tanâr is,
igen értékes munkât végzett. O szervezte meg a chicagôi



Conservatory College-ban az "Opéra Workshop"-ot, amelynek
eredményét az Egyesûlt Âllamok bârmely egyeteme és
fôiskolâja elfogad. Ennek az "Opéra Workshop"-nak igaz-
gatôja.

Nagyobb szerepei:
Leonora Verdi "Il Trovatore"-jâban,
Elizabeth a "Don Carlos"-ban, tovâbbâ
a Tosca, Freischutz, Turandot, Masked Bail, Cavallena

Rusticana, I Pagliacci, La Forza del Destina és a Hdry Jànos
fôszerepeiben. A Hubay-emlékhangversenyen Ernest Ungerrel
egyiitt énekelt. Fellépéseivel einyerte a Magyar Opéra
Barâtainak dîjât is.

DARUVÂR, YVES de

francia diplomata és szakîrô (Paris, France). 1972 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tiszteletbeli tagja.

1921-ben Istambulban, Tôrôkorszâgban szûletett. A ma
gyar Daruvâri Kacskovics-csalâd sarja. Édesapja, Daruvâri
Kacskovics Tibor 1892-ben szûletett Gyôrôtt, a bécsûjhelyi
katonai akadémiân végzett, az elsô vilâghâborû elején,
Przemysl védelmében vitézûl harcolt. Orosz hadifogsâgba
esett, ott megtanult tôrôkûl s a hâborû utân a tôrôk hadsereg
tûzérségi tanâcsadôja lett. A francia Emilie-Mercedes Albert-
tel kôtôtt hâzassâgâbôl szûletett fia, Imre gyermekkorâban
Franciaorszâgba kerûlt, francia âllampolgâr lett s az Yves de
Daruvar nevet vette fel. A Tengerentûli Fôiskolân szerzett
oklevelet. Leclerc tâbornok seregében az egész mâsodik
vilâghâborût végigharcolta. Hâromszor sebesûlt. Megkapta a
Francia Becsûletrend fôtiszti keresztjét is. A hâborû utân a
francia tengerentûli (gyarmati) kôzigazgatâs szolgâlatâba
lépett, 1962/63-ban a Comores-szigetek kormânyzôja, ezt
kôvetôen pedig a francia atomenergia-hivatal fôtisztviselôje
lett.

A magyar kérdések irânt mindig melegen érdeklôdôtt.
1971-ben a trianoni békeparancsrôl irt kônyve a kôzép- és
kelet-eurôpai kérdésekkel foglalkozô szakkôrôkben feltûnést
keltett és âltalânos elismerést vivott ki.



Mûvev.

De Londres à la Tunisie, carnet de route de la France
Libre. Paris, Lavauzelle et Cie, 1945., 186 pages.

Le destin dramatique de la Hongrie. Trianon ou la
Hongrie écartelée. Paris, Éd. Albatros, 1971., 249 pages.
(1972-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

The Tragic Fate of Hungary. Aster Park - Mûnchen,
American Hungarian Literary Guild and Nemzetôr, 1974.,
235 pages.

A feldarabolt Magyarorszdg. Luzern, Balogh Jôzsef ki-
adâsa, 1976., 286 oldal.

Tanulmdnyai
a "Documentation sur l'Europe Centrale" hasâbjain:
En marge des fêtes mémoriales du Maréchal de Berchényi,

fondateur des régiments de hussards en France. Volume VI
(1968)., No. 2.

Les rapports entre la Pologne et la Hongrie à travers
IHistoire. Volume VII (1969)., No. 1.

Le cinquantenaire du Traité de Trianon. Volume VIII
(1970)., No. 2.

La Hongrie de Horthy (1919-1944). Volume IX. (1971).,
No. 1.

Le millénaire du roi Saint-Étienne. Volume IX. (1971).,
No. 2.

' La destruction de la Monarchie Danubienne et Vavenir de
l'Europe Centrale. Volume X (1972)., No. 1.

DÂLNOKl VERESS LAJOS

vezérezredes, hadtôrténész, diplomata (London, England).
1971 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja, 1975 ôta tiszleletbeli
tag.

1889-ben Sepsiszentgyôrgyôn, Hâromszék vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. Tiszti és vezérkari akadémiât
végzett. Tanulmânyait Francia- és Németorszâgban folytatta.
Azelsô vilâghâborût huszârhadnagyként kezdte, a szerb, orosz
és olasz harctereken kùzdôtte végig. Hâromszor sebesûlt.
1920-tôl vezérkari tiszti szolgâlatot teljesîtett, a Ludovika
Akadémiân a hadtôrténet tanâra volt, 1934-tôl 1938-ig a bécsi



magyar kôvetség katonai attaséjaként mûkôdôtt. A mâsodik
vilâghâborû folyamân a mâsodik hadsereg fôparancsnoka lett,
majd az orszâg vezetésére kapott kûlônleges megbîzatâst. 1944
oktôber 15-én a németek fogsâgâba keriilt, ahonnan 1945
âprilisâban sikerûlt megszôknie. Tolbuchin orosz marsallnâl
tôrtént jelentkezése utân internâltâk, csak egy év mûlva
helyezték szabadlâbra. 1947 âprilisâban halâlra îtélték, ezt az
îtéletet azonban késôbb 15 évi elzârâsra enyhîtették. 1956
oktôber 26-ân szabadult ki és Angliâban kapott politikai
menedékjogot. Bekapcsolôdott a kûlfôldi magyarsâg életébe.
A Magyar Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség hatszor vâlasztotta
meg elnôkévé. Az Eurôpai Szabad Magyar Kongresszusnak is
elnôke lett. Amagyar sorskérdésekkel foglaikozô cikkeit angol,
német és a szabad fôldon megjelenô magyar lapok kôzôlték.
1976 âprilis 7-én hunyt el.

Mûvei\

a "Magyarorszdg honvédelme a II. vilâghâborû elôtt és
alatt (1920-1943)" dmû hâromkôtetes hadtôrténeti mû
kiadâsa és sajtô alâ rendezése. Mûnchen, Danubia Druckerei,
1. kôtet 1972., 488 oldal, II. kôtet 1974., 461 oldal, III. kôtet
1973., 303 oldal.

A Don-i Magyar 2. Hadsereg megalakulâsa és annak had-
mûveletei 1942-43-ban. I. kôtet, 305-428. oldal.

Az Erdély-i 2. magyar hadsereg hadmûveletei. III. kôtet,
9-68. oldal.

DÂNIEL ERNÔ

az âllamtudomânyok doktora, zongoramûvész, karmester,
egyetemi tanâr (Santa Barbara, California). 1967 ôta a
mûvészetifôosztâly tagja.

1918 mâjus 6-ân, Budapesten szûletett. A Szamosùjvâr-
németi Dâniel erdélyi nemesi csalâd sarja. Kôzép- és fôiskolai,
valamint egyetemi tanulmânyait is Budapesten végezte. A m.
kir. Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolân a legmagasabb
kitûntetéssel Dohnânyi Ernô tanîtvânyaként tanâri és zon-
goramûvészi oklevelet szerzett. Doktorrâ a kir. m. Pâzmâny
Péter tudomânyegyetemen avattâk. A m. kir. vallâs- és kôz-
oktatâsûgyi minisztérium ôsztôndijâval Rômâban Casellaval
folytatott tanulmânyokat.



1942-ben a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola tanâra
lett. O volt a legfiatalabb, akit valaha is ilyen kitûntetés ért. Itt
mûkbdôtt 1948-ig. 1949-ben az Egyesûlt Âllamokba emigrâlt.
1949-tôl 1959-ig a Midwestern egyetem (Wichita Falls, Texas)
"Fine Arts Department"-jânak dékânja és 1960-ig a Wichita
Falls Symphony Orchestra karmestere, 1959-tôl 1977-ig,
haiâlâig a California egyetem (Santa Barbara) tanâra és Santa
Barbara Symphony Orchestra karmestere volt. 1970-tôl
1977-ig a National Music Camp Interlocken Michigan zongora
fakultâsân tanîtott zongorât és kamarazenét. 1956-tôl 1964-ig
az American Symphony League-nek képzett ki karmestereket,
mint "Artistic Staff member of the Summer Institute,
Monterey".Mint zongoramûvész, Eurôpa-szerte és az Egyesûlt
Allamokban a legkivâlôbb zenekarokkal hangversenyezett,
vilâghirnévre tett szert. Mint karmester, Eurôpâban és az
Egyesûlt Allamokban vezényelt nagy sikerrel és szâmos mûnek
adta elsô bemutatôjât. Ilyen volt példâul:

Dohnânyi, Stabat Mater
Viski, Zongoraverseny
Veress Sândor, Divertimento
Takâcsjenô, Chant of Création.

Sok hires kamaraegyûttessel is hangversenyezett. A
"Schoenfeld-Daniel Trio"-nak is tagja volt. 1937-ben elnyerte
a Liszt-dîjat, 1958/59-ben a Rockefeller Alapitvâny "award"-
jât kapta, 1959-ben a Concert Artist Guild (NY) "Award and
Citation"-jét, 1976-ban pedig a budapesti Liszt Târsasâg
kitûntetését a magyar zene érdekében kifejtett munkâssâgâért.
1977-ben hunyt el.

DÂNIEL KATINKA

zenetanâr, egyetemi elôadô, a Kodâly-féle zeneoktatâsi
rendszer szakértôje (Santa Barbara, California). 1967 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

1913 januâr 17-én, Budapesten szûletett, az eurôpai hîrû
Scipiades Elemér pécsi szûlész és nôgyôgyâsz egyetemi tanâr
leânya, Daniel Ernô dr. zongoramûvész és egyetemi tanâr
ôzvegye.

Kôzépiskolai tanulmânyait Pécsett, a Notre Dame gim-



nâziumban és tanîtôképzô intézetben végezte. Tanîtôi ok-
levelet szerzett. Budapesten a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fôiskolân kozépiskolai ének- és zongoratanâri oklevelet szer
zett. A kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen mûvé-
szettôrténeti és pedagôgiai tanulmânyokat folytatott és "ab-
solutorium"-ot nyert. 1938-tôl 1960-ig Budapest székesfôvâros
iskolarendszere keretében tanîtott. 1960-ban az Egyesûlt
Allamokba vândorolt ki. Itt elsô volt, aki a Kodâly-féle
zeneoktatâsi rendszert bevezette és gyakorlatilag alkalmazta,
tanîtotta. 1960 ôta a kaliforniai Santa Barbara vârosâban
mûkôdik, mint hivatâsos zenetanâr. Mint egyetemi elôadô, az
Egyesûlt Âllamok és Kanada szâmos egyetemén vezetett
tanfolyamokat és tartott elôadâsokat.

Mûvei:

Koddly Approach Method Book I. Champaign, Mark
Poster, 1960. Champaign, lllinois.

Koddly Approach Workbook 1., 2., 3., and Teachers
Manual. Belmont, Learsiegler-Fearon Publication.

Koddly 35 Lesson Plans and Folk Song Supplément.
Champaign, Mark Poster.

Folk Song Collection for Holidays. Silver Lake Coll.
Publication.

The Koddly Method in "Clamer". Vol. Vil, No. 6, 1968.

DEÂK FERENC

a jogtudomânyok doktora, egyetemi jogtanâr (New York,
New York). 1968 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1899-ben Ûjvidéken, Magyarorszâgon szûletett. Egyetemi
tanulmânyait Budapesten végezte, ahol 1924-ben avattâk
doktorrâ. A pârizsi "L'École des Sciences Politiques"-en
1925-ben, a Harvard egyetemen pedig 1927-ben fejezte be
folytatôlagos tanulmânyait. Elôbb a Rutgers, késôbb a
Columbia egyetemen lett a nemzetkôzi jog tanâra. Kôzben a
"Carnegie Endowment for International Peace" és a "Depart-
ment of State" tanâcsadôja volt, 1944-tôl 1959-ig pedig az
Egyesûlt Âllamok kûlûgyi szolgâlatânak fôtisztviselôjeként
mûkôdôtt. Tôbb kônyvet és szâmos cikket Irt. 1972-ben hunyt
el New York vârosâban.



Mûvei:

Thb Hungarian Rumanian Land Dispute. 1927
Hungary ai the Peace Conférence. The Diplomatie Treaty

of Trianon. 1942.
Neutrality. Its History, Economies and Law. 1935.
Neutrality Laws, Régulations and Treaties. Two Volumes.

Co-author: P. C. Jessup. 1939.
Turkeyat the Straits. Co-author: J. T. Shotweli. 1940.
Papers and Documents Relating to Hungary's Foreign

Relations 1919-1920. Co-author: D. Uyuary. 1939.

DEÂK SÂNDOR

a bôlcsészettudomânyok doktora, okieveles gépészmérnôk,
egyetemi elôadô (Seattle, Washington). 1975 ôta a tudomd-
nyosfôosztdly tagja.

1934-ben, Magyarorszâgon szûletett. Egyetemi tanulmâ-
nyait Budapesten, a Minnesota egyetemen és Seattle-ben a
Washington egyetemen végezte. Budapesten 1957-ben, Ame-
rikâban 1961-ben gépészmérnôki oklevelet szerzett. Doktorrâ
1970-ben a Washington egyetem lég- és ûrhajôzâsi karân
avattâk fel. 1957-tôl 1969-ig kûlonbôzô természetû kutatâsi
munkâlatokat végzett, azôta a washingtoni Bellevue-ben a
"Mathematical Sciences Northwest, Incorporated" fômér-
nôkeként mûkôdôtt, nagyszabâsû, kûlônleges feladatokat
oldott meg s a Washington egyetemen "Strength of Materials, "
valamint "Aeroelasticity" cîmmel tanfolyamokat vezetett.
Tôbb tudomânyos konferenciân vett részt és adott elô.
Tudomânyos szakkôzleményeinek szâma 20-nâl tôbb.

1977 ôta a "Rocket Research Company"-nâl "Principal
Engineering Analyst. "

DEL MEDICO ERZSÉBET

îrô, kôltô, hîrlapîrô (Hollywood, California). 1979 ôta az
irodalmifôosztdly tagja.

Budapesten szûletett. Leânykori neve: Margittai Kultsdr
Erzsébet Maria. 1974-ig Del Medico Pâl Âgoston felesége volt,
azôta ôzvegy. Gimnâziumi érettségi utân a budapesti Keres-
kedelmi Akadémiân végzett. îrâsaival csak 1975-ben lépett



nyilvânossâgra, mint a "Californiai Magyarsâg" munkatârsa.
Heti rovatânak cime a lapban: "Nem fontos, de érdekes".
Ugyanott jelennek meg ûtleîrâsai, rôvid elbeszélései, konyv-
bîrâlatai és kôlteményei is. 1975-ben a Napnyugat Irodalmi
Kôr tagja lett, amely 1977-ben adta ki elsô kotetét.

Mûve:

PitypaJig. Novellâk, elbeszélések. Los Angeles, Napnyugat,
1977., 115 oldal. 1979-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.

DENGL MIKLÔS

ferences (O.P.M.) âldozôpap, volt rendtartomânyi fônôk,
plébânos, irô, szerkesztô és kiadô (Youngstown, Ohio). 1978
ôta az irodalmifôosztdly tagja.

Életrajzi és eg^éb adatait nem kôzôlte. A Katolikus
Magyarok Vasârnapjâ"-nak felelôs fôszerkesztôje. Szâmos cikk
és tanulmâny szerzôje. ,Kônyvkiadôi tevékenysége kûlôn
emlîtést érdemel.

DEZSÉRY ANDRAS

az âllamtudomânyok doktora, irô, kônyvkiadô, vâllalkozô,
az adelaidi "Magyar Falu" mozgalmânak irânyîtôja (Adelaide,
Holden Hill, South Australia, Australia). 1977 ôta az irodalmi
fôosztdly tagja.

1920 augusztus 27-én, Budapesten szûletett. Egyetemi
tanulmânyait a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen
végezte. Doktorrâ 1942-ben avattâk. Mâr egyetemi hallgatô
korâban a "Vitézek Lapjâ"-nak és a "Magyar Katonaûjsâg
nak volt segédszerkesztôje s a "Kis Ûjsâg" munkatârsa, az
egyetemi munkaszolgâlat és a levente-intézmény sajtôelôadôja.
1943-ban "Levente Hirkôzpont" cimmel hârom nyelvû kô-
nyomatost indîtott, "Lânyok Ûtja" cîmmel pedig képes
hetilapot alapitott. 1944-ben haditudôsitô lett. Mint katona
kerûlt ki Bajororszâgba, ahonnan 1949-ben vândorolt ki
Dél-Ausztrâliâba. Ott elôbb vâllalatot szervezett, aztân el-
inditotta a Magyar Falu mozgalmât. 1976 ôta ausztrâliai
magyar irôk kônyveinek kiadôja. 1980-ban a legelsô tôbb
nyelven megjelent ausztrâliai îrâsgyûjteményével a New South



Wales Premier irodalmi versenyen dîcsérô elismerésben
részesûlt (antolôgiâjâban, amely 9 mâs nyclvcn es angolul
jelent meg, bat magyar îrô mûvét kôzôlte). Elbeszéléseit a
melbournei "Magyar Elet", cikkeit az adelaidei "Magyar
Értesîtô kôzôlte és kôzli. A PEN-club kùlfôldi (amerikai)
tagozatânak és az ausztrâliai "Ethnie Grants Advisory Com-
mittee" tagja.

Mûvev.

Pirospôttyôs kisasszonyok. Budapest, Madâch Nyomda,
1942., 80 oldal.

Bizzatok a magyar tfjûsdgban. Tanulmânyok. Budapest,
Athenaeum, 1943., 200 oldal.

Visszatekintés. Adelaide, Dial-a Print, 1975., 190 oldal.
(1976-ban bronz Ârpâd-érmet nyert.)

Neighbours. Adelaide. Specialty Printers, 1980., 88 pages.
Kétlaki. Hong Kong, Libra Press, 1980., 152 oldal.

Szerkesztette és kiadta:

English and Other Than English\Aniho\ogy in Community
Languages. Adelaide, Dezséry Ethnie Publieations, 1979., viii,
189 pages. (1979-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

DECSY GYULA

a bôlesészettudomânyok doktora, a nyelvtudomânyok
kandidâtusa (Budapest), finnugor és szlâv nyelvész, egyetemi
tanâr (Bloomington, Indiana). 1968 ôta a ludomdnyos
fôosztdly tagja.

1925-ben, Negyeden, Nyitra vârmegyében szùletett. Ér-
sekûjvârott érettségizett. Egyetemi tanulmânyait Budapesten
és Pozsonyban végezte. Nyelv- és irodalomtudomânyt, szla-
visztikât és tôrténelmet tanult. Kitûnô eredménnyel végzett.
Doktorrâ 1948-ban Budapesten avattâk fel. Pâlyafutâsât a
Magyar Râdiô kiilûgyi osztâlyân kezdte, mint a nyugati szlâv
nyelvek szakértôje, aztân a Magyar Tudomânyos Akadémia
ôsztôndîjasa lett, végiil a budapesti Nyelvtudomânyi Intézet
tudomânyos munkatârsa volt. 1956 utân a gôttingai egyetem
magyar lektora lett. 1959 februâr 21-én a hamburgi
egyetemen a finnugor nyelvek magântanârâvâ képesîtették,
1965-ben pedig nyilvânos tanârâvâ nevezték ki. 1969-ben a



Finnugor Szeminârium igazgatâsâval bîztâk meg. 1977 ôta az
Indiana egyetem nyilvânos rendes tanâra.

Szakirodalmi tevékenységet 1947 ôta fejt ki. 1956 elôtt
kôzleményei magyarul a "Nyelvtudomânyi Kôzlemények , a
"Magyar Nyelv", a "Magyar Nyelvôr" hasâbjain jelentek meg.
1956 utân fôleg német és angol nyelven îr. Munkâssâgât egész
részletességgel kûlôn kiadvâny ismerteti: Gyula Décsy Bib
liographie 1947-1975. (Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1975.,
37 pages.) Ebbôl kitûnik, hogy ônâllôan vagy gyûjteményes
munkâkban, folyôiratokban és szaklapokban 293 tudomânyos
kozleménye, tanulmânya, kônyvismertetése jelent meg.

Mûvei:

Etne slowakische medizinische Handschrift aus dem 17.
Jahrhundert. Budapest, Verlag der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften, 1956., 302 pages, VIII Tafeln.

Der Nlunchener Kodex. Bd. I. Etn ungarisches Sprach-
denkmal aus demJahre 1466. Wiesbaden, Otto Harrassowitz,
1958, 38 pages, 254 Tafeln. Bd. II. Das ungarische Hussiten-
Evangeliar aus dem 13. Jahrhundert. Wiesbaden, Otto
Harrassowitz, 1966., xvii, 125 pages.

Die ungarischen Lehnwôrter der bulgarischen Sprache.
Wiesbaden, Otto Harrassovitz, 1959., 74 pages.

Einfûhrungin diefinnisch-ungarische Sprachwissenschaft.
Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1965., xvi, 251 pages.

Yurak Chrestomathy (Development Work on Material in
West Siberian Uralic Languages). Bloomington - The Hague,
Indiana University and Mouton, 1966., xiv, 107 pages.

Die linguistische Struktur Europas. Vergangenheit, Ge-
genivart, Zukunft. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1973.,
300 pages.

(A Szovjetuniôban és Csehszlovâkiâban feltehetôen
ezeket az âllamokat érintô nyelvpolitikai bîrâlata miatt
elkoboztâk.)

Sprachherkunftsforschung I. Einleitung und Phonogenese-
Paldophonetik. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1977., 87
pages.

Kiemelkedôbb tanulmânyai:
A nyelvmûvelés elvi és gyakorlati kérdéseï Csehszlovâkiâ

ban. Magyar Nyelvôr, 88 (1954). évfolyam, 316-324. oldal.



A cseh szôkincs magyar elemeibôl. Magryar Nyelv, 50
(1955). évfolyam, 453-463. oldal.

A magyarok nevei a bolgdr nyelvben. Magyar Nyelvtu-
domânyi Kôzlemények, 57 (1955). évfolyam, 282-292. oldal.

A Miatydnk legrégibb magyar szôvege. Ûj Lâtôhatâr,
3 (1960). évfolyam, 483-486. oldal.

A kardcsonyi tôrténet kôzêpkori magyar nyelven. Ûj
Lâtôhatâr, 4 (1961). évfolyam, 481-485. oldal.

Szerkesztés:

Ural-Altaische Jahrbûcher. Fortzetzung der "Ungari-
schen Jahrbûcher". 1958-t6l târsszerkesztô, 1967-tôl fôszer-
kesztô. (Ez az 1921-ben Berlinben meginditott folyôirat a
kûlhoni hungarolôgiai és fmnugor kutatâsok legrégibb és
legtekintélyesebb orgânuma. A folyôiratot 1921 és 1927 kôzt
Gragger Robert, 1928 és 1958 kôzt Farkas Gyula adta ki (1952
utân Gôttingâban). Décsy Farkas Gyula személyes rendelkezése
alapjân vette ât a folyôirat irânyîtâsât, melynek szerkesztô-
sége 1961 és 1977 kôzt a hamburgi egyetemen mûkôdôtt, 1977
ôta pedig Amerikâban az Indiana egyetem bloomingtoni
tagozatân van.)

Verôffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. 1970 ôta
Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica. 1970 ôta
Bibliotheca Nostratica. 1977 ôta

Arcadia Bibliographica Virorum Eruditorum. 1978 ôta

DIÔSZEGHY TIBOR

îrô, kôltô és hlrlapîrô, hites tolmâcs (Neuss, Bundesre-
publik Deutschiand). 1970 ôta az irodalmi fôosztdly tagja.

1926 december 19-én, Debrecenben szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Budapesten és Kunszentmiklôson végezte, az
érettségi vizsgât azonban mâr csak 1954-ben a lindbergi
(németorszâgi) magyar gimnâziumban tette le, mert 1944
november 4-én ônként katonai szolgâlatra vonult be, 1945
mâjus 3-ân amerikai hadifogsâgba, onnan pedig kôrhâzba
kerûlt.

Elsô kôlteménye 16 éves korâban a "Magyar Cserkész"
hasâbjain jelent meg. Ûjabb verseit a "Magyar Jôvô" és a
"Pâsztortûz" kôzôlte. 1948-ban "Ôrôl a malom" cimmel adta
ki elsô verskôtetét. Késôbb éveken ât a "Magyar Nôk" âllandô



munkatârsa lett. Cikkeit, verseit az "Ûj Hungâria", a
"Nemzetôr", a "Magyar Csalâd", a "Pâsztortûz" és a "Kanadai
Magyar Ûjsâg" kôzli. Tôbb irodalmi kôr tagja.

Mûvev.

Ôrol a malom. Versek. Kônyomatos kivitelben. 1948.
A hontalansdg kalenddriuma. Kézirat. 1966. (1967-ben

îrôi âlnévvel és jeligével bronz Ârpâd-érmet nyert.)

DITTRICH IMRE

âldozôpap, C. op. szerzetes, szerkesztô és kiadô (Wolfs-
graben, Ausztria). 1971 ôta irodalmifôosztdly rendes, 1975
ôia tiszteletbeli tagja.

1901 jûnius 27-én, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait a budai Werbôczy gimnâziumban kezdte, majd
évekig tartô kônyvkereskedôi gyakorlat és szerzetesjelôltség
utân Bécsben folytatta, de végûl is a budapesti Werbôczy
gimnâziumban fejezte be, ott is érettségizett. Rendje alapî-
tôjânak halâla utân Bécsbôl Budapestre kerûlt vissza, hit-
tudomânyi tanulmânyainak utolsô évét a Pâzmâny Péter
tudomânyegyetemen végezte. Âldozôpappâ 1930-ban szen-
telték fel. Hâzfônôk, novicius-mester lett, aztân elôbb Bécs-
ûjhelyre, majd a stâjerorszâgi Deutschgoriztba, végûl a
mâsodik vilâghâborû utân Klagenfurtba kerûlt, ahol 13 éven
ât a karintiai magyar menekûltek fôlelkészeként mûkôdôtt.

1945-ben Klagenfurtban a magyar menekûltek lelki
gondozâsa és szellemi szûkségleteinek kielégîtése céljâbôl
Vasdrnapi hevél cîmmel, hâzilag sokszorosîtott kivitelben
idôszaki lapot indîtott, amelynek szerkesztését és kiadâsât azôta
megszakîtâs nélkûl folytatja. A lappal pârhuzamosan ma-
gyarsâgismereti tâjékoztatôkat, tanulmânyokat, nagyobb ki-
advânyokat is eljuttatott eleinte ausztriai, késôbb vilâgszerte
szétszôrôdott hîveihez és olvasôihoz. Az utôbbiak kôzûl kûlôn
meg kell emlîtenûnk Czermann Antal volt orszâggyulési
képviselô "A Szent Korona orszâgai" cimû nagy monogrâfiâjât,
valamint "Honkeresôk" cîmmel megjelent, hârom vaskos
(400-500 oldalas) kôtetre terjedô munkâjât. A Vasdrnapi Levél
200-nâl tôbb menekûlt-tâborba jârt, 1956 utân keresô
szolgâlatot is végzett.



1960-ban felettesei Bécsbe helyezték ât, ahonnan 1975-ben
Wolfsgrabenbe kerûlt plébânosnak. Vasdrnapi Levél cîmû
folyôiratât — immâr 36. évfolyamâban — most negryedéven-
ként adja ki s e mellett német havilapot és plébâniai lapot is
szerkeszt. Ô adta ki a magyar Papi Egység (ma Szolgdlat) elsô
hét szâmât is. Szerkesztôi és kiadôi tevékenységével pârhuza-
mosan szâmtalan îrâsa, elmélkedése, kisebb-nagyobb ta-
nulmânya jelent meg.

DOHANOS STEVAN

festômûvész, grafikus (Westport, Connecticut). 1969 ôta a
mûvészelifôosztdly tagja.

1907-ben Lorain vârosâban, Ohio âllamban szûletett.

Mâsodnemzedékes amerikai magyar. Tanulmânyait a "Hun-
tington Polytechnique Institute of Ohio"-ban és a "Cleveland
School of Art"-ban végezte (az elôbbit 1929-ben, az utôbbit
1932-ben fejezte be). Festményeit a Cleveland Art Muséum, a
Whitney Muséum, az Art Academy of Pennsylvania, a
Hartford Avery Mémorial, a New Britain Muséum, a
Dartmouth Collège és szâmtalan magângyûjtemény ôrzi.
Falfestményei West Virginiâban Elkins, Floridâban West
Palm Beach vârosâban és a Virgin-szigeteken lâthatôk. Tôbb
mint 25 amerikai postabélyegtervét fogadtâk el. Mint illusztrâ-
tor is kivâlô. Szâmos kiâllitâson vett részt és tôbb dîjat nyert.

DOMINITS LASZLO

a jog- és âllamtudomânyok doktora, nyelvész, fôiskolai
tanâr (Talladega, Alabama). 1978 ôta a tudomdnyos fôosztdly
tagja.

1912 âprilis 4-én szûletett Bélajablâncon, Krassô-Szôrény
vârmegyében, Magyarorszâgon. Kôzépiskolâit a temesvâri
âllami német gimnâziumban végezte, ahol 1930-ban érett-
ségizett. Jogi tanulmânyait a kolozsvâri I. Ferdinând kirâly
român egyetemen 1935-ben fejezte be. Jogtudomânyi doktorrâ
1940-ben a budapesti kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegye-
temen, âllamtudomânyi doktorrâ pedig 1943-ban a kolozsvâri
Ferenc Jôzsef magyar tudomânyegyetemen avattâk fel. Mint
egyetemi hallgatô, a bânsâgi Magryar Pârt ifjûsâgi szakosz-



tâlyânak fôtitkâra, majd ûgyvezetôje lett. 1940-ben a roman
hatôsâgok ûldôzése elôl kellett Budapestre menekûlnie.
Észak-Erdély visszacsatolâsa utân Szoïnok-Doboka vârmegye
magyarlâposi jârâsâban lett szolgabirô, késôbb vârmegyei
aljegyzô. 1945 utân két évig az ausztriai Vorarlbergben
tartôzkodott, majd Brazîliâba vândorolt. Rio de Janeirôban a
"Deutsches Wochenblatt" cîmû német hetilap szerkesztôje lett,
egy év utân azonban az argentînai Buenos Airesbe telepûlt ât,
ahol ûjsâgirôi képesitést szerzett, a "Centro Hungaro
fôtitkâra, majd ûgyvezetô alelnôke és a Mindszenty Tudo-
mânyos Akadémia fôtitkâra lett. 1962-ben az Egyesûlt
Âllamokba kôltôzôtt, ahol 1963 ôta a Talladega Collège
nyelvosztâlyân, amelynek vezetôje is, a spanyol és német nyelv
és irodalom tanâra. 1965-ben a Mississippi âllami egyetemen
M.A. fokozatot szerzett, 1975-ben pedig Birmingham-ben a
Samford egyetemen ugyancsak M.A. fokozattal az amerikai és
angol irodalombôl nyert képesitést.

îrôi tevékenységét még a kisebbségi sorsban kezdte. Cikkeit
a "Déli Hirlap" és a "Temesvâri Hirlap" kôzôlte rendszeresen.
Az emigrâciôban a bécsi "Die Furche" (A Barâzda) cîmû
katolikus hetilapban irt tanulmânyt Erdélyrôl és az erdélyi
problémâk megoldâsârôl. A tanulmâny a lap 1957 februâr
16-ân kelt 7. szâmâban jelent meg. Buenos Airesben,
Argentlna fôvârosâban 1952 és 1962 kôzôtt az ottani Magyar
Hirlap âllandô munkatârsa és vezércikkirôja volt. Cikkei a
magyarsâg âltalânos és az emigrâciô kûlônleges problémâival
voltak kapcsolatosak.

DOMJÂN ÂRPÂD

szobrâszmûvész (North Hollywood, California). 1975 ôta a
mûvêszetifôosztâly tagja.

1905 oktôber 30-ân, Budapesten szûletett. A Demjénfalvi
Domjân-csalâd sarja. Kôzép- és fôiskolai tanulmânyait Buda
pesten, 1927-ben fejezte be. Egyetemi tanulmânyokat az
Egyesûlt Âllamokban folytatott. Eleinte szoborrestaurâlâsokat
végzett, aztân a fôvârosban restaurâtornak nevezték ki, majd a
magyar emlékmûvek felûgyelôségének lett vezetôje. Igen
sokoldalû szobrâszmûvészi, restaurâlô, mozaikozô, mârvâny- és
fémdombormû-alkotô, âsatâsvezetôi és lelethelyreâllitâsi te-



vékenységének felsorolhatatlanul sok eredménye szinte vilâg-
szerte ôrzi pârjât ritkîtô hirnevét. Alkotô munkâssâgân kîviil
kimagaslô értékû oktatô tevékenységet is végzett. Mâr a
mâsodik vilâghâborû elôtt a kir. m. Pâzmâny Péter tudo-
mânyegyetem meghivott elôadôja volt. Az orosz megszâllâs
utân az ûjjâépîtési minisztérium âtképzô tanâraként mûkô-
dôtt. Kaliforniâban tôbb egyetemen és fôiskolân folytat oktatôi
munkât is. Kiâllitâsokon Londonban, Rômâban, Szôfiâban,
Berlinben, Ausztriâban és szâmos mâs helyen vett részt. "A
restaurâlâs kézikônyve" cîmû mûnek, amely a Fôvârosi
Nyomda kiadâsâban jelent meg, târsszcrzôje. Kivâlô egyé-
niségekrôl sok portrét készîtett. Mûvei Esztergom, Visegrâd,
Tata, Febérvâr stb mûzeumaiban is megtalâihatôk. Strobl
Zsigmondrôl és Istôk Jânosrôl tanulmânyt îrt. Gyakran nyert
elsô dîjakat és kapott kôzûleti megbîzâsokat.

Legkiemelkedôbb szobrar.
Az elsô honvéd gyalogezred emlékmûve Budapesten
Horvdth Mihdly pûspôk szobra Budapesten
Dôzsa Gyôrgy, Tdncsics Mihdly szobra és az Ifjûsdg kûtja

Budapesten,/ézus a budapesti Szent Istvân kôrhâzban
Pony Express. 8 lâb magas szobor Los Angelesben
A magyar szabadsdg szobra. 56 lâb magas emlékmû Los

Angelesben, a McArthur-parkban s ugyanaz az illinoisi
Alta-ban

Pegazus Los Angelesben, 1980-ban (Egytid Anna îrôi
mûkôdésének 25. évfordulôjâra).

Restaurdldsav.

Szent Margit koporsôja.
Az ostrom utân; a Kossùth-mauzôleum, az ezredévi emlék,

Budapesten a kôztéri szobrok és emlékmûvek kôzûl a legtôbb.

DOMJÂN JÔZSEF

fametszô, festômûvész (Tuxedo Park, New York). 1970 ôta
a mûvészetifôosztdly tagja.

1907 mârcius 15-én, Budapesten szûletett. A Szépmû-
vészeti Fôiskolân 1943-ban szerzett mûvészi oklevelet, de mâr
korâbban dîjakat nyert; 1936-ban a Nemzeti Szalon, 1941-ben
a Mûcsarnok kiâllîtâsân, 1942-ben pedig a Nemes Marcell-



dîjat kapta meg. Tanulmânyait Olasz-, Német- és Francia-
orszâgban folytatta. Tanulmânyutakat tett Kînâban, Mon-
gôliâban, a Skandinâv-félszigeten és mâsutt. Elsô kûlfôldi nagy
sikerct Koppenhâgâban aratta. Ezutân a svâjci Lugano
kôvetkezett. 1955-ben Kînâban "a szînes fametszés mestere"
cîmmel tùntették ki. Magyarorszâgon ugyanabban az évben a
Munkâcsy-dîjat nyerte el. 1956-ban pedig a Kossuth-dîjat
kapta meg. 1957-ben a pârizsi "Congrès de la Liberté de la
Culture" tùntette ki, New Yorkban a Rockefeller Foundation
nagydîjât kapta meg. 1964-ben "Hungarian Heroes and
Legends" cîmû pazar kiâllîtâsû mûvét a National Educational
Society a legjobb 100 kônyv kôzé sorolta. 1965-ben az
American Institute of Graphie Arts ugyanezt a mûvét a
legjobb 50 kônyv kôzé sorolta. A kôvetkezô években folytatô-
lagosan Washington, Pârizs, az olaszorszâgi Capri, a kanadai
Toronto, Rôma, Montclair New Jerseyben, Boston és Olasz-
orszâgban mâr az Egyesûlt Âllamok képviselôjeként Biella,
majd Détroit, Greenwich, Cleveland, Morristown, Allentown
és New York kiâllîtâsain emelkedik a legelsôk soraiba.
1980-ban a kanadai Torontôban a Râkôczi Alap "Pro
Libertate" érmét és dîszoklevelét nyerte el, a Metropolitan
Muséum kiâllîtâsân pedig az arany csillag és az ezûst hôpehely
kitûntetését kapta meg. Mûveit és mûvészetét a legjobb
nemzetkôzi szakmunkâk ismertetik. Vilâgszerte tôbb mûvészeti
târsasâg tagja és zûrichi, londoni, tokyoi folyôiratok munka-
târsa. Alkotâsait, amelyeket mintegy 360 ônâllô kiâllitâson
mutatott be, négy vilâgrészen vagy 150 mûzeum és képtâr ôrzi.

Kiemelkedôbb mûvev.

Az angyal, Holyday Wme, Red Shepherd, The Big Poppy,
Chain Bridge, Fametszetek (1970-ben arany Ârpâd-érmet
nyert).

Kônyvei:
Wildflowers. Budapest, Medimpex, 1954., 48 pages.
Hunyadi. Budapest, Fine Arts Editor, 1956., 36 pages.
32 Color Woodcuts. Budapest, Corvina, 1956., 140 pages.

(Ugyanez német és francia cîmmel, szôveggel is ugyanakkor,
ugyanott.)

Ungarische Legende. Zurich, Atlantis Verlag, 1957.,
120 pages.



Henry Hudson of the River. U.S.A., Art Edge, i960.,
60 pages.

Jdnos Hunyadi. 10 woodcuts. U.S.A., Art Edge, i960.,
36 pages.

Hunganan Heroes and Legends. Princeton, D. van
Nostrand, 1963., 120 pages.

The Proud Peacock. New York, Holt, Rinehart and
Winston, 1966., 32 pages.

Litlle Princess, Goodnight. New York, Holt, Rinehart and
Winston, 1966., 32 pages.

The Fifteen Décisive Bailles of Ihe World. New York,
Limited Editions Club, 1969., 212 pages. (Ugyanaz ugyanott,
1970-ben folio-kiadâsban, 24 oldalon.)

The Lillle Cock. New York, Lippincott, 1969., 32 pages.
Domjan Porlfolio. A reference book. U.S.A., Art Edge,

1970., 126 pages.
/ Wenl la ihe Markel. New York, Holt, Rinehart and

Winston, 1970., 32 pages.
Faraway Folk Taies. New York, Holt, Rinehart and

Winston, 1972., 64 pages.

DOMOKOS SANDOR

îrô, szobrâszmûvész, egyetemi szaktisztviselô (Winnipeg,
Manitoba, Canada). 1966 ôta az irodalmi fôoszldly tagja.

1921 jûlius 14-én, Szabadkân szûletett, 1939-ben Sâtor-
aljaûjhelyen a piarista gimnâziumban érettségizett. A Lu-
dovika Akadémia elvégzése utân 1942-ben m. kir. csendôr
hadnaggyâ avattâk. Szobrâszati munkâi alapjân a Znnyi Kôr
ôrôkôs tagjâvâ vâlasztottâk. 1944 ôszén Aradtôl Budapestig
harctéri szolgâlatot teljesitett, majd Buda védelmében vett
részt. Orosz hadifogsâgba kerûlt, ahonnan csak 1951-ben
kerûlt haza. Rendôri feliigyelet alâ helyezték, aztân kitele-
pitették. 1956-ig kômûvesként dolgozott. Amiôta szabad
fôldôn él, az îrâst hivatâsânak tekinti. Gyûjteményes mun-
kâkban, folyôiratokban, hetilapokban szâmos irâsa jelent meg.
A Kanadai Magyar Ûjsâg 1969 és 1974 kôzt négy regényét és
szâmos elbeszélését kôzôlte folytatâsokban. Mint a manitobai
egyetem fogorvosi karânak illusztrâtora és klinikai fényké-
pésze, "audio-visual technician"-je, a Canadian Dental Jour-



nal és az American Dental Journal hasâbjain angol nyelven
szaktanulmânyokat is kôzolt. Ibolyântûli sugarakkal fény-
képezô gépének szabadalmâban két egyetemi tanârral azonos
mértékben osztozik. (Ezt a fényképezôgépet szâjbetegségek
megelôzése céljâbôl tôrténô vizsgâlatok esetében hasznâljâk.)
Mint szobrâszmûvész is figyelemre méltô aikotâsokkai ren-
delkezik, azokkal kiâllitâsokon is sikerrel vett részt.

Mûvei:

"Ego sum via". Szinmû. Kéziratban. (1965-ben bronz
Arpâd-érmet nyert.)

Nincs ût vissza. Drâma. Kéziratban. (1966-ban arany
Arpâd-érmet nyert.)

Uj vildgkép. Tanulmâny. Kéziratban.
Gyertyaldng. Versek. Winnipeg, szerzô, 1980., 100 oldal.
The Exchange of Ideas. Essay. Winnipeg, szerzô, 1980.,

90 pages.

Tanulmdnyai:
Forradalom vagy szabadsdgharc? A IX. MTk., 1970.,

261-266. oldal.
A szabadsdg eszméje. A XVIII. MTk., 1979., 205-210.

oldal.

Ôntudat ês lelkiség. A XIX. MTk., 1980., 145-151. oldal.

Regényei:
Vajk és Vazul (1969), Két ko kôzôtt (1970), Sasok és

keselyûk (1971), Megbûnhôdte mdr e nép (1972) cîmmel a
Kanadai Magyar Ûjsâg hasâbjain folytatâsokban jelentek meg.

Szo brai:

Szent Gyôrgy. Kb. 50 cm-es dombormû. 1960. Winnipeg.
Malborough Hôtel.

A Szûzanya a Gyermekkel. Életnagysâgû ôntvény. 1960.
Winnipeg, Marion Street.

Szent Jôzsef, a munkds. Életnagysâgû ôntvény. 1960.
Winnipeg. Villa Maria Retreat House.

The Sacred Heart. 7 lâb magas szobor. 1963. Winnipeg,
Sacré Coeur Convent.

Magyar Szabadsdg. Szobor a winnipegi International
Centerben.



DOMONKOS LASZLO

a bôlcsészettudomânyok doktora, mûvelôdéstôrténész.
egryetemi tanâr (Youngstown, Ohio). 1968 ôta a tudomdnyos
fôosztâly tagja.

1938 mârcius 14-én, Budapesten szûletett. Egyetemi ta-
nulmânyait az ohiôi Youngstownban, az indianai Notre
Dame-ben és Bécsben végezte. Doktorrâ 1966-ban avattâk.
1960-tôl 1963-ig a Notre Dame egyetemen folytatott kutatâ-
sokat, 1964 ôta a Youngstown âllami egyetem tôrténész
tanâra, 1969 ôta a tôrténettudomânyi kar einôke. Szâmos
szaktanulmâny, tudomânyos értékû kôzlemény szerzôje. Gyak-
ran vesz részt és ad elô nemzetkôzi konferenciâkon. Tôbb

tudomânyos târsasâg tagja, kiadvânysorozatok szerkesztôje, a
Magyar Tudomânyos Akadémia kiadôhivatalânak reneszânsz-
korra vonatkozô angol nyelvû kiadvânyokkal kapcsolatos
tanâcsadôja. Tanulmdnyai:

The Sigismundean Foundation ofthe University of Ohuda.
Text and Studies in the History of Médiéval Education.
Volume 11 (1967)., pp. 1-34.

The Polish Astronomer Martiniis Bylica de Ilkvsz in
Hungary. The Polish Review. Volume 12 (1968)., pp. 71-79.

The Origins of the University of Pozsony in the Fifteenth
Century. The New Review, Journal of East European History.
Volume 9 (1969)., pp. 270-289.

Az ûj magyar értelmiség viszonya és szerepe a magyar
târsadalomban. A VII. MTk., 1968., 101-108. oldal.

Vitéz Jdnos és Janus Pannonius. A magyar humanizmus
alapîtôi. KyA. MTk., 1972., 114-130. oldal.

Ecclesiastical Patrons as a Factor in the Hungarian
Renaissance. The New Review, Journal of East European
History. Volume 14 (1974)., pp. 100-116.

The State ofEducation in Hungary on the Eve of the Battle
of Mohdcs (1326). The Canadian American Review of
Hungarian Studies. Volume 2, Number 1 (1975)., pp. 3-20.

Az ôbudai egyetem. Budapest, Vigilia, 40 (1975). évfo-
lyam, 680-687. oldal.

Hungary in the Age of Matthias Corvinus. 1430-1300.
(Manuscript.) Kiadds elôtt\

Commentary on the Universities of Toulouse, Montpellier,



Avignon, Orléans and Cracow. The Economie and Material
Frame of the Médiéval University. Notre Dame, ed. A.L.
Gabriel, 1977., pp. 57-68.

The History of Higher Education. International Encyclo-
pedia of Higher Education. Vol. V., San Francisco, Jossey-
Bass Publishers, Inc., 1977., pp. 2017-2040.

Jdnos Vitéz, the Father of Hungarian Humanism, 1408-
1472, The New Hungarian Q,uarterly, Budapest, XX (1979).,
pp.142-150.

The Early American Universities and the Enlightenment.
Universitates Studiorum, Warsaw, Academy of Sciences, 1980.

The Battle of Mohdcs as a Cultural Watershed.VHaT and
Society in East Central Europe, Columbia University Press,
1980.

Twelve Biographical Essays on Hungarian Humanists. The
Collected Works of Erasmus, Bibliographical Register, 2
Vols., University of Toronto Press, 1980-1981.

A felvildgosodds hatdsa a korai amertkat egyetemekre.
Tôrténelmi Szemle, XXXV (1980).

Mdria-tisztelet és nemzeti irodalom a késô kôzépkon
Magyarorszdgon. Vigilia, XLV (1980).

The Renaissance in Fifteenth Century Hungary. Pohtical
and Cultural History in the Age of Matthias Cormnus. A
comprehensive study of Hungarian historv in the second half
of the fifteenth century. (In print.)

DGRQGI lajos

az orvostudomânyok doktora, sebész szakorvos, volt sehész
fôorvos (Bowdoinham, Maine). 1975 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1908 februâr 26-ân Aradon, Magyarorszâgon szûletett.
A Guth-Keled-nembeli Csomafalvi Dorogi-csalâd sarja. Az
elsô vilâghâborût kôvetô események miatt kôzépiskolai ta-
nulmânyait Kolozsvârott, Kisûjszâllâson, Aradon és Debre-
cenben végezte. 1926-ban jelesen érettségizett. A debreceni
Tisza Istvân tudomânyegyetemen 1932-ben avattâk doktorrâ.
1936-ban sebész szakorvosi képesîtést szerzett. Katonai szol-
gâlatot teljesîtett, hadiszalagos Signum Laudis-szal tiintették
ki. 1940-ben elôbb egyetemi tanârsegéddé nevezték ki, aztân a



székelyudvarhelyi âllami kôrhâz sebész fôorvosa és igazgatôja
lett. 1941-ben ônként katonai szolgâlatra jelentkezett. A
székelykeresztûri hatârôr zâszlôalj vezetô orvosaként kapott
beosztâst 1944 derekân tôrtént leszereléséig. Ezutân hagyta el
Erdélyt és mint menekiilt, kiilônbôzô kôrhâzaknâl mûkôdôtt,
végiil a szombathelyi kôzkôrhâz egyik sebész fôorvosaként
alkalmaztâk. Ausztriâban tôbb menekûlt-tâbor orvosa, végiil a
feffernitzi, majd a kellerbergi tâbor kôrhâzânak vezetôje és
egyben sebész fôorvosa volt. Az Egyesûlt Allamokba 1950-ben
vândorolt ki. St. Louisban kôrhâzi alorvosként, a Maine-
âllambeli Freeporton pedig gyakorlô orvosként mûkôdôtt, az
egyik kôrhâz sebészeti osztâlyân vezetô orvos lett. 1964 ôta
Togus-ban a hadviseltek kôrhâzâban volt az orvosi kar tagja.

Magyarorszâgon a Magyar Sebész Târsasâg ûlésein és mâs
tudomânyos egyesûletekben szâmos szakelôadâst tartott, se
bészeti szakkérdésekrôl pedig magyar és német nyelven 28
tanulmânyt tett kôzzé. Elméleti felkészûltsége alapjân 1944-
ben a debreceni grôf Tisza Istvân tudomânyegyetemen
megindult egyetemi magântanârrâ képesîtésének folyamata,
ez azonban a bekôvetkezett események miatt nem folytatôd-
hatott. 1945-ben egyetemi rendkîvûli tanâri cîmet nyert, de a
tovâbbi események miatt ezt a cîmet sohasem hasznâlta.
1946-ban az olasz kirâlyi egyetem rômai sebészeti klinikâjâra
kapott nem hivatalos meghivâst, mint vendégsebész. 1952-ben
sebészi munkâssâgânak elismeréseképpen az International
Collège of Surgeons hîvta meg tagjai sorâba.

DOMÔTÔR TIBOR

reformatas lelkész, esperes, az Amerikai Magyar Refor
matas Egyhâz helyettes pûspôke, îrô és kôltô (Akron, Ohio).
1979 ôta az irodalmifôosztâly tagja.

1929 mâjas 29-én, Badapesten szûletett. Kôzépiskolai
tanalmânyait a badapesti evangélikas gimnâziumban, hit-
tadomânyi tanalmânyait pedig a pécsi egyetem soproni hit-
tadomânyi karân, majd Badapesten és Debrecenben végezte.
1954-tôl 1956-ig a békési egyhâz lelkésze volt. Az Egyesûlt
Âllamokba 1956 decemberében kerûlt ki. 1958-tôl 1966-ig
alliancei, azôta akroni lelkész volt. 1971-ben esperes lett, 1978
nyarân pedig a ligonieri zsinat pûspôkhelyettessé vâlasztotta.



Mint leikész, egyesîtette a két akroni reformâtus egyhâzat,
mint esperes, hârom ûj gyulekezet megalakulâsât és hârom ûj
templom épîtését kezdeményezte. 1972 ôta a Magyar Egyhâz
cîmû lap szerkesztôje. 1974 ôszén kezdeményezésére valôsult
meg az amerikai magyarsâg legnagyobb szeretetintézménye, a
107 személy befogadâsâra és gondozâsâra alkalmas, akroni
Lorântffy Otthon.

Az Erdélyi Vilâgszôvetség alelnôke, az Amerikai Magyar
Szôvetség igazgatôsâgânak elnôke s az Amerikai Magyar
Reformâtus Egyesûlet igazgatôja. Szâmos ûnnepi beszédet
mondott és vagy félezer alkalmi iras, hittudomânyi tanulmâny,
vezércikk, hazafias és vallâsos vers szerzôje.

Mûvei:

A vddlô szerepe és személye az ôszôvetségben. 1953.
A hdzassdg jelentôsége Krisztus tanûâsdban. 1954.
Az Antikrisztxis személye és szerepe az ûjszôvetségben.

1955.

Tovdbb harcolunk. îrâsok és beszédek gyûjteménye. 1960.
Ôrdôgtdnc. Az idegen légiô harca Indokinâban. Regény.

1963.

Mister Masterpiece. Operettszôveg. 1965.
Kétélû kard. Igehirdetések és imâdsâgok. 1971.
Istentôl Krisztusig. Igehirdetések és imâdsâgok. 1971.

dreisziger nândor

a bôlcsészettudomânyok doktora, a "Royal Military Collège
of Canada" tôrténész tanâra (Kingston, Ontario, Canada).
1973 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1940 mârcius 20-ân Csornân, Sopron vârmegyében szû-
letett. Kôzépiskolai tanulmânyait mâr a kanadai Toronto
vârosâban fejezte be, ahol egyetemi tanulmânyait is végezte.
Doktorrâ 1972-ben avattâk. Orosz és kelet-eurôpai tanul-
mânyokat is folytatott. Elôszôr a torontôi egyetem esti
tagozatân adott elô, aztân a kanadai orszâgos levéltâr
munkatârsa lett. 1970 ôta a kanadai kirâlyi katonai fôiskola
tanâra. Gyakran vesz részt konferenciâkon. Szâmos szakta-
nulmânyt, kônyvismertetést irt és megindulâsa ôta szerkeszti a
"Canadian American Review of Hungarian Studies" clmû
folyôiratot.



Mûvev.

Hungary's Way to World War II. Toronto, Helicon
Society, and Aster Park, Danubian Press, 1968., 240 pages.

The International Joint Commission of the United States
and Canada, 1895-1920-. A Study in Canadian American
Relations. Toronto, University, Department of History, 1974.,
420 pages.

The Hungarian Révolution Twenty Years After: Selected
Papers and Perspectives. A spécial issue of Canadian
American Review of Hungarian Studies (CARHS), 1976., 144
pages.

Hungarian Poetry and the English-Speaking World'. A
Tribute to Watson Kirkconnell. A spécial issue of CARHS,
1977., 112. pages.

Struggle and Hope'. The Hungarian Canadian Expérience,
a ca. 600 page manuscript accepted for the sériés The History
of Canada's Peoples, published jointly by tbe Department of
the Secretar^' of State and McClelland and Stewart Ltd.
Author of four of the book's five main chapters.

Tanulmdnyai:
New Twist to an Old Riddle: The Bombing of Kassa

{Kosice), June 26, 1941. The Journal of Modem History.
Volume44., No. 2 Qune, 1972)., pp. 232-242.

The Great Lakes in United States - Canadian Relations'.

The First Stock-Taking. Inland Seas, the Q,uarterly Journal of
the Great Lakes Historical Society. Volume 28., No. 4 (1972).,
pp.259-271.

ColonelJohn Stoughton Dennis, Jr. and the Establishment
of the InternationalJoint Commission of the United States and
Canada. Signum, Volume 1., No. 3 (1974)., pp. 17-32.

The Campaign to Save Niagara Falls and the Settlement of
United States - Canadian Différences, 1906-1911. New York
History, Volume LV (1974)., pp. 437-458.

Count Istvdn Bethlen's Secret Plan for the Restoratzon of
the Empire of Transylvania. East European Quarterly,
Volume 8 (1975)., pp. 413-423.

A Surveyor Admses the Government: J.S. Dennis, Jr. and
Canadian-American Negotiations, 1895-1910. The Canadian
Surveyor, Volume 29 (1975)., pp. 141-144.



The Canadian American Irrigation Frontier Revisited:
The International Origins ofIrrigated Agriculture in Southern
Alberta. Historical Papers (the yearbook of the Canadian
Historical Association), 1975., pp. 211-229.

Cixnl-Military Relations in Nazi Germany s Shadow: The
Case ofHungary, 1939-1941. Adrian Preston and Peter Dennis
(eds.): Swords and Covenants, London, Groom Helm, 1976.,
pp. 216-224.

Watson Kirkconnell and the Cultural Credibility Gap
Between Immigrants and the Native-Born in Canada. Kovacs
(éd.): Ethnie Canadians: Culture and Education, Regina,
1978., pp. 87-96.

Contradictory Evidence Concerning Hungary s Déclaration
of War on the USSR in June 1941. Canadian Slavonic Papers,
Volume XIX, No. 4 (1977)., pp. 481-488.

Watson Kirkconnell: Translater of Hungarian Poetry and
a Friend of Hungarian Canadians. Hungarian Poetry and the
English-Speaking World: A Tribute to Watson Kirkconnel.
Ottawa, 1977., pp. 117-143.

The Hungarian Général Staff and Diplomacy, 1939-41.
Proceedings of the First Banff Conférence on Central and East
European Studies, Edmonton, 1977., pp. 247-267.

The Hungarians. The Canadian Family Tree: Canada's
Peoples. Ottawa, Department of the Secretary of State, rev.
éd., 1979., pp. 100-106.

ECKHARDT TIBOR

a jog- és âllamtudomânyok doktora, orszâggyûlési kép-
viselô, kôvet és meghatalmazott miniszter, kôzirô és âllam-
férfiû (New York, New York). 1967 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1888-ban Makôn, Csanâd vârmegyében szûletett. Egyetemi
tanulmânyait Budapesten, Pârizsban és Berlinhen végezte.
Kôzszolgâlatât a helûgyminisztériumhan kezdte s a kùlûgy-
minisztériumhan, majd a miniszterelnôkségen folytatta.



1922-ben orszâggyûlési képviselôvé vâlasztottâk. Az Egyesûlt
Allamokban, Angliâban, Francia- és Olaszorszâgban stb
tartott elôadâsokat. 1932-ben a kisgazdapârt vezotôje lett.
Apponyi Albert grôf halâla utân ô lett a Népszôvetségnél
Magyarorszâg fômegbîzottja. Sikerrel hârîtotta cl azt a vâdat,
hogy Magyarorszâgnak tevôleges része volt a szcrb kirâly
meggyilkolâsâban. 1935-ben lemondott, ellenzckbe vonult,
majd 1940-ben Roosevelt elnok meghîvâsâra (1941-ben
véglegesen) az Egyesùlt Âllamokba telepùlt ât és halâlâig
mindent elkôvetett hazâja fûggetlenségének visszaâllîtâsa
érdekében. Igen sok tanulmânya, politikai cikke jelent meg
nemcsak magyar folyôiratokban és lapokban, hanem kûl-
fôldôn is, fôleg Rothermere lord angliai lapjâban. IV. Kâroly
kirâly visszatérési kîsérletével kûlôn kônyvben foglalkozott.

Utolsô mûvét Recollections on Regicide at Marseille
dmmel New Yorkban a Hungarian Historical Society adta ki.
1972-ben hunyt el.

EGEGHY PÉTER

impresszionista és modem impresszionista festômûvész
(Northridge, California). 1975 ôta a mûvészetifôosztâly tagja.

1924-ben Ipolyszâllâson, Hont vârmegyében szûletett. A
budapesti Képzômûvészeti Fôiskolân megkezdett tanulmânyait
1956 utân Los Angelesben, a South California egyetemen
fejezte be. Mûveivel mind az Egyesùlt Âllamokban, mind
Eurôpâban szâmos kiâllitâson vett részt. Tobb kitûntetésben
részesùlt. Sok mûzeumban elhelyezett alkotâsa van. Kivâlô
vezetô személyek, politikusok, mûvészek, ùzletemberek egész
sorânak portréjât festette meg, a tôbbi kôzt Mindszenty
biborosét és Los Angeles polgârmesteréét is. Lovas târgyû
festményei a legmagasabb amerikai kôrôk tagjainak (pl.
Bradley Omar tâbornoknak) birtokâban, szâmos kôzépùletben
s a Kongresszusban is megtalâlhatôk.

Mûvészetét kûlônleges szinosszeâllitâsa, technikâja, kifejezô
rajztudâsa egyedûlâllôvâ teszi. Portréit, virâgcsendéleteit és
rohanô lovakrôl alkotott képeit sajâtos szmegyensûly jellemzi.
Los Angeles polgârmestere 1975-ben a vâros diszoklevelével
tûntette ki.



EGYED ALADÂR

evangclikus tâbori fôesperes, hittudomânyi szakîrô, or-
gonamûvész és zeneszerzô (Cleveland, Ohio). 1966 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

Életrajzi adatait nem kozôlte. Irâsai fôleg hitbuzgalmi
lapokban jclentek meg. Zenei szerzeményeit templomi hang-
versenycken és ûnnepélyeken adtâk elô, ilyen alkalmakkor
orgonân vagy zongorân maga is gyakran szerepelt. 1974-ben
hunyt el.

Mûve:

Kriszlus és Egyhdza a vddlottak padjdn. Kézirat. 29 oldal.
(1966-ban ezùst Ârpâd-érmet nyert.)

Tanulmdnyai:
Ima Magyarorszdgért. A VIII. MTk., 1969., II-I3. oldal.
Reméjiyik Sdndor harca Istennel. A XI. MTk., 1972.,

I3I-I35. oldal.

EGYED MIKLÔS

az orvostudomânyok doktora, sebész szakorvos (New
London, Ohio). 1966 ôta a tagja.

I9I5 augusztus I5-én, Sajôgômôr kôzségben, Gômôr
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. Egyetemi tanul-
mânyait Szegeden végezte. Doktorrâ 1940-ben avattâk. Az
Egyesùlt Âllamokba 1956 utân érkezett. Éveken ât Cleveland-
ben folytatott magângyakorlatot. Tôbb tanulmânya jelent

Socialized Surgeons and Captive Patients cîmû cikkso-
rozatât a "Journal of Abdominal Surgery" 1959., i960, és
I96I. évfolyamaiban kozôlte. (1965-ben arany Ârpâd-érmet
nyert.)

A nôi test sebészeti szobrdszata cîmû tanulmânyât 1978-
ban az orvostudomânyi osztâly ûlésén mutatta be (lâsd
kivonatosan: A XVIII. MTk., 1979., 220. oldalân.

Happy Birthday, America! (The Bicentennial Song) cîmû
zenemûvét — Karâcsonyi sôhaj és Szabadsdgharcos indulô
cîmû zeneszerzeményeivel egyûtt — Mack Wayne, a WDOK-
FM clevelandi râdiô zenei igazgatôja 1975 november 28-ân,



a XV. Magyar Talâlkozô irodalmi és mûvészestjén mutatta be
a szerzô, Kiss Jânos karnagy és Kôrody Istvân zongoramûvész
kiséretével. (1975-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

EGYUD ANNA

irô, szinmûîrô és dalszerzô (Los Angeles, California).
1976 ôta az irodalmifôosztàly tagja.

1924 december 15-én, Budapesten szùletett, kôzépiskolai
tanulmânyait is ott végezte. A Liszt Ferenc Zencmûvészeti
Fôiskolân zongoramûvészetet tanult, Los Angelesben Cali
fornia egyetemén mûvészet- és irodalombôlcscletet hallgatott.
Az "American Society of Composers, Authors and Publishers",
valamint a "Napnyugat îrôi Kôré"-nek tagja, a "Californiai
Magyarsâg" âllandô munkatârsa. îrâsait mâs lapok is gyakran
kôzlik.

Mûvei:

Szûrrealizmus és a jôvô ôsszmûvészete. Los Angeles, a
Napnyugat îrôi Kôrének antolôgiâja, 1971.

Yehu. Egyfelvonâsos karâcsonyi opéra. New York, Karl
Fischer, 1975. Zenéjét Zâdor Jenô szerezte. Elôszôr Los
Angelesben, 1974-ben mutattâk be s azôta 40-nél tôbbszôr
orszâgszerte elôadtâk.

The Sang of the Nymph Called: Echo. Klasszikus dal.
Zenéjét Zâdor Jenô szerezte: Omahâban a Nebraska egyetem
"Song Festival"-jân, 1976-ban mutattâk be. San Diegôban a
Music Graphie Press adta ki.

Portrait of a Soldier. Egyfelvonâsos szînmû Kovâts Mihâly
élettérôl angol nyelven. Los Angelesben, az Occidental
Centerben, 1976-ban mutattâk be. Szôvegét az "Eighth Tribe"
kôzôlte. Kézirata 1975-ben bronz Ârpâd-érmet nyert.

Song of Hope. Dal angol nyelven. Zenéjét Arthur Avery
szerezte. Bemutatôja 1976-ban volt.

The Legend of Saint Elizabeth. Egyfelvonâsos szînmû
angol nyelven. 1977 november 19-én mutattâk be Los
Angelesben, az Occidental Center Theater-ben.

Obszcenitâs az amerikai szinhdztorténetben. Los Angeles,
a Napnyugat îrôi Kôrének mâsodik antolôgiâjâban, 1979.

Picasso's Guernica. Teljes estét betôltô szînmû. Bemu-
tattâk North Hollywoodban angolul, 1981 februârjâban.



Catherine and the Nameless. Egyfelvonâsos. Bemutatta
Los Ançelesben, az Occidental Centerben a Saint Elizabeth
Guild, 1981 februâr 28-ân.

ENDREY ANTAL

vitéz, a jogtudomânyok doktora, barrister-at-law, tôrténész
(Mardan via Leongatha, Victoria, Australia). 1971 ôta a
ludomdnyosfôosztdly tagja.

1922 november 24-én, Hôdmezôvâsârhelyen szûletett.
Kôzépiskolai tanulmânyait Gôdollôn, a premontrei rend
gimnâziumâban, egyetemi tanulmânyait Budapesten, a kir.
m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen végezte. Doktorrâ
"summa cum laude" 1944-ben avattâk. Az ûgyvédi és birôi
vizsgât 1947-ben tette le. Hôdmezôvâsârhelyen nyitott ûgyvédi
irodât, 1948-ban azonban mâr el kellett az orszâgot hagynia.
1949 âprilisâban Ausztrâliâba vândorolt. Bachelor of Laws
fokozatot, majd ûgyvédi képesltést szerzett. 1975-ben "Queen's
Counsel"-nak nevezték ki, 1976-ban pedig a victoriai Suprême
Court-nâl "master" lett. Jelenleg vidéki birtokân él és jogi
tanâcsadôi tevékenységet folytat.

Magyar vonatkozâsban 1957-tôl 1973-ig Melbourne-ben a
"Regnum Marianum" rômai katolikus magyar egyhâzkôzség
elnôke volt, 1958-t6l ismételten az Ausztrâliai Magyar
Szôvetség elnôkévé vâlasztottâk, a Victoriai Magyar Szôvet-
ségnek pedig âllandô elnôke. Éveken ât szerkesztette az
"Ausztrâliai Magyarsâg" cîmû havi lapot. Szâmos tanulmâny
és cikk szerzôje.

Mûvei:

Félbenmaradt nép. Melbourne, szerzô, 1971., 85 oldal.
(1971 -ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.)

The Future of Hungary. Melbourne, Hawthorn Press,
1972., 97 pages.

Sons of Nimrod. The Origin of Hungarians. Melbourne,
Hawthorn Press, 1975., xii, 116 pages.

Pride of My Country. Melbourne, Hawthorn Press, 1975.,
iii, 80 pages.

The Kingdom to Corne. Melbourne, Hawthorn Press,
1976., 155 pages.

The Holy Crown of Hungary. Melbourne, Hungarian



Institute. First édition 1977., 118 pages. Second édition 1978.,
122 pages.

Hungarian History. Part. I. Melbourne, Hungarian
Institute, 1978., 136 pages.

Tanulmànya:
A magyar nemzeteszme. A XV. MTk., 1976., 209-213.

oldal.

ERDELYI ISTVÂN

vitéz, tôrténész, kôzîrô (Long Island City, New York). 1978
ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1910 november 14-én, Kiskunfélegyhâzân, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vârmegyében sziiletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
Egerben és Budân a cisztercitâk gimnâziumâban végezte.
1929-ben jelesen érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzése
utân 1933-ban avattâk hadnaggyâ. Résztvett a felvidéki,
kârpâtaljai és délvidéki terûletek visszacsatolâsâban, majd a
oroszorszâgi hadjâratban. 1944 decemberében csapattestével,
mint szâzadost, Németorszâgba telepîtették ki. Az ôsszeomlâs
utân tôbb emigrâns szervezet alapîtô és vezetôségi tagja lett. Az
Egyesûlt Allamokba 1949 oktôberében vândorolt ki. Elsô cikke
mâr korâbban a Kanadai Magyar Ûjsâg hasâbjain jelent meg.
Az azôta megszûnt "Kanadai Magyar Ûjsâg", "Magyar
Végvâr" és "Lârmafa" âllandô munkatârsa volt. 1970-tôI
1975-ig a Svâjcban megjelent "Virrasztô" cîmû idôszaki
folyôiratot szerkesztette. Cikkei kiilônbôzô lapokban sajât
nevén kivûl "ERIS.", "Csîkmenasâgi", "v.E.l." és "A VIR
RASZTÔ hîrszolgâlata" jelzéssel jelentek és jelennek meg.
Sajtô alâ rendezte, eiôszôval lâtta el és kiadatta Padânyi Viktor
négy nagyobb munkâjât (5 kôtetben), és ûjra kinyomatta
Erdélyi Zoltân "Bazsalikom" (Budapest, 1909) cîmû verses
elbeszélését, valamint Kandra Kabos "Magyar Mythologia"
(Eger 1897) cimû munkâjât. Tôbb magyar szervezet (a Vitézi
Rend, a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend, a Délmagyarorszâgi
Felszabaditô Tanâcs, a Ludovikâsok Bajtârsi Szôvetsége, a
Ciszter Diâkszôvetség, stb) tagja.



Mûvev.

Adalékok a magyarsdg eredetkérdéséhez. London, Attila
Kiadô, 1968., SSoldal.

A csanddi pûspôkség vdzlatos tôrténete és szerepe a Bdndt
életében. Cleveland, Institute for Southern Hungarian and
Balkan Studies, 1978., 38 oldal. (Mindszenty Jôzsef bîboros
hercegprîmâs emlékére kiîrt pâlyâzat dîjnyertes mûve.)

A Szent Korona XX. szdzadi kdlvdridja. Sodertâlje, Eszaki
Vârtân, 1978. évfolyam 80. és 81. szâma, 38, 9 oldal.
(1978-ban ezûst Ârpâd-érmet nyert.)

Nagyobb tanulmdnyai:
Néhdny szô a Duna-federdciôrôl. Lârmafa, 1960. évi 2.

szâm, 10-18. oldal.

After Disengagement. Lârmafa, 1962. évi 2, szâm, 1-8.
oldal.

Kik voltak a ddkok? Lârmafa, Erdélyi Évkônyv 1967/68,
150-163. oldal.

Nêgy hîres magyar kôdex a XIV. szdzadbôl. Kanadai
Magyar Ûjsâg, 1968., februâr 2., 6. és 9. szâm.

A magyar Szent Korona. Virrasztô, 1970. évi 3. szâm,
9-18. oldal.

Eredeti-e a Szent Korona? Virrasztô, 1971. évi 3. szâm,
9-12. oldal.

Oldh vérengzések Erdélyben. Virrasztô, 1972. évi 1. szâm,
20-28. oldal.

Adalékok a KANTA szô eredetének és jelentésének
'>negfejtéséhez. Északi Vârtân, 1973. évi 52. szâm, 12-21. oldal.

Ûjabb adalékok a KANTA szô eredetének és jelentésének
'^egfejtéséhez. 1975. évi 65. szâm, 27-33. és 66. szâm, 10-15.
oldal.

50 éxjvel ezelôtt szentelték pappd, 25 éwel ezelôtt bôrtô-
nôzték be Mdrton Àront, Erdély vértanû pûspôkét. Virrasztô,
1975. évi 3. szâm, 767-774. oldal.

A romdnok mdr a magyar tôrténelmet is kisajdtûjdk
maguknak. Kanadai Magyar Ûjsâg, 1975. okt. 3-i szâm, 6
sûrûn gépelt oldal.

Captain John Smith magyarorszdgi és erdélyi hôstettei.
Északi Vârtân, 1977. évi 76. szâm, 23-36. oldal.

Ukrdn-e a rutén? A XVII MTk., 1978., 57-66. oldal.



A Kdrpdtmedence szerepe az Egyesûlt Eurôpdban. A XIX.
MTk., 1980., 230-237. oldal.

Nevezetesebb erdélyi évfordulôk 1966 ôta minden évben
(Lârmafa, Kanadai Magyar Ujsâg, Virrasztô, Eszaki Vârtân).

Erdély és a kapcsolt részek fôldrajzi és csalddi nevei a
XIV-XVII. szdzadi latin, magyar és német nyelvû okmdnyok-
ban. A XX. MTk., 1981., 186-197. oldal.

ERDÉLYI ISTVÂN

elektromérnôk, gyârigazgatô, egyetemi lanâr (Sac Paulo,
Brazil). 1967 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1915 januâr 24-én, Budapesten szûletett. A budapesti
mûegyetemen végzett, 1941-ben elektromcrnôki oklevelet
szerzett. Magyarorszâgon, Ausztriâban és Brazîliâban kiilôn-
bôzô vâllalatoknâl kutatâsokat folytatott, gyârtelepvezetô,
majd igazgatô volt, végul a Eord Motor Co. brazîliai telepének
és gyârtâsvezetô mérnôki osztâlyânak ûgyvezetôje, majd Sao
Paulôban a Mackenzie egyetem tanâra lett. A kûlfôldre
kényszerûlt magyarsâg kôzmûvelôdési életében is fontos
szerepet tôltôtt be. Sao Pauloban a Kônyves Kâlmân
Szabadegyetem dékânja volt. 1969-ben hunyt el.

Taldlmdnya:
"Displacement Pointer" for a new tentative of measuring

the absolute velocity of the Earth.

ERDÉLYIJÔZSEF

târogatômûvész és zeneszerzô (New York, New York). 1966
ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1909 december 16-ân Pocahontas-ban, Virginiâban szû
letett. Kôzépiskolâit ugyanott, fôiskolai tanulmânyait a
Fairmont State Teachers College-ban végezte. 1935-ben "B.A.

in éducation" fokozatot nyert. Egyetemi tanulmânyokat
Debrecenben és Budapesten folytatott. 1939/40-ben a buda
pesti Eôtvôs Kollégium angol lektora volt. Szâmos ônâllô
târogatô-hangversenyt rendezett, mintegy 125 hangverseny-
szâmot szerzett és adott elô târogatôn.



Nevezetesebb szerzeményei:
Himgarian Phantasy târogatôra. (1966-ban bronz Arpâd-

érmet nycrt.)
The Magyars 896 A.D. A magyarok bejôvetele. Târogatôra

îrt zenemû. (1977-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.)
Silentïum hdrfdra, Ének Szent Istvdîi kirdlyhoz, Szeptem-

ber végén, Oktôber végén, November végén, December végén,
Janudr t'cgcri.

Eînlékdal Nagy Jolânnak. Megjelent 1980 szeptemberében.

ESZENYI LÂSZLÔ

az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesùlet ûgyvezetô
alclnoke, volt m. kir. vezérkari szâzados, hadtôrténész
(Bcthesda, Maryland). 1966 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1912-ben Temesvârott, Magyarorszâgon szûletett. A Lu-
dovika Akadémiât 1934-ben, a hadi akadémiât 1943-ban
végezte. Egyetemi tanulmânyokat a Southeastern egyetemen
folytatott. Magyarorszâgon csapattiszti, majd vezérkari be-
osziâsban teljesitett békebeli és hadi szolgâlatot. Az Egyesûlt
Âllamokban az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesùlet
fôtisztviselôje, legutôbb alelnôke volt. Az Amerikai Magyar
Szôvet.ségben is éveken ât fôtisztviselôként mûkôdôtt. A
"Eraternity" cîmû folyôirat târsszerkesztôje. Tôbb dîjat nyert,
szâmos kitùntetésben részesûlt. Cikkei, szaktanulmânyai a
"Testvériség" ("Eraternity") és 1957 ôta a Bethlen Naptâr
hasâbjain, valamint hazai és amerikai magyar ûjsâgokban,
foiyôiratokban jelentek meg.

Mûver.

A szabadsdgért és az Uniôért. Az amerikai polgârhâborû
tôrténete magyar szemmel. Washington, Amerikai Magyar
Reformâtus Egyesùlet, 1961., 174 oldal. (1963-ban arany
Arpâd-érmet nyert.)

Hfven mmdhaldlig. Fabricy Kovâts Mihâly élete és hôsi
halâla. Washington, Amerikai Magyar Reformâtus Egyesùlet,
1975., 72 oldal. Ugyanaz angolul ugyanott és ugyanakkor, 76
oldal.

Nagyobb tanuhndnyai:
Bekôszôntô. A IX. MTk., 1970., 243-244. oldal.
Gondolatok az ôhazdval valô gazdasdgi kapcsolatok fel-



vételérôl és kiszélesûésérôl. AX. MTk., 1971., 46-50. oldal.
Erôsebb-e a Szoïy'etuniô hadifelkészûltsége az Egyesûlt

Allamokéndl? A.'KW. MTk., 1973., 51-59. oldal.

Eabricy Kovdts Mihdly ezredes élete és haldla. A XIV.
MTk., 1975., 132-146. oldal.

Az erdélyi kérdés jelenlegi dlldsa. A XVI. MTk., 1977.,
56-63. oldal.

ESZLARY KAROLY

a jogtudomânyok doktora, jogtôrténész, egyetemi magân-
tanâr, volt miniszteri tanâcsos (Paris, République Française).
1970 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1900-ban, Budapesten sziiletett. A Tiszafôldvâri Eszlâry-
csalâd sarja. 1917-ben Budapesten érettségizett. A Ludovika
Akadémia elvégzése utân 1920-ban avattâk hivatâsos tiizér
hadnaggyâ. 1923-ban szolgâlaton kîvûli viszonyba kerûlt.
Székesfôvârosi adôtisztviselô lett. 1934-ben Budapesten avattâk
doktorrâ, 1945-ben pedig Pécsett képesitették jogtôrténeti
magântanârrâ. 1947-ben pârizsi kutatômunkâra kûldték ki.
"Histoire des institutions publiques hongroises" cîmû ôtkôtetes
mûvét az Institut de France illetékes osztâlya 1966-ban az
Estrade-Delcros-dîjjal tûntette ki. Tôbb kitûntetés tulajdo-
nosa.

1936-ban ^ magyar kôzigazgatdsi jog alapismerete, majd
Az egyenes adôk cîmû munkâi utân magyar és francia nyelven
szâznâl jôval tôbb kisebb-nagyobb tanulmânnyal gazdagltotta
tudomânyos târgykôrének szakirodalmât, szâmos kûlfôldi
magyar lapnak is munkatârsa volt. 1975-ben hunyt el.

Tanulmdnyav.

A dunai kôzlekedés és Trianon. A VIII. MTk., 1969.,
182-190. oldal.

Ansegise apdt és Léxrita Benedek 'kapituldréinak' és Szent
Istvdn tôrvényeinek hasonlatossdgai. A IX. MTk., 1970.,
28-53. oldal.

Jalta és Magyarorszdg. A X. MTk., 1971., 137-156. oldal.
Ajeruzsdlemi kirdlysdg és mds korabeli orszdgok asszizeinek

hatdsa a magyar Aranybulldra. A XI. MTk., 1972., 147-169.
oldal.



EWENDTNÉ PETRES JUDIT

adatait lâsd Baloghné Petresjudit néven.

ERTAVY-BARATH KATALIN

az orvostudomânyok doktora, îrô (Stone Mountain,
Georgia). 1966 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

Gyula vârosâban, Békés vârmegyében szûletett. (Leânykori
neve: Barâth). Egyetemi tanulmânyait Budapesten végezte.
1952-ben avattâk doktorrâ. Egy évvel korâbban ment férjhez
Ertavy-Barâth Jôzsef tanârhoz. Iskolai, majd kôrzeti orvosként
mûkôdôtt.Az Egyesûlt Âllamokba 1956 utân telepedett ât.Bal
timore, New Orléans,Buffalo és Stone Mountain vârosaiban
folytatott és folytat orvosi gyakorlatot.Tôbb hetilap és szépiro-
dalmi folyôirat munkatârsaként fejtett ki értékes îrôi mun-
kâssâgot. Magyarorszâgon a Zâszlônk, a Magyar Cserkész, a
Magyar Lânyok, az Én Ûjsâgom, a Magyar Nôk Lapja, a
Népsport, Amerikâban az Amerikai Magyar Elet, a Kanadai
Magyarsâg és a Kârpât kôzôlte îrâsait.

\94:4:-her\ Fdklyaxfivôk, \9Ab-hen Gyôngyharmat, 1958-ban
Ellenség hirére és Hdromfejû sdrkdny cimmel jelent meg
ifjûsâgi regénye. Tôrténelem: kitûnô cimû ifjûsâgi regényét
Buenos Airesben a Kdrpdt cimû szépirodalmi folyôirat
folytatâsokban kôzôlte. Gyôngyharmat cimû mesekônyvét
pedig (Buenos Aires, Kârpât, 1958., 92 oldal) ûjra kiadta. Ez
1966-ban ezûst Arpâd-érmet nyert. 1968-ban Teaspoonful of
Freedom cimmel angolul jelent meg ûjabb kôtete.

FALK VIKTOR

vitéz, elektromérnôk, cserkész csapattiszt (Westlake, Ghio).
1979 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.



1931 december 16-ân, Kecskeméten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Nagyvâradon kezdte, majd Spittal an der
Drau-ban, Ausztriâban a Mindszenty Jôzsef magyar gimnâ-
ziumban fejezte be. 1949-ben érettségizett. Oklevelét — •
amerikai katonai szolgâlata utân — 1959-ben a clevelandi
âllami egyetemen szerezte meg. Vâllalati vezctô mérnôk. Tôbb
magyar szervezetben fejt ki értékes munkâssâgot. A 14. szâmû
Gôrgey Artûr cserkészcsapatnak hosszû évek ôta kivâlô
parancsnoka volt. Szâmos cikke és tanulmânya jeient meg;
a mérnoki tovâbbképzô egyetemi tanfolyamon és a Cleveland
âllami egyetem Ethnie Programja keretében elôadâsokat
tartott. Tôbb kitùntetésben részesûlt.

Tanulmdnyav.
A New Approach to Small Direct Current Measurement.

Az American Institute of Electrical Engineers pâlyâzatân
1963-ban dijat nyert.

Gôrgey Artûr, mint hadvezér. Kiadâsra kész kézirat. 34
oldal. (1978-ban bronz Arpâd-érmet nyert.)

Még nem sokan, de vagyunk. A XVII. MTk., 1978., 14.
oldal.

FARKAS FERENC

adatait lâsd Kisbarnaki Farkas Ferenc néven.

FARKAS ISTVÂN

adatait lâsd KôszegiFarkas Istvân néven.

FAZAKAS FERENC

a szociâlis és politikai tudomânyok legfôbb tudora, kôzirô,
okleveles gépész- és kôzgazdasâgi mérnôk (Mountain View,
California). 1974 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1907 november 17-én Russ kôzségben, Hunyad vârme-
gyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
Gyulafehérvârott, egyetemi tanulmânyait a budapesti m. kir.
Jôzsef nâdor mûszaki és gazdasâgtudomânyi egyetemen
végezte, majd a franciaorszâgi Lille vârosâban folytatta. Ott
elért fokozata a szociâlis és politikai tudomânyokban a francia



jogi doktorâtussal egyenlô értékû. A mâsodik vilâghâborû utân
kerûlt az Egryesûlt Âllamokba, ahol nyugalomba vonulâsâig a
Michigan egyetem tervezô fômérnôke volt. Tôbb magyar
amerikai szervezet munkâjâban vett részt tevékenyen, mint
vezetôségi tag. Angol és magyar nyelven szâmos cikke, magyar
sorskérdésekrôl és vilâgnézeti szempontokrôl szôlô tanulmânya,
valamint verses és prôzai kiadvânyokrôl irodalomkritikai
kiértékelése jelent meg.

Tanulmdnyai:

Analysïs: Remember Hungary. The Review of the News,
issue of November 12, 1969., pp. 27-32.

Az Egyesûlt Magyar Alap és a kônyvkiadds. A X. MTk.,
1971., 222-227. oldal.

Amibôl a magyar népnek is haszna lenne. A XVIII.
Magyar Talâlkozô krônikâja. Cleveland, Ârpâd kônyvkiadô,
1979., 107-109. oldal.

FÂBIÂN JÔZSEF

kôzirô, a Magyar Radio volt mûszaki tisztviselôje, nyu-
galmazott amerikai acélipari tervezô (Pittsburgh, Pennsyl-
vania). 1972 ôta az irodalmifôosztâly tagja.

1907-ben, Cegléden szûletett. Elemi és kôzépiskolai ta-
nulmânyait ugyanott, szakiskolâit Budapesten végezte, szak
képesitését kitûntetéssel szerezte meg. Elôszôr a m. kir. Posta
kôtelékében teljesîtett kôzszolgâlatot, 1928 és 1945 kôzôtt
pedig a budapesti râdiôstudiôban a râdiômûsorok technikai
lebonyolitâsâval és az ezekkel kapcsolatos hangrôgzîté
sekkel (hanglemezen, hangszalagon, hangosfilmen) foglalko-
zott. Részt vett a felvidéki, erdélyi és délvidéki orszâgrészek
visszaszerzésében. A Felvidéken cseh fogsâgba kerûlt. Az
Egyesûlt Âllamokba 1949-ben érkezett. Ezt megelôzôen
németorszâgi tartôzkodâsa idején (1945 ôta) a bombâzâsok
kôvetkeztében elpusztitott német ûzemek ûjjâépitésében vett
tevékenyen részt. Az Egyesûlt Allamokban sokféle foglalkozâst
ûzôtt, de végûl a legnagyobb acélipari vâllalat mérnôki
osztâlyârôl — mint acélipari tervezô — vonult 1972-ben
nyugalomba.

Mûszaki talâlmânyait és ûjitâsait ôt amerikai szakfolyôirat



ismertette (1956-tôl 1964-ig kilenc îzben); a Diesel-mozdonyok
kenôolaj-szennyezôdését automatikusan mérô elektronikus
mûszereit 1959-ben a chicagôi kiâllîtâson is bemutatta. Az
Association of Iron and Steel Engineers rendes tagja.

Irôi tevékenységet kora ifjûsâgâtôl rendszeresen végzett.
Cikkeit Magyarorszâgon fôként a Délibâb és a Râdiôélet, az
Egyesûlt Âllamokban a pittsburghi Magyarsâg, a Bajtârsi
Levél, a Katolikus Magyarok Vasârnapja és a baltimorei
Ertesîtô kôzôlte. A londoni Hidfô hét év ôta âllandôan hozza
îrâsait (rovatânak cime: "Aprôsâgok az USÂ-bôl"). Mintegy
szâz nyomtatâsban megjelent îrâsânak adatait az Ârpâd
Akadémia irattârâban elhelyezett munkanaplôja 1955-tôl
idôrendben tartalmazza. Gyakran tartott elôadâsokat is.

Mûve:

Budapest, a Duna gyôngye. London, a Hîdfô Barâti Kôre,
1978., 200 oldal.

Kûlôn is emlîtést érdemlô, terjedelmesebb
kôzleményei:

A bolond Ungvdri. Pittsburgh, Magyarsâg, 1955 (XXX.
évfolyam, 14. szâm, 5-6. oldal). 1973-ban dîszoklevelet kapott.

Kassa hazatért. Utrecht, Bajtârsi Levél, 1958 mâjustôl
augusztusig folytatâsokban.

Hogyan vonult be Horthy Miklôs Kassdra? Vâlasz John C.
Scirankânak. Youngstown, Katolikus Magyarok Vasârnapja,
1962., 69. évfolyam, 19., 20. és 21. (mâjus 13., 20. és 21.)
szâm.

Modem mese a modem demokrdcidrôl. Hidfô, XXIX
(1976). évfolyam, 710-711. szâm.

A "kultûralapon" feloszlatott Eurôpa. London, Hîdfô-
Kônyvtâr, XI (1976). évfolyam, 2. szâm.

Nagyobb kéziratai:
Visszapillantds (600 oldal).
Aprôsdgok (426 oldal).
EmigrdnsJdnos (220 oldal).

FÂJ ATTILA

a bôlcsészettudomânyok doktora, filozôfus, egyetemi tanâr
(Arenzano-Genova, Italia). 1977 ôta a tudomdnyos fôosz-
tdly tagja.



1922-ben Budapesten szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait
Budapesten, egyetemi tanulmânyait Budapesten és Firenzében
végezte. Vizsgâit kitûntetéssel tette le. Doktorrâ 1947-ben
avattâk. A mâsodik vilâghâborû utân orosz hadifogsâgba
kerûlt. Hazatérése utân a budapesti Pâzmâny egyetem
bôlcsészeti karân a bôlcsész Komis Gyula tanârsegédje lett, de
kommunistaellenes magatartâsa miatt tâvoznia kellett.
Tudomânyos kôzpontok kûlsô munkatârsa és fordîtô volt. 1956
utân Ausztriâba menekûlt s onnan Olaszorszâgba ment. 1957
ôta a genovai egyetem bôlcsészeti karân véglegesîtett elôadô.
Tôbb tudomânyos târsasâg tagja. Magyar, angol, olasz,
német, francia és japân nyelven kôzel 100 szakkôzleménye
jelent meg. Tanulmânyai kôzûl csak fôbb mûveit és ûjabb
tanulmânyait soroljuk fel.

Fôbb mûvei:

Az orosz mûvészet huszonôt éve. Sztaszov V. V. mûvének
mûfordîtâsa oroszbôl. Budapest, Mûveit Nép, 1953., 140
oldal.

A Jônds-téma a vildgirodalomban. Rôma, Tipografia
DarioDetti, 1977., 175 oldal. (1977-ben arany Ârpâd-érmet
nyert.) JJjabb tanulmânyai:

Byzantine and Hungarian Models of "Ulisses" and
"Finnegans Wake". Arcadia, Bd.3. (1968), H.I., pp.48-72.

La philosophie hongroise pendant la première moitié du
XXème siecle. Milano, Marzorati, 1959., pp. 717-761.
(Megjelent a Les grands courants de la pensée mondiale
contemporaine 2. kôtetében.)

La soluzione logica délia falsa profezia di Giona. Bibbia
e oriente. Volume 28 (1976), pp. 141-149.

Vico as Philosopher of Metabasis. Giambattista Vico s
Science of Humanity. Edited by Giorgio Tagliacozzo and
Donald Ph. Verene. Baltimore and London, The Hopkins
University Press, 1976., pp. 87-109.

Vico, il filosofo délia metabasi. Rivista critica di storia
délia filosofia. Volume 31 (1976)., pp. 251-278.

Kerényi Kdroly hatdsa a hazai és a nyugati magyar irôkra.
Kerényi Kâroly és a humanizmus. Szerkesztette Saâry Eva és
Szépfalusi Istvân. Mûnchen, Svâjci Magyar Irodalom- és
Kônyvbarâtok Kôre, 1978., 38-63. oldal.



The Stoic Features of the Book of Jonah. Apeilon (A
Journal for Ancient Philosophy and Science), Volume 12
(1978)., pp. 34-64.

Inspirationskàllor till Ulysses och Finnegans Wake. Radix
(Tidskrift for humanism), Volume 1 (1978)., pp. 98-124.

The Prehistory of the River Navel and its Reappearance
in Contemporary Fiction. Ural-Altaic Yearbook, Volume 51
(1979)., pp. 81-103.

"Flodromanen. Uppkomst och panyttfôdelse av en roman-
genre". Horisont, Volume 27 (1980)., Number 5., pp. 55-69.

"Hundraarsminnet av enfilosofs kriminalroman: Brôderna
Karamasov". Radix, Volume 4 (1981)., Number 1., pp.
104-124.

Deux drames écrits en exil ayant la patrie pour sujet".
Revue des études slaves. Volume 53 (1981)., Number 1., pp.
133-145.

The Unorthodox Logic of Scientific Discovery in Giam-
battista Vico. Vico: Past and Présent, Atlantic Highiands,
Humanities Press, 1981, pp. 198-205.

FAY FERENC

kôltô (Toronto, Ontario, Canada). 1968 ôta az irodalmi
fôosztàly tagja.

1921-ben, Pécel nagykôzségben, Pest-Piiis-Solt-Kiskun
vârmegyében szûletett. A Ludovika Akadémia eivégzése
utân 1944-ben avattâk hivatâsos hadnaggyâ. Harctén
szolgâlat, hadifogsâg és hosszû internâlâs utân 1948-ban
Jugoszlâviâba, onnan pedig Olaszorszâgba szôkôtt, 1951-ben
Kanadâba vândorolt. Kôlteményeit azôta szinte valamennyi
kûlfôldi magyar lap âllandôan kôzôlte. Az Irodalmi Ûjsâg, a
Katolikus Szemle és a Budapesten megjelenô Vigilia âllandô
munkatârsa volt. Ûjabban a Kanadai Magyarsâg és a torontôi
Krônika prôzai îrâsait is hozta. 1981 jûnius 10-én hunyt el.

Verskôtetei:

Jeremiâs siralmai. Toronto, Helikon, 1956., 32 oldal.
Az irdst egyszer megtalàljdk. Toronto, Magyar Kultûra,

1959., 126 oldal.

Tôrlesztô ének. Toronto, Magyar Figyelô, 1963., 108
oldal.



Magamsiratô. Toronto, Helikon Târsasâg, 1967., 96 oldal.
Aradds. Toronto, szerzô, 1972., 100 oldal.
Kôvûlet. Toronto, Vôrôsvâry, 1977., 132 oldal.

FEHÉR MÂTYÂS JENO

a bôlcsészettudomânyok doktora, tôrténetîrô, kônyv- és
levéltâros, szerkesztô (Buenos Aires, Argentma). 1968 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1913 oktôber 27-én, Vassurâny kôzségben. Vas vârme-
gyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Szombathelyen és
Sopronban, egyetemi tanulmânyait Grazban és Budapesten
végezte. Hittudomânyi, tôrténelmi, kônyv- és levéltârosi
képesîtést szerzett. A Szent Domonkos Rend magyarorszâgi
tôrténetének megirâsâra kapott megbîzâst. Ennek megfelelôen
64 kôzépkori kolostor és szâmos csalâd levéltârâban végzett
kutatâsokat. 1942-ben a kassai pûspôkség kônyv- és levéltârosa
lett. A mâsodik vilâghâborû utân Ausztriâban, Eranciaor-
szâgban, Miinchenben, Nûrnbergben, Spanyol- és Tôrôk-
orszâgban, a Domonkos Rend rômai tôrténeti intézetében és a
Vatikânban folytatta levéltâri kutatâsait. 1968-ban az ame-
rikai Rutgers egyetem Kônyvtârôreként kapott alkalmazâst.
Innen Argentinâba telepûlt ât, ahol halâlâig folytatta
bûvârkodâsait.

Tanulmânyai a Katolikus Szemle, a Vigilia, az Egyhâzi
Lapok, a Vasi Szemle, a Gyôri Tôrténelmi Eûzetek, a kassai
Eelvidéki Szemle és az olasz Corvina hasâbjain jelentek meg.
Tiznél tôbb monogrâfiât irt. A Szent Istvân Akadémia és a
Kazinczy Târsasâg, valamint a Society of Oriental Studies
tagja volt. 1970-ben New Brunswickban (New Jersey-ben)
"Magyar Tôrténelmi Szemle" cimmel folyôiratot indîtott,
amelyet Argentinâban is tovâbb szerkesztett. Magyarorszâgon
a Szent Istvân Akadémia, a Kisfaludy Kôr és a Kazinczy Eerenc
Târsasâg tagja, Argentinâban az Asociaciôn de los hûngaros
catôlicos en la Argentina alelnôke volt. Szâmos eredeti kûtfôt
fedezett fel (legnevezetesebb felfedezése a hires kassai kôdex).
Mint kônyvkiadô, 17 mû kiadâsârôl gondoskodott. 1978-ban
augusztus 17-én hunyt el.



Mûvei:

A gyôri domonkosok kôzépkori tôrténete. Gyôr, Kisfaludy
Kôr, 1940., 120 oldal.

A hétszâzéves vasvdri domonkos kolostor. Budapest, Szent
Istvân Akadémia, 1942., 270 oldal.

A beregszdszi domonkosok tôrténete a reformdciôig. Kassa,
Kazinczy Ferenc Târsasâg, 1942., 80 oldal.

Kassai kôdexek és ôsnyomtatvdnyok. Kassa, Pûspôkség,
1942., 180 oldal.

A margitszigeti domonkos zdrda. Budapest, Vôrôsvâry,
1942., 180 oldal.

Magyar fények. Budapest, Szent Istvân Târsulat. 1942.,
178 oldal.

Arpdd-hdziSzent Margit lelke. Miszticizmus és hagiogrâfia
a kôzépkorban. Budapest, Szent Istvân Târsulat, 1944., 178
oldal.

El Cardinal Mindszenty sus crimenes. Buenos Aires,
Difusion, 1948, 94 pages (by pseudonym Surânyi).

Képek a magyar sdmdn-inkviziciôk tôrténetébôl. Warren,
Fâklya, 64 oldal.

Kôzépkori magyar inkviziciô. Buenos Aires, Transylvânia,
1969., 496 oldal. (1968-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)

Tdltosok és bakôk. New York, Turul, 1970., 192 oldal.
Galamb a Dundn. New York, Turul, 1970., 192 oldal.
Az avar kincsek nyomdban. Buenos Aires, Magyar

Tôrténelmi Szemle, 1972., 236 oldal.
A korai avar kagdnok. Buenos Aires, Magyar Tôrténelmi

Szenale, 1972., 252 oldal.
Osmagyarok és vikingek. Buenos Aires, Magyar Tôrté

nelmi Szemle, 1974., 174 (n) oldal.
Szkitdk és magyarok. Buenos Aires, Magyar Tôrténelmi

Szemle, 1978., 142 (n) oldal.
Besenyô ôstôrténet. Buenos Aires, Magyar Ôskutatâs,

1979., 90 oldal.

Besenyôorszdg tôrténete. Buenos Aires, Magyar Ôskutatâs,
1979., 84 oldal.

Magyarfôldi besenyôk. Buenos Aires, Magyar Ôskutatâs,
1979., 96 oldal.

Pdrtusorszdg és népe. Buenos Aires, Magyar Ôskutatâs,
1979., 96 oldal.



Nagyobb tanulmànyai:

a Magyar Tôrténelmi Szemle kôteteiben:
Ottô fréter ûtja a kaukâzusi magyarokhoz. I. 1. 48-57.
Marcellus, a "hun krônika" szerzôje. 1. 4. 57-78. oldal.
Bajdn, a nyugatiavar nagykagân. I. 6. 73-83. oldal.
Posa pûspôk "Gesta"-ja a domonkos rend tôrténetében. I.

6. 61-69. oldal.

Corvin Mdtyds kôvetei Perzsidban. II. 81-88. oldal.
Avar elemek Anonymus helyismeretében. II. 393-419.

oldal.

Viking kapcsolataink a VI-IX. szdzadban. III. 5-64. oldal.
A magyar ôshaza nyomai a térképészetben. III. 499-544.

oldal.

Levéltdri kutatdsok Barcelondtôl Isztambulig. V. III-I64.
oldal.

A vérszerzôdés dbrdzoldsa a szkûa mûvészetben. V.

199-214. oldal.

(Irôi âlnéven is tôbb tanulmânyt tett kôzzé.)

FEHÉRNÉ WALTER ANNA

tanitô, szerkesztô, ôstôrténeti kutatô (Buenos Aires,
Argentîna). 1980 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

I9I5 augusztus lO-én, Kassân, Magyarorszâgon szûletett,
Iskolâba mâr Budapesten a Sacré Coeur-be jârt, majd a
Damjanich-utcai âllami tanîtônôképzô intézet elvégzése utân
tanitônôi oklevelet szerzett. A magyar értékek gyûjtôgetését
mâr ekkoriban kezdte, valahânyszor Ausztriâban és Svâjcban
rokonainâl jârt. A mâsodik vilâghâborû végén kûlfôldre
menekûlt, a németorszâgi Karlsbadban, Ausztriâban és
Olaszorszâgban tartôzkodott, végûl Argentinâban telepedett
le, ahol dr. Eehér Mâtyâs Jenô felesége lett. A tovâbbiakban
vele egyiitt végzett nagyarânyû kutatômunkât Côrdoba vâ-
rosâban, az Egyesûlt Âllamokban, Spanyolorszâgban, aztân
megint Argentînâban. Részt vett férje Magyar Tôrténelmi
Szemle cimû folyôiratânak szerkesztésében, 1970-tôl pedig
maga is kûlôn folyôiratot szerkesztett Magyar Oskutatâs
cimmel; kôzben rendszeres kutatômunkât végzett.



Mûve\

Az ékvràstôl a magyar rovdsirdsig. Buenos Aires, a Magyar
Ôskutatâs kiadâsa, 1975. I. kôtet 352, II. kôtet 347 oldal.
(1978-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)

Tanulmdnyai,
amelyek a Magyar Tôrténelmi Szemle szâmaiban jelentek meg:

Munkàcs vdra. I. évfolyam (New York, Turul-kiadâs,
1969), 4-5. szâm, 87-96. oldal.

Adatok a Margitsziget mûvészettôrténetéhez. II. évfolyam
(Buenos Aires, I97I), 67-80. oldal.

Piroska-Eirene. II. évfolyam (u.o., I97I), 373-386. oldal.
Adatok a magyar kôzépkori fûrdôk tôrténetéhez. III. év

folyam (u.o., 1972), 123-130. oldal.
A burgosi ékirdsos oroszldnok. III. évfolyam (u.o., 1972),

82-84. oldal.

Rovdsrovat. V. évfolyam (u.o., 1977), 215-234. oldal.

FEJÉR IMRE

az orvostudomânyok doktora, sport- és belgyôgyâsz szak-
orvos, kôzkôrhâzi fôorvos, a pszychogeriatriâval foglalkozô
szakorvosok nemzetkôzi târsasâgânak elnôke (Toronto, On
tario, Canada). 1980 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

I9I4 mâjus 7-én Zilah vârosâban, Szilâgy vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait is ott
végezte. A kolozsvâri egyetem orvosi karân végzett tanul-
mânyai utân 1939-ben avattâk doktorrâ. 1942-ben sport-,
1943-ban belgyôgyâsz szakorvosi képesitést szerzett, majd a
kolozsvâri magyar egyetem orvosi karân tanârsegéd lett.
I944/45-ben a m. kir. honvédség kôtelékében katonaorvosi
szolgâlatot teljesitett, 1945-tôl I947-ig a németorszâgi Mann-
heimben és Heilbronnban az UNRA-kôrhâz rôntgen-osztâ-
lyânak vezetôje volt. I948/49-ben Sopronban szakorvosként
mûkôdôtt, 1949-tôl I954-ig Békéscsabân kôzkôrhâzi fôorvos,
I956-ig Budapesten a Népstadionban a Sportorvosi Intézet
fôorvosa volt. 1956 utân elôszôr ottawai kôrhâzakban nyert

alkalmazâst, aztân kûlônbôzô torontôi kôrhâzakban mûkôdôtt
és végzett kutatômunkât. 1959-ben magângyakorlatot kezdett,
kutatômunkâjât azonban tovâbbra is folytatta. 1963-ban az
American Gériatrie Society, 1972-ben az American Collège of



Angiology tagja lett, aztân a Qjueen Elizabeth kôrhâz
Psychogeriatric Unit-jânak vezetôjeként mûkôdik. 1980-ban az
angliai Nottinghamben a "Psychogeriatrics International"
Club elnôkévé vâlasztottâk. Ebben a minôségében az 1982
novemberében ôsszeûlô pszichogeriatriai szakorvosok kairôi
kongresszusânak rendezô bizottsâgi elnôke. A kanadai szô-
vetségi kormâny multikulturâlis minisztere az 1981/82. évre a
kanadai multikulturâlis tanâcs egyetlen magyar tagjâvâ
nevezte ki. 30-nâl tôbb szaktanulmânya kôziil az utôbbiak mâr
mind az ôregkor gyôgyâszati kérdéseivel foglalkoznak. Ilyen
bemutatott

tanulmânyai:
The Mental Disorders in the Aged. Toronto, Queen

Elizabeth Hospital, 1976.
Early Results of the Psychogeriatric Program. Ibidem,

1978.

Yatrogenic Occurrences. Ontario Psychogeriatric Asso
ciation, Annual Meeting. Toronto, 1979.

Later Life Assessment, Treatment, Réhabilitation and
Placement of Elderly Patients with Mental Disorders. Inter
national Psychogeriatric Conférence at Nottingham Univer-
sity, England, 1980.

Lithium Therapy in the Elderly. Ontario Psychogeriatric
Association, Annual Meeting. Toronto, 1980.

The Rôle of the Psychogeriatric Team in a Chrome Gare
Hospital. Ibidem, 1980.

FEJÉR PÂL

adatait lâsd Haralyi Fejér Pdl néven.

FEKETÉNÉ KORÉNY LÎVIA

îrô és kôltô, szerkesztô, tanâr (Kastl, Bayern, Bundes-
republik Deutschland). 1980 ôta az irodalmi fôosztdly tagja.

Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
Karcagon és Debrecenben végezte. Egyetemi tanulmânyokat
Debrecenben, Grâcban és Lipcsében folytatott. Debrecenben
kôzépiskolai tanâri oklevelet szerzett, Lipcsében német filo-
lôgiai tanulmânyokat végzett. Elsô verseskôtetét a Gârdonyi
Târsasâg adta ki, amelynek ûgyvezetô titkâra volt. A Gyôni



Géza Târsasâgés a szegedi Tômôrkény Târsasâg és az orszâgos
Ifjûsâgi Irodalmi Târsasâg elnôki tanâcstagjâvâ, a Dankô Pista
Târsasâg tiszteletbeli, a Petôfi Târsasâg, a Pâtria îrônôk és az
Ady Târsasâg rendes tagjâvâ vâlasztotta. A Magyar Asszonyok
Nemzeti Szôvetségének vezetôségi tagja, a Magyar Asszonynak
pedig belsô munkatârsa lett. Kôlteményeit a fôvârosi lapok
rendszeresen kôzôlték, zenei szerzeményeit a budapesti râdiô
mûsorân kôzvetîtették. Mint elôadômûvész, majdnem az egész
orszâgot bejârta.

A mâsodik vilâghâborû utân a Passauban megalakult
magyar gimnâziumban tanîtott, majd 1948-ban Mérey Aurél-
néval egyiitt megalapitotta az emigrâciôs magyarsâg egyetlen
nôi lapjât, a Magyar Nôk cimû szînvonalas havi folyôiratot,
amelyet 1950-ben férje, Fekete Sândor mérnôk vett ât. Tagja
lett a Nemzetkôzi Ûjsâgirôk Târsasâgânak, a Magyar Ujsâg-
irôk Kûlfôldi Egyesûletének pedig, amelyet Nyîrô Jôzsef
alapitott, vâlasztmânyi tagja volt. 1949-ben megalapîtotta a
Magyar Nôk Vilâgszôvetségét. 1950-ben a magyar cserkész-
mozgalom ûgyvezetô elnôke, 195Tben a magyar YMCA-
mozgalom elnôke, 1953-ban a Magyar Cserkész Szôvetség
târselnôke, 1957-tôl 1959-ig pedig alelnôke volt. 1963-ban a
Szent Lâszlô Târsasâg hîvta meg tagjai sorâba. Munkâssâ-
gânak elismeréséûl a Teleki Pâl emlékéremmel tûntették ki.
Elôbb a passaui magyar iskolâban, késôbb (1976-ig, sûlyos
gépkocsibalesetéig) a kastli magyar gimnâziumban tanitott.

Bajor akâcok alatt cîmmel 1979-ben kisebb versgyûjte-
ménye bronz Arpâd-érmet nyert.

Babona cimû irâsa a Délamerikai Magyar Hirlap Ev-
kônyvében (a 227-229. oldalon) jelent meg.

EELSOORY ATTILA

az orvostudomânyok doktora, agy- és idegsebész (San
Marino, California). 1974 ôta a tudomânyos fôosztâly tagja.

1933 mârcius 6-ân, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Németorszâgban a passaui magyar gimnâzi
umban mint magântanulô végezte. Doktorrâ a detroiti Wayne
âllami egyetemen 1958-ban avattâk. Âltalânos sebészeti
gyakorlôévei, valamint kétéves haditengerészeti szolgâlat utân
a Mayo Klinikân, 1966-ban agy- és idegsebészeti szakképesitést



szerzett. 1966-tôl 1970 elejéig magângyakorlatot folytatott,
1970-tôl 1980-ig helybeli orvostudomânyi kutatô és kezelô
intézetben mûkôdôtt elôbb mint agysebész, az utolsô ôt
esztendôben mint osztâlyigazgatô. 1980-ban tôbb târsâval
egyûtt megalapîtotta a "New Hope Pain Center"-t, amelynek
egyik igazgatôja lett.

Az amerikai haditengerészet katonai munkâssâgâra valô
tekintettel 1980 elején orvos ezredessé léptette elô és a Navy
Commendation Medal, valamint a Surgeon Général dicsérô
oklevele mellé a Meritorious Service Medal-lal is kitûntette.
Tagja volt a Naval Reserve Médical Policy Board-nak és a
Chief of Naval Reserve Policy Board-nak is.

Az agy- és idegsebészetrôl 1969 ôta rendszeres elôadâsokat
tartott. 1974 ôta a Southern California egyetem orvosi karân
az agysebészeti osztâly tagja és 14 agy- és idegsebészeti szak-
tanulmâny târsszerzôje volt. Magyar vonatkozâsban is élénk
tevékenységet fejtett ki. Fôleg a magyarellenes megnyilatko-
zâsok sarkaltâk câfolatok és helyreigazîtô nyilatkozatok meg-
tételére vagy ilyenek fâradhatatlan szorgalmazâsâra. 1980.
november 18-ân hunyt el.

FERENCZ BÉLA

fafaragô- és szobrâszmûvész (Venice, California). 1972 ôta
a mûvészetifôosztâly tagja.

1920-ban Marosvâsârhelyen szûletett. A fafaragâst és
dîszîtô szobrâszatot Székelyudvarhelyen tanulta. A mâsodik
vilâghâborû folyamân katonai szolgâlatot teljesitett. Mint
repûlô, Németorszâgban esett hadifogsâgba. Ezutân hét évig a
németorszâgi Platlingban gyarapitotta fafaragômûvészeti is-
mereteit. Amikor az Egyesûlt Âllamokba telepûlt ât, Cleve-
landben kitanulta a mintakészitést, majd kétéves mûszaki
rajzolô tanfolyamot végzett. 1966-ban Los Angelesbe kôltôzôtt
s az Egyesûlt Âllamok legnagyobb mûanyag-bûtorgyârâban
lett dîszîtô szobrâsz. Figurâlis kompozîciôkat, dombormû-
veket, plaketteket és portrékat készît. Alkotâsaihoz mindenféle
(puha, kemény) fafajtât hasznâl. Elsô kiâllîtâsa Washing-
tonban volt. Sikert aratott Los Angelesben s a clevelandi
Magyar Talâlkozô képzômûvészeti kiâllîtâsân tôbbszôr is.
Nevezetesebb



alkotdsai:

Az ezeréves Magyarorszdg. 24x36 inch nagysâgû dom-
bormû. (1972-ben ezûst Arpâd-érmet nyert.)

Bdstya. 20x30 inch âtmérôjû, reneszânsz sdlusû urna.
Oldalân Eger ostromânak hârom jelenete lâthatô dombor-
mûvû képen. Torontôban a Fafaragô Nemzetkôzi Kiâllitâson
2. dîjat nyert.

A nàndorfehérvdrî diadal (a déli harangszô). 3x24x68 inch
nagysâgû ôtréteges dombormû. (1973-ban arany Ârpâd-érmet
nyert.)

Mâria. 14x24 inch nagysâgû, juharfâbôl faragott dom-
bormûvû arckép.

Oklahomai fôldosztds. A korabeli jârmûvek, lovasok és
gyalogosok mesteri âbrâzolâsa.

Székely kapu. Az 1975-ben Los Angelesben megrendezett
magyar képzômûvészeti kiâllîtâsra készûlt bejârat.

Toldi Miklôs. 48x70x12 inches méreteivel hatalmas fél-

dombormû, Toldi kûzdelmének âbrâzolâsa a farkasokkal.

Torontôban a Nemzetkôzi Kiâllîtâson 1976-ban 4. dîjat nyert.
Szent Brigitta. 40x48x4 inch nagysâgû relief nylrfâbôl.

Hârom-alakos kompozîciô Gellemtanulmâny). 1977-ben Los
Angelesben a Szent Brigitta Lovagrend lovagkeresztjével
tûntették ki.

Az ôsi Jeruzsdlem. 30x70x4 inch nagysâgû (amerikai
hârsfa), befelé mélyltett, tôbbrétegû tâjkép. 1980-ban Beverly
Hills-en kiâllîtâson mutattâk be.

FERENCZY ZOLTAN

festômûvész, îrô (Elmhurst, New York). 1972 6ta az
irodalmifôosztâly tagja.

1906-ban Magyarorszâgon szûletett. A mâsodik vilâg-
hâborût hivatâsos repûlô szâzadosként harcolta végig. Kétszer
sebesûlt. Az Egyesûlt Âllamokba 1950-ben vândorolt ki.
Irâssal és festészettel csak a kûlfôldôn kezdett foglalkozni.
Cikkeit és tanulmânyait a szabad fôldôn megjelenô magyar
folyôiratok és lapok, fôként a Katolikus Magyarok Vasârnapja
és a pittsburghi Magyarsâg kôzôlték. Mint szélben a falevél
cîmmel ôsszegyûjtôtt novellâi és tôrténetei kiadâsra vârnak.
Festményeivel 1972-ben Mûnchenben, 1973-ban Dûsseldorf-



ban, Clevelandben és Washingtonban, 1974-ben ûjra Cleve-
landben, 1975-ben Los Angelesben és Miamiban sikerrel vett
részt gyûjteményes kiâllîtâsokon. 1979-ben hunyt el.

FÉNYES MÂRIA

îrô, szerkesztô és lapkiadô (Los Angeles, California). 1972
ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1918 szeptember 8-ân, Miskolcon szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait a szatmâri irgalmas nôvéreknél és Drezdâban,
fôiskolai tanulmânyait Los Angelesben, a Pierce College-ban
végezte. Az Egyesult Âllamokba 1959-ben vândorolt ki. 1956
elôtt a budapesti Lapkiadô Vâllalatnâl volt alkalmazâsban.
Gyermekmeséket irt a râdiônak és a "Nôk Lapjâ"-nak. A
"Californiai Magyarsâg"-hoz kûlsô munkatârsként 1961-ben
kerùlt. A lapnak 1970 ôta tulajdonosa és szerkesztôje. Mint îrô,
novellâival, ûtleîrâsaival, bumoros tôrténeteivel vâlt nép-
szerûvé. Irasai szâmos emigrâns lapban és folyôiratban jelentek
meg. 1965-ben a "kivâlô anya" cîmmel tûntették ki. 1971-ben
megalapîtotta a Napnyugat Magyar îrôi Kôrt, meginditotta
lapjânak szépirodalmi mellékletét, a "Napnyugat"-ot és kiadta
a Napnyugat Irôi Kôrének elsô antolôgiâjât.

Mûvei:

Orôk ifjûsdg. Elbeszélések. Los Angeles, Californiai
Magyarsâg, 1970., 160 oldal. (1971-ben ezûst Ârpâd-érmet
nyert.)

Kacagô dria. Los Angeles, Napnyugat, 1976., 96 oldal.
Atkozott szépség. Regény. Los Angeles, Napnyugat, 1979.,

160 oldal.

Szerkesztette:

A "Napnyugat" îrôi Kôrének I. Antolôgidja cîmû gyûj
teményes munkât, amelyben Egy Wagner-koncerten tôrtént
cîmmel novellâja jelent meg.

A "Napnyugat" îrôi Kôrének IL Antolôgidja cîmû gyûj
teményes munkât, amelyben 'Haldlos randevû a Nilus partjdn'
cîmmel ugyancsak novellâja jelent meg. (1979-ben arany
Ârpâd-érmet nyert.)

A kadémiai székfoglalôja :
A sztregavai kastély ûrnôje. A XIV. MTk., 1975., 146-150.

oldal.



FESUS ANDOR

az orvostudomânyok doktora, szemész szakorvos (Balti
more, Maryland). 1975 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1901-ben, Fiume vârosâban szùletett, ugyanott a m. kir.
fôgimnâziumban érettségizett. Egyetemi tanulmânyait a kir.
m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen végezte. Doktorrâ
1925-ben avattâk. Szemészeti pâlyafutâsât Gyulân kezdte,
majd Budapesten Blaskovics professzor oldalân lett szemész
szakorvos. 1928-tôl 1941-ig a budapesti szemklinika tanâr-
segédje volt, kôzben 1931 ôta (1944 végéig) az Irgalmas Kôrhâz
szemészeti osztâlyânak fôorvosaként mûkôdôtt. A mâsodik
vilâghâborû folyamân a helyôrségi kôrhâz, majd Galiciâban a
Vôrôskereszt hadikôrhâz szemészetének orvosfônôkeként tel-
jesitett szolgâlatot. 1945-tôl kezdôdôen 5 évig Stâjerorszâg-
ban folytatott magângyakorlatot (mâr 1946-ban osztrâk âl-
lampolgâr lett). Ezt kôvetôen 6 éven ât Ceylonban mûkôdôtt,
mint az oda meghîvott osztrâk szakorvosi csoport egyetlen
szemész tagja. Az Egyesûlt Âllamokba 1956-ban telepûlt ât és
azôta Baltimore vârosâban folytat szemészi gyakorlatot.
1968-ban ônként Vietnamban vâllalt szakorvosi beosztâst,

ugyanakkor beosztâsâtôl fûggetlenûl CAN-THO és VINH
LONG polgâri kôrhâzaiban az orvosoknak tartott elôadâsokat.

Szemészeti szakképesitést Magyarorszâgon 1930-ban,
Ausztriâban 1949-ben szerzett. Elméleti felkészûltsége alapjân
a kolozsvâri egyetem magântanârrâ akarta képesîteni, ezt
azonban a szovjet megszâllâs meghiûsitotta. 1929 és 1953 kôzt
25 szemészeti târgykôrrel foglalkozô jelentôsebb tanulmânya
jelent meg magyar, osztrâk és ceyloni szakfolyôiratokban,
azôta pedig szâmos kisebb kôzleménye angolul amerikai
szaklapok hasâbjain. Tôbb szakorvosi és tudomânyos târsa-
sâgnak is tagja.

FIEDLER KÂLMÂN

a jogtudomânyok doktora, kôltô, irô és zeneszerzô
(Chicago, minois). 1966 ôta az irodalmi és a mûvészeti fô
osztdly tagja.

1913-ban Budapesten szùletett. Tanulmânyait a budapesti
grôf Széchenyi Istvân reâlgimnâziumban és a kir. m. Pâzmâny



Péter tudomânyeg^etemen végezte. 1931-tôl 1944-ig a m. kir.
postatakarékpénztâr tisztviselôjeként mûkôdôtt. Az Egyesùlt
Âllamokba 1950-ben vândorolt ki. A chicagôi Sebeok utazâsi
iroda tisztviselôje, vezetôje, majd tulajdonosa lett. Elénk
târsadalmi és irodalmi tevékenységet fejtett ki. Szâmos magyar
szervezet vezetôségi tagja, az Amerikai Magyar Szôvetség
chicagôi osztâlyânak és a Magyar Clubnak elnôke.Irodalmi és
mûsoros délutânokat, esteket rendezett, elôadâsokat tartott.
1959-tôl a Chicago és Kôrnyéke, a Detoriti Magyar Ûjsâg, a
Katolikus Magyarok Vasârnapja, majd a clevelandi Az Ujsâg
és Magyar Ûjsâg hasâbjain nagy szâmban jelentek meg cikkei,
ûtleirâsai és kôlteményei. Zenés szînmûveit az Egyesûlt
Âllamok magyarlakta kôzpontjaiban tôbbszôr bemutattâk.
Mint kôltô, gyakran Soproni Bàhnt néven îrt.

Mûvei:

Délibdb a kôdben. Verseskôtet. Vôcklabruck, szerzô,
1945., 80 oldal.

Ha a vése jô, minden jô. Zenés szînmû. Bemutattâk
1954-ben.

Julika. Zenés szînmû. Bemutattâk 1955-ben. (Szôveg és
zene.)

Pipacsok. Zenés szînmû. Bemutattâk 1957-ben. (Szôveg
és zene.)

Ôsatya. Zenés szînmû. Bemutattâk 1957-ben. (Szôveg
észene.)

Miatydnk. Az eredeti magyar szôveg megzenésîtése him-
nuszi stîlusban. (1966-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)

FISCHER VIKTOR

matematikus, kôzépiskolai tanâr (Wantagh, New York).
1973 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1938 december 1-én, Budapesten szûletett. Tanulmânyait
Németorszâgban kezdte, az Egyesûlt Âllamokban folytatta és
fejezte be. Mint matematikus, a New York City Collège vârosi
egyetemén mesteri fokozatot szerzett. Kôzépiskolai tanârként
mûkôdik. Kora ifjûsâgâtôl behatôan foglalkozik a magyar
ifjûsâg cserkész-, valamint kûlfôldi magyarsâgnevelési kér-
déseivel. Mint a Magyar Cserkészszôvetség vezetôségi tagja is
érdemeket szerzett.



Tanulmdnyai:
Magyarsàgnevelés kûlfôldôn. Katolikus Magyarok Va-

sârnapja, 78. évfolyam, 1971., 10-11. szâm.
Az észak-amerikai magyar szdrmazdsû gyermekek magyar

nyelvtuddsa, annak dpoldsa és a kétnyelvûség befolydsa az
iskolai eredményekre. A XII. MTk., 1973., 206-214. oldal.

The Effects of Childhood Bilingualism on the Educational
Achievement of Urban Hungarian American Children in
Junior High School. Kiadatlan mesteri disszercâciô, The City
Collège of the City University of New York, 1971.

FLÔRIÂN TIBOR

kôltô, îrô és mûforditô (New Milford, Connecticut). 1966
ôta az irodalmi fôosztdly tagja, 1973 ôta az irodalmi fôosztdly
elnôke, 1978 ôta az Arpdd Akadémia elnôke.

1908 âprilis 12-én, Selmecbânya szab. kir. vârosban, Hont
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett, Erdélyben nevel-
kedett, kôzépiskolai és egyetemi tanulmânyait Kolozsvârott
végezte. Jogot tanult, de sziwel-lélekkel a magyar irodalom
szolgâlatâba szegôdôtt. Kôlteményeit, mindig irânyt mutatô
rôvid prôzai îrâsait korâbban az erdélyi és a magyarorszâgi
magyar folyôiratok és lapok, a mâsodik vilâgbâborû utân a
szabad fôldôn kiadott magyar betilapok és bavi folyôiratok
szinte âllandôan kôzôlték és kôzlik. Cikkeiben rendûletlen
bittel, szakadatlanul arra buzdîtja a szabad fôldôn élô
magyarsâgot, bogy tartsa meg nyelvét, âpolja, ôrizze bagyo-
mânyait és fogjon ôssze. (Par ezerre tebetô prôzai irâsa kôzûl
"A szellem védelmében" cîmû jeligés kézirata 1964-ben eziist
Arpâd-érmet nyert.)

Kôlteményeit Kolozsvârott, Nagyvâradon, Hôdmezôvâsâr-
belyen, Mûncbenben, Torontôban, Bukarestben és Sydneyben
kiadott 13 antolôgia vette fel gyûjteményébe. Szâmos irodalmi
târsasâg (kôztûk a Nemzetkôzi P.E.N. Klub is) megbîvta
tagjâul. 1976 ôta a P.E.N. Szâmûzôtt îrôk Csoportjânak
amerikai titkâra, a Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetségének
pedig elnôke. Versei kôzûl sokat lefordltottak olasz, roman,
német és angol nyelvre. Onâllôan megjelent

Felhôk fôlôtt, felhôk alatt. Reményik Sândor elôszavâval.



Gy. Szabô Béla fametszeteivel. Kolozsvâr, Hitel, 1935., 112
oldal.

Vdzlatok. Versek. Kolozsvâr, Minerva, 1936., 80 oldal.
Krzsztns drnyékdban. Kôltemények prôzâban. Octavian

Sireagii "In umbra lui Christ" cimû kôtetének âtkôltése
românbôl. Kolozsvâr, Minerva, 1938., 72 oldal.

A kôtdbldk ôsszetôrtek. Versek. Cham, szerzô, 1946., 56
oldal.

Mélységfôlôtt. Wulfen, Nyugat, 1948., 42 oldal.
Ûj versek. Miinchen, Soli Deo Gloria Németorszâgfi Magyar

Diâkszôvetség, 1948., 10 oldal.
Keserû gyôkéren. Versek. New York, Pilvax, 1975., 175

oldal. A kôtet mâsodik kiadâsa 1979-ben jelenc meg.
(1974-ben jeligés kézirata arany Ârpâd-érmet nyert.)

Tanulmdnyai:

SciUa és charibdis. A VII. MTk., 1968., 42-47. oldal.
A lelkî Magyarorszdg lobogôja (ûnnepi beszéd). A MTk.,

1968., 131-134. oldal.
A koltô hivatdsa az emïgrdciôban. A Xlll. MTk., 1974.,

15-19. oldal.

Nyelvûnk dpoldsa, mint akadémiai feladat. A XV. MTk.,
1976., 250-252. oldal.

Nehéz ôrôkség. A XIX. MTk., 1980. 173-175. oldal.
Az ûjsdgirôi (szerzôi) érdekvédelemrôl. A XX. MTk.,

1981., 220-222. oldal.

Hogyan védekezzûnk a csûggedés és a kultûra hanyatldsa
ellenPAXX. MTk., 1981., 127-129. oldal.

FÛRY LAJOS

a jog- és âllamtudomânyok doktora, regényîrô, kônyvtâros
(Washington, District of Columbia). 1966 ôta az trodalmi
fôosztdly tagja, 1970-tôl 1973-ig az Arpdd Akadémia elnôke.

1913-ban Budapesten szûletett, kôzépiskolai és egyetemi
tanulmânyait is ott végezte. Irô és hîrlapîrô lett. Magyaror-
szâgon mâr a mâsodik vilâghâborû elôtt jôl ismert îrô volt. A
hâborû utân az Egyesûlt Allamok Kongresszusi Kônyvtârânak
tisztviselôjeként kapott alkalmazâst, a film-osztâly vezetôje lett,
igy magyar vonatkozâsban môdja lett ôt dokumentâciôs film



ôsszeâllîtâsâra és bemutatâsâra is. Mint kôzîrô, a szabad fôldôn
megjelenô folyôiratokban és hetilapokban 1945 ôta kôzel 3000
cikke és elbeszélése jelent meg. 1979 derekân Washingtonban
melegen ûnnepelték harmincadik ônâllô mûvének megjelenése
alkalmâbôl. A vilâgon szétszôrôdott magyarsâg minden
jelentôsebb mûvelôdési kôzpontjât meglâtogatta.

Mûvei:

Az ember meg az asszony. Budapest, Széchenyi Irodalmi
Rt., 1938., 230 oldal.

Vezértalyigds. Budapest, Széchenyi, 1941., 250 oldal.
Pénz az isten. Budapest, Széchenyi, 1943., 390 oldal.
B-144 jelenti. Budapest-Lemberg, VKF6. 2. Honvéd

Haditudôsîtô, 1943., 250 oldal.
Élet az életben. Mûnchen, Magyar Kultûra, 1946.,186

oldal.

Hdzassâg gyerek nélkûl. Szînmû, Straubing, 1947.
Menedékhàz. Szînmû. Straubing, Stadt Theater, 1948.
Hôfehérke nagysdgos asszony. Szînmû. Straubing, 1948.
Arva Magyar Jdnos. Regény. Cleveland, Katolikus Ma-

gyarok Vasârnapja, 1957., 240 oldal.
Két dllomds kôzôtt. New York, Magyar Kultûra, 1958.,

215 oldal.

Az ût vége. Toronto, Magyar Kultûra, 1959., 350 oldal.
A fôldhôzragadt nép. London, Harsona, i960., 150 oldal.
Forgôszél. Toronto, Magyar Kultûra, 1961., 390 oldal.
Kôd. Toronto, Magyar Kultûra, 1962., 600 oldal.
Barkôcafabot. Mûnchen, Mikes Kelemen, 1963., 290 oldal

(elsô dîjat nyert).
Szénaldz. Toronto, Magyar Kultûra, 1965., 300 oldal.
Gyôngykaldris. Mûnchen, Mikes Kelemen, 1966., 310

oldal.

Az ezûst koporsô. Tôrténelmi regény. Mûnchen-Wash
ington, Mikes Kelemen Kiadôvâllalat, 1968., 615 oldal (elsô
dîjat nyert).

Hôtel Kensington. Mûnchen, Mikes Kelemen, 1968., 400
oldal.

Kortdrsaim. Passaic, Magyar Kultûra, 1969., 350 oldal.
Az ôrdôg lakomdja. Mûnchen, Mikes Kelemen, 1969., 550

oldal.



Ardcsi csodakût. Mûnchen, Mikes Kelemen, 1970., 330
oldal.

Kecskeldb. San Francisco, Mikes Kelemen, 1970., 300
oldal.

A pelikdnok este hazatémek. Buenos Aires, Transylvania,
1972., 450 oldal.

Virdgos Agnes megkérése. Szinmû. Caracas, Magyar
Kultûra, 1972., 140 oldal.

Péterkét vdrjdk az angyalok. Szînmû 2 felvonâsban, New
York, 1962.

Mdrciusi ûnnepély. Szinmû 2 felvonâsban, Washington,
1972.

Rio Seca. Passaic. Turân, 1974., 400 oldal.
A bécsi szfnjdték. Cleveland, Magyar Kultûra, 1975., 980

oldal.

Arpdd fejedelem. Tôrténelmi regény. Washington, Hun-
garian Historical and Géographie Society, 1977., 507 oldal.
(Az Erdélyi Vilâgszôvetség Ârpâd-pâlyâzatân elsô dîjat nyert
mû.)

Vasdrnap Farkaspusztdn. Philadelphia, Alpha Publishing
Co., 1979., 247 oldal.

Delet harangoznak Buddn. Mûnchen, Ledermûller Oliver,
1979., 980 oldal (elsô dîjat nyert).

Hetedhét orszdgon is tûl. San Francisco, Fabô Lâszlô,
1979., 350 oldal.

Jegykendô. Passaic, Turân, 1979., 250 oldal.

Tanulmdnyav.
Kétszdz év magyar krômkdja 1711-1914. A magryar

histôria, Katolikus Magyarok Vasârnapja (1950), 45-52. oldal.
A magyarorszdgi elsô bolseviki kîsérlet tôrténete. A magyar

histôria, Katolikus Magyarok Vasârnapja, (1952), 14-19.oldal.
Mennyiben jdrultak hozzd emigrdciôban élô irôink az

egyetemes magyar irodalomhoz? A II. és III. MTk., 1966.,
118-130. oldal.

Kulturdlis ktvdnalmaink. A IX. MTk., 1970., 133-141.
oldal.

Filmjev.
Riadô a Kdrpdtokon. New York, 1954.
Ôtven magyar esztendô. New York, 1956.



Magyar mozaik. Washington, 1965.
Ôtven év tôrténelme. Washington, 1962.
Living Pages ofHistory. Washington, 1972.

GALLO GEZA

kôzîrô, kôltô és szerkesztô, konyvkiadô (Nunawading,
Victoria, Australia). 1978 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

Életrajzi adatait nem kôzôlte. A mâsodik vilâghâborû utân
Németorszâgban Nyîrô Jôzseffel egyiitt szerkesztette a "Magyar
Harangok"-at, amelyet Dengl Miklôs ferences Olaszorszâgban
adott ki. Ez a lap késôbb Ausztrâliâban folytatôdott. Ôt
ausztrâliai évkônyvet adott ki és 1978-ban az "Erdélyi
Kalendârium"-ot, 1966-ban pedig angol nyelven a "Remem- ,
ber Hungary 1956" cîmû kiadvânyt szerkesztette. Ugyanebben
az évben a Victoriai Magyar Szôvetség kiadâsâban megindl-
totta az "Ausztrâliai Magyarsâg" cimû havi kôzlônyt, amelyet
hârom évig szerkesztett. 1974-ben "Aurora Australia" cimmel
ausztrâliai magyar irôk és koltôk mûveinek sorozatos kiadâsât
kezdeményezte. Korâbban erdélyi, késôbb eurôpai, majd
ausztrâliai lapokban szâmos kisebb irâsât kôzôlte.

"Szdntôvetôk dalolnak" cimmel még Erdélyben verses-
kôtetet is adott ki.

GALLUS SANDOR

a jog-és bôlcsészettudomânyok doktora, régész, ôstôrténész
(Nunawading, Victoria, Australia). 1966 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1907 november 16-ân, Sopronban szûletett. Egyetemi
tanulmânyait a szegedi Ferenc Jôzsef tudomânyegyetem jog- és
âllamtudomânyi karân és a budapesti kir. m. Pâzmâny Péter
tudomânyegyetemen végezte. Magyarorszâgon a Nemzeti
Mûzeum elsô osztâlyû ôre volt, Ausztrâliâban kôzépiskolai
tanâr, a victoriai régészeti târsasâg âsatâsi igazgatôja, szâmos
régészeti târsasâg tagja, tovâbbâ a Studies for a New Central



Europe cîmû idôszaki folyôirat szerkesztôje. Nemcsak magyar,
hanem ausztrâliai vonatkozâsban is rendkivûl értékes régészeti
munkâssâgot fejtett ki, amelyrôl tanulmânyainak, szakkôz-
leményeinek szokatlanul nagy szâma, sokoldalûsâga is tanûs-
kodik. Ausztrâlia ôstôrténetével kapcsolatban 24, az ôsvallâsra
vonatkozôan 7, a fejlôdéselmélettel ôsszefûggésben 11, az
eurâzsiai pâsztorkodô néprôl 9, az ôstôrténetkutatâsi môd-
szerrôl 8, Eurôpa ôstorténetére vonatkozôan 9, vegyes târ^-
kôrôkkel kapcsolatban 5 szaktanulmânyt tett kôzzé. Asatâ-
sairôl a tôrvényhozô testûletnek 6 jelentést nyûjtott be. A
kisebbségi helyzetben élô népekkel és Kôzép-Eurôpa ûjjâren-
dezésével 10 tanulmânya foglalkozott. Kùlôn is emlitést
érdemlô

tanulmdnyav.

Die figuralverzierten Umen vom Soproner Burgstall.
Archeologia Hungarica, Volume XIII (1934)., pp. 1-55.

Lampes finéraires a Vage de fer ancien de l'Europe.
Archeolôgiai Értesîtô, Volume LI (1938)., pp. 17-28, and
126-130.

Prolegomenes a la Typologie. Archeolôgiai Értesîtô.
Volume LV (1942)., pp. 1-46.

Die Urgeschichte des Karpathenbeckens und die "Indo-
germanisierung" Italiens. Archeolôgiai Értesîtô, Sériés III
(V-VI)-1945., pp. 52-61.

Los fundamentos de la Europa historica. Anales de
Arqueologia y Ethnologia. Volume X (1950), pp. 107-133.

The Horseriding Nomads m Human Development. Anales
de Historica Antigua y Médiéval. Volume 1953., pp. 31-75.

A Kdrpdtok medencéjének tdrténete a legrégîbb idôktôl a
rômai korig. Magyar Tôrténelem. Cleveland, Kossuth Kiadô,
1957., 5-18. oldal.

A magyar sors értelmezése. Melbourne, Ausztrâliai Magyar
Kalendârium, 1965., 3-25. oldal.

Results of the Exploration of Koonalda Cave, 1956-1968.
Australian Institute of Aboriginal Studies. No. 26. The
Archeology of the Gallus Site, Koonalda Cave. Edited,
R.V.S. Wright, 1971., pp. 87-133.

A Biofunctional Theory of Religion. Current Anthro-
pology. Volume 13. (1972), pp. 543-568.

Cultural Plurality and the Study of Complex Societies in



Anthropology. Studies for a New Central Europe. Volume 3-2
(1972)., pp. 28-47.

Facts and Documents. Studies for a New Central Europe.
Volume 3-2 (1972)., pp. 59-73.

The Structural Aspect: Towards a Plural Society. Quest for
a New Central Europe (edited by J. Varsânyi), Adelaide-
Sydney, Australian Carpathian Fédération, 1976., pp.
130-176.

The Middle and Early Upper Pleistozene Stone Industries
at the Dry Creek Archaeological Sites Near Keilor, Australia,
The Artefact, Volume 1, No. 2., 1976., pp. 75-108.

Schématisation and Symboling. Form in Indigenous Art.
Institute of Aboriginal Studies Biennial Conférence Papers
1974. Symposion on "Schématisation in Art," Edited P.J.
Ucko, 1974., pp. 370-386.

Organic Typology. Stone Tools as Cultural Markers:
Change Evolution and Complexity. Institute of Aboriginal
Studies Biennial Conférence Papers. Symposion on "Stone
Tools as Cultural Markers: Change, Evolution and Com
plexity, " Edited R.V.S. Wright, 1977., pp. 133-145.

GARA IMRE

keramikus- és szobrâszmûvész (Calgary, Alberta, Canada).
1972 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1902-ben, Jâszberény vârosâban, Jâsz-Nagykun-Szolnok
vârmegyében szûletett. Tanulmânyainak befejezése utân 21
éven ât Budapest székesfôvâros ipariskolâjânak rendes tanâ-
raként mûkôdôtt. 1936-ban A Szép cîmmel mûvészetkritikai
és esztétikai havi folyôiratot inditott, amelynek mindvégig
szerkesztôje maradt. 1942-tôl haditudôsîtôként katonai szol-
gâlatot teljesitett. A hâborû utân Ausztriâba kerûlt. A
trefflingi tâborban magyar iskolât és cserkészcsapatot szer-
vezett. 1951-ben Kanadâba vândorolt. Az albertai egyetemen
folytatott tanulmânyok befejezése utân keramikus-mûvészi
tevékenységbe kezdett. Elsô kiâllitâsât 1953-ban rendezte meg.
Azôta kiâllîtâsait tôbbszôr megismételte. Ezeken hatalmas
vâzâi, urnâi feltûnést keltettek és mûvészi sikereket ered-
ményeztek. Keramikus-mûvészeti alkotâsaival pârhuzamosan
szobrâszmûvészeti téren is elismerést szerzett. Mûvészi telje-



sîtményeiért és magyar cserkésznevelôi tevékenységéért szâmos
kitûntetésben részesûlt. A National Gallery of Canada
mûvésztagjâvâ vâlasztotta. Az "Artists Studio Canada"
tulajdonosa. Legkiemelkedôbb

alkotdsai:

Az apokalipszis négy lovasa (hét izben nyert els6 dîjat).
The Prophet cîmû szobra âltalânos tetszést aratott.
II. 'Erzsébet kirdlynô' urna. Oldalân a 12 kanadai

tartomâny kifaragott cimere az eredeti szînekkel, tovâbbâ
a kanadai himnusz 165 betûbôl âllô, ugyancsak kifaragott,
felragasztott szôvege. A kanadai magyarsâg hôdolata volt az
orszâg fennâllâsânak 100. évfordulôjân, 1965-ben. A kirâlynô
kiilôn meleg hangû levélben mondott érte kôszônetet.

Shakespeare szobra. A kanadai Shakespeare-ûnnepélyekre
készûlt, orszâgszerte sikert aratott, Svédorszâgbôl és Dâniâbôl
is tizesével rendelték.

Môzes képe 120x130 cm nagysâgû.
Iparmûvészeti alkotdsok gyûjtônéven bemutatott kera-

mikus- és szobrâszmûvészeti târgyai 1972-ben a clevelandi
képzômûvészeti kiâllîtâson arany Arpâd-érmet nyertek.

GARA IMRÉNÉ

iparmûvész (Calgary, Alberta, Canada). 1972 ôta a
mûvészeti fôosztdly tagja.

1903-ban, Budapesten szûletett. Leânykori neve: Lakatos
llonka. Gara Imre keramikus- és szobrâszmûvész felesége.
Férjének 1953-ban megrendezett elsô kerâmiai kiâilîtâsân
hârom faliszônyegét is bemutattâk. Akkor elért sikere tovâbbi
alkotâsokra ôsztônôzte. 1972-ben a clevelandi képzômûvészeti
kiâllîtâson, amelyen férjének (akinek leghûségesebb munka-
târsa) alkotâsaival egyûtt mutatta be szônyegmûvészeti târ-
gyait, arany Ârpâd-érmet nyert.

Az "Artists Studio Canada" târstulajdonosa.

GARAY ANDRÂS

a bôlcsészettudomânyok doktora, biofïzikus, egyetemi
tanâr (Collège Station, Texas). 1977 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.



1920 mâjus 20-ân, Pécsett szûletett. Kôzépiskolai tanul-
mânyait ugyanott a jezsuita gimnâziumban, egyetemi ta-
nulmânyait pedig, mint az Eotvôs Kollégium tagja, Buda-
pesten végezte. Tanârsegéddé nevezték ki, politikai maga-
tartâsa miatt azonban két éwel késôbb eltâvolîtottâk az

egyetemrôl és kitiltottâk Budapestrôl. Gyôgyszeripari, majd
mezôgazdasâgi biokémiai kutatâsokat végzett. 1968-ban egyik
felfedezését a nyugati lapok nagy elismeréssel ismertették.
Ennek eredményeként 1969-ben Szegeden a Biofizikai Intézet
vezetésével bîztâk meg. 1973-ban a Magyar Tudomânyos
Akadémia is tagjâvâ vâlasztotta. Gyakran kapott kûlfoldi
meghîvâsokat is, feladatkôrének ellâtâsa sorân azonban egyre
gyakrabban kerûlt ellentétbe lelkiismeretével. 1975-ben csa-
lâdjâval egyûtt Jugoszlâviâba utazott, onnan pedig Olasz-
orszâgba szôkôtt. Szâmos allas betôltésére kapott ajânlatot, îgy
kerûlt az Egyesûlt Âllamokba azzal a megbizatâssal, hogy a
Texas A and M egyetemen a biofizika oktatâsât megszervezze.

1964/65-ben British Columbia egyetemén folytatott ta-
nulmânyokat, 1968-ban a kairôi egyetemen volt vendégelôadô
tanâr, 1970-ben Pârizsban, 1973-ban pedig Japânban végzett
kutatâsokat. Tôbb tudomânyos târsasâg tagja, két magyar
nyelvû szakmunka târsszerzôje. Magyarorszâgon a "Vigilia"
cîmû folyôirat szerkesztô bizottsâgânak hosszû idôn ât tagja
volt. Nagyobb szaktanulmânyainak szâma 60-nâl tôbb.
Ezeknek egy részét munkatârsaival egyûttesen kôzôlte folyô-
iratokban vagy gyûjteményes munkâkban. Nevezetesebb
ônâllôan kôzôlt ûjabb

tanulmdnyai:

On the Rôle of Molecular Chirality in Biological Elec
tron-transport and Luminescence. Life Sciences, Volume X
(1971)., pp. 1393-1398.

Comments on the Time Direction of Biological Evolution.
Acta Botanica, Volume XX (1974)., pp. 43-47.

Molecular Chirality of Life and Intrinsic Chirality of
Matter. Nature, Volume 271 (1978)., pp. 186-197.

Superweak Interactions and the Biological Time Direction.
Origins of Life, Volume IX (1978)., pp. 1-56.

Broken Symmetries in Physics and Their Relevance in
Chemistry and Biology. Studies in Physical and Theoretical
Chemistry, Volume 7 (1979)., pp. 245-257.



GÂBOR ÂRON

a jogtudomânyok doktora, hîrlapîrô és îrô (Mûnchen,
Bundesrepublik Deutschland). 1972 ôta az irodalmi fôo-
osztdly tagja.

1911 âprilis 20-ân, Kaposvârott szûletett. Kôzépiskolâit
Gôdôllôn, az egyetemet Budapesten végezte. Doktorrâ a kir.
m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen 1933-ban avattâk.
1944 mârcius 19-ig a "8 Ôrai Ûjsâg" és a "Reggel" munkatârsa
volt. A mâsodik vilâghâborû folyamân haditudôsitôként
teljesîtett katonai szolgâlatot. Az oroszok kényszermunkâra
îtélték és Szibériâba szâmûzték. 1960-tôl 1965-ig Budapesten
az "Orszâg-Vilâg" fômunkatârsa és az Orszâgos Erdészeti
Fôigazgatôsâg sajtôfônôke volt. 1965 ôta a Német Szôvetségi
Kôztârsasâgban kizârôlag îrôi és ûjsâgîrôi hivatâsânak szenteli
életét. Cikkeit a Kanadai Magyarsâg, a Kanadai Magyar
Ujsâg, a Nemzetôr, az Ûj Vilâg és tôbb mâs, szabad fôldôn
megjelenô lap rendszeresen kôzôlte és kôzli.

Mûvev.

Tûl a Sztdlin-vonalon. Budapest, Stadium, 1941., 328
oldal.

Az embertôl keletre. Mûnchen, XX. Szâzad, 1967., 327
oldal.

Szôgletes szabadsdg. Mûnchen, XX. Szâzad, 1968., 333
oldal.

Die Wahrheit auf Riissisch. Mûnchen, Sûdwest Verlag,
1969., 240 oldal.

Wohin Amerikaner? Mûnchen, Sûdwest Verlag, 1970.,
230 oldal.

Évszdzados emberek. Mûnchen, XX. Szâzad, 1971., 365
oldal.

La USSR, esa desconocida. Barcelona, Bruguera, 1972.,
240 oldal.

Ao leste do Homen. Rio de Janeiro, Go. Ed. Americana,
1972., 341 oldal.

Azsia peremén. Mûnchen, Ledermûller, 1974., 223 oldal.'
Liberdade Quadrada. Rio de Janeiro, Pallas S.A., 1975.,

310 oldal.

East of Man. Toronto, Weller Publishing Co., 1975., 373
oldal.



Tûlélés. Mûnchen, XX. Szâzad, 1978., 358 oldal.

Tanulmdnya:
A szovjet ember és jôvôje. A VIII. Magyar Talâlkozô

krônikâja. Cleveland, Ârpâd Kônyvkiadô, 1969., 24-34. oldal.

GÂBRIEL ASZTRIK

a bôlcsészettudomânyok doktora, az Ambrosiana dîsz-
doktora, mûvelôdéstôrténész, egyetemi tanâr, a volt kir. m.
Pâzmâny Péter tudomânyegyetem habilitait tanâra, a francia
Becsûletrend tisztje, az Olasz Érdemrend parancsnoka (com-
mendatore). 1966 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja, 1966-tôl
I968-ig az Ârpâd Akadémia elsô elnôke, 1979 ôta a
tôrténettudomdnyi osztdly elnôke.

1907 december lO-én, Pécsett szûletett. Egyetemi tanul-
mânyait Pârizsban és Budapesten végezte. Mint a jâszôvâri
premontrei kanonokrend tagjât, 1936-ban avattâk doktorrâ
Budapesten, I94I-ben ugyanott képesitették magântanârrâ.
I938-t6l I947-ig a gôdôllôi francia nyelvû magyar gimnâzium
igazgatôja volt. 1948-tôl nyugalomba vonulâsâig a Notre
Dame egyetem tanâraként és a Mediaeval Institute igazgatô-
jaként mûkôdôtt. Szâmos tanulmânyt, tôbb ônâllô mûvet îrt,
kutatâsokat végzett, a Francia Akadémia két dijât nyerte el,
kitûntetésekben részesûlt.Tudôs târsasâgok,valamint a Francia
és a Bajor Akadémia tagja lett.Irodalmi munkâssâgât Titres et
Travaux cimmel I97I-ben kiadott kûlôn fûzet (Notre Dame,
The Mediaeval Institute, 15 pages) ismertette.

Mûvet'.

Student Life in Ave Maria Collège, Mediaeval Paris,
History and Chartulary of the Collège. Notre Dame,
Mediaeval Studies 14, 1955., xx, 460 pages and 28 plates.

Skara House at the Mediaeval University of Paris. History,
Topography, and Chartulary. Notre Dame, Texts and Studies
No. IX., i960., 195 pages and 30 plates. (1962-ben arany
Arpâd-érmet nyert.)

Liber receptorum Nationis Anglicanae {Alemanniae) in
Universitate Parisiensis. Parisiis, Chartularii, 1964., LIV, 837
pages.



Garlandia. Studies in the History of the Mediaeval
Umversity. The Mediaeval Institute, 1969., 287 pages with 40
illustrations.

The Mediaeval Universities of Pécs and Pozsony. Notre
Dame, The Mediaeval Institute, 1969., 87 pages and 17 plates.

Vinzenz von Beauvais, ein mittelalterlicher Erzieher.
Frankfurt am Main, Josef Knecht Verlag, 1967., 107 pages
and 8 plates.

Index romain et littérature française à l'époque roman
tique. Budapest, Bibliothèque de l'Institut Français, 1936., 93
pages.

Les rapports dynastiques franco-hongrois au moyen âge.
Budapest, Imprimerie d l'Université, 1944., 111 pages and
57 pages of tables.

Summary Bibliography of the History of the Universities
of Great Britain and Ireland up to 1800, Covering Publica
tions Between 1900 and 1968. Notre Dame, Mediaeval
Institute, 1974., xii, 150 pages.

Petrus Cesaris Wagner and Johannes Stoll: Fifteenth
Century Printers at the University of Paris. Notre Dame Indi-
ana: Mediaeval Institute, The International Commission
for the History of Universities, 1978 (Texts and Studies in the
History of Mediaeval Education No. XVI), 37 pages and 4
plates.

Tanulmdnyai:
folyôiratokban és gyûjteményes munkâkban 1934 ôta

magyar, francia, spanyol, német, angol és latin nyelven
jelentek meg. Szâmuk 1980-ban 138 volt, ma kôzel 150-re
tehetô.

Hivatds és feladatok. A XV. MTk., 1976., 137-141. oldal.

GACH GYÔRGY

festô- és szohrâszmûvész (New York, New York). 1969 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

1909-ben Budapesten sziiletett. Tanulmânyait a budapesti
Képzômûvészeti Fôiskolân végezte. A festészetben a francia
impresszionista irâny kôvetôje. Mint szobrâsz, klasszikus
mûvész. Sokféle anyagot — fit, kôvet, bronzot, terrakottât.



mûanyagot — hasznâl. Részt vett a mâsodik vilâghâborûban.
Utâna 1947-tôl 1952-ig a libanoni Beirutban a képzômûvé-
szeti akadémia tanâra volt. Beutazta Eurôpât, Kôzép-Keletet,
Észak- és Dél-Amerikât. Mindenûtt mûvészi sikereket aratott.
Az 1950-es évek mâsodik felétôl az Egyesûlt Âllamok nagyobb
vârosaiban majdnem minden évben két-hârom kiâllîtâst
rendez. Négyszer nyert arany érmet és tôbbszôr elsô dijat.
Kûlônôsképpen lovas szobrai és szôkôkûtjai aratnak sikert.

GÂLL FERENC

festômûvész (Paris, République Française). 1969 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

Életrajzi és egyéb adatait nem kôzôlte.
A Société des Artistes Indépendants (kôznyelven; a pârizsi

tavaszi szalon) vezetô tisztviselôje, târselnôke. Nevét Pârizson
kîvul New Yorkban rendezett kiâllîtâsai is az ismert mûvészek
sorâba emelik. Sok magyar mûvész segîtôje, pârtfogôja. (Lâsd:
A IX. MTk., 1970., 2II-2I2. oldalt.)

GALOCSY ZSIGMOND

vitéz, bânya- és kohômérnôk, egyetemi tanâr (Toronto,
Ontario, Canada). I97I ôta a tudomdnyos fôosztdly tiszte-
letbeli tagja.

1892 november 22-én, Selmecbânyân, Magyarorszâgon
szûletett. Az Ung vârmegyébôl szârmazô Gâlôcsi Gâlôcsy-
csalâd sarja. Anyai nagyapja 1858-ban, apja 1887-ben, maga
I9I4-ben szerzett Selmecbânyân bânya- és kohômérnôki
oklevelet. Az elsô vilâghâborût tartalékos tûzértisztként
kûzdôtte végig. 27 hônapon ât teljesîtett harctéri szolgâlatot.
Arany vitézségi éremmel tûntették ki. I9I7-ben a resicai vas- és
acélmûvekhez kerult, aztân a vaskohômérnôki tanszék elôadô
adjunktusa lett. A trianoni békeparancs utân nemzetpoli-
tikai tevékenységet fejtett ki, majd magânvâllalatok, végul a
honvédelmi minisztérium tanâcsadôjaként mûkôdôtt. Fôleg az
oxigénesgâzfejlesztés terén — Koller Kârollyal egyutt — ért el
nagyjelentôségû eredményeket. Eljârâsa a mâsodik vilâghâ-
borû utân Thyssen-Gâlôcsy néven vâlt vilâgszerte ismertté.
Angliâban, Svâjcban, Német- és Olaszorszâgban kîsérleti



telepek épîtésénél mûkôdôtt kôzre. A szén-, olaj-, gâz-, vas- és
acélgyârtâs terén 50-nél tôbb szabadalmât jegyezték be.
1934-ben mûegyetemi magântanârrâ képesîtették, 1944-ben
pedig az egyetemi nyilvânos rendes tanâri cîmmel tûntették ki.
Elôbb magyar folyôiratokban, késôbb nemzetkôzi kiadvâ-
nyokban szâmos szaktanulmânya jelent meg. 1977-ben To-
rontôban hunyt el.

Tanulmdnya:
Ûj iitnkon az acclgydrtds terén. A XV.MTk.,1976.,24-32.o.

GÂSPÂR MÂRTON

rômai katolikus âldozôpap, egyhâzkôzségi lelkipâsztor,
kôzîrô, tôrténész (Windsor, Ontario, Canada). 1970 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1912-ben Mezôkôvesden, Borsod vârmegyében szûletett.
Kôzépiskolai tanulmânyait a mezôkôvesdi Szent Lâszlô gim-
nâziumban, felsôfokû tanulmânyokat az egri érseki hittudo-
mânyi fôiskolân, késôbb a windsori Assumption College-ban és
a detroiti egyetemen végzett. Pappâ szentelése utân Tiszaôrsôn
kâplân, majd Nylradonyban, Fegyverneken, Hevesen és
Miskolcon hitoktatô, végûl Pâsztôn adminisztrâtor lett. A
mâsodik vilâghâborû folyamân a m. kir. légierô lelkészeként
teljesitett szolgâlatot. 1945-tôl 1948-ig az ausztriai Grâc
vârosânak magyar lelkészeként mûkôdôtt, azôta Windsorban a
Szent Antal rômai katolikus magyar egyhâzkôzség plébânosa.
Nevéhez fûzôdik a windsori "Mindszenty Hall" felépitése
1951-ben.

Irâsait a Katolikus Magyarok Vasârnapja, a Detroiti
Magyar Ûjsâg, a clevelandi Az Ûjsâg és Magyar Ûjsâg, a
torontôi Magyar Élet, valamint a Kanadai Magyarsâg kôzôlte.
"Arpdd Dynasty" cîmû tôrténelmi tanulmânya angol nyelven
kiadâsra vâr.

Tanulmdnya:
SzcJit Istvdn, a magyarsdg lelkének lelke. A IX. MTk.,

1970., 73-80. oldal.

GRATZER MIKLÔS

a bôlcsészettudomânyok doktora, erdômérnôk, egyetemi



kJ

tanâr (Syracuse, New York). 1978 ôta a tudonidnyos fôosztâly
tagja.

1934 december 25-én, Torbâgy nagykôzségben, Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vârmegyében szûletett. Kozépiskolai tanul-
mânyait Budapesten, a Corvin Mâtyâs gimnâziumban végez-
te. Egyetemi tanulmânyait Sopronban kezdte, Vancouverben
folytatta és a Montana âllami egyetemen fejezte be. Mint
erdômérnôk,egyetemi elôadô,tanâr és vendégtanâr mûkôdôtt,
értékes kutatâsokat folytatott, 1973 ôta Syracuse-ban a New
York âllami egyetem kôrnyezettudomânyi tanszékének vezetô
tanâra és kutatâsvezetôje. Nyolc nagyobb kutatômunkât
fejezett be és kôzel 20 nagyobb tanulmânyt tett kôzzé.

Kiemelkedôbb tanulmânyav.
Recreational Development of Libby Réservoir. Missoula,

Montana University, 1965., 106 pages.
Some Methods and Techniques Applicable to Open Space

Planning. PH.D. Dissertation. Missoula, University of
Montana, 1971., 168 pages.

Application of an Eye Movement Recording System to
Aesthetic Environmental Mensuration with R.D. McDowell.

Storrs Agri. Expt. Sta., Res. Report No. 36., 1971., 29 pages.
Récréation in the Poconos: Images and Perceptions with

M. Sutherland, J. and R. Throssel. State University of New
York Collège of Environmental Science and Forestry, 1978., 32
pages.

Attitudes and Travel Patterns of Boaters in the Pocono/
Lake Wallenpaupack Région of Pennsylvania with E.H.
Alkiewicz. State University of New York Collège of Environ-
mental Science and Forestry, 1979., 24 pages.

GYALLAY-PAP DOMOKOS

a jogtudomânyok doktora, volt egyetemi tanârsegéd,
kôvetségi titkâr, a "Kanadai Magyarok Szôvetségé"-nek elnôke
(Toronto, Ontario, Canada). 1979 ôta a tudomânyos fô
osztâly tagja.



1919-ben Dés vârosâban, Szolnok-Doboka vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolâit a kolozsvâri unitârius
gimnâziumban végezte, jogot hârom éven ât a kolozsvân
roman egyctcmen hallgatott, a negyedik évben mâr a
Kolozsvârra visszatért m. kir. Ferenc Jôzsef tudomânyegye-
temen folytatta tanulmânyait, ott lett a jogtôrténeti tanszék
tanârsegédje is. Doktorrâ avatâsa utân mint ôsztôndîjas, a
bécsi "Staatsarchiv"-ban végzett levéltâri kutatâsokat. 1943-
ban a kûlûgyminisztérium kulturâlis osztâlyâra, a kôvetkezô
évben letette a diplomâciai felvételi vizsgât, a hâborû
befejezése utân pedig az erdélyi ûgyek elôadôjaként a
békeelôkészîtô osztâlyra, majd a bukaresti kôvetségre kerûlt,
ahol 1949-ig maradt. Menekûlése utân 1951-ben vândorolt ki
Kanadâba, jelenlegi lakôhelyére. Azôta élénk tevékenységet
fejtett ki nemcsak a magyar kôzôsségben, hanem mâs
nemzetiségek kôrében és a kanadai kôzéletben is. 1966 ôta a
Kanadai Magyarok Szôvetségének elnôke. Szâmos cikke,
tanulmânya jelent meg.

Tanulmdnyai:
Hazai és erdélyi sérelmek. A XIX. MTk., 1980., 83-89.

oldal.

Eszkôz a magyarsdgtudat erôsûésében. A XIX. MTk.,
1980., 136-141. oldal.

Gyakorlatiasszempontok. AX. MTk., 1971., 42-46. oldal.
A semlegesség veszélye. A XII. MTk., 1973., 78-79. oldal.
A szabadfôldi magyarsdg elôkészûlése a madridi konfe-

rencidra. A XX. MTk., 1981., 63-69. oldal.

GYEKENYESI GYORGY

a bôlcsészettudomânyok doktora, okleveles gépészmérnôk,
"aerospace"-mérnôk, kôltô (Cleveland, Ohio). 1970 ôta az
irodalmifôosztdly tagja.

1932 oktôber 20-ân Gyékényes nagykôzségben, Somogy
vârmegyében szûletett. Egyetemi tanulmânyait Akronban,
Glevelandben és East Lansing-ben a Michigan âllami egye-
temen végezte. Doktorrâ 1972-ben avattâk. 1973-ban bekô-
vetkezett halâlâig a NASA clevelandi Lewis kutatô kôzpont-
jânak alkalmazottja volt. "Mellékesen" irodalmi tevékenységet
fejtett ki. Sokat irt, ifjûkori alkotâsait azonban megsemmi-



sîtette, csak vâlogatott kôlteményei jelentek meg. 1973-ban
hunyt el.

Mûvei:

Karikdzô. Verseskôtet. Mûnchen, Nemzetôr, 1972., 80
oldal.

Karàmorszâg. Posthumus îrâsok. Mûnchen, Nemzetôr,
1974., 96 oldal.

Nyugatï kantdta. Kôltemények jeligés kézirata. (1968-han
hronz Ârpâd-érmet nyert.)

GYÉKÉNYESI GY. LÂSZLÔ

nevelô, szakirô, volt iskolaigazgatô (Cleveland, Ohio). 1966
ôta az Igazgatô Tandcs tagja.

1906-han Mohâcson szûletett. A hajai tanîtôképzô intézet
kitûnô eredménnyel tôrtént elvégzése utân 1929-hen szerzett
oklevelet. A somogyi Gyékényes kôzség katolikus iskolâjâhan
tanîtott. Kimagaslô érdemeinek elismeréséûl 1937-hen egyhâzi
fôhatôsâga igazgatôi cîmmel tûntette ki. 1945-hen kûlfôldre
kerûlt, hivatâsât azonhan tovâhh szolgâlta, mindenûtt szîvesen
vâllalt szervezô és vezetô szerepet. Sokat tett a keresztény,
nemzeti felfogâst vallô sajtô megindîtâsa és fenntartâsa
érdekéhen. Kûlônôs érdemeket szerzett az Ârpâd Akadémia
megalakulâsânak elôkészîtésével kapcsolathan (az "Ârpâd
Akadémia" elnevezést is ô javasolta). Az elsô 12 Magyar
Talâlkozô ûlésein gyakran szerepelt tanâcskozâsi elnôkként.

Mûve:

Faktum. Nemzethôlcseleti és vilâgnézeti âllâsfoglalâs tôr-
ténelmi szemlélettel magyar sorskérdésekhen. Kiadâsra kész
kézirat kôzel 300 oldal terjedelemhen.

Tanulmdnyai:

Federdciôs gondolât és magyar lit. A VI. MTk., 1967.,
83-88. oldal.

A Kdrpdt-medence népeinek egyûttélése és a federdciôs
magyar tervezgetések. A VII. MTk., 1968., 140-142. oldal.

Gondolatok Rigoni Ernô ("A magyar sors az eurôpai
politika tûkréhen" cimû) elôaddsa nyomdn. A VIII. MTk.,
1969., 124-128. oldal.

Megfontoldsok és fenntartdsok. A X. MTk., 1971.,
128-132. oldal.



GYIMESI GYULA

irô (Ennismore, Ontario, Canada). 1979 ôta az irodalmi
fôosztdly tagja.

1913 december 18-ân, Budapesten szûletett. Gyermekkorât
Erdélyben tôltôtte, de az elsô vilâghâborû utân visszatért
szùlôvârosâba, aboi kôzépiskolai tanulmânyait is végezte.
Felsôfokû tanulmânyokat az innsbrucki egyetemen és az
esztergomi hittudomânyi fôiskolân folytatott. Aldozôpappâ
1936-ban szentelték fel. Kûlônbôzô lelkipâsztori és hittanâri
beosztâsok utân az érseki papnevelô intézet lelki igazgatôja és a
hittudomânyi fôiskola tanâra lett; magyar irodalomtôrténetet,
aszketikât és misztikât adott elô. Kanadâba 1971-ben érkezett.
AKanadai Magyar Irôk, valamint a Szabad Magyar Ûjsâglrôk
Szôvetségének tagja.

Elsô îrâsai a 30-as évek vége felé jelentek meg. Korâbban az
irodalomtôrténet, lélektan, hitvédelem, aszketika és misztika
terûletén tudomânyos tevékenységet is kifejtett. Ennek hatâsa
érzôdik alkotâsain, amelyek îgy egyéni szint kapnak. Tâgabb
értelemben irodalmi mûkôdéséhez szâmithatô élete folyamân
elmondott szâmtalan beszéde és megtartott elôadâsa is.
Magyarorszâgon tôbb kôtetre valô kézirata maradt. Ujabban
csak rôvid elbeszéléseket îr. Ezeket a Kanadai Magyar^ Irôk
Szôvetségének kiadâsâban a "Hatârok nélkûl"^ és az Eledô
ôrtûz" cîmû antolôgia, a kanadai "Magyar Élet (44), az
"Amerikai Kanadai Magyar Élet" (5), a "Katolikus Magyarok
Vasârnapja (3)ésa torontôi "Krônika" (1) kôzôlte. Az Egyesûlt
Âllamokban Budai Ferenc, Kanadâban pedig Erdélyt Gyula
névvel is jelentek meg îrâsai. Két kôtetnyi elbeszélésének
kézirata kiadâsra kész.

Furcsa emberek cîmû elbeszélésével 1978-ban bronz
Ârpâd-érmet nyert.

GYIMESY KÂSÂS ERNÔ

festômûvész, kiâllîtâsrendezô, hîrlapîrô, a "Kûlfôldi Ma
gyar Képzômûvészek Vilâgszôvetségé"-nek alapîtô és jelenlegi
elnôke (New York, New York). 1967 ôta a mûvészeti fôosztdly
tagja és a képzômûvészeti osztdly elnôke.

1901 âprilis 15-én, Gyergyôszentmiklôs vârosâban, Gsîk



vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. Mûvészeti tanul-
mânyait a budapesti Képzômûvészeti Fôiskolân 1923-ban
végezte, majd Chicagôban, Bécsben, Miinchenben, St.GalIen-
ben, Lipcsében, Drezdâban, Berlinben, Londonban és Rô-
mâban folytatta. Mûveit kôzel 20 ônâllô târlaton mutatta be.
A budapesti Nemzeti Szalon âllandô kiâllîtôja volt. Gyûjte-
ményes kiâllîtâsokon vilâgviszonylatban is gyakran vett részt.
Muncbenben az 1960-as években tôbbszôr a nyilvânossâg elé
lépett. Sikert ért el az afrikai Johannesburg, Cape Town és
Nairobi képzômûvészeti kiâllitâsain, 1973-ban a Kongresszus
épûletében, 1975-ben pedig Los Angeles mûzeumâban. Az
utôbbi két kiâllîtâs megrendezését, mint sok mâsét is a
clevelandi Magyar Talâlkozô évente megismétlôdô képzô
mûvészeti kiâllîtâsaival egyetemben, ô irânyîtotta. Két évti-
zeden ât a Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek Szôvetségének 25
kiâllitâsât rendezte meg âtlag 40-45 mûvész alkotâsaival. A
kiâllîtâsra kerulô mûvek szâllîtâsârôl bel- és kûlfôldi rendezés
esetén egyarânt maga gondoskodott. A kiâllitâsokat mintegy
80.000 lâtogatô nézte meg. A kûlfôldi magyar mûvészek
életrajzi adatait, katalôgusait rendszeresen gyûjtôtte. Gyûj-
teményében 1128 mûvészre vonatkozô adatok szerepelnek. A
mintegy 40,000 darabbôl âllô gyûjtemény végleges elhelyezése
bizonytalan. Szûlôfôldjének ajândékozott sajât munkâi részére
a sepsiszentgyôrgyi Székely Nemzeti Mûzeum két termet
ajânlottfel.

Az Egyesûlt Âllamokban elsô îzben 1927-ben jârt; a
Chicago Art Institute nôvendéke volt. Tôrvényes kivândor-
lôként 1933-ban jôtt ât Amerikâba, ahol amerikai polgâr,
magyarul is jôl beszélô feleségével égyûtt (aki a Hivatâsos
Kûlfôldi Laptudôsitôk Egyesûletének is tagja volt) nagyon sok
Trianon-ellenes ismertetést kôzôlt. Mint hirlapîrô, korâbban a
Magyar Film szerkesztôje, 1936-tôl 1940-ig pedig az amerikai
magyar lapok tudôsîtôja, szâmos cikk, beszâmolô, mûbîrâlat
szerzôje volt. Eelesége Budapest ostromânak âtélése utân
betegen visszatért Chicagôba s ott elhunyt. Maga 1945-tôl
1956-ig is Magyarorszâgon tartôzkodott, de Amerikabarât
magatartâsa miatt tôbbnyire bôrtônben vagy hâzi ôrizetben
volt. Harmadszor 1956-ban kerûlt az Egyesûlt Âllamokba,
ahonnan tôbb kûlfôldi kiâllîtô kôrûtat tett, szûlôfôldjén,
Erdélyben is jârt.



Kûlôn emlîtésre méltô, hogy az Egyesûlt Âllamokban élô
magyarok telepûléseit mâr az elsô vilâghâborû elôtt felkutatta
és "térképezte". Legutôbb Kônnyû Ldszlôval egyiitt ôssze-
gyûjtôtte és kiadta az âltala megalapitott és elnôkletével
mûkôdô Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetsége
tagjainak munkâssâgâra vonatkozô adatokat is.

Mûvei:

Mit adott a kônyv az emberiségnek? 36x6 lâb méretû
falfestmény az indianai East Chicago kôzkônyvtârâban. 1934.

Justitia. Nagyméretû falfestmény az indianai Indianapolis
bîrôsâgi épûletének fôfalân 1940-bôl (a Mûvész ezt tekinti élete
iegjelentôsebb munkâjânak).

Festmênyei az Egyesûlt Âllamok, Magyarorszâg és szâmos
mâs eurôpai, valamint afrikai orszâg tôbb mûzeumâban,
kôzépûletében és nagyon sok magângyûjteményben meg-
talâlhatôk.

Budai utcarészlet cîmû olajfestménye 1968-ban arany
Arpâd-érmet nyert.

Tanulmânyai:
A magyar mûvészet kûlfôldôn. A IX. MTk., 1970.,

203-222. oldal.

Mûncheni magyar " Olimpia" album. Magryar mûvészek és
magyar sportolôk kûlfôldôn. Târsszerzôje Zôld Ferenc. Mûn-
chen, Ledermûller, 1972., 40 oldal.

Bicentennial album. Hungarian Héritage. Professional
Artists. Los Angeles, World Fédération of Hungarian Artists,
1975., 40 pages.

Fennmaraddsunk zâloga. A XVlll. MTk., 1979., 54-55.
oldal.

Kûlfôldi magyar hivatâsos képzômûvészek. (Târsszerzôje
Kônnyû Lâszlô.) St. Louis, American Hungarian Review,
1977., 234 oldal.

Professional Hungarian Artists Outside of Hungary (co-
author: Leslie L. Kônnyû). St. Louis, American Hungarian
Review, 1977., 264 pages.

GYÔRGYEY KLARA

mûfordîtô, tanâr, egyetemi elôadô, a nemzetkôzi P.E.N.
Klub szâmkivetésben élô îrôkbôl allô amerikai részlegének



elnôke (Orange, Connecticut). 1972 ôta az irodalmi fôosztdly
tagja.

Budapesten szûletett. Leânykori csalâdi neve: Takâcs.
Gyôrgyey Ferenc kônyvtâros, orvostôrténész felesége. Egyetemi
tanulmânyait a budapesti Eôtvôs Lôrânt tudomânyegyetemen
és New Havenben, a Yale egyetemen végezte. Magyaror-
szâgon idegenvezetô volt, az Egyesiilt Âllamokban tanâri és
dramaturgi képesîtést szerzett. 1959 ôta angol nyelvtanîtâsi
môdszertant és drâmât tamt a Yale egyetemen. Négy év ôta
az irodalmi Nobel-dij jelôlô bizottsâgânak tagja.

Cikkei és tanulmânyai angolul, magyarul jelentek meg. Az
Irodalmi Ûjsâg, Ûj Lâtôhatâr, Nemzetôr, Yale Alumni
Magazine és a Connecticut Review munkatârsa. Gyakran kôzôl
szinhâzi és zenei mûkritikâkat, kônyvismertetéseket. Mû-
fordîtâssal is foglalkozik. Eddig 10 kônyvet fordîtott angolra,
kôztûk Karinthy Ferenc "Epepe" cimû regényét, Fehér Klâra
nagy ûtikônyvét stb, valamint Orkény Istvân négy szinmûvét.
Az utôbbiak kôzûl a "Macskajâték" cîmû 3 év ôta az Egyesiilt
Âllamokban âllandôan mûsoron van.

HAHN GELLERT

a bôlcsészettudomânyok doktora, okleveles magyar kô-
zépiskolai tanâr, kôltô és mûforditô (Campsie — Sydney —,
New South Wales, Australia). 1980 ôta az irodalmi fôosztdly
tagja.

1901-ben Szombathelyen szûletett, a premontrei fôgim-
nâzium elvégzése utân ugyanott, 1919-ben érettségizett. Egy
évig az innsbrucki egyetemen skolasztikus fîlozôfïât hallgatott,
majd a Eôtvôs-kollégium tagjaként a kir. m. Pâzmâny Péter
tudomânyegyetemen folytatta tanulmânyait. Bôlcsészettudo-
mânyi doktori oklevelet és német-magyar szakos kôzépiskolai
tanâri képesîtést szerzett. Mint ôsztôndîjas, Pârizsban is
tanulmânyokat végzett. 1944 oktôber 26-ig budapesti gim-
nâziumokban tanârként mûkôdôtt. A mâsodik vilâghâborû



utân elôbb Ausztriâba, késôbb Némçtorszâgba, majd Auszt-
râliâba kerûlt. 1955-tôl 1968 végéig a N.S.W. âllami
kôzépiskolâiban tanîtott.

Irodalmi tevékenységét a Magyar Cserkész hasâbjain
kezdte, a két hâborû kôzt a budapesti râdiôban folytatta.
Irisait Ausztrâliâban is tôbbszôr kôzôlték. Az 50-es években a
Free Europe Radio mûncheni munkatârsa volt s annak
verspâlyâzatân két izben dîjat nyert. Egyik kôlteményének
cime "Francia katona levele Koreâbôl", a mâsiké "Magyar
katona levele Indokînâbôl" volt. Kùlônos kedvteléssel fog-
lalkozik mûfordîtâssal. 60 ausztrâliai, 220 észt és kôzel 200
német verset ûltetett ât magyarba, 120 magyar kôlteményt
forditott le németre s néhânyat franciâbôl, angolbôl, latinbôl
magyarra. Mellékesen kôltemények dallamosîtâsâval is fog-
lalkozik.

Mûve:

Aleksis Rannit (észt kôltô) 22 verse. Helsinki, Suomalaisen
Kirjallisuuden Kirjapaino Oy, 1965., 56 oldal. (1979-ben ezûst
Arpâd-érmet nyert.)

HAJMÂSSY ILONA

szîn- és elôadômûvész (Bethesda, Maryland). 1967 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

Eletrajzi adatait annak idején nem kôzôlte. Orszâgszerte jôl
ismert, kivâlô szinmûvész volt. Amerikai szinpadokon és fil-
mekben szerepelt, Massey mûvésznéven sok sikert aratott.
Dawson amerikai tâbornok felesége lett. Minden jôszândékû
magyar politikai és mûvelôdési mozgalomban készségesen
vâllalt szerepet. 1969-ben Szent Istvân kirâly szûletésének
ezredik évfordulôjân Kossânyi Jôzsef Trianon cimû élôképében
Hungdria szerepét alakitotta, befejezésûl pedig Sajô Sândor
Magyar ének 1919-ben cîmû kôlteményét adta elô a Magyar
Talâlkozô emlékûnnepélyén. 1974-ben hunyt el.

HALACSY ENDRE

a mûszaki tudomânyok doktora, gépész- és elektromérnôk,
egyetemi tanâr (Reno, Nevada). 1975 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja, 1979 ôta a mêrnôktudomdnyi osztdly elnôke.



1907 mâjus 15-én, Budapesten szûletett, ugyanott 1925-
ben érettségizett. Mémôki oklevelét 1929-ben a budapesti
mûegyetemen szerezte meg. Doktorrâ 1941-ben avattâk.
Tanârsegéd lett, aztân vâllalatoknâl mûkddôtt. 1945-tôl
1948-ig orosz fogsâgban volt. 1948 utân Angliâban, majd
Kanadâban, késôbb az Egyesûlt Âllamokban helyezkedett el,
kiilônbôzô vâllalatoknâl tôltôtt be vezetô âllâsokat. 1965 ôta
1976-ban tôrtént nyugalomba vonulâsâig Reno-ban a Nevada
egyetem tanâraként mûkôdôtt. A Magyar Mérnôkôk és Épi-
tészek Vilâgszôvetségének egyik alapîtôja s éveken keresztùl
elnôke volt. Legutôbb a Magyar Adattârt hîvta életre.
Tôbb nemzetkôzi tudomânyos konferenciân vett részt, mint
elôadô. Szâmos elismerésben részesûlt és kitiintetést kapott.
Magyar és angol nyelvû tudomânyos folyôiratokban és
szaklapokban, gyûjteményes munkâkban tôbb mint 120
tanulmânya jelent meg. Tôbb szabadalommal is rendelkezik.

Kiemelkedôbb tanulmânyai:
A budapesti Nemzeti Szinhdz ûj villamos berendezése.

Budapest, Elektro-technika, 1935., 270 oldal.
Egyenirdnyûôk. Budapest, Mérnôki Tovâbbképzô Intézet,

1943, XXV. kôt., 31. sz.
Leakage Reactance of Transformers. AIEE Transaction

Paper, 56-90., 1956.
Température Rise of Dry Type Transformers. AIEE

Transaction Paper, 58-155.
Transformer Invented 73 Years Ago. AIEE Transaction

Paper, 61-81.

Field Mapping Through More Than One Boundary. 1964,
lEEE International Convention Record, pp. 245-264.

Conformai Mapping — A Tool for Insulation Design.
Engineering Report, No. 21, University of Nevada, 1969.

Three Dimensional Analysis of Magnetic Fields. Engi
neering Report, No. 40 and 43, University of Nevada,
1970/71.

Anyos Jedlik, an Inventor of the Dynamo Flectric
Pnnciple. Electronics and Power (England), Sept. 1971., pp.
332-335.

Design of Médium Sized Dry Transformers. Melbourne,
Royal Melbourne Institute of Technology, 1974., 64 pages, 90
figures.



Design of Three-Phaseinduction Motors, Melbourne,
Royal Melbourne Institute of Technology, 1974., 50 pages.

A Magyar Adattdrrôl. A XIX. MTk., 1980., 166-168, és a
XX. MTk., 1981., 104-106. oldal.

A transzformdtor magyar taldlmdny. A XVIII. MTk.,
1979., 223-228. oldal.

Javaslat magyar nyilvdntartô intézet létesûésére. A XVIII.
MTk., 1979.. 125-128. oldal.

HAMPELNÉ TALLÔS KITTY

festômûvész, aranymûves (Lakewood, Ohio). 1978 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

1919 jûnius 27-én, Paks nagykôzségben, Tolna vârme-
gyében szûletett. A festômûvészeti alapismereteket bâtyjâtôl,
Tallôs Môric Lajos festômûvésztôl sajâtîtotta el. Magyaror-
szâgot 1944-ben hagyta el s néhâny éven ât az ausztriai
Braunauban tartôzkodott. 1949-ben Hampel Oszkâr épîtésszel
kôtott hâzassâgot s 1952-ben vele egyiitt kôltôzôtt ât az
Egyesûlt Âllamokba. Eestményeit 1943-ban Budapesten,
1947-ben Braunauban, 1959 ôta pedig Clevelandben (évente),
New Yorkban, New Brunswickban, Detroitban, Philadel-
phiâban, Washingtonban és Los Angelesben âllîtotta ki.
1977-ben a XVII. Magyar Talâlkozô képzômûvészeti kiâllî-
tâsân ezûst Ârpâd-érmet nyert.A Kûlfôldi Magyar Képzô-
mûvészek Vilâgszôvetségének clevelandi csoportjât hosszû évek
ôta vezeti. Ônzetlen fâradozâsaiért a Vilâgszôvetség 1980-ban
kûlôn emlékéremmel tùntette ki.

Kûlôn emlîtést érdemelnek P. Krupa ferences kônyveihez
és Szabô Magda "Dalolô ÂBC"-jéhez készitett kônyvilluszt-
râciôi.

Az ôtvôsség mellett Lux Elektôl 2 évig tanult kisplasztikât.
Javarészt egyhâzmûvészettel foglalkozott, mint templomfestô
csalâdjânak mûvésze. A mûvésziskolâban csont- és izomtant
is tanult.

Nevezetesebb festményei:
Angyali iidvozlet. Bemutatta Budapesten, 1943-ban, a

Mûcsarnok tavaszi kiâllîtâsân.
Madonna. Bemutatta Budapesten, 1944-ben, a Mûcsarnok

tavaszi kiâllîtâsân.



Backfrom the Milky Way. Olaj.
Transylvanian Madonna. Olaj.
Stabat Mater. Freskô.

They Laid Him in the Tomb. Freskô.

HAMVAS JÔZSEF

vitéz, okleveles mérnôk (Willowdale, Ontario, Canada).
1978 ôta a tudomânyosfôosztdly tagja.

1911 augusztus 5-én, Pozsonyban, Magyarorszâgon szii-
letett. Kôzépiskolai tanulmânyait is ott végezte. Kitùntetéssel
érettségizett, 1929-ben Budapesten a kûlônbôzeti érettségi
vizsgât is kitûnô eredménnyel tette le. Utâna a Ludovika
Akadémiân végzett, majd 1942-ben a mûegyetemen vegyész-
mérnôki okievelet szerzett. Az orosz hadszintérre mâr mint a

hadimûszaki tôrzskar szâzadosa kerûlt ki. A mâsodik vilâg-
hâborû utân elôbb Bécsben a Visszaszolgâltatâsi Bizottsâgnâl,
majd Salzburgban a Magyar Menekiiltûgyi Szolgâlat megszer-
vezésében mûkôdôtt, végiil az amerikai légierôknél teljesîtett
szolgâlatot. Kanadâba 1952-ben vândorolt ki. Mint mérnôk,
Edmontonban az olajmezôkôn kezdte, aztân Torontôban
Ontario kôzponti laboratôriumânak elôbb virus-biokémiai,
késôbb elektronmikroszkôp-laboratôriumi vezetôje lett. 1976-
ban vonult nyugalomba.

30 éve a torontôi Szent Erzsébet egyhâzkôzség orgo-
nistâja. A Kanadai Magyarok Szôvetségének fôtitkâra,
a Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetségének ûgy-
vezetô elnôke, a Kanadai Magyar Mérnôk Egyesûletnek
volt titkâra (8 évig), majd torontôi elnôke; a Széchenyi
Târsasâg torontôi elnôke, a Râkôczi Szôvetség pénztârosa,
a Râkôczi Alapîtvâny alapîtô igazgatôja és fôtitkâra, az
MHBK kanadai fôcsoportjânak fôtitkâra, az Erdélyi Barâti
Kôr titkâra, pénztârosa és gondnoka; a Magyar Helikon
és a torontôi Mûvész Szinhâz tagja. A kanadai Magyar
Kultûrkôzpont râdiôjât mâsfél évig vezette. Sok cikket irt.

Tanulmdnyai:

Az elektronmikroszkôp és a virvsok. (Rôvid ôsszefoglalâsât
lâsdaXII. MTk., 1973., 288. oldalân.)

A magyar mérnôk feladata az emigrdciôban. (Rôvid



ôsszefoglalâsât lâsd a XIX. MTk., 1980., 242. oldalân.)
Eh'smerêsJutalom,ôsztôndij, maradandô emlékek. (Rôvid

ôsszefoglalâsât lâsd a XIX. MTk., 1980., 142-143. oldalân.)
Miért es hogyan nyerjûk meg az ifjû mérnôkôket? A XX.

MTk., 1981., 216-217. oldal.

HARALYI FEJÉR PÂL

gépészmérnôk (Mount Clemens, Michigan). 1978 ôta a
ludomdnyosfôosztàly tagja.

1921 februâr 27-én, Gyoma nagykôzségben, Békés vâr-
megyében sziiletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Nyîregyhâzân
és Debrecenben végezte. 1940-ben érettségizett. A Ludovika
Akadémiân folytatott tanulmânyainak befejezése utân 1944
november 15-én, Kôrmenden avattâk hivatâsos hadnaggyâ.
Rôvidesen Németorszâgba, onnan pedig az Egyesûlt Âlla-
mokba kerûlt. 1954-ben mérnôki képesîtést szerzett. 1960 ôta
ûjfajta szâmrendszert hîvott életre, amely mérô szdmrendszer
néven a ter, idô, erô és mozgâs elemeinek figyelembe vételével
a dinamikus geometria alapja lesz.

Mûvei'.

The Measuring Numbers System. Ann Arbor, 1975., 53
pages.

Fundamentals of Dynamic Geometry. The Eejér Vectors.
Ann Arbor, 1980., 64 pages.

Tanulmdnyai:
A dinamikus geometria. A XIV. MTk., 1975., 176-178.

oldal.

A mérô szdmrendszer. A XVlll. MTk., 1979., 228-230.
oldal.

A Fejér-vektor bevezetése (vâzlatosan). A XIX. MTk.,
1980., 240. oldal.

HARASZTl ENDRE

tôrténész, kôzépiskolai tanâr, kônyvtâros, szakirô és elôadô
(Hamilton, Ontario, Canada). 1971 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1920 augusztus 10-én, Budapesten sziiletett, kôzépiskolai



tanulmânyait is ott végezte. 1939-ben érettségizett. Kùlônbôzô
munkakôrôkben tisztviselôként mûkôdôtt, 1950-ben azonban,

mivel nem volt hajiandô a kommunista pârtba belépni, a
kôzszolgâlatbôl tâvoznia kellett. 1952-ben képesîtett statisz-
tikus, 1955-ben pedig kôzgazdâsz lett. 1956 végén tâvozott
Magyarerszâgrôl. A kanadai Winnipegre kerûlt, aboi 1959-tôl
1967-ig a Manitoba egyetem kôzponti kônyvtârâban kapott
alkalmazâst. Utâna tôrténelemtanârként mûkôdôtt. 1971-ben

Kôzép-Eurôpa tôrténetébôl M.A. fokozatot szerzett. 1973-tôl
1974-iga hamiltoni Multicultural Centre ûgyvezetô igazgatôja
volt.

1980 ôta az International P.E.N. Club tagja.
Élénk magyar târsadalmi, kôzmûvelôdési és irodalmi

tevékenységet fejtett és fejt ki. A kûlfôldôn élô magyarsâg
legtermékenyebb szakirôja lett. Tôrténeti vonatkozâsû szak-
cikkeit a szabad fôldôn megjelenô és hagyomânyos felfogâst
vallô hetilapok hétrôl-hétre rendszeresen kôzlik. Tôbb tudo-
mânyos és târsadalmi szervezet vezetôségi tagja. Kezdemé-
nyezésére Winnipegen is, Hamiltonban is irodalmi kôr alakult.
Orszâgszerte szâmos elôadâst, felolvasâst tartott.

Mûvei:

Panslavism. Angol nyelvû kézirat, 1968., 24 oldal (1970-
ben ezûst Ârpâd-érmet nyert).

A Hungarian in America before Columbus. Jeligés
pâlyamû. 1970., 40 oldal (1971-ben arany Ârpâd-érmet
nyert).

Hetumoger. The Origin and Migration ol the Ancient
Hungarians. Master Thesis. Winnipeg, University of Mani
toba, Graduate Studies, 1971., 191 pages.

The Ethnie History of Transylvania. Astor Park, Danubian
Press, 1971., 218 pages.

Origin of the Rumanians. (Vlach Origin, Migration and
Infiltration to Transylvania. Astor Park, Danubian Press,
1977., 76 pages.

Transylvania and the Hungarian Rumanian Problem. (A
Symposium) Astor Park, Danubian Press, 1978., pp. 63-132.

Hosszabb tanulmdnyai-.
Az oldh nép eredete, balkdni vdndorldsa és Erdélybe valô

fokozatos beszivdrgdsa. A XVI. MTk., 1977., 77-94. oldal.



Szvatopluk. A szlovdk és magyar kapcsolatok kezdetei a IX.
szàzadban. A XVII. MTk., 1978., I0I-II2. oldal.

Bethlen Gdbor. Cikksorozat a "Magyar Élet" dmû hetilap
1979 jûnius 30 és oktôber 6 kôzt megjelent szâmaiban.

A hdrom kirdly és a korona. Hatârok nélkûl (a Kanadai
Magyar Irôk Szôvetségének antolôgiâja a Szôvetség kitûnte-
tésében részesûlt legjobb alkotâsokbôl), 1979., 153-162. oldal.

"Nagodba". (Megemlékezés a IIO éve tôrtént horvât-
magyar kiegyezésrôl.) A XVIII. MTk., 1979., 165-172. oldal.

A "bilinguaV formdban levezetett kultûrtôrténeti tan-
folyam néhdny tapasztalata. A XIX. MTk., 1980., 37-38.
oldal.

Az eurôpai biztonsdg és egyuttmûkôdés. A XIX. MTk.,
1980., 64-83. oldal.

A "szentistvdni" jellemrajz problematikdja. Eledô Ortûz
(a Kanadai Magyar Irôk Szôvetségének antolôgiâja), 1980,
76-84. oldal.

A bizdnci korona. A XV. MTk., 1976., 172-190. oldal.
A Kdrpdt-medence nemzetiségeire vonathozô adatgyûjtés.

A XVIII. MTk.. 1979., 129-131. oldal.
A kultûrcserefeltételei. A XVIII.MTk.,1979., II0-II5. o.
A lôrténelemtanitds problémdi az emigrdciôs magyar

oktatdsban. A XV. MTk., 1976., 104-109. oldal.
Historia versus propaganda. A XX. MTk., I98I., 81-95. o.

HARCSÂR FERENC

a bôlcsészettudomânyok doktora, vegyész, a kanadai hon-
védelmi minisztérium fôtisztviselôje (Ottawa, Canada). 1971
ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1910 jûnius 4-én, Szatmârnémeti vârosâban, Magyar-
orszâgon szûletett. Egyetemi tanulmânyait a budapesti Pâz-
mâny Péter tudomânyegyetemen végezte. Vegyészdoktori
értekezését a mûegyetemen, mint tanârsegéd, Zemplén pro-
fesszor irânyîtâsâval dolgozta ki. A neosalvarsan gyârtâsâra
alakult gyôgyszerûzem vezetôjeként helyezkedett el. 1939-tôl
1944-ig a Hungaria Gumigyâr alkalmazottjaként elôbb az
anyagellenôrzô laboratôriumot vezette, késôbb âtvette a mârtô
és csôosztâlyok vezetését. 1940/41-ben részt vett a "taraxacum

kok-saghyz" nevû nôvénybôl nyert anyag kidolgozâsâban.



amely szùkség esetén gumi helyett volt hasznâlhatô, 1941-tôl
— mas beosztâsâval pârhuzamosan — mûgumi kidolgozâsâra
ûjonnan alapîtott kîsérleti laboratôrium helyettes vezetôje volt.
A mâsodik vilâghâborû utân a Venezuela! fôldmûvelésûgyi
minisztériumban kapott alkalmazâst. 1952-tôl a hamiltoni
McMaster egyetemen végzett kutatômunkât s ugyanott a
mikrokémia elôadôja lett. Innen 1955-ben a Westinghouse
laboratôriumâba, 1964-ben pedig a kanadai honvédelmi
minisztériumba kerûlt. Itt dolgozta ki a gumikerekek minôsé-
gének kiértékelésére vonatkozô môdszerét. Ezt a môdszert a
kanadai légierôk és a gumikerékgyârtô vâllalatok is bevezették,
és ezzel a legalacsonyabbra csôkkentették a gumikerekek âltal
okozott szerencsétlenségek szâmât. 1975-ben vonult nyu-
galomba, 1979-ben hunytel.

Magyar vonatkozâsban nevéhez fûzôdik Venezuelâban a
magyar protestâns egyhâz megszervezése, Kanadâban pedig a
The Canadian American Review of HungaHan Studies
cimû folyôirat megindîtâsa.

Mûvei:

Vizbontâs és észterezés ugyanabban az oldatban. Bdlcsész-
doktori értekezés. Budapest, szerzô, 1932., 80 oldal.

Une étude limnologique de la chimie des sédiments de fond
des lacs de VOntario Méridional. Co-author with H.

Kleerecoper, 1975., 20 pages.
Elastomers. A Handbook for the Westinghouse Engineers.

Ottawa, Westinghouse, 1959., 182 pages.

Tanulmdnyai:
hat kisebb kôzlemény kivételével bizalmas jellegûek (katonai
titkok), ezért azokat idézni sem lehet. Itt kell megemlîtenûnk
még négy konferenciân elhangzott elôadâsât és négy sza-
badalmât is.

A Harcsàr-Rieger môdszer.A XII.MTk., 1973. ,263-268.o.
A magyar lektordtus megalakuldsa. A XI. MTk., 1972.,

210-212. oldal.

A magyar lektordtus ûgye.A XIII.MTk. 1974., 168-173.o.
A magyar lektordtus eredményei. A XIV. MTk., 1975.,

84-85. oldal.



HAVASY BAJÂN SÂNDOR

irô, hîrlapirô, dalkôltô és zeneszerzô (Passaic, New Jersey).
1966 ôta a mûvészetifôosztâly tagja.

1908-ban Baja vârosâban, Bâcs-Bodrog vârmegyében
sziiletett. Tanulmânyainak elvégzése utân hîrlapîrôi pâlyâra
lépett. Versei és elbeszélései budapesti lapokban jelentek meg.
Tôbb orszâgos pâlyâzaton elsô dîjat nyert. "A mesék élnek"
(1932), "Az én életem" (1934), "Nyugatrôl keletre" (1939),
'Ôrôk ûton" (1942), "Szomorû hetek" (1943) és "Az onzés
forradalma" (1943) cîmmel ônâllô kôtetei jelentek meg.
1945-ben kùlfôldre kerûlt s 1950-ben vândorolt ki az Egyesûlt
Allamokba. Kôlteményeit és prôzai îrâsait az emigrâns magyar
iapok kôzôlték. Tôbb kôtetre terjedô kéziratot hagyott hâtra,
ezeknek sorsa azonban ismeretlen. 1975-ben hunyt el.

Mûve:

A mesék élnek. 10 oldal terjedelmû kiadatlan zenemû.
(1964-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.)

Orok katonâk vagyunk. Kéziratos zenemû-gyûjtemény
dalszôvegekkel.

HECKER HENRIK

audiolôgus (Newport News, Virginia). 1971 ôta a tudo-
mdnyosfôosztâly tagja.

1934 januâr 9-én, Szegeden sziiletett. Kôzépiskolai ta-
nulmânyait Szegeden, fôiskolai és egyetemi tanulmânyait
pedig Sait Lake Cityben végezte. Utah egyetemén élettanbôl
B.A., audiolôgiâbôl (hallâstanbôl) M.A. fokozatot, 197Tben
audiolôgusi oklevelet, 1972-ben pedig Virginiâban âllami
engedélyt szerzett. Magângyakorlatot folytatott, iskolai és
kôrhâzi tanâcsadôként mûkôdôtt, tôbb egyetemen és fôiskolân
elôadô és vendégelôadô volt, majd kûlônbôzô kôrhâzakban
laboratôriumi kutatômunkât végzett s ennek eredményeit
részben târsszerzôkkel egyûtt, részben ônâllôan megîrt 20-nâl
tôbb tanulmânyban tette kôzzé. 1974 ôta a virginiai Newport
News vârosâban a Mary Immaculata kôrhâz 'Otoneurologic
Laboratory'-jânak és 'Audiology Department'-jének igaz-
gatôja. Legkiemelkedôbb



tanulmânyai:
Labyrinthine Function and Possible Rehabilitation of the

Spatially Disoriented Patient. Master's Thesis at the University
ofUtah, 1968.

The Audiologist's Rôle in Vestibular Testing. Maico
Audiological Library, Volume XIII., Report One, 1974.

Treatment of the Vertigionus Patient Using Cawthorne's
Exercises with Haug, O. C. and Herndorn, J. W. The
Laryngoscope, Volume LXXXIV., Number II., 1974., pp.
2065-2072

Hearing and Avenue for Personal Communication. New-
port News, Rotary International N.N. Club, 1979.

HEGYI ZOLTAN

îrô, kôltô, szinpadi szerzô, volt lapszerkesztô, tecbnikai îrô,
zeneszerzô és festômûvész (Camberra, Australia). 1980-tôl az
irodalmifôosztâly tagja.

I9ITben Febértemplom vârosâban, Temes vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. A székely Agyagfalvi Hegyi-csalâd
sarja. Egyetemi tanulmânyait Debrecenben végezte. Kémia-
fizika szakos kôzépiskolai tanâri oklevelet szerzett, aztân
vegyészmérnôk lett. A mâsodik vilâgbâborû idején tartalékos
tisztként teljesitett szolgâlatot. Mint badimérnôkôt, Német-
orszâgba vezényelték. A bâborût kôvetôen tolmâcs volt. Ôt
évvel késôbb Braziliâba vândorolt. Négy tecbnikai szakkônyvet
adott ki Portugal nyelven, de mint spanyol mûfordîtô is
kivâlônak bizonyult. 1964 ôta mint vegyész Ausztrâliâban
mûkôdôtt. 1976-ban bekôvetkezett nyugdijazâsa elôtt mâsfél
évig Ûj-Guineâban a Lae mûegyetem vegyésze volt.

îrâssal ifjûkorâtôl foglalkozik. Elsô versei, magyar notai —
két folytatâsos regényével egyutt — még a Debreceni Ujsàg-
Hajdûfôld cimû lapban jelentek meg. Brazîliâban a "Dél-
amerikai Magyar Hîrlap" és a "Harangszô" kôzôlte szâmos
vidâm elbeszélését. Ausztrâliâban a "Magyar Élet" munka-
târsa. Tôbb elbeszélése, regénye, sztnmûve, tudomânyos

munkâja kiadâsra kész. Mint zeneszerzô, Németorszâgban tûnt
fel, aboi Az utolsô bombdk cîmû klasszikus szerzeményét
német kôzônség elôtt Wiebecka Helena lengyel zongoramû-
vésznôvel négykezes elôadâsban, nagy sikerrel maga mutatta



be. Brazîliâban festômûvészként aratott sikert. Tôbb braziliai
elnôk és szâmos braziliai hiresség arcképe ôrzi nevét.

Mûvei:

Ldthatatlan vdros. Fantasztikus regény. Debrecen, Nem-
zeti Kônyv- és Lapkiadô, 1936.

Hangosfilm a Marson. Fantasztikus regény. Debrecen,
Nemzeti Kônyv- és Lapkiadô, 1937.

Szerddn lesz a temetésem. Zenés bohôzat 3 felvonâsban
(zenéje is a szerzôtôl). Bemutattâk a nagykârolyi vârosi
szinhâzban, 1941-ben.

Nem démon! - Vidâm kisregény. Budapest, Kôzponti
Kônyvkiadô, 1941.

Manual do fotôgrafo amador. Rio de Janeiro, Editora
Gertum Carneiro, 1951. (Tôbb kiadâsa jelent meg.)

Fotografia em perguntas e respostas. Rio de Janeiro,
Editora Gertum Carneiro, 1952. (Tôbb kiadâsa jelent meg.)

E facil fotografar. Rio de Janeiro, Editora Gertum
Carneiro, 1952. (Tôbb kiadâsa jelent meg. Még 1965-ben a
legjobban keresett kônyvek kôzt szerepelt.)

Preparacao doméstica de vinhos das frutas. Sao Paulo,
Melhoramentos, 1952.

Rosszabb, mint egy asszony. Vidâm regény. Melbourne,
Venus Kiadô, 1973.

Pipdl a Hargita. Vidâm székely novellâk. London, Harsona
Kiadô,1975.

Cigdnykerék. Bohôzat 1 felvonâsban. Bemutattâk Can-
berrâban, 1977-ben.

A néma hadnagy, - Kisregény és 2 elbeszélés. Adelaide,
Dezséry Publications, 1979.

Kéziratai:

Igaz, csak nem igazl... Huszonôt humoreszk.
A mûzeumi vegyészet kézikônyve.(Kézirat 194Tbôl.)
A arte de estudar. (1956)
Wie baue ich Eotogeràte} (1942)
Egy môkds kalandor meséi. Vidâm szôvegû vilâgkôruli

ûtleirâs.

Kr.u. 2000. (Tudomânyos szinezetû fantasztikus regény.)



HELCZ TIBOR

fényképész-mûvész és szerkesztô (Syracuse, New York).
1978 ôta a mûvészetifôosztâly tagja.

1929 oktôber 9-én, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyainak befejezése utân felsôbb fokû mûszaki tanul-
mânyokat végzett Budapesten. Utâna képesîtésének megfelelô
munkakôrben kapott alkalmazâst, kôzben azonban kétévi
munkaszolgâlatra rendelték, 1955-ben pedig politikai meg-
gyôzôdése miatt 8 évi bôrtônre itélték. 1956-ban szabadîtottâk
ki. A szabadsâgharc leverése utân az Egyesûlt ÂHamokban
telepedett le, Buffalôban, majd Syracuseban helyezkedett el.
A Syracuse egyetemen fényképészeti képesîtést szerzett. Mâr ezt
megelôzôen hivatâsos fényképész lett, kiâllîtâsokat rendezett és
dijakat nyert. Bekapcsolôdott a magyar kôzmûvelôdési és
târsadalmi életbe. A "Volt Magyar Politikai Foglyok Vilâg-
szôvetségé"-nek elôbb târselnôke, utôbb ismételten elnoke, a
"Magyar Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség"-nek alelnôke lett,
mâs szervezetekben is vezetô szerepet vâllalt. 1969 ôta a
Szabadulâs cîmû idôszaki lapot is szerkeszti. Kôzel 10
fényképmûvészeti kiâllîtâson vett részt sikerrel. Cikkeit nem-
csak magyar lapok, hanem amerikai szaklapok is kôzlik.

Mindszenty Jôzsef biborosrôl készîtett felvételei a XIV.
Magyar Talâlkozô fényképkiâllitâsân kûlôn dîcséretet kaptak.
Mâs fényképeivel a XVIII. Magyar Talâlkozô fényképki-
âllitâsân dijat nyert, a XX. Magyar Talâlkozô fényképki-
âllîtâsân pedig Baby Pélican cîmû képét a legjobbnak
minôsîtették és plakettel tûntették ki. A "Professional Pho-
tographers of America" orszâgos fényképversenyein 9 dijat
nyert. Dîjnyertes fényképeit az "Everson Muséum of Art"
Syracuse vârosâban évente kiâllîtja.

HELLEBRANTH BTRTA

festômûvész (Ventnor City, New Jersey), I97I ôta a
mûvészetifôosztâly tagja.

Budapesten szûletett, a Képzômûvészeti Fôiskolât is ott
végezte. Tanulmânyait Pârizsban folytatta. Eurôpa-szerte
rendezett kiâllitâsok hosszû sora utân telepedett le az Egyesûlt
AHamokban, ahol hamarosan ugyancsak az élvonalba kerûlt.



Alkotâsai, amelyek szâmos kôzgyûjteménybe is bekeriiltek, a
kiâllîtâsokon komoly figyelmet keltettek és gyakran elsô
dîjakat, arany érmeket nyertek.

Nevezetesebb kiâilîtâsainak helye: a York Galleries,
Washington National Muséum, Brooklyn Muséum, a French's
Gallery és a vilâgkiâllitâs New Yorkban, a New York Art
Muséum, a Newark Art Muséum, a Philadelphia Art
Allience, a Montclair Art Muséum és a Putnam Art Center.
Képei legalâbb 15-20 nagyobb hely (kôztûk Rôma) kôzépû-
leteiben lâthatôk.

Festményeivel a XI. Magyar Talâlkozô képzômûvészeti
kiâllîtâsân 1971-ben arany Ârpâd-érmet nyert.

HELLEBRANTH ELENA

festômûvész (Ventnor City, New Jersey). 1971 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

Budapesten szûletett, a Képzômûvészeti Fôiskolât is ott
végezte. Tanulmânyait Pârizsban folytatta. Eurôpai kiâllitâsok
sorozata utân Atlantic Cityben telepedett le, festményeit
onnan kûldte nagy amerikai kiâilîtâsokra, amelyeken hama-
rosan az élvonalba kerûlt, szâmos dîjat, kitûntetést szerzett.

Nevezetesebb kiâilîtâsainak helye: a Brooklyn Muséum, az
Art Institute of Chicago, a Springfield Art Muséum, a Dallas
Art Muséum, a California Palace of Légion of Honor, a
philadelphiai Art Muséum, a National Academy of Design, a
Riverside Drive Muséum, a Palm Beach Art Muséum.

Képeit a Brooklyn Art Musum, a Scranton és a Fordham
egyetem, a Manhattanville Collège és a Florida Southern
Collection ôrzi. Szâmos kitûntetést, elsô dîjat és arany érmet
kapott, tôbb mûvésztârsasâg tagja lett, a londoni Royal Society
of Arts is meghîvta.

Festményeivel a XIV. Magyar Talâlkozô képzômûvészeti
kiâllîtâsân arany Ârpâd-érmet nyert.

HOLUSA ÉVA

adatait lâsd Makk Éva néven.



HOMONNAY ELEMÉR

elektromérnôk, okleveles kôzépiskolai tanâr, kôz- és szakirô
(Cleveland Heights, Ohio). 1968 ôta a tudomânyos fôosztdly
tagja.

1910-ben, Isaszeg nagykôzségben, Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vârmegyében szûletett.Egyetemi tanulmânyait Budapesten és
Mûnchenben végezte. Magyarorszâgon, mint szâmtan-fizika
szakos tanâr mûkôdôtt. A mâsodik vilâghâborû utân hosszabb
pârizsi tartôzkodâst kôvetôen az Egyesûlt Âllamokba vândorolt
ki és a clevelandi Général Electric Company mérnoke lett.
Tôbb szabadalmazott talâlmânya van. A horvât és a délvidéki
kérdés szakértôje. Folyôiratokban és hetilapokban igen sok
cikke, valamint kisebbségi és tôrténeti vonatkozâsû talâlmânya
jelent meg. Ezeket fôként a Nyugati Magyarsâg, Lârmafa,
Virrasztô és a Katolikus Magyarok Vasârnapja kôzôlte. A
Clevelandben székelô "Délmagyarorszâg Felszabadîtô Tanâ-
csa" kôzponti munkakôzôsségének hosszû éveken ât vezetôje.

Mûvei:

Magyar-horvât kapcsolatok és a Duna-medence elren-
dezése. Buenos Aires, kiadô nélkûl, 1955., 24 oldal.

Atrocities Committed by Tito's Communist Partisans in
Occupied Southern Hungary. Cleveland, Council for Libé
ration of Southern Hungary. 1957., 28 pages.

Wilson's Principles and the Southern-Hungarian Question.
Cleveland, Council for Libération of Southern Hungary,
1957., 32 pages.

Kiemelkedôbb tanulmdnyai:
A magyar Délvidék Tito Jugoszldvidjdban. Nyugati Ma

gyarsâg 5. évfolyam, 6 (1953). szâm, 502-513. oldal.
Jugoszldvia délvidéki politikdja. Nyugati Magyarsâg, 6.

évfolyam (1954), 1. szâm, 13-27. oldal.
A délvidéki magyarok helyzete. Nyugati Magyarsâg, 6.

évfolyam (1954)., 3. szâm, 241-256. oldal.
A délvidéki magyarsdg helyzete a két vildghdborû kôzôtt.

Elszakîtott Magyarsâg, 1956. 29-61. oldal.
Das politische Profil der ungarischen Emigration. In

tégration. Volume 5 (1957)., No. 2., pp. 183-188.
Las relaciones Hungaro-Croatas depues 1918. Studia



Croatica, Volume 2 (1961)., No. 2-3., pp. 132-141.
Bàndt tôrténelmének vdzlata. Lârmafa, 9. évfolyam

(1962)., 1. szâm, 1-17. oldal.
A délmagyarorszdgi terûletek nemzetiségi megoszldsa az

1948-as jugoszldv statisztika szerint. Lârmafa, 10. évfolyam
(1963)., 3. szâm, 19-40. oldal.

Bosznia-Hercegox/ina és a magyar kormdnyzat 1918-ban.
Virrasztô, 1. évfolyam (1971)., 4. szâm, 29-38. oldal.

Az 1936-os magyar szabadsdgharc és az elszakûott terûletek
kérdése. Virrasztô, 3. évfolyam (1973), 3. szâm, 9-24. oldal.

Hozzdszôlds Luddnyi Andrds elôaddsdhoz. A XII. MTk.,
1973., 80-82. oldal.

Adalékok az amerikai magyar gôrôg katohkusok hely-
zetéhez. Virrasztô, 4. évfolyam (1974), 2. szâm, 737-748.
oldal.

Adatok a magyar-horvdt uniô felbomldsdhoz és a Délxndék
elvesztéséhez. A Vlll. MTk. 1969., 65-81. oldal.

Kizdrôlag a magyarsdg érdekében. A X. MTk., 1971.,
32-36. oldal.

A magyar oktatdsûgy helyzete a Délvidéken. A XV. MTk.,
1976., 42-54. oldal.

Semmirôl sem mondhatunk le. A XV. MTk., 1976., 35-38.
oldal.

The Hungarians in the Communist Successor States since
1964. Nationalism in the USSR and Eastern Europe in the era
of Brezhnev and Kosygin, The University of Détroit Press,
1977., 420-440. oldal.

Kdrpdtalja visszatérésének diplomdciai tôrténete. A XVll.
MTk., 1978., 47-52. oldal.

HORVAY GÂBOR

a bôlcsészettudomânyok doktora, matematikus, gépész-
mérnôk, egyetemi tanâr (Amherst, Massachusetts), 1970 ôta a
tudomdjiyosfôosztdly tagja.

1908-ban, Budapesten szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait
ugyanott, egyetemi tanulmânyait a Columhia egyetemen
végezte. Doktorrâ 1939-ben avattâk. Mint matematikus, a

Général Electric Companynâl mûkôdôtt,majd a Massachusetts
Institute of Technology tanâra lett. Szâmos tanulmânya jelent
meg.
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HORVÂTH ZOLTÂN

a jogtudomânyok doktora, irô és kôltô, volt m. kir. ûgyész
(Indianapolis, Indiana). 1971 ôta az irodalmi fôosztdly tagja.

1905 oktôber 31-én Sârbogârd nagykôzségben, Fejér
vârmegyében szûletett. Doktorrâ 1929-ben a kir. m. Pâzmâny
Péter tudomânyegyetemen avattâk. A m. kir. ûgyészségen
teljesitett szolgâlatot. Irôi tevékenységet az Egyesùlt Âlla-
mokban fejtett ki. Kôlteményeit és értekezéseit a Katoiikus
Magyarok Vasârnapja kôzôlte. 1978-ban hunyt el.

Mûvei:

Budapest - Indianapolis. Beszdmolô egy hosszû utazdsrôl.
(AngoluI is.) Az Indiana Historical Society kônyvtârâban
46204 szâm alatt letétbe helyezett kézirat. 1971., 56 oldal.

MegizoAôï^ mwz5(2. Verseskôtet kéziratban. 1970., 16 oldal.
(1971-ben bronz Ârpâd-érmet nyert.)

HUNYADY LÂSZLÔ

reformâtus lelkész, îrô és kôltô, okleveles tanîtô (Linden,
New Jersey). 1966 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1899-ben Szamosszeg kôzségben, Szatmâr vârmegyében
szûletett. 1918-ban Mâramarosszigeten tanitôi oklevelet szer-
zett. Az elsô vilâghâborût ail. honvéd gyalogezred kôtelé-
kében kûzdôtte végig. Az Egyesùlt Âllamokba 1923-ban
vândorolt ki. A Franklin Marshall College-ban, majd a
pennsylvaniai Lancaster hittudomânyi fôiskolâjân folytatott
tanulmânyokat, aboi B.S. és B.D. fokozatot, majd 1928-ban
lelkészi oklevelet nyert. Mint reformâtus lelkész, tôbb egy-
hâznâl mûkôdôtt. Verseit az Amerikai Magyar Népszava, a
Testvériség és a Képes Vilâghîradô kôzôlte.

Mûvei:

ABC és olvasôkônyv az amerikai magyar gyermekek
5zamara. Cleveland, Fencsik Ôdôn kônyvnyomdâja. 1930., 36
oldal.

There Are Secrets. Romance. New York, Vantage Press,
1962., 328 pages. (1962-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

Faith and Teaching ofJésus. New Brunswick, Standard
Press, 1970., 128 pages.



Keresztyén valldstan. Ligonier, Bethlen Press, 1973., 128
oldal.

Utravalô. Târsadalmi regény az ifjûsâgnak. Kiadâsra kész
kézirat. 287 oldal.

Let Me Help You Teach Readzng. Replica, 1978., 46
pages.

My First Book. Textbook for the fîrst grader, Replica,
1978. 62 pages, lllustrated.

My Second Book. Textbook for the second grader,
Replica, 1978., 74 pages. lllustrated.

Basic Phonetic Reader. Textbook for primary grader,
Replica., 1976., 32 pages.

Phonetic Remédiai Reading Course. Replica, 1977., 16
pages.

The Eléments of Phonetic Reading. Replica, 1976., 24
pages.

Didactics of Phonetic Reading. Ligonier, Bethlen Press,
1980.

HUSZÂR ÂGNES

adatait lâsd Vdrdy Huszdr Agnes néven.

ILLES LAJOS

îrô és kôltô (Brandenton, Florida). 1966 ôta az irodalmi
fôosztdly tagja.

1919 mârcius 25-én, Adony nagykôzségben, Fejér vâr-
megyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Budapesten, a
Fây Andrâs gimnâziumban végezte. Az egyetemen szâmviteli
képesîtést szerzett. A mâsodik vilâghâborû utân a Szabadsâg
Part egyik szervezôje lett, késôbb a Fûggetlenségi Part listâjân
orszâggyûlési képviselôvé vâlasztottâk, a rendôrhatôsâgok
azonban internâltâk. Fogsâgâbôl csak 1949-ben szabadult ki.
A tovâbbiakban fiatalok iskolânkiviili nevelésével foglalkozott.
1956 utân kûlfôldre keriilt, 1957 ôta Clevelandben lakott, ahol



bekapcsolôdott a magyarsâg kôzmûvelôdési tevékenységébe.
Eveken ât a Magyar Târsasâg irodalmi osztâlyânak is elnôke
volt. Gyakran tartott elôadâsokat. îrâsai, kôlteményei 1938ôta
jelentek meg, Amerikâban legtôbbszôr a pittsburghi Ma
gyarsâg hasâbjain, de tôbb mâs hetilapban és folyôiratban is.
Tanûsàg cîmmel 1959-ben rôvid prôzai tôrténeteket tartal-
mazô kôtetet adott ki.

Verskôtetei

Vesszôfutds, Ldtomâsok és Jôn mdr az ember cîmmel
jelentek meg (az elsô kettô Clevelandben, a harmadik
Brandentonban). Vesszôfutds cîmû kôtete jeligés kéziratként
1963-ban ezûst Ârpâd-érmet nyert.

Tanulmdnya:
Az otthoni magyar irodalom helyzete. A II. és III. MTk.,

1966., 103-112. oldal.

Kôlteményei'.
Tôprengés. Illûziô. Anydm bûcsûztatdsa. A XIII. MTk.,

1974., 176-178. oldal.

ILLESY GYULA

vitéz, nemes, volt m. kir. honvéd huszâr ezredes, szakîrô
(Paraizo, Brazil). 1966 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

189Tben, Fehérgyarmat nagykôzségben, Szatmâr vâr-
megyében, Magyarorszâgon szûletett. A nagyvâradi honvéd
hadaprôdiskolâban végzett. Az elsô vilâghâborûban 36 hô-
napon ât teljesltett harctéri szolgâlatot, hâromszor sebesiilt,
szâmos kitûntetést kapott. A két vilâghâborû kôzt Budapesten,
Debrecenben és Nyîregyhâzân teljesîtett katonai szolgâlatot. A
mâsodik vilâghâborût is végigkûzdôtte. Brazîliâba 1949-ben
vândorolt ki. Kûlônôsen az ôsi magyar hadviselésre vonat-
kozôan végzett értékes kutatâsokat. Ezek eredményeit 20-nâl
tôbb kisebb tanulmânyban a brazîliai "Harangszô", a
"Délamerikai Magyar Hîrlap" és a "Magyar Egység" hasâbjain
kôzôlte. Tôbb nagyobb tanulmânya kéziratban maradt.
1971-ben hunyt el.

Tanulmdnyav.
A bdnhidi csata. A Nap Fiai, VII. évfolyam (1969), ITI2.

szâm, 265 oldal.



Legyen vége a tôrténelemhamisûâsnak. Készûljûnk fel a
Inanom békeszerzôdés 30. évfordulôjàra. A VII. MTk., 1968.,
164-170. oldal.

Honszerzô Arpâdfejedelem urunk (860-907). A IX. MTk.,
1970., 275-287. oldal.

Az ôsi magyar hôsi eposz. (Itaqua névvel benyûjtott jeligés
pâlyamû kéziratban.) 1962-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

ILLYÉS ELEMÉR

a jogtudomânyok doktora, tanulmâny- és kôzîrô (Neuhaus-
Schliersee, Bundesrepublik Deutscbland). 1976 ôta az iro-
dalmi fôosztdly tagja.

Egyetemi tanulmânyait Kolozsvârott végezte, Rômâban és
Heidelbergben folytatta. Doktorrâ Kolozsvârott avattâk. A
30-as években részt vett az erdélyi falukutatâsban. Tôbb ottani
folyôiratnak volt munkatârsa. A mâsodik vilâghâborû utân
dél-amerikai orszâgokban, késôbb Portugâliâban lakott, végiil
Mûnchenben telepedett le. Irâsait az Ûj Lâtôhatâr és a
Katolikus Szemle kozôlte és kôzli. Elsôsorban a româniai
tnagyarsâg sorskérdéseivel foglalkozik.

Mûvei'.

Erdély vdltozdsa. Mûosz és valôsdg. Mùnchen, 1975. (Hô-
napokon belûl elfogyott. Mâsodik, bôvltett kiadâsa 1977-ben
jelent meg.

Nationale Minderheiten in Rumanien. Stebenbûrgen tm
Wandel. Wien-Stuttgart, 1981.

The National Minorities in Romania. Change m Transyl-
vania. U.S.A., 1981.

History and Ideology. The Daco-Roman Theory in the
Rumanian Historiography. 1981.

Orbdn Baldzs: A Székelyfôld leirdsa cîmû mûvének ûj ki-
adâsât sajtô alâ rendezte.

Tanulmdnya:
Hogyan lett a romdnsdg tôbbséggé Erdélyben? A XV.

MTk., 1976., 124-128. oldal.

INCZE LAJOS

a jogtudomânyok doktora, irô, hirlapîrô, nevelésûgyi



igazgatô (Lewiston, Maine). 1979 ôta a tudomdnyos fôosztâly
tagja.

1915 januâr 5-én, Parajd nagykôzségben, Udvarhely
vârmegyében, Magyarorszâgon sziiletett. A Kilyéni Intze
nemzetség (Parajdi Incze-csalâd) sarja. Kôzépiskolai ta-
nulmânyait Székelyudvarhelyen és Marosvâsârhelyen vé-
gezte. Érettségi vizsgât 1934-ben, Tordân român bizottsâg
elôtt tett. Egyetemi tanulmânyait Kolozsvârott, a roman
âllami egyetemen kezdte, majd a magyar Ferenc Jôzsef
tudomânyegyetemen fejezte be. Doktorrâ 1941-ben avattâk.
Kôzben elôbb a român, késôbb a magyar hadseregben katonai
szolgâlatot teljesîtett. 1941-tôl 1944-ig haditudôsitô volt. Az
Egyesùlt Âllamokban rôntgentechnikai szakemberré képezte ki
magât. Jelenleg a Maine-âllambeli Lewistonban a St. Mary's
Général Hospital "School of Radiologie Technology"-âjânak
igazgatôja.

New England-ben, Connecticut-ban, Massachusetts-
ben, New Hampshire-ben és Maine-ben tartott szakelôadâ-
sokat és kôzôlt rôntgentechnikai folyôiratokban szakcikkeket.

Irôi tevékenységét Erdélyben a Jôbarât, Székelyfôld, Hitel,
Erdélyi Helikon és Pâsztortûz hasâbjain fejtette ki. Mint
hirlapîrô, a marosvâsârhelyi "Az Ellenzék" szerkesztôje, a
nagyvâradi Magyar Lapok, a kolozsvâri Jôestét, a brassôi
Népûjsâg és a Brassôi Lapok, végûl a kolozsvâri Ellenzék és
Estilap munkatârsa (az utôbbi kettônek 1941/42-ben buda-
pesti irodavezetô tudôsîtôja volt. Alkalmi irâsai "Az Orszâg", a
"Képes Székely Naptâr", a "Korunk", a "Hitel", az "Erdélyi
Helikon" hasâbjain is megjelentek. "Mellékesen" kitûnô
vitorlâs, kertész, fényképész, etnogrâfus, rajzolô és tehetséges
festô is. A lewistoni Journal Magazine-ban és mâs amerikai
lapokban angol vagy francia nyelven megjelent irâsai gyakran
erdélyi vagy magyar vonatkozâsû tôrténelmi, nép- és fôldrajzi
kérdésekkel foglalkoznak.Jeligéje: "Székelynek sziiletett, ma-
gyarul élt, Amerikâban alkotott: a szive két hazâért sajgott."

Nagy mûve-.
Autobiography of a World Roamer. Manuscript in 3

volumes. The first 9 chapters of the Volume I published in a
magazine supplément.



IRANYI LÂSZLÔ

a hit- és a bôlcsészettudomânyok doktora, âldozôpap, a
piarista rend tartomânyfônôke, az Amerikai Magyar Szôvetség
elnôke (Washington, District of Columbia). 1979 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1923 âprilis 9-én, Szegeden szùletett, 1941-ben a piarista
gimnâziumban ugyanott érettségizett. Utâna rôgtôn belépett a
piarista rendbe. Egyetemi tanulmânyait Budapesten és Rô-
mâban végezte. 1951-ben a Gregoriana a hittudomânyok,
1952-ben pedig az Angelicum a bôlcsészettudomânyok dok-
torâvâ avatta. Âldozôpappâ is Rômâban szentelték fel mâr
1948-ban. Elôbb a rend kôzponti szeminâriumâban, késôbb
kiilônbôzô egyetemeken és fôiskolâkon filozôfiât, dogmatikât
és teolôgiât adott elô. 1957-ben washingtoni hâzfônôk,
1967-tôl hâromszor ùgyvezetô tartomânyfônôk, 1975-tôl pedig
tartomânyfônôk.

Irôi tevékenységet magyar és angol nyelven fejt ki. A New
Catholic Encyclopedia hét hosszabb cikkét kôzli. Tanulmânyai
az American Ecclesiastical Review hasâbjain jelentek meg.
Nemcsak rendi, hanem magyar vonatkozâsban is rendkivûl
jelentôs szervezô és irânyîtô munkât végzett és végez, az
Amerikai Magyar Szôvetségnek is elnôke.

1974-ben az Amerikai Magyar Reformatas Egyesùlet
Mindszenty bîboros lâtogatâsa alkalmâbôl Mindszenty bî-
borossal egyûtt az Egyesùlet arany érmével tûntette ki.

Tanulmdnyai:
Beszélô szdmok. Az amerikai egyhdz a statisztika tûkré-

hen. A XX. MTk., 1981., 139-143. oldal.
Magyar hdlaadds. A XX. MTk., 1981., 111-112. oldal.
Erôs nemzetté akarunk ôsszefogni.A XX.MTk. ,1981,51.o.

IVANICH MIKLÔS

zongoramûvész (Chesterfield, Missouri), 1969 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

1932 augusztus 8-ân, Kaposvârott, Somogy vârmegyében
szùletett. A budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolân
zongoramûvészi képesîtést nyert. Bécsben, Pârizsban, Lon-
donban és Eurôpa tôbb mâs nagyvârosâban hangversenyezett.



Pârizsban nyolc évig tartôzkodott. Az Egyesiilt Âllamokba
1966-ban vândorolt ki s azôta St. Louisban az Institute of

Music hangversenyjâtékosa és zongoraszakosztâlyânak ve-
zetôje. Mint szôlômûvész, gyakran szerepel râdiô- és tâvol-
balâtô-mûsorokon. Az Egyesiilt Âllamok terûletén szâmos
hangversenyt is adott.

IVANIZOLTAN

a jog- és âllamtudomânyok doktora, îrô és kôltô (New
York, New York). 1966 ôta az irodalmifôosztâly tagja.

1910-ben, Kézdivâsârhelyen, Hâromszék vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. Egyetemi tanulmânyait Kolozs-
vârott és Szegeden végezte, Bécsben folytatta. 1934-tôl 1937-ig
a kolozsvâri "Ellenzék" belsô munkatârsa volt. 1937 utân

Budapesten tôbb magyarorszâgi és erdélyi lap tudôsltôjaként
fejtettki birlapîrôi tevékenységet. Az Egyesiilt Âllamokba 1956
utân vândorolt ki. Târcâit, elbeszéléseit, verseit Magyaror
szâgon fôként a Keleti Ûjsâg, Magyarorszâg, az Esti Ûjsâg, a
Tolnai Vilâglapja s még tôbb mâs lap, folyôirat kôzôlte.
Amiôta kûlfôldre keriilt, szinte valamennyi szabad fôldôn
megjelenô lap és folyôirat hasâbjain jelentek és jelennek meg
versei és prôzai irâsai, szines tudôsîtâsai, nemcsak az Egyesiilt
Allamokban, hanem Kanadâban, Eurôpâban is.

Verseskôtete:

Pilletdnc. Versek, Miinchen, Ledermiiller, 1970., 119 o.

Kéziratav.

S folyt az emberhajsza. 49 vers. (1964-ben arany Arpâd-
érmet nyert.)

Rigôfûtty a KdTpdtokban.Y\heszé\ésék.Vràz2LÏ kézirat-kôtet.

Cikksorozata:

Levelek az ûj Rodostôbôl. 23 kôzlemény a clevelandi
Magyar Ûjsâg 1975-1978. évfolyamaiban.

ivAnyi gyôrgy

okleveles magyar kôzépiskolai tanâr, okleveles gépész-
mérnôk (Fairview Park, Ohio). 1980 ôta a tudomdnyos fô-
osztdly tagja.



1914 januâr 2-ân, Gyôrôtt szûletett, kôzépiskolai tanul-
mânyait ugyanott, a Rêvai Miklôs reâlgimnâziumban végezte.
1932-ben érettségizett. Utâna a kir. m. Pâzmâny Péter tu-
domânyegyetem bôlcsészeti karân, mint az Eotvôs Kollégium
tagja, folytatta tanulmânyait; 1936-ban matematikâbôl,
fizikâbôl és âbrâzolô geometriâbôl kôzépiskolai tanâri, 1942-
ben pedig a budapesti mûegyetemen gépészmérnôki oklevelet
szerzett.

Clevelandbe csalâdjâval egyiitt 1949-ben az ausztriai
Salzburgbôl vândorolt ki. Mint tervezô mérnôk, elôszôr a
Ferguson Companynâl dolgozott, 1952-ben azonban a "George
R. Ivany and Assoc., Inc." megalapîtâsâval ônâllôsîtotta
magât. Tôbb szabadalommal rendelkezik. Egyik talâlmânya
az Ivânyi-tômb ("the Ivany Block"), amelyet az épîtôiparban
sikerrel alkalmaztak és ma mâr 63 vârosban hasznâinak.

Jelenleg a "mortarless block construction" megoldâsân dol-
gozik. (Ez a megoldâs a habarcs kikûszôbôlése a falszerke-
zetekbôl, de ûgy, hogy a szilârdsâgi és épîtészeti kôvetelmé-
nyek kielégîtôk maradjanak.)

JABLANCZY LÂSZLÔ

az âllamtudomânyok doktora, kônyvtâros, szociolôgus és
hegedûmûvész (Toronto, Ontario, Canada). 1973 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

Kôzépiskolai tanulmânyait a csehszlovâkiai Sahy gimnâ-
ziumâban, egyetemi tanulmânyait Prâgâban, Budapesten és
Torontôban végezte. Doktorrâ 1939-ben Budapesten avattâk.
Kûlônleges (hegedûmûvészeti, audio-elektronik technolôgiai és
drâmai) tanulmânyokat is végzett Prâgâban, Torontôban és az
ontariôi Londonban. 1939-tôl 1941-ig a budapesti Mûvész
Studiô alkalmazottjaként mûkôdôtt. 1942-tôl 1945-ig mû-
vészet-szociolôgiai kutatâsokat végzett. Két éven ât a kolozsvâri
Vildgossdg cimû napilap drâma- és zenekritikusa volt. Aztân
Budapesten a mûvelôdési minisztérium keretében a vidéki
kônyvtârak felûgyelôje lett. Amikor ebbôl a beosztâsâbôl



pârtpolitikai okbôl eltâvolîtottâk, tudomânyos kutatômunkât
végzett. 1956 utân Kanadâba kerûlt, ahol a torontôi
egyetemen kapott szakképesîtésének megfelelô munkakôrt.
1975-ig kûlônbôzô szakkônyvtârakban teljesîtett szolgâlatot.

JABLÂNCZY SÂNDOR

az erdôôkolôgia doktora. okleveles erdômérnôk, nyugal-
mazott egyetemi tanâr, a kanadai szôvetségi kormâny volt
tudomânyos kutatôja (Vancouver, British Columbia,Canada).
1974 ôta a tudomânyosfôosztdly tagja.

1908 december 1-én, Ipolysâg nagykôzségben, Hont
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. Ugyanott a magyar
nyelvû gimnâziumban érettségizett. 1932-ben a prâgai cseh
mûszaki egyetemen erdômérnôki oklevelet szerzett, majd a
prâgai egyetemen két évig jogot hallgatott. Az âllamvizsga
letétele utân 1936-tôl 1938 ôszéig ûzemtervek készitésével,
erdôgazdasâg vezetésével foglalkozott és Szlovâkiâban birôsâgi
szakértôként mûkôdôtt. 1939-tôl 1944-ig a magyar âllami
erdészet szolgâlatâban âllt. 1949/50-ben Esztergomban az
alerdész szakiskolât szervezte ât erdészeti kôzépiskolâvâ.
19,50-tôl 1956-ig a soproni erdômérnôki fôiskolân docensként,
majd tanszékvezetô tanârként mûkôdôtt. 1954-ben a Magyar
Tudomânyos Akadémia az erdômûvelés fejlesztésében elért
eredményei alapjân "a tudomânyok kandidâtusa" cimmel
ruhâzta fel.

1956 és 1960 kôzt a Sopronbôl Vancouverbe menekûlt
magyar erdômérnôkhallgatôk oktatâsâban vett részt, a vâgâs-
égetés kérdésének megoldâsât tanulmânyozta s kôzben az
erdôôkolôgia doktora lett. 1961 és 1973 kôzt a Kanada keleti
tartomânyaiban mûkôdô Erdôgazdasâgi Kutatô Intézet ter-
mészetes erdôfelûjitâsi kîsérleteivel foglalkozott. Nyugalomba
vonulâsa utân a kanadai keleti tartomânyok meghivâsâra tôbb
gyakorlati tanfolyamot vezetett erdônevelô munkât végzô
erdészek és erdôggizdâk részére. Szâmos cikket irt és tôbb
ûtmutatôt szerkesztett.

Tanulmdnya:

Vdlaszûton az észak-amerikai erdôgazddlkodds. A XIX.
MTk., 1980., 240-241. oldal.



JAKÔ GÉZA

az orvostudomânyok doktora, orr-, torok- és fûlgyôgyâsz,
egyetemi tanâr (Melrose, Massachusetts). 1969 ôta a tudo-
mdnyosfôosztdly tagja.

1930-ban, Budapesten szûletett. Egyetemi tanulmânyait is
ugyanott végezte. Doktorrâ 1954-ben avattâk. Utâna szak-
orvosi tanulmânyait Budapesten és Bostonban folytatta. 1956
utân az Egyesûlt Âllamokba telepiilt ât. 1959-ben fui- és
gégegyôgyâszati szakképesîtést szerzett. 1965-ig bostoni kôr-
hâzak orvosi karainak tagjaként mûkôdôtt, 1966 ôta a Harvard
egyetem fûlgyôgyâszati tanszékének tanâra és 1973 ôta
kutatôintézetének igazgatôja. Kiterjedt magângyakorlatot is
folytat. Szâmos amerikai és nemzetkôzi szaktestûlet tagja,
vezetôje és einôke, a fûlgyôgyâszat egyik legkivâlôbb tekintélye
nemcsak Amerikâban, banem vilâgszerte is. Szâmos ûj mûtéti
eijârâssal, mûszerrel és berendezéssel gyarapîtotta az orvos-
tudomâny elôrebaladâsât. 1970-tôl 1974-ig az Egyesûlt ÂI-
lamok kormânyânak fui- és gégegyôgyâszati, 1976-tôI 1980-ig
âltalânos orvostudomânyi fôtanâcsadôja voIt.Az amerikai és az
amerikai magyar kôzéletben is tevékenyen részt vesz. 67
tudomânyos szakértekezés szerzôje.

Nagyobb tanulmdnyai:
An Expérimental Study of Dynamic Circulation of the

Labyrmthine Fluids. Witb co-autbors. Annals of Otology,
Rbinology, Laryngology. Volume 68 (1959)., pp. 733-739.

The Posterior Canal Wall and the Antrum Threshold

Angle in Conservative Middle Ear Surgery. Tbe Laryngoscope,
Volume 76 (1966)., pp. 1260-1276.

The Management of the Eustachian Tube in Tympano-
plasty. Eye, Ear, Nose and Tbroat Montbiy. Volume 45
(1966)., December, pp. 76-96.

The Posterior Route to the Middle Ear: Posterior Tym-
panotomy. Tbe Laryngoscope. Volume 76 (1967)., pp.
306-316,

Biomédical Engineering in Ear Surgery. Otolaryngology
Clinics of Nortb America. Volume 5 (1972)., pp. 173-182.

Laser Surgery of the Vocal Cords. Tbe Laryngoscope.
Volume 82 (1972)., pp. 2204-2216.

Laser Surgery in the Larynx. Witb co-autbor. Annals of



Otology, Rhinology, Laryngology. Volume 81 (1972).,
pp.791-798.

JASZOVSZKY JÔZSEF

a hittudomânyok doktora, âldozôpap, érseki tanâcsos,
magyar missziôs plébânos, szakîrô (Menio Park, California).
1970 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1907-ben, Kecerpeklén kôzségben, Sâros vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. Hittudomânyi tanulmânyait, mint
a Pâzmâneum nôvendéke, a bécsi egyetemen végezte. Ott
szentelték 1931-ben âldozôpappâ és avattâk doktorrâ is. Hét
évig kûlônbôzô helyeken kâplân, aztân Budapesten csillag-
hegyi plébânos volt. 1946-ban a Katolikus Népszôvetség
vezérigazgatôja és Mindszenty Jôzsef biboros hercegprîmâs,
esztergomi érsek tanâcsosa lett. 1948-ban emigrâlt. 1949-tôl
1952-ig az innsbrucki magyarok lelkészeként mûkôdôtt,
megalap'itotta az egyhâzkôzségi magyar gimnâziumot, aztân az
Egyesûlt Âllamokba vândorolt ki s azôta San Franciscoban a
magyarok misszionârius lelkésze. A Katolikus Magyarok
Vasârnapja gyakran kôzli cikkeit és szentbeszédeit. Mint
szakîrô, a magyarok ôstôrténetével foglalkozik.

Mûvei:

Der Kalwnismus in Ungarn ivn XVI. Jahrhundert. Wien,
Universitat, 1933., 275 pages.

Quo vadis, Mah-Gar? C\e\é[3Lnd, Kârpât, 1974., 85 oldal.
Mindszenty, afôpdsztor Eszak-Kalifornidban. Menlo Park,

szerzô (Katolikus Magyarok Vasârnapja), 1980., 154 és 6 oldal.
A pap, az ôrnagy és a novicia. (Tôrténeti regény, 1944-48.)

Menlo Park, szerzô, 1980., 127 oldal.
A pap egyedûl a szdmkivetésben. Menlo Park, szerzô,

1981., 192 oldal, 33 kép.

Kéziratai:

A pap egyedûl a szdmûzetésben.
Egyhdztôrténet és Egyhdz. I.Egyhâztôrténet, mint ûdvôs-

ségtôrténet és tudomâny. II.A kereszténység az egyhâztôr-
ténetben. l.)Jeruzsâlemtôl a macedôn Filippiig.

A gyôzedelmes vildgnézet. 12 kôtet. (Tanulmânyok, be-
szédek, cikkek.)



JENEY VIKTOR

festômûvész (Riverdale, Maryland). 1971 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

1902-ben, Marosvâsârhelyen, Magyarorszâgon szûletett.
Mûvészeti tanulmânyait Budapesten, a Képzômûvészeti Fô-
iskolân végezte. Orszâgszerte sok sikeres kiâllîtâst rendezett.
Mint arcképfestô szerzett magânak hîrnevet. 1957-ben az
Egyesûlt Âllamokba vândorolt ki és Missouri-ban, St. Louis-
ban telepedett le. Kiâilîtâsokon mutatta be mûvészetét és
tanfolyamokon adta ât mûvészi tudâsât.

Alkotâsai:

St. Louis templomaiban, kôrhâzaiban és magângyûjte-
ményekben lâthatôk. Életnagysâgû Zâgonyi-arcképét Spring-
field "Art Museum"-a ôrzi. Mâsik képe Kirkwood vâroshâzân
és Washingtonban a NASA Museumban lâthatô.

JUHAROS ISTVÂN

festômûvész (Sedona, Arizona). 1971 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

1913-ban, Budapesten szûletett. Hétéves kora ôta fest. A
m. kir. Âllami Iparmûvészeti Iskola elvégzésekor, a hatodik év
végén arany érmet és ôsztôndîjat nyert. Gyalog tôbb îzben
bejârta az orszâgot és mindenfelé festett. Mûvészi terveinek
megvalôsîtâsât a hâborû akadâlyozta meg. Mint tartalékos
tiszt, ténylegesittette magât. Légvédelmi tûzér fôhadnagyként
teljesitett harctéri szolgâlatot, amelyet végûl szâzadosi rangban
fejezett be. Az Egyesûlt Âllamokba 1949-ben kerûlt ki.

Festômûvészeti alkotâsai kôzûl 1937-ben a Fôvârosi Mû-
zeum, 1940-ben pedig a Szépmûvészeti Mûzeum vâsârolta meg
egy-egy vîzfestményét. Németorszâgi tartôzkodâsa idején tôbb
szâz festménye kerûlt forgalomba. Szâmos mûve Angliâba,
Francia- és Finnorszâgba is eljutott. Az Egyesûlt Âllamokban
kis és nagyméretû templomi festményeivel, kitûnô arcképeivel
(példâul Flabsburg Ottô kirâlyi hercegrôl és feleségérôl festett
eskûvôi arcképével és Boland newarki érsekrôl készûlt arc-
képével), vâltozatos tâjképeivel és remek aktjaival keltett
figyelmet, aratott sikereket. Sokat utazott és utazik, gyakran
vett és vesz részt orszâgos kiâilîtâsokon, amelyeken szâmos el-



sô és egyéb dîjat nyert. Sok egyéni kiâllîtâsân is âltalânos
elismerést vîvott ki magânak.

Nagyobb mûvei:
Tôrténelmi falfestmények Maplewood vâroshâzânak ta-

nâcstermében, NewJersey âllamban.
Allegorikus festmény Eisenhower elnôkrôl Gettysburg-

ben, a "Hall of Presidents"-ben.
A kereszténység egységtôrekvése. Mennyezetkép a pitts-

burghi Keresztelô Szent Jânos katolikus templomban, amely a
fôldrész legnagyobb méretû, ilynemû alkotâsa.

Mindszenty bîboros arcképe Spellman biboros részére New
Yorkban.

Nagyméretû tôrténelmi tdrgyû festmények az észak-arizo-
nai egyetemen.

Szentély-falfestmény Észak-Arizonâban, amely hârom iz-
ben kerûlt a tâvolbalâtôn bemutatâsra.

Two Hundred Years with Old Glory. Porcelân emléktâl
gyûjtôknek 15,000 példânyban az Egyesûlt Âllamok fenn-
âllâsânak 200. évfordulôjâval kapcsolatos témâval. Az eredeti
festményt minnesotai, szînes nyomatât pedig texasi mûzeum
ôrzi. (A National Géographie révén 1976-ban és 1977-ben
vilâgszerte ismertté vâlt.)

Jézus élete. Emléktâl gyûjtôknek. (Sikere a kiadô gyârat
mâsodik sorozat elkészîtésére késztette.)

Arizonai képszalon és lakôhely velencei reneszânsz stilusban
a mûvész sajât alkotâsaival és személyes hasznâlatâra.

JUHASZ FAZEKAS ILONA

festômûvész (Toronto, Ontario, Canada). 1980 ôta a
mûvészetifôosztâly tagja.

1907-ben, Mezôtûr vârosâban, Jâsz-Nagykun-Szolnok vâr-
megyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyainak elvégzése
utân a szolnoki mûvésztelepen tanult festészetet; Deâk Ébner
Lajos tamtvânya volt. Késôbb nagy hatâssal volt râ korân
elhunyt férje, Fazekas P. Lajos kivâlô festômûvész is. 1956 utân
gyermekeivel egyutt Torontôban telepedett le. Szâmos ki-
âllîtâson mutatta be tûlnyomô részben magyar vonatkozâsû
alkotâsait. Legkiemelkedôbb mûvei kôzé tartozik a Magyarok



Nagyasszonya, Bartôk Béla, Koddly Zoltdn, Mmdszenty
bîboros arcképe, tovâbbâ 2. MillenniumiEmlékmû, a Vdrhegy,
a Parlament és a Hortobdgyi csikôsok hangulatos âbrâzolâsa.
1979-ben torontôi kiâllitâsân 9 olaj- és 12 pasztell-képével
aratott sikert.

A Magyar Talâlkozôk képzômûvészeti kiâllîtâsain is rend-
szeresen részt szokott venni. Mûvei minden alkalommal kùlôn
érdeklôdést keltenek.

JUHÂSZ IMRE

evangélikus lelkész, hittudomânyi szakîrô és szerkesztô
(Cleveland, Ohio). 1980 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1923 jûnius 7-én, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Budapesten a fasori evangélikus gimnâziumban
végezte; 1941-ben érettségizett. Egyetemi tanulmânyait a m.
kir. Erzsébet tudomânyegyetem evangélikus hittudomânyi
karân, Sopronban fejezte be.

Magyarorszâgot 1945 tavaszân, mint szigorlô teolôgus
hagyta el, majd Németorszâgban az ottani magyar evangélikus
lelkigondozô szolgâlat keretében mûkôdôtt. Az Egyesûlt
Âllamokba 1948 végén kerûlt ki. Lelkészi tanulmânyait az
ohiôi Columbusban fejezte be. 1950-ben szentelték lelkésszé.
Hat éven ât kûlônbôzô amerikai, illetôleg magyar evangélikus
gyulekezetekben teljesîtett szolgâlatot. 1954 ôta az Amerikai
Magyar Evangélikus Konferencia fôtitkâra. 1956 mâjusâtôl a
nyugat-clevelandi magyar evangélikus egyhâz lelkésze. A
magyar nyelv és irodalom lelkes tâmogatôja, szâmos cikk
szerzôje. 1963 ôta az Erôs Vdr cimû magyar evangélikus
idôszaki lap szerkesztôje. A "Luther" cimû tanulmânygyûj-
teménynek (Cleveland, 1967., 48 o.), valamint a "Ne félj!"
cimû âhitatos kônyvnek (Cleveland, 1975, 136 o.) târs-
szerkesztôje volt.

KACZVINSZKY PAL

vitéz, a jog- és âllamtudomânyok doktora, volt alispân és



kormânybiztos (Cleveland, Ohio). 1966 ôta az igazgatô ta-
ndcs tagja.

1891 November 4-én, Magyarorszâgon szûletett, egyetemi
tanulmânyait is ott végezte. A Kaczinfalvi Kaczvinszky-csalâd
sarja. Az elsô vilâghâborûban 42 hônapon ât teljesîtett harc-
téri szolgâlatot, tôbb kitûntetést szerzett, tartalékos tûzér fô-
hadnagyi rendfokozatot ért el. Az elsô vilâghâborû végén vâr-
megyei kôzigazgatâsi szolgâlatba lépett. Szolgabirô, tôbb mint
egy évtizeden ât a kiskunfélegyhâzai jârâs fôszolgabîrâja, majd
Bereg vârmegye alispânja volt. 1944-ben Kârpâtalja kormâny-
biztosânak nevezték ki. Az orosz megszâllâs elôl tâvozott
hazulrôl. Clevelandben a Magyar Târsasâg és a Mid-European
Research Institute alapîtô, és szâmos mâs magyar szervezet
tevékeny vezetôségi tagja volt. Az Ârpâd Akadémia megszer-
vezése kôrûl is kûlônôs érdemeket szerzett. 1972 oktôber 25-én

hunyt el.

KANNÂS ALAJOS

kôltô, irô, pszicholôgus (Los Angeles, California). 1970 ôta
az irodalmifôosztdly tagja.

1926-ban, Kiskunhalas vârosâban, Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vârmegyében szûletett. 1945-tôl a budapesti egyetemen
bôlcseletet hallgatott. Ôsztôndîjjal Moszkvâba akartâk kûl-
deni, de 1948 ôszén inkâbb Ausztriâba menekûlt, ahonnan
Mûnchenbe, majd az Egyesûlt Âllamokba kerûlt. Amerikai
katonai szolgâlata utân Los Angeles kozelében telepedett le.
Par éwel késôbb visszatért Eurôpâba. Bécsben pszicholôgiai
tanulmânyokat folytatott, csak 1961-ben telepedett le végle-
gesen a kaliforniai Pomonâban, aboi az âllami kôzkôrhâz
pszicholôgusa lett.

Irodalmi tevékenységét Mûnchenben kezdte. Verseit az
Ahogy Lehet, Pdsztortûz, Magyar Kônyvbardtok, Irodalmi
Ûjsdg s az amerikai magyar lapok egész sora rendszeresen
kôzôlte.

Mûvei:

Kormos kôvek (1957), Kettôs alakban (Kôln, Amerikai
Magyar Kiadô, 1958), Bécsi képeskônyv (1963) cîmmel ônâllô
verseskôtetekben jelentek meg.

Még egyszer nem elég s még 19 mâsik kôltemény. Los



Angeles, a Napnyugat îrôi Kôrének II. antolôgiâjâban,
1979., 37-49. oldal.

KAPÔTSY BÉLA

a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, kônyvtâros (New
York, New York). 1978 ôta a tudomdnyosfôosztâly tagja.

Budapesten szûletett. Kôzgazdasâgtudomânyi tanulmâ-
nyait is ugyanott végezte. Doktorrâ 1948-ban avattâk. 1949-tôl
megszakitassai 1956-ig Budapesten az amerikai kôvetség
kônyvtârâban és tâjékoztatô szolgâlatânâl dolgozott. 1957-tôi
1960-ig a Columbia egyetemen mûkôdôtt, aboi 1960-ban a
kônyvtârtudomânyokbôl M.S. fokozatot szerzett. Azôta a
Hunter Collège kônyvtârosa. Tôbb konferenciân vett részt.
Szâmos cikke és tanulmânya jelent meg.

Nagyobb tanulmdnyai:
The Démographie Effects of Légal Abortion vn Hungary.

New York, Second European Population Conférence, 1971.,
39 pages and tables.

A magyar népesség és munkaerôforrds elôszdmitdsai
1965-2001. Ûj Eurôpa, XI (1972). évfolyam, 5-10. szâm.

The Démographie Effeets of Légal Abortion m Eastern
Europe. European Démographie Information Bulletin (The
Hague). Volume 111 (1972)., No. 4., pp. 193-207.

The Démographie Effeets of Légal Abortion on the Hun-
garian Labor Foree. European Démographie Information
Bulletin (The Hague). Volume IV (1973).,No.3., pp. 136-144.

Refleetions on the 1973 Restrietions of the Eastern
European Légal Abortion Laws. Documentation sur l'Europe
Centrale (Leuven). Volume Xll (1974)., No. 2., pp. 75-89.

Szent Morus Tamds és a magyarok. Youngstown, Halkulô
Harangok, Katolikus Magyarok Vasârnapja, 1979.,100-105.o.

A "magyar" Morus Szent Tamds és mai mondanivalôja
magyaroknak. Dunai Âkos (szerkesztô), Életjel, Youngstown,
Katolikus Magyarok Vasârnapja, 1980., 61-65. oldal.

12 Arguments against Suieide and 7 Aids to Avoid It.
Boston, St. Paul Editions, 1980., 22 pages.

More's Dialogue of Comfort and Today's Hungarians.
Moreana (Angers), 1979., No. 63., pp. 39-44.



The Interrelation of Légal Abortion, Divorce, and Suicide
in Hungary, 1956-1973: A Preliminary Study. International
Review of Natural Family Planning. Volume IV (1980).,
NumberS., pp. 232-251.

KARDOS TALBOT BÉLA

a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, okleveles kôzgazda,
miniszteri tanâcsos, kôz- és szakirô (Washington, District of
Columbia). 1966 ôta a tudomânyosfôosztâly tagja.

1902 mârcius 1-én, Kismarton kôzségben, Sopron vârme-
gyében, Magyarorszâgon szûletett. A kôzépiskolât Pozsonyban,
az egyetemet Budapesten végezte. Doktorrâ summa cum
laude 1929-ben a kôzgazdasâgi egyetemen avattâk. A Rocke-
feller Alap ôsztôndijâval a Harvard és a Wisconsin egyete-
meken is tanulmânyokat folytatott. 1927-tôl 1935-ig a Magyar
Statisztikai Târsasâg âllamtudomânyi intézetében teljesitett
szolgâlatot. 1936-tôl I938-ig a Népszôvetség magyarorszâgi
megblzottjânak titkâra volt. Mint Teleki Pâl grôf szakértôje,
részt vett a komâromi és bécsi konferenciâkon. 1939-tôl

194I-ig az Orszâgos Mezôgazdasâgi Kamara kôzgazdasâgi
tanâcsadôja volt. 1941-tôl 1947-ig a fôldmûvelésûgyi minisz-
tériumban miniszteri osztâlytanâcsosként, majd miniszteri
tanâcsosként teljesitett szolgâlatot. 1948 utân a Library of
Congress kônyvtârosa lett. 1972 âprilis 30-ân, 45 évi magyar és
amerikai kôzszolgâlat utân vonult nyugalomba. 1974 âpri-
lisâban hunyt el.

Rendklviil sokoldalû és termékeny szak- és kôzirôi tevé-
kenységét 1924-ben, Pozsonyban kezdte és halâlâig folytatta.
Cikkeinek, tanulmânyainak jegyzékét, amely 29 sûrûn gépelt
oldalnyi terjedelmû, halâla elôtt maga âllltotta ôssze. Kéz-
iratban maradt

Szabô Dezsô és életmûve. Szabô Dezsô breviârium.

1950., 553 oldal.

Symbolics of World Literature. 1964., 594 pages.
A vilâgirodalom szimbolôgidja. 1962., 165 oldal.
The Federalist Papers of Lajos Kossuth. 1962., 123 pages.

Qeligés kéziratként 1962-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)
A teljes ember és mûvészete. 1962., 149 oldal.



"Shakespeare''. A Chapter from "Symbolics". 1965., 145 p.
One Hundred Years of the Danubian Nations: 1870-1970.

1960., 187 pages.
A "Ga/z7eaz'" és a judeaiak. 1971., 14oldal.

Kiemelkedôbb tanulmânyai:
Tôrténetirôk és a tôrténettudomdny szerepe az utôddl-

lamok mai életében. A Bartha Miklôs Târsasâg évkônyve,
1925., 98-108. oldal.

Magyar szovetkezetek és a szôvetkezeti kôzpontok kérdése
Csehszlovdkidban. Magyar Kisebbség. 1932, 767-778. oldal.

A vdmhdborû hatdsa a Felvidék gazdasdgi életére és a
csehszlovdk fizetési mérlegre. Kozgazdasâgi Szemle. 1932.,
819-824. oldal.

Magyar pénzintézetek Szlovdkidban és Ruténidban.Magyar
Kisebbség. 1933., 8-17. oldal.

A kozépiskoldk tandra, az osztdlyok Idtogatottsdga és
eredményei nemzetiségi szempontbôl Csehszlovdkidban. Ma
gyar Kisebbség. 1933., 152-157. oldal.

A vajdasdgi magyar egyesûletek ûgye a Népszôvetség elôtt.
Magyar Kisebbség. 1933., 527-537. oldal.

Urbdn Milo, a regényirô. Magyar Szemle. 1934., 4. szâm,
334-341. oldal.

A Felvidék ipari népességének alakuldsa a hdborû elôtt és
utdn. Magyar Statisztikai Szemle. 1935., 864-878. oldal.

Cotton, Rayon and Wool Textiles Available for Home
Consumption. World Fiber Review.l949,pp. 8-12 and 103-118

A Lafayette-szobor vallomdsa Franciaorszdg és Eurôpa
sorsdrôl. Ûj Magyar Ût. 1952., 19-26. oldal.

From Kossuth's Unknown Federalist Papers. Studies for a
New Central Europe. Volume I (1963)., No. 1., pp. 60-71.

Problems of Federalism in the Danubian Area. Ibidem.
Volume I., No. 3., pp. 9-40.

Wholeness: A Synthesis of Individualism, Patriotism (Not
Nationalism) and Universalism (Not Cosmopolitanism). Three
Criteria of Literary Greatness. Proceedings of the IVth
Congress of the International Comparative Literary Asso
ciation. Fribourg, 1964. The Hague - Paris, Mouton and Co.,
1966. Volume I., pp. 667-674.

A Duna-medence népeinek jôvôje. A VI. MTk., 1967.,
31-52. oldal.



Régional Federalism or a New Cataclysm? Studies for a
New Central Europe. 1967/68., No. 1., pp. 20-32.

Nations of the Danubian Area Over a Hundred Years:
1867-1967. Ibidem. No. 2., pp. 37-62.

Europamerika. Cikksorozat a Kanadai Magryarsâgban.
Magyar és eurôpai ôrôkségûnk ûj szerepe. 1972 oktôber 14.;
Az europamerikaiak szerepe a tudomdnyban és irodalomban.
1972 oktôber 21, 28, november 4, 11, 18 és 25.

Mécs Lâszlô érdekében. KV\. MTk.,1967., 146-148.oldal.
Vallâsi, nemzeti, ideolôgiai vagy pragmatikus dllam? A

XII. MTk., 1973., 37-50. oldal.
A tôrténelmi és irodalmi értékelések alapelvei. A XIII.

MTk., 1974., 73-83. oldal.

KARIKÂS CECÎLIA

festô- és iparmûvész, énekmûvész (Springfield, Virginia).
1974 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

Gyôrôtt szûletett. (Dr. Bros Péter felesége.) Kôzépiskolai
tanulmânyait Gyôrôtt kezdte, és az ausztriai Linzben fejezte
be. Az Egyesûlt Âllamokba szûleivel egyutt kerûlt ki. A
washingtoni Sacred Heart Academyben és a Wilson Teacher's
College-ban végzett tanulmânyok utân a Catholic egyetem
mûvészeti osztâlyân szerzett képesitést. Filmezni és énekelni
Hollywoodban tanult. Cecilia Korda néven tôbb olyan filmben
szerepelt, amelyet Joe Pasternak rendezett. A hollywoodi
"Masquers Club" (a legrégebben fennâllô amerikai mûvészi és
szînészi târsulat) ôrôkôs tiszteletbeli és rendes tagja. Mint
mûvész, ékszermûvészeti rajzokat és terveket készît, miniatûr-
festészettel foglalkozik. Alkotâsait elôszôr 1971-ben, a virginiai
Eairfax képzômûvészeti kiâllitâsân mutatta be. Azôta szâmos
kiâllîtâson aratott sikert.

A clevelandi Magyar Talâlkozô képzômûvészeti kiâllîtâsân
sajâtos mûvészetével minden évben ûjabb elismerést szerez
magânak.

KASSAY DEZSÔ

az orvostudomânyok doktora, fui-, orr- és gégegyôgyâszati
szakorvos, egyetemi tanâr (Sarasota, Florida). 1966 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.



1899 augrusztus 31-én, Tûristvândi kôzségben, Szatmâr
vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Mezôtûron
a reformâtus gimnâziumban végezte. Doktorrâ 1925-ben a
szegedi m. kir. Ferenc Jôzsef tudomânyegyetemen avattâk.
1927-tôl 1929-ig a pécsi sebészeti klinika tanârsegéde volt.
Szakorvosi képesitésének megszerzése utân Hôdmezôvâsâr-
helyen, Nagyvâradon, majd 1942-tôI 1949-ig Budapesten (a
Fehér Kereszt kôrhâzban) fui-, orr- és gégegyôgyâsz kôrhâzi
fôorvos lett. 1956-ig — mint egyetemi ny. rk. tanâr — a
budapesti orvosi egyetemen a bronchoesophangolôgiai és
fûl-orr-gége-gyôgyâszati osztâlyt vezette. 1957-ben az Egyesûlt
Âllamokba telepûlt ât s elôbb a philadelphiai Temple
egyetem, majd a Lankenau kôzkôrhâzban végzett kutatâsokat,
késôbb a Chestnut Hill és az Abington Mémorial kôrhâz
tôrzsének tagja lett. Szâmos tudomânyos târsasâg tagja. Négy
szakkônyve, egy emlékirata és kôzel 100 tanulmânya, tudo
mânyos kôzleménye jelent meg. 198Tben hunyt el.

Mûvev.

A légutak csôtûkrôzése. Budapest, Egyetemi Nyomda,
1947., 157 oldal.

A tûdô segmentumai. Budapest, Akadémiai Kiadô,
1950., 165 oldal.

Broncholôgia. Budapest, Mûvelt Nép, 1955., 76 oldal.
Clinical Application of Bronchology. New York, McGraw-

Hill. i960., 225 pages. (1963-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)
Atelectase in Kindesalter. Ergebnisse der Gesamten

Tuberculose Forschung. Volume 14 (1958)., pp. 389-479.
Az tdôk sodrdban. Egy magyar orvos êlete. Mûnchen, Griff

Verlag. 1976., 311 oldal.

KATONA SÂNDOR

îrô, tôrténész, a Németorszâgi Magyarok Kôzponti Szô-
vetségének elnôke (Mûnchen, Bundesrepublik Deutschland).
1979 ôta a tudomânyosfôosztdly tagja.

1913 mârcius 28-ân, Szolnokon, Jâsz-Nagykun-Szolnok
vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Szolnokon
és Pécsett végezte. A Ludovika Akadémia elvégzése utân
1935-ben avattâk hivatâsos hadnaggyâ. Hatévi csapatszolgâlat



utân hadbiztosi képesîtést szerzett, a honvédelmi miniszté-
riumba, majd a fôvezérség hadbiztossâgâhoz kerûlt, azzai
egyiitt telepûlt ât Bajororszâgba, aboi végûl is a gazdasâgi
életben helyezkedett el. 1974-ben vonult nyugalomba.

Szakirôi tevékenységét a Katonai Szemlében kezdte, a
Nemzetvédelem hasâbjain folytatta. Németorszâgban két
magyar szervezetet létesîtett s mindkettô lapjât szerkesztette.
Kônyvet îrt és mâs szerzôk tôbb munkâjât adta ki. 1978-ban a
németorszâgi magyar egyesûletek csûcsszervezetének elnôkévé
vâlasztottâk. Ez ûjabb lehetôséget biztosîtott értékes magyar
kôzéleti munkâssâgânak kibôvîtésére.

1980 âprilisâtôl a kastli magyar gimnâzium fenntartô
testûletének, Iskolabizottsâgânak vâlasztott ûgyvezetô elnôke.

Kôzmûvelôdési szempontbôl is kûlôn érdeme, hogy a
magyar szabadsâgharcrôl készûlt Magyarorszdg Idngokban
cimû dokumentâciôs film bemutatâsât a németorszâgi isko-
lâkban orszâgosan megszervezte és tôbb mint 4 milliô
lâtogatôval gyakorlatilag is megvalôsîtotta.

Mûve:

Arpdd és Hannibdl. Mûnchen, az Osi Gyôkér és a Kôrôsi
Csoma Sândor Târsasâg Arpâd-tagozatânak kiadâsa.
1977., llOoIdal.

KAVEGGIA LÂSZLÔ

az orvostudomânyok doktora, urolôgus, egyetemi tanâr
(Banville, Illinois). 1971 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

1920 februâr 14-én, Budapesten szûletett. Ugyanott
1938-ban érettségizett. A kir. m. Pâzmâny Péter tudomâny-
egyetemen 1944-ben avattâk doktorrâ. Urolôgiai szakképe-
sitést szerzett, egyetemi tanârsegéd lett. Svâjcban, Francia- és
Németorszâgban is folytatott tanulmânyokat. 1956-ban
Chicagôban telepedett le, kôrhâz-, majd szakorvosi tevékeny-
séget fejtett ki. 1964-tôl a Northwestern egyetem urolôgus
elôadôja, 1972-tôl tanâra lett. 16 tudomânyos târsasâg, 12
târsadalmi egyesûlet hîvta meg tagjai sorâba. Az Amerikai
Magyar Orvosok Egyesûletének 1973-tôl 1977-ig elnôke volt;
az International Médical Club igazgatôja. 30-nâl tôbb
szakelôadâst tartott, 12 eurôpai, 5 âzsiai orszâgban, Kana-



dâban, Mexikôban és az Egyesiilt Âllamok 48 âllamâban jârt,
5 nyelven beszél. Gyakran vett részt nemzetkôzi tudomânyos
konferenciâkon. 1964 ôta kôzel 100 tudomânyos kôzleménye,
tîznél tobb nagyobb tanulmânya jelent meg.

KÂLMÂN RUDOLF

a mûszaki tudomânyok doktora (D.Sc.), matematikus,
egyetemi tanâr (Gainesville, Florida). 1968 ôta a tudomânyos
fôosztdly tagja.

1930 mâjus 19-én, Budapesten szûletett. Egyetemi ta-
nulmânyait a "Massachusetts Institute of Technology"-n
végezte, aboi 1953-ban B.S., 1954-ben M.S. fokozatot nyert.
Doktorrâ a Columbia egyetemen 1957-ben avattâk. Az l.B.M.
és mâs intézetek kutatôja voit, a Stanford egyetemen tanârként
mûkôdôtt, 1971 ôta pedig Gainesville-ben, a Florida egye
temen mint "graduate research professor" a "Center for
Mathematical System Theory" vezetôje. 1973 ôta a svâjci
Eidgenôssiche Technische Hochschule Zurich nyilvânos rendes
tanâra, a mathematikai rendszerelmélet "ad personam"
tanszékének vezetôje. Tôbb mint 100 tudomânyos kôzle
ménye jelent meg.

Mûvei:

Analysis and Synthesis of Linear Systems Operatî7ig on
Randomly Sampled Data. Doctoral Dissertation. Columbia
University. 1957., 150 pages.

Lectures on Controllability and Observabilîty. Roma,
Edizioni Cremonese, 1969, 149 pages.

Topics in Mathematic System Theory with P.L. Falb and
M. A. Arbib. McGraw-Hill, 1969., 358 pages.

Aspects of Network and Systems Theory. A collection of
papers in honor of E.A. Guillemin (edited with N. Declaris),
Holt, Rinehart, and Winston. 1971., 648 pages.

Legkiemelkedôbb tanulmdnyai:
The Theory of Optimal Control and the Calculus of

Variations. Symposium on Mathematical Optimization. Uni
versity of California Press, 1963., pp. 309-331.

Kronecker Invariants ajid Feedback. Proc. 1971 NRL-
MRC Conférence on Ordinary Differential Equations, edited



by L. Weiss, Académie Press, 1972., pp. 459-471.
Mathematical Theory of Optimization, IV: Control

Theory. Encyclopedia Britannica, 15th Edition, 1974, "Macro-
paedia". Vol. 13 (Newman to Peisistratus), pp. 634-638.

Realization Theory of Linear Dynamical Systems. Control
Theory and Functional Analysis, Vol. 11, International
Atomic Energy Agency, Vienna, 1976., pp. 235-256.

On Partial Realizations, Transfer Functions, and Canon-
ical Forms. Acta Polytechnica Scandinavica, Mathematics and
Computer Science Sériés No. 31, 1979., pp. 9-32.

System-theoretic Critique of Dynamic Economie Models.
Policy Analysis and Information Systems, 3 (1980, pp.3-22.

KÂVÂSSY KLÂRA

zongoramûvész, tanâr és zeneszerzô (Cleveland, Ohio).
1975 ôta a mûvészetifôosztâly tagja.

1910-ben, Déva vârosâban, Hunyad vârmegyében, Ma-
gyarorszâgon szûletett. A Székelyudvarhelyi Szabô-csalâd
sarja. 1936-ban Kâvâssy Jôzsef vegyészmérnôkkel kotôtt
hâzassâgot. Zenei tanulmânyait a budapesti Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fôiskolân végezte, majd Clevelandben az
Institute of Music-ban folytatta, aboi "individual independ-
ent" mûvészként B.M. fokozatot ért el. Budapesten Hegyi
Emânuel, Clevelandben Davenny Ward tanîtvânya volt
(Davenny jelenleg a Yale egyetem tanâra). Szâmos magyar- és
németorszâgi hangversenyen — gyakran szôlô mûvészként —
lépett fel (példâul Budapesten, Vâcott, Székesfehérvârott,
Mûnchenben és Regensburgban). Clevelandben nemcsak
hangversenyeken és ûnnepélyeken, hanem râdiô- és tâvol-
balâtô-mûsorokon is tôbbszôr szerepelt. Kûlôn emlitést ér-
demel az l.W.C.A.-ban 1954 oktôber 17-én, majd késôbb a
Business and Professional Women's Club tagjainak (két îzben),
a clevelandi lengyelek târsasâgânak és a Westwood Country
Club-ban adott sikeres hangversenye. Zongorât és zeneelmé-
letet tanit. Tanîtvânyai s azok hangversenyei révén is szâmos
kimagaslô eredményt és sikert ért el.

Szerzemênyei zongordra :
Ôrômûnnep. Rôvid zenei forma. 1926.
Valse Triste. Variâciôs forma. 1930.



Improvizdciô: A-B-C-D-A. Modem forma. 1936.
Az "Arber" romance. Hâromszakaszos dal-forma. 1946.

Fantasie. Romantikus szonâta-forma. 1958.

KELEMEN GYÔRGY

az orvostudomânyok doktora, fûlészeti és gégészeti szak-
orvos, egyetemi tanâr (Los Angeles, California). 1967 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1890 mâjus 1-én, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait ugyanott, egyetemi tanulmânyait Budapesten és
Gôttingâban végezte, majd Berlinben és Wûrzburgban foly-
tatta. Doktorrâ 1913-ban avattâk. Az elsô vilâghâborûban
ezredorvosként teljesitett szolgâlatot, hâromszor sebesiilt és 7
hadi kitûntetésben részesûlt.

Egyetemi magântanârrâ 1926-ban, Pécsett habilitâltâk.
Ugyanott 1937-ben lett nyiivânos rendkîvùli tanâr. 1940-tôl
1946-ig a Tufts egyetem, 1946-tôl 1953-ig a Harvard egyetem
orvosi karân adott elô, 1956-ig, nyugalomba vonulâsâig,
ugyanott kutatâsokat folytatott. 1964-ben a Southern Cali
fornia egyetem orvosi karân "emeritus clinical professor of
surgery (otolaryngology)" lett. 1928-tôl 1964-ig 22 kûlônbôzô
beosztâsban teljesitett kôzszolgâlatot. A Tufts, Harvard és
Southern California egyetemeken kîvûl tôbb mâs helyen is
tanfolyamokat vezetett. 1946-ban meghivâs alapjân Brazilia,
Uruguay, Argentîna, Chile és Peru egyetemein 31, 1960-ban
pedig ugyancsak meghivâs alapjân 6 eurôpai orszâg egyetemén
21 elôadâst tartott. 6 tudomânyos târsasâgnak tiszteletbeli,
25-nek meghivott rendes és 6 kûlfôldinek levelezô tagja. 9
tudomânyos folyôiratnak târsszerkesztôje, 4-nek âllandô mun-
katârsa és az Encyclopedia Britannica szâmos szakcimének
szerzôje. 6 egyetemi kôr tagja. Tudomânyos szaktanulmâ-
nyainak és kôzleményeinek pontos kônyvészeti (bibliogrâfiai)
adatait két kûlôn kiadvânyban talâlhatjuk meg. Az elsô
"Publications. George Kelemen. 1912-1961" cimmel 16
oldalon, Cambridge-ben, 1962-ben jelent meg. A mâsodik
"Publications. George Kelemen. 1912-1972" cimmel 18
oldalon, Los Angelesben, a Foundation of Otology kiadâsâ-
ban, 1973-ban jelent meg. Az elôbbi 160, az utôbbi 200
kôzleményt sorol fel.



Legûjabb tanulmdnyai:
Aurai Participation in Congénital Malformations of the

Organism. Acta Oto-Laryngologica (supplément 321).
1974., pp. 1-35.

Estudio de la membrana que cubre la ventana oval post-
estapadectomia y del prolapso del nervio facial. (With F.
Antoli-Candela.) Acta ORL Espanola. Volume 2 (1975).,
pp. 3-14.

Aurai Pathohistorology in Leukemia. ORL 37 (1975).,
pp.321-332.

Anatomical Observations on the Distal Extremity of the
Vestibular Aqueduct. Journal Laryngol. and Otol. Volume
99(1976), pp. 1071-1079.

Non-Expérimental Aurai Pathology in Some Prosimii.
Acta Oto-Laryngologica. 83 (1977)., pp. 336-340.

Temporal Bone Showing Otosclerosis, Paget's Disease and
Adenocarcinoma. Annals Otol., Rhinol., Laryngol. 86
(1977)., pp. 381-385.

Marquions Disease and the Bearing Organ. ORL 39
(1977)., pp. 233-240.

Das Gehôrorgan bei einem Ealle von Anencephalie.Nrchiv
Oto-Rhino-Laryngologie (Springer), 218 (1978)., pp. 221-227.

Diseases of the Ear. Benirschke (editor), Pathology of
Laboratory Animais. New York, Springer, 1978., pp. 620-640.

KELEMEN PÂL

régész, tôrténész és szakîrô (Norfolk, Connecticut). 1973
ôta a tudomànyosfôosztdly tagja.

1894-ben, Budapesten szûletett. Egyetemi tanulmânyait
Budapesten, Mûncbenben és Pârizsban végezte. Budapesten,
Bécsben, Firenzében, Londonban, Madridban és Seville-ben
kutatômunkât folytatott. 1932-ben az Egyesûlt Âllamokba
telepûlt ât s onnan 10 régészeti kutatô utazâst tett (kettôt
kûlûgyminisztériumi megbîzâsbôl) 10 dél-amerikai orszâgba.
Hasonlô céllal jârt 6 eurôpai orszâgban (kôztûk Magyaror-
szâgon) is. Késôbb ûjabb utazâsokat tett és elôadâsokat tartott
angol, francia, spanyol és portugâl nyelven.

Irôi tevékenységét Magyarorszâgon 1911-ben kezdte. Cik-
kei, tanulmânyai bavi folyôiratokban, nagyobb napilapokban



és az Encyclopedia Britannica kôteteiben jelentek meg.
Szakkôzleményeinek szâma 146.

Mûvei:

Battlefield of the Gods. Essays on Mexïcan Art, History,
and Exploration. London, 1937., (németûl 1939., magyarul:
Budapest, Franklin, 1940).

Médiéval American Art. 2 volumes. New York, Mcmillan,
1943., 1944.. 1956.

Baroque and Rococo in Latin America. New York,
Mcmillan, 1951., 1967. (Korâbban magyarul és németûl
is megjelent.)

Médiéval American Art. Masterpieces of the New World
before Columbus. New York, Mcmillan, 1961.

El Greco Revisited Candia, Venice, Toledo. (Spanyolul:
Buenos Aires, Emecé, 1968.

El Greco Revisited: His Byzantine Héritage. New York,
Mcmillan, 1962.

Ancient and Colonial Art of America: Dutch 1962.,
German 1964., French 1965., Spanish 1967., Portuguese
1969 (német, portugâl és svâjci kiadâs is).

Art of the Americas: Ancient and Hispanic. Harper and
Rowe, 1972.

Peruvian Colonial Painting. Brooklyn Muséum, 1971.
Hussar's Picture Book. Bloomington, Indiana University,

1972., 208 pages. (1973-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)
Eolk Baroque in Mexico. Washington, Smitbsonian

Institute, 1974.
The Painter in Europe and in Viceregal Spanish America.

Dusseldorf, Kunsthalle, 1975.
Vanishing Art of the Americas, New York, Walker, 1977.
Stepchild of the Humanities, Tucson, University of

Arizona, 1977.

KERECSENDI KISS MÂRTON

îrô és kôltô (Fairview Park, Ohio). 1972 ôta az irodalmi
fôosztdly tagja.

1917-ben, Kerecsend kôzségben, Heves vârmegyében szû-
letett. Tanulmânyait Egerben és Gyôrôtt végezte. Tanîtô lett



Bicskén. Itt îrta verseit, elbeszéléseit, cikkeit és mûbirâlatait,
amelyeket az Ûj Idôk és a Magyar Csillag kôzôlt. Kôzben
irodalmi és dramaturgiai tanulmânyokat folytatott. Kelemen
Krizosztom pannonhalmi fôapât meghîvâsa alapjân az Or-
szâgos Kôzoktatâsi Tanâcs tagja lett. A m. kir. vallâs- és
kôzoktatâsûgyi minisztérium arany Klebelsberg-éremmel tûn-
tette ki. "Harmincadik" cîmû fîlmje orszâgosan ismertté tette.
"Az elsô" cîmû mâsodik filmje 1944-ben mâr csak fokozni
tudta hîrnevét. A mâsodik vilâghâborû utân Németorszâgba
kerûlt, aboi Nyîrô Jôzseffel és Wass Alberttel egyiitt 1946-ban
elindîtotta a Magyar Harangok cîmû lapot, amelyet Dengl
Miklôs ferences Olaszorszâgban adott ki. Kivândorlâsa utân
Argentînâban Vôrôsvâry Istvânnal egyûtt megint lapot in-
dîtott, amelynek Magyarok Ûtja volt a cîme. 1957-ben
Kanadâba telepûlt ât s a Magyar Élet megalapîtôja lett,
1966-ig szerkesztôje maradt. Ekkor Clevelandbe kôltdzôtt ât,
aboi vârosi tisztviselôként alkalmaztâk.

Mûvei:

Vàndorêvek. Versek. Budapest, Singer és Wolfner,
1942., 160 oldal.

Harmincadik. Szînmû és film. A filmet 1942-ben, a
szînmûvet ugyanakkor a Magyar Szînhâzban 100-nâl tôbb
elôadâson, majd orszâgszerte szâz és szâz îzben mutattâk be.

Az elsô. Film és szînmû. Mindkettôt 1944-ben mutattâk be.

Hetedhétorszdg. Mesejâték.Toronto,Orpheus, 1963.,288 o.
Emlékkônyv. Cleveland, Classic Printing, 1972., 304 oldal.

(A clevelandi magyarsâg (sûrgetésére és) tâmogatâsâval je-
lent meg. 1973-ban arany Arpâd-érmet nyert. )

Rôzsepardzs. Versek, novellâk, mûfordîtâsok. Toronto,
Vôrôsvâry Istvân kiadâsa, 1976., 240 oldal.

KERTÉSZ LÂSZLÔ

kôltô, îrô (Garfield, New Jersey). 1975 ôta az irodalmi
fôosztdly tagja.

1924 szeptember 20-ân, Zalaegerszeg vârosâban szûletett
szînmagyar szûlôktôl. Kôzépiskolâba is Zalaegerszegen jârt.
Elsô îrâsait a Zalamegyei Ûjsâg és a Zalai Hîrlap kôzôlte.
Kôzben a vârmegyénél vâllalt âllâst. A mâsodik vilâghâborû



idején katonai szolgâlatot teljesîtett. A szovjet megszâllâskor
letartôztattâk, bebôrtônôzték, majd internâltâk. Kiszaba-
dulâsa utân is tôbbszôr zaklattâk. Ûjabb letartôztatâs elôl
Ausztriâba tâvozott. A kellerbergi tâborban a litografâlt
szabad mag>'ar ûjsâgok mâr hoztâk verseit. Hamarosan
Innsbruckba kôltôzôtt, ahol kôlteményei Zalai Kobzos Lâszlô
névvel bekerûltek a "Magyar vetés idegenben" cimû antolô-
giâba, amelyet Dôrei Ferenc szerkesztett. 1950-ben az Egyesûlt
Âllamokba telepûlt ât. A Magyar Végvâr és a Képes
Vilâghiradô munkatârsa lett. Verseit, elbeszéléseit a szabad
vilâgban szétszôrôdott mâs magyar ûjsâgok is kôzôlték.
Szemben a kôddel cimû verseskôtetéhez Nyirô Jôzsef irt elôszôt.
1960 ôta îrâsai megint eredeti csalâdi nevével jelennek meg.
Verseit és elbeszéléseit fôként a Katolikus Magyarok Vasâr-
napja kôzli. Vagy harminc kôlteményét Pongrâcz Istvân
megzenésitette.

Mûvei:

Szemben a kôddel. Versek. Innsbruck, Magyar Irodalmi
Kôr, 1951.

Tiz év verset. A szabad Nyugaton 1945 és 1955 kôzôtt élô
kôltôk antolôgiâjâban. Amerikai Magyar Kiadô, 1955.

Megtiport anyafôld. Drâma. Bemutattâk 1954-ben
Passaic-on.

Râkôczi aprôdja. Szinmû. Bemutattâk 1969/70-ben Pas
saic-on, New Brunswick-on és New Yorkban.

Csillaghullds. Elbeszélések. Passaic, Magyari Inprint,
1970.

A turul ésa szarvasûnôreg^e.Garfield,Hungaro Art,1973.
Vilàgmagyarsdg. Tanulmâny. Turân Print, 1972.

Kéziratai:

Ldtomds a szikldn. Hosszabb elbeszélô,bôlcseleti kôltemény
Raborszdg fiai, Inog a fôld, Tetôtlen ég alatt, Béke a

havasokon, Kétségbeesés. Regények.
Szabadsdg vagy haldl. Drâma.
Versek (tôbb kôtetben), Elbeszélések (tôbb kôtetben).

KEVICZKY KALMÂN

galaktikus ûrhajôegységek globâlis mûveleteinek és tevé-
kenységének analitikusa és nemzetkozileg elismert ûttôrô



szakértôje Qackson Heights, New York). 1980 ôta a tudomd-
nyosfôosztdly tagja.

1909 augusztus 21-én, Ruttka kôzségben, Turôc vârme-
gyében, Magyarorszâgon szûletett. A Keviczei Keviczky-csalâd
sarja. A Ludovika Akadémia elvégzése utân 1932-tôI 1945-ig
tényleges katonai szolgâlatot teljesîtett. Honi és kûlfôldi
filmmûvészeti és technolôgiai tanulmânyai alapjân a m. kir.
honvéd vezérkar és honvédelmi minisztérium kiképzési osz-
tâlyâban a honvédség szemléltetô (audiôvizuâlis) oktatâsi
môdszerének megteremtôje, majd a vezérkar filmosztâlyânak
mûvészeti vezetôje lett. Utoljâra ôrnagyi rangra emelkedett.

1945 utân a németorszâgi Heidelberg-ben az amerikai erôk
fôparancsncksâgân, majd Munchen-ben az lRO(lnternational
Refugee Organization)-nâI mint filmrendezô, filmoperatôr és
sajtôtâjékoztatâsûgyi szakelôadô teljesîtett kulônleges szol-
gâlatokat. 1952-ben az Egyesûlt Âilamokba kerûlt, aboi az
"Unidentified Flying Objects" stratégiai, taktikai és techno
lôgiai ôsszehasonlîtôkiértékeléséhez lâtott. 1966 februârjâban,
mint az ENSZ sajtôtâjékoztatô osztâlyânak tagja, a nemzetek
biztonsâga érdekében vilâgviszonylatban elôszôr nyujtott be
javaslatot U Thant fôtitkârhoz az UFO-k felderîtô tevékeny-
ségének nemzetkôzi ellenôrzésére — Nemzetkôzi Ûrbiztonsâgi
Kôzpont keretén belûl. 1966 ôszén Intercontinental UFO
Galactic Spacecraft Researcb and Analytic Network néven
szervezetet hivott életre, mely ma a leghatalmasabb nemzet
kôzi UFO-archivummal (fényképekkel, filmekkel, diplomâciai
és katonai okmânyokkal) rendelkezik. 1967-ben a 7. Nemzet
kôzi UFO Vilâgkongresszus katonai fôszônoka volt és Oberth
Hermannal a tôrténelmi jelentôségû Mainzi UFO Rezolûciô
szerkesztôje. 1969-ben az "American Institute of Aeronautics
and Astronautics" tagja lett. 1977-ben a mexicôi Acapulco-
ban megrendezett Nemzetkôzi UFO-kongresszuson az UFO-
kérdésnek az ENSz târgysorozatâra vételét sûrgette. Érdemeit
az ENSz 32. kôzgyûlésén Grenada nagykôvete méltatta.
1978/79-ben és 1979/80-ban emlékiratokban siirgette a
nemzetek kormânyait cselekvésre. 1980 januâr 29-én a Lordok
Hâzânak UFO-bizottsâga elôtt ismertette kutatâsainak ered-
ményeit. 1981 januâr 28-ân az Egyesûlt Âllamok elnôkéhez
intézett emlékiratâban sûrgette Nemzetkôzi Ûrbiztonsâgi
Kôzpont létesîtését.



Cikkeinek, katonai analîziseinek és tanulmânyainak, fôleg
angol, francia és német nyelven âllandô nemzetkôzi visszhang-
ja és kùlôn irodalma van. Elôadâsai, valamint kiadvânyai
tudomânyos és katonai szakkôrôkben egyarânt komoly fi-
gyelmet keltenek.

Kiadvânyai:
Green Mémorandum (the endangered international se-

curity and the nation's armed confrontation to the Galactic
Powers earthbound opération).ICUFON 1977/78. New York,
86 pages, illustrated.

WASA (World Authority for Spatial Affairs). Project,
ICUFON Inc., London, 1979/80, 140 pages, richly illustrated.

Készûlô mûve:

Time for the Truth. The Cosmic IFa^ergaie.(Angol és
francia nyelven mintegy 200 fényképpel kerûl kiadâsra.)

KÉZDI KOVÂCS ELEMÉR

festômûvész (New York, New York). 1969 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

1898-ban, Budapesten szûletett, mûvészeti tanulmânyait a
Képzômûvészeti Fôiskolân végezte, ahol Ballô Ede tanîtvânya
volt. 1924/25-ben Mûnchenben, I925/26-ban pedig Pârizsban
folytatta tanulmânyait. Festômûvészi pâlyafutâsât azonban
jôval korâbban kezdte. Mâr I9I6-ban a Mûcsarnokban,
1917-ben pedig a Nemzeti Szalonban âllitotta ki alkotâsait.
1931-ben a Jellinek-dîjat, 1932-ben, Velencében a Biennale-
érmet, 1933-ban a Ballô-dîjat, 1934-ben a Fûggetlen Mûvészek
arany érmét kapta meg. 1933-tôl 1937-ig a Nemzeti Szalon
fôtitkâra volt. 1937-ben Londonban kôvetségi kultûrattasé
lett. Ott ismerkedett meg a hirneves Lâszlô Fûlôppel, akitôl az
arcképfestésre kapott ûjabb ôsztônzést. A tovâbbiakban 50-nél
tôbb kôzéleti kivâlôsâg arcképét festette meg fôleg London
ban, késôbb pedig New Yorkban. Mûveivel I9I6 ôta nemcsak
magyarorszâgi, hanem nemzetkôzi kiâllltâsokon is gyakran
mutatta be arcképeit, valamint impresszionista és szûrreâlis
festményeit, amelyekkel Eurôpa-szerte sikert aratott. I95I-ben
New Yorkba kôltôzôtt, ahol tôretleniil folytatta mûvészi al-
kotô tevékenységét és tovâbb nôvelte hîrnevét.



Nevezetesebb kiâilîtâsai Velencében, Oslôban, Stock-
holmban, Briisszelben, Bécsben, Varsôban, ônâllôan pedig
Budapesten és Londonban voltak. Képei Budapesten a
Székesfôvârosi Képtârban, angol és amerikai kôz- és magân-
gyûjteményekben talâlhatôk. Egyik legsikerûltebb alkotâsa
"Kitelepîtés" cîmmel vâszonra festett 12 méteres mûve volt,
amelyet az Egyesûlt Âllamok fenâllâsânak 200. évfordulôjân
Los Angelesben mutatott be. 1979-ben hunyt el.

KEZDY VÂSÂRHELYI BÉLA

vitéz, az âllamtudomânyok doktora, heraldikus és gene-
olôgus, ôstôrténész, kôzgazdasâgi szakîrô, tôbb lovagrend
vezetôségi tagja (Stockholm, Sverige). 1966 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1906 szeptember 30-ân, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Budapesten, egyetemi tanulmânyait Heidel-
bergben és Budapesten végezte. Doktorrâ 1931-ben avattâk.
Koztisztviselôi pâlyâra lépett, legutôbb fôosztâlyvezetô mi-
niszteri titkâr volt. Mint vezérkarhoz beosztott tartalékos
huszârtiszt, részt vett az erdélyi és a délvidéki bevonulâsban; a
fôvezérségen, majd 1944-tôl harctéri beosztâsban teljesîtett
szolgâlatot. Budapest védelmében is részt vett. Az oroszok
halâlra itélték, "kegyelem"-bôl Szibériâba hurcoltâk, aboi
1945-tôl 1955-ig munkatâborban nehéz munkât kellett vé-
geznie. Amikor onnan hazakerûlt, Magyarorszâgon ûjbôl
bebôrtônôzték. Csak 1956-ban szabadîtottâk ki. A szabad-
sâgharc leverése utân Svédorszâgba kôltôzôtt, a Stockholm!
"Maison de la Noblesse" alkalmazâsâban genealôgiai és
heraldikai munkât végzett. A Mâltai Lovagrenden kîvûl tôbb
mâs lovagrend tagja lett. A jeruzsâlemi Szent Lâzâr katonai és
kôrhâzi lovagrend magyar tagozatâban a grand prior magas
méltôsâgât tôlti be. Tôbb nemzetkôzi heraldikai és genealôgiai
kongresszuson tartott elôadâst. Cikkei, tanulmânyai, kôz-
leményei szâmos kûlfôldi magyar és mâs nyelvû folyôiratban,
kôzlônyben jelentek meg. Legkiemelkedôbb

tanulmdnyaï:
Totemistic Eléments in Hungarian Armory. Edinburg, Int.

Gen. Herald. Kongress. (Attila's Coat-ofArms)



Lebt Attila's Blut? Manuscript. 1963. (1963-ban diszok-
levelet nyert.

Él-e még Attila vére az eurôpai kirâlyi csalàdokban? Jeligés
kézirata 1963-ban dîszoklevelet nyert.

Betrachtungen ûber die Hunnen und Attila tm Lichte von
Dichtung und Wahrheit. Stockholm, author, 1964., 96 pages.
(1964-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

Die Dschingiskhaniden. (Abstammung) — Bern, Kon-
gress, 1968.

A lovagrendekrôl. Bées, Kongress, 1970.

KISBARNAKl FARKAS FERENC

vitéz, volt m. kir. vezérezredes és fôcserkész, a Vitézi Rend
kapitânya, a Szent Lâszlô Târsasâg kormânyzôja (Arnstorf
Schloss, Bundesrepublik Deutschland). 1975 ôtz. a. tudomânyos
fôosztdly tiszteletbeli tagja.

1892-ben Kismarton vârosâban, Sopron vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. A Ludovika Akadémiât 1912-ben
végezte. Az elsô vilâghâborûban harctéri szolgâlatot teljesîtett,
kétszer sebesûlt, vitézségi és tôbb mâs hadi kitûntetést szerzett.
Magyarorszâg kormânyzôja 1927-ben vitézzé avatta. A hadi
akadémia elvégzése utân vezérkari beosztâsokban teljesîtett
szolgâlatot, majd a honvédelmi minisztériumban lett osztâly-
vezetô. 1938-tôl 1943-ig a Ludovika Akadémia parancsnoka
volt, vezérôrnagy lett. 1943-ban és 1944-ben altâbornagg^yâ,
majd vezérezredessé léptették elô. Résztvett a doni harcokban,
késôbb a Tatâr-hâgôt védte hôsiesen. Szâmos magyar és német
hadi kitûntetést kapott. A mâsodik vilâghâborû utân Német-
orszâgban telepedett le. A Teleki Pâl cserkész munkakôzôsség
megalapitâsâval ûjjâszervezte a Magyarorszâgon betiltott
cserkész munkât, elindîtotta a magyar szabadsâgmozgalmat,
vitéz Nagybânyai Horthy Miklôs kormânyzô halâla utân
âtvette a Vitézi Rend kapitânysâgât és ûjbôl elindîtotta a
Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg tevékenységét. Az emigrâciô
politikai, târsadalmi mozgalmaiban és a cserkészetben vezetô
szerepet vâllalt, nemzetkôzi jelentôségû elôadâsokat tartott,
szâmos cikket és tanulmânyt îrt, tôbb felhîvâst intézett a
kûlfôldre kényszerûlt magyarsâghoz. 1980-ban hunyt el.



Legismertebb tanulmdnyav.
Az altôttingi orszdggyûlés tôrténete. Mûnchen, Mikes

Kelemen Kiadôvâllalat, 1969., 72 oldal.
A Tatdrhdgô visszanéz. (Németûl is.) Buenos Aires, Kârpât

Kônyvkiadô, 1952., 160 oldal, 31 melléklet.

KISJOKAI ERZSEBET

îrô, kôltô, mûfordîtô (Hilversum, Hollandia). 1966 ôta az
irodalmifôosztdly tagja.

Budapesten szûletett, ott folytatta tanulmânyait. Leâny-
kori neve Kisjôkai Szakal Erzsébet. Elôbb festészetet, szobrâ-
szatot tanult, majd a teolôgiâra is beiratkozott, de néhâny
szemeszter utân visszatért az îrâshoz, mert mâr 15 éves korâban

kezdett verset irni. Elbeszélései, kôlteményei budapesti lapok-
ban jelentek meg; gyakran szerepelt a râdiôban is. A Reforma
tas Élet cîmû hetilapnak szerkesztôségi tagja volt. 1944 jû-
nius 7-én a legkivâlôbb mûvészek kôzremûkôdésével szerzôi
estet rendeztek szâmâra. A mâsodik vilâghâborû utân négy
gyermekével egyiitt kùlfoldre kerûlt. Ujbôl férjhez ment, dr.
André van Assendorp bîrôsâgi elnôknek, a holland Oroszlân
Rend lovagjânak felesége lett. Dr. Déri Béla brûsszeli lelkésszel
egyuttesen megalapîtotta az "Emigrâciôs Magyar îrôk Kon-
gresszusâ"-t, és a Magyar Hâz kiadôvâllalatât. Hat éven ât
részt vett a belgiumi Mindszenty Szabadegyetem munkâjâban
(âllandô elôadôja volt) és a Magyar Hâz cîmû folyôirat
szerkesztésében, valamint kônyvkiadôi tevékenységében. 1964-
ben a legkivâlôbb îrôk tômôrûléseként megalapîtotta az "Ady
Târsasâg"-ot. "Jôvendô" cîmmel lapot indîtott, amely késôbb a
Kanadai Magyarsâg cîmû hetilap irodalmi melléklete lett.
Elôadô kôrutakat tett Nyugat-Eurôpâban, valamint az Egye-
sûlt Allamokban, aboi a Rotary Club meghîvâsâra, az
amerikaiak vendégeként 28 âllamot jârt végig, hogy elôadâ-
saiban ismertesse Magyarorszâgot és a magyar népet. Késôbb
magyar egyesûletek meghîvâsâra még két îzben jârt hôna-
pokon ât Amerikâban és Kanadâban. Szâmos îrôi kôr és
târsasâg tagja. Az "International Academy of Poets" Founder
Fellow-nak hîvta meg. Tôbb kitûntetés tulajdonosa. Életrajza,
îrôi tevékenységének ismertetése szâmos nemzetkôzi kiad-
vânyban is megtalâlhatô. Cikkeit, elbeszéléseit, kôlteményeit a



Magyar Hâz, Nemzetôr, Képes Vilâghîradô, Pâsztortûz,
Kanadai Magyar Ûjsâg, Katolikus Szemle, Magyar Élet stb.
cîmû magyar lapok, tovâbbâ a "De Hervormde Kerk" és a "De
Gooi en Eemlander" cîmû holland ûjsâgok kôzôlték. Anto-
lôgiâkat is szerkesztett.

Mûvei:

Lepketdnc. Versek. Budapest, Officina, 1943., 48 o.
A kincsetôrzô asszony. Versek. Vilshofen, Magyar Nôk,

1950., 100 o.

Bérhdz. Kisregény. Kôln, Pâsztortûz, 1953., 42 o.
Tavasz van ûjra. Regény. Mûnchen, Amerikai Magyar

Kiadô, 1956., 104. o.
Aldott bilincs. Versek.Mûnchen, Ledermûller, 1956., 56 o.
Hongarije land van martelaren. Brûsszel, Magyar Hâz,

1956., 48 o.
A gyertydknak égni kell. Regény. Brûsszel, Magyar Hâz,

1957., 144 o.

Titokzatos jel a falon. Regény. Rôma, Anonymus,
1957., 198 o. (Ugyanez megjelent "Signe sur le mur" cîmmel
francia nyelven 1957/58-ban, 192 oldalon, négy kiadâsban,
50.000 példânyban; "Teken aan de wand" cîmmel hollandul
(Amsterdam, Van Holkema en Warendorf) 2000 példâny
ban, 1958-ban, 190 oldalon; "Das Zeichen an der Wand"
cîmmel németûl (Mûnchen, Ungarisch-Katholische Werke,
1960.) 234 oldalon, 10.000 példânyban; "The Writing on the
Wall" cîmmel pedig angolul (Manchester, Mindszenty Club,
1958.) 188 oldalon, 10.000 példânyban.

Estizsolozsma. Versek. Mûnchen, Greif, 1958., 68 o.
Ldzadds. Regény. Brûsszel, Magyar Hâz, 1958/59 (két

kiadâs), 348 o.
Fényképalbum. Versek. Mûnchen, Greif, 1959., 66 o.
Tulipdnos Idda. Szînmû.Brûsszel,Magyar Hâz,1959,106 o.
/47anc(é^.Elbeszélések.Brûsszel,Magyar Hâz,i960., 200 o.
Himnusz az egyhdzhoz. Mûfordîtâs. Mûnchen, Panno-

nia Sacra, 1961., 48 o.

Ének Stuart Mdridrôl. Verses életrajz. Cleveland, Kossuth
Kiadô, 1962., 48 o. (1965-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

Nem vagyunk angyalok. Szînjâték. Mûnchen, Griff,
1965., 86 o.



A csâszdrnô pdvdja. Detektivregény. Toronto. Kanadai
Magyarsâg, 1965., 180 o. (Ugyanezzel a cîmmel, mint szîn-
jâték, Mûnchen, Griff, 1966., 108 o.

Csillagok a magyar égen: 1. Arva Bethlen Kata. London,
Harsona, 1967., 48 o. 2. Zrinyi Ilona. London, Harsona,
1969., 56 o. 3. Nagyasszonyok. Toronto, Magyar Helikon,
1972., 80 o.

Ldzûô ôeizerf.Versek.Toronto,Magyar Helikon, 1968,40 o.
Kastély a Loire partjdn. Detektivregény. Toronto, Ma

gyar Élet, 1971., 160 o.
A hetedik fàtyol. Versek. London, Harsona, 1971., 56 o.
Counselfor the Defense. Romance. Astor Park, American

Hungarian Literary Guild, 1971., 124 pages.
Requiem. Gedichte. London, Harsona, 1974., 36 o.
Az Edenkert titkai. Ûtleîrâs. Toronto, Magyar Helikon,

1973., 56 o.

Balatoni vihar. Elbeszélések. London,Harsona, 1974. ,88 o.
Geheimen van het Pararfzyj.Mechelen.Dessain, 1975,140 p.
Hongaarse gedichten. London, Harsona, 1976., 96 pages.
Magyarok kirdlynéja, Erzsébet. Cleveland, Ârpâd Kônyv-

kiadô, 1977., 48 o.
A meztelen asszony. Regény. Hilversum, Ady Târsasâg,

1978., 324 o.

De bloeiende Oranjeboom. Eletrajz Juliana holland ki-
râlynô 70. szûletésnapjâra. Voorburg, Perspectief, 1979., 48 o.

Sajtô alatt:

Dalbôl sûtôk kenyeret. Versek.
Gyôngyszemek az angol, holland és német kôltészet-

bôl, 170 o.

KISS FERENC

grafikus- és festômûvész, tervezô és tanâr (Sao Paulo,
Brasil). 1980 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1915 februâr 28-ân Szaniszlô nagykôzségben, Szatmâr
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett, a roman megszâllâs
utân azonban szûlei Budapestre kôltôztek, ezért kôzépiskolai
tanulmânyait is ott végezte. A fôvârosi rajziskola befejezése
utân a Kereskedelmi Akadémia reklâmtervezô és kereskedelmi

propaganda-szaktanârképzô tagozatân szerzett képesitést.Mint



tervezô grafikus, a kereskedelmi reklâmszakmâban dolgozott s
ezzel pârhuzamosan képzômûvészeti téren is sikeresen tevé-
kenyekedett, tehetsége azonban csak 1956 utân Brazîliâban
bontakozott ki. Sao Paulôban bekapcsolôdott a képzômû
vészeti életbe, âllandôan részt vett a kiâllîtâsokon, amelyeken
alkotâsait tôbbszôr dîjakkal jutalmaztâk. Évente megrendezte
egyéni kiâHitâsât is. Sao Paulôban tagja a Képzômûvész
Egyesûletnek, tôbb éven ât a Mûzsa Magyar Mûvész Egyesûlet
elnôke, a kûlfôldôn élô magyar mûvészeknek pedig dél-ame-
rikai és brazîliai vezetôje.

Kiemelkedôbb mûvev.

Csendélet. Olajfestmény. Az 'Associacao Sao Bernandense
de Belas Artes' kiâllîtâsân nagy ezust éremmel tûntették ki.

Badacsony. A 'Prestes Maia Galeria' XXVIII. kiâllîtâsân
részesûlt kûlônôs figyelemben.

KISS JÂNOS

karnagy, zeneszerzô, rendezô, zenetanâr (Bay Village,
Ohio). 1977 ôta a mûvészetiJôosztâly tagja.

1920 mârcius 21-én, Hosszûpâlyi nagykôzségben, Bihar
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. A budapesti Bartok
Béla zenekonzervatôrium elvégzése utân 1954-ben zenetanâri
képesîtést szerzett, tanulmânyait azonban a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fôiskolân, majd az Egyesûlt Âllamokba tôrtént
âttelepùlése utân a clevelandi Western Reserve egyetemen
folytatta.

1947-tôl 1950-ig a debreceni âllami zeneiskolâban bar-
sonât, 1950-tôl I956-ig Budapesten fûvôs hangszert tanitott,
târskarnagy volt. 1964-tôl a clevelandi zeneiskola fûvôs
részlegének tanâraként mûkôdôtt. 1969-ben a clevelandi
"West Suburban Philharmonie Orchestra" egyik megalapîtôja
és karnagya lett. Azôta nagyon sok hangversenyt rendezett és
vezényelt, orszâgos elismerést érdemeit ki. A clevelandi
Magyar Club 1980 februâr 24-én plakettel tûntette ki.
Râdiôâllomâsok is gyakran kôzvetîtik szerzeményeit. Temp-
lomi hangversenyei kûlôn emlîtést érdemelnek. Mûsorain
minden alkalommal talâl môdot magyar zeneszâmok beik-
tatâsâra. Elsôrendû karnagy és kivâlô zeneszerzô. Alkotâsai



kôzt, amelyeket vilâgszerte jâtszanak, gyakori
vonatkozâsû. Legkiemelkedôbb ûjabb

magyar

Te Deum — for brass ensemble — was performed in récital
at the Béla Bartok Conservatory of Music, Budapest, 1970.

Spring at Last! — for harps ensemble — was performed by
the Mimura Harp Ensemble of Japan and on the Tour to
Europe.1970. (1970-ben arany Arpâd-érmet nyert.)

Symphonie Poem — for orchestra with great organ — was
performed at Western Reserve Academy of Huston,Ohio.l971

Andante for Piano and Orchestra — for the 25th Anni-
versary of the Cleveland Lutheran High Schools. 1973.

Quintet for Violin and Four Trombones. Performed at
Pfarrkirche Fluh in Bregenz, Austria, during the summer
music festival. 1973.

Méditation — for solo violin with great organ. Performed
at St. Stephen Millennial Sacred Concert III. in St. Emeric
Hungarian Church, Cleveland, Ohio. 1974.

Cérémonial March — for three trumpets and great organ.
Performed at St. John Cathedral of Cleveland on occasion of
Cardinal Mindszenty's visit. May26, 1974.

Silent Presence, a Tone Poem for Clarinet, Viola, and
Organ. Performed for the occasion of the Cleveland's West
Side Hungarian Lutheran Church, 1975.

Legend of Saint Ldszlô — for trombone quartet.
Performed at Sacred Concert V. in St. Emeric Hungarian
Church, Cleveland, Ohio. May 15, 1977., and at Cuyahoga
Community Collège, Western Campus. June 10, 1977.

Salute in Retrospect — for the West Suburban Philhar
monie Orchestra and zymbalonplayer — to honor of the
American Hungarian soldiers who sacrificed their lives in the
service of the United States of America. June 12, 1977.

Via Lactea (The Galaxy). Symphonie Fantasy. 1978.
Sinfonia Atlantis — for orchestra. 1979.
Benedictus Dominas. II. Jânos Pâl pâpânak ajânlott

zenemû. 1981.

KISS MARTON

adatait lâsd Kerecsendi Kiss Mârton néven.



KISS ÔDÔN

irô, kôltô, mûfordîtô (Kingston, Ontario, Canada). 1971
ôta a irodalmifôosztdly tagja.

1921-ben Maglôd nagykôzségben, Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vârmegyében szûletett. A Hegymegi Kiss-csalâd sarja. Ma-
gyarorszâgon elôbb a m. kir. vallâs- és kôzoktatâs-, késôbb a
fôldmûvelésû.gvi minisztérium kôtelékében teljesîtett kôzszol-
gâlatot, Kanadâban a kingstoni Q,ueen's egyetem mikrobi-
olôgiai osztâlyânak alkalmazottja volt. 1946-ban és 1966-ban
e,çy-egy verskôtetet adott ki. Cikkeit és kôlteményeit a szabad
fôldon megjelenô magyar lapok és folyôiratok âllandôan
kôzôlték. Mint mûfordîtô is kivâlô volt. 1972-ben hunyt el.

Mûvev.

Idegen kikôtô. Mûforditâsok gyûjteménye. Kézirat. (1970-
ben bronz Ârpâd-érmet nyert.)

Atutazôban a vdrosomon. Versek.

klaudinyi lâszlô

grafikus- és festômûvész (Wien, Austria). 1968 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

Tôtpelsôc nagykôzségben, Zôlyom vârmegyében, Magyar-
orszâgon szûletett. Tanulmânyait Rimaszombatban, majd
Budapesten végezte. Az Ipar- és Képzômûvészeti Fôiskolân
szerzett képesîtést, aztân Bécsben folytatott tanulmânyokat.
Kûlônbôzô pâlyâzatokon dîjakat nyert. 1949-tôl 1956-ig a
diôsgyôri képzômûvészeti kôr vezetô tanâra volt. 1956 utân
hârom évig Bécsben oldott meg mûvészi feladatokat, ame-
lyeket a vâros tanâcsâtôl kapott. 1959-ben Chicagôba telepûlt
ât, aboi 1961-ben a Chicago Sun-Times napilap mûvésze lett.
Kiâllîtâsokon és pâlyâzatokon gyakran ért el sikereket. Mûvei
kôzûl sok Bées mûvészeti gyûjteményébe kerûlt. "Kodâly
Zoltân arcképe" cimû alkotâsa, amely az Amerikai Magyar
Szôvetség emlékbélyeg-pâlyâzatân elsô lett, 1967-ben arany
Ârpâd-érmet nyert.

KLOBUSITZKY DÉNES

az orvostudomânyok doktora, volt magyar és brazîliai



egyetemi tanâr (Sao Paulo, Brazil). 1967 ôta a tiidomdnyos
fôosztdly tagja.

1900 jûlius 30-ân, Barâti kôzségben, Hont vârmegyében
szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyainak befejezése utân 1917
végén ônként katonai, 1918 mâjusâban pedig harctéri
szolgâlatra jelentkezett, tiizér zâszlôs lett. Mâr egyetemi
tanulmânyai kôzben az Allatorvosi Fôiskola fizikai intézetében
alkalmaztâk. Innen hamarosan az élettani intézetbe, majd a
budapesti és a pécsi orvosi kar élettani intézetébe kerûlt,
tanârsegéd lett. Doktorrâ 1926-ban avattâk. 1930-ban Pécsett
egyetemi magântanâri képesitést nyert. Utâna Bécsben,
Berlinben és Frankfurtban végzett kutatâsokat. 1930-ban a
brazil Butan-intézet hivta meg Sao Paulôba, hogy megszer-
vezze a fizikai-kémiai és a biokémiai osztâlyt, amelynek
vezetésére is felkérték. 1938-ban az âllami Instituto Biologico
kôtelékébe lépett. A mâsodik vilâghâborû idején vegyészeti
hadiûzem igazgatôja volt. 1949-ben a colombiai Bogotâba,
onnan pedig 8 hônappal késôbb Limâba kerûlt. Mindkét
helyre gyôgyszergyâr hîvta meg. 1952-ben az "Universidade de
Sao Paulo" kérte fel elôadôjâul, majd vendégtanârâul.
1962-tôl 1964-ig ugyanennek az egyetemnek nyilvânos rendes
tanâra s ugyanakkor egy biokémiai és fiziolôgiai intézet
igazgatôja volt. Tudomânyos kongresszuson és târsasâgi ôssze-
jôvetelen 68 îzben tartott magyar, német, angol, portugâl vagy
spanyol nyelven elôadâst. "Hormonok és hormonhatâsok"
cimmel Budapesten, a kir. m. Természettudomânyi Târsasâg
kiadâsâban megjelent kônyvén kîvûl 1930 és 1969 kôzt még 9
mâsik nagyobb, és kisérletei alapjân készûlt 49 kisebb, eredeti
tanulmânyât tette kôzzé. 1974-ben hunyt el.

KOCSIS SZUCS FERENC

a természet- és bôlcsészettudomânyok doktora, minera-
lôgus, geolôgus és meteorolôgus, fôiskolai tanâr (New Castle,
Pennsylvania). 1970 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1930 oktôber 8-ân, Kunmadaras nagykôzségben, Jâsz-
Nagykun-Szolnok vârmegyében szûletett. Kozépiskolai ta-
nulmânyait Karcagon, felsôfokû tanulmânyait Budapesten
végezte, négy oklevelet szerzett. Egyetemi tanulmânyokat Inns-



bruckban, majd Bolognâban, Baltimore-ban és Pittsburgh-
bcn is folytatott. A természettudomânyok doktorâvâ 1961-ben
Bolognâban, a bôicsészettudomânyok doktorâvâ pedig
1975-ben Pittsburghben avattâk. 1961 ôta az Egyesûlt
Allamokban kutatômunkât végzett és Baltimore-ban, George-
townban, Slippery Rock-on és Pittsburghben tanîtott. 1966-
ban a Slippery Rock âllami fôiskolân 'associate professor' lett;
kùlon geolôgiai tanszéket szervezett, amelynek 1967 ôta vezetô
tanâra. 1971/72-ben Briisszelben, 1977/78-ban Kuwaitban
végzett kutatômunkât. Az Egyesûlt Âllamokban tôbbszôr
szaktanâcsadôi szerepet tôltôtt be. Ôt îzben ôceanogrâfiai
kutatâsokat hajtott végre, 8 îzben kutatâsainak kôltségeire
nagyobb ôsszegû szovetségi tâmogatâsban részesûlt, szâmos
konferenciân vett részt, 19 tudomânyos târsasâg tagjâul hîvtâk
meg és tôbbszôr kitûntették (1970-ben a rômai tudomânyos

akadémia arany érmét kapta meg, 1979-ben 'professor
lauréate' lett). Tîz nyelven beszél.Ônâllôan vagy târsszerzôkkel
20-nâl tôbb szaktanulmânyt és kutatâsi beszâmolôt tett kôzzé.

Nagyobb tanulmdnyai:
Morphology, Ecology, and Stratigraphie Distribution of

Fusulinids. Manuscript.
Age Détermination of Granitic Rocks Based on the K/Ar

Ratio. Manuscript.
Geological Researck in the Zone of Reciaro. Sc.D.

dissertation.
Undergraduate Collège Environmental Science Curri-

culum: Model and Comparisons. Ph.D. dissertation.
Exploration Geochemistry (in préparation at McGraw-

Hill).

A Comparative Study of London Liege. Chapter 7 in the
book 'The Environment: Critical Factors in Strategy Develop
ment' by Gabriel, R.A. and Cohen, S.R., editors. New York,
MSS Information Corp., 1973., pp. 154-170.

koe-krompecher p. lâszlô

az âllamtudomânyok doktora, mérnôk, épîtész, egyetemi
tanâr és festômûvész (Columbus, Ohio). 1974 ôta a tudomâ
nyos fôosztdly tagja.



1903 mârcius 13-ân, Budapesten szûletett, ahol kôzép-
iskolai és egyetemi tanulmânyait is (cum laude) végezte.
Doktorrâ a pécsi egyetemen avattâk. A budapcsti mûegye-
temen 13 évig volt tanârsegéd és elôadô, a Kentucky
egyetemen 7 évig, az Ohio egyetemen pedig 1 évig tanâr.
1929-tôl 1945-ig Budapesten, 1946/47-ben Németorszâgban,
1960-tôl 1965-ig Venezuelâban, 1966-tôl 1973-ig Kentucky-
ban, 1974-tôl 1979-ig (fiâval, Lâszlôval egyûtt) az ohiôi
Athensben, azôta pedig az ohiôi Columbusban ônâllô épî-
tészmérnôki irodât is vezetett. Magyarorszâgon cserkésztiszt és
csapatparancsnok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmcgye tb. fô-
jegyzôje, a Fôvârosi Kôzmunkâk Tanâcsânak tagja, tôrvény-
széki hites szakértô, végûl az ôvôhelyépités orszâgos kormâny-
biztosa volt. Nyugatra feleségével és két fiâval egyûtt 1945-ben
kerûlt ki. Venezuelâba (aboi cserkészként is mûkôdôtt)
1950-ben vândorolt ki, az Egyesûlt Âllamokba 1966-ban
telepûlt ât.

Magyarul hârom kisebb szakkônyve, sok szakcikke jelent
meg. Venezuelâban éveken ât az El Universal cimu vezetô
napilap cikkîrôja, az Egyesûlt Âllamokban a System Building
News cimû szaklapnak tiz éven ât âllandô munkatârsa volt.
Hét orszâgban kûlônbôzô kongresszusokon és egyesûletekben
gyakran elôadôként szerepelt. Szâmos szakegyesûlet tagja és
tisztségviselôje (a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszô-
vetségének 1974/75-ben elnôke volt. A Kentucky egyetem
'professor emeritus' cimmel tûntette ki,Kentucky âllam pedig
tb. 'comissar'-râ és cimzetes ezredessé nevezte ki.

Mint festômûvész, 1950 ôta Venezuelâban, Spanyolorszâg-
ban és a U.S.A.-ban tôbb kiâllitâson szâmos dijat nyert.

Tanulmdnya:

Az 1974. évi mérnôk-taldlkozô. A XIV. MTk., 1975.,
173-176. oldal.

KOKAS ESZTER

az orvostudomânyok doktora, egyetemi tanâr (Chapel Hill,
North Carolina). 1974 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1903 november 20-ân, Kôrmôcbânya vârosâban. Bars
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. Egyetemi tanul
mânyait a pozsonyi és a debreceni egyetemeken végezte.



Doktorrâ 1927-ben avattâk. 1939-ben a budapesti egyetemen
az osszehasonlîtô fiziolôgia magântanârâvâ képesîtették. To-
vâbbi tanulmânyokat Berlin, Lausanne, Pârizs és London
egyetemein folytatott. Magyarorszâgon a debreceni és a
budapesti egyetemeken adott elô. 1956 oktôberében a Magyar
Tudomânyos Akadémia kandidâtusa lett. 1957/58-ban a
svâjci Base!, 1958-tô] 1960-ig az argentînai Cordoba, 1960 ôta
pedig az amerikai North Carolina egyetemén mûkôdôtt. Tôbb
tudomânyos târsasâg tagja. Magyar, angol, francia, német és
spanyol nyelven szâmos szakelôadâst tartott kiilônbôzô kon-
fcrenciâkon is. Tôbb mint 140 tanulmânya és tudomânyos
szakkôzleménye jelent meg.

KOÔSA ANTAL

kôltô és îrô (Détroit, Michigan). 1966 ôta az irodalmi
fôosztdly tagja.

1921 januâr 17-én, Cinkota nagykôzségben, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
Kispesten végezte. 1939-ben érettségizett. Fôiskolai tanul
mânyokat az egri érseki jogakadémiân folytatott. Fôvârosi
tisztviselô lett. Érdeklôdése az irodalom felé fordult. Elsô
verseit fôvârosi folyôiratok kôzôlték. 1950-ben a kommunistâk
(fele.ségével egyûtt) bebôrtônôzték; csak 1956-ban szabadult ki.
1957-ben Detroitban telepedett le s a "Detroiti Magyar Ujsâg"
munkatârsa lett. Kôlteményeit mâs lapok is kôzôlték és tôbb
.gyûjteményes munkâba is felvették. Tôbb versét dân és angol
nyelvre is lefordîtottâk. 1978 ôta a 'The International P.E.N.
Club Centre for Writers in Exile" tagja.

Mûvei:

Magyar pisztrâng. Verseskôtet. Greig-Druck K.G., 1961.,
60 oldal. (1966-ban bronz Ârpâd-érmet nyert.)

Cserepek. Vâlogatott versek Domjân Jôzsef festômûvész
fametszeteivel. Oakville, Sovereign Press, 1974., 160 oldal.

Az amerikai magyar irodalom tôrténete. Kézirat.104 oldal.

kopits imre

az orvostudomânyok doktora, egyetemi tanâr (Baltimore,
Maryland). 1974 ôta a tudomânyosfôosztdly tagja.



1901 oktôber 15-én, Budapesten szuletett. Kôzépiskolai és
egyetemi tanulmânyait is ott végezte. 1919-ben érettségizett és
1926-ban avattâk doktorrâ. Berlinben anatômiai, tovâbbâ
testegyenészeti és âltalânos sebészeti tanulmânyokat folytatott,
a budapesti egyetemen tanârsegéd, 1937-ben magântanâr,
1943-ban nyilvânos rendk'ivûli tanâr lett. A mâsodik vilâg-
hâborû idején orvos-ôrnagyi rangban katonai szolgâlatot
teljesîtett, utâna vôrôskeresztes orvosként, majd az innsbrucki,
pârizsi, barcelônai egyetemek klinikâin mûkodôtt, Buenos
Aires, Baltimore, Erie kôrhâzainak szakorvosa volt, végûl
1968-ban Baltimore-ban a "Vétéran Administration Mental
Hygiene Clinic" fôpszichiâtere lett.

Szâmos nagy jelentôségû kutatômunkât végzett. Mâr
1940/41-ben ikreken folytatott 600 ortopédiai vizsgâlatâval a
Magyar Tudomânyos Akadémia elsô dîjât nyerte el. 1942-ben
a csontok és îzûletek tuberkulôzisânak 1000 esetével foglal-
kozott mechanikai szempontbôl. 1970-ben 750 idôs elme- és
idegbeteget figyelt meg klinikai, elmekôrtani és szociâlis
szempontbôl. Jelenleg 50 eset alapjân a hadirokkantak
fejsérûléseivel foglalkozik. Legkiemelkedôbb

tanulmdnyai:

A nap- és kvarcfény hatdsa gûmôkôros (TBC) gyermekek
vérére. (1924-ben a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetem
pâlyadîjânak nyertese lett. 1925-ben az Orvosi Hetilap
kôzôlte.)

Gyermekbénulds (poliomyelitù) okozta mikroszkôpiai el-
vdltozâsok izmokban, idegekben, erekben. Orvosi Hetilap,
1929, 126 oldal. (Német és amerikai tankônyvek idézik.)

A gerinc élettana, kôrtana és gyôgyftdsa mechanikai szem
pontbôl. Magyar Sebésztârsasâg, 1933., 62 oldal.

A vdllôv és a felsô végtag izom-mechanikdja. (A Porosz
Tudomânyos Akadémiân 1932-ben bemutatott értekezés és
film.)

Az ortopédia tankônyve cîmû mûben (Budapest, Magyar
Orvosi Kônyvkiadô, 1942., 450 oldal, 316 âbra), amelynek —
édesapjâval, Kopits Jenôvel — târsszerzôje volt, négy fejezet
a csontokrôl, a csontok betegségeirôl, az izûletekrôl és a
végtagokrôl.

Observation on 730 Geropsychiatric Patients. Journal of
the American Geriatrics Society, Volume XVIII.,pp. 353-365.



KORENY LIVIA

adatait lâsd Feketéné Korény Livia néven.

KOSSANYI JOZSEF

kôltô, îrô, mûbîrâlô (Cleveland, Ohio). 1967 ôta az iro-
clalmi fôosztdly tagja.

1908 mârcius 8-ân, Komâromszentpéter nagykôzségben,
Komârom vârmegyében, Magyarorszâgon sziiletett. A ko-
mâromi bencés fôgimnâziumban érettségizett, Pozsonyban
elôbb tanitôi, aztân polgâri iskolai tanâri oklevelet szerzett,
irodalmi és târsadalmi tevékenységet fejtett ki. Elinditotta a
felvidéki gyôngyos-bokréta-mozgalmat. Szâmosirodalmi folyô-
irat és tôbb lap munkatârsa lett. A mâsodik vilâghâborû utân
az Egyesûlt Âllamokban telepedett le s elôbb Chicagôban,
és Floridâban folytatta, illetôleg Clevelandben folytatja îrôi
tevékenységét. Cikkeit fôként a Katolikus Magyarok Vasâr-
napja és a Magyar Ûjsâg kôzôlte.

Mûvei:

Mdglyàk. Verseskôtet. Komârom, Puzsér Testvérek, 1929,
220 oldal.

Éjféli kidltds. Versek. Kassa, Ûj Élet, 1933., 140 oldal.
Szent Gydrgy meg a sdrkdny. Cleveland, Mûhely, i960.,

159 oldal.

Végtelen ût. Versek. Cleveland, Classic Printing, 1970.,
190 oldal.

Tanulmdnyai:

Mécs Ldszlôrôl. A XVIII. MTk., 1979., 49-53. oldal.
Flôridn Tibor kôltôi és emberi portréja. A XIX. MTk.,

1980., 199-204. oldal.

KOSTYA SÂNDOR

a bôlcsészettudomânyok doktora, magyar és kanadai
kôzépiskolai tanâr, pedagôgus, îrô, szerkesztô (Toronto,
Ontario, Canada). 1979 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

1910 februâr 26-ân, Kassa vârosâban, Magyarorszâgon
sziiletett. Egyetemi tanulmânyait Szegeden és Budapesten
végezte. Kalocsân tanîtott. A mâsodik vilâghâborû idején



katonai szolgâlatot teljesitett. Az 1956-os felkelés idején
lakônegyede bekûldte a Forradalmi Bizottsâgba. Budapest
VIII. kerûletében (a Jôzsef-vârosban) a Forradalmi Tanâcs
einôkévé vâlasztottâk. A szabadsâgharc leverése utân csalâd-
jâval egyûtt Kanadâba vândorolt ki. A montréaii egyetemen
szlavisztikâbôl és a kelet-eurôpai nyelvekbôl M.A. fokozatot és
oklevelet szerzett, aztân kôzépiskolâban tanîtott. E mellett
megszervezte a magyar érettségi tanfolyamot és a "Kanadai
Magyar Tanârok Munkakôzôsségé"-t, tovâbbâ Szemle cîmmel
irodalmi és kôzmûvelôdési folyôiratot szerkesztett. A Krônika
cimû torontôi folyôiratnak elôbb szerkesztô bizottsâgi tagja,
legutôbb fôszerkesztôje lett. Kûlônbôzô folyôiratokban iro
dalmi és szlavisztikai tanulmânyai, cikkei jelcntek meg; a
pânsziâvizmusrôl, csehszlovâkizmusrôl és annak ma is fenn-
forgô veszélyeirôl Kanada- és Amerika-szerte elôadâsokat
tartott és tart. 1980-ban arany Ârpâd-érmet nycrt.

Mûvei:

Ukrajna. Kalocsa, Ârpâd Kiadô, 1924., 280 oldal.
Az ismeretlen orszâg. Budapest, LukâcsKft., 1944., 320 o.
Edes anyanyelvûnk. Toronto, Studium, 1959., IIO oldal.
Magyar ABC és olvasôkônyv. Toronto, Studium, i960.,

136 oldal.

A pânszlâvizmus tôrténelmi fejlôdése. Toronto, Felvidéki
Magyarok Kôre, 1980., 200 oldal.

The Pan-Slavism. Toronto, 1980., 164 pages.

Tanulmdnyai:
Az ûjkor embere. Hatârok nélkûl, a Kanadai Magyar Irôk

antolôgiâja (Toronto, 1979), 14 oldal.
Irodalom és vildgszemlélet. Eledô ôrtûz, a Kanadai Magyar

Irôk antolôgiâja (Toronto, 1980), 12 oldal.
A pdnszldv diplomdcia mesterkedése a Kdrpdt-meden-

cében.AXX. MTk., 1981., 147-160. oldal.

KOSZORUS FERENC

szakirô, volt vezérkari ezredes, geodéta (Washington,
District of Columbia). 1967 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

1899 februâr 3-ân, Debrecenben szûletett erdélyi eredetû
magyar csalâdbôl. A Ludovika Akadémia elvégzése utân



1918-ban avattâk huszâr hadnaggyâ. 1926-ig a debreceni
huszâr ezrednél teljesîtett szolgâlatot. A Hadi Akadémia
elvégzése (1929) utân kûlônbôzô vezérkari beosztâsokat kapott,
megirta a Harcdszati szabdlyzat ûj fejezetét, amely a gyorsan
mozgô alakulatok harcvezetésére vonatkozott, harcâszattanâr-
ként a tâbornoki âtképzô tanfolyamon is elôadott. 1938-tôl
1941-ig a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen a
korszerû honvédelem tanâra, 1940/41-ben a Ludovika Akadé-
miân az elméleti târgyak tanulmânyi vezetôje és parancsnok-
helyettes volt. 1942-ben a pâncélos hadosztâly vezérkari
fônôkévé, 1944-ben pedig parancsnokâvâ nevezték ki (szep-
tcmber 13-ân a hâromszoros roman tûlerôvel szemben
vi.sszafoglalta Aradot, késôbb orosz pâncélos éket vert szét).
Szâmos hadi és békebeli kitûntetésben részesûlt, a Magyar
Érdemrend kardokkal dîszîtett hadiékîtményes tiszti kereszt-
jének is tulajdonosa volt.

Németorszâgban amerikai hadifogsâgba kerûlt. 1947-tôl
1951-ig a németorszâgi és ausztriai menekûlt magyar refor-
mâtus egyhâz konzisztôriumânak vâlasztott vilâgi elnôke és
fôgondnoka volt. Az Egyesûlt Âllamokba 1951 elején kerûlt ki.
A kezdeti nehézségek utân mûszaki rajzolôként helyezkedett el,
késôbb az amerikai haderô térképészeti szolgâlatâban geodéta
lett. 1960 ôta az Egyesûlt Âllamok orszâgos és katonai
levéltârâban rendszeres kutatômunkât végzett. 1974 mârci-
usâban a virginiai Arlingtonban hunyt el.

Tanulmdnyai:
Trianoni gondolatok. A X. MTk., 1971., 103-122. oldal.
A hdborû fordulô haddszati mérlege 1943-1944. Magyar-

orszdg dllami ôndllôsdgdnak elvesztése. Magyarorszâg hon-
védelme a 11. vilâghâborû elôtt és alatt (1920-1945). Mûnchen,
Dâlnoki Veress Lajos, 1974., II. kôtet, 9-63. oldal.

Az 1944 oktôber 15-én Budapest térségêben levô magyar és
német csapatok erôviszonyainak részletes leirdsa. Magyaror
szâg honvédelme a II. vilâghâborû elôtt és alatt (1920-1945).
Mûnchen, Dâlnoki Veress Lajos, 1973., III. kôtet, 143-169.

A 3. hadsereg bevezetô harcai. Arad visszafoglaldsa.
Magyarorszâg honvédelme a II. vilâghâborû elôtt és alatt
(1920-1845). Mûnchen, Dâlnoki Veress Lajos, 1973., IIL kô
tet. 172-193. oldal.



KOSZORÛS-VARSA F. GABRIELLA

festômûvész, tanâr (Port Washington, Maryland). 1970 ôta
a mûvészetifôosztdly tagja.

Tata nagykôzségben, Komârom vârmegyében szûletett,
nébai Felsôeôri Fûlôp Elemér szobrâszmûvész, tanâr leânya
(elsô férje Koszorûs Ferenc volt, aki 1974-ben bunyt el,
mâsodik férje Varsa Istvân mérnôk, akivel 1977-ben kôtôtt
bâzassâgot). Kôzépiskolai tanulmânyait a budai Szilâgyi
Erzsébet leânygimnâziumban végezte. A Képzômûvészeti
Fôiskolân mûvészi és tanâri oklevelet szerzett. Kôzépiskolâban
mûvészettôrténetet és rajzot tanîtott. 1946/47-ben, Heidel-
bergben az amerikai egyetem megbizâsâbôl az ifjûsâgi épûlet
szâmâra életnagysâgû faliképeket festett.

Az Egyesûlt Âllamokba 1951-ben telepûlt ât. Sokoldalû
mûvészetével bamarosan âltalânos elismerést vivott ki. Mûveit
Santa Cruz, Pbiladelpbia, New York (Carnegie Hall),
Washington és Mûncben képzômûvészeti kiâliitâsain mutatta
be. Alkotâsait gyakran dîjaztâk és tôbbszôr kitûntették.
Kiemelkedôbb

alkotdsai:

Champion ofLiberty. Lajos Kossuth. 1958.
Civil War Centennial. 1965.

O Say, Can YouSee. 1968.
Bail in Budapest, 1870. Oil painting in tbe Old Budapest

Restaurant, Fairfax, Virginia.
Szûreti mulatsdg. Olajfestmény az Old Budapest étterem-

ben (Fairfax, Virginia). 1969-ben arany Ârpâd-érmet nyert.
II. Rdkôczi Ferenc nagyméretû lovas képe. Olajfestmény.

1971.

Victory ai Gômdr Fortress. 1972.
Mrs. DeWitt Clinton Ramsey arcképe a Smitbsonian

Institute Air and Space Museum-a részére. 1976.
Fabricy Kovdts Mihdly ezredes charlestoni huszdrroha-

ma. 1979.

KOSZTOLÂNYI KÂROLY

a mûszaki és a természettudomânyok doktora, vegyész-
mérnôk (Nancy, République Française). 1974 ôta a tudo-
mdnyosfôosztdly tagja.



1926 oktôber 10-én, Budapesten szûletett. 1944 mâjusâban
Bajân ércttségizett, majd 1949 jûniusâban a budapesti
mûegyeiemen vegyészmérnôki oklevelet szerzett. 1952 végéig a
M.Â. V. anyagvizsgâlô intézetében dolgozott, ekkor azonban az
ÂVO letartôztatta. 1953 jûnius 10-én életfogytiglan bôrtôn-
bûntetésre îtéiték. A budapesti gyûjtôfoghâzbôl csak 1956
november végén szabadult ki. A szabadsâgharc leverése utân
Jugoszlâviân ât Franciaorszâgba menekûlt, ahol tbc-szana-
tôriumi gyôgykezelésben részesîtették. Felgyôgyulâsa utân
Nancyban a geolôgiai fôiskola egyik kutatôintézetében kutatô
mérnôkként alkalmaztâk. Azôta ugyanabban az intézetben
mûkôdik, ma mâr a kémiai osztâly vezetôje.

Kôzben megnôsûlt és tanulmânyait is folytatta. 1964-ben
mûszaki doktori oklevelet (diplômé de d'ingénieur docteur-t)
szerzett, 1971-ben a "Docteur es Sciences Naturelles" cîmet is
elnyerte. Kôzel tîz nagyobb arânyû kutatâsi feladatot oldott
meg, tiznél tôbb nemzetkôzi tudomânyos konferenciân vett
részt, két talâlmânyât szabadalmaztâk és mintegy 20 szak-
tanulmânyât kôzôlték.

Nagyobb tanulmânyai:
Étude d'une uraninite provenant de la pegmatite de

Rajasthan {Inde). Bulletin Soc. Fr. Miner. Crist., 1967., t.
XC., pp. 77-81 (with co-authors).

Étude géochronologique de la mine de Brugeaud. La
géologie de l'uranium dans le massifgranitique de St-Sylvestre.
Rapport C.E.A., R. 3684., pp. 195-213 (with co-authors).

Étude géochronologique du gisement polymétalhque de
Koiuary {Pologne). Minerai. Dep., t. 6 (1971)., pp. 95-102
(with co-author).

Études expérimentales sur la modification des composi
tions chimiques et isotopiques de minéraux uraniferes.
Conséquences géochronologiques. Sciences de la Terre, t. 18
(1973)., pp. 173-189.

Opredelemie vozraszta uranovh mesztozsdenij Vandei
{Francija) U-Pb metodom. Geochronologija i prohlémi
Rudoobrazovanija, Moscau, Nauka, 1977., pp. 43-56.



KOSZTOLNYIK ZOLTÂN

a bôlcsészettudomânyok doktora, tôrténcsz, ceryctcmi tanâr
(Bryan, Texas). 1974 ôta a tudomdnyosfôoszldly tagja.

1930 december 15-én, Heves nagykôzsé.çben. Hevcs vâr-
megyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyainak befejezése
utân Clevelandben hittudomânyi tanulmânyokat folytatott,
amelyeket azonban édesapja megbetegedésc kôvetkcztében
abba kellett hagynia. 4 évi munka utân az amerikai
hadseregben katonai szolgâlatot teljesîteti. Ezutân a St.
Bonaventure egyetemen tôrténelmi tanulmânyokat végzett, a
Fordham egyetemen 196Tben M.A. fokozatot, 1968-ban
pedig a New York egyetemen doktori okleveiet szerzett. Elôtte
1963-tôl 1965-ig Fulbright-ôsztôndîjjal a bécsi egyetemen
folytatott tanulmânyokat. 1969-ben a "New York University
Founders Day Award" nyertese lett. 1967 ôta a "Texas
A & M" egyetemen a kôzép- és reneszânsz kori tôrténelem
tanâra. Az egyetemen kîvtil is gyakran tart elôadâsokat. Tôbb
tudomânyos târsasâg és akadémia tagja. Tanulmânyai,
amelyek szinte kivétel nélkûl magyar vonatkozâsiiak, szâmos
szakfolyôiratban jelentek és jelennek meg.

Kônyvismertetéseit és bîrâlatait az "American Historical
Review", a L'Europe du Centre Est" és az "Austrian History
Yearbook" kôteteiben talâljuk meg.

Mûvei:

Five Eleventh Century Hungarian Kings: Their Policies
and Their Relations With Rome. East European Monographs.
New York, Columbia University Press, 1981., x, 280 pages.

Tanulmdnyai:
Pelbartus of Temesvdv. a Franciscan Preacher and Writer

of the Late Middle Ages in Hungary. Vivarium, Volume 5
(1967)., pp. 100-110.

The Importance of Gérard of Csandd as the First Author in
Hungary. Traditio, Volume 25 (1969)., pp. 376-386.

The Négative Results of the Enforced Missionary Policy of
King Saint Stephen of Hungary: the Uprising of 1046. The
Catholic Historical Review.Volume 59 (1973)., pp. 569-586.

De facultate resistendi: Two Essential Characteristics of
the Hungarian Golden Bull of 1222. Studies in Médiéval



Culture. Volume V (1975)., pp. 97-104.
The Rôle of Gérard of Csandd (ob. 1046) in Presermng the

Church in Hungary. Cithara, Volume 15 (1976)., No. 2.,
pp. 20-32.

The Relations of Four Eleventh-Century Flunganan Kings
With Rome in the Light of Papal Letters. Church History.
Volume 46 (1977)., pp. 33-47.

Magyar Beginnings in the Reports of Hunganan and
Byzantine Chroniclers. Cithara: Essays in Judaeo-Christian
Tradition. Volume 19 (1979)., No. 1., pp. 40-49.

The Church and Béla III ofHungary (1172-96): The Rôle
of Archbishop Lukdcs of Esztergom. Church History. Volume
49 (1980)., in press.

Az I046-OS csanddi gyûlés s Gellért pûspôk haldldnak elôre
nem Idtott kôvetkezménye. A XIV. MTk., 1975., 150-162. o.

Német kôrôkkel fenntartott magyar kapcsolatok a XL
szdzad derekdn a rôma-bizdnci ôsszetûzés hdtterében. A XV.
MTk., 1976., 229-239. oldal.

A magyar kirdlyi udvar egyhdzi kapcsolatai a tizenkettedik
szdzad elején. A XVI. MTk., 1976., 226-236. oldal.

A magyar kifejezés megjelenése és a magyar tôrténet
keresztény hezdetei. A XVll. MTk., 1978., 211-221. oldal.

Lukdcs esztergomi érsek politikaî ténykedése. A XVIII.
MTk., 1979., 178-186. oldal.

Romdnok a kôzépkori Pannônidban és Erdély terûletén?
A XIX. MTk., 1980., 212-219. oldal.

Nagy Kdroly Duna-vôlgyi politikdjdnak messze hatô
kôvetkezményei. A XX. MTk., 1981., 175-186. oldal.

Kéziratai:

A magyar kirdlyi udvar egyhdzt kapcsolatai a XII. szdzad
elején. 13 oldal.

Szent Istvdn és a keresztény dllamforma. 19 oldal.

KOVÂCS JÔZSEF

a bôlcsészettudomânyok doktora, vegyész, egyetemi tanâr
(Kew Garden, New York). 1974 ôta a tudomdnyos fôosztdly
tagja.

1915 mârcius 21-én, Nagykôrôs vârosâhan, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vârmegyében szûletett. Egyetemi tanulmânyait Sze-



geden végezte. Doktorrâ 1942-ben avattâk. Tanârsegéd lett.
1949-ben egyetemi magântanâri képesîtést (habilitâciôt) nyert,
aztân nyilvânos rendkîvuli tanârrâ nevezték ki. 1950-tôl
1956-ig a budapesti egyetemen adott elô. A szabadsâgharc
utân Svâjcba, a baseli egyetemre kerûlt, majd egy év mûlva
Detroitba, ahol a Wayne âllami egyetemen kutatômunkât
végzett. 1958-ban a St. John egyetem tanâra lett. Amerikai,
angol és svâjci vegyészeti târsasâgok tagja. Jelentôs szakiro-
dalmi munkâssâgot fejt ki, 100-nâl tobb kôzleménye jelent
meg, fôleg a fehérje-kémia terùletén. Târsszerzôi fôleg azok a
tanîtvânyai, akik a Ph.D. fokozat megszerzésére készùltek.

KOVÂRCZY ISTVÂN

pedagôgus, technikai kutatô, szerkesztô és kiadô (Sôder-
talje, Sverige). 1979 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1919-ben, Papa vârosâban, Veszprém megyében szûletett.
A Vathi Kovârczy-csalâd sarja. 1938-ban Pâpân kântortanîtôi
oklevelet szerzett. A hajmâskéri katonai tanmûbely elôadôja
lett. 1940-tôl 1945-ig rôvid megszakîtâsokkal katonai szolgâ-
latot teljesîtett. Az iskolâk âllamosîtâsa utân gazdasâgi
igazgatônak nevezték ki. 1948-ban elhurcoltâk, majd 5 évi
kényszermunkâra îtélték. Kiszabadulâsa utân bânyâba kûld-
ték. 1956 utân Svédorszâgba kerult, ahol kiilônbôzô munka-
kôrôkben dolgozott, végiil nyomorékvédelmi technikai segéd-
eszkôzôkkel kisérletezô mûhelyt rendezett be. 1957 ôta az
Eszaki Vdrtdn cimû folyôirat szerkesztôje és kiadôja. Sok,
otthon elnyomott tudôs îrâsât hozta nyilvânossâgra. A
honfoglalâs korânak hadtôrténeti adatait kutatja és gyûjti.

Ùndllô kiadvdnyav.
"UFO". Északi Vârtân, 86. szâm, 1980.
Helmi Poukka: "Unkarin ja Egyptin Sanojen Vertailua".

Északi Vârtân, 87. szâm, 1980.

KOVÂTS ANDOR

gépészmérnôk, gyârtâsvezetô, mûszaki tanâcsadô és szakîrô
(Livingston, New Jersey). 1968 ôta a tudomdnyos fôosztdly
tagja.



1897-ben, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai végzettséggel
1917-tôl 1918-ig az orosz harctéren kûzdôtt. Egyetemi
tanulmânyait a budapesti mûegyetemen végezte, 1922-ben
gépészmérnôki oklevelet szerzett. 1923-tôl 1934-ig a Ganz-gyâr
turbina-osztâlyânak tervezô fônérnôke volt, a 200.000 kw-os
kraijevaci erôtelep vizturbinâit és hârom egyiptomi telep
turboszivattyûit tervezte. 1934-tôl 1944-ig a Ganz-gyâr Diesel-
motor-osztâlyânak vezetôjeként motoros vonatok, dunai és
tengerjârô hajôk gépeit tervezte. 1945-tôl 1947-ig Németor-
szâgban két mûszaki kônyvet îrt. 1948-tôl 1953-ig a pârizsi
Tateau-gyâr gâzturbinâkra, turboszivattyûkra és kompresszo-
rokra vonatkozô szâmîtâsainak osztâlyfônôke volt, ûj szâmitâsi
rendszert vezetett be. 1954-ben jelenlegi lakôhelyén a Foster-
Wheeler Company turbôszivattyû-gyârtâsânak vezetôje, 1967-
ben pedig a vâllalat mûszaki tanâcsadôja lett. Thermikus és
atomerômûvek hûtô szivattyûinak épîtését vezette. 1966-ban
részt vett Németorszâgban a nemzetkôzi hydraulikus konfe-
renciân. Orszâgszerte tôbb szakelôadâst tartott. New Jersey-
ben az Academy of Science és szâmos mâs szaktestûlet tagja
volt. Elhunyt.

Mûvei:

Technisches Handbuch. Mûnchen, P. Rau, 1947., 197 p.
Pompes, ventilateurs, compresseurs. Paris, Dunod, 1953.,

336 pages. Second édition: Paris, Dunod, 1962., 474 pages.
English: Pumps, Fans and Compressors. London, Blackie and
Son, 1958., 327 pages. Turkish: Pompalar, ventilatôrler,
Kopresôrler. Istambul, Matbas, teknisyeuleri Basineevi, 1963.,
423 pages. German: Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren.
Karlsruhe, G. Braun, 1968., 395 pages.

Design and Performance of Centrifugal and Axial Flow
Pumps and Compressors. New York, Pergamon Press, 1964.,
468 pages.

Tanulmdnyav.
Vibration of Vertical Pumps. New York. Transactions of

ASME, Sériés A., 1963., pp. 196-203.
Similarity in Centrifugal Compressors and Pumps. Trans

actions of ASME, Sériés A., No. 2. (1968)., pp. 142-143.
Axial Imbalance in Centrifugal Pumps. Third Conférence

on Fluid Mechanics and Fluid Machinery. Budapest, Akadé-
miai Kiadô, 1969., pp. 307-314.



KOZMON GYÔRGY

festômûvész, grafikus (Cleveland Heights, Ohio). 1976 ôta
a mûvészetifôosztdly tagja.

1960 âprilis 22-én, Cleveland vârosâban, Ohio âllamban
szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait ugyanott végezte; a
Magyar Iskola évfolyamait is lâtogatta, cserkész munkât
végzett és magyar érettségit tett. Mint festô- és grafikus
mûvész, Gyimesy Kâsâs Ernô tanîtvânya. A Magyar Talâlkozô
képzômûvészeti kiâllîtâsain éveken ât részt vett. Mûveit mâs
kiâllitâsokon (New Yorkban és Columbusban is) tôbbszôr
sikerrel mutatta be. 1980-ban két kiâllîtâson dîjat nyert.
Ôtôdik éve a clevelandi Institute of Art ballgatôjaként folytatja
mûvészeti tanulmânyait.

Mûvez:

Vérszerzôdés. Tusrajz. 1975-ben bronz Ârpâd-érmet nyert.
héletidô. (Ifj. Fekete Istvân regényének fedôlapja és 30

illusztrâciôja (1979).
Barkâcsolô férfi Kâlnoky Ernô "Magyar néprajz"-ânak

fedôlapjân (1977).
Az Ôrkô. T.Dombrâdy Dôra novellâs kôtetének fedô

lapjân (1978).
Tâjak, épûletek. Bolvâry Pâl és Kâlnoky Ernô "Magyar

fôldrajz"-ânak fedôlapjân (1979).

KOTAI ZOLTAN

a hittudomânyok doktora, âldozôpap, szerkesztô, kiadô,
kôzirô és mûfordltô (Cleveland, Ohio). 1970 ôta az irodalmt
fôosztdly tagja.

1914 mâjus 24-én, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait ugyanott a Madâch gimnâziumban végezte.
1933-ban érettségizett. Hittudomânyi tanulmânyait a vâci
pûspôki szeminâriumban és a kir. m. Pâzmâny Péter
tudomânyegyetemen végezte. Pappâ 1938 jûnius 26-ân,
Vâcott szentelték fel, doktorrâ 1944 novemberében avattâk.
Magyarnândor kôzségben, Nôgrâd vârmegyében kâplân,
1940-tôl 1943-ig Vâcott pûspôki titkâr és hitoktatô, késôbb
Râkospalotân és Kispesten hitoktatô, 1945 februârja utân



Kôszegen, Bécsben és Landshutban tâbori lelkész, 1946 januâr
18-tôl 1950 végéig Németorszâg és Ausztria terùletén minden
egyhâzi és vilâgi katolikus magyar ùgyeinek intézésével
megbîzott apostoli (szentszéki) kikûldôtt (delegatus apostolicus
ecclesiae romano-catholicae pro Hungaris in Germania et
Austria) volt. Elôbb keresô szolgâlat szervezésével a csalâd-
tagok ezreit hozta ôssze, késôbb Altôttingben orszâgos
zarândoklatot rendezett. 1950-tôl 1953-ig, majd 1956-tôl
1958-ig az Argentînâba kivândorolt magyarok lelkésze, kôzben
1953 december 9-tôl 1956 végéig az argentmai rômai katolikus
magyar misszionâriusok moderatora vagy igazgatôja volt (az
utôbbi a S. Congregatio Consistorialis kinevezése alapjân).
1959 elejétôl 1960 szeptemberéig a clevelandi St. Patrick
egyhâzkôzségnél lâtogatô papként mûkôdôtt, attôl kezdôdôen
pedig az akroni Jézus Szent Szîve rômai katolikus magyar
egyhâzkôzség templomâban mondott minden vasâr- és ûn-
nepnap szentmisét és magyar szentbeszédet.

Szerkesztôi és kiadôi tevékenységét mâr kôzépiskolâs
korâban kezdte s mint pûspôki titkâr folytatta. Mint apostoli
delegatus, "Irdnytû" cimmel magyar, "Compass" cimmel
pedig német nyelvû idôszaki lapot indîtott, Mindszenty Jôzsef
biborostôl kapott megbîzâs alapjân pedig kônyveket adott ki,
amelyeknek szâma 1950-ig 40-re szaporodott. Délamerikâban
1951/52-ben a bâtyja, Kôtai Béla szerkesztésében megjelenô
"Délamerikai Magyarsâg" fômunkatârsa lett, 1950-tôl 1958-ig
"Diartum" cimmel idôszaki lapot, valamint hozzâvetôlegesen
100 ûjabb kônyvet adott ki. 1957-ben "Kdrpdf cimmel a
vilâgon szétszôrt magyarok részére szépirodalmi, képes, csalâdi
folyôiratot indîtott, amelynek kiadâsât Clevelandben is foly
tatta. (Utolsô szâma 1973 végén jelent meg.)

Argentlnâban megalapltott "Kârpât" Kônyvkiadô Vâlla-
latât 1959-ben âttelepltette Clevelandbe, aboi a "Kis Dongô",
az "Az Ûjsâg", az "Akroni Magyar Ûjsâg", végûl a "Detroiti
Magyar Ûjsâg" szerkesztésének és kiadâsânak fokozatos âtvé-
telével 1976 januâr 1-tôl kezdôdôen ezeket a hetilapokat
"Magyar Ûjsâg" cimmel egyesltette. (A lap utolsô szâma 1980
jûlius 17-én jelent meg.) Mindszenty Jôzsef blboros esztergomi
érsektôl 1946-ban kapott és 1972 november 17-én Bécsben
megûjltott megblzâsâhoz hlven kônyvkiadôi tevékenységét a
legnagyobb nehézségek ârân is halâlâig folytatta. Ennek



eredményeként ûjabb kôzel 200 magyar kônyv keriilt forga-
lomba. Szâmos rôvid cikket is îrt. Régôta tervezett emlék-
iratainak megîrâsât és kiadâsât 1980 jûlius 30-ân Phillips-
burgban, New Jerseyben bekôvetkezett hirtelen halâla hiûsî-
totta meg. Az ohiôi Akronban helyezték ôrôk nyugalomra.

Mûver.

Mâriânak, Jézus anyjânak élete. Mârton Aron festômûvész
fejléceivel, 34 képpel. Franz Michael William, S.T.D. "Das
Leben Marias, der Mutter Jesu" (III. Auflage, Freiburg im
Breisgau, Herder and Co., 1942) német eredeti mûvének
fordîtâsa. I.kiadâs: Budapest, 1944., Il.kiadâs: Landshut,
1948., III. kiadâs: Cleveland,Kârpât Kônyvkiadô, 1973.,396 o.

Altôttingi zardndoklat (névtelenûl). Mûnchen, Herder-
Druck, 1947., 34 oldal.

Mindszenty Jôzsef bfboros érsek-primds Idtogatdsa 1974
tavaszdn a clevelandi egyhdzmegyében. Cleveland, Kârpât
Publishing Company, 1975., 176 oldal. (1975-ben arany
Ârpâd-érmet nyert.)

Tanulmdnyai:
A Vatikdn és Magyarorszdg, VI. Pdl pdpa és Mindszenty

Jôzsef biboros primds. Kézirat. Bemutatta a clevelandi Magyar
Szabadegyetemen, 1974 mârcius 22-én.

A 30 éves emigrdciô lélektana. Kéziratban. Bemutatta a
clevelandi Magyar Szabadegyetemen, 1976 âprilis 23-ân.

KÔNNYÛ LÂSZLÔ

kôltô, irô, szerkesztô, kiadô, pedagôgus és térképész (St.
Louis, .Missouri). 1976 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

I9I4 februâr 28-ân, Tamâsi nagykôzségben, Tolna vâr-
megyében sziiletett. 1933-ban Bajân tamtôi, 1944-ben Sze-
geden tanâri oklevelet, 1954-ben St. Louisban a Music and
Arts Collège elvégzése utân B.M.E. fokozatot, 1957-ben a
Defense Mapping Agency, School of Cartography elvégzése
utân térképészi oklevelet, 1965-ben pedig a St. Louis
egyetemen fôldrajzbôl M.A. fokozatot szerzett. I965-67-ben
doktori tanulmânyokat folytatott a kansasi âllami egyetemen
bevândorlâsi tôrténelembôl.

Magyarorszâgon tarutô, majd tanâr volt. Ausztriâban



magyar iskola igazgatôja lett. Amerikâban elôbb Jefferson
Cityben egyhâzi orgonistaként, majd St. Louisban a Washing
ton egyetem orvosi karânak laboratôriumi technikusaként,
végiil pedig a Defense Mapping Agency térképészeként
teljesîtett kôzszolgâlatot. Ugyanott egy ideig fôiskolai tanâr-
ként a térképészet tôrténetét tanitotta.

Onâllô kônyvvel 1934-ben kezdte meg rendkiviil gazdag és
vâltozatos irodalmi tevékenységét. Kôlteményeket, cikkeket és
tanulmânyokat, monogrâfiâkat îrt elôbb magyar, késôbb
angol nyelven, szerkesztette a "St. Louis és Vidéke" cimû lapot
1957/58-ban, a "Hungarian Mélodies" râdiôprogramot 1952-
58-ban, Amerikai Magyar Szemle cîmmel folyôiratot inditott,
szerkesztett és adott ki (1963-1974). Szâmos irodalmi, târsa-
dalmi és tudomânyos egyesûletnek mûkôdô, vezetôségi vagy
tiszteletbeli tagja. Tôbb ezerre tehetô cikkét, versét, magyar,
nemet és angol folyôiratok, havi- és hetilapok rendszeresen
kôzôlték.

Mûvei:

Tavaszi ûton. Tamâsi, Ipolyi Nyomda, 1934., 44 oldal.
Sikoltds a pusztdn. Szeged, Ûj Nemzedék, 1935., 84 oldal.
Kôltôgetô dlmaim ravataldndl. Tamâsi, Ipolyi Nyomda,

1938., 50 oldal.

Kardcsonyi legenda. Budapest, Kôkai Kiadô, 1939., 32 o.
Vissza. Budapest, Tolnai Kiadô, 1940., 24 oldal.
Magyar bokréta. Jâszberény, Nevelôîrôk Munkakôzôs-

sége, 1. kôtet 1940., 120 o.. II. kôtet 1941., 152 o., 111. kôtet
1942., 180 o.

Ûtszéh fdk. Budapest, Bokréta Kiadô, 1943., 100 oldal.
Tavaszi dal. Budapest, Népszerû Kiskônyvtâr, 1944., 32 o.
Ausztnai Magyar Anthologia: Magyar Cserkészek, Salz-

burg, 36 oldal.

Koratavasztôl ôszirôzsdkig. St. Louis. A szerzô, 1959., 80 o.
Az amerikai magyar irodalom tôrtênete. St. Louis, Irôi

Munkakôzôsség, 1961., 140 oldal.
Szemben az drral.N.Y. European Héritage, 1961., 42. o.
Bond ofBeauty. St. Louis, Szerzô, 1959., 32 pages.
Agaznst the River. N.Y., European Héritage, 1961., 42 p.
A History of American Hungarian Literature. St. Louis,

Coopérative of American Hungarian Writers, 1962., 128 p.



EaglesofTwo Continents. St. Louis, American Hungarian
Review, 1963., 64 pages.

Modem Magyar Literature. St. Louis, American Hungar
ian Review, 1964., 128 pages.

Kezdôdik elôlrôl. Cleveland, Kârpât, 1964., 36 oldal.
John Xantus, Hungarian Geographer in Amerzca.Cologne,

American Hungarian Publisher, 1965., 52 pages.
Historical Highlights of Cartography. St. Louis, Defense

Mapping Agency, 1965., 32 pages.
Collected Poems. St. Louis, American Hungarian Review,

1968., 60 pages.
Egy kôltô visszanéz. St. Louis, Amerikai Magyar Szemle,

1966. 11. âtdolgozott és bôvitett kiadâs, ugyanaz 1977., 164 o.
Idegenben. St. Louis, Am.Magyar Szemle, 1967., 64 b.
Hungarians in the U.S.A. An Immigratiozi Study. St.

Louis, American Hungarian Review, 1967., 88 pages.
Osszegyûjtôtt versek. St. Louis, Amerikai Magyar Szemle,

1. kôtet 1969., 184 oldal, 11. kôtet 1974., 48 oldal.
Eurôpainaplô. St. Louis, Szemle, 1970., 48 oldal.
A Condensed Geography ofHungary. St. Louis, American

Hungarian Review, 1971., 80 pages.
Gedichte von Osterreich. Kôln, Am.-Ungarischer Verlag,

1966. 32. s.

faccuse mon époque. St. Louis, American Hungarian
Review, 1972., 36 pages.

Hungarian Participants in the Art Exhibition of St. Louis
World Pair. St. Louis, Am. Hung. Review., 1973., 64 pages.

A térkép rôvid tôrténete. St. Louis, Szemle, 1970., 24 o.
Két vildgrész turuljai. Bécsi Vasârnapi Levél, 1973., 110 o.
Szûlôk iskoldja. N.Y., Kalâka, 1975., 72 oldal.
Xantus Jdnos geogrdfus Amerikdban.St.Loxiis, Amerikai

Magyar Szemle, 1975., 140 oldal.
Acacias. Hungarians in the Mississippi Valley. A Bicen-

tennial Album. Ligonier, Bethlen Press, 1976., 126 pages.
(1977-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

Kûlfôldi magyar hivatdsos képzômûvészek. (Gyimesy Kâsâs
Ernôvel egyûtt.) St. Louis, American Hungarian Review and
World Fédération of Hungarian Artists, 1977., 234 oldal.

Professional Hungarian Artists Outside of Hungary. (With
Ernest Gyimesy Kâsâs.) St. Louis, American Hungarian



Review and World Fédération of Hungarian Artists, 1977.,
264 pages.

Tamdsi monogrâfiàja. St. Louis, Szemle, 1979., 100 oldal.
105 év Tamdsïban. A Tamdsy grôfok tôrténete képekkel

1339-1444. St. Louis, Am. Hung. Review, 1980., 125 oldal.
Gilgamesh. (Co-author, editor and publisher.) St. Louis,

American Hungarian Review, 1980., 170 pages.
A kûlfôldi magyar irodalom.A IL és 111. MTk., 1966.,

126-128. oldal.

Balogh Addm Tamdsïban. A XVIII. MTk., 1979.,
173-178. oldal.

Csak a szûlôk segithetnek. A XIX. MTk., 1980., 32-24. o.
Az amerikai magyar kônyv jôvôje. A XX. MTk., 1981.,

61-62. oldal.

KÔRMENDl FERENC

îrô, regényirô, mûforditô (Washington, District of Colum-
bia). 1967 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1900 februâr 12-én, Budapesten szûletett, ugyanott a fasori
evangélikus gimnâzium elvégzése utân 1918-ban érettségizett.
A kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen hârom éven ât
jogi és bôlcseleti tanulmânyokat folytatott, érdeklôdése azon-
ban teljesen az irodalom felé terelôdôtt. Elsô irâsait 1917-ben,
elsô novellâskônyvét 1921-ben adtâk ki. Néhâny évig az egyik
budapesti lap sajtôelôadôja volt. 1932-ben "A budapesti
kalans" ("Escape to Life") cîmû regényével megnyerte az
angol-amerikai regénypâlyâzat dîjât. A "Pesti Naplô" irodalmi
belsô munkatârsa lett. 1938 mârciusâban Olaszorszâgba,
onnan Svâjcba utazott, aztân Londonban telepedett le, aboi az
angol BBC-râdiô magyar osztâlyânak munkatârsaként mû-
kôdôtt. Az Egyesiilt Âllamokba 1946 mârciusâban telepûlt ât.
1954-tôl 1961-ig a Szabad Eurôpa Râdiô magyar rendezôje és
irodalmi munkatârsa, 1961 utân az Amerika Hangja mun
katârsa volt.

A P.E.N. Klubnak Budapesten 1932-tôl 1938-ig vâlaszt-
mânyi, Londonban 1940-tôl 1945-ig a magyar csoport élén
âllô ûgyvezetô elnôke, New Yorkban pedig 1955-tôl "Writers-
in-Ekile Center"-ének elnôke volt. 1972-ben hunyt el.



Mûvei:

19 ônâllô kôtetben jelentek meg. Regényei kôzûl a
budapestikaland, A boldog emberôltô, a Taldlkozds és bûcsû,
valamint a Jûniusi hétkôznapok cîmû emelkedik ki. Novella-
gyûjteményei, szînmûvei, irodalmi és tôrténelmi-politikai
tanulmânyai, mûfordîtâsai 25 orszâgban 27 nyelven mintegy
180 kôtetben jelentek meg. 1917 és 1968 kôzt hozzâvetôle-
gesen 300 elbeszélését és cikkét 12 orszâgban kôzôlték. Ezeket
1950-ig magyarui, azutân angolul irta. Tv-darabjait Ameri-
kâban és Nyugat-Németorszâgban, râdiô-darabjait és cikkeit
Amerikâban, Ausztriâban, Nyugat-Német- és Olaszorszâgban
kôzvet'itették.

KÔVENDY KÂROLY

adatait Szathmâry Kâroly néven kôzôljûk.

KORÔSl SZABÔ PETER

kôltô, tervezô mérnôk, okleveles gépészmérnôk (London,
England). 1970 ôta az irodalmi fôosztâly tagja.

1924 szeptember 14-én, Kiskôrôsôn szûletett, 1932-tôl
Budapesten nevelkedett. Iskolai tanulmânyait ugyancsak
Budapesten végezte. 1940-ben a KIOE tagja lett. 1944-ig a
MÂVAG cserkész repùlôivel vitorlâzott, irodalmi tanulmâ-
nyokat folytatott, verseket azonban csak 1946-ban kezdett irni.
1947-ben Ausztriâba menekûlt, onnan pedig 9 hônappal
késôbb Angliâba kôltôzôtt. Hat évig tervezô mérnôk volt, 1964
ôta a Mercede-Benz Ltd. "training officer"-je volt. Esti
tanfolyamok elvégzése utân gépészmérnôki oklevelet szerzett.
1974 ôta a Krupp-Polysius cég angliai leânyvâllalatânak
"technical author"-a. 1950 ôta rendszeresen îrt kôlteményeket
és irodalmi tanulmânyokat, az elôbbiek kôzûl azonban csak
néhânyat adott ki. 1969-ben A végtelen vdndora cîmû
kôltemény-gyûjteményével bronz Ârpâd-érmet nyert. 1971-
ben a Harsona Kiadô "Ismertek minket?" cîmû kôtetében 6
verse, a Nemzetôr 1974 novemberi szâmâban pedig "Tôth
Zsigmond kôltészete" cîmmel tanulmânya jelent meg.



KOSZEGI FARKAS ISTVAN

irô, h'irlapîrô, volt hadi és kereskedelmi tengerész, kônyv-
târos (Wellington, New Zeland). 1971 ôta az irodalmi fô-
osztdly tagja.

1895-ben, Pinkafô nagykôzségben, Vas vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. Régi katona-csalâd sarja, Kôszegi
elôncve azonban nem nemesi elônév, csak îrôi megkûlôn-
bôztetés. A es. és kir. haditengerészeti akadémia elvégzése utân
az elsô vilâghâborût fôleg az Adriai-tengeren harcolta végig.
Hazatérése utân az ûjsâglrôi pâlyâra lépett. Zalaegerszegen a
késôbbi Mindszenty Jôzsef biboros, akkor ottani plébânos
napilapjânak lett fôszerkesztôje. Amikor harctéri sebesûlé-
seibôl teljesen felépûlt, ûjra tengerre szâllt. Kûlonbôzô
orszâgok kereskedelmi hajôin az egész vilâgot bejârta. Utjairôl
a fôvârosi lapoknak âllandôan szines beszâmolôkat îrt. A 30-as
évek derekân végleg visszatért Magyarorszâgra. Kizârôlag a
hîrlapirâsnak élt, nagy népszerûségre tett szert. Kônyvei a
kônyvnapokon minden alkalommal sikert arattak. Tôbb nagy
fôvârosi lap munkatârsa lett. A fôvârosi sajtôval egyûtt kerûlt
Szombathelyre, aboi az utolsô pillanatokig maradt. A hâborû
utân 5 évig maradt Salzburgban, aboi romeltakarîtâsi és
épîtési munkâval tartotta fenn magât, kôzben Szathmâry
Lajossal egyûtt Sorsunk cimmel folyôiratot indîtott. Késôbb
Ûj-Zéland fôvârosâba vândorolt ki, ahol tôkéletes angol
nyelvtudâsâval a Nemzeti Kônyvtâr folyôirat-osztâlyânak
vezetôje lett.

Amîg Budapesten fejtette ki îrôi és hirlaplrôi tevékeny-
ségét, "magyar Jack London"-nak hîvtâk. Regényei, amelyek
kôzûl az "Ûj otthonunk vôlgye", a "Tôrôkbûkk", "Az âcs", az
"Emilia", "A kék lâmpa" és "Az értelem pillérei" cimûek a
legismertebbek, az îrô mindig vidâm kedélyét sugârozzâk.
Ônâllôan megjelent kôtetein kivûl az 1979-ben elhunyt kivâlô
îrô emlékét elbeszéléseinek és ûtleîrâsainak szâzai ôrzik.

KRAMÂR JENÔ

az orvostudomânyok doktora, gyermekgyôgyâsz szakorvos,
egyetemi tanâr (Omaha, Nebraska). 1967 ôta a tudomânyos
fôosztâly tagja.



1895-ben, Budapesten szûletett, egyetemi tanulmânyait is
ott végezte. Doktorrâ 1920-ban avattâk. 1925/26-ban a
Harvard egyetemen folytatott tanulmânyokat. 1931-tôl 1944-
ig a szegedi egyetem orvosi karân a gyermekgyôgyâszati tanszék
tanâra volt. 1938/39-ben az orvosi kar dékânja, 1943/44-ben
pedig az e^etem rektora lett. A mâsodik vilâghâborû utân az
Egyesûlt Âllamokba kôltôzôtt. A nebraskai Omahâban a
Creighton egyetem orvosi karânak gyermekgyôgyâszati tan-
székét tôltôtte be. 100-nâl tôbb tanulmânyt és szakcikket îrt.
1981-ben hunyt el.

KUN-SZABÔ ISTVÂN

az orvostudomânyok doktora, antropolôgus (Philadelphia,
Pennsylvania). 1976 ôta a tudomânyosfôosztdly tagja.

1913-ban, Magyarorszâgon szûletett. Egyetemi tanul
mânyait Szegeden végezte, ahol 1939-ben avattâk doktorrâ.
Magângyakorlatot folytatott és antropolôgiai kutatâsokat
végzett. Szâmos tanulmânya jelent meg. A mâsodik vilâg
hâborû utân jelenlegi lakôhelyén telepûlt le és folytatott orvosi
gyakorlatot. Helyi és orszâgos vonatkozâsban minden magyar
ûgy lelkes tâmogatôja, az Amerikai Magyar Szovetség orszâgos
alelnôke volt. 1981-ben hunyt el.

Tanulmânya:
A magyar és a romdn fajta kôzti antropolôgiai kûlônbség.

A XVI. MTk., 1977., 113-124. oldal.

KUTAS ERZSÉBET

kôltô (Rosemont, Pennsylvania). 1974 ôta az irodalmi
fôosztdly tagja.

Budapesten, sokgyermekes tisztviselô csalâdbôl szûletett.
Elemi és kôzépiskolai tanulmânyait is a fôvârosban végezte, de
a szûnidôket gyermekkorâban mindig a Tisza mellett, késôbb a
Balaton vidékén tôltôtte. Sok szép emléke, édesanyja nagy
olvasottsâgânak hatâsa és a maga — éveken ât folytatott —
kônyvtâri munkâja a betû és îrâs szerelmesévé tette, fajtâjânak
szeretetét elmélyltette. 1945-ben Schimert A. Péter orvoshoz
ment férjhez; vele, és hârom gyermekével 1956-ban kerûlt az



Egyesiilt Âllamokba, ahol îrâsait is nyilvânossâgra hozhatta.
Kûlônbôzô nyugati magyar folyôiratokban és hetilapokban
szâmos kôlteménye és rôvid elbeszélése jelent meg.

Mûvei:

Anydnak szûlettem. Hârom évtized versei. Mùnchen, Griff,
1975., 269 oldal.

Nem drnyak ôk. Regény. Mùnchen, Griff, 1975., 211 o.
Egy szi'v két élete. Regény. Mùnchen, Ledermùller, 1980.,

199 o. (A Ledermùller Irodalmi Alapîtvâny pâlyâzatân dîjat
nyert mû.)

KUR CSABA

szobrâsz- és festômûvész (Warren, Ohio). 1971 ôta a
mûvészetifôosztdlytSigidL.

1926-ban, Magyarorszâgon szùletett, kôzépiskolai tanul-
mânyait azonban mâr csak a mâsodik vilâghâborû utân
Németorszâgban tudta folytatni. Ennek eredményeként Augs-
burgban a "Schutzverband Bildender Kùnsder" tagja lett.
Olaj arcképfestményeivel és szobrâszati alkotâsaival tôbb
kiâllîtâson sikert aratott. Az Egyesùlt Âllamokba 1951-ben
telepùlt ât. Olaj- és vlzfestményeivel itt is hamarosan kitûnt,
érdeklôdése mégis mindinkâbb a szobrâszat felé fordult.
Mûveit szâmos kiâllîtâson mutatta be. A "Butler Institute of
American Art" youngstowni kiâllîtâsân 1975-ben ugyanolyan
âltalânos elismerést vîvott ki, mint a Magyar Talâlkozô
képzômûvészeti kiâllîtâsain tôbbszôr is. Legutôbb Bartok
Bélârôl készitett mellszobrât helyezték el a "Kennedy Center
for Performing Arts" épùletében.

Szobrai:

Méditation. Stone. Heroic Portrait ofJohn Young. Stone.
Comfort and Safety. Stone. Girl with Lute. Stone. The Desire.
Stone. The Air-Hammer. Stone. Contemplation. Terra cotta.
Gîrl with Jug. Terra cotta. The Leather Jackets. Terra cotta.
The Shepherd. Wood. Head of the Three Year Old. Terra
cotta. Head ofMy Daughter. Stone. Lacis Head. Terra cotta.
Bust of My Father. Stone. Head of Gabriel. Terra cotta.
Beethoven. Terra cotta. Horse and Horsman. Stone. Seated
Girl. Stone. Béla Bartok, the Composer. Bust.



KUHRNER BELA

a jogtudomânyok doktora, irodalomtôrténész, mûbirâlô és
kôzîrô (az Amerikai Egyesult Âllamokban). 1966 ôta a
tudomânyos fôosztdly tagja. 1975 ôta tiszteleti tag, a nyelv- és
irodalomtudomânyi osztdly volt elnôke.

1895-ben, Billéd nagykôzségben, Torontâl vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait âllami
fôgimnâziumban végezte. 1912-ben érettségizett. A pécsi m.
kir. Erzsébet tudomânyegyetem jog- és âllamtudomânyi,
valamint behatô irodalomtôrténeti tanulmânyokat végzett.
Doktorrâ 1933-ban avattâk. Tôbb mint két évtizeden ât

magyar kisebbségi napilap vezércikkîrôja, mûvészeti és iro-
dalmi bîrâlôja volt. Egy ideig râdiô-szaklapot szerkesztett,
majd kôzigazgatâsi szolgâlatba lépett. 1945-ig az egyik
tôrvényhatôsâgi jogû vâros kulturâlis tanâcsnoka volt. A
mâsodik vilâghâborû utân az Egyesult Âllamokban telepedett
le, igen élénk szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. Tanul
mânyait, amelyeknek szâma kôzel 200-ra tehetô, fôleg a
Katolikus Magyarok Vasârnapja, a Kanadai Magyar Ûjsâg, a
miincheni Magyar Nôk és a clevelandi Az Ûjsâg kozôlte.
Munkâssâgârôl az Ârpâd Akadémiânak pontos ôsszefoglalô,
1967 ôta pedigévi beszâmolôt kûldôtt. Irâsait legtôbbszôr Kûri
Bêla néven vagy KB (kb), (dr.kb) jelzéssel kozôlte.

Kiemelkedôbb tanulmdnyav.
"Mondottam ember: Kûzdj és bizva bîzzdV. Katolikus

Magyarok Vasârnapja (KMV) 1962., 10-13. szâm.
A Délmdék magyarsdga a két hdborû kôzôtt. KMV 1962.,

19-20., 22-23. szâm.

Emlékezzûnk csak a "nagy pal6c"-ra. KMV 1962., szep-
tember 23 és 30, oktôber 14 és 21.

A Zrinyidsz és kôltôje. Qeligés kézirat.) 1964-ben ezûst
Ârpâd-érmet nyert.

Bartôk Béla és a népdal. KMV 1965., szeptember 26,
oktôber 3, 10, 17, és24.

Irodalmunk és a Déliridék. KMV 1966., 26-27, 31, 33,
39-41, 43 és 45. szâm. (1976-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)

Délvidéki irôi arcképek. KMV 1968., 7-9., 1969., 13-14.,
52-53., 1974., 35-36. szâm.



A "Szigeti veszedelem". KMV 1970., 15-20., 22-24. szâm.
A Halotti Beszédtôl Ady Endréig. Kanadai Magyar Ûjsâg

1972., 23-24., 26-41. szâm.
Maddch Môzese. Kanadai Magyar Ûjsâg 1973., 49-50., és

1974., 1 -3. szâm.

A déli végeken tûl is dalol a magyar nép. KMV 1977.,
21-23. szâm.

Egy délvidéki magyar nyelvtudôs {Bdrczi Géza 1894-1973).
KMV 1977., 35. szâm.

Megemlékezés Arany Jdnos és Tompa Mihdly szûletésének
130. évfordulôjdrôl. A VII. MTk., 1968., 93-99. oldal.

Hozzdszôlds a Duna-medence jôvôjét tdrgyalô elôaddshoz.
A VII. MTk., 1968., 171-174. oldal.

Bartôk Béla emlékezete. A X. MTk., 1971., 92-102. oldal.

LAJOSSY SÂNDOR

presbiteriânus lelkész, kôltô, îrô, szerkesztô és kiadô (East
Croydon, Surrey, United Kingdom). 1966 ôta az trodalmt
fôosztdly tagja.

1920 szeptember 12-én, Lajosmizse nagykôzségben, Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vârmegyében szûletett. Valôdi neve Tamds
Sdndor. Hittudomânyi tanulmânyait Budapesten végezte.
Magyarorszâgon Szigethalmon, majd Budapesten, a kûlfôldôn
Bécsben, majd az angliai magyar reformâtus egyhâz kotelé-
kében teljesitett lelkészi szolgâlatot, késôbb a Szabad Egyhâzak
lelkésze lett. London tôszomszédsâgâban telepûlt le. "Magyar
Csalâd" cîmmel idôszaki lapot inditott, szerkesztett és adott ki,
"Harsona" névvel pedig kônyvkiadô vâllalatot létesitett.
Mintegy 50 ônâllô kônyve jelent meg. Verseit, elmélkedéseit,
cikkeit és hosszabb-rôvidebb tanulmânyait a kûlfôldôn meg-
jelenô magyar lapok évtizedek ôta rendszeresen kôzôlték és
kôzlik. Kiadôvâllalatânak gondozâsâban szâmos szerzô mûve
jelent meg. "Ismertek minket?" cimmel kôltôi antolôgiât is
adott ki. Tôbb irodalmi pâlyadijat nyert. Irôi tevékenységét
szinte gyermekkorâban kezdte. Elsô îrâsait a Kecskeméti



Kôzlôny, néhâny budapesti lap, majd a Magyar Nôk, a
Belgiumi Magyarok, a Pâsztortûz, Harangszô, Vasârnapi
Levél stb hozta.

Mûvei:

Elsô szerelem volt. Kisregény. Croydon, Harsona, 1961.,
mâsodik kiadâsa 1963., 56 oldal.

Sasszdrnyakon. Versek: 1926-1956. Croydon, Harsona,
1964., 24 oldal.

A szentek nyomâban ibér fôldôn. Ûti jegyzetek. Bées,
Vasârnapi Levél, 57 oldal.

Cîncognak az egerek. Népies kisregény. Brùsszel, Magyar
Turân-Sumér Szemle, 1968., 38 nagyalakû oldal.

Lidike. Kisregény. Fahrwangen, Duna Kônyvkiadô, 1970.,
85 oldal. (Jeligés kéziratâval 1966-ban ezûst Ârpâd-érmet
nyert.) Angolul "Détails frorh the Hungarian Uprising, 1936"
alcîmmel 35,000 példânyban jelent meg.

Hol van az a nydr? Novellâs kôtet. Kôln, Pâsztortûz,
1973., 152 oldal.

Szeretlek, Hazdm, mindhaldlig! Ûj versek: 1957-1973.
Mûnchen, Donau Verlag, 1973., 140 oldal.

A fehér asszony. Târsadalmi és politikai regény. London,
Turul Nyomda, 1976., 150 oldal.

Londoni vdrtdn. Fahrwangen, Duna Kônyvkiadô,
1978., 160 oldal.

Gyônyôrû ez a nagy vildg! London,Turul Press, 1980,170 o.

LANTOSNÉ SZABÔ ELZA

kôltô. szînmûlrô, tânckarvezetô, rendezô (Toronto, On
tario, Canada) 1972. ôta az irodalmifôosztdly tagja.

Magyarorszâgon szûletett, Pécsett és Zsâmbékon jârt
iskolâba. Kicsi korâban a pécsi szînhâzban gyermekszerepeket
jâtszott, szavalt, énekelt. Két szînmûvét Pécsett, mâs vidéki
vârosokban és Budapest kôrnyékén hoztâk szînre. Szâmos
egyfelvonâsosât is elôadtâk. 1959-ben Montréalban szinjâtszô
tânccsoportot alakitott, amely ugyanott és kûlônbôzô kanadai
orszâgos ûnnepségeken is tôbbszôr nagy sikert aratott.
Montréalban a nyomorékoknak havonta szôrakoztatô estet
rendezett. Gyakran szerepelt a tâvolbalâtô mûsorân. Anyâk
napjân, szûreti mulatsâgokon, iskolâk, egyhâzkôzségek ûnnep-



ségein kitûnô rendezônek bizonyult. Kôlteményeit, zeneszer-
zeményeit Magyarorszâgon fôként a Magyar Irôk Antolôgiâja,
a Sztâr, a Magyar Râdiô Ûjsâg, a Magyar Muzsikus, Magyar
Zenealbum rendszeresen kôzôlte. Magyarorszâgon is, Kana-
dâban is szâmos dîszoklevelet, arany, ezùst és bronz érmet
nyert. îrâsait kûlfoldôn a Katolikus Magyarok Vasârnapja, a
Képes Vilâghîradô, a Kanadai Magyarsâg és tôbb mâs lap
hozta. 1974-ben hunytel.

Fôbb mûvei:

A tdbornok leânya. Szînmû. Bemutattâk a pécsi Nem-
zeti Szinhâzban.

Vardzslô. Szînmû. Bemutattâk Pécsett és Budapest kôr-
nyékén.

Népvdndorlds. Hôsi eposz kéziratban.
Minden csûtôrtôkôn. Regény. Kôzôlte a Tulipân Egyuttes

havonta megjelenô kôzlônye.
Orgonavïrdgos tavasz. Keringô. Vers és zene. Budapest,

Scala Zenemûkiadô, 1941.
Tulipdnos Idda. Versgyûjtemény. (Jeligés kéziratként 1972-

ben bronz Ârpâd-érmet nyert.)

LAURISIN LAJOS

a bôlcsészettudomânyok doktora, operaénekes (New York,
New York). 1971 ôta a mûvészeti fôosztdly tagja, 1975 ôta
tiszteleti tag.

1897 mârcius 26-ân, Kalocsa vârosâban szûletett. Kôzép-
iskolai tanulmânyainak befejezése utân elôbb az esztergomi
fôegyhâzmegye papnevelô intézetében bôlcseletet és hittu-
domânyt hallgatott, késôbb mint premontrei papnôvendék
folytatta tanulmânyait Jâszôvârott, aboi Mécs Lâszlô évfo-
lyamtârsa volt. 1918-ban kilépett a rendbôl, Vigyâzô Ferenc
grôf magântitkâra lett, jogot hallgatott és énekelni tanult.
Kôzben Râkosi Szidi szîniiskolâjât is elvégezte, s mâr 1921
tavaszân szinpadra lépett. Énekmûvészi képességével pârosulô
tehetsége hamar ismertté tette. 1922-ben a Turâni Regôs
Csoport tagja lett s 1926-ig mintegy ezer hangverseny
keretében az egész orszâgot bejârta. Nemcsak orszâgos
hîrnévre és pâratlan népszerûségre tett szert, hanem a magyar



dal tolmâcsolâsa terén is halhatatlan érdemeket szerzett.

1926-ban elvégezte a Zenemûvészeti Fôiskola opera-tanfo-
lyamât, aztân a m. kir. Operahâz kôtelékébe kerûlt, aboi egyik
sikert a mâsik utân aratta. 1941-ben az Orszâgos Magyar
Szîniakadémia tanârâvâ nevezték ki. Magyar irodalomtôr-
ténetet, kôltészettant, lélektant adott elô s a magyar szînjâtszâs
tôrténetével ismertette meg hallgatôit. 1943-ban a magyar
râdiô drâmai osztâlyânak élére kerûlt. Magyarorszâgot 1945-
ben hagyta el és 1950-ben New Yorkban telepedett le, aboi
kântor lett s a magyar mûvelôdést élete végéig példâtlanul
magas szmvonalon szolgâlta. A Magyar Talâlkozô kozônsé-
gének Clevelandben tôbbszôr is felejthetetlen élményt nyûjtott
elôadômûvészetével és fînom szellemességével. 1977-ben hunyt
el.

Fôbb szerepei:
Canio — Leoncavallo "Bajazzo"-jâban.
Barinkay — Strauss "Cigânybârô"-jâban.
Meister Vilmos — Thomas "Mignon"-jâban.
Kâlmdn diâk — Poldini "Farsangi lakodalom" cîmû

darabjâban.
A herceg — Verdi "Rigoletto"-jâban.
DonJosé — Bizet "Carmen"-jében.
Rodolfo — Puccini "Bohémélet"-ében.
Turiddu — Mascagni "Parasztbecsûlet" cîmû operâjâban.
Szu-Chong — Lehar mûvében, "A mosoly orszâgâ"-ban.

Verseskôtete:

Alkonyï mesék cîmmel 1922-ben, Budapesten jelent meg.

LENDVAY IMRE

nép- és iparmûvész (St. Louis, Missouri). 1980 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

1909-ben Vécs nagykôzségben, Heves vârmegyében szû-
letett. Tanulmânyainak befejezése utân mûbûtorasztalosi
képesîtést szerzett, majd népmûvészeti târgyakat és berakâsos
(intarziâs) mûvészi hûtorokat, képeket készitett.

Amerikâba 1957 jûnius 14-én érkezett. 1958-tôl 1979-ig St.
Louisban a magyar egyletek elnôki tisztét tôltôtte be. Az
Egyesûlt Allamok fennâllâsânak 200. évfordulôjâra Zâgonyi



Kâroly amerikai magyar hôs hîres springfieldi lovasrohamârôl
âllîtott ôssze berakâsos fatâblaképeket, amelyek az ûnnepségek
sorân âltalânos feltûnést és osztatlan tetszést arattak, majd
mûzeumba kerûltek. Ezek a képek a XVIII. Magyar Talâlkozô
képzômûvészeti kiâllîtâsân tôrtént bemutatâs utân 1978-ban
ezùst Arpâd-érmet nyertek.

LENGYEL ALFONZ

a bôlcsészettudomânyok doktora, mûvészettorténész és
régész, egyetemi tanâr (Fort Mitchell, Kentucky). 1970 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1921 oktôber 2I-én Gôdôllô nagykôzségben, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vârmegyében szûletett. A Ludovika Akadémia
elvégzése utân 1944-ben avattâk hadnaggyâ. Miskolcon
jogakadémiât végzett, a budapesti egyetemen pedig mûvé-
szettôrténeti és régészeti tanulmânyokat folyatott, majd
régészeti tevékenységet fejtett ki. 1950-tôI I956-ig a kommu-
nistâk bôrtônében ûlt. A szabadsâgharc leverése utân Auszt-
riâba menekûlt, onnan pedig az Egyesûlt Âllamokba vândorolt
ki, ahol a San José âllami egyetemen folytatta régészeti
tanulmânyait, amelyeket aztân Pârizsban, a Sorbonne egye
temen fejezett be summa cum laude eredménnyel és 1964-ben
doktori oklevél megszerzésével. I96I-tôl I963-ig San Joséban
segédtanâr, 1963-tôl I968-ig a Maryland egyetem eurôpai
tagozatân, 1968-tôl I972-ig a detroiti Wayne egyetemen, azôta
pedig I977-ig a Northern Kentucky âllami egyetemen
tanârként mûkôdôtt, kôzben mâs régészeti feladatkôrôket is
ellâtott. Szâmos elôadâst tartott, konferenciâkon vett részt és
kûlfôldi âsatâsokat vezetett, szakirodalmi munkâssâgot vég
zett. Kozel 20 tudomânyos munkât bîrâlt és 20-nâl tôbb
szaktanulmânyt irt mûvészettôrténeti és régészeti târgykôrbôl.
Jelenieg az âltala megalapîtott Régészeti Intézet dékânja az
ohiôi Cincinnati-ban.

Fontosabb kônyvei:
Art and Life ofA.L.Barye. Dubuque, Brown, 1963., 50 p.
Art and Life of Alexander Finta. Washington, Kossuth

House, 1964., 60 pages.
Chronological History of Roman Art. Granville, Denison

University Printing, 1968., 150 pages.



Quattrocento. Dubuque, Kendall-Hunt, 1971., 208 pages.
Field Procédures for Classical Archaeology. Highland

Heights, Collage Printing, 1972., 105 pages.
A Chronological Survey ofEtruscan Art and Archaeology.

Highland Heights, Collège Printing, 1974., 120 pages.

Fontosabb tanulmdnyav.
An Unnoticed Détail on Mansart. Academician. Volume

111, No. 4(1971)., pp. 79-83.
Preliminary Report on the Excavation in Ancient Sir-

mium. Etruscans, No. 2 (1970/72)., pp. 5-16.
Excavation in Santa Lucia de Rosia 1970-1971. Etruscans,

No. 2 (1970/72)., pp. 1-4.
Preliminary Report of Survey and Excavation in Castellare

di Casanova di S. Eedele. Acta Toscana. Volume 1 (1974).,
pp.52-56.

Preliminary Report of the Archaeological Campaign at
Santa Lucia, Rosia/Siena 1972 and 1973. Acta Toscana.
Volume 1 (1974)., pp. 15-56.

Archaeological Notes from Monténégro, Yugoslavia. Acta
Toscana. Volume 1 (1974)., pp. 63-66.

Excavations at the Castelliere di S. Eedele in Chianti:
Report on the 1973 Season. Etruscans. Volume 111 (1974).,
pp. 52-56.

The Médiéval Water Engineering at the Hermitage of SS.
Lucy and Anthony of Rosia. Bulletin of Mediterranean
Archaeology. Volume II (1978)., pp. 17-25.

The Library of the Humanist King Matthias Corvinus of
Hungary, Fifteen Century Studies. Volume I (1978), pp.
141-148.

Distinctive Eeatures in Season-Sarcophagi in Provincia
Africa, Bulletin of Mediterranean Archaeology. Volume 11
(1978)., pp. 17-25.

Geophysical Survey in Carthage. Journal of Field Archae
ology. Volume 3, No 4, (1976)., pp. 468-469.

America szerepe Karthdgô romjainak megvédésében. A
Xlll. MTk., 1974., 173-176. oldal.

Az Arpdd-kori bencés épûkezések. A X. MTk., 1971.,
207-215. oldal.

Kina Mao u^an. A XX. MTk., 1980., 143-147. oldal.



LEGRÂDY TAMÂS

az âllamtudomânyok doktora, zeneszerzô, karnagy és
rendezô (Willowdale, Ontario, Canada). 1971 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

Budapesten szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait Sop-
ronban, a Râkôczi Ferenc honvéd reâliskolâban, egyetemi
tanulmânyait Debrecenben és Pécsett végezte. Doktorrâ
1946-ban avattâk Pécsett. Zenemûvészeti tanulmânyait Buda
pesten a Bartok Béla Konzervatôriumban 1953-ban fejezte be.
Utâna mint zeneszerzô, a râdiônâl, a Hiradô és Dokument
filmgyârnâl és a Néphadsereg Szînhâzânâl mûkôdôtt. 1956
utân Montréalban telepedett le. Tv-hangszerelô és karmester,
majd a Pedagôgiai Intézet, a McGill egyetem, 1966 ôta a
Loyola Collège, 1972 ôta a École secondaire Etienne Brûlé
tanâra lett. Magyarorszâgon Tassy Tamâs néven ismert
zeneszerzô.

Mûvev.

A bôlcs mosoly. Zenés vîgjâték. 1945.
Keleti kalandok. Zenés vîgjâték. 1949.
Hétvégi pihenô.SzimionWixis szvit a Magyar Râdiôban.1953
Dunai képek. Ugyanaz, ugyanott, 1954.
Divertimento for Flûte, Oboe and String Trio. (A "New

Ottawa Chamber Ensemble" mutatta be 1958-ban.)
Transylvanian Gypsy Dance. Hegedûre zongoraklsérettel,
Automne, Interlude, Variations sur une chanson cana

dienne-française and Danse barbare vonôszenekarra. (Mind a
négyet a montréali GKVL-râdiô mutatta be 1960-ban.)

Suite for Brass Quintet. (A "Canada Council of Arts"
zeneszerzôi versenyén elsô dîjat nyert. A torontôi Berandol ki is
adta.) 1964.

Three Dates. Szvit gordonkâra zongoraklsérettel. 1964.
Bemutattâk 1974-ben.

Palotâs. Zenemû. (1970-ben bronz Ârpâd-érmet nyert.)
Sonate pour violin et piano. 1974.
Two French-Canadian Folk-Songs for Concert Band.

Toronto, Canadian Music Sales, 1974.
T/îe MazVman. Jellemkép fûvôszenekarra. Toronto, 1978.

Tankônyvei:
222 Reading Exercises. (A Kodâly-môdszer alkalmazâsa.)



Montréal, Fides, 1966., 52 pages.
257 Reading Exercises. (A Kodâly-môdszer alkalmazâsa

konzervatôriumi szinten.) Montréal, Fides, 1966., 52 oldal.
Lisons la musique. (A Kodâly-môdszer alkalmazâsa.)

Montréal, Fides, 1966. Elemi szinten I. kôtet, 50 oldal., II.
kôtet 50 oldal.)

Via l'bon vent Fûvôszenekari tankônyv (Ontario Ministry
of Education, 1980.

LINTNER ANTAL

a mezôgazdasâgi vegyészet doktora, vegyészmérnôk (Pitts-
burgh, Pennsylvania). 1975 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

1905 november 27-én, Tolna nagykôzségben, Tolna
vârmegyében szûletett, de Munkâcson nôtt fel, alsôbb fokû
iskolâit is ott végezte. Esztergomban érettségizett. Mûegyetemi
tanulmânyait Mûnchenben végezte, aboi 1930-ban vegyész-
mérnôki, 1933-ban pedig doktori oklevelet szerzett. Tanul
mânyait Franciaorszâgban a dijoni, Magyarorszâgon pedig a
budapesti mûegyetemen folytatta, a magyar vegyészmérnôki
oklevelet is megszerezte. Elôbb a textil-, késôbb a textil-vegy-
szeriparban mûkôdôtt, mûszaki igazgatô lett. 1947/48-ban
Pârizsban végzett kutatâsokat, majd bat éven ât Argentînâ-
ban, Uruguayban és Cbîlében mûszaki tanâcsadô volt.
1945-tôl 1956-ig Kanadâban folytatott ipari kutatômunkât,
azutân a pittsburgbi Calgon Corporation mosôszerekre és
kozmetikai anyagokra vonatkozô kutatâsainak vezetôje lett, 15
évi tevékenység utân pedig ônâllô tanâcsadô vegyészmérnôk-
ként mûkôdik.

Tôbb amerikai, kanadai és nemzetkôzi szabadalma van.
Tanulmânyai és szakkôzleményei magyar, német, spanyol és
angol nyelvû amerikai szaklapokban, folyôiratokban jelentek
meg. A pittsburgbi "Magyar Târsasâg"-nak éveken ât elnôke
volt; a "Magyarsâg" cimû betilapnak munkatârsa.

LOKKOS ANTAL

irô és kôltô, tanâr és kônyvtâros (Genova, Suisse). 1968 ôta
az irodalmifôosztdly tagja.

1928-ban Gôr kôzségben. Vas vârmegyében szûletett.



Kôzépiskolai tanulmânyait Kôszegen és Pannonhalmân vé-
gezte, 1948-ban érettségizett. Elôbb teolôgiât és bôlcseletet
hallgatott, aztân a budapesti egyetemen magyar nyelvészeti és
irodalomtudomânyi tanulmânyokat folytatott. 1956 utân a
svâjci Genfben telepedett le, aboi latin, francia és magyar
szaktanâri képesitést szerzett, a nemzetkôzi nevelésûgyi iroda,
majd az egyetemi kônyvtâr tisztviselôje lett. Verseit, novellâit,
cikkeit elôszôr a "Fûveskert" cimû antolôgia, aztân a
Nemzetôr, a Magyar Hâz, a Katolikus Szemle, az Ûj Lâtôhatâr
és szâmos mâs magyar lap, folyôirat kôzôlte. îrâsait idegen
nyelveken is kôzôlték. 1974-ben a Sîk Sândor dlj nyertese lett.

Mûvev.

A kis tûcsôk tôrténete. Mesekônyv. Rôma, Anonymus,
1959., 96 oldal.

Elveszett patakok. Verseskôtet. Brùsszel és Mûnchen.
Magyar Hâz, Nemzetôr és Greif Kiadô. i960., 176 oldal.

A cjemjbéjz.Novellâs kôtet.Rôma,Anonymus, 1962., 204 o.
Balladdk, énekek. Rôma, Anonymus, 1967., 80 oldal.

(1968-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)
Irodalmiparôdidk. Kézirat. 120 oldal.
Verseskôtet. Kézirat. 80 oldal.

Novellds kôtet. Kézirat. 100 oldal.

Cikkei:

Une impression genevoise de 1502. Geneva. Volume 20
(1972)., pp. 205-215.

Un chansonnier de Geneve. Geneva. Volume 22 (1974).,
pp. 297-301

LUDÂNYl ANDRÂS

a bôlcsészettudomânyok doktora (in political science),
egyetemi tanâr (Ada, Ohio). 1973 ôta a tudomdnyos fô-
osztdly tagja.

1940 februâr 12-én, Szikszô nagykôzségben, Abaûj-Torna
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. Magyarorszâgrôl
négyéves korâban kerûlt el. Kilencéves korâig Ausztriâban
nevelkedett, 1949-ben szûleivel egyiitt jôtt az Egyesûlt
Allamokba. 1958-ban New Yorkban érettségizett. Ugyanott
részt vett a magyar cserkész- és lôvész-mozgalomban. Felsôfokû



tanulmânyait az illinoisi Elmhurst College-ban kezdte tôr-
ténelemmel. Az M.A. fokozatot 1966-ban, a Ph.D. fokozatot

pedig 1971-ben a Louisiana âllami egyetemen szerezte meg. Az
Ohio Northern egyetemen a politikai tudomânyok tanâraként
mûkôdik. 1967 ôta az "Itt-Ott" cimû idôszaki magyar folyôirat
târsszerkesztôje és âllandô munkatârsa. Tudomânyos szak-
lapokban szâmos tanulmânya és kôzleménye jelent meg,
magyar és angol nyelven gyakran tartott és tart elôadâsokat.
Kiemelkedô

tanulmdnyai:
Rumanian-Hungarian Discord in Transylvania. A Study in

Communist Internationalism. Masters Thesis in Political
Science. Bâton Rouge, Louisiana State University, 1966.,
xi, 264 pages.

Hungarians in Rumania and Yugoslavia. A Comparative
Study of Communist Nationality Policies. Doctoral Disser
tation in Political Science. Bâton Rouge, Louisiana State
University, 1971., xiv, 497 pages.

A szétszôrtsâgban élô ifjûsdg magyarsdgtudata. A IX.
MTk., 1970., 174-182. oldal.

Illûziômentes gondolatok Erdélyrôl, a Vajdasdgrôl és
rôlunk. Itt-Ott IV (1971). évfolyam, 11. szâm, 5-14. oldal.

Fartizdnok, ddkok és magyarok. Kôzép-eurôpai mitolôgidk
és a magyarsdg jôvôje. Itt-Ott, V (1972). évfolyam, 10. szâm,
21-28. oldal.

Ôreg népek Amerikdban: ôrmények, gôrôgôk, zsidôk.
Itt-Ott, VI (1973). évfolyam, 7-14. oldal.

Jugoszldvia vdlsdga és Kôzép-Eurôpa jôvôje. A XII. MTk.,
1973., 67-77. oldal.

A ddkoromdn dllam-mûosz és az erdélyi magyar sors. A
XVl. MTk., 1977., 63-77. oldal.

Szôkincs és ôntudat. A XVIII. MTk., 1979., 97-103. oldal.
Titoist Intégration of Yugoslavia: The Partisan Myth and

the Hungarians of the Vojvodina, 194Ô-197Ô. Polity, Volume
Xll (1979)., No. 2. pp. 225-252.

LUDWIG ARTUR AUREL

a politikai tudomânyok doktora, reformâtus lelkész, îrô és
hitszônok (East Chicago, Indiana). 1972 ôta a tudomdnyos



fôosztdly tagja, 1973 ôta a hzttudomdnyiosztdly elnôke.

Pozsonyban szûletett, kôzép- és felsôfokû iskolai tanul-
mânyait is ott végezte. Kivâlô cserkészvezetônek bizonyult s a
Csehszlovâkiâhoz csatolt magyar terûletek magyarsâga érde-
kében fôleg nevelésûgyi és kôzmûvelôdési téren kimagaslô
érdemeket szerzett. A mâsodik vilâghâborû utân az Egyesiilt
Allamokba kerûlt, 1953 szeptemberében beiratkozott a
daytoni teolôgiâra, aboi 1957 tavaszân oklevelet szerzett.
1958-ban Indiana Harbor magyar reformâtus egyhâzânak
lelkésze, majd az indianai East Chicago egyik reformâtus
egyhâzânak lelkipâsztora lett. Korâbbi magyarsâgszolgâlatât
rendùletlen hittel, sok sikerrel folytatta tovâbb. A clevelandi
Magyar Talâlkozô egyik leglelkesebben kôzremûkôdô âllandô
tagja, évrôl évre gyakori felszôlalôja, elôadôja és tanâcskozâsi
elnôke, az ekumenikus zârô istentiszteletek mindenkori veze-
tôjevolt. 1981 februâr 23-ân hunyt el.

A Magyar Talâlkozô krônikâiban hosszabb felszôlalâsairôl
megjelent ôsszefoglalôk:

Nemzet haza nélkûl is lehet. A VI. MTk., 1967.,98-99. o.
Aldds a szolgdlat hûséges teljesûésére. A VIII. MTk.,

1969., 230-231. oldal.
Erkôlcsi parancsolat. A X. MTk., 1971., 60-64. oldal.
A Magyarorszdg terûletén kivûl élô magyarsdg fennma-

raddsa ésfejlôdése. A XII. MTk., 1973., 173-206. oldal.
A nyelvtudds értékesûése. A XV. MTk., 1976., 109-110.o.
A kisebbségi jog alapja. A XVIII. MTk., 1979., 86-87. o.
Szûlôi tdrsulatok létesûêse. A XIX. MTk., 1980., 34-35.o.

LUX ANDRÂS

kohômérnôk, fizikus, zenetôrténész és zeneesztétikus, volt
egyetemi docens (Westlake, Ohio). 1979 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja és a zeneesztétikai osztdly elnôke.

1921-ben Pâpa vârosâban, Veszprém vârmegyében szû
letett. Kôzépiskolai tanulmânyait ugyanott, a Reformâtus
Kollégiumban, egyetemi tanulmânyait pedig Sopronban, a
Jôzsef Nâdor Mûszaki és Gazdasâgtudomânyi Egyetem Bânya-
és Kohômérnôki Tagozatân végezte, aboi kohômérnôki
oklevelet szerzett; a fizikai kémia tanszékén tanârsegéd, majd a



fizikai tanszéken adjunktus lett. Az 1950-es évek elején az
Erdômérnôki Fôiskola fizikai tanszékének docense volt. Az
Egyesûlt Âllamokba 1956 utân kerûlt ki. Mint fizikus, az akkor
induit szîvsebészetben mûkôdôtt 12 éven ât Clevelandben. Az

utôbbi évtized folyamân a Gould Corporation fizikome-
tallurgusa.

Tôbb szabadalom és szaktanulmâny szerzôje, tudomânyos
és târsadalmi szervezet tagja. 1942-ben Magyarorszâgon a
mûszaki felsôoktatâs kivâlô oktatôja, 1973-ban és 1974-bcn az
American Society for Metals kitùntetéseit nyerte el. Szak-
tudomânyi tevékenységével pârhuzamosan magyar zenetôr-
téneti és zeneesztétikai kérdésekkel foglalkozik, ilyen târgyû
tanulmânyokat îr és elôadâsokat tart. 1980-ban a "Béla Bartôk
Society of America" igazgatô tanâcsânak tagjai sorâba
vâlasztotta.

Tanulmdnyai:
The Use of Convoluted Dises in the Rotating Disc

Oxygenator. (With E.B.Kay M.D. and associâtes. The Journal
of Thoracic Surgery, Volume 36 (1958., No. 2., pp. 268-278.

Megemlékezés Dohnànyi Ernô szûletésének szdzadik êv-
fordulôjdrôl. MTk., 1979., 248-263. oldal. '

Bartôkot hallgatom. A clevelandi Magyar Természettu-
domânyi Kôr 1979. mârcius 31-én megtartott ûlésén "A
szférdk zenéje" cîmû elôadâs verses és prôzai ôsszekôtô szôvege.
Kézirat, 14 oldal.

Optical Parameters of the Polaroid MP-4 Caméra for Fast
Focusing. (Patent pending.) (In print.)

Nagyszildrdsdgû szûrke-vasôntvények metallurgiai ténye-
zôi, a minôség szabdlyozdsa és ellenôrzése. (Kézirat, 22 oldal.)

Megemlékezés Bartôk Béldrôl szûletésének 100. évfor-
dulôjdn. A XX. MTk., 160-169. oldal.

MACARTNEY CARLILE AYLMER

"doctor of letters", tôrténetîrô, egyetemi tanâr (Oxford,
Oxfordshire, England). 1966 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja,
1969 ôta tiszteleti tag.



1895-ben, Crockham Hill helységben, Kent megyében,
Angliâban sziiletett. Egyetemi tanulmânyait a Winchester,
majd a cambridgei Trinity Collège elvégzése utân az oxfordi
egyetemen fejezte be, aboi "doctor of letters" lett. Az elsô
vilâghâborûban tartalékos tûzér hadnagyként vett részt, meg is
sebesûlt. 1925-ben és 1926-ban a bécsi brit konzulâtuson,

aztân 1936-ig a Népszôvetségnél teljesîtett szolgâlatot. 1936 ôta
az oxfordi "Ail Soûls Collège" tagja volt. 1950-tôl 1956-ig az
edinburghi egyetemen a nemzetkôzi kapcsolatok (Interna
tional Relations) tanâraként mûkôdôtt. A Brit és 1947-ig a
Magyar Tudomânyos Akadémia tagjai kôzt foglalt helyet.
1930 ôta magyar tôrténeti kutatâsokat folytatott magyaror-
szâgi kônyv- és levéltârakban is. Magyarul olvasott, irt és
beszélt. Legtôbb mûve magyar tôrténeti târgykôrrel foglal-
kozott. Évtizedeken ât az Encyclopaedia Britannica, a
Chambers' és Harper's Encyclopaedia és az Encyclopaedia
Americana magyar tôrténeti cîmszavait is ô îrta. Az "Annual
Register" Magyarorszâgra vonatkozô cikkeinek 25 éven ât volt
îrôja. Természetesen sok mâs vonatkozâsû cikket és tanul-
mânyt is kôzôlt kûlônbôzô tudomânyos folyôiratokban és
gyûjteményes munkâkban. Kevés kûlfôldi tudôs tett annyi jô
szolgâlatot a magyarsâgnak, mint ô. 1978 jûnius 18-ân hunyt
el. A sajât maga vâlogatâsa szerint legfontosabb

The Social Révolution in Austria. Cambridge, 1926.
The Magyars in the Ninth Century. Cambridge, 1930.,

250 pages.
National States and National Minorities. Oxford, 1934.

Second Edition, New York, 1969.
Huîigary. London, 1934. Magyarul: A mai Magyaror-

szâg, 1936.

Hwigary and her Successors. Oxford, 1937., 391 pages.
Second Edition 1965.

Studies on the Earliest Hungarian Historical Sources.
Volumes 1-V. Budapest, 1938-1942., Volumes Vl-VIl. Ox
ford, 1951.

Problems of the Danube Basin. Cambridge, 1942.
Magyarul: A Duna-medence problémâi, Budapest, 1944.

The Médiéval Hungarian Histonans. Cambridge, 1953.
October 13th. A History of Modem Hungary 1929-1945.



Edinburgh, 1956. Second Edition 1961. Two volumes, 1000 p.
Independent Eastern Europe (with A.W.Palmer). London,

1962. Second Edition 1966.

Hungary. A Short History. Edinburgh, 1962. Also:
Chicago, Aldine Publishing Company, 1962., x, 262 pages.
(1962-ben a legelsô arany Ârpdd-érem nyertese.) Second
Edition 1966., Third Edition 1968.

Maria Theresa and the House of Austria. London, 1968.
The Habsburg Empire 1790-1918. London, 1969. Second

Edition 1972. Shortened Edition in Italian.

The Habsburg and Hohenzollern Dynasties in the XVII-
XVIIIth Centuries. New York, 1970.

Hungary. Cambridge, British Survey Handbooks, 1945.
(Anonymously. )

MAGOSS IMRE

az orvostudomânyok doktora, sebész és urolôgus, egyetemi
tanâr (Williamsville, New York). 1974 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1919 jûlius 19-én, Nagykâta nagykôzségben, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
a budapesti Berzsenyi Daniel gimnâziumban végezte, aboi
1937-ben érettségizett. Egyetemi tanulmânyainak befejezése
utân Budapesten 1943-ban avattâk doktorrâ. Elôbb budapesti
kôrhâzakban, aztân a honvédség orvosi karâban teljesltett
szolgâlatot. 1945/46-ban a németorszâgi Wùrzburg egyetemi
kôrhâzânak orvosa volt, 1951-ig pedig az amerikai haderô
kôtelékébe tartozott. Innen kerûlt a clevelandi Western
Reserve egyetemre, aboi sebész, majd urolôgus, végiil elôadô
lett. 1955 ôta Buffalôban adott elô urolôgiât, amelynek
tanszékét 1971 ôta tôlti be. Szâmos tudomânyos târsasâg tagja,
tôbb konferenciân vett részt. 20-nâl tôbb szaktanulmânya
jelent meg és bârom tudomânyos szakfilm szerzôje vagy
târsszerzôje. Nagyobb

tanulmdnyai:
The Effect of Cortisone on Expérimental Vasovasostomy.

Journal of Urology, Volume 78 (1957)., pp. 78-81.
Primary Carcinoma of the Ureter. New York State Journal

of Medicine, Volume 56 (1956)., pp. 3471 -3489.



Traîisrectal Biopsy ofthe Prostate. Roswell Park Mémorial
Institute Bulletin, Volume 2 (1957)., Nov.-Dec., pp. 152-164.

Management of Testicular Tumors. J.A.M.A. Volume
166 (1958)., pp. 751-758.

Ureterocele in Childhood. New York State Journal of
Medicine, Volume 58 (1958)., pp. 2935-2942.

Surgical Management of Testicular Tumors. New York
State Journal of Medicine, Volume 59 (1959). pp. 3959-3963.

Management of Ureteral Injuries. J.A.M.A., Volume 171
(1963)., pp. 1296-1300.

Surgical Treatment of Pulmonary Métastasés from Ma-
hgnancies of the Genito-Urinary Organs, Journal of Urology,
Volume 84 (i960)., pp. 746-753.

Use of Ileum in Bladder Carcinoma. New York State
Journal of Medicine, Volume 61 (1961)., pp. 2234-2238.

Management of Testicular Tumors in Children. Journal of
Urology, Volume 94 (1965)., pp. 683-686.

Urolithiasis in Childhood. Journal of Urology, Volume 97
(1967)., pp. 537-541.

Treatment of Fibrinolytic Hemorrhage with Proteinase
Inhibitors. Annal of New York Academy of Sciences, Volume
146 (1968)., pp. 625-641.

Vulvar Tumor Due to Prolapsed Urethra. Journal of
Obstetrics-Gynecology, Volume 108 (1970)., pp. 572-575.

Surgical Treatment of Non-Seminomatous Germinal
Testes Tumors. Cancer, Volume 32 (1973)., pp. 1206-1211.

Surgical Management of Testis Tumor. Transactions of
the American Association of Genito-Urinary Surgeons, Vol
ume 65 (1973)., pp. 113-117.

Vesesérûlések kezelése. Az orvostudomânyi osztâly ûlésén
1974-ben bemutatott tanulmâny.

A felsô hûgyutak fejlôdési rendellenességei. Az orvostu
domânyi osztâly ûlésén 1976-ban bemutatott tanulmâny.

A rosszindulatû heredaganatok.. .kezelése. Tanulmâny
kéziratban. (1976-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)

MAGYAROSY SÂNDOR

szolgâlaton kivûli vezérezredes, katonai szakîrô (Cleveland,
Ohio). 1969 ôta tiszteletbeli tag.



1891-ben, Ôbecse nagykôzségben, Bâcs-Bodrog vârme-
gyében, Magyarorszâgon szuletett. A nagyvâradi m. kir.
honvéd hadaprôdiskola elvégzése utân 1909 augusztus 18-ân
avattâk zâszlôssâ. Azôta megszakîtâs nélkûl tényleges katonai
szolgâlatot teljesîtett, mindkét vilâghâborût végigkûzdôtte,
szâmos kitûntetésben részesult. 1945-ben vezérezredesi rang-
ban keriilt Németorszâgba s onnan az Egyesûlt Âllamokba. A
Magyar Katonai Szemle" clmû tudomânyos folyôiratnak

hosszû éveken ât târsszerkesztôje volt. Ebben a folyôiratban
jelentek meg a katonai tudomânyok kôrébôl vett szakcikkei és
tanulmânyai. "A hadmûvészet fejlôdése az ôkortôl napjainkig"
cîmmel kûlôn kônyvet is îrt. A vezérkari tisztképzô akadémiân
a hadtôrténelem tanâra volt. "Korszerû honvédelem" cîmmel
tôbb egyetemen mint meghîvott elôadô, rendszeres elôadâ-
sokat tartott. 1972-ben hunyt el.

Tanulmdnya:
Szent Istvàn, ahadvezér. A IX. MTk., 1970., 20-25. oldal.

MAJOROS MÂRTON

az orvostudomânyok doktora, fui-, orr- és gégegyôgyâszati
szakorvos, egyetemi tanâr (East Print, Georgia). 1974 ôta a
tudomânyosfôosztdly tagja.

1930 oktôber 26-ân Tôkôl nagykôzségben, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vârmegyében szuletett. A budapesti Kôlcsey
Ferenc gimnâzium elvégzése utân 1949-ben érettségizett.
Egyetemi tanulmânyait is Budapesten végezte kitûntetéssel.
Doktorrâ 1956-ban avattâk. Az Egyesûlt Âllamokba 1957-ben
vândorolt ki. A Minnesota egyetemen 1963-ban M.S. fokozatot
szerzett, aztân fui-, orr- és gégegyôgyâszati kôrhâzi, majd
magângyakorlatot folytatott, kôrhâzi fôorvos lett. 1969-tôl
1972-iga Georgia Institute "Electrical Engineering" tagozatân
"associate professer" volt, az Emory egyetem orvosi karân
pedig fui-, orr- és gégegyôgyâszatot adott elô. 1974-ben a
MAHUN Oil and Gas Corporation elnôke, ugyanakkor a
georgiai Decatur kôrhâz igazgatô tanâcsânak tagja lett.
Szâmos tudomânyos kôr és târsadalmi egyesûlet megbecsûlt
tagja, 10-nél tôbb tudomânyos kôzlemény szerzôje. 1979-ben
hunyt el. Nagyobb



tanulmdnyav.
Papilloma ofthe Larynx in Children: A Clinicopathologic

Study." Thesis submitted for M.S. degree in Otolaryngology.
August, 1962. Mayo Graduate School of Medicine.

"Malignant Transformation of Benign Laryngeal Papil-
lomas in Children after Radiation Therapy." The Surgical
Clinics of North America, Vol. 43, pp. 1049T061.

"Meningioma of the Paranasal Siîiiises." Laryngoscope,
Volume 80 (4) (1970., pp. 640-645.

MAKÂR JÂNOS

reformatas lelkész, hittudomânyi és egyhâztôrténeti szakirô
(Franklin, New Jersey). 1971 ôta a tudomânyos fôosztâly
tagja.

1908 jûnius 5-én, Csurgô nagykôzségben, Somogy vâr-
megyében szùletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Csurgôn,
fôiskolai tanulmânyait Pâpân, a Teolôgiai Akadémiân vé-
gezte. 1930/31-ben a bécsi egyetem hallgatôja volt. Lelkészi
oklevelét 1933-ban szerezte meg. 1936-tôl 1942-ig Tatân
hittanâr, tîz éven ât Szokolyân, azutân pedig Kisorosziban
lelkész volt. Kôzben kilenc hônapot internâlô tâborban tôltôtt.
A szabadsâgharc utân Jugoszlâviân és Svâjcon ât 1959 au-
gusztusâban Rochesterbe kerûlt, ahol missziôs lelkész lett. 1960
ôta a New Jersey âllamban levô Franklin presbiteriânus
magyar egyhâzânak lelkészeként teljesitett szolgâlatot. Cikkeit
Magyarorszâgon egyhâzi és helyi lapok, egyhâzi beszédeinek
szôvegét pedig a Reformâtus Igehirdetô szâmai kôzôlték.
1979-ben hunyt el.

Mûvei:

Lesztek nékem tanûim. Esztergom, szerzô, 1935., 125 o.
Kanizsai PdlfiJdnos élete és munkdssdga. New Brunswick,

Standard Press, 1961., 110 oldal. (1972-ben arany Ârpâd-
érmet nyert.)

Nékûnk szôlô evangélium. New Brunswick, Standard
Press, 1962., 141 oldal.

A szokolyai reformdtus egyhdz torténete. New Brunswick,
Standard Press, 1965., 70 o. (képekkel és néprajzi adatokkal).

A franklini magyar egyhdz torténete. New Brunswick,
Standard Press, 1966., 105 o. (képekkel és néprajzi adatokkal).



The Story of an Immigrant Group in Franklin, NJ. New
Brunswick, Standard Press, 1969., 170 o. (képekkel, kottâk-
kal és néprajzi adatokkal). (1971-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert)

Hittem, azéri szôltam. Cleveland, Masryar Igehirdetés
Amerikâban, 1977., 191 oldal.

Orômhirmondôk. Cleveland, Magyar Igehirdetés Ame
rikâban. Makâr Botond kiadâsa, 1980., 303 oldal.

MAKK ÉVA

festômûvész (Honolulu, Hawaii). 1976 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

1933 december 1-én, Hawas-ban, Etiôpiâban szûletett
Holusa Bert dr. és Ribényi Jûlia (Barkôczy bârônô) hâzassâ-
gâbôl. Makk Imre felesége. Tanulmânyait Uganda, Kenya,
Tanganyika és Madagascar iskolâiban (gyakran magânûton)
végezte. Képzômûvészeti tanulmânyokat Pârizsban, majd
Rômâban folytatott, aboi oklevelét "summa cum laude"
szerezte meg. Utâna mûvészeti kôrûtra induit. A braziliai Sac
Pauloban elôszôr a képzômûvészeti akadémia tanâra lett,
azutân a kormânytôl kapott megbîzâst a kormânyzôsâgi
palotâban az âllamfôk arcképeinek megfestésére. Ekkor
talâlkozott Makk Imre festômûvésszel, akivel hâzassâgot kôtôtt
s a tovâbbiakban egyûtt alkotott. Allami épûletek festmé-
nyeinek elkészîtésén kîvûl szâmos templom falfestményeinek
mûvészi kivitelezésében is részt vett. Férjét az Egyesûlt
Allamokba is kôvette, majd vele egyûtt New Yorkbôl
Honoluluba kôltôzôtt. Kôzel 30 nemzetkôzi és 30-nâl tôbb

mâs, nagyobb kiâllîtâson vett részt; arany, ezûst érmeket, elsô
dîjakat és dîszokleveleket nyert, kilenc mûvészi akadémia és
târsasâg tagja lett, két hivatâsrendi magyar szervezetnek is
igazgatôja. 18 nagyobb mûve kôzûl a legtôbb Brazîliâban
talâlhatô. Hârom — talân legkiemelkedôbb — festménye: a
"Jeuness" (csalâdi kirândulâs), a "Green Jade" (gyûmôlcsfélék
az asztalon) és "The Wonder Years" (két kislâny virâgszedés
kôzben).

MAKK IMRE

festômûvész (Honolulu, Hawaii) 1976 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.



1927 augusztus 24-én, Gyôrszentmârton nagykôzségben,
Gyôr vârmegyében szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait ugyan-
ott a bencéseknél végezte. A budapesti Képzômûvészeti
Fôiskolân folytatott tanulmânyainak befejezése utân ôsztôn-
dîjjal Rômâban végzett kiegészîtô tanulmânyokat. A brazîliai
Sao Paulôban a képzômûvészeti akadémia tanâra lett, majd a
kormânytôl kapott megbîzâst mûvészeti feladatok megoldâ-
sâra, de szâmos bazilika és székesegybâz falât is az ô freskôi
dîszitik. 1946 ôta 30-nâl tôbb nemzetkôzi és mintegy 40 mâs,
nagyobb kiâllîtâson vett részt; tôbb arany érmet, szâmos elsô
dîjat és dîszoklevelet nyert, tîz mûvészi akadémia és târsasâg
tagja lett, New Yorkban a magyar mûvészeti târsasâg alelnôke
volt, mâsik hârom mûvészi kôr elnôke, illetôleg târselnôke. 22
nagyobb mûve ismeretes. Ezek kôzt foglal helyet Mindszenty
bîboros arcképe a vatikâni mûzeumban és Carter elnôké a
Febér Hâzban. Kûlôn meg kell emiîtenûnk hârom jellegzetes
fcstményét:a 5/uj^-arckép, a Shimmering Cz"<y-utcarészlet, a
Thundering pedig szâguldô paripâk csoportja.

Alkotâsai tôbb orszâg szâmos kôzintézményének mûze-
umânak, kônyvtârânak, képgyûjteményének tulajdonâba
kerûltek. 1948és 1969 kôzteurôpai, brazîliai, olasz és amerikai
nagy lapoknak is mûvész-munkatârsa volt. Feleségével, aki
ugyancsak festômûvész, gyakran egyûtt alkot és rendez
kiâllîtâsokat.

marina GYULA

a rômai és a kânoni jogtudomânyok doktora, gôrôg
katolikus kanonok, teolôg^iai tanâr, szakîrô, Kârpâtalja volt
kormânybiztosa, Kârpâtalja kormânyzôsâgân a vallâs- és
kôzoktatâsûgyi osztâly volt miniszteri osztâlyfônôke. (Perryo-
polis, Pennsylvania). 1978 ôta a tudomànyos fôosztdly tagja.

1901 mâjus 26-ân, Lonka kôzségben, Mâramaros vâr
megyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanul
mânyait Mâramarosszigeten a piarista fôgimnâziumban vé
gezte, aboi 1920-ban érettségizett. Egyetemi tanulmânyokat
Rômâban, a "Pontificia Universitas Gregorianâ -n folytatott.
1929-ben a rômai és a kânonjog doktorâvâ avattâk. Utâna
Ungvârott a Teolôgiai Akadémia tanâra, majd aligazgatôja
lett és 1941-igjogot és egybâztôrténelmet adott elô. Kôzben —



1939 mârcius 15-tôl 1940 jûliusâig — Kârpâtalja magyar
kormânybiztosa. Azutân pedig a kârpâtaijai kormânyzôsâg
vallâs- és kôzoktatâsûgyeinek legfôbb irânyîtôja és vezetôje lett,
mint miniszteri osztâlyfônok. Ezt a tisztségét 1944 oktôber
23-ig tôltôtte be; ugyanakkor "Canonicus Capituli Mun-
kâcsiensis insigne" volt s ezzel a Ferenc Jôzsef Lovagrend
nagykeresztjének tulajdonosa is lett. 1941-ben Magyarorszâg
kormânyzôja a Magyar Érdemrend kôzépkeresztjével tùntette
ki.

A mâsodik vilâghâborû utân Nyugatra kellett tâvoznia.
Elôbb a budapesti, bécsi, majd a salzburgi egyetem hittu-
domânyi karân adott elô, de mindenûtt és mindig csak
ideiglenesen. Az Egyesûlt Allamokba érkezése utân Buffalo
âllami egyetemének keretében a rômai katolikus Rosary
Collège liturgikus tanszékén, végûl az illinoisi Lisle-ben
mûkôdô Teolôgiai Akadémiân lett ideiglenes elôadô s az orosz
nyelv tanâra. 1962-tôl 1968-ig Pittsburgh-ben a Byzantine Rite
College-ban latin és ôszlâv nyelvet, valamint liturgiât adott
elô. Azôta mâsfél éven ât folytatott munkâval hangszalagon
megôrôkîtette az ôszlâv liturgikus templomi szertartâsok teljes
énekgyûjteményét, az ûgynevezett "Prostopiniâ"-t, amelyet az
Eszaki Teolôgiai Akadémiânak adomânyozott, hogy annak
segitségével azok a nôvendékek, akik a hangjegyeket nem
ismerik, az énekeket hallâs utân megtanulhassâk.

Kûlôn ki kell emelnûnk széles kôrû nyelvtudâsât. Folyé-
konyan beszél magyar, angol, orosz-ruszin, cseh és német
nyelven, kielégîtôen beszél, îr és olvas ôszlâvul, olaszul és
românul, minden mâs szlâv nyelvet megért és szôtâr segît-
ségével olvas.

Mûvei:

Historija Cerkovndjd. Ungvâr, a papnôvendékek sokszo-
rositô ûzeme év nélkûl, 180 oldal.

Pravo Cerkovnoje. Ungvâr, a papnôvendékek sokszorosîtô
uzeme, év nélkûl, 160 oldal.

Magyar-orosz grammatika. Ungvâr, a kormânyzô-biztosi
hivatal kiadâsa, 1940., 114 oldal.

Ruténsors - Kdrpdtalja i^égze/e.Toronto,szerzô,1977.,160 o

Tanulmdnyai:
Kdrpdtalja ônkormdnyzata Magyarorszdg keretében. Az



1939. mdrcius 15-i események. (Kivonatosan). A XVIII.
MTk., 1978., 38-47. oldal.

"Zakarpatszka Oblaszty". Életjel. A Katolikus Magyarok
Vasârnapja 1980-as évkônyve (szerkesztette: Dunai Âkos).
Youngstown, KMV., 1980., 7-25. oldal (12 képpel).

MASSEY DAWSON ILONA

adatait lâsd Hajmdssy Ilona néven.

MATÉIMRE

a bôlcsészettudomânyok doktora, kôzgazdâsz, fôldmû-
velésûgyi minisztériumi fôtisztviselô, egyetemi tanârsegéd, a
kôzgazdasâgtudomânyi egyetem Mezôgazdasâgi Intézetének
volt igazgatôja, orszâggyûlési képviselô, szakîrô (Los Angeles,
California) 1967 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1894 januâr 9-én, Nagyvâradon, Magyarorszâgon szûle-
tett, a lôfô székely Zetelakai Mâté-csalâd sarja. Kôzépiskolai

tanulmânyait Gyulân és Békéscsabân, fôiskolai és egyetemi
tanulmânyait Nagyvâradon és Debrecenben végezte, majd a
berlini Dahlem és a pârizsi Sorbonne egyetemen folytatta.
Doktorrâ jogbôlcseletbôl Debrecenben avattâk. 1919-tôl 1935
végéig a m. kir. fôldmûvelésûgyi minisztérium fogalmazâsi
karâban teljesitett kôzszolgâlatot. E kôzben 1924-tôl 1934-ig a
kôzgazdasâgtudomânyi egyetemen tanârsegéd s a Mezôgaz
dasâgi Intézet igazgatôja is volt, 1920 és 1939 kôzt Eurôpa és
Azsia legtôbb orszâgâban tanulmânyutakon jârt. 1935-ben az
Orszâgos Mezôgazdasâgi Kamara orszâgos igazgatôjâvâ, 1939-
ben pedig a gyulai kerûlet orszâggyûlési képviselôjévé vâ-
lasztottâk. 1941-ben visszavonult, gazdâlkodott, tudomânyos
szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. 1945-ben a kûlfôldre
kényszerûlt orszâggyûlés tagjaként hagyta el Magyarorszâgot.
Az Egyesûlt Allamokba 1950 elején vândorolt ki feleségével
egyiitt. 14 éven ât itt is gazdâlkodott és kôzgazdasâgtudo
mânyi kutatâsokat végzett. Az utôbbiak folytatâsa céljâbôl
amerikai birtokât eladta, Ausztriâba telepedett ât, ahonnan
beutazta Eurôpa minden elérhetô szabad orszâgât. Ezutân
visszatért Amerikâba, folytatta tudomânyos kutatâsait, ame-
lyeknek eredményeirôl idônként a szabad fôldôn megjelenô



magyar lapokban és folyôiratokban szâmolt és szâmol be.
Szakirodalmi tevékenységét kora ifjûsâgâtôl kezdôdôen meg-
szakîtâs nélkùl folytatta. Cikkeinek, tanulmânyainak szâzai
jelentek meg hazai és kûlfôldi szaklapokban és mâs sajtôter-
mékekben, gyûjteményes munkâkban. 1938-tôl kezdôdôen a
"Mezôgazdasâgi Kôzlôny" cîmû kôzgazdasâgtudomânyi folyô-
irat fôszerkesztôje volt.

Mûvei:

Az Orszdgos Fôldbirtokrendezô Bi'rôscig elvi dôntései.
Budapest, Patria, 1921., IGOoldal.

Fôldbirtokreformtôrvény. Budapest, Athaeneum, 1923.80 o •
A magyar fôldmûvelésûgyi minisztérium tôrténete. Buda

pest, Patria, 1925., 95 oldal.
A fôldmivelésûgy igazgatdsdra vonatkozô tôrvények ma-

gyardzata. Budapest, Grill-Térffy, 1. kôtet 1926., II. kôtet
1928., 450 oldal.

Az orszdg igazgatdsdnak modem dtszervezése. Budapest,
Homok Kiadô, 1930., 198 oldal.

A nagyvdrosi kérdés és Budapest székesfôvdros igazgatd
sdnak dtszervezése. Budapest, Homok Kiadô, 1931., 207 oldal.
Ugyanez angolul: The Problem ofthe Modem Organization of
the Great Cities,Budapest.B\id?L'pe:st,Womok. Press, 1931,207 p.

A magyar mezôgazdasdgi igazgatds dtszervezése. Budapest,
Fôldmûvelôdésûgyi Minisztérium, 1935., 96 oldal.

Fôldmûvelésûgy. Budapest, Pallas, 1936., 710 oldal.

Tanulmdnyav.
Mdsféle megkôzelûésre van szûkség. A VI. MTk., 1967.,

99-102. oldal.

Az angolok szerepe. A Vlll. MTk., 1969., 149-154. oldal.
A kôtôtt és a szabad gazddlkodds kicserélôdésével kap-

csolatos kérdésekrôl. A IX. MTk., 1970., 266-275. oldal.

MEDGYESI-MITSCHANG ZSUZSANNA

a bôlcsészettudomânyok doktora, tôrténész, nyelvész,
egyetemi tanâr (Tuscaloosa, Alabama). 1968 ôta a tudo-
mdnyosfôosztdly tagja.

1943-ban, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai tanulmâ-
nyait a "St. Elizabeth of Hungary Academy" tanulôjaként



végezte. A B.A. fokozatot a Fontbonne College-ban, az M.A.,
majd a Ph.D. fokozatot a St. Louis egyetemen szerezte meg.
Fôiskolai és egyetemi tanulmânyait ôsztôndîjjal mindvégig
kitûnô eredménnyel végezte, az Alpha Mu Gamma, a Pi
Gamma Mu és mâs orszâgos elismerést jelentô szervezetek tagja
lett. Doktorrâ avatâsa elôtt, mint "Fulbright Scholar", kilenc
hônapon ât Bécsben végzett kutatômunkât.

1966-tôl 1968-ig a St. Louis egyetemen research assistant,
majd instructor, 1970-ben a kereskedelmi minisztérium
nemzetkôzi osztâlyân mûkôdôtt. 1971-tôl 1977-ig az egész-
ségugyi, kdzoktatâsi és jôléti miniszter helyettesének hivata-
iâban "program officer" és "executive secretary for manage
ment", 1974-tôI a miniszterhelyettes "spécial assistant"-je volt.
1977 ôta az Alabama egyetemen, Tuscaloosa-ban, 'associate
professor' (in Behavioral Science), és a "Collège of Community
Health Sciences"-nek ugyanott tervezési és kutatâsi igazgatôja.

Mûvei:

Count Albert Apponyi, Hungarian Patriot and Conti
nental European. Thesis for Master's Degree, St. Louis,
University, 1966. Kézirat (1967-ben ezust Ârpâd-érmet nyert).

The Influence of the Hungarian Aristocracy upon Franz
Joseph from 1851 -1861. Doctoral Dissertation. St. Louis,
University, 1971, 224 pages.

MEHRLE TAMÂS

a hittudomânyok doktora, domonkos âldozôpap, egyetemi
tanâr (Freiburg, Bundesrepublik Deutschland). 1975 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1912 februâr 14-én, Sopron vârosâban szûletett, 1931-ben
ugyanott a bencés gimnâziumban érettségizett, aztân a
domonkos rendbe lépett. Egyetemi tanulmânyait Grazban, a
franciaorszâgi St. Maximinben és Rômâban végezte. Doktorrâ
a rômai Angelicum-on avattâk. 1940 ôszétôl a domonkosok

budapesti Hittudomânyi Fôiskolâjân dogmatikât, a rend
magyarorszâgi feloszlatâsa utân pedig a veszprémi piispôk
szeminâriumâban filozôfiât adott elô. Amikor a kommunista
kormâny a veszprémi szeminâriumot is feloszlatta, nem fejt-
hetett ki papi tevékenységet. Az egyik budapesti vasgyârban



ôt éven ât segédmunkâs volt. 1956 utân hârom évig a svâjci
magyar egyetemi hallgatôk lelkészeként mûkôdôtt. 1960-ban a
freiburgi egyetemen a dogmatika tanâra lett. Azôta kétszer
vâlasztottâk meg a hittudomânyi kar dékânjâvâ és 10 éven ât
volt a domonkos egyetemi tanârok rendhâzânak, az Alberti-
numnak perjele. Ônâllô, nagyobb munkât nem îrt, kûlônbôzô
folyôiratokban és magyar lapokban azonban szâmos kisebb
cikke, tanulmânya, bîrâlata jelent meg. "Egy az Isten" cîmmel
a Teolôgiai Kiskônyvtâr sorozatâban egyik tanulmânyât kùlôn
is kiadtâk. A mâsodik vatikâni zsinat utân az egyetemi
hittudomânyi tanulmânyok ûjjâszervezése terén jelentôs mun
kât végzett. 1978 ôsze ôta az egyetemen mâr nem ad elô, de a
magyarsâg kôrében tovâbbra is tevékeny lelkipâsztori munkât
fejt ki, kûlfôldi magyar lapokban, elsôsorban a mûncheni
"Életûnk" hasâbjain hittudomânyi tanulmânyokat kôzôl.

MESKO LAJOS

piarista âldozôpap, magyar-latin szakos magyar kozép-
iskolai tanâr, nyelvész és szakîrô (Devon, Pennsylvania). 1975
ôta a tudomânyosfôosztàly tagja.

1911 âprilis 23-ân, Baja vârosâban szùletett. A piarista
gimnâzium elvégzése utân 1929-ben érettségizett. Felsôbb fokû
tanulmânyait a Kalazantinum hittudomânyi fôiskolân és a kir.
m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen végezte. Aldozôpappâ
1936 jûnius 14-én szentelték. 1944-ig Kecskeméten, Buda-
pesten, Debrecenben, Sâtoraljaûjhelyen és Kolozsvârott tanî-
tott, 1944-ben és 1945-ben tâbori lelkészként katonai szol-
gâlatot teljesîtett. 1945-tôl 1947-ig Landshutban a magyar
menekûltek lelkésze volt. Az Egyesûlt Âllamokba 1949-ben
vândorolt ki. 1951-tôl 1956-ig Buffaloban és Philadelphiâban
rômai katolikus iskolâkban, azôta a piarista rend ûj alapîtâsû
tanintézeteiben — Devon-ban, Buffaloban s a 1969 ôta megint
Devon-ban — latin-, tôrténelem- és spanyoltanâr, egyben a két
rendi iskola kônyvtârosa (tôbb mint 30.000 kôtetet katalo-
gizâlt).

Magyar nyelvtôrténeti, szôfejtési és nyelvhelyességi cikkei,
tanulmânyai a Magyar Nyelv és a Magyarosan cimû folyô
iratokban, iskolai évkônyvekben jelentek meg. Az Egyesûlt
Âllamokban ôstôrténeti és nyelvészeti kôzleményeit a Katolikus



Magyarok Vasârnapjânak Kalendâriuma és magyar heti- és
havilapok Kubinyi (M.Lajos, G.Lajos vagy Géza) alâîrâssal
kôzôlték.

MECS LÂSZLÔ

premontrei kanonok, âldozôpap, kôltô, tanâr és lelki-
pâsztor (Pannonhalma, Magyarorszâg). 1966 ôta az irodalmi
fôosztdly tiszteleti tagja.

1895-ben, Hernâdszentistvân kôzségben, Sâros vârme-
gyében, Magyarorszâgon szûletett. A kôzépiskola elvégzése
utân a premontrei kanonokrend tagja lett, kôzépiskolai tanâri
oklevelet szerzett. Rôvid ideig Kassân tanîtott, de mâr 1920
jûlius 1 ôta az Gng megyei Nagykapos, majd a Zemplén me-
gyei Kirâlyhelmec plébânosa volt. EIsô kôlteményei az "Élet"
cîmû szépirodalmi lapban jelentek meg. Hamar orszâgos
hirnévre tett szert. Kitûnô szavalômûvészetével felvidéki, majd
csonka-magyarorszâgi és erdélyi kôrûtjain valôsâggal magâval
ragadta hallgatôsâgât. A cseh megszâllâs idején a Felvidék
magyarsâgânak ôntudatât ébresztette fel, majd az idôszerû
szociâlis gondolatot hirdette. Kôlteményeit a tôrténelmi
Magyarorszâg egész terûletén âllandôan kôzôlték, szavaltâk. A
mâsodik vilâghâborû végén Kirâlyhelmecrôl el kellett mene-
kûlnie, Magyarorszâgon is bûjdosâsra, sokâig hallgatâsra
kényszerûlt. Utolsô éveiben Pannonhalmâra, a katolikus
papok otthonâba kerûlt, aboi aztân ûjbôl meg is szôlalhatott.
1978 november 8-ân hunyt el.

Kôltészetét az irodalomtôrténetîrâs mâr a mâsodik vilâg
hâborû elôtt illôképpen méltatta. Az Arpâd Akadémia részérôl
Kossânyi Jôzsef, az irodalmi fôosztâly rendes tagja emlékezett
meg rôla (a XVIII. MTk. 49-53. oldalân).

Mûvei:

Hajnali harangszô. Ungvâr, 1923, Rabszolgdk énekelnek.
Berlin, 1925 (hârom kiadâs), Vigasztalô versek. 1927, Az
ember és drnyéka. 1930, Ûveglegenda. 1931, Legyen vïld-
gossdg. 1933, Osszegyûjtôtt kôlteményei (Budapest, Szent
Istvân Akadémia, 1934.), Fehéren és kéken, Bolond Istôk
bdbszinhdza, Elôket nézek, Forgôszmpad, Anya kell, Ôsszes
verset, Vadôcba rôzsdt oltok, Aranygyapjû.



Vissza a csendbe. Versek. Cleveland, Classic Printing Co.,
1976., 192 oldal.

MERO FERENC

îrô, kôltô, szerkesztô és kiadô (Erfstadt, Bundesrepublik
Deutschland). 1966 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1916-ban, Zagyvapâlfalva kôzségben, Nôgrâd vârmegyé-
ben szùletett. A Mihâlyi Mérô-csalâd sarja. Kôzépiskolai
tanulmânyait Salgôtarjânban, fôiskolai tanulmânyait Egerben
végezte. A mâsodik vilâghâborû idején katonai szolgâlatot
teljesitett, îgy kerûlt Nyugatra, aboi angol hadifogsâgba esett.
Nem tért haza, hanem Kolnben maradt, aboi megismerkedett
a domonkos Fenyvessy Jeromossal, az Amerikai Magyar Kiadô
megalapitôjâval. Elôszôr a vâllalkozâs munkatârsa, késôbb
fôtitkâra, végûl belyettes vezetôje lett. Neve bamarosan
ismertté vâlt. Verseit, elbeszéléseit, cikkeit a Magyar Nôk, a
Magyar Kônyvbarâtok, az Ûj Hungâria, az Ifjûmunkâs, a
Pâsztortûz, a Magyar Csalâd és a Képes Magyar Vilâg egyre
gyakrabban kôzôlte. Értékes tanulmânyai fôként az Amerikai
Magyar Kiadô sorozatâban jelentek meg. Tôbb irodalmi
jutalmat és dîjat nyert. Fenyvessy Jeromos munkatârsaként a
mintegy 100.000 példânyszâmban kiadott kônyvek, fûzetek
elôâllitâsa és terjesztése révén is elévûlbetetlen érdemeket
szerzett. Ônâllôan 17 kisebb kônyve jelent meg. Legkiemel-
kedôbb

mûvei:

A citerds ledny. Elbeszélések. Kôln-Detroit, Arnerikai
Magyar Kiadô, 1963., 141 oldal (1964-ben ezûst Ârpâd-
érmet nyert).

Az emigrdciôs magyar irodalom lexikona. Kôln-Detroit-
Wien, Amerikai Magyar Kiadô, 1966., 207 oldal.

MIHALYI GILBERT

a bittudomânyok doktora, premontrei kanonok, plébânos,
volt magyar és amerikai fôiskolai tanâr (Chicago, Illinois).
1966 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1920-ban, Szombatbelyen szùletett, kôzépiskolai tanul
mânyait is ott végezte. Az érettségi vizsga letétele utân a



premontrei kanonokrendbe lépett. Egyetemi tanulmânyait a
rômai Gregoriana és a budapesti kir. m. Pâzmâny Péter
tudomânyegyetemen végezte, majd a Wisconsin Georgetown és
a St.Louis egyetemen folytatta. Doktorrâ 1947-ben. Buda-
pesten avattâk. A Georgetown egyetemen 1961-ben a nemzet-
kozi politikâbôl, a St.Louis egyetemen pedig 1971-ben a
latin-amerikai tôrténelmi tudomânyokbôl M.A. fokozatot
szerzett.

Magyarorszâgon teolôgiai tanâr, majd lelkipâsztor volt.
1950-ben kûlfôldre menekûlt; hârom éven ât Hollandiâban
magyar lelkipâsztorként mûkôdôtt. Az Egyesûlt Âllamokban
1955 ôta kôzépiskolai tanâr volt, egyetemi tanulmânyokat
folytatott, amelyeknek befejezése utân a premontrei kano-
nokrend St.Norbert College-âban, a wisconsini West de
Pere-ben tôbb éven ât szaktârgyait adta elô. Késôbb
St.Louisban a Szent Istvân rômai katolikus magyar egyhâz-
kôzség plébânosa lett. Innen kerùlt 1974-ben Cbicagoba, aboi
ugyancsak a Szent Istvânrôl nevezett magyar egyhâzkôzség
élére kerûlt. Mindkét helyen nagyarânyû magyar kôzmûve-
iôdési és târsadalmi tevékenységet fejtett ki. 1954 ôta jelentôs
szakirodalmi munkâssâgot is folytat.

Mûveï:

Szûz Maria az Ûjszôvetségben. Rôma, Anonymus,
1954., 248 oldal.

Eurôpa vdlsâga és megmentése. Rôma, a Katolikus Szemle
kis kônyvtârânak 3. szâma, 1956., 210 oldal.(1964-ben arany
Arpâd-érmet nyert.)

A Duna-vôlgy ûj korszaka felé. Trianon mondanivalôja.
1920-1960. Yonkers, kiilônlenyomat a Krônika jûnius-szep-
temberi szâmaibôl, i960., 20 oldal.

The Principle ofSphere ofInfluence in U.S. Foreign Policy
toivard Hungary. An Inquiry into the U.S. Attitude and its
Causes toward the Hungarian Freedom Fight of 1966. West
De Pere, Saint Norbert Collège, 1962., 40 pages.

The Suprême Issue is Freedom. The Continuing Relevance
of Cardinal Mindszenty's Quest for Human and National
Rights. New York, Iron Curtain Studies, 1965., 95 pages.

Communists Scuttle 1964. Vatican-Kàdàr "Agreement". A
Study of the U.S. Press Coverage of an Episode in the Struggle



Between Freedom and Slavery. New York, Iron Curtain
Studies, 1965., 56 pages.

Liturgia és hitélet. Bruxelles, a Brûsszeli Magyar Hâz
kiadâsa, 1966., 95 oldal.

Az Egyhàz liturgikus élete. Rôma, Teolôgiai Kiskônyvtâr,
1980., 218 oldal.

Il.Jânos Pdl, a vasfûggôny môgûl jôtt pdpa. (Dunai Âkos-
sal egyûtt.) Youngstown, Katolikus Magyarok Vasârnapja,
1980., 245 oldal.

Nagyobb tanulmdnyav.
Pûnkôsd. Histôriâs Kalendârium. KMV, Cleveland,

1956., 57-64. oldal.

Az Egyesûlt Nemzetek XII. Pius pdpa megnyilatkozd-
saiban. CivitasDei, Volume 1 (1956)., 123-149. oldal.

A magyar szabadsdgharc értelme és mondanivalôja. A
Délamerikai Magyar Hirlap Évkônyve, 1959., 29-44. oldal.

Az igazsdg szabadû meg titeket: a trianoni tragédia egyik
/ecAe/'e.A DMH Évkônyve, i960., 67-74. oldal.

Az Egyesûlt Âllamok és a magyar forradalom. A DMH
Évkônyve, 1963., 39-47. oldal.

A magyar szabadsdgharc és a vildgproblémdk ôsszefûggései
A IV. és V. MTk., 1966., 143-159. oldal.

Toward World Peace: Lessons of the 1956 Hungarian and
the 1968 Czechoslovakian Fight for Freedom. American
Hungarian Review. Volume 7 (1969)., No. 3., St.Louis,
pp.4-9.

Lippman szerepe az Osztrdk-Magyar Monarchia feloszla-
tdsdban. A Vlll. MTk., 1969., 154-157. oldal.

Szolgdlat, mint a keresztény élet mibenléte. Szolgâlat
(Ausztria), 1970. évi 5. szâm, 5-11 oldal.

A jelenlegi helyzet letrdsa és az adottsdgok értékelése. A X.
MTk., 1971., 66-70. oldal.

Hasznos emigrdciôs intézményeink tdmogatdsa. A X.
MTk., 1971., 158-162. oldal.

Miért olyan nehéz ma imddkozni? Szolgâlat (Ausztria),
1973. évi 17. szâm, 5-10. oldal.

A hit, mint a keresztény lét alapvetése. Szolgâlat (Auszt
ria), 1974. évi 21. szâm, 5-12. oldal.

Az aszkézis és a mai ember. 8>zo\gk\2it, 1975., 11-16. oldal.



A lelkipdsztori munka. Szolgâlat, 1977., 38-45. oldal.
A "kegyelemmel teljes". Szolgâlat, 1978., 22-27. oldal.
XII. Plus tanûsdgtétele az l956-os magyar szabadsdg-

harcrôl. Magyar Kéve, a KMV évkônyve. 1978. 180-192. o.
Akik diszkreditdltdk Mindszenty Jôzsef ellendlldsdt. Hal-

kulô Harangok. A KMV évkônyve, 1979., 73-81. oldal.
A Lélek az Egyhdz imddsdgaiban. Szolgâlat, 1979., 19-24.o
Az emberi jogok és a szerzetesrendek Magyarorszdgon. Az

Idô Rostâjâban. A KMV évkônyve, 1981., 52-57. oldal.

A Katolikus Magyarok Vasdrnapja 1969 6ta 22 idôszerû és
magyar vonatkozâsù rôvidebb hittudomânyi, politikai vagy
tôrténeti cikkét kôzôlte.

MINDSZENTY JÔZSEF

biboros, Magyarorszâg primâsa, Esztergom érseke (Wien,
Austria). 1971 ôta. drôkôs disztag.

1892 mârcius 29-én, Csehimindszent kôzségben. Vas vâr-
megyében szûletett, mint a nemes Pehm-csalâd sarja. Kôzép-
iskolai tanulmânyait Szombathelyen, a csornai premontrei
kanonokrend fôgimnâziumâban, hittudomânyi fôiskolai ta
nulmânyait ugyancsak Szombathelyen, a pûspôki szeminâ-
riumban végezte. Âldozôpappâ 1915 jûnius 12-én Mikes Jôzsef
grôf megyés pûspôk szentelte fel. Két évig Felsôpatyon volt
kâplân. Ezutân Zalaegerszegen lett kôzépiskolai hitoktatô,
majd adminisztrâtor, 1921-ben pedig plébânos. Megyés
pûspôke 1924-ben Porno cîmzetes apâtjâvâ, a szentatya pedig
késôbb pâpai prelâtussâ nevezte ki. Mâr mint zalaegerszegi
apât-plébânos orszâgos hirnevet és megbecsûlést vîvott ki. XII.
Pius pâpa 1944 mârcius 25-én Veszprém pûspôkévé nevezte ki.
Vend eredetû csalâdi nevét csak ekkor vâltoztatta szûlôfalu-
jârôl Mindszenty-re. Mint veszprémi pûspôkôt, az akkori
kormânyzat helyi képviselôje a kôrnyezetében levô papokkal
egyiitt bebôrtônôzte. Fogsâgâbôl még a szovjet megszâllô
csapatok bevonulâsa elôtt, Sopronban szabadult ki.

Xll. Pius pâpa 1945 oktôber 2-ân Magyarorszâg herceg-
primâsâvâ és Esztergom 79. érsekévé, 1946 februâr 16-ân
pedig biborossâ nevezte ki. A kommunizmussal szemben,
amely mâr 1919-ben bôrtônbe juttatta, Istenért, Egyhâzért és
Hazâért halâlra szânt hôsiességgel szâllt slkra. Orszâgos



zarândoklatokat vezetett kûlonbôzô kegyhelyekre, amelyeken
minden alkalommal szâzezrek vettek részt. 1948 jûlius 3-ân
mindazokat kikôzôsîtette, akik az egyhâzi iskolâk. intézmények
és birtokok âllamosîtâsâban kôzremûkôdtek. Még ugyanabban
az évben, december 26-ân letartôztattâk, 1949 februâr 5-én
pedig koholt vâdak alapjân életfogytiglani szabadsâgvesztésre
îtélték. Fogsâga idején sokat szenvedett, meg is betegedett.
1956 oktôber végén a feikelôk szabadîtottâk ki, november 4-én
azonban az elnyomô szovjet csapatok elôl az Egyesùlt Âllamok
budapesti kôvetségén keresett menedéket. Innen 15 évi
ônkéntes szâmûzetés utân 1971 szeptember 21-én tâvozott
Rômâba, onnan pedig oktôber 23-ân a bécsi Pâzmâneumba,
ahonnan aztân élete végéig serra lâtogatta a nagy vilâgon
szétszôrôdott ârva magyarjait. Dél-amerikai ûtjârôl tôrtént
visszatérése utân mûtétet kellett rajta végrehajtani. Ezt
kôvetôen 1975 mâjus 6-ân hunyt el.

Az Ârpâd Akadémia dîsztagsâgât ôrômmel fogadta el, a
tiszteletére ôsszehîvott rendklviili kôzgyûlésen, 1974 mâjus
26-ân (clevelandi lâtogatâsa sorân) pedig az Ârpâd Akadémia
feladatairôl mintegy székfoglalô elôadâst is tartott.

Mûvev.

Vïgydzzatok az ûjsdggal! Zalaegerszeg, Zrînyi Nyomda,
1919.. 48 oldal.

A veszprémi egyhdzmegye mûltjdbôl. Paddnyi Birô Mdrton
pûspôk. Zalaegerszeg, Zrinyi Nyomda, 1934., 334 oldal.

Az édesanya. Zalaegerszeg, Zrinyi Nyomda, 1940. Két
kôtetben és tôbb kiadâsban jelent meg, mâs nyelvekre is
lefordîtottâk.

Esztergom, a pnmdsok vdrosa. Sajtô alâ rendezte Birô
Béla. Bées, Birô Béla kiadâsa, 1973., 135 oldal.

Emlékirataim. Toronto, Vôrôsvâry Istvân kiadâsa,
1974., 103 oldal.

Memoirs. New York, MacMillan Publishing Co., Inc.,
1974., XXIX, 341 pages. (Az "Emlékirataim"-mal egyiitt
1974-ben arany Arpâd-érmet nyert.)

Napï jegyzetek: Budapest, amerikai kôvetség 1956-1971.
(Batthyâny Ivân és Hillenbrand J. Martin bevezetôjével,
valamint Csonka Emil "A kor és a bîboros" cîmû tanulmâ-
nyâval.) Vaduz, Mindszenty Alapltvâny, 1979., 479 oldal.



Tanulmdnyai:
Szent Istvàn ôrôksége. A IX. MTk., 1970., 9-11. oldal.
Az Arpdd Akadémia feladatai (Kivonatosan) A Xlll.

MTk., 1974., 184-187. oldal.

MISKA JÂNOS

kônyvtâros, îrô, mûfordîtô, szerkesztô (Lethbridge, Al-
berta, Canada). 1975 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1932 januâr 20-ân, Nyîrbéltek nagykôzségben, Szabolcs
vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait a hajdûbô-
szôrményi Bocskai Istvân gimnâziumban végezte, egyetemi
tanulmânyait a budapesti Eôtvôs Lôrând tudomânyegyetemen
kezdtc, majd a kanadai Hamilton-ban a McMaster egyetemen
folytatta és Torontoban fejezte be. Ûjsâgîrâst, magyar nyelvet
és irodalmat, bôlcseletet, tôrténelmet és kônyvtârtudomânyt
hallgatott. 1962-tôl 1966-ig a manitobai egyetem mérnôki
kônyvtârânak vezetôje volt Winnipegben, 1972-ig Ottawâban
a kanadai fôldmûvelésûgyi minisztérium kônyvtârânak meg-
rcndelési osztâlyât vezette, azôta a lethbridgei kutatôintézet
fôkônyvtârosa és a szôvetségi fôldmûvelésûgyi minisztérium
albertai kônyvtârainak koordinâtora.

Kônyvtârosi foglalkozâsâval pârhuzamosan jelentôs iro-
dalmi tevékenységet is folytat. Mint prôzaîrônak, szâmos
elbeszélése, tôbb szâz cikke, ismertetése, tanulmânya jelent
meg kûlfôldi magyar lapokban és folyôiratokban. Onâllô
kôteteket, mûfordîtâsokat adott ki, antolôgiâkat szerkesztett;
1969-ben megalakîtotta a "Kanadai Magyar Irôk Kôré"-t,
amelynek 1975-ig elnôke is volt. Angol nyelven a kônyvészeti
(bibliogrâfiai) szakirodalmat gazdagîtotta tôbb kôtettel. Szâ
mos elismerést és kitûntetést érdemelt ki.

Mûvev.

Egy bôgre tej. Elbeszélések. Mûnchen, Mikes Kiadô,
1969., 141 oldal.

A rnagunk portdjdn. Vâlogatott irâsok. Lethbridge,
Kanadai Magyar Irôk Kôre, 1974., 119 oldal. (1975-ben
ezûst Arpâd-érmet nyert.)

Legjobb elbeszélések angolbôl. Mûforditâs. Winnipeg,
Kanadai Magyar Ûjsâg, 1966., 224 oldal.



The Boy Changed into a Stag. The Poems of Ferenc
Juhâsz. Toronto, Oxford University Press, 1970., 158 oldal.
(McRobbie Kenneth kôzremûkôdésével.)

Giant Pumpkin. A novel by Gergely Râkosy (manuscript).
The Tôth Family. A novel by Istvân Ôrkény (manuscript).

Jdnos bdtya szerelme. Marlyn John elbeszélése és szâmos
mâs kanadai angol nyelvû îrô tobb elbeszélése.

Antolôgia. A kanadai magyar îrôk kônyve, 3 kôtet.
Ottawa, Kanadai Magyar Irôk Kôre, 1969-1972. (Szer-
kesztô és kiadô.)

The Sound of Time. An Anthology of Canadian-Hun-
garian Authors. (Editor.) Lethbridge, Canadian-Hungarian
Authors Association, 1974., 208 pages.

Agriculture 1906-1972. A Bibliography of Research.
Lethbridge, Agriculture Canada, 1973., 5 volumes.

Potato Seed-Peece Decay, 1930-1973. A Bibliography.
Lethbridge, Agriculture Canada, 1974., 70 pages. Second
édition: 1930-1975. Ottawa, Canadian Plant Disease Survey,
Volume 55 (1975)., pp. 126-146. (with C.A. Nelson.)

Solonetz Soils of the World. A Bibliography. Farnham
Royal, Commonwealth Bureau of Soils, 1975., 136 pages.

World Bibliography of Irrigation, 1965-1974. Farnham
Royal, Commonwealth Bureau of Soils, 1976., 5 volumes.

The Literature of Arthropods Associated with Alfalfa. III.
A Bibliography of the Pea Aphid. (Co-author.) Urbana,
University of lllinois Press, 1978., 89 pages.

Cold Hardiness and Winter Survival of Plants. An
Annotated Bibliography. Farnham Royal, Commonwealth
Agricultural Bureau, 1980., 425 pages.

Canadian Prose Written in English, 1833-1980'. A
Bibliography of Secondary Materials. Lethbridge, Microform
Biblios,1980.,292 pages.(Microfiche,includes 3,360 citations.)

Ethnie and Native Canadian Literature 1830-1979. A
Bibliography of Primary and Secondary Materials. Lethbridge,
Microform Biblios, 1980., VIll, 350 pages. (Microfiche, close
to 3,000 references.)

MITNYÂN LÂSZLÔ

matematikus, fizikus és geometria-szakos, a matematika,
opti-mechanika és az alkalmazott mûszaki tudomânyok



mûszaki egyetemi docense, UNESCO-szakértô, mûegyetemi
tanâr (Montréal, Québec, Canada). 1978 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1913 oktôber 28-ân, Budapesten szûletett, kôzépiskolai és
egyetemi tanulmânyai utân mûegyetemi pâlyafutâsât 1936-tôl
1945-ig a budapesti m. kir. Jôzsef Nâdor mûszaki és
gazdasâgtudomânyi egyetemen az âbrâzolô geometria, majd
1945-tôl 1949-ig az elméleti fizika tanszékén kezdte. 1947-ben
a budapesti mûszaki egyetemen, majd Eurôpa szâmos
orszâgâban elsônek szervezte meg a mûszer-mérnôki képzést és
annak mûszer-tagozatât 1963-ig tovâbb fejlesztette. 1963-tôl
1966-ig az Egyesûlt Nemzetek Szervezete (UNESCO) szolgâ-
latâban végrehajtotta a mûszaki (mérnôk-) képzés elsô
nemzetkôzi tervét hét tagozattal; szâmos nemzetkôzi kuta-
tâsban (pl. az elsô Co bomba optikai ûtjânak tervezésé-
ben és megvalôsitâsâban), kûlônbôzô metrolôgiai tervek
végrehajtâsâban, a napsugârzâsi energia meghatârozâsâban
(1940) stb. vett részt. 1967 ôta a montréali egyetemhez csatolt
Ecole Polytechnique tanâra. Szâmos nemzetkôzi tudomânyos
târsasâg tagja vagy tiszteletbeli tagja és tisztségviselôje. On-
âllôan megjelent kônyvein kîvûl mintegy 70 nagyobb tanul-
mâny szerzôje. A Mérnôk-Épitész-Vilâgszôvetség elnôke.

Mûvei:

Matematika. Budapest, Egyetemi Nyomda. I. kôtet 1941.,
206 oldal 188 âbrâval. II. kôtet 1942., 192 oldal 175 âbrâval.
III. kôtet 1943., 356 oldal 154 âbrâval. IV. kôtet 1945., 124
oldal 52 âbrâval.

A matematika elemei. Budapest, Szent Istvân Târsulat. I.
kôtet 1945., 184 oldal 105 âbrâval. II. kôtet 1946., 208 oldal
136 âbrâval.

Thermodynamika. Budapest, Pavo, 1947., 84 o. 29 â.
Elektrodynamika. Budapest, Pavo, 1947., 296 o. 181 â.
Optika. Budapest, Pavo, 1948., 112 oldal 104 âbrâval.
Korpuszkuldris elmélet. Budapest, Pavo, 1948., 96 o. 67 â.
Matematika az Allami Mûszaki Fôiskola szdmdra. Buda

pest, Egyetemi Nyomda, 1949., 454 oldal 350 âbrâval.
Matematika technikumok szdmdra. Budapest, Egyetemi

Nyomda. I. kôtet 1951., 272 oldal 252 âbrâval. II. kôtet 1952.,
272 oldal 76 âbrâval. Ugyanez mâsodik, âtdolgozott kiadâs-



ban. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1953., 584 o. 348 â.
Felsôbb matematika (a Kôzgazdasâgi Akadémia hallgatôi

szâmâra Marton T-vel egyûtt). Budapest, Kôzgazdasâgi
Akadémia. I-II kôtet 1953., 254, 224 oldal. IIl-IV. kôtet
1954., 248, 188, 126 oldal.

Mechanikai mérések. I-II. kôtet. Budapest, Egyetem,
1955., 92, 167 oldal 57, 170 âbrâval.

Nem villamos mennyiségek mérôinûszerei és mérési el-
jdrdsai. Budapest, Felsôoktatâsi J. V., 1957., 260 o. 180 â.

Mechamkaï, pneumatikus és hydraulikus mérômûszerek.
Budapest, Felsôoktatâsi J. V. I.kôtet 1957., 182 oldal 185
âbrâval, II. kôtet 1958., 338 oldal 293 âbrâval.

Metrolôgia. Budapest,Felsôoktatâsi J.V., 1958., 123 o.51 â.
Nagypontossdgû opti-mechanikai mérések. Budapest,

Mérnôki Tovâbbképzô Intézet, 1959., 225 oldal 176 âbrâval.
Opti-mechanikai mûszerek. (Bârâny Nândor akademi-

kussal egyûtt.) Budapest, Mûszaki Kônyvkiadô, 1961., 907
oldal 1300 âbrâval. (A mûncheni nemzetkôzi technikai
kônyvek vilâgkiâllitâsân arany éremmel tûntették ki.)

Finommechanika-optika mûszaki értelmezô. (Bârâny Nân
dor akadémikussal egyûtt.) Budapest, Magyar Tudomânyos
Akadémia, 1961., 214 oldal 76 âbrâval.

Metrolôgia és megmunkdlds kôzbeni automatikus méret-
ellenôrzési môdszerek. Budapest, Felsôoktatâsi J. V., 1962.,
150 oldal 32 âbrâval.

Azinfratechnika alapjai. Budapest, Mérnôki Tovâbbképzô
Intézet, 1962., 124 oldal 90 âbrâval.

Alkalmazott megrolôgia. Budapest, Mérnôki Tovâbbképzô
Intézet, 1962., 172 oldal 62 âbrâval.

Korszerû finommechanikai mérések. Budapest, Mérnôki
Tovâbbképzô Intézet, 1962., 158 oldal 65 âbrâval.

Pneumatikus mérések és mérési môdszerek. Budapest,
Mérnôki Tovâbbképzô Intézet, 1963., 135 oldal 67 âbrâval.

Infravôrôs sugdrzds ûjabb alkalmazdsai. Budapest, Mér
nôki Tovâbbképzô Intézet, 1963., 128 oldal 72 âbrâval.

Métrologie. Université d'Alger, École Nationale Poli-
technique, 1964., 105 pages, 36 figures.

Métrologie appliquée. Université d'Alger, École Nationale
Polytechnique, 1965., 146 pages, 67 figures.

Optico-Mechanical Instruments. (With Nândor Bârâny.)



Budapest, Publishing House of the Hungarian Academy of
Sciences, 1966., 1000 pages, 1524 figures.

Electricité et maggnétisme. (With F, Martin.) Montréal,
Université, École Polytechnique, Volumes I-II., 1978.,
96, 187 pages.

Design of Optical Systems by Aspheric Surfaces Mount for
Holographycal Instruments. Montréal, 1980., in print.

Nagyobb tanuimdnyai:
Ûber eine spezielle ebene quadratischen Transformation.

Periodica Polytechnica. Volume 1 (1957)., No. 2., pp.
139-152.

About Aspheric Surfaces Used in Optical Systems. Period
ica Polytechnica. Volume 2 (1958)., No. 2., pp. 115-121.

Plates Sensitized to Receive Infrared Radiation. Period
ica Polytechnica. Volume 3 (1959). No. 2., pp. 237-246.

Kompenzdciôs csôrugôs mûszerek. Fizikai Szemle. XII
(1962). évfolyam, 9. szâm, 224-229. oldal.

Sensitivity of Compensating Tubular Spring Instruments.
Periodica Polytechnica. Volume 6 (1962)., No. 3., pp.
215-222.

New Profile for Tube Manometer. Instruments and
Control Systems (Philadelphia). Volume 41 (1968)., No.
9., pp. 93-95.

Une approximation de la distribution des intensités en
holographie. Applied Optics. Volume 11 (1972)., No. 5.,
pp.1265-1266.

Degrees of Freedom of Laser Mirrors System Mount for
Optical and Optimechanical Instruments. Microtechnic
(Zurich). Volume 31 (1978)., pp. 44-47.

Generalized Image Formation by the Three-Dimensional
Fourier Transform Holograms in the Complex Projective
Space {avec G. Faucher). Microtechnic. Volume 29 (1975).,
No. 3., pp. 76-81,

Measurement on Retrieved Image from 3-D Fourier
Transform Holograms in the Complex Projective Space. École
Polytechnique de Montréal, EP-75-R-43, 1975., pp. 1-26.

Multiresponse Data of Orb-Web Construction by 2-D
Fourier Transform in Holography {avec G. Groh). Inter
national Journal of Systems Science (London). Volume 8
(1977)., No. 10., pp. 1113-1121.



A lézer tûkôrrendszerek szabadsdgjokdnak meghatdrozdsa
A XX. MTk., 215. oldal.

MOHAI SZABÔ BÉLA

vitéz, reformâtus lelkész és szobrâsz (Sao Bernardo do
Campe, Brasil). 1977 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1912 jûlius 11-én, Nagyszeben szabad kirâlyi vârosban,
Szeben vârmegyében, Magyarorszâgon szùletett. Kozépiskolai
tanulmânyait Debrecenben végezte, aboi 1931-ben az ottani
Reformâtus Kollégiumban érettségizett. A Ludovika Aka-
démia elvégzése utân 1935-ben avattâk gyalogos tisztté. A
mâsodik vilâghâborû végéig katonai szolgâlatot teljesîtett.
1938-ban âllamszâmviteli âllamvizsgât tett, 1944-ben pedig
hadbiztosi képesitést szerzett. Brazîliâba 1949-ben vândorolt
ki. Elôszôr gyâri alkalmazott, késôbb termelési és személyzeti
fônôk lett. E mellett bekapcsolôdott a magyar reformâtus
egyhâz munkâjâba, magânûton lelkészi képesitést szerzett,
amelynek eredményeként 1965-ben leikésszé szentelték. Szol-
gâlatât képletes tiszteletdlj ellenében napi munkâja utân és a
hétvégeken lâtta és lâtja el, megélhetését ugyanis nyugdîja-
zâsâig a Volkswagen-gyâr tisztviselôjeként biztositotta. Tôbb
magyar szervezetben fejt ki értékes munkâssâgot és vezetôi
tevékenységet, amellyel szâmos elismerést és kitûntetést szer
zett. Mûvészi hajlama és tehetsége a szobrâszatban nyilvânult
meg. Az utôbbi években gyakran szerepelt alkotâsaival
kiâllitâsokon, amelyeken elsô dijat is nyert. 1976-ban a XVI.
Magyar Talâlkozô képzômûvészeti kiâllitâsân bemutatott
fafaragâsaival ezûst Ârpâd-érmet nyert.

Tanulmdnya:
Magyar mûvelôdés Brazûidban. A XIX. MTk., 1980.,

242-243. oldal.

molnAr Agoston

alapîtvânyi elnok-igazgatô, irodalomtôrténész, nyelvész,
egyetemi elôadô és szerkesztô (New Brunswick, New Jersey).
1966 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.



1927 mârcius 24-én, Cleveland vârosâban, Ohio âllamban
szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait az ohiôi Lyndhurst-ben
végezte 1945-ben. Fôiskolai tanulmânyainak befejezése utân
1949-ben az Elmhurst College-ban A.B., a Michigan egye-
temen A.M., a Lancaster Theological Seminary-ben B.D.
fokozatot szerzett, majd a Rutgers és a Columbia egyetemen
folytatta tanulmânyait a Ph.D. fokozat elnyerése céljâbôl.
Kôzben az Elmhurst College-ban a tôrténelem "assistant
professor"-a és a magyar tanfolyamok vezetôje, a Rutgers
egyetemen a magyarsâgismeretek elôadôja, a Columbia
egyetemen pedig a magyarsâgtudomânyi kutatâsok helyettes
vezetôje, végûl a Pennsylvania egyetemen a nyelvészeti
kutatâsok tanâcsadôja volt, aztân a kezdeményezésére meg-
alakult "American Hungarian (Studies) Eoundation" elnôke és
ûgyvezetô igazgatôja lett. Szâmos cikket és tanulmânyt îrt,
konferenciâkon vett részt és adott elô, tudôs târsasâgok tagja és
tisztségviselôje. Az amerikai magyar tanulmânyi alap és
gyûjtemény (kônyvtâr) megszervezésének jelentôs munkâjân
kîvûl értékes alkotâsa néhai Reményi Jôzsef clevelandi
egyetemi tanâr, ôsszehasonlitô irodalomtôrténész tanulmâ
nyainak ôsszegyûjtése és kiadâsa.

Mûvei:

Hungarian Writers and Literature. Modem Novelists,
Critics, and Poets byJoseph Reményi. (Edited and published.)
New Brunswick, Rutgers University Press, 1964., xv, 512
pages. (1965-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

Tanulmdnyar.
Van-e jdvôje a magyar nyelvnek és kultûrànak Ameri-

kdban? AVl. MTk., 1967., 111-123. oldal.
Hungarian pioneers and immigrants in New Jersey since

colonial days. The New Jersey Ethnie Expérience (edited by
Barbara Cunningham). Union City, William H. Wise and
Co., 1977., pp. 249-466.

Hungarian American Archives and Other Research
Resources. The Folk Arts of Flungary (edited by Walter W.
Kolar and Agnes H. Vârdy). Pittsburgh, Duquesne University
Tamburitzans Institute of Folk Arts. 1981., pp. 125-135.



MOLNÂR JÔZSEF

elektromérnôk (Largo, Florida). 1978 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1933-ban, Budapesten szûletett. A budapcsti Széchenyi-
gimnâziumban érettségizett, majd a mûszaki egyetemen
1956-ban elektromérnôki oklevelet szerzett. Az Elektroipari
Vâllalatnâl kapott alkalmazâst, a szabadsâgharc leverése utân
azonban Ausztriâba kényszerùlt, ahol a bécsi mûszaki fôiskola
iaboratôriumâban helyezkedett el. Az Egyesûlt Allamokba
1957-ben telepûlt ât. Elôbb New Jerseyben a boontoni
Ballantine Laboratories, késôbb Somerville-ben az RCA
alkalmazottja lett. Legutôbb a floridai Honeywell vâllalatnâl
automatikus mérô berendezésckben a komputer felhasznâ-
lâsânak lehetôségeit kutatta. Szâmos tudomânyos és târsa-
dalmi egyesûlet tagja. A magyar megmozdulâsokban mâr New
Jerseyben is élénken részt vett, 1976 ôta a floridai magyar
kôzmûvelôdési tevékenység egyik leglelkesebb vezetô egyéni-
sége. 1977-ben vâllalatâtôl kitûntetést kapott.

Tanulmdnya:

Automatic Testing of Integrated Circuits. RCA Engineer,
Volume 10., 1964., 38-49 pages.

MOLNAR LASZLO

festômûvész, tanâr (Bad Hall, Austria). 1979 ôta a
mûvêszetifôosztdly tagja.

1910 december 26-ân, Kaposvâron szûletett, 1929-ben
ugyanott a Somssich Pâl reâlgimnâziumban érettségizett. A
kecskeméti Mûvésztelepen eltôltôtt elôkészûleti év utân Buda
pesten a Képzômûvészeti Fôiskola rendes nôvendéke lett,
rajztanâri oklevelet szerzett. Egy évig a Képzômûvészeti
Fôiskolân tanârsegéd volt, aztân elôbb Nyîregyhâzân, majd
Budapesten ôraadô tanârként mûkôdôtt. 1941-ben az Ipar-
mûvészeti Iskola (Akadémia) rendes tanârâvâ nevezték ki.
Polgâri foglalkozâsa kôzben tôbbszôr katonai szolgâlatot is
teljesîtett. 1945 mâjusâban Felsô-Ausztriâban hadifogsâgba
esett. 1945 jûniusa ôta Bad Hallban lakik, ahol elsô kiâlHtâsât,
mint arcképfestô, 1945 szeptemberében rendezte meg. 1955-
ben osztrâk âllampolgârsâgot szerzett. 1957-ben Kammer am



Atterseeben a magyar gimnâzium igazgatôhelyettes tanâra
volt. 1958-ban a bécsi tudomânyegyetemen tanâri oklevelét
no,sztrifikâltatta, de tovâbbra is arcképfestéssel foglalkozott.
1946-ban, 1947-ben Linz vârosâban, 1955-ben, majd 1962-
ben pedig Bad Hall vârosâban nagy arcképekkel gyûjteményes
kiâll'itâsokat is rendezett. 1978 ôta, mint nyugdîjas is, a
festészetnek él, mûvészetlélektani és kortôrténeti tanulmâ-
nyokat folytat.

Mûveï:

Mûvészet és kritika. Ismeretelméleti tanulmâny.
Egyhàzmûvészet és iparmûvészet. "Iparmûvészet", Buda

pest, 1940.

Mûvészetlélektani tanulmâny Cari L. Schleich agysebész
megfigycléseinek.valamint Schopenhauer szînelméletének fel-
hasznâlâsâval. Denedetto Croce ismeretelméleti felfogâsâban.

Nagyohb arcképfestményei Felsô-Ausztriân kîvûl Ausztria
mâs részeiben, Németorszâgban és Hollandiâban, kisebb
mûvei Pârizsban és New Yorkban talâlhatôk.

MOLNÂR ZSIGMOND

a jog- és âllamtudomânyok doktora, hîrlapîrô, îrô és
clôadô (Cleveland, Obio). 1974 ôta az irodalmifôosztàly tagja.

1907-ben, Cegléden szûletett. Egyetemi tanulmânyait
Szegeden végezte, 1931-ben jog- és âllamtudomânyi doktori
oklevelet szerzett. Ôtévi katonai szolgâlat utân hivatâsos
rendôrtiszt lett. Mint rendôrkapitânyt, a belûgyminisztérium
fogalmazâsi karâba minôsîtették ât és miniszteri titkârrâ
neveztékki.

Irâsait, kôlteményeit Magyarorszâgon tekintélyes vidéki
lapok, majd a Szabô Pâl és Môricz Zsigmond szerkesztésében
megjelenô Kelet Népe szâmai kôzôlték. Az emigrâciôban
szellcmes, szôkimondô, humoros monolôgjaival szerzett ma-
gânak bîrnevet és âltalânos megbecsûlést. Mindig érdekes
prôzai îrâsait a clevelandi Az Ujsdg, majd a Magyar Ûjsdg,
az utôbbi éveken ât pedig a torontôi Kanadai Magyarsdg
kôzôlte, illetôleg kôzli. Az idôkôzben megszûnt Képes Magyar
Vildghiradô cimû havi folyôiratnak, valamint a Cleveland
Magyar Hangja néven ismert heti râdiôadâsnak ugyancsak
munkatârsa volt. Mint szellemes mûsorvezetô is nagyon sok
sikert aratott.



Tanulmdnyai:
A nagymajtényi kuruc-romlds és Rodostô. A XV. MTk.,

1976., 304-308. oldal.
Az élôknek âlddst, békességet, a holtaknak ôrok dicsôséget!

A XIX., MTk., 1980., 160-162. oldal.
Emlékezés egy régi ôszre. Oktôberi legenda. A XVI. MTk.,

1977., 165-167. oldal.
Keserû Andrds nyomât keresem. A XIV. MTk., 1975.,

15-19. oldal.

Magyarokhoz magyarul. A. XVIII. MTk. ,1979., 56-57. o.
Végvdri vitézekként. A XV. MTk., 1976., 16-18. oldal.
Fabricy Kovdts Mihdly huszdrlegenddja. Fabricy Kovâts

Mihâly Almanach (szerkesztette Szentmiklôsy Eles Géza),
Cleveland, a Kovâts Emlékbizottsâg kiadâsa, 1979., 51-62. o.

A nagysdgos fejedelem hazatérése. Magyar Ûjsâg (Cleve
land), 66. évfolyam (1976), oktôber 20., november 7., 11.,
18. és december 2. szâm.

MORAVCSIK J. MIHÂLY

a bôlcsészettudomânyok doktora, fizikus, egyetemi tanâr
(Stanford, California). 1971 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

1928 jûnius 25-én, Budapesten szûletett; kôzépiskolai
tanulmânyait is ott végezte, 1946-ban érettségizett. Egyetemi
tanulmânyait 1948-ig Budapesten, majd a Harvard College-
ban folytatta, ahol 1951-ben kitûntetéssel szerezte meg az A.B.
fokozatot. Doktorrâ 1956-ban a Cornell egyetemen avattâk.
1958-ig laboratôriumi kutatâsokat végzett, 1957-ben azonban
mâr vendégtanâr volt a Purdue egyetemen. 1960-ban a
skôtorszâgi Edinburghben, 1962/63-ban a pakisztâni Lahore-
ban adott elô. Rôvid honolului tudomânyos mûkôdés utân a
California egyetemen a Lawrence Radiation Laboratory-ban
az Elementary Particles and Nuclear Theory Croup feje lett.
Innen hîvtâk meg az Oregon egyetemre, ahol ay 'Institute of
Theoretical Sciences' igazgatôjaként fejtett ki rendkîvûl értékes
tudomânyos tevékenységet. Kôzel 100 tanulmânya jelent meg.

MOSONYI ISTVAN

tanâr, nyelvész (Caracas, Venezuela). 1967 ôta a tudo-



mdnyosfôosztâly tagja.

Eletrajzi és egyéb adatait nem kôzôlte.

MÔR JÔZSEF

festômûvész (Phoenix, Arizona). 1970 ôta a mûvészeti
fôosztâly tagja.

1908 februâr lO-én, Celldômôlkôn, Vas vârmegyében
sziiletett, de gyermek- és ifjûkorât a dorogi bânyatelepen élte
ât. Kôzépiskolai tanulmânyait az esztergomi fôreâliskolâban
végezte. Utâna a m. kir. Iparmûvészeti Fôiskolân festôi
képesîtést szerzett. Eleinte a bânyatelep kultûrhâzainak
szînpadi dîszleteit készîtette el, majd a nemzetkôzi vâsâr
paviionjait dekorâlta. Kôzben kûlfôldi megbîzâsokat is kapott.
Sokat katonâskodott. A magyarlakta Felvidék visszatérésekor
rajzriportjaival teljesîtett értékes szolgâlatokat. 1940-ben a
Magyar Allamvasûtak igazgatôsâgânak mûszaki rajzolôjâvâ
nevezték ki. Ebben a munkakôrben a mâsodik vilâghâborû
végcig maradt. A kôvetkezô hârom éven ât felesége zalai
birtokân tartôzkodott. E kôzben szerzett kapcsolatai révén
1948-ban a tapolcai templom festményeinek megalkotâ-
sâra kapott megbîzâst. A kôvetkezô évek sorân mintegy
25 templom 60 nagyméretû fal- és mennyezeti képét fes-
tette meg. Egyhâzi vonalon megbecsûlt mûvész lett, a rend-
szer azonban klerikâlis reakciôs mûvésznek minôsîtette.

KiâilUâsokon tôbbé nem vehetett részt. 1965-ben kûlfôldre
tâvozott. Rôvid németorszâgi tartôzkodâs utân 1967-ben
Amerikâba vândorolt s mâr decemberben kiâllîtâst rendezett.
Tailôs Môric festômûvész révén Philadelphiâban temp-
lomfestési és festményrestaurâlâsi megbîzâsokat kapott,
amelyeknek nagy sikerrei tett eieget. Kapcsolatba kerùlt a Kiss
Art Companyvai, ameiynek magâniskolâjâban tanîtott. A
Szcnt Korona Orsnek ôt Ârpâd-hâzi szent képét festette meg.
1968-ban Tailôs Môriccal egyutt rendezett nagy sikerû
kiâllîtâst. Az olasz eredetû Da Vinci Club meghîvta tagjai
kôzé. A holdraszâllâs emlékére metszet-sorozatot készîtett és
kûldôtt Nixon elnôknek, aki azt az ûrrepûlési intézet kôzpont-
jâban helyeztette el. Magyar vonatkozâsban is nagyon sok
értékes alkotâs ôrzi nevét, hirdeti tehetségét. Az utôbbi



években festômûvészeti tevékenységét az arizonai Phoenix
vârosâban folytatja. Kûlôn emlîtést érdemelnek mûvészi li-
noleum-metszetei is.

Tôbb mûvésztârsasâg tagja. A Magyar Képzômûvészek
Vilâgszôvetségének, valamint a clevelandi Magyar Talâlkozôk
képzômûvészeti kiâllitâsainak éveken kereszfûl egyik târsren-
dezôje, Gyimesy Kâsâs Ernô segîtô munkatârsa volt. Nyolc
nagyobb és szâmos kisebb kiâlbtâson vett részt, szerzett
kitûntetéseket.

A X. Magyar Talâlkozô képzômûvészeti kiâllitâsân met-
szeteinek, rajzainak, grafikai munkâinak és kônyvillusztrâ-
ciôinakgyûjteménye ezûst Ârpâd-érmet nyert.

Kiemelkedôbb alkotdsai:

Fal- és mennyezeti festmények Tapolca, Szôc, Lesence-
tomaj, Istvând, Tengôd, Értény, Iregszemcse, Kistarcsa,
Szôd, Bag, Mâtramindszent, Somogyvâr, Ugod, Dôbrôkôz,
Bicske, Szentjakabfa templomaiban, Highiand Park (N.J.)
kôrnyékén és Philadelphiâban.

Metszetek, rajzok, grafikai mûvek és kônyvillusztrdciôk
gyûjteménye (1970-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert).

Ârpdd pajzsraemelése. Nagy olajfestmény.
Ârpdd: "Hazatértûnk." Olajfestmény. (Nagy Gyôrgy bir-

tokâban, Ausztrâliâban.)
Az emberfejlôdése. 22 tollrajz.
Magyar monddk és legenddk (Wass Albert kônyvének

illusztrâciôi).
Egy az Isten. Olajfestmény.
Tibor's Hungarian Supper Club (kûlsô és belsô diszitései,

Fountain Hill).
Magyar ôstôrténeti és mondai jelenetek (1977-ben arany

Arpâd-érmet nyertek).

MÔZSI ISTVÂN

zongoramûvész, zenetanâr és zeneszerzô (South Euclid,
Ohio). 1970 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1913 februâr 15-én, Bécsben szûletett pozsonyi szârmazâsû
régi magyar csalâd sarjaként. Zenemûvészeti tanulmânyait 12
éves korâban, 1925-ben a pozsonyi zenekonzervatôriumban
kezdte és ugyanott, 1934-ben fejezte be. Tanulmânyait



Prâgâban, az âllami zenekonzervatôriumban folytatta, ahol
mint zongoramûvész mâr Liszt Ferenc kivâlô interpretâlôja-
ként kapott mesteri oklevelet (Master's Degree-t). 1939-tôl
1942-ig a pozsonyi Nemzeti Szînhâz karmestere volt, 1945-ig
pedig az ottani râdiô ônâllô zongoramûvészeként mûkôdôtt.
1946-tôl kczdôdôen a nyugat-németorszâgi Karlsruhe zene-
konzervatôriuma segédtanârként alkalmazta. Cievelandben
1951-ben telepedett le. Azonnal zeneiskolât nyitott, aboi 1980
december 8-ân bekovetkezett halâlâig igen kivâlô eredménnyel
tanitott és tanîtvânyaival hangversenyeket rendezett.

Mint zongoramûvész, mâr 1937-ben Liszt legkivâlôbb
interpretâlôjânak bizonyult, de Bach, Bizet, Chopin, Debussy,
Erkel és Strauss mûveit, Bartok Béla zenéjét is a legtôkéle-
tesebb mûvészi âtéléssel adta elô. Zongorahangversenyeivel
Ausztria, Csehszlovâkia, Magyar-, Svéd- és Nyugat-Német-
orszâg, az Egyesûlt Âllamok teriiletén, kûlônôsen Baden-
Baden, Karlsruhe, Luxemburg, Pozsony, Cleveland, Kansas
City, Détroit, Pittsburgh, New York vârosaiban aratott
sikereket; le.gutôbb testvérbâtyjâval egyiitt Tokyo-ban hang-
versenyezett. A clevelandi WHK-râdiôn, felsorolhatatlanul sok
ma.gyar ûnnepségen, templomi hangversenyen, valamint
Hegedeôs Kâlmân kitûnô zenekarâban is kôzremûkôdôtt, a St.
Gre.gory the Great katolikus egyhâzkôzség ének- és zeneka-
rânak karnagya volt. Tôbb kisebb dalt zenésîtett meg és teljes
misét szerzett. A clevelandi Magyar Târsasâg és a Magyar
Talâlkozô irodalmi és mûvészestjein gyakran szerepelt, mint
ônâllô elôadômûvész és kîsérô. Utolsô fellépése sorân 1980
november 28-ân ugyanott Liszt Ferenc XV. rapszôdiâjât
adta elô.

NAGY AKOS

szakîrô, kutatô és szerkesztô, okleveles gyôgyszerész (Ade-
laidc, South Australia State, Australia). 1977 ôta a tudo-
mnnyos fôosztàly tagja.

1913-ban, Nyîregyhâzân sziiletett. Az Andahâzi és Ko-



sonczi Nagy-csalâd sarja. Gyôgyszerészi oklevelének meg-
szerzése utân a székesfôvârosi kôrhâzak gyôgyszertâraiban
helyezkedett el, 1939-ben azonban folytatta tanulmânyait. A
kir. m. Pâzmany Péter tudomânyegyetem Kôzegészségtani
Intézetében disszertânsként végzett kutatâsokat, majd 1945-ig
ugyanott tanârsegédként mûkôdôtt. (Doktorrâ avatâsâra a
hâborûs események kôvetkeztében nem kerûlhetett sor.) A
mâsodik vilâghâborû csalâdjâval egyûtt Németorszâgba so-
dorta, aboi részt vett a Széchenyi Târsasâg életre keltésében.
Amikor Ausztrâliâba kerûlt, 1950-ben patolôgusként kezdett
dolgozni. A vércsoportadatok jelentôsége szdrmazdsimk ku-
tatâsdban cîmmel hosszabb tanulmânyt îrt. (1931-ben részt
vett Bessenyei kiadatlan munkâinak sajtô alâ rendezésében,
gyôgyszertâri munkakôrével pârhuzamosan pedig tobb, me-
részen ûj embertani jelleg bizonyîtâsâhoz gyûjtôtt adatokat.)
1952-ben részt vett a Magyar Szôvetség létrehozâsâban New
South Wales âllam teriiletén (ennek fôtitkâra, majd târselnôke
lett). 1955-ben a Victoria âllam teriiletén, Melbourne-ben
megalakult Ausztrdliai Magyar Szôvetségek es Kôzôsségek
Tandcsd-nak egyik alapîtôja és fôtitkâra lett. Adelaide-be
kôltôzése utân, 1956-ban ûjabb tanulmânyt îrt szdrmazàs-
tudat, nemzettudat, hwatdstudat cîmmel, majd feleségével
egyiitt magyar tânccsoportot, kosârlabda-csapatot szervezett,
magyar otthont hîvott életre és 8 gyermeket nevelt fel,
tanîttatott ki. 1978-ban csalâdja lett az év magyar csalddja.

Angol és német nyelven is tôbb szaktanulmânya jelent meg,
14 év ôta havi folyôiratot ad ki s Orôkségùnk cîmmel a
harmadik ausztrâliai magyar talâlkozô emlékkônyvét szer-
kesztette, — amely 1979-ben arany Ârpâd-érmet nyert.

Tanulmdnyai:
A modem gyôgyszerészet szerepe és helye a kôzegészség-

ûgyben. 1944 decemberében elfogadott doktori értekezés.
Adelaide-i eredmények. A XIX. MTk., 1980., 35-36. o.
Ûnnepi kôszôntô. A XIX. MTk., 1980., 157-158. oldal.

NAGY FRIGYES

a jogtudomânyok doktora, zeneszerzô (Chicago, Illinois).
1966 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.



1894-ben, Mâramarosszigeten, Magyarorszâgon szûletett.

Ugyvédbirôi oklevelet szerzett, ûgyvédi gyakorlatot folytatott,
majd kirâlyi jârâsbirô lett. A Magyar Szôvegirôk, Zeneszerzôk
és Zenemûkiadôk Szôvetkezetének zeneszerzô tagja volt. Az
emigrâciôban forditâssal, tolmâcsolâssal és zeneszerzéssel
foglalkozott, az American Society of Composers, Authors and
Publishers-nek is zeneszerzô-tagja lett. Nagyon sok kivâlô
zenemûvet szerzett, amelyek kôzûl tôbbet hanglemezen is
kiadtak. Irodalmi munkâssâgot magyar, német és angol
nyelven fejtett ki. 1970-ben hunyt el.

Legismertebb mûver.
Szabadsdgharcos indulô. Zenemû. 1965-ben arany Arpâd-

érmet nyert.
Magyar indulô. Hanglemez. A Vandercook Zeneakadémia

zenekarânak és a Milwaukee-i Magyar Enekkar elôadâsâban.
Concert March. Hanglemez. A Vandercook Collège of

Music Band elôadâsâban.

NAGY GYÔRGY

az âllamtudomânyok doktora, volt magyar diplomata,
nemzetkôzi jogtudomânyi és politikai szakîrô (Toronto,
Ontario, Ganada). 1979 ôta a tudomânyosfôosztâly tagja.

1911 augusztus 10-én szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
a budapesti Eôtvôs Jôzsef gimnâziumban végezte, ahol
1929-ben érettségizett. Egyetemi tanulmânyokat Pécsett és
Pârizsban folytatott. Doktorrâ 1933-ban, Pécsett avattâk, a
pârizsi École Libre des Sciences Politiques oklevelét 1934-ben
szerezte meg. Ezt kôvetôen 1948-ig Stockholmban, Pârizsban,
majd Londonban teljesîtett kûlûgyi szolgâlatot. 1939-ben
érdemeinek elismeréséûl Signum Laudist kapott, 1944-ben a
dân Fehér Elefânt Rend, 1946-ban pedig a svéd Észak Csillaga
Rend lovagsâgâval tûntették ki. Kanadâban a Global Re-
insurance Companynâl nyert alkalmazâst. 1967-ben az onta-
rioi Board of Parole tagja, 1971-ben annak elnôkhelyettese
lett. A Kanadai Magyarok Szôvetsége elnôkévé vâlasztotta.
Cikkei, nyilatkozatai, szaktanulmânyai fôként kanadai és mâs
kûlfôldi magyar lapok hasâbjain âllandôan olvashatôk. A
clevelandi Magyar Talâlkozô tevékenységében is élénken részt



vesz. Jelenle.ç Torontôban a Kanadai Magyar Kultûrkôzpont
elnôke (a KMSz elnôki tisztségét 8 évig visclte).

Tanubndnyai:

A magyar-orosz kérdés. A II. és III. MTk., 22-25. oldal.
A Kârpdt-medence és Kôzép-Eurôpa probléindi. A II. és

III. MTk., 25-31. oldal.

Mire megyûnk a "dialogus"-sal?A XVII.MTk., 164-172.o.
A kisebbségek és védelmûk nemzetkozi vonatkozdsban. A

XVIII. MTk., 61-64. oldal.

Hogyan készûljûnk fel a madridi konferencidra? A IX.
MTk., 90-94. oldal.

Kôzép-Eurôpajôvôje. A XX. MTk., 57-60. oldal.

NAPHEGYI IMRE

îrô és szobrâszmûvész (Winnipeg, Manitoba, Canada).
1971 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1912 februâr I2-én, Kolozsvârott, Magyarorszâgon szû-
letett. Tanulmânyait elôbb Kolozsvârott, késôbb Budapesten
végezte. Sok megprôbâltatâson ment keresztûl. Majdnem az
egész Eurôpât beutazta. A mâsodik vilâghâborû utân 6 évig
Németorszâgban tartôzkodott. Kanadâba I95I-ben kerûlt ki
és Winnipegben az Eaton-âruhâz kirakatrendezôje lett.
Foglalkozâsân kîvûl szobrâ.szattal és irâssal tôltôttc szabad
idejét. Mâr I97Tben mintegy 120 rôvid elbeszélése, 2
szinmûve s 3 megkezdett regénye volt kéziratban. A Winnipegi
Irodalmi Kôr tagja lett. Késôbb a Kanadai Magyar îrôk
Szôvetsége keretében fejtett ki komoly tevékenységet. îrâsai,
kôlteményei szâmos kûlfôldi magyar lap hasâbjain jelentek
meg, gyakran részesûltek dicsérô elismerésben és kitûnte-
tésben.

Mint szobrâszmûvész, 1965 ôta Winnipegben évente kétszer
kiâllîtâst rendezett. 1970-ben Kanada fennâllâsânak 100.

évfordulôjân, 1974-ben pedig Winnipeg vâros alapitâsânak
100. évfordulôjân nemcsak mûveit âllîtotta ki, hanem a
képzômûvészeti kiâllîtâs rendezésében is részt vett. Kanadâban
és az Egyesûlt Âllamok terûletén tôbb mint 35 szobra és 20
festménye talâlhatô magântulajdonban.



Jelentôsebb irâsav.
Irka-firka. Elbeszélések. Winnipeg, szerzô, 1970., 45 o.
Novicius. Novella. 1965-ben Ârpâd-dîszoklevelet nyert.
Elbeszélések. Gyûjtemény. 1967-ben bronz Arpâd-érmet

nyert.

Tetemrehivâs. Politikatôrténeti tanulmâny. 1969-ben
bronz Arpâd-érmet nyert.

Hûsz cent almâért. A Kanadâi Magyar Irôk Kôrének 1.
antolôgiâjâban, Ottawa, 1969., 85-96. oldal.

Sirni - Amerika (vers) és Az angol nyelv s magam
(elbeszélés). Ugyanannak 2. antolôgiâjâban. Ottawa, 1970.,
70-76. oldal.

A csodadoktor. Elbeszélés. Ugyanannak 3. antolôgiâjâban.
Ottawa, 1972., 80-84. oldal.

Hatdrok nélkûl. Bronzzal jutalmazott humoreszk Utazâs a
Holdba. Ugyanannak 6. antolôgiâjâban. Toronto, 1979.,
171-180. oldal.

Eledô tûz, A jôvô kûszôbén, és Lâtogatds. Elbeszélések.
Ugyanannak 7. antolôgiâja. Toronto, 1980., 129-133. oldal.

Jelentôsebb képzômûvészetialkotdsav.
Liszt. Kisplasztika. 1969-ben bronz Ârpâd-érmet nyert.
Pioneer. Kisplasztika. 1975-ben a Carling Art Foundation

bronz-éremmel tûntette ki.

Mdtyds és Holubdr, Magyar juhdsz, Lovagok. Szobrok a
Manitoba Museumban.

Gyanu. Festmény a "Sasketon Art Gallery"-ben.

NADAS GYULA

a kôzgazdasâgtudomânyok kôzigazgatâsi Szakos doktora,
okleveles kôzgazda, kônyvkiadô és ûzleti vâllalkozô (Lakewood,
Ohio). 1966 ôta az Igazgatô Tandcs tagja.

1905-ben, Kecskeméten szûletett. Kôzépiskolai tanul-
mânyait Kolozsvârott a reformâtus kollégiumban, egyetemi
tanulmânyait a budapesti Kôzgazdasâgtudomânyi Egyetemen
végezte. Ugyanott szerezte meg doktori oklevelét 1929-ben.
1940-ig a m.kir. Postatakarékpénztâr fogalmazâsi tisztviselôje
volt, majd a II. vilâghâborû végéig a m.kir. pénzûgyminisz-
tériumban mint pénzûgyi tanâcsos teljesîtett szolgâlatot.



Ôtéves ausztriai tartôzkodâs utân 1950-ben Amerikâba,
Cleveland vârosâba telepiilt, aboi a Magyar Târsasâg egyik
alapitô tagja lett, mâs vonatkozâsban azonnal bekapcsolôdott
a magyar târsadalmi és kôzmûvelôdési életbe, s mindkettôben
azôta is tevékenyen részt vesz. A William Penn Magyar
Testvérsegîtô Intézet helyi fiôkjânak elnôke, tôbb mâs magyar
szervezet vezetôségi tagja s a Magyar Talâlkozôk évi kônyv-
kiâllîtâsainak fôrendezôje. Uzleti vâllalatâban a magyar
jellegû képzô-, ipar- és népmûvészeti alkotâsok, kônyvek
terjesztôje. Mint kônyvkiadô, magyar tankonyveket, tovâbbâ
szâmos szabadfôldi magyar îrô mûvét jelentette meg.

Tanulmânya:
Népirtds. A II. és III. MTk., 179-182. oldal.

NÂDAS JÂNOS

a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, okleveles kôzgazda,
kôzgazdasâgtudomânyi és politikai szakîrô, egyesûleti vezetô,
szervezô (Lakewood, Ohio). 1966 ôta a tudomdnyos fôosz-
tdly tagja és az Igazgatô Tandcs elnôke.

1903 januâr 28-ân, Kecskeméten szûletett.Kôzépiskolâit
Kolozsvârott a reformâtus kollégiumban, egyetemi tanul-
mânyait Budapesten, Berlinben és Grâcban végezte. A Kôz
gazdasâgtudomânyi Egyetem ifjûsâgi egyesûletének 5 éven ât,
a Magyar Egyetemi és Eôiskolai Hallgatôk Orszâgos Szôvet-
ségének 2 cikluson keresztûl volt elnôke. Mindkettônek
ôrôkôs tb. elnôkévé vâlasztottâk. Mint az ûjpesti "Igaz Szô"
dmû hetilap szerkesztôje és tulajdonosa, a Magyar Sajtô-
kamara tagja, majd titkâra, a vidéki hetilapok orszâgos
elnôke, a Magyar Elet Pârtjânak orszâgos fôtitkâra, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vârmegye tb. fôszolgabîrâja volt.

1945-ben Innsbruckba kerûlt, aboi 1948-ban megala-
pitotta a Magyar Tdrsasdgot, ôsszejôveteleket és elôadâs-
sorozatokat rendezett. Kivândorlâsa utân Clevelandben is
azonnal bekapcsolôdott a magyarsâg târsadalmi és kôzmûve
lôdési tevékenységébe, fôként a Dunai Intézet munkâjâba.
1952-ben Clevelandben is megalakitotta a Magyar Târsasâgot,
amelynek azôta fâradhatatlan elnôke. 1961-ben dr. Béldy
Béldval és dr. Somogyi Ferenccel egyûtt életre hîvta a Magyar
Taldlkozôt, amelynek — az Âllandô Titkârsâg élén —



mindmâig vezetôje. Ugyanabban az évben tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatok hirdetését kezde-
ményezte a magyar szellem kimagasiô értékû alkotâsainak
jutalmazâsâra arany, ezûst, bronz Arpâd-érmek és diszok-
levelek kiadâsâval. 1965-ben az Ârpâd-pâlyâzatok nyerteseinek
bevonâsâval dr. Somogyi Ferenccel egyiitt megalakîtotta a
kûlfôldi magyar tudôsok, irôk és mûvészek Ârpâd Akadémiâ-
jât, amelyben azôta az Igaztatô Tanâcs einôke. Egyidejûleg
elindîtotta az Arpdd Szôvetség magyar hivatâs- és hûségrend-
jének megszervezését is.

A clevelandi Egyesûlt Magyar Egyleteknek 8 éven ât volt
titkâra. Mint az Amerikai Magyar Szôvetség clevelandi
Kossuth osztâlyânak einôke, hamarosan bekerûlt a Szôvetség
orszâgos tisztikarâba, aboi 17 éven ât fejtett ki értékes
munkâssâgot, mint orszâgos alelnôk, majd mint az Intézô
Bizottsâg einôke. 1979-ben a Szôvetség târselnôkévé, 1981-ben
pedig tiszteletbeli târselnôkévé vâlasztottâk. Tôbb mint egy
évtizeden keresztûl râdiô-kommentâtori tevékenységet is foly-
tatott. Az Erdélyi Vilâgszôvetség egyik alapîtôja és fôtitkâra, a
Lengyel-Magyar Vilâgszôvetségnek (Chicago, IL) pedig târs-
elnôke.

Szaktanulmânyainak, cikkeinek, nyilatkozatainak, elô-
adâsainak és beszédeinek sokasâga felsorolhatatlan. Szâmos
târsadalmi szervezet és lovagrend vâlasztotta tagjai sorâba.
Legutôbb a XX. Magyar Talâlkozô tûntette ki "az év
magyarja" cimmel.

Tanulmdnyav.

Egységes magyar kùlpolitikai szemlélet kialakitdsa. Kt
kcpviselje a rnagyarsdgot az emtgrdciôban? Az I. MTk., 1962.,
35-.58. oldal. (1973-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)

Szdmadds a Magyar Taldlkozô irdnt megnyilvdnidô ér-
dcklôdésrôl. A II. és III. MTk., 1966., I3TI32. oldal.

Aînerïka mdsfélmilliô magyarsdga dsszefogdsdnak meg-
szervezése. A IV. és V. MTk., 1966., 206-211. oldal.

Kimagasiô értékû magyar kôzéleti tevékenység elismerése.
A IV. és V. MTk., 1966., 134-135. oldal.

A kelei-eurôpai szakemberek feladatai a dunai nemzetek
jôvôjének kialakitdsa terén. A VI. MTk., 1967., 27-31. oldal.

Hogy szellemifegyvereket kovdcsolhassunk. A VIII. MTk.,
1969., 9-10. oldal.



A trianoni deklardciô. MTk., 1970., 1 15-1 18. oldal.
A Szent Korona kiaddsdrôl. A XI. MTk., 1972.. 45-47. o.

Az Eurôpai Biztonsdgi Konferencia es Magyarorszdg. A
Xll. MTk., 1973., 21-29. oldal.

Visszaélés eredménye. A XV. MTk., 1976., 20-26. oldal.
Beszdmolôk, tervek, javaslatok. A XVI. MTk., 1977.,

210-213. oldal.

A Magyar Tdrsasdg régi tôrekvései. A XVlll. MTk.,
121-124. oldal.

Tôbb mint 1000 magyar elkobzott vagyona. A XVllI.
MTk., 1979., 134-135. oldal.

Bekapcsolôdds az dtfogô kôzôsségi minikdba. A XVIII.
MTk., 1979., 131-133. oldal.

Idegen hantok alatt (fôt. dr. Béky Zoltân rcf. pûspôkrôl).
AXVlll. MTk., 1979., 151-152. oldal.

1979: Kovdts Mihdly emlékének éve. A XVlll. MTk.,
1979., 142. oldal.

Tdjékoztatds. A^IX.. MTk., 1980., 164-166. oldal.
Kifogdsaink a 'Radio Liberty és a 'Radio Frec Europe'

addsaiellen. A XX. MTk., 1981., 95-98. oldal.
Az Allandô Titkdrsdg tevékenységérôl, a javaslatokrôl és

iidvôzletekrôl. A XX. MTk., 1981., 107-110. oldal.

NADAS RÔZSA

a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, kônyv-, levél- és
irattâros, szerkesztô és kiadô (Lakewood, Ohio). 1975 ôta a
tudomdnyos fôosztdly tagja, 1980 ôta az Igazgatô Tandcs
tb. fôtitkâra.

Kecskeméten sziiletett. Egyetemi tanulmânyait Budapesten
részben a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen, részben
a Kôzgazdasâgtudomânyi Egyetemen végezte. A mâsodik
vilâgbâborû végéig Budapesten a Kereskedelmi és Iparkamara
fôkônyvtârosa volt, az Egyesûlt Âllamokban elôbb a bridge-
porti (CT) egyetemi kônyvtâr kônyvtârosaként, majd 20 éven
ât a Général Electric Company clevelandi kutatôintézetének
vezetô fôkônyvtârosaként mûkôdôtt. 1952 ôta a clevelandi
Magyar Târsasâg, 1961 ôta a Magyar Talâlkozô, 1965 ôta az
Arpâd Akadémia kônyv-, levél- és irattârânak ôre, az emlîtett
szervezetek ûléseinek, tanâcskozâsainak, elôadâssorozatainak.



irodalmi és mûvészestjeinek egyik legfôbb rendezôje. Az
'Észak-Ohio Ma^ar Hangja' râdiômûsoron hosszû éveken ât
irodalmi, mûvészeti és szakkérdésekrôl hetenként elôadâsokat
és felolvasâsokat tartott. 1979-ben az Amerikai Magyar
Szôvetség orszâgos alelnokévé, valamint nôi osztâlyânak
elnôkévé vâlasztottâk. Ebben a minôségében a XX. Magyar
Talâikozôn széleskôrû csalâdvédelmi ankétot rendezett.

Kûlôn emlîtést érdemel, hogy a Magyar Talâlkozô krôni-
kâinak kiadâsât és adminisztrâciôs munkâlatait 1962 ôta
irânyîtja. Ezck a kôtetek 1966 ôta az Ârpâd Akadémia
évkônyveit is magukban foglaljâk.

Tanulmdnya:

A csaldd- és nemzp.tvédelem szolgdlatdban. A XX. MTk.,
1981., 22-23. oldal.

NANAY ENDRE

a jogtudomânyok doktora, iigyvéd, kôzîrô (Los Angeles,
California). 1979 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

Gyôrôit szùletett. Egyetemi tanulmânyait a budapesti kir.
m.Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen végezte. 20 éven ât
Budapesten gyakorlô ûgyvéd volt. Az Egyesûlt Âllamokba
19.56 utân kerùlt ki. Két éven keresztiil a Southwestern
cgyctcmen folytatott tanulmânyokat, aztân a UCB tôrzsében
dolgozott. E mellett tôbb mint 300 politikai és szociâlpolitikai
cikket îrt és kôzôlt a Californiai Magyarsâg, a Katolikus
Ma.^arok Vasârnapja és a Nyolcadik Tôrzs basâbjain angolul
is. Onâllôan megjelent

miïve:

Vildghelyzet, ahogy az ôcednon innen és tûlrôl magyar
szcmmel Idthatô. Los Angeles, Californiai Magyarsâg, 1980.,
338 oldal. (1980-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)

Tanulmdnyai:

A befogadô haza nyelvén. A XVllI. MTk., 74-76. oldal.
Vitainditdsul. A XX. MTk., 52-57. oldal.

NÂVORI KORNÉL

az orvostudomânyok doktora, szûlész és nôgyôgyâsz szak-
orvos, egyetemi tanâr, kôzirô, volt szerkesztô és lapkiadô



(Grosse Ile, Michigan). 1966 ôta az irodalmi fôosztdly tagja.

Budapesten szûletett, 1936-ban Beregszâszon érettségizett.
Egyetemi tanulmânyait a Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen
végezte. Doktorrâ 1943-ban avattâk. A mâsodik vilâghâborû
idején a magyar légierôknél teljesîtett katonai szolgâlatot.
Utâna a budapesti I. szâmû Nôi Klinikân szakorvosi képesîtést
szerzett, majd mint tanârsegéd mûkôdôtt. 1948-ban kutatô-
munka végzése céljâbôl a chicagoi egyetemre kapott meg-
hîvâst, ahol hét éven ât maradt, amerikai szûlcszeti és
nôgyôgyâszati képesîtést szerzett és mint tanârsegéd, majd
mint magântanâr mûkôdôtt. 1955-ben âllâsârôl lemondott és
Detroitba kôltôzôtt, ahol magângyakorlatot kezdett és kôz-
kôrhâzi osztâlyos fôorvosi minôségben a mai napig is mûkôdik.
Detroitban a Wayne âllami egyetemen orvostanârrâ nevezték
ki, de tanîtâsi és magângyakorlati elfoglaltsâga meilett is
bekapcsolôdott a magyarsâg târsadalmi és kôzmûvelôdési
tevékenységébe, a detroiti Magyar Mûvészkôr elnôke, majd az
Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos igazgatôsâgi tagja, intézô
bizottsâgânak elnôke és a clevelandi Magyar Talâlkozô egyik
legtevékenyebb, felkészûlt munkatârsa lett. 1969-ben âtvette a
Detroiti Magyar Ûjsâg szerkesztését és kiadâsât is, amirôl
1971-ig jôformân sajât kôltségén gondoskodott.

Tanulmdnyai:
A jôlfelkészûlt diagnoszta kôrjôslata. A VI.MTk. ,89-97.o.
A holnap magyarsdga és a kûlfôldôn élô magyarsdg

felelôssége. A VII. MTk., 62-73. oldal.
A keletkôzép-eurôpai kérdés Trianon utdn otven ézn.iel és a

XX. szâzad utolsô harmaddban. A IX. MTk., 119-133. oldal.
Merre tartunk? AX. MTk., 36-42. oldal.

Semlegességi ôv. Kôzép- és Kelet-Eurôpa ûjrarendezése. A
XII. MTk., 30-36. oldal.

Ûj utakat kell keresnûnk. A XV. MTk., 28-32. oldal.
Nacionalizmus, internacionalizmus, szupernacionalizmus

— az amerikai hatalom eszkôzei. A XVI. MTk., 168-177. o.
A Helsinkiben tartott konferencia kildtdsai amerikai

szem.szdgbôl. A XVIII. MTk., 65-72. oldal.



NEGYEDI SZABÔ MARGIT

irô és kôltô (New York, New York). 1966 ôta az irodalmi
fôosztdly tagja.

1912-ben, Gyôn nagykôzségben, Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vârmegyében szûletett, leânykori nevejâky volt. Kôzépiskolai
tanulmânyait Budapesten végezte, 1930-ban érettségizett. Az
Ernszt-Mûzeum, a Magyar-Olasz Bank, majd a kûlûgyi
szolgâlat tisztviselôje volt. A leipzigi magyar konzulâtuson
konzulâtusi titkâr lett. 1945-tôl 1951-ig Isztambulban, késôbb
Mûnchenben teljesîtett szolgâlatot. 1952-ben New Yorkban
telepedett le, aboi a Rockefeller egyetem tisztviselôjeként.
mûkôdôtt. îrâssal 1950-ben Isztambulban kezdett foglalkozni.
A mûncheni Magyar Nôk, majd a Bécsben kiadott Vasârnapi
Levél és Kultûrélet, a Katolikus Magyarok Vasârnapja, a
Képes Magyar Vilâghîradô, a torontôi Krônika, a buffalôi
Amerikai Magyar Értesîtô, az Adelaidi Értesîtô, a torontôi
Magyar Elet és a mûncheni Uj Eurôpa munkatârsa lett,
kôlteményeit és tanulmânyait azonban a szabad fôldôn
megjelenô mâs mag-yar lapok és folyôiratok is gyakran
kôzôlték, illetôleg kôzlik. Irâsai gyûjteményes kôtetben még
nem jelentek meg.

A dal szûletése cimû kéziratos, jeligés versgyûjteménye
1966-ban bronz, Gyôni Géza cimû irodalomtôrténeti ta-
nulmânya pedig 1977-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.

Tanulmânyav.

Magyar sorsok. Tôrténelmi tanulmâny. Kézirat. 1968.
Elmélkedés magunkrôl és jôvônkrôl. A XVIII. MTk.,

1979., 186-187. oldal.

NEHÉZ FERENG

irô (Los Angeles, California). 1971 ôta az irodalmi
fôosztdly tagja.

1912-ben, Dunamôcs nagykôzségben, Esztergom vârme
gyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
Budapesten végezte, aztân Komâromban ûjsâglrô lett. A
"Komâromi Lapok"-nak elôbb munkatârsa, késôbb szerkesz-



tôje és kiadôja volt. A cseh megszâllâs idején îrâsait a Prâgai
Magyar Hîrlap, a Magyar Csalâd és a Magyar Minerva is
rendszeresen kôzôlte. A Jôkai Kôzmûvelôdési és Mûzeumi
Egyesûlet fôtitkârâvâ, a Szlovâkiai Magyar Kultûregyesûlet
kôzponti titkârâvâ vâlasztotta.

1938 utân novellâit tôbb budapesti lap és folyôirat is
kôzôlte. Az Egyesûlt Allamokba 1951-ben vândorolt ki. Azôta
rôvid elbeszélései, életképei a Nemzetôr, a Katolikus Magyarok
Vasârnapja, a Kanadai Magyarsâg, Magyar élet, Ûj Vilâg, Ûj
Eurôpa, Katolikus Szemle, Képes Magyar Vilâghîradô és
szâmos mâs, szabad fôldôn megjelenô lapban és folyôiratban
igen gyakran jelentek meg. 1979 januâr 28-ân hunyt el.

Mûvei:

Kis lak âll a nagy Duna mentében. Elbeszélések.Komârom,
a Komâromi Lapok kiadâsa, 1940., 120 oldal.

Csak a nota a mienk. Kisregény. Komârom, Komâromi
Lapok.

Sorsok a w/zarèan.Kisregény.Komârom,Komâromi Lapok.
Mosolygô Madonna. Verses elbeszélés. Komârom, KL.
Hulldmzika bûzatenger. Szmmû. Komârom, KL.
Ne sfrjdl, Rozika! Regény. Cleveland, Katolikus Magyarok

Vasârnapja, 1962., 120 oldal.
Szeressétek egymdst! Regény.
Hazdtlan rozmaring. Elbeszélések. 3. kiadâs. Cleveland,

Ârpâd Kônyvkiadô, 1971., 160 oldal.
Csabagyôngye. Elbeszélések. Chicago, Transworldtaste

Publishing Co., 1970., 204. oldal.
Aranydiô. Elbeszélések. 2. kiadâs. Los Angeles, Amerikai

Magyar îrôk, 1975., 160 oldal (Bene Môzes rajzaival).
Ezûstkdnny. Regény. Los Angeles, Amerikai Magyar îrôk,

1977., 171 oldal.

NEMES GUSZTAV

vitéz, volt fôszerkesztô, kiadô és laptulajdonos (Winnipeg,
Manitoba, Canada). 1970 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1899-ben, Erzsébetfalva nagykôzségben, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
Szabadkân és a nagyvâradi honvéd hadaprôdiskolâban vé-



gezte. 1917-ben avattâk zâszlôssâ s rôgtôn az olasz harctérre
vczényelték, ahol az elsô vilâghâborû utolsô hetében olasz
hadifogsâgba esett. Csak 1919 novemberében kerûlt haza.
1925 mârciusâig tényleges katonai szolgâlatot teljesîtett. Ekkor
sajât kérelmére fôhadnagyi rangban âtmeneti âllapotba
helyezték. Két hônappal késôbb Kanadâba utazott. Két évig
Saskatchcwanban mezôgazdasâgi munkât végzett. 1927-ben a
Kanadai Magyar Ûjsàg munkatârsa, 1939-ben felelôs szer-
kesztôje, 1944-ben pedig kiadôja lett. Kôzben 1941-ben kiadta
Kannda torténelme cîmû munkâjât, amely az elsô idegen
nyelvû tôrténelmi mû volt Kanadârôl. 1963-ban a winnipegi
kereskedelmi kamara az "Etbnic Press Award"-dal tûntette ki,
mint a legjobb nemzetiségi vezércikk îrôjât. 1969-ben a
magyar Vitézi Rend fôkapitânya vitézzé avatta. A Winnipegi
Egybâzak és Egyletek Nagybizottsâgânak nyolc éven keresztûl
volt elnôke. Magas életkorâra valô tekintettel par évvel ezelôtt
vilâgszerte jôl ismert, kitûnôen szerkesztett lapjât megszûn-

NEMESKÉRY LÂSZLÔ

irô, volt hangverseny- és kiadôvâllalati vezetô (Linz,
Ôsterreicb). 1978 ôta az irodalmr fôosztdly tagja.

1898-ban, Budapesten szûletett. Tanulmânyait a temesvâri
hadaprôdiskolâban végezte, ahol 1917-ben avattâk zâszlôssâ.
Az olasz hadszintérre vezényelték. Az ôsszeomlâs a Piavénâl
talâlta. A trianoni békeparancs utân szolgâlaton kîvûli
âllomânyba helyezték. Botka Istvânnal egyûtt Allegro néven
hangversenyrendezô, lap- és kônyvkiadôvâllalatot alapîtott,
majd ennek keretében a pénzûgyôrôk lapjât szerkesztette.

A mâsodik vilâghâborû folyamân megint katonai szolgâ
latot teljesîtett és hadifogsâgba esett. Sok viszontagsâg utân
1956 decemberében feleségével egyûtt Andaunâl osztrâk fôldre
menekûlt, a bécsi tâborba, onnan pedig Linzbe kerûlt. A bécsi
tâborban "gyôngyôsbokrétâ"-t szervezett, amely az osztrâk
Marischka Ernst Sissy cîmû vilâghlrû filmjében is szerepelt.
Ekkoriban kezdte komolyabb Irôi tevékenységét is. Elôbb a
Nemzetôr és a Magyar Nôk munkatârsa volt, késôbb a
Californiai Magyarsâg, a Kanadai Magyarsâg, a bécsi Magyar
Hlradô, az Ûj Vilâg, a johannesburgi Postakûrt és szâmos mâs



kûlfôldi magyar lap kôzôlte elbeszéléseit, életrajzait és
szatirikus îrâsait. Mesék a régi Budapestrôl cîmû vidâm vissza-
emlékezéseit a Kanadai Magyarsâg 18 folytatâsban kôzôlte.
Tallôzds az ôhazdban cîmû mûvét az Uj Vilâg pâlyâzatân ezûst
serleggel és 250 $-os elsô dîjjal tûntették ki, Lajossy Sândor
Harsona Kônyvkiadôvâllalata pedig ônâllô kôtetben jelentette
meg. 1981 augusztus 10-én hunyt cl.

Mûvev.

Tallôzds az ôhazdban. Képekkel. London, Harsona,
1978., 120 oldal.

Almaimnak vdgya: Budapest. Kéziratban.
Hovd rohansz, emberke? Kéziratban.
Kôzel 600 tréfa, vers, karikatûra. Kéziratban.

NEMESKÉRY LASZLONE

hîmzô, horgolô és csipkeverô, kézimunkakészîtô ipar-
mûvész (Linz, Ôsterreich). 1971 ôta a mûvészeti fôosztdly
tagja.

1914-ben, Budapesten szùletett a Zalai Marton-csalâd
leânyaként, kôzépiskolai tanulmânyait is ott végezte. Mûvé-
szetét osztâlyfônôkétôl, dr. Okolicsânyi Mârtâtôl tanulta, és
megszakîtâs nélkûl folytatta. 1956 utân férjével egyiitt kerûlt
Linzbe, aboi dr. Weidinger Gyôrgy iparmûvészeti tanâr mintâi
utân terltôket, pârnâkat, vert csipkéket, korhû viseletbe
ôltôztetett nagyasszony- és aprôd-babâkat készîtett, âllîtott ki,
amelyek ma mâr vilâgszerte hirdetik a sajâtos magyar
népmûvészet pâratlanul szînpompâs gazdagsâgât és alkotôjuk
mûvészi tehetségét. 1959-tôI 1963-ig Hanifel Alfréddal egyiitt
az ausztriai Bad-Keuzenben iparmûvészeti tanfolyamot ve-
zetett és âllandô kiâllitâst tartott. 1963-ban a svâjci St.
Moritz-ban, 1970-tôl minden évben Linz vârosâban, valamint
Svédorszâg kûlônbôzô vârosaiban, 1972-ben a nyugat-né-
metorszâgi Bad Homburg-ban — a rab nemzetek népmûvé-
szeti kiâllîtâsa keretében rendezett sikeres kiâllitâsokat. 1971-

ben a Magyar Talâlkozô képzômûvészeti kiâilîtâsân halasi
csipkéivelezûst Arpâd-érmet nyert.



NEMESSZEGHY JENÔ

festô-, grafikus- és iparmûvész (Adelaide, South Australia,
Australia). 1971 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1912-ben, Budapesten szûletett, iskolai tanulmânyait
Pozsonyban, Budapesten és Prâgâban végezte, a Kereskedelmi
Akadémiân és az Iparmûvészeti Fôiskolân szerzett képesîtést.
Eleinte Pozsonyban grafikai munkât, plakâttervezést, kônyvek
és folyôiratok illusztrâlâsât vâllalta. Tôbbszôr I. dîjat nyert.
Pozsony idegenforgalmi plakâtjainak elkészîtésével, valamint
Pozsony nagyméretû plasztikus térképével osztatlan sikert
aratott, ennek eredményeként a szlovâk reklâmkôr grafikai
tagozatânak alelnôkévé vâlasztottâk. A Magyar Part ipar
mûvészeti osztâlyât éveken ât vezette s kiâllîtâsait rendezte.
Mint fôiskolai falukutatô, a Felvidéken értékes néprajzi
anyagot gyûjtôtt ôssze, szâmos olaj-, akvarell- és pasztellképet
festett. Ezek részben magântulajdonba, részben a mûzeum
néprajzi osztâlyâra kerûltek.

Amikor a mâsodik vilâghâborû utân Bécsbe kerûlt,
kirakatdîszîtési munkakôrben dolgozott. Ausztrâliâba 1950-
ben vândorolt ki, de olyan munkakôrt, amelyben rajzolâssal és
tervezéssel foglalkozhatott, csak ôt évvel késôbb tudott
szcrezni. Megbetegedése kovetkeztében korân kellett nyugdîjba
vonulnia, mûvészi elhivatottsâgât azonban nem adta fel. Sajât
mûtermében ônâllôan dolgozik. A 3. Ausztrâliai Magyar
Talâlkozô jelvénypâlyâzatân I. dîjat, a clevelandi Magyar
Talâlkozô képzômûvészeti kiâllitâsân bemutatott Arpâd vezér
cîmû rézkarcâval pedig 1976-ban arany Arpâd-érmet nyert.

NESZLÉNYI JUDIT

zongoramûvész és tanâr, zeneszerzô (Covina, California).
1970 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

Budapesten szûletett. Lânykori neve: Pfeiffer. Zenemû-
vészeti tanulmânyait Budapesten a Bartôk Konzervatôrium-
ban s a Liszt Eerenc Zenemûvészeti Fôiskolân kitùntetéssel

végezte. Zenei tehetségével mâr 10 éves korâban feltûnt. A
legkivâlôbb magyar mesterek tanitvânya volt. Zeneszerzést
Kodâly Zoltântôl tanult, zongoramûvészetet Southern Cali
fornia egyetemén Lhevinne Rosinâtôl. Mint zongoramûvész,



Magyarorszâgon is, Amerikâban is szâmos hangversenyen
kivâlô zenekarok tagjaként vagy kîséretével szôlôjâtékosként
sok sikert aratott. Ônâllô hangversenyeivel és zenepedagôgiai
tevékenységével âltalânos elismerést vîvott ki. 1964 ôta a
kaliforniai zenetanârok szôvetségének igazgatôsâgi tagja. 1975
ôta Los Angelesben a California âllami egyetem tanâra.
Szerzeményeit, amelyeknek târgya legtôbbszôr magyar vo-
natkozâsû, az amerikai kôzônség is kedveli.

Kiemelkedôbb mûvei:

Epilogus to 19^6 (1961), Cajitate "1956" (1962), amely
1969-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert; That Conquering Touch.
Musical drama, 1963, Collection of Hungarian Christmas
Caro/5 (1968), Hungarian Folksongs ior baritone (1970, 1971),
6 Petôfi Songs (1973), The Legend of the White Stag (1974),
Duo for Violi'n and Piano (1977), Hungarian Christmas Carols
(lemezen Târczy-Kovâcs Erzsébet mezzo elôadâsâval) 1979-ben
ezûst Ârpâd-érmet nyert. Suitefor Piano (1980).

NEGYESY IREN

kôltô és îrô (Smithville, Ohio). 1980 ôta az irodalmi
fôosztàly tagja.

Szentesen, Csongrâd vârmegyében szûletett, édesanyjât
kéthetes korâban elveszîtette, apai nagyszûlei nevelték fel.
1938-ban Csongrâdon érettségizett. Hat éven ât a budapesti
rendôrfôkapitânysâg tisztviselôje volt, két éven ât a mûegye-
temen bôlcseletet hallgatott.

Férjhez ment dr. Kréter Kâlmân szentesi vârosi adôûgyi
tanâcsoshoz. A Csongrâdmegyei Hirlap mâr ekkor rend-
szeresen kôzôlte verseit. Késôbb az "Ûj Ember"-nek is
munkatârsa lett. Szentesen magyar szakos tanârokkal és

felsôbb osztâlyos gimnâziumi tanulôkkal irodalmi kôrt alakî-
tott, amelynek munkâjât azonban a kommunista rendszer
korlâtozta. Kôzben ôzvegy lett, 1965-ben Bécsbe menekûlt,
onnan pedig 1966-ban Amerikâba kerûlt, aboi ûjbôl férjhez
ment, de hamarosan megint ôzvegyen maradt. Verseit
kûlônbôzô kûlfôldi magyar lapok këzôlték. Ûjabban kôlte-
ményeit fôként a Katolikus Magyarok Vasârnapja, a Cali-
forniai Magyarsâg és a NewYorki Magyar Élet hozta.



Ôndllô kôtetei\
Vasvirdg. Versek. Smithville, a szerzô kiadâsa. 1980.,

208 oldal. (1980-ban ezûst Ârpâd-érmet nyert.)
Tûzvirdg. Versek. Smithville, a szerzô kiadâsa, 1981.,

nyomdâban.
Versei:

l.Hazdm, 2.Rejtsd el magad, 3. Te megtehetnéd. A XX.
MTk., 1981., 239-241. oldal.

NEMETH ERNÔ

vitéz, a jogtudomânyok doktora, kôltô (Ottawa, Canada).
1966 ôta az irodaimifôosztdly tagja.

1903-ban, Kecskeméten szûletett, kôzépiskolai és jogi
tanulmânyait is ott végezte. Doktorrâ a szegedi egyetemen
avattâk. 28 éven ât a Magyar Nemzeti Bank tisztviselôje volt.
1940 ôta a Vitézi Rend tagja. Magyarorszâgot az 1956-os
forradalom leverése utân hagyta el, 1957 ôta Ottawâban lakik.
Az Ottawai Magyar Egyesûletnek alapîtô tagja, majd éveken ât
titkâra volt. A Kanadai Magyar îrôk Szôvetségének is alapîtô
tagja. Irâssal ifjûkora ôta foglalkozik, de kôltôi tehetsége
igazân az emigrâciôban bontakozott ki. Verseit, tanulmânyait
a Katolikus Magyarok Vasârnapja, a Magyar Élet, a Krônika,
a Nemzetôr és még szâmos mâs magyar nyelvû lap kôzli; a
kûlfôldre szakadt magyarsâg egyik megbecsûlt kôltôje.

Mûvei:

Oktôberi drnyak. Vers. Kézirat. 1965-ben bronz Arpâd-
érmet nyert.

Oktôberi drnyak. Verskôtet. Torontô, Patria Publishing
Co.; 1966-ban ezûst Arpâd-érmet nyert.

Magdnyos ût. Verskôtet kéziratban. 1972-ben arany
Arpâd-érmet nyert.

Gyûjteményes munkdkban\
Versek. Antolôgia 1. Kanadai Magyar îrôk Kôre, 1969.,

99-110 oldal.

Versek. Antolôgia 2. KMÎK, 1970., 88-93. oldal.
Versek. Antolôgia 3. KMÎK, 1972., 85-89. oldal.
Poems. The Sound of Time, Antology of Canadian

Hungarian Authors, Ottawa (Oakville), Sovereign Press,



1974., pp. 129-131.
Versek. Kézfogâs. Antolôgia. Kanadai Magyar Irôk Szô-

vetsége, 1977., 65-73. oldal.
Versek. ^leàô ÔTtûz. Antolôgia. KMÎSz, 1980., 178-184. o.
Anyanyelviink védelmében. Tanulmâny. A Katolikus

Magyarok Vasârnapja Histôriâs Kalendâriuma, 1976.,
113-121. oldal.

Sztvunk magyarul dobog. A VIII. MTk., 1969., 207-208.o.

NÉMETH GYULA

kôltô, nyelvész, ôstôrténész (Yonkers, New York). 1966 ôta
a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1917-ben, Temessziget nagykôzségben. Ternes vârme-
gyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
Szombathelyen végezte, 1937-ben a premontrei kanonokrend
gimnâziumâban érettségizett. Utâna ugyancsak Szombat
helyen hittudomânyi fôiskolai tanulmânyokat folytatott. 1940-
tôl 1945-ig tartalékos tisztként katonai szolgâlatot teljesitett,
aztân a pécsi, majd az innsbrucki egyetem hallgatôja lett. Az
Egyesûlt Âllamokban laboratôriumi technikusként helyez-
kedett el. Verseket és tanulmânyokat irt, amelyek kûlfôldi
magyar lapok hasâbjain jelentek meg. Nyelvészettel és ôkori
tôrténelemmel foglalkozott.

1962-benés 1963-ban Arpâd-diszoklevél nyertese lett.
1964-ben Hozzdszôlds a 'sabartoi asphaloi' értelmezésé-

hez cimû tôrténelmi-nyelvészeti tanulmânya ezûst Ârpâd-
érmet nyert.

NEMETH NÂNDOR

grafîkus- és festômûvész, kônyvillusztrâtor (New York, New
York). 1971 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1910-ben, Magyarorszâgon szûletett, mûvészeti fôiskolai
tanulmânyait Budapesten végezte.Mûvészi pâlyafutâsât kônyv-
illusztrâciôk és "ex libris"-ek készîtésével kezdte, majd Gâdor
Emillel egyutt a magyar jâték-filmmûvészet kibontakoztatâ-
sâban vett részt. Eredményeivel szâmos fîlmversenyen jârult
hozzâ kûlônbôzô kitûntetések elnyeréséhez. Az egyuttes filmjei
kôzûl példâul az "Aqua vitae" cimû bâbufilm elnyerte a Szent



Istvân kupât, a nemzetkôzi verseny nagydîjât és a stockholmi
amatôrfilmverseny elsô dîjât. Aztân dekorâciôs vâllalat egyik
vezetôje és mûvésze lett. Magyarorszâgrôl a mâsodik vilâg-
hâborû végén katonaként kerûlt ki Németorszâgba, aboi
mûvészi tehetségét hamarosan felismerték. Az Egyesûlt Alla-
mokban elôszôr mûszaki rajzolô volt, késôbb azonban a
filmszakmâba kerûlt, majd kônyvillusztrâciôk és "ex libris"-ek
készîtésével foglaikozott. Az utôbbiak kôzûl tôbbet kimagaslô
kôzéleti egyéniségeknek készîtett. 1978-ban feleségével egyutt
— a lakâsân tâmadt tûz kôvetkeztében — hunyt el.

Legkiemelkedôbb mûvei:
Maradj hû Szent Istvdn orszdgdhoz! Plakât Kôtai Zoltân dr.

pâpai delegâtus megbîzâsâbôl 1946-ban. (Nôalakja feleségét
âbrâzolja. )

A guadaloupe-i Madonna. Oltârkép New Yorkban, a Szent
Istvân egyhâzkôzség templomâban.

A XI. Magyar Talâlkozô képzômûvészeti kiâllîtâsân rajzai
ezûst Arpâd-érmet nyertek.

NOËL PÉTER

gépész- és elektromérnôk, az edmontoni magyar Znnyi
Râdiô-program elnôke (Edmonton, Alberta, Canada). 1976
ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1924 februâr 20-ân, Budapesten szûletett, az ottani bencés
gimnâziumban érettségizett, majd 1948-ban a Jôzsef nâdor
mûegyetemen gépész- és elektromérnôki oklevelet szerzett.
Elôbb a Ganz, késôbb az Egyesûlt Izzô villamossâgi vâllalatnâl,
végûl az Uvaterv tervezô intézetnél mûkôdôtt. A Kandô
Kâlmân Technikum esti tagozatân elôadô tanâr lett, ôt

szabadalmat szerzett. 1956-ban a mûegyetemi rohamzâszlô-
aljban (amelynek 1944-ben is tagja volt, amîg sebesûlten orosz
hadifogsâgba nem esett) a hirszerzés és hîradâs megszervezôje
volt. November 4 utân menekûlnie kellett. Elôszôr Winnipeg-
en tervezô mérnôk, aztân az edmontoni egyetemen tanârsegéd,
majd kutatô mérnôk lett, végûl "Research Electronic" névvel
ônâllô vâllalatot létesitett. Hârom ûjabb talâlmânyât szaba-
dalmaztatta. Legutôbb a râkkutatâs terén ért el fïgyelemre
méltô eredményeket. Szâmos târsadalmi és tudomânyos



egyesiilet, magyar szervezet tevékeny tagja. 1975-ben az
albertai kormâny a nemzetiségi mûvelôdés terén szerzett
érdemeiért kitûntetésben részesîtette, a Szent Lâszlô Târsasâg
és a Nagy Konstantin Rend pedig lovagjâvâ avatta.

Tanulmdnyav.
Az elektromos védôfôldelések ûj môdszere. A XV. MTK.,

262-264. oldal.

A tudomânyok harmônidja. A XVII. MTk. 240-245.oldal.
Az energiavdlsdg és modem megolddsai. A XVIII.MTk.,

230-231. oldal.

Elektron-kôtések és szétvdldsok. A XIX. MTk., 239-240. o.
Az entrôpia frequencia fûggôsége. A XX. MTk., I98I.,

215. oldal.

NOWOTNY ALAJOS

a bôlcsészettudomânyok doktora, okleveles vegyész, im-
munolôgus és mikrobiolôgus, egyetemi tanâr (Merion, Penn-
sylvania). 1970 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1922 jûlius 30-ân Gyôngyôs vârosâban, Heves vârmegyében
sziiletett. Egyetemi tanulmânyait Budapesten, a kir. m.
Pâzmâny Péter tudomânyegyetem bôlcsészeti karân végezte,
ahol 1945-ben vegyészi, 1948-ban pedig doktori oklevelet
szerzett. 1949-tôl 1955-ig a Magyar Tudomânyos Akadémia
kutatôja volt, a Magyar Kémikus Egyesûlet kitûntetését is
elnyerte. 1956 utân kûlfôldre kerùlt. 1960-ig a németorszâgi
Max Planck Intézetben, Freiburgban kutatômunkât végzett,
amelyet a kôvetkezô két éven ât a kaliforniai Duarte 'City of
Hope' orvosi kôzpontban folytatott. 1962 ôta a philadelphiai
Temple egyetem orvosi karânak tanâra volt. 1969-ben a
lausanne-i egyetemen volt vendégtanâr, 1970-ben és 1972-ben
Heidelbergben az orvosi karon adott elô. 1979-ben a jeruzsâ-
lemi Hadassah egyetemen volt meghivott tanâr, 1980-ban
pedig a libanoni Beirutban, az American University-n tanitott.
1976 ôta a Pennsylvania egyetemen az immunolôgia és
mikrobiolôgia professzora.

Szâmos tudomânyos és târsadalmi egyesûlet tevékeny tagja.
Szakirodalmi munkâssâgât magyar, német és angol nyelven
megjelent kôzel 150 tanulmânya fémjelzi. Ônâllôan megjelent



Molecular Bïology of Gram-Negative Bacterial Lipopoly-
saccharides. New York, Annals of the New York Academy
of Sciences, 1966., 509 pages.

Basic Excercises in Immunochemistry. New York, Heidel-
berg, Berlin, Springer Verlag, 1969., 197 pages. 2nd édition
1979., 310 pages.

Cellular Antigens. New York, Heidelberg, Berlin, Springer
Verlag, 1972., 328 pages.

NYIRÂDY-SZABO IMRE

irô és kôltô (Santa Monica, California). 1970 ôta az
irodahnifôosztdly tagja.

1911-ben, Budapesten szûletett. Tanulmânyainak elvég-
zé.se utân m. kir. repùlôtiszt lett. 1928 és 1940 kôzt szâmos
râdiôjâtékot, novellât és verset îrt. A Petôfi Târsasâg levelezô
tagjâvâ ajânlottâk, a Bartha Miklôs Târsasâg rendes, a
Magyar Tudomânyos Akadémia irodalmi osztâlyânak pedig
levelezô tagjâvâ meghivtâk. A mâsodik vilâghâborû folyamân
harctéri szolgâlatot teljesitett. Utâna emigrâlt s végûl jelenlegi
lakôhelyén telepedett le, aboi a Zrinyi Irodalmi Kôr tagja és
titkâra volt, elôadâsokat tartott, irodalmi tevékenységet fejtett
ki. Az utôbbi egyik eredményeként a németorszâgi Goethe
Târsasâg tb. tagjâvâ vâlasztotta. Éveken ât az Arpâd
Akadémia nyugati keriiletének vezetôjeként is mûkôdôtt.
Novellâit, verseit szâmos kûlfôldi magyar lap kôzôlte. A
Katolikus Magyarok Vasârnapjânak âllandô munkatârsa.

Mûvei:

Almok kertje. Versek. Budapest, Danubia, 1933.,50 oldal.
Ônképzôkôri elôaddsok gyûjteménye (a Vas-utcai felsô

kereskedelmi iskolâbôl Szerb Antal dr. tanâr kôzremûkôdé-
sével) az 1928-1932. évekbôl. Budapest, Franklin Târsulat,
1934., 70 oldal.

Felhôk felett. Versek. Debrecen, Egyetemi Kiadô, év
nélkûl, 80 oldal.
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Korszerû repûlôgépek namgdciôs kôvetelményei. Szak-
kônyv. Budapest, Honvédségi Kiadô, 1938., 110 oldal.

Egy gép nem tért vzssza. Regény. Budapest, Grill Kiadô,
1941., 280 oldal; 7 kiadâs 27.000 példânyban. (A Délibâb
Filmkészîtô Vâllalat 1943-ban mâsfélôrâs filmben, Jâvor Pâl és
Lukâcs Margit fôszereplôkkel dolgozta fel és hozta nyilvâ-
nossâgra.)

Tâbori repûlôtér. Regény. Budapest, Hârfa Kiadô, 1943.,
254 oldal.

Az utolsô brigadéros, Béri Balogh Addm dundntûli har-
cai 1709-1710. Regény. Kôzel 400 oldalas kéziratban.
1977-ben ezùst Ârpâd-érmet nyert.

Tanulmdnyai:
Emlékezés. A XVII. MTk., 1978., 245-246. oldal.
Magyar irôk Amerikdban. h. YA. MTk., 1972., 179-182. o.

NYIRJESY ISTVÂN

az orvostudomânyok doktora, szûlészeti és nôgyôgyâszati
szakorvos, egyetemi tanâr (Bethesda, Maryland). 1975 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1929 november 14-én, Budapesten sziiletett, 1947-ben a
cisztercitâk gimnâziumâban, Székesfehérvârott érettségizett.
Egyetemi tanulmânyait Innsbruckban, majd a belgiumi
Louvain-ben végezte. Doktorrâ 1955-ben avattâk. Az Egyesûlt
Âllamokban magângyakorlatot kezdett, szûlészeti és nôgyô
gyâszati szakorvosi képesitést szerzett, katonai szolgâlatot
teljesîtett (az olaszorszâgi Nâpolyban, majd a marylandi
Bethesdâban), "commander"-i rangot ért el. 1968-ban a
Georgetown egyetem orvosi karâra kerûlt, aboi 1974 ôta
klinikai tanârként és a National Institutes of Health tanâcs-

adôjaként mûkôdik. Szâmos tudomânyos egyesûlet tevékeny
tagja, tôbb kitûntetés tulajdonosa. 30-nâl tôbb szaktanul-
mâny szerzôje.

NYIRJESY SANDOR

a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, tanûgyi fôtanâcsos,
volt tankerûleti fôigazgatô, okleveles kôzgazda (Englewood,



New Jersey). 1966 ôta a tudomànyosfôosztdly tagja.

1892-ben, Ôpâlyi nagykôzségben, Szatmâr vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. 1919-ben az ungvâri kir. katolikus
gimnâziumban érettségizett, 1911-tôl 1916-ig igazgatô tanî-
tôként mûkôdôtt, 1917-tôl 1920-ig katonai szolgâlatot telje-
sîtett és bronz vitézségi érmet, Kâroly csapatkeresztet kapott,
majd francia hadifogsâgba kerùlt. 1920 és 1927 kôzt fôiskolai
és egyetemi tanulmânyokat folytatott. A kôvetkezô években
târsadalmi, kôznevelésûgyi és politikai cikkeivel tûnt ki.
1935-ben a tanûgyi kôzigazgatâshoz kerûlt, aboi titkâr,
tanâcsos és fôtanâcsos lett, végiil a székesfehérvâri tankerûlet
vezetésével bîztâk meg, mint tankerûleti kir. fôigazgatôt.
1945-tôl 1947-ig nemzetgyûlési képviselô volt. A marxista
pârtok torekvéseivel bâtran szembeszâllt. Amikor az egyhâzi
iskolâk védelmében nagy beszédet mondott, élete veszélybe
kerûlt. Az izgalmak kôvetkeztében felesége meghalt, csak
fiâval sikerûlt kimenekûlnie. Az 1940-es évek végén Innsbruck-
ban az Actio Catholica vezetôje s a magyar gimnâzium
érettségi bizottsâgânak elnôke lett. Mint szervezô és elôadô,
tevékenyen bekapcsolôdott a magyarsâg târsadalmi életébe is.
Ugyanezt tette, amikor az Egyesûlt Allamokba kerûlt.
1971 -ben hunyt el.

Tanulmànyai:
A magyar kôzoktatds dllapota és birdlata. Kézirat. Jeligés

pâlyamû, szaktanulmâny. 1962-ben arany Arpâd-érmet nyert.
A nemzeti kisebbségek fûggetlensége (kivonatosan). A VI.

MTk., 1967., 102. oldal.

Erdély érdekében. A VI. MTk., 1967., 148-151. oldal.
Mi legyen a szabad vildg magyarsdgdnak dlldspontja a mai

vildgpolitikai helyzetben? A\l. és III. MTk., 1966.,157-164.o.

OLAH GYÔRGY

hîrlapîrô, îrô, szerkesztô és kiadô, volt orszâggyûlési
képviselô (Villa Garlos Pas, Chalet "El Puma", Prov. Cordoba,



Argentina). 1973 ôta az zVorfa/mz'/ôojz^a/y tagja.

1902-ben, Homonna nagykôzségben, Zemplén vârme-
gyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
a kassai premontrei és a sâtoraljaûjhelyi piarista gimnâzium-
ban, egyetemi tanulmânyait Budapesten a Kôzgazdasâg-
tudomânyi Egyetem kereskedelmi karân végezte. Részt vctt a
nyugat-magyarorszâgi feikelésben. 1924-ben clkîsérte Tcicki
Pâl grôfot a Tallinban rendezett elsô finnugor konferenciâra.
Ezt kôvetôen a feiszabadult balti orszâgokrôl îrt cikksorozata
orszâgosan ismertté tette. A "Magyarsâg" belsô munkatârsa
lett, 1926-ban beutazta a megszâllt Felvidéket és Prâgâban
jârt. Az 1930-as években a falusi szegénységre vonatkozô
kutatômunkât végzett s annak eredményeit "Hârommilliô
koldus" dmmel târta a kôzvélemény elé. 1930-ban megkapta a
Pâzmâny Péter Katolikus Irôk Egyesûletének jutalomdîjât,
amelynek felhasznâlâsâval a Rajna vôlgyében tett tanulmâny-
utat, hogy a keresztény munkâsmozgalmak tevékenységérôl is
beszâmolhasson. 1934-ben az Uj Magyarsâg fômunkatârsaként
Pilsudsky lengyel marsall temetésén vett részt, aztân a nâpolyi
flottaparâdén, amelyet az olasz kirâly a magyar kormâny
tiszteletére rendezett. 1938 februârjâban Bârdossy Lâszlô
feikérésére Goga Octavian român miniszterelnôkkel csinâlt
interjût, az év ôszén pedig Egyedûl Vagyunk cîmmel
folyôiratot indîtott, amelynek bamarosan 200.000 elôfizetôje
lett. 1939-ben kormânypârti programmai Kapuvârott orszâg-
gyûlési képviselôvé vâlasztottâk. Mint Imrédy Béla hîve,
mindvégig a reformok, elsôsorban a fôldbirtokpolitikai ûji-
tâsok megvalôsitâsâért harcolt. 1944 ôszén ônként katonai
szolgâlatra jelentkezett, amire azonban a bekôvetkezett
események miatt mâr nem kerûlhetett sor.

Az ôsszeomlâs utân a Vatikân tâmogatâsâval âlnéven egy
iigûriai karmelita kolostorban talâlt menedékct. Onnan
vândorolt ki Argentînâba, ahonnan aztân sajât nevén kîvûl 16
mâs néven îrt rendszeresen tôbb fôldrész magyar emigrâns
sajtôjâban. Cikkeinek, tanulmânyainak szâma ismeretlen,
tôbb ezerre tehetô. îrôi pâlyâjânak 50. évfordulôjân megjelent
Az Antikrisztus itt jâr kôztûnk cîmû kôtetét Gâbor Âron
"nemzeti filozôfiânk bôrbe kôtôtt remeké"-nek minôsîtette.

1981-ben hunyt el.



Mûvei:

Gôrôgtûz. Regény. Budapest, Magyar Irodalmi Târsasâg
kiadâsa, 1926., 180 oldal (a szerzô felkelô-élményeibôl szù-
letett îrâs).

Jajkidltds a Ruténfôldrôl. Budapest (a szerzô felvidéki és
prâgai korûtjânak élményei). A Magyar Nemzeti Szôvetség
kiadâsa, 1927., 64 oldal.

Hdrnmmilliô koldiis. Budapest, Stâdium, 1930, 210 oldal.
Ldzadds a Tiszdndl. Budapest, Singer és Wolfner Rt,

1932., 230 oldal. (Regényes korrajz a magyar fôldkérdésrôl.)
Bombamerénylôk és dllamépîtôk. (Pilsudsky marsall élet-

rajza.) Cikksorozat az Ûj Magyarsâg 1936-i évfolyamâban.
El martirio de un Cardenal. (Spanyol nyelvû kônyv

Mindszenty bîboros pôrérôl Ajusinszky szerzôi âlnéven.)
Buenos Aires, Editorial Dûrrer, 1949., 170 oldal.

Az Antikr/sztus itt jdr kôzôttûnk (korunk problémâi).
Buenos Aires, Editorial Transsylvania, 1973., 280 oldal.

A fcstmény es a fattyû (a Ledermûller irodalmi alapîtvâny
pâlyadljnyertes regénye, kalandos szâzadeleji korrajz két
fôldrész magyarjairôl). Mûnchen, Ledermûller. 1979., 286 o.

OLÂH LÂSZLÔ

a bôlcsészettudomânyok doktora, okleveles mezôgazda,
agrobotanikus, egyetemi tanâr (Sarasota, Florida). 1966 ôta a
tudomdnyos fôosztdly tagja.

1904 februâr 25-én, Kassa vârosâban, Magyarorszâgon
szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyainak befejezése utân mezô-
gazdasâgi fôiskolât végzett, bôlcsészettudomânyi doktori okle-
veiei szerzett, késôbb magântanâri képesîtést nyert. Tudo-
mânyos kutatâsi ôsztôndîjjal a berlini Collegium Hungari-
cumba kerûlt s ott bârom évet tôltôtt. Dahlam, Muncheberg és
a svédorszâgi Svalof nôvényôrôkléstani kutatôintézeteiben
kutatômunkât végzett, majd a Jôzsef nâdor mûszaki és
gazdasâgtudomânyi egyetemen nyilvânos rendes tanâr lett. Az
elsô m. kir. Nôvényôrôkléstani Kutatôintézet megalapltôja és
igazgatôja, valamint az Agrobotanikai Intézet igazgatôja volt.
A mâsodik vilâghâborû utân kûlfôldre kerûlt. 1945-ben a
klagenfurti mezôgazdasâgi kamara virus-szakértôje lett, két
évvel késôbb innen az argentlnai Buenos Airesben székelô La



Plata egyetem kutatôintézetéhez hîvtâk meg, ahol ôt éven ât
mûkôdôtt, mint kutatô professzor. 1953 utân hârom és fél évre
az UNESCO kôzvetîtésével a bogori (jâvai) egyetemre ment
professzorként s az ottani biolôgiai laboratôrium igazgatôja-
ként. 1956-ban Indiâban jârt elôadô és gyûjtô kôrûton.
1957-ben a pittsburghi Duquesne, 1958-tôl a Carbondalc-i
Southern Illinois egyetemen volt nyiivânos rendes tanâr.
1964-ben Japânban folytatott kutatâsokat és tartott egyetemi
elôadâsokat, 1972-ben pedig mint Fulbright scholar és
professzor a nepali Katmandu Tribhuvan egyetemére kerûlt,
ahol két éven ât az amerikai missziô tagja volt.

Felfedezô és kutatô utazâsokat Java, Szumatra, a Kis-
Szunda-szigetek, Celebes, Alor, a Himalaja, India, Kalim-
pong, Gangtok, Szikkim, Ceylon, az észak-argentînai Andesek,
Uruguay, Peru, Oroszorszâg, a Kaukâzus, Egyiptom, Kenya,
Dél-Afrika és valamennyi eurôpai orszâg teriiletén
tett. A vilâg kûlônbôzô tâjain 20-nâl tôbb nemzetkôzi
kongresszuson és szimpozionon vett részt, 71 tanulmânya jelent
meg eredeti kutatâsai alapjân és tôbb szâz tudomânyos
szakkôzleményt irt. Annak idején a Magyar Tudomânyos
Akadémia pâlyadijât és emlékérmét nyerte el s két alkalommal
volt Fulbright Scholar.

ORMAI ILDIKO

ének- és orgonamûvésznô, zeneszerzô (Bay Village, Ghio).
1974 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1927 december 2Tén, Budapesten sziiletett, kôzépiskolai és
zenei tanulmânyait is ott végezte, érettségit azonban mâr
Passauban tett. Énekmûvészetet Stuttgartban, rajzot, kerâ-
miât a freiburgi francia Képzômûvészeti Fôiskolân tanult. Az
Egyesûlt Âllamokba 1949-ben sziileivel egyûtt vândorolt ki.
Rôvidesen a Bay Village-i rômai katolikus templom orgonis-
tâja és szôlôénekese lett. 1950-ben hâzassâgot kôtôtt Buza
Gyôrggyel. Két fia felnevelésével pârhuzamosan tovâbb
fejlesztette énekmûvészetét Carmela Cafarelli olasz opera-
énekesnôvel. Gyakran szerepelt Cleveland, Détroit, Youngs-
town, Pittsburgh, Akron és Kanada magyarsâgânak ûnne-
pélyein, valamint 10 évig a Cafarelli Opéra Company tagja-
ként annak hangversenyein, tovâbbâ a televîziô és a râdiô



mûsorain. A Nationality Broadcasting Network (NBN)
adâsainak kerctén belùl "A Jtiagyar ràdiô és televfziô hang-
vcrscuytcnne cîmû heti egyôrâs klasszikus zenei mûsor
âllandô elôadôja. A clevelandi Magyar Târsasâg irodalmi
es mûvészcsijein is szâmos sikert aratott. Kûlon emlî-
lest érdcmel, hogy 1980 februâr 24-én a West Suburban

PlTilharmonic Orchestra jubileumi operahangverscnyén
Verdi, Bizet, Puccini âriâit és Kiss Jânos karnagy-zene-
szerzô "Let me be near" cîmû ûj mûvét énekelte.

1953-ban kerâmiai mûveibôl kiâllîtâst rendezett, 1959-ben
a "Pillangô kisasszony" âriâjâval a "Metropolitan Opéra
Auditions" énekversenyén dîcsérô elismerést nyert.

Szâmos szerzeménye kôzûl legismertebb a Mass of Adora
tion cîmû kétszôlamû misekompozîciôja, amely 1975-ben ezûst
Arpâd-érmet nyert.

ORMAI jAnOS

épîtészmérnôk, festômûvész (Rocky River, Ohio). 1978 ôta
a mûvészetifôosztâly tagja.

1901 december 23-ân, Fehértemplom vârosâban, Ternes
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanul-
mânyait a nagyszebeni hadaprôdiskolâban végezte. 1919-ben a
Ludovika Akadémia nôvendéke lett, jûnius 24-én részt vett az
ellenforradalmi felkelésben, amelynek meghiûsulta utân a
kommunistâk fogsâgâba esett. Amikor onnan kiszabadult, a
mûegyetemre iratkozott be, aboi 1925-ben épîtészmérnôki
oklevelet szerzett. Fillér-tîpusû vâltôpénz-terveivel ugyanabban
az évben ôt mâsodik dîjat, megvételt és kivitelezést nyert.
1926-ban hâzassâgot kôtôtt Hogyisi Dômôtôrffy Margittal,
akitôl leânya, Ildikô szûletett. 1927-ben a légipostai bélyegek
orszâgos tervpâlyâzatân a 4, 12, 16, 20 és 40 fillér névértékû

bélyeg-rajzaival I. dîjat, a kôvetkezô évben Budapest székes-
fôvâros okmânybélyeg-tervpâlyâzatân pedig 8 Pengô névértékû
•szînes rajzâval I. dîjat és kivitelezést nyert. 1928-ban
"âramvonalas" autôkarosszériâkat tervezett. Ezek a tervei a
budapesti és a pârizsi autô-szépségversenyeken I. dîjat nyertek.
1934-ben a szombathelyi ûnnepi hét keretében érem-, plakett-
és emlékbélyeg-terveit arany éremmel tûntették ki. 1937-ben a
m. kir. honvédség "biztonsâgi lôvôlde" néven ismertté vâlt



talâlmânyât rendszeresîtette. Erdély egy részének vissza-
térése utân a kolozsvâri hadtestparancsnoksâg épûletének
megtervezésére kapott megbîzâst azzal a kikôléssel, hogy az
épûlet nemzeti jelleget viseljen. Ennek a kôvetelménynek az ôsi
székely kopjafa motivumainak alkalmazâsâval tctte eleget.
(Ezért a kormânyzô legfelsôbb elismerésében részesiilt.)
Hasonlô kikôtéssel bîztâk meg ugyancsak Kolozsvârott a
Levente Tisztképzô Akadémia, valamint orszâgra szôlôan a
levente székhâzak és otthonok megtervezcsével is, amire
azonban mâr nem keriilhetett sor.

Az ôsszeomlâs utân csalâdjâval egyiitt Ausztriâba, majd
Németorszâgba menekùlt, Ereiburgban épîtész-târstervezôként
részt vett a lebombâzott vârosi szînhâz restaurâlâsi munkâiban.

1949 végén Clevelandben telepedett le. Szâmos épîtészi és
mérnôki vâllalatnâl tervezô, majd vezetô épitészmérnokként,
két îzben (hârom éven ât) ônâllôan is mûkôdôtt. Az 1956
oktôberi szabadsâgharc leverésének emlékére szimbolikus
emblémât tervezett, amelyet Eisenhower akkori elnôknek
dedikâlt. 1962-ben Buenos Airesben az ipari vilâgkôzpont
épûletének tervéért dîcséretben részesûlt és kék-szalagos
'Award of Merit'-et nyert. Kôzben az Office of Civil Defense
részére az atombomba hatâsairôl szôlô hâromkôtetes tanul-
mânyhoz 100-nâl tôbb illusztrâciôt készîtett. 1977-ben a Grand
Canyon ôriâsi méretû kôrképének megfestéséhez fogott.
300 lâb hosszûsâgû mûve 1980 oktôberében készûlt el.

Fontosabb épitészeti alkotdsar.

A Szenthdromsdg rômai katolikus magyar templorn es
iskola az ohiôi Barbertonban.

Az egyetemi mérndktudomdnyi kôzpont cpuletc az ohiôi
Youngstownban.

Vdrosi jégpdlya épûlete az ohiôi Cleveland Heights-ben.

ORSOLYA JÔZSEF

szobrâszmûvész és tanâr (Norfolk, Virginia). 1977 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

1915-ben, Cégénydânyâd kôzségben, Szatmâr vârmegyé-
ben szûletett. A Kendetagi Orsolya-csalâd sarja. A Budapesti
Iparmûvészeti Fôiskola elvégzése utân Rômâban folytatott
szobrâszmûvészeti tanulmânyokat. A honvédség mûvészeti



osztâlyânak vezetôje lett, majd a passaui templomok részére
alkotott szobrokat. Az Egryesùlt Âllamokba 1950-ben érkezett
és a virçiniai Norfolkban telepedett le, aboi mûvészeti
akadémiât iétesîtett, amely Academy of Créative Art néven
orszâs^os hirre tett szert. Ez az akadémia ma mâr az alapîtôn
kîvùl kct târstanâr kôzremûkôdésével mûkôdik, szobrâszati és
festészeti képeskést ad.

.Szob râszmûvészi ichetségct szâmos remekmûve hirdeti
fôlcs Norfolkban, Washin.çtonban és St. Louisban. Tôbb
kiâllitâson ért el sikert és vîvott ki orszâgos viszonylatban is
âltalânos elismerést. 1977-ben a XVIE Magyar Talâlkozô
képzômûvészeti kiâllîtâsân bemutatott alkotâsai arany Ârpâd-
érmet nyertck.

Mûvei:

A Sziîz es a Gyermek (kô), Meimybemenetel (kô), Krisztus a
strban (kô), Général MeArthur (kô), Tdncolô leâny (mûkô),
Nude (mûkô), Bishop Simon Konrad (bronz), Fountain
(bronz), Salome (bronz). Rasa mistica (granit), Gizella
(mârvâny), Carol L. Terrel (bronz dombormû). Admirai
Comte de Grasse (bronz). Général Comte de Rochambeau
(bronz).

OSZLÂNYI ROBERT

nyclvész, egyetemi tanâr, irô (Lakewood, Ghio). 1968 ôta a
tudomdnyos fôosztdly tagja.

1911 mâjus 30-ân, Bécsben, Ausztriâban szûletett. Kôzép-
iskolai tanulmânyait Budapesten, egyetemi tanulmânyait
u.gyanott a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen és a
Kôzgazdasâgtudomânyi Egyetemen, majd Bécsben, Gôttin-
.genben és a pârizsi Sorbonne-on végezte. Kôzépiskolai tanâri
oklcvelet szerzett. Két évig az esztergomi ferencesek gimnâ-
ziumâban, aztân a Felsô Epîtôipari Szakiskolâban, Budapesten
tanîtott. A mâsodik vilâghâborû idején, mint tûzér fôhadnagy,
katonai szolgâlatot teljesîtett. A hâborû utân a németorszâgi
Osterodéban magyar iskolât szervezett, aboi az ôvodâtôl az
érettscgiig minte.gy 700 ma.gyar gyermek és ifjû nyert megfelelô
oktatâst. Kôzvetlenûl kivândorlâsa elôtt a kôlni egyetemen
tartott elôadâsokat. Az Egyesûlt Âllamokban elôszôr a Kent
âllami egyetem német nyelvtanâra, késôbb a német lira



professzora lett. Innen a clevelandi Fenn Collège-ba kerûlt,
ahonnan a Cleveland âllami egyetem megszervezésekor a
német nyelv és irodalom tanârâvâ nevezték ki. Hamarosan
bevezette a magyar nyelv és irodalom rendszeres oktatâsât is, a
magyar szârmazâsû hallgatôkat kûlôn egyesûletbe tômôritette,
majd a clevelandi magyarsâg tâmogatâsâval mintegy 2000
mûvet magâban foglalô magyar kônyvtârat létesîtett.

A magyarsâg kôzmûvelôdését az egyetemen kîvûl is

fâradhatatlanul kifejtett munkâssâggal igyekezett elôadâsok,
râdiômûsorok, ûnnepi beszédek, szaktanulmânyok és hîrlapi
cikkek révén elômozdîtani. Erdemeinek elismeréséûl szâmos

tudomânyosés târsadalmi egyesùlet hivta meg tagjai sorâba, a
XI. Magyar Talâlkozô pedig 1971-ben "az év magyarja"
cîmmel tûntette ki. Irodalmi munkâssâgât még Magyaror-
szâgon a vallâs- és kôzoktatâsûgyi miniszter megbîzâsâbôl
hârom tankônyv megîrâsâval kezdte, a kûlfôldôn pedig
magyar, német és angol nyelvû szépirodalmi alkotâsokkal is
kibôvitette. Németûl târsalgâsi nyelvkônyvet, ôsszefoglalô
nyelvtant és vîgjâtékot készîtett sajtô alâ. Magyarul humoros
elbeszéléseivel aratott sikereket. 1976 mâjus 30-ân, Cleve-
laiidben hunyt el.

Mûvei:

Magyar irodalomtôrténet. Budapest, VKM., 1941., 180 o.
Vildgtôrténelem. Budapest, VKM., 1942., 290 o.
Vilâgkultûra. Budapest, VKM., 1943., 250 o.
Magyar nyelvtani gyakorlatok. Cleveland State Univer-

sity, 1970/71., 23 oldal.
Das deutsche Lied. CSU, 1972., 154 pages.
Vâlogatott elbeszélések. CSU, 1973., 39 oldal.
Scientific German. Cleveland. CSU, 1973., 117 pages.

OS-NAGY ISTVAN

festômûvész (Steinach, Schweiz). 1972 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

1913 âprilis 26-ân, Pestszentlôrinc vârosâban, Pest-Pilis-



Solt-Kiskun vârmegyében szûletett. 1936 és 1940 kozt az
Iparmûvészeti Fôiskola festészeti tagozatân folytatott tanul-
mânyokat, mikôzben kitûntetéseket, okleveleket kapott. Egyik
képét a Fôvârosi Képtâr mâr 1939-ben megvâsârolta. 1948-ig a
Mûcsarnok és a Nemzeti Szalon âllandô kiâllîtôja volt. Erdélyi
tanulmânyûtja utân 1943-ban a Mûcsarnok tavaszi târlatân a
Jeliinck-dijjal tûntették ki, szeptemberben az Alkotâs Mûvész-
hâzban ônâilô kiâllîtâst rendezett, majd Serédi Jusztiniân
biboros hercegprîmâs, 1944-ben az Actio Catholica megbî-
zâsâbôl Xll. Plus papa, majd tdbb pûspôk arcképét festette
meg. Hasonlô megbizâsokat kapott a vezérkari fônôkség
részérôi is. 1945-ben "a jelenkori magyar képzômûvészet
reprezentânsai"-nak kiâllîtâsân még részt vett. 1948-tôl
1956-ig azonban a Mûcsarnok egyetlen kiâllîtâsâra sem
fogadtak el tôle képet, ônâllô kiâllîtâst sem engedélyeztek
szâmâra. 1952-ben tôbbedmagâval megalapîtoita a Grafikus-
mûvészek Alkotô Kdzôsségét, de 1956 nyarân a késôbb felvett
tagok alapîtô târsaival egyûtt kizârtâk. Ûj "kollektîva"
alapîtâsât nem engedélyezték. November 30-ân menekûlnie
kellett. Svâjcban telepedett le, aboi éveken ât arcképfestéssel
foglalkozott s évrôl évre kûlônbôzô vârosokban kiâllîtâsokat
rendezett; Hollandia, Belgium, Luxemburg, Nyugat-Német-
orszâg, Francia- és Olaszorszâg, Ausztria, Egyiptom, Kanada
és az Egyesûlt Âllamok terûletén tanulmânyutakat tett.

Alkotâsait a sajtô mindig a legnagyobb elismerés hangjân
méltatta. Kûlfôldi sikereinek bizonysâga csak az utôbbi
félévtizeden ât: 1975-ben Grand Prix arany érem, 1976-ban a
Grand Prix szûrrealizmus-dîja és az Ordre Internationale de la
Renaissance des Arts et des Lettres lovagrendi tagsâga,
1977-ben a Grand Prix portré-dîja és a kompozîciô I. dîja,
1978-ban a Société des Artistes Indépendants Paris meghivâsa,
Grand Prix arany érem Avignonban, az Académie Inter
national de Lutéce Paris tagsâga és az Accademia 'Italia' delle
Arti arany érme; 1979-ben a Salon International d'Eté
Avignon és az Union Artistique Franco-Eurdpeen kiâllitâsi
kûlôn dîja, az Académie Internationale de Lutéce bronz érme,
a Premio Lario-Cadorago Italia ezûst érme, a Salon d'Hiver
1979 Toulon arany érme és az Ordre International de la
Renaissance des Arts et des Letters lovagrendi tagsâgâbôl
tisztté tôrtént elôléptetése.



Legkiemelkedôbb alkoldsav.
SerédiJusztinidn biboros, hercegprimâs arcképe.
XU. Pius papa arcképe.
St. Gallen pûspôkének arcképe.
Zenélô gyermekek. 6-szor 1.20 méteres festmény a kantoni

nyugdîjintézet tanâcstermében, St. Gallenben.
A labddk ûtja. Kompozîciô 5x2 méteres alumîniumle-

mezen ugyanott.

Magyar kompozzciô. 1.25 x 2.80 méteres festmény egy
zûrichi magyar csalâd részére.

Sporikompoztciô (1.85 x 2.80) tornacsanok részére Stein-
acht kôzségben.

Az dllatok karnevdlja (1.32 x 2 m) ôvoda részére ugyanott.

OSZE ANDRAS

szobrâsz- és festômûvész (New York, New York). 1980
ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1909 januâr 14-én, Nagykanizsa vârosâban, Zala vârme-
gyében szûletett. Tanulmânyait a budapesti Képzômûvészeti
Fôiskolân végezte. 1937-tôl 1946-ig minden jelentôsebb
magyarorszâgi kiâllîtâson bemutatta alkotâsait, amelyek kôzûl
14 a budapesti Szépmûvészeti Mûzeumban lâthatô. 50 szobrât
és 50 rajzât a nagykanizsai, 11 rajzât a pécsi Janus Pannonius,
3 mûvét a tamâsi, 1-et a marosvâsârhelyi Bolyai, 12-t a varsôi,
10-et az esztergomi Keresztény Mûzeum ôriz.

1946-tôl 1948-ig âllami ôsztôndîjjal Rômâban folytatott
mûvészeti tanulmânyokat. 1949-tôl 1958-ig a brazîliai Sao
Paulo két mûvészeti akadémiâjân, majd 1962-tôI 1964-ig
Peruban a limai katolikus egyetemen volt a mûvészet tanâra.
Az Egyesûlt Âllamokban tdrtént letelepûlése ôta fôleg
szobrâszattal foglalkozott. Alkotâsai fôként Denver és New
York modem mûzeumaiban és orszâgszerte szâmos magân-
gyûjteményben talâlhatôk. Szobrai vannak még Brazîliâban,
Peruban, Olasz-, Francia-, Angol- és Németorszâgban,
Svâjcban, Româniâban és Hollandiâban is. 1976-ban a
magyarorszâgi Vigilia cîmû katolikus folyôirat egész éven ât
kôzôlte cîmlapjân rajzait, 1977-ben a budapesti Szépmûvészeti
Mûzeum rendezett mûveibôl gyûjteményes kiâllitâst. Az
illetékesek az egybâzmûvészet megûjitôjânak tartjâk. Erre



fôként a maeryar ferencesek rendhâza részére New Yorkban
tervczctt kâpolna mûvészeti kivitelezése ad alapot.

Tobh angol és magyar nyelvû mûvészeti tanulmânyt is îrt.
1980-ban a mczopotâmiai Gi'lgainesh eposzât feldolgozô 70
modem rajzât tette kôzzé Kônnyii Lâszlô szôvegével és
kiadâsâban.

PADANYI-GULYAS JENO

épîtészmérnôk, kdz- és szakîrô (Billings, Montana). 1966
ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1900-ban, Técsô nagykôzségben, Mâramaros vârmegyé-
ben, Magyarorszâgon szûietett. Kôzépiskolai tanulmânyait
Mâramarosszigeten a reformâtus liceumban végezte, 1918-ban
ugyanott érettségizett. Egyetemi tanulmânyokat a budapesti
mûegyctcmen folytatott, aboi 1923-ban épîtészmérnôki ok-
levelct szcrzett. Mint épitész, hamarosan orszâgosan ismertté
lett. A Mérnôki Kamara alelnôkévé, a Magyar Mérnôk és
Epîtész Egylet szakosztâlyi elnôkévé vâlasztotta, az Epûészet
dmû lapot is szcrkesztette. Az eisô vilâghâborûban tartalékos
tûzér hadnagyként vctt részt s a nyugat-magyarorszâgi
lelkcléshen is harcoit. 1939-tôl 1945-ig orszâggyûlési képviselô
volt. A budapesti mûegyetem tovâbbképzô tanfolyamain
meghîvoit elôadôként mûvészetbôlcseleti és a tâji épîtészetrôl
•szôiô eiôadâsokat tartott. Politikai és épitômûvészeti cikkeit és
tanulmânyait magyar és kûlfôldi iapok, folyôiratok kôzôlték.

A mâsodik vilâghâborû utân az Egyesûlt Allamokban
telepedett le, aboi a Society of American Registered Architect
("f'eiiow") és a Montana Society of Enginccrs ("chapter
mcmbcr") tagja lett, 1958-ban a Magyar Mérnôkôk és
Êpitészek Vilâgszôvetségének alapîtô elnôkévé vâlasztottâk,
utôbb a "Studies for a New Central Europe" cîmû idôszaki
folyôirat szerkesztôje lett. Épîtészeti téren is tôbb amerikai
létesîtrnény ôrôkîtette meg nevét. 1928-ban a Magyar Mérnôk
és Épîtész Egyletben megtartott legkivâlôbb elôadâs szerzô-
jeként a Czigler-éremmel, 1976-ban pedig a Montana Society



of Engineers 'Service Award'-jâval tûntették ki, mint az év
mérnôkét.

Mûvev.

A Fertô-vidék népének épitészete. Budapest, Élet Irodalmi
és Nyomda Rt., 1937., 113 oldal.

Az épitô egyhâz. Budapest, Orszâgos Reformâtus Nô-
szôvetség, 1944., 38 oldal.

Tanulmdnyav.

Erdély ésBizdnc. Magyar Szemle, 1929.évi l.szâm, 64-69.o.
Hungarian Rural Architecture. Architectural Review

(England), 1938., May Issue, pp. 217-222.
A Duna-medence federdlis alapon valô integrdldsdnak

elônyei Kdrpdtalja és a mai Magyarorszdg szempoyitjdbôl.
A VI. MTk., 1967., 76-83. oldal.

A magyarsdg vildghivatdsa. A X. MTk., 1971., 64-65. o.
Lehetôségek ésfeladatok. A X. MTk., 1971., 27-31. oldal.

Jogos-e az aggodalom az eurôpai biztonsdgi konferencia
ûgyébenl h. yA. MTk., 1972., 59-61. oldal.

A magyar mérnôk hivatdsdrôl. A XI. MTk., 1972.,
217-220. oldal.

Kinek a szava dôntsôn? A XIV. MTk., 1975., 32-36. o.
Erdélyi épûészeti emlékeink magyar tanûsdgtétele. A XVI.

MTk., 1977., 129-131. oldal.

PALLÔS LÔRANT

gépészmérnôk, ûrkutatô (Huntsville, Alabama), 1966 ôta a
tudomânyosfôosztdly tagja.

1913 jûnius 19-én, Budapesten szuletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Magyarôvâron a kegyesrendiek reâlgimnâziu-
mâban végezte, 1935-ben érettségizett. 1942-ben a budapesti
mûegyetemen gépészmérnôki oklevelet szerzett. 1945-tôl 1949-
igmûegyetemi tanârsegéd volt, 1953-ig a Hôtechnikai Tervezô
Iroda, 1956-ig az Ipari Tervezô és Kivitelezô Vâllalat
mérnôkeként mûkôdôtt. Az Egyesûlt Âllamokban elôbb
Chatanoogâban magânvâllalatnâl helyezkedett el, 1961-ben
azonban a NASA Huntsville-i ûrrepùlési kôzpontjâba kerûlt.
Bekapcsolôdott a magyarsâg kôzmûvelôdési tevékenységébe is.
Az 1970-es évek elején amerikai-magyar tudomânyos târsa-



sâgot szervezett, rôviddel ezutân azonban sûlyosan megbe-
tegcdett és munkaképtelenné vâlt.

Mûve:

Adventurc among Space Angles. Huntsville, NASA,
i960.. 101 oldal ( 1963-ban arany Arpâd-érmet nyert).

PATTANTYUS TAMÂS

fizikus, matematikus, elektromérnôk (Pittsburgh, Penn-
sylvania). 1975 ôta a ludomdnyosfôosztàly tagja.

1934 januâr 10-én, Sopronban szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Pannonhalmân és Gyôrôtt végezte, 1951-beri
érettségizett. Egyetemi tanulmânyokat a budapesti Eôtvôs
Lôrânt tudomânyegyetemen, majd a pittsburghi Pittsburgh és
Duquesne egyetemeken folytatott. Elektromérnôki oklevelét
M.S. fokozattal 1971-ben .szerezte meg.

Az 1955/56. tanévben a miskolci mûegyetemen adott elô,
1957-tôl 1963-ig Angliâban elektromérnôki munkakôrben
dolgozott. 1963/64-ben a Westinghouse R & D kôzpontjâban
kutatô mérnôk, 1970-ig ugyanott osztâlyvezetô volt, azôta
târsmérnok.Az Egyesùlt Allamokban négy szabadalmât je-
gyez.ték be és tôbb szaktanulmânyât kôzôlték.

Mûve:

Analysis of Phase-Loch Loops with Set-Reset Flip-Flop
Phase Detector. M.S. Thesis. Pittsburgh, University of
Pittsburgh, 1971., 115 oldal.

pâdAr CSABA

az orvostudomânyok doktora, idegsebész szakorvos (Sara-
sota, Florida). 1975 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1936-ban, Budapesten szûletett. Egyetemi tanulmânyait a
Cornell egyetem orvosi karân végezte, ahol 1963-ban avattâk
doktorrâ. Rôvid sebészorvosi gyakorlat utân kétévi katonai
szolgâlatot teljesîtett, mint orvos, majd Buffalôban a New
York âllami egyetemen idegsebészeti szakképesitést szerzett.
1970 ôta a floridai Sarasota vârosâban magângyakorlatot
folytat, a Mémorial és a Doctors kôrhâznak tôrzs-, két mâsik
kôrhâznak és két egészségûgyi szervezetnek pedig tanâcsadô



orvosa, négy tudomânyos târsasâg tagja. Tôbb jelentôs
szaktanulmânyt îrt.

Mûvev.

A^eurorac/zo/ogry.Buffalo.Cutter Publications, 1969., 100 p.
Gross Pathology of Common Neurosurgical Problems. New

York, Medcom, Inc., 1971., 52 pages.

pAlinkâs LÂSZLÔ

a bôicsészettudomânyok doktora, nyelvész, egyetemi tanâr
(Firenze, Italia). 1967 ôta a tudomânyosfôosztdly tagja.

1910-ben, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanul-
mânyait Budapesten végezte. 1928-ban érettscgizett. Doktori
okievelét 1936-ban a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetem
bôlcsészettudomânyi karân szerezte meg. Kôzoktatâstigyi
szakszolgâlatba lépett. A Magyar Nemzeti Mûzeumban
mûzeumi ôr lett, katonai szolgâlatot teljesîtett (megkapta a
felvidéki, erdélyi és délvidéki katonai emlékérmet), majd
Olaszorszâgba kerûlt, aboi a firenzei egyetemen magyar
nyelvet és irodalmat adott elô. 1959-ben a firenzei egyetem a
magyar nyelv és irodalom târgykôrébôl egyetemi magân-
tanârrâ képesitette, az olasz kôzoktatâsûgyi minisztérium pedig
a tanszék vezetésével bizta meg.

1938 ôta a 'Mattia Corvino Societa Italo-Ungherese di
Scienze, Lettere ed Arti' rendes, 1954 ôta a rômai 'Academia
Catholica Hungharica' rendkîvûli tagja, és a Mâltai Lovag-
rend'Pro Hungaria'emiékérmének tulajdonosa, szâmos cikke,
tôbb tanulmânya jelent meg magyar és olasz nyelven.
1974-ben hunyt el. Egyik legfigyelemreméltôbb cikke:

Emigrdciôbôl elégtelen. Ahogy Lehet (irodalmi és kultu-
râlis folyôirat), Pârizs, 1954. mârcius-âprilisi szâm, 26-29.
nagyalakû oldal.

PETRY BELA

gépészmérnôk, mûszaki igazgatô, volt egyetemi tanâr (Sao
Paulo, Brasil). 1967 ôta a tudomânyosfôosztdly tagja.

1899 szeptember 14-én, Nagyvâradon, Magyarorszâgon
szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Nagyvâradon az âllami



fôreâliskolâban végezte. 1917-ben érettségizett. A budapesti
Jôzsef nâdor mûszaki egyetemen 1922-ben gépészmérnôki
oklevelet szerzett, a GANZ-gyâr mérnôke, végûl mûszaki
fôtanâcsosa, 1942-ben a Mérnôki Tovâbbképzô Intézet elô-
adôja, 1945-ben pedig a Németorszâgba kitelepedett mû-
egyetem nyilvânos rendkîvuli tanâra lett. Németorszâgbôl
Brazîliâba vândorolt ki, aboi vâllalati mûszaki igazgatôként
mûkôdôtt. 1966-ban a Brazîliai Fôldrajzi Târsasâg érdem-
éremmel tûntette ki, 1967-ben pedig a Szent Lâszlô Târsasâg
lovagja lett. Szâmos alkotâs, szaktanulmâny szerzôje, tôbb
szabadalom tulajdonosa volt. 1976-ban hunyt el.

Mûvei:

Légszivattyûk megvdlasztdsa tartànyok légtelemtéséhez.
Budapest, "Tehnika", 1942.

Armentesûô és ôntôzô szivattyûk. Budapest, a Mérnôki
Tovâbbképzô Intézet kiadvânya. 1943.

Vdndorszivattyûtelepek. Budapest, Ôntôzésûgyi Kôzle-
mények, 1943.

Reverzibilis szivattyûtelepek. Budapest, ÔK, 1944.
Conjuntos ejatores. Sao Paulo, Mâquinâs e Construcoes,

1951.

PETRY BÉLA ALBERT

épîtész, festômûvész, egyetemi tanâr (Maitland, Elorida).
1974 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1902 mârcius 32-én, Pesterzsébeten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait szûlôvârôsâban, felsôfokû tanulmânyait Buda-
pesten, Bécsben, Rômâban, Mûnchenben és Bostonban
végezte. A budapesti Képzômûvészeti Eôiskolân tanâri ok
levelet szerzett, Bécsben és Bostonban épitészeti, Mûnchenben
és Rômâban képzômûvészeti tanulmânyokat folytatott. 1930-
tôl 1936-ig a debreceni egyetemen adott elô, 1936-t6l 1940-ig a
kir. m. Egyetemi Nyomda illusztrâtora, 1940-tôl 1945-ig a m.
kir. honvédség mérnôkkarâban katonai szolgâlatot teljesitett,
1945/46-ban arcképfestô volt Mûnchenben. 1946 és 1947 kôzt
elôbb a massachusettsi Worcesterben, 1948-t6l 1958-ig az
Egyesûlt Kiadôknâl mûvészeti tervezô, aztân a bostoni mû-
vészeti kôzpontban az épitészet tanâra lett. Mint festô
mûvész is kimagaslô értékû alkotâsok szerzôje. Magyarorszâgon



is, kûlfôldôn is szâmos kiâllîtâson vett részt. A budapesti
Nemzeti Szalon kiâllîtâsân mâr 1928-ban arany érmet nyert.
1929-ben az Iparmûvészeti Târsasâg 100 "ex libris"-ét adta ki
kônyv alakban. 1945/46-ban sok arcképet festett. Épîtészeti
munkâssâgât templomok, iskolâk, kônyvtârak, kampuszok,
vâsârlâsi kôzpontok hirdetik Amerika-szerte. 1976-ban a
Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetsége igazgatôi
karâba vâlasztotta.

Mûvei:

100 db ex libris Petry-tôl. Budapest. Athenaeum, 1929.,
116 oldal.

Illustration of Hungarian Folkstales. Astor Park, Ameri-
can-Hungarian Literary Guild, 1972., (magyarul és angolul).

Gyûjtemény a magyar népmûvészet kialakuldsdrôl - Kr.e.
4500-tôl. Kézirat.

Ôsmagyar népmûvészeti elemek a sumér-perzsa-hindu
népek kôzôtt.V^ézhat.

Osszehasonlîtô monumentdlis épitészet az egyiptomiak,
inkdk és majdk kôzt. (A bostoni Épîtészeti Kôzpont kiadâsa),
1965.

Petry Bêla grafikâi. Ancient fairytales illustrations. Alta-
monte Springs, Lippôczy Miklôs kiadâsa. 1980-ban arany
Arpâd-érmet nyert.

PILISI PAL

a politikai és a târsadalom-, valamint az âllamtudomânyok
doktora, egyetemi tanâr, szakîrô (Sainte-Foy, Québec, Ca
nada). 1979 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1941 oktôber 29-én, Szekszârdon, Tolna vârmegyében
szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait a szentendrei ferences
gimnâziumban végezte, aboi 1960-ban kitùntetéssel érettsé-
gizett. Az Eotvôs Lôrând tudomânyegyetemre csak késedel-
mesen vették fel, 1964-ben az orszâgot is el kellett hagynia. Sok
viszontagsâg utân a louvaini egyetemre kerult, ahol tanul-
mânyainak befejezése utân 1972-ben a politikai és a târsa-
dalomtudomânyok doktorâvâ avattâk. Tanulmânyait a pârizsi
Sorbonne egyetemen folytatta, ahol kutatôintézetben dol-
gozott. Innen hîvtâk meg elôbb a québeci Chicoutimi, majd a



Laval eg-yetemre, ahol 1977 ôta ad elô. 1978-ban a pârizsi
Sorbonne-on az âllamtudomânyok doktorâvâ avattâk.

Nemcsak szâmos szaktanulmânyt îrt fôként francia nyel-
ven, hanem magyar nyelven kôlteményeket is. Pârizsban
verseskôtete jelent meg (elsô kôlteményét 17 éves korâban
kôzôlték). Amikor Illyés Gyula megkapta az eurôpai irôk
nagydîjât, a kôltô "Egy mondât a zsarnoksâgrôl" cimû
kôlteményét a Francia Akadémiân magyarul szavalta el,
korâbban pedig louvaini magyar egyetemi hallgatôkbôl
szînjâtszô csoportot szervezett, amellyel bejârta a magyar
telepeket. Kiemelkedôbb

tanulmânyav.
La Hongrie et l'intégration européenne. Documentation

sur l'Europe centrale (Louvain), Volume 8 (1970), pp.
219-229., Volume 9 (1971)., pp. 243-254., Volume 10 (1972).,
pp. 27-42.

Einigungsbestrebungen in Sûdost- und Mitteleuropa m den
Revolutionsjahren 1848-1849. Sûdost-Europa, Band XXXV
(1976)., pp. 97-110.

The Federalism of the Hungarian Soviet Republic m 1919.
Documentation sur l'Europe centrale (Louvain). Volume 16
(1978)., pp. 24-38.

La révolution hongroise de 1996 et Vidée de la confédéra
tion danubienne. The American-Canadian Review of Hun

garian Studies. Volume 111, no. 2 (1976)., pp. 125-133.
La Canada face a la Communauté européenne. Perspec

tives Internationales (Ottawa), décembre 1976., pp. 9-14.
Aux sources de la sécurité européenne. Documentation sur

l'Europe centrale (Louvain). Volume 14., no. 4 (1976).,
pp.231-245.

Hungarian Minority in Romania. International Perspec
tive, January-February 1979., pp. 24-29.

Efforts unionistes en Europe centrale et orientale. (En
Hongrois.)Katolikus Szemle (Rome), 1970.,4.szâm,339-351 .o.

Eôtvôs Jôzsef bdrô és Eurôpa. Katolikus Szemle (Rôma),
1971., 3. szâm, 217-229. oldal.

La dissolution de la Monarchie austro-hongroise et le
projet des Etats-Unis Danubiens en 1918: un exemple a l'unité
européenne. Documentation sur l'Europe centrale (Louvain).
Volume 17 (1979)., pp. 18-38.



Les pays socialistes de l'Est et l'unité européenne. Etudes
Internationales, Volume X., No. 2 (1979)., pp. 351-383.,
Volume X., No. 3(1979)., pp. 527-547.

POLONY ELEMER

festômûvész (New York, New York). 1971 ôta a milvészeti

fôosztdly tagja.

1911 mâjus 11-én, Zomba nagykôzségben, Tolna vâr-
meg\'ében szùletett. A budapesti Képzômûvészeti Fôiskolân
befejezett tanulmânyai utân âllami ôsztondîjjal Pârizsba, majd
Rômâba kerùlt, de mâr 1936 ôta egymâst érték kiâllîtâsai (21
egyéni és kôzel 20 csoportos) Budapesten, Kolozsvârott,
Rômâban, Florence-ben, a Vatikânban, Kansas Cityben, New
Yorkban (ismételten), Clevelandben, majd mc.çint Buda
pesten, Pozsonyban, Pârizsban, Frankfurtban, Mùnchenben
és szâmos mâs helyen. Az elsô arany érmet 1938-ban
Budapesten nyerte. Ezt kôvette tôbb nagydij, ôsztôndîj, szâmos
eksô dîj, sok-sok elismerés és kitiintetés. 1952-ben Kansas City
egyetemén falfestmény alkotâsâra kapott megbîzâst, 1958-ban
fali mozaikképével nyert elsô dîjat, amelynek alapjân New
Yorkban egymâsutân nyolc fali mozaikkép megalkotâsâra
kapott megbîzâst. Legutôbb absztrakt festményeivel aratott
sikereket.

Alkotâsai Eurôpa és az Egyesûlt Allamok szâmos magân-
gyûjteményén kîvûl a budapesti Szépmûvészeti Mûzeumban, a
mûncheni Giinther Franke és a pârizsi Lambert képcsarnok-
ban, valamint a pozsonyi szépmûvészeti mûzeumban is
megtalâlbatôk. Modem falfestményei 1979-ben arany Ârpâd-
érmet nyertek.

PONGRÂCZ ISTVÂN

vitéz, zongoramûvész, hangversenykîsérô, zenetanâr, zene-
szerzô (New York, New York). 1967 ôta a niiivészcti fô
osztdly ta.gja.

1894 szeptember 22-én, Nagybânhegyes kôzségben, Csa-
nâd vârmegyében szùletett. Kôzépiskolai tanulmânyait a
békéscsabai Rudolf fôgimnâziumban végezte, aboi 1912-ben
érettségizett. Fôiskolai tanulmânyait a budapesti Liszt Ferenc



Zenemûvészeti Fôiskolân fejezte be. Az elsô vilâghâborû
folyamân 51 hônapon ât arcvonalbeli szolgâlatot teljesîtett,
utâna hivatâsos tiszt lett; részt vett az Erdély és a Felvidék
védelmében folyt harcokban is. Késôbb a békéscsabai 10.
honvéd gyalogezrednél teljesîtett szolgâlatot. Innen kerûlt
1931-ben a honvédelmi minisztérium elnôki osztâlyâra, aboi a
mâsodik vilâghâborû végéig a szervezési és elvi ûgyek elôadôja
volt. 1938-ban Magyarorszâg kormânyzôja, mint a hâborûs
ezûst vitézségi érem tulajdonosât, vitézzé avatta. Dohnânyi
Ernô zenemûvészeti fôiskolai fôigazgatô meghîvâsâra —
katonai szolgâlatâval pârhuzamosan — a fôiskola hang-
verscnykîsérôje lett. Ebben a minôségben, de szôlôjâtékosként
is. nemcsak a fôvârosban, hanem a nagyobb vidéki vâro-
sokban, Ausztriâban, Német- és Lengyelorszâgban, Jugo-
szlâviâban és késôbb az Egyesûlt Âllamokban is g>'akran
szerepelt hangversenyeken. A mâsodik vilâghâborû utân
Németorszâgban az amerikai megszâllô haderô kôtelékében
kapott zenemûvészeti beosztâst. 1951 novemberében New
Yorkba kerûlt, aboi mint zenetanâr és hang\'ersenykîsérô
mûkôdôtt, zeneszerzéssel is foglalkozott. 1978-ban hunyt el.

Kisebb zenei szerzemények cîmû jeligés pâlyamûve 1970-
ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.

PÔTA JÔZSEF

festô- és iparmûvész (New York, New York). 1975 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

1938 jûlius 29-én, Mezôkôvesden, Borsod vârmegyében
szûletett. 14 éves korâban Miskolcra kerûlt, aboi 1955-ben
esztergâlyosi szakvizsgât tett, mûvészettôrténeti és film-eszté-
tikai, majd kôzépiskolai tanulmânyokat végzett, 1964-ben
Budapesten érettségizett. Egyetemre nem tudott beiratkozni,
mert felvételi kérvényét két îzben is elutasîtottâk. Uzemekben
dolgozott eleinte fizikai, késôbb szellemi munkakôrben. 1969
és 1972 kôzt kutatôintézetben mûkôdôtt. 1972-ben Bécsen ât

az Egyesûlt Âllamokba kerûlt, aboi kîsérleteket folytatott a
"self-adbesive plastic" mûanyaggal. Két év utân ûj, modem
képeket alkotott, amelyek "inlay" néven ismertek. 1974-ben a
"laminated plastic" mûanyaggal folytatott kîsérleteket és alig
egy év utân sikerûlt ûj képeket alkotnia, amelyek "interzia"



néven ismertek. Mindkét mûanyagot elsôként alkalmazta a
képzômûvészetben. Los Angelesben részt vett a "biccntennial"
kiâllitâson s egyik mûve az Arpâd-pâlyâzaton dîszoklevelet
nyert. 1976 ôta olajfestményeket is készit. Kûlônbôzô vâro-
sokban tiznél tôbb kiâllîtâson vett részt.

The Modem Plastics Arts from the Self-Adhesive and the
Laminated Plastics Materials cimmel tanulmânyt is îrt.

PROKOP PÉTER

festômûvész, âldozôpap (Rôma, Italia). 1968 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

1919-ben, Kalocsân szûletett, elemi, kôzépiskolai és
teolôgiai tanulmânyait is ott végezte. Aldozôpappâ 1942-ben
szentelték fel. 1945-tôl 1949-ig a budapesti Képzômûvészeti
Fôiskolân, 1956-tôI 1959-ig a rômai Accademia di Belle Arti
tanfolyamain folytatott festômûvészeti tanulmânyokat. Tanâri
és mesteri oklevelet szerzett. Alkotô tevékenységét Magyaror-
szâgon kezdte. Képeit és falfestményeit Magyarorszâgon és
Rômâban szâmtalan templom ôrzi. Két rômai templomot
teljes egészében tervei szerint rendeztek be.

Uvegfestéssel és mozaikozâssal is foglalkozik. Festményei
magângyûjteményekben és mûzeumokban lâthatôk. A magyar
szentekrôl készîtett festmény-sorozatânak szînes mâsolatai

nyomtatâsban is megjelentek.

PUKY PAL

az orvostudomânyok doktora, egyetemi magântanâr,
fôorvos, klinikai igazgatô (San Cristobal, Venezuela). 1967
ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1904 augusztus 10-én, Kassân, Magyarorszâgon szûletett,
1922-ben Miskolcon érettségizett, orvostudomânyi doktori
oklevelét Budapesten 1929-ben szerezte meg. Egyetemi tanâr-
segéd lett. 1941-ben a kir. m. Pâzmâny Péter tudomâny-
egyetem magântanârrâ képesîtette. Nagyarânyû szakirodalmi
tevékenységet fejtett ki. A mâsodik vilâghâborû utân Vene-
zuelâba vândorolt, aboi 1954-ben a méridai egyetemen
ugyancsak orvostudomânyi doktori oklevelet szerzett. 1956-
ban San Cristôbalban, a "Premio Semidey", 1961-ben pedig



Caracasban a "Premio Guillermo Morales" pâlyadîj nyertese,
San Cristôbalban az ortopédia és balesetsebészet fôorvosa,
majd 1959-ben a Clinica 'Los Andes' igazgatôja lett.

Szakirodalmi munkâssâgât 1930-ban kezdte. Azôta kôzzé-
tett tudomânyos értekezéseinek szâma magyar nyelven kôzel
50, németûl 6, angolul 1, olaszul 1, spanyolul tôbb mint 30.

Mûvet:

Elsôsegély. 1-4. kiadâs. Budapest, Kir.M.Egyetemi Nyom-
da, 1930-1936. 211 oldal.

Betegdpolds. 1-4. kiadâs. Budapest, KMENy, 1930-1937.,
219 oldal.

Az alsôvcgtag visszértdgulatainak mûtéti kezelése. Buda
pest, KMENy, 1932., 14 oldal.

Osteosintesis, a base de experiencia propia. San Cristôbal,
Sociedad de Medicos del Hospital Yargas, 1956., 38 pages. (A
'Semidey'-dîj nyertese.)

Fracturas abiertas del craneo y su tratamiento operativo. A
base de 10 anos de experiencia propia. San Cristôbal, Sociedad
de Medicos del Hospital Central, i960., 42 pages. (A
'Semidey'-dîj nyertese.)

Accidentes de transita. Caracas, Congreso Venezolano de
Cirugla, 1961., 231 pages. (A 'Guillermo Morales' dljjal
kituntetett mû.)

Legûjabb tanulmànyai:
Consideraciones y datas estadisticas sabre quemaduras

tratadas en et Servicia de traumatalagia del Haspital Central
de San Cristôbal - Venezuela. Boletin de la Sociedad

Venezolana de Cirugla. Vol. 12, No 1, pp. 119-133, (1968).
Hemiartroptastia cama tratamienta del Hallux Valgus.

Boletin de la Sociedad Venezolana de Cirugîa. Vol. 23, No. 4,
pp. 859-872, (1969).

PUKY PÉTER

gépész- és elektromérnôk (Jamaica Plain, Massachusetts).
1974 ôta a tudamdnyasfôasztdly tagja.

1902 oktôber 21-én, Kassa vârosâban, Magyarorszâgon
szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait is ott végezte. 1920-ban a
budapesti mûegyetemre iratkozott be, ahol 1925-ben gépész-



mérnôki oklevelet szerzett. Utâna Berlin-Charlottenburg
egyetemén folytatta tanulmânyait, ahol elektromérnôki képe-
sîtést, késôbb Szegeden jog- és âllamtudomânyi végbizonyît-
vânyt szerzett. 1926 ôta a Magyar Allamvasutak mérnôke,
késôbb 10 éven ât kôzponti villamossâgi osztâlyânak fônôke
volt, majd a debreceni kerûlet igazgatôja lett. A mâsodik
vilâghâborû utân az amerikai katonai kormânyzôsâg Felsô-
Bajororszâgban a magyar javak ôrévé nevezte ki s a menekûlt
tâborok ellâtmânyainak vasûti szâllîtâsânak irânyîtâsâval bizta
meg. Argentînâban a kôzlekedésûgyi minisztérium alkalma-
zâsâban mûkôdôtt. San Cristôbalban 7 elektromos erômûtelep
egyûttmûkôdését szervezte meg. Innen 1957-ben a bostoni
Edison Company tervezô osztâlyâra kerûlt, ahonnan 1967-ben
vonult nyugalomba. Ettôl kezdôdôen a Chas. T. Main
Engineering Co., Inc. kôtelékében fejtett ki jelentôs tervezôi
tevékenységet

Magyarul, németûl, angolul és spanyolul beszél, ezeken a
nyelveken szâmos szaktanulmânyt îrt. Az 1928/29. tanévben
mint ôsztôndîjas az Egyesûlt Allamokban folytatott tanul-
mânyokat, amelyeknek eredményeit kônyvalakban hozta
nyilvânossâgra. Késôbb szâmos nemzetkôzi konferenciân vett
részt, elôadâsokat tartott nemcsak ezeken a nemzetkôzi
tanâcskozâsokon, hanem a villanygépek szerkezete, valamint a
vasûti villamositâs târgykôrében az egyetemen is. 1953-ban
részt vett Washingtonban a pânamerikai vasûti kongresszuson
s azon két tanulmânyât mutatta be. Ezek kôzûl az egyiket,
amelynek cime Railway Apprôach to Capitals volt, dijazâssal
és dîszoklevéllel tûntették ki. 1974-ben hunyt el.

PULVÂRI KÂROLY

elektromérnôk, feltalâlô, egyetemi tanâr (Washington,
District of Columbia). 1967 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja,
a mérnôki osztâly volt elnôke, 1979 ôta a tudomânyos fôosztâly
elnôke és târselnôk.

1907-ben, Karlsbad vârosâban, Ausztriâban szùletett.
Egyetemi tanulmânyait a budapesti mûegyetemen végezte;
elektromérnôki oklevelet szerzett, majd a Standard telefongyâr
laboratôriumi vezetôje, késôbb a Magyar Tâvirati Iroda és
kapcsoltvâllalatainakmûszaki igazgatôja lett. 1933-tôl 1943-ig



ônâllô elektrofizikai laboratoriumot vezetett, mûegyetemi
elôadô lett. Vâllalata élén felsorolhatatlanul sok mûszaki
feladatot oldott meg, kôztùk a budapesti és belgrâdi râdiô
pontos idôt bemondô berendezését, a Jôzsef-kôzpont helyre-
âlHiâsi munkâlatait, Dorog és Lâbatlan kôzt a nagyfeszûltségû
tâvvezeték telefonôsszekôttetését, a Magyar Filmiroda 70
gépének megépîtését és 116 magyar film elkészîtését stb.

1949 ôta az Egyesûlt Allamokban - mint a Catholic
University of America nyilvânos rendes tanâra, az Electro-
cristal Corporation, Inc. elnôke és szâmos tudomânyos
târsasâg tagja, tôbb szervezet és intézmény kutatôja és
tanâcsadôja - fejtett ki mûszaki és tudomânyos tevékenységet.
Szakirodalmi munkâssâgât 1936-ban kezdte s azôta kôzel 40
tanulmâny, mintegy 30 elôterjesztés, terv és javaslat szerzôje
volt. Szabadalmazott tanulmânyainak szâma még magyaror-
szâgi tartôzkodâsa idején 14 volt, azôta Amerika- és Eurôpa-
szerte kôzel 50-re emelkedett. Ezek kôzûl kûlôn emlîtést

érdemel az elsô "solid state light valve" (1936-ban), az elsô zaj-
eliminâtor râdiôvevôk szâmâra és az idegen filmek utânszin-
kronizâlâsa (ezek ma is gyakorlati hasznâlatban vannak).
l'.gyébként a ferroelektromossâg alapvetô kutatôjaként is-
meretes. Érdemeinek elismeréseként a Daughters of the
American Révolution az 'Americanism' érmével tûntette ki, a
New York Academy of Science, az American Ceramic Society
és az lEEE pedig tagjâvâ avatta. A "Computer Handbook"
(New York, McGraw-Hill, 1960) târsszerzôje és târsszerkesz-
tôje. Mint Professer Emeritus vonult nyugalomba.

RADNAY RUDOLF

festômûvész, okleveles kôzépiskolai (mûvészettôrténeti és
rajz ) tanâr (Cleveland, Ghio). 1969 ôta a mûvészeti fôosztdly
tagja.

1895-ben, Budapesten szûletett. Fôiskolai tanulmânyait a
budapesti Szépmûvészeti Fôiskolân végezte, ahol Ballô Ede
tanârsegédeként is mûkôdôtt. Ezt megelôzôen a kir. m.



Pâzmâny Péter tudomânyegyetem bôlcsészeti karân mûvészet-
tôrténeti és esztétikai tanulmânyokat folytatott.

Gyakran vett részt budapesti és kûlfôldi kiâllîtâsokon,
tôbbszôr nyert kitûntetést is. 1923-ban a Harkânyi-, 1926-ban
a Bessenyô-, utôbb a Nemes-dîjat kapta meg. A Képzômû-
vészek Egyesiiletének rendes tagja, a Kupetzky Jânos Târsa-
sâgnak alapitô elnôke s ebben a minôségében négy éven ât az
Orszâgos Mûvészeti Tanâcs tagja volt. Mûvészettôrténeti és
esztétikai cikkei, tanulmânyai az Élet, Magyar Kultûra,
Napkelet, Ûj Magyarsâg, Nemzeti Ûjsâg, Ûj Nemzedék, Vas-
vârmegye, Vasi Szemle és az Irottkô basâbjain jeientek meg.
1932-ben, mint a szombathelyi premontrei gimnâzium rajz-
tanâra, a vâros tôrténeti kiâllîtâsânak fôrendezôje volt. A
mâsodik vilâghâborû utân feleségével, Rôjtôki Bauer Erzsébet
festômûvésszel egyùtt Clevelandbe kerûlt s ott a Muséum of Art
alkalmazottja, késôbb mûvészi tanâcsadôja lett. Szakcikkeit és
mûbîrâlatait a Katolikus Magyarok Vasârnapja és a clevelandi
Az Ûjsâg, majd Magyar Ûjsâg kôzôlte. 1978-ban hunyt el.

Jelentôsebb tanulmânyai-.
A budavâri Hentzi-szobor tôrténete., Renaissance kônyv-

kôtészei, Székely Bertalan, Szombathely vâros 800 éves mû
vészetiôrténete.

Székely Bertalan, az ember. A XI. MTk., 1972., 141-147.o.

RADNAY RUDOLFNÉ

adatait lâsd Bauer Erzsébet néven.

RÂKOS RAYMUND

az egyhâzjog és a hittudomânyok doktora, a minorita
Ferenc-rend tagja, okleveles kôzépiskolai hittanâr, volt plé-
bânos és hâzfônôk, a vatikâni Szent Péter bazilika apostoli
magyar gyôntatôja (Citta del Vaticano). 1966 ôta a tudo-
mânyosfôosztâly tagja.

1911 jûlius 4-én, Miskolcon szûletett, ugyanott 1929-ben
érettségizett és azonnal belépett a minorita Ferenc-rendbe.
Hittudomânyi fôiskolai tanulmânyait 1934-ben Egerben fe-
jezte be s ugyanebben az évben Szegeden szentelték âldozô-
pappâ, ahol magyar-latin szakon bôlcsészeti tanulmânyokat is



folytatott. Egerben és Miskolcon tanulmânyi felûgyelô, Nyîr-
bâtorban hitoktatô lett. 1941-ben az egri érseki vizsgâlô
bizottsâg kôzépiskolai hittanârrâ képesîtette. 1943-ban a
budapesti tudomânyegyetemen az egyhâzjog doktorâvâ avat-
tâk. 1944-ben nyîrbâtori hâzfônôk volt, majd katonai kôrhâz-
ielkészi szolgâlatra hîvtâk be, îgy kerûlt kûlfôldre. 1947-ben
rendi elôljârôsâga Rômâba hîvta, majd Assisi-ben a nemzet-
kôzi papnevelô intézet teolôgiai tanârâvâ nevezte ki. Innen
1949-ben Rômâba helyezték ât, aboi a Gregoriana pâpai
egyetemcn hittudomânyi licenciâtust szerzett. A hittudomâ-
nyok doktorâvâ 1954-ben a salzburgi egyetemen avattâk fel.
Ugyanebben az évben hâzassâgugyi szentszéki tanâcsossâ, majd
a rômai helynokség tôrvényszékéhez zsinati bîrôvâ, 1958
december 9-én pedig apostoli magyar gyôntatôvâ nevezték ki.
1960 elején XXllI. Jânos pâpa a fellebbviteli bîrôsâghoz
léptette elô. 1962-ben az egybâzi tôrvényszékek felûgyelô
bizottsâgânak elôadôja lett. Idôkôzben lelkészi szolgâlatokat
végzett, îgy 1956-ban a rômai "Regina Coeli" âllami
bôrtônben, 1957-ben pedig mint hivatalos hajôlelkész, magyar
és olasz kivândorlôkat kîsért Ausztrâliâba, abonnait Ujzéland,
Tahiti, Panama, Portugâlia és Anglia ûtbaejtésével tért vissza.
Erdemeinek elismeréséûl szâmos kitûntetésben részesûlt.

A vatikâni râdiôban 1951 és 1956 kôzt tôbb mint 300

irodalmi és egybâztôrténeti elôadâst tartott. A rômai Élet, a
new-yorki Krônika, és a spittali Magyar Papi Egység
(Szolgâlat) hasâbjain tôbb cikke, tanulmânya jelent meg,
pâpai kôrleveleket fordîtott magyarra és ismertetett, 1957 és
1967 kôzt olaszul a "L'Osservatore Romano" kôzôlte tucatnyi
irodalmi és tôrténelmi tanulmânyât magyar vonatkozâsû
képekkel. A budapesti Vigiliâban cikket îrt Kelemen Didâk-
rôl.

Mûvei:

Assisi Szent Ferenc vildgi harmadik rendjének szabdlyzata
és szabdlymagyardzata. Vatikân, szerzô, 1962., llSoldal.

Népimakônyv. Énekekkel. Rôma, Scuola Grafica Salesi-
ana, szerzô, 1963., 408 oldal. (1964-ben arany Ârpâd-érmet
nyert.) 2.kiadâs:énekekkel és az ûj miserenddel. Rôma, szerzô,
1972., 426 oldal. S.kiadâs, Rôma, szerzô, 1976., 435 oldal.

Az aldzatossdg gyakorldsa. Peccijoachim biboros mûvének
forditâsa. Vatikân, szerzô, 1967., 79 oldal.



Huszonegy év Itàlidban. Rôma, szerzô, 1968., 3 kiadâs:
1968, 1969, 1970, 487 oldal.

Roma, patria di tutti.Romdi, 1971., Edizione seconda:
Roma, 1972., 318 pages (autore). Kôzel és tdvol. Roma,
szerzô, 1973., 409 oldal.

Ugy-e, atyafiakf! Isten szolgdja, P. Kelcincu Diddk,
O.P. M. Conv. élete {1683-1744). Roma, Agiografiche,

1975., 855 oldal.
P. Kelemen Diddk levelei 1714-1743. Roma, Agiografiche,

1979., xxiv, 373 oldal.

Kéziratai:

Az Egyhdz és az dllam viszonya a XIX. szdzadban és a XX.
szdzad elején. (Doktori értekezés) Pâzmâny Péter tudomâny-
egyetem, 1943., 103 oldal.

Rationes patristicae ad mentem Concilii Tridenti de
justificalione secunda. Dissertatio doctoris. Salzburg, Facultas
Theologiae, 1954., 154 pages.

Az Appenini-félszigeten keresztûl-kasul. 80 oldal.
A Vatikdntôl St.Gallenen és Konstanzon dt Avignonig. 75 o

REKTOR BELA

a jogtudomânyok doktora, egyetemi tanâr, okleveles
tamtô. 1977 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

Magyarorszâgon szûletett, Nagykâllôban érettségizett,
Nylregyhâzân tamtôi oklevelet szerzett, Sârospatakon tanîtott,
a tûzéreknél katonai szolgâlatot teljesîtett. A mâsodik vilâg-
hâborû utân egy ideig budapesti magânvâllalatnâl helyez-
kedett el, majd Salzburgban az amerikai hadsereg polgâri
alkalmazottja lett. Ezt kôvetôen New Yorkba kerûlt, majd
1954-tôl 1960-ig Clevelandben lakott, 1967-ig Kaliforniâban
nyelvintézeti tanârként mûkôdôtt. Los Angelesben a Cali-
fornia egyetemen "Master of Science" fokozatot szerzett, aztân
egyetemi tanâr lett.

Kôzel 10 tudomânyos târsasâg tagja. Kùlônbozô amerikai
és kûlfôldi egyetemek meghîvâsâra szâmos elôadâst tartott.
Mintegy 30 szaktanulmânyt és tucatnyi mâs cikket îrt.

Mûvei:

Fédéral Law Enforcement Agencies. Astor, Danubian



Press, 1975., 408 pages.
A magyar kirdlyi csendôrség oknyomozô tôrténete. Cleve-

land, Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat, 1980., 552 oldal. (1977-ben
arany Ârpâd-érmet nyert.)

ROZANICH ISTVÂN

kôltô és îrô, lapszerkesztô és kiadô (Caracas, Venezuela).
1966 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1912-ben, Csâktornya nagykôzségben, Zala vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett, a Szent Istvân reâlgimnâziumban,
Székesfcbérvârott, 1934-ben érettségizett, aztân az Ûj Fehérvâr
cîmû napilap belsô munkatârsa, késôbb a m. kir. posta
tisztviselôje lett, majd katonai szolgâlatot teljesîtett, s mind az
erdélyi, mind a délvidéki bevonulâson részt vett. A mâsodik
vilâghâborû utân Német-, Francia- és Olaszorszâgban, Bel-
giumban tartôzkodott. 1949-ben Venezuelâba vândorolt ki,
aboi baromfitenyésztéssel kezdett foglalkozni. Ma az orszâg
legnagyobb fényképészcégének pénztârosa. 1956 ôta a "Caribi
Ujsâg" cîmû hetilap szerkesztôje és kiadôja.

1944-ig versek, riportok, humoreszkek és mâs îrâsok
jelentek meg tollâbôl fôleg az Ûj Febérvâr hasâbjain. 1953-ban
a Katolikus Magyarok Vasârnapjânak irodalmi pâlyâzatân
verseivel Pohârnok Jenôvel megosztott elsô dîjat, 1955-ben
pedig A harangszô csoddja cîmû kisregényével Csâvossy Leôval
megosztott elsô dîjat nyert. "Zrînyi halâla" cîmû balladâja az
amerikai Zrînyi Kôr pâlyâzatân az elsô dîjat kapta meg. A
kôlni Magyar Irôk Vôrôsmarty Kôre tagjai kôzé vâlasztotta és
1976 ôta tagja a The International P.E.N.Club menekûlt
osztâlyânak.

Mûvev.

Gonoszok. Ifjûsâgi regény. Az Ûj Fehérvâr 1941-ben és
1942-ben folytatâsokban kôzôlte.

A harangszô csoddja. Tôrténelmi kisregény. A Katolikus
Magyarok Vasârnapja 1958-ban és 1959-ben folytatâsokban
kôzôlte. (Pâlyadîjat nyert mû.)

A tûkôr beszéde. Versgyûjtemény. Kézirat. 1963-ban arany
Ârpâci-érmet nyert.

Német virdg. Kéziratos kôtet. A XIX. és XX. szâzad német
kôltôinek versei mûfordîtâsban.



Levelek a szàmkivetésbôl. Versek kéziraiban. Ezûst Ârpâd-
érmct nyert.

Gyôngy és selyem. Kînai és japân versek mûfordîtâsai.
//anz'ôa/Jelusich Mirko horvât îrô regényének fordîtâsa.

Kézirat. (Az Anonymus rômai pâlyâzatân elsô lett.)
A kenyér és bor. Buenos Aires, Transylvania, 1974., 144 o.
A mâsik partrôl. Mûnchen, Nemzetôr, 1981., 80 oldal.

Tanulmdnya:

Magyarok Venezuelàban. A VI. MTk., 1967., 169-172. o.

ROZSNYAl ZOLTÂN

karnagy és zeneszerzô, zongoramûvész (Knoxvillc. Tennes
see). 1971 ôta a mûvészeti fôosztdly tagja, 1975-tôl 1979-ig- a
zenemûvészeti osztdly elnôke.

1927 januâr 29-én, Budapesten szûletett, ugyanott a
cisztercitâk Szent Imre gimnâziumâban érettségizett, majd a
Zenemûvészeti Fôiskolân — Bartok, Dohnânyi, Kodâly ta-
nîtvânyaként — 1944-ben zongoramûvészi, 1948-ban zene-
•szerzôi, 1949-ben pedig karnagyi képesîtést szerzett, kôzben a
budapesti mû- és tudomânyegyetemen, késôbb a bécsi
egyetemen folytatott tanulmânyokat. Mint hangverseny-
zongoramûvész Magyarorszâgon, Ausztriâban, Német- és
Olaszorszâgban jâtszott, majd Miskolcon filharmonikus zene-
kar karnagya, Debrecenben az opéra zeneigazgatôja, a
budapesti filharmonikus zenekar karnagya és gyôri zeneigaz-
gatô lett. 1956-ban Rômâban nemzetkôzi dîjat nyert, aztân
Bécsben "Philharmonica Hungarica" néven ônâllô zenekart
szervezett, amely rôvid idon belûl Eurôpa legkivâlôbb
hangverseny-zenekara lett. 1959-ben az Egyesult Âllamokban
tett a zenekar élén hangverseny-kôrutat, amelynek orszâgos
sikere utân 196Tben Amerikâba kôltôzôtt, 1962-ben Bern-
stein Léonard mellett a New York Philharmonie Orchestra
helyettes karnagya, 1963-ban a Cleveland Philharmonie,
1964-ben pedig az Utiea Symphony Orchestra zeneigazga
tôja lett. 1967-ben tôbb mint 130 jelôlt kôzûl a San Diego
Symphony Orchestra zeneigazgatôjânak hlvtâk meg. Veze-
tésével a zenekar hamarosan pâratlan mûvészi szinvonalra
emelkedett.

Hangversenyeinek és vezényléseinek szâma felsorolha-



tatlan. Sok dîjat nyert, még tôbb kitùntetést kapoct. 10
nagyobb és tôbb mint 30 rôvidebb film zenéjét szerzette és
szâmos kisebb zenemûvet alkotott (az utôbbiakat hangleme-
zekre is felvették).

RUTTKAY ARNOLD

îrô és kôltô,humorista,repûlôvâllalati tisztviselô (Brighton-
le-Sands, New South Wales, Australia). 1967 ôta az irodalmi
fôosztàly tagja.

1923-ban, Nyîregyhâzân szûletett, ugyanott a katolikus
gimnâziumban 1941-ben érettségizett. A Ludovika Akadémia
elvégzése utân 1944 augusztus 20-ân avattâk hivatâsos
hadnaggyâ. 1945 âprilisâig arcvonalbeli katonai szolgâlatot
teljesîtett. 1948-ig Budapesten fôiskolai tanulmânyokat foly-
tatott. Ausztrâliâban 1950 ôta lakik. Elôbb Geelongban,
késôbb Melbourneben tevékenyen részt vett a magyarsâg
szellemi életében. Elôadâsokat tartott, irodalmi esteket ren-
dezett, kôlteményeit adta elô, szînmûveit rendezte. Nyolc éven
ât Melbourneben a Regnum Marianum otthonât vezette, bat
évig a Sydney-i "Fûggetlen Magyarorszâg âllandô munkatâr-
sa \olt. Jelenleg Sydneyben lakik, aboi a magyar râdiônâl
dolgozik. 1968 ôta a "Kanadai Magyarsâg ausztrâliai
munkatârsa és egyik rovatvezetôje. Rendszeres kûlfôldi uta-
zâsai sorân tôbb vilâgrész magyar kôzpontjaival épîtett ki
személyes kapcsolatokat. Cikkei, bumoros irâsai Sô Bernât
névvel is rendszeresen jelennek meg mâs amerikai és eurôpai
iapokban. A clevelandi Magyar Talâlkozôn és Szabadegye-
temen, valamint a szabad fôldôn élô magyarsâg szâmos mâs
kôzpontjâban nagy sikerû elôadâsokat is tartott.

Mûvei:

Ki hitte volna? Humoros naplô. Sydney, Fûggetlen Ma
gyarorszâg, i960., 112 oldal.

Csak akkor fdj, ha nevetek. Humoros irâsok gyujteménye.
Adelaide, Dezséry Etbnic Publications, 1977., 159 oldal.
(Mâsodik bôvîtett kiadâsa a clevelandi Ârpâd Kônyvkiadô
Vâllalatnâl elôkészûletben.)

Az akdcok nem vdlaszolnak. Verseskôtet. Kézirat. 1976-
ban arany Ârpâd érmet nyert.

My Dear Grandfather — Drdgajô nagyapdm. Englisb and



Other than English. Anthology in Community Languages.
Adelaide, Dezséry Ethnie Publications, 1979., pp. 150-154.

SAARY ÉVA

geolôgus, îrô, kôltô, festô- és fotomûvcsz (Lugano,
Svizzera). 1973 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1929 november 28-ân, Balatonkenese nagykozségben,
Veszprém vârmegyében szùletett. Kôzépiskolai tanuimânyait
Budapesten végezte, a Krisztina-vârosi Sziiâgyi Erzsébet
Leânygimnâziumban, 1948-ban érettségizett. Utâna az Eôtvôs
Lôrând tudomânyegyetemen geolôgiai tanulmânyokat foly-
tatott, s 1952-ben oklevelet szerzett. Egyetemi tanulmânyaival
pârhuzamosan festészetet, fényképészetet, zenét, gép- és
gyorsirâst tanult, tânctanârképzôbe jârt.

Olajvâllalati kutatô, majd fôgeolôgus lett. 1956 decem-
berének elején Svâjcba, majd Franciaorszâgba kerûlt, ahon-
nan francia cég alkalmazâsâban Gabonba ment dolgozni.
Egész Kôzép-Afrikât bejârta, Amerikâban is tôbbszôr meg-
fordult, végiil a svâjci Luganôban telepedett le. 1959 ôta
foglalkozik irodalommal, képzômûvészettel és fényképészettel.
Elénk kôzéleti tevékenységet fejt ki. Mint irônak és kôltônek,
kôzel 300 prôzai îrâsa, szâmos verse, tôbb tanulmânya,
kritikâja jelent meg kûlônbôzô nyugati magyar lapokban és
folyôiratokban. Francia és német nyelven is jelentek meg
kôzleményei. Mint festômûvész, 1965 ôta szinekben bôvelkedô,
modem festményeibôl Eurôpa és Amerika kûlônbôzô vâro-
saiban 17 egyéni kiâllîtâst rendezett, ezen kîvûl 16 îzben
gyujteményes kiâllîtâson vett részt. Mint fényképész és
grafikus, 8 kônyvet illusztrâlt.

Kôzéleti tevékenységét fôként mint a Svâjci Magyar
Irodalom- és Kônyvbarâtok Kôrének (SMIKK) elnôke és mint
konferenciâk, irodalmi és mûvészestek fôrendezôje fejti ki. A
SMIKK kiadâsâban megjelenô tanulmânykôteteket (Kerényi
Kâroly és a humanizmus; Magyar Mérleg I-III) is szerkeszti.
Irâsai tôbb mâs gyûjteményes munkâban (Gloria Victis



1948-49, Mûnchen, 1973; Sprachgekreutzt, Duisburg, 1975;
Nyugati magyar kôltôk antolôgiâja, Bern, 1980 stb.) is
megjelentek.

Mûvei:

Athatô csend. Versek 1965-1972. Lugano, szerzô, 1973.,
140 oldal. 1973-ban ezûst Ârpâd-érmet nyert.

Érdekes cmberek (nyugati magyar portrék). Vadnay
Zsuzsâval kôzôsen. Zurich, SMIKK, 1981., 130 oldal.

SALY GYÔRGYNE

a bôlcsészettudomânyok doktora, okleveles magyar kôzép-
iskolai tanâr, irô es kôltô (Montréal, Québec, Canada). 1980
ôia a ludomnnyos fôosztdly tagja.

1920 âprilis 22-én, Budapesten szuletett, leânyneve Zirczy
llona. Egyetemi tanulmânyait Budapesten végezte, doktorrâ
1944-ben avattâk. Utâna kôzépiskolai tanârként mûkôdôtt. A
mâsodik vilâghâborû utân francia âllami ôsztôndîjjal Pârizs-
ban foiytatta tanulmânyait. A pârizsi sajtôfôiskolân laptu-
dôsîtôi oklevelet szerzett és ennek megfelelô alkalmazâst
kapott, két francia ûjsâgnâl dolgozott és az 1947-es béke-
târgyalâson mint ûjsâgîrô vett részt. Az Ahogy Lehet mag^yar
folyôiratban îrt és a szerkesztô bizottsâg tagja volt. 1949 âprilis
4-én Saly Gyôrgy szkv.honvéd szâzadossal kôtôtt hâzassâgot,
akivel 1951 ôszén Kanadâba vândorolt. Huszonôt éven ât
angol kôzépiskolâban francia nyelvet tanîtott és ôt éven ât a
francia szakosztâly vezetôje volt. Hivatâsân tûlmenôen értékes
kôzéleti tevékenységet fejtett ki. A Delta Kappa Garnma
ôsztôndîj-tanâcsânak négy évig volt tagja és provinciâlis
elnôke, a Westmount Historical Association-nek mâsodszor
elnôke. Magyar vonatkozâsban is sok elôadâst tartott és
rendezett. Eérjével egyutt kezdeményezte és szervezte a négy
éven ât megrendezett finn-eszt-magyar estéket. Kiâllîtâsok
osszeâllîtâsâban segédkezett, râdiôban, sajtôban szerepelt és
tolmâcsolt.

Szâmos cikke és verse jelent meg. Versei Leànyszemmel
még Budapesten, 1942-ben lâttak napvilâgot, 1967-ben Old
Westmount clmmel tanîtvânyaival tdrténelmi tanulmânyt
szerkesztett. Jelenleg a montréali Douglas kôrhâz ônkénte-
seinek kétnyelvû Neiusletter-jét szerkeszti.



SANDOR ANDRÂS

mérnôk, radar-kutatô, szakîrô, magyar nyelviskola szer-
vezôje (McGraw, New Jersey). 1975 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1901-ben, Brooklyn vârosâban, New York âllamban

szûletett. A Sziavniczai Sândor-csalâd sarja. 1910-ben, kilenc-
éves korâban szûleivel egyiitt Magyarorszâgra kerult. Kôzép-
iskolai tanulmânyait Eperjesen, egyetemi tanulmânyait a
prâgai Kâroly eg-.etemen végezte, ahol mérnôki okievelet
szerzett. A pozsonyi Siemens-mûveknél nyert alkalmazâst,
1929-ben azonban ônâllô vâllalatot alapîtott, amelynek fô-
részvényese és igazgatôja lett. Ez a "Transzformâtor Villa-
mossâgi Vâllalat" a 30-as években Beregszâszon és Ungvârott
fiôkokat, Prâgâban pedig kôzponti irodât létcsîtett. A Felvidék
visszacsatolâsa utân a kôzponti iroda Budapestre kôltôzôtt, a
vâllalat pedig Szolnokon, Pâpân, Kassân s az épûlô szent-
kirâlyi Repùlô Akadémiân kirendeltségeket szervezett, ame-
lyek 1944 végén szûntették meg mûkôdésûket. A vâllalat kassai
ûzemét az âllam foglalta le.

Tudomânyos kutatômunkât a 30-as évek elején kezdett.
Eleinte a rôvid hullâmû tâvmérés (radar) terén, késôbb fôleg a
radar vertikâlis antenna tôkéletesîtésével, problémâival fog-
lalkozott, majd amikor szûlôhazâjâba visszatért, New Yorkban
alapîtott vâllalatot. Ennek megszûntetése utân az amerikai
haditengerészet szolgâlatâba lépett. Kilenc és fél évi szolgâlata
idején hârom îzben részesûlt admirâlisi elismerésben. 1956
végén az RCA kutatô kôzpontjâba kerult, ahol 15 évig
mûkôdôtt, osztâlyvezetô lett. Itt végzett munkâssâgânak
elismeréséul a Century Club ezûst, arany és gyémânt jelvényes
tagja lett.

Târsadalmi téren a Eelvidéken kiilônbôzô magyar sport- és
kôzmûvelôdési egyesiiletek vezetôje volt. New Yorkban is tôbb
magyar szervezet munkâjâban vâllalt részt. New Jerseyben a
MagyarÔregdiâk Szôvetség magyar iskolâjâban és ôvodâjâban
11 éven ât igazgatôként mûkôdôtt. 1973 ôta New Brunswick-
ban a magyar egyhâzak és cserkészek magyar iskolâjânak és
ôvodâjânak igazgatôja volt. Legutôbb az Egyesûlt Âllamok
terûletén mûkôdô iskolâkra vonatkozô adatokat gyûjtôtte



Mûve:

AU Solid State Devices Tests - for the Purpose of Deter-
mining the Effects on Component parts as May Be Encounter-
ed in Aircrafts, Missiles, and Tanks. Sommerville, Century
Club, 1971., 167. p.

Tanulmdnyai:
Semini sem lehetetlen. A XV. MTk., 1976., 86-88. oldal.
Iskolaszervezésï és oktatdsi irânyelvek. A XVIII. MTk.,

1979., 91-97. oldal.

Tanûsunk otthon! A XIX. MTk., 1980., 49-50. oldal.
A magyar iskoldkrôl és ôvoddkrôl. A XX. MTk., 1981.,

106-107. oldal.

SÂRVÂRl ÉVA

irô (Toronto, Ontario, Canada). 1973 ôta az trodalmi
fôosztdly tagja.

193Tben, Budapesten szûletett. Hatgyermekes csalâd
legifjabb tagjaként 9 éves korâban teljes ârvasâgra jutott,
legidôsebb nôvére nevelte fel. 195Tben férjbez ment. 1956-
ban Dâniâba kerult, onnan pedig az ausztrâliai Melbourne-be
vândorolt ki, de 1966-ban Torontôba telepûlt ât. Melbourne-
ben is, Torontôban is (1973-ig) titkârnô volt, 1974 ôta pedig az
Ontario Government tisztviselôje. îrâsait a Kanadai Magyar
Ûjsâg, a clevelandi Képes Magyar Vilâgbiradô, a Kanadai
Magyarsâg és a Magyar Élet kôzôlte. A mûncbeni "Vagyunk"
âllandô munkatârsa volt.

Mûvei:

Kigyûlt a fény. Toronto, Kanadai Magyar îrôk Kôre,
1973., 132 oldal (1973-ban bronz Ârpâd-érmet nyert.)

Félûton. Târsadalmi regény. Toronto, Magyar Élet
(folytatâsosan), 1973-1974.

Hiszek a szô hatalmdban. Kéziratos novella. Az Ûj Vilâg
irodalmi pâlyâzatân 1974-ben mâsodik dîjat nyert.

Messze délen. Regény. Ledermùller Olivér gondozâsâban,
Mûncben, Ledermùller, 1976., 167 oldal.

A nehezebb rész. Regény. Kiadâsra vârô kézirat.



SCHILLER ILONA

irô (Bad-Hall, Austria). 1970 ôta az irodalmi fôosztdly
tagja.

Udvard nagykôzségben, Komârom vârmegyében szùletett,
leânykori neve: Walter. Iskolai tanulmânyait a Paulai Szent
Vince apâcarend esztergomi zârdâjâban, majd a budapesti
angolkisasszonyok intézetében végezte. 1921-ben az esztergomi
Erseki Tanîtôképzô Intézetben tanîtônôi oklevelet szerzett.
1922-ben Schiller Aurél hivatâsos fôhadnagyhoz ment fele-
ségiil. îrôi tevékenységét csak 1951 utân Amerikâban kezdte.
Irâsait, novellâit a Katolikus Magyarok Vasârnapja egyre
gyakrabban kôzôlte. 1955-ben a lap "Déli harangszô" pâlyâ-
zatân kôlteményével a negyedik helyre kerùlt. 1961-ben
visszakôltôzôtt Ausztriâba, aboi folytatta îrôi munkâssâgât.
Sajât élményeit megôrôkîtô két regényt és szâmos kisebb
elbeszélést Irt. 1981 mârciusâban hunyt el.

Mûvei:

Imre kirdlyfi. Tôrténelmi regény. Kézirat. (1969-ben ezûst
Arpâd-érmet nyert.)

Basa utca 7. Târsadalmi regény. Kézirat.

SCHIMERT P. ARND

az orvostudomânyok doktora, egyetemi tanâr, belgyô-
gyâszati és radiolôgiai szakorvos (Rosemont, Pennsylvania).
1970 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1915 februâr 23-ân, Nagyszeben vârosâban, Mag>'aror-
szâgon szùletett. Régi erdélyi és budapesti orvos-csalâd sarja.
Csalâdja Erdély elcsatolâsa utân Budapesten telepedett le.
Kôzépiskolai tanulmânyait Budapesten végezte, orvostudo-
mânyi tanulmânyait Szegeden kezdte, majd a budapesti kir.
m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen fejezte be. Doktorrâ
1939 november 11-én avattâk. Belgyôgyâszati szakorvosi
képesîtését 1944-ben, radiolôgiai szakorvosi képesltését 1950-
ben szerezte meg. Az utôbbit 1962-ben az Egyesùlt Âllamok-
ban is megszerezte.

Mûkôdését a budapesti 11. szâmû Belklinika rôntgenosz-
tâlyân kezdte. A mâsodik vilâghâborû idején katonai szol-
gâlatot teljesltett. 1946-ban politikai okbôl elôzô âllâsâbôl



elmozdîtottâk. Orosz hadifogsâgba kerûlt. Hazatérése utân
1947-ben rendelôintézeti szakorvos, 1950-ben egyetemi tanâr-
segéd, majd adjunktus, 1955-ben pedig kôrhâzi rôntgen-
osztâly-vezetô fôorvos lett. 1956-ban az Egyesûlt Allamokban
telepedett le, ahol elôbb az Ohio âllami egryetemen, késôbb a
philadelphiai Médical College-ban mûkôdott. 1967-ben a
Long Island-i Smithtown kôzkôrhâz rontgenosztâlyânak veze-
tôje lett, 1970-ben azonban visszatért Philadelphiâba és a
Médical College-ban folytatta munkâssâgât. Szakirodalmi
tcvékcnységét még Magyarorszâgon kezdte. Szâmos kisebb és
tîznél tôbb terjedelmesebb tanulmânya jelent meg. Az 1198
oldalon, 1967-ben megjelent kétkôtetes "Roentgenologic
Dmgnosis" cimû mûnek târsszerzôje. Ez a mû hârom évvel
késôbb ûjabb kiadâsban, rôviddel késôbb pedig japân
forditâsban is megjelent. Nagyobb tanulmânyai kôzûl 2 a
Magyar Radiolôgia, 1 az Orvosi Hetilap, 1 a Magyar Sebészet,
1 a budapesti egyetemi klinika, 2 pedig a Magyar Radiolôgiai
Târsasâg kôzleményeként magyar nyelven jelent meg. Roent-
genological Findings in Aortic Stenosis on Plain Chest Film
cimû tanulmânyât 1963-ban a Radiology angol nyelven
kozôlte.

SCHWALB MIKLÔS

zongoramûvész és zenetanâr (Boston, Massachusetts). 1976
ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1909 februâr 20-ân, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai és
zenemûvészeti tanulmânyait is ott végezte. A Zenemûvészeti
Fôiskolân Kovâcs Sândor, Dohnânyi Ernô, Weiner Leô és
Kodâly Zoltân tanîtvânyaként mûvészi oklevelet szerzett. Mint
zongoramûvész, 16 éves korâban lépett fel elôszôr. Mielôtt az
Egyesûlt Âllamokba jôtt, a legtôbb eurôpai nagyvârosban
(Londonban, Pârizsban, Amsterdamban, Berlinben, Buda
pesten) hangversenyzett kûlônbôzô zenekarokkal. 1947 ôta ôt
izben a Carnegie Hall, tôbbszôr a Town Hall, évente a bostoni
Jordan Hall hangversenyein szerepelt, szâmos amerikai vâros-
ban és egyetemi, fôiskolai elôadâs keretében szôlôjâtékosként is
fellépett. Gyakran szerepelt kûlônbôzô zenekarok, kôztûk a
Boston Symphony, a Boston "Pops", a Chatauqua Festival
Orchestra hangversenyein, a Bach Eestivalon a kaliforniai



Carmelben és a Nordisk Filharmonic hang^'ersenyén Hollan-
diâban stb. 39 hangversenyrôl televîziôs elôadâsra filmet
készîtett amerikai és eurôpai felhasznâlâs céljâbôl. Ugyancsak
elkészîtett még 4 Brahms- és 4 Chopin-hangversenyt is
video-szalagon a National Educational Télévision szâmâra.
Hanglemezei a Golden Crest Academy kiadâsâban jelentek
meg. Ezek kôziil az egyik legutôbbi 1974-bôl a Hungarian
Music m America, A Tribute to Dohndnyi cîmû zongoramû,
amely 1975-ben arany Ârpâd-érmet nyert.

1947 ôta a New England Conservatory of Music tanâra
volt, 1970 ôta pedig Bostonban a Northeastern University
mûvészeként mûkôdik.

SEBEOK TAMÂS

a bôlcsészettudomânyok doktora, nyelvész, egyetemi tanâr
(Bloomington, Indiana). 1967 ôta a tudomdnyos fôosztdly
tagja.

1920 november 9-én, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Budapesten, egyetemi tanulmânyait Chicago-
ban és a Princeton egyetemen végezte (Amerikâba 1937-ben
vândorolt ki). Doktorrâ 1945-ben avattâk, de mâr a Master-
fokozat megszerzése utân, 1943 ôta az Indiana egyetem tanâra
volt. Antropolôgiât, urâl-altaji ismereteket adott elô, meg-
alapitotta és vezette a "Department of Uralic and Altaic
Studies"-t. Tôbb mas egyetemen (Puerto Rico-ban, Bécsben,
Besanconban, Hamburgban és Bukarestben) vendégtanârként
adott elô az angol nyelven kivûl németûl, francia és magyar
nyelven is. Szâmos tudomânyos târsasâg tagja, tôbb tudo-
mânyos kutatâsi dîj nyertese, kôzel 300 szaktanulmâny
szerzôje; 1967-ben "distinguished professer of linguistics" lett.

Nyelvészeti kutatâsainak eredményei és azok alapjân tett
megâllapîtâsai vilâgviszonylatban is megérdemelt figyelmet
keltettek.

SELMECZI JÔZSEF

geolôgus, fôldtani és kultûrmérnôk (Pittsburgh, Pennsyl-
vania). 1975 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1930 âprilis 12-én, Bânhida nagykôzségben, Komârom



vârme.çyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyainak befe-
jezése utân 1949-tôl 1953-iga soproni Politechnikai Intézetben
folytatta tanulmânyait, aboi summa cum laude fôldtani
mcrnôki oklevelet szerzett. 1954-tôl 1956-ig a Magyar Tudo-
mânyos Akadémia tudomânyos tovâbbképzô tagozatân hidro-
geolôgiai kutatâsokat végzett, az Egyesûlt Âllamokba tôrtént
kivândorlâsa utân pedig a pittsburghi egyetemen kultûr-
mérnôki tanulmânyokat folytatott és oklevelet szerzett.

1953-ban a soproni Politechnikai Intézet geolôgiai tan-
székének tanârsegéde lett, majd a tatabânyai szénbânyâszati
vâllalat helyettes fôgeolôgusaként mûkôdôtt. Az Egyesûlt
Allamokban kûlônbôzô vâllalatoknâl végzett kutatô, elemzô,
felûgyelô és igazgatâsi szakmunkât. 1968-ban a pittsburghi
Dravo Corporation alkalmazâsâba kerûlt, 1972-ben a labo-
ratôriumi kutatâsok vezetôje, 1975-ben pedig a Dravo Lime
Company kutatâsi és fejlesztési ûgyeinek igazgatôja lett. Ot
nagy amerikai vâllalat szaktanâcsadôjaként is mûkôdôtt. Ot
tudomânyos târsasâg tagja. Szakterûletén az Egyesûlt Alla
mokban és kûlfôldôn tôbb mint 50 szabadalommal rendel-
kezik, tîznél tôbb szakvéleményt dolgozott ki és kôzel 20
tanulmânyt tett kôzzé.

SELYE JAnOS

az orvos-, bôlcsészet- és természettudomânyok doktora,
egyetemi tanâr, a Kîsérleti Orvostudomânyi és Sebészeti
Intézet igazgatôja, a feszûltség (stress) kâros kôvetkezmé-
nyeinek vilâghîrû felfedezôje (Montréal, Québec, Canada).
1967 ôta a tudomânyos fôosztdly tagja, 1973-tôl 1975-ig
elnôke.

1907 januâr 26-ân, Bécsben, Ausztriâban szûletett. Régi
magyar orvos-csalâd sarja. Kôzépiskolai tanulmânyait a
komâromi bencés gimnâziumban végezte, 1924-ben érettsé-
gizett. Egyetemi tanulmânyokat Prâgâban, Pârizsban és
Rômâban folytatott. Az orvostudomânyok doktorâvâ 1929-ben
a prâgai német egyetemen, a bôlcsészettudomânyok doktorâvâ
(szerves vegyészetbôl) 1931-ben ugyanott, a természettudo
mânyok doktorâvâ pedig 1942-ben a montréali McGill
egyetemen avattâk. Ezenkîvûl 1950 és 1967 kôzt kûlônbôzô

orszâgok (Argenttna, Ausztria, Chile, Guatemala, Kanada,



Német- és Olaszorszâg, valamint az Egyesûlt Âllamok és
Uruguay) 9 egyeteme avatta dîszdoktorâvâ.

1931-ben Rockefeller-ôsztôndîjjal Baltimorcban, a kovet-

kezô évben pedig Montréalban végzett kutatômunkât. 1934-
ben a McGill egyetemen tanâri kinevezcst kapotl. Fcszûltség-
elméletét (a "stress theory"-t) 1936-ban alapozta meg,
vilâghîrnevét annak fokozatos kidolgozâsâval vîvta ki. 46
akadémia és tudomânyos târsasâg tiszteletbeli. 49 rendes, 15
pedig levelezô tagjâul hivta meg, 52 kitûntetést, jutalom- és
nagydîjat nyert, hozzâvetôlegesen tôbb mint 1200 tanulmânyt
irt, 12 nagyobb és 6 kisebb kutatâsi eredményrôl adoti szâmot,
25 szakfolyôirat szerkesztô bizottsâgânak tagja volt és vilâg-
szerte 10 (angol, francia, német, magyar, cseh, olasz, portu-
szlovâk, orosz és spanyol) nyelven sok-sok elôadâst tartott. 22
mûve kôzul tôbb francia, japân, lengyel, magyar, német,
olasz, orosz, portugâl, spanyol, svéd fordîtâsban is megjelent.
Nagyobb

Classified Index of the Steroid Hormones and Related
Compounds. 4 volumes. Section I, of Encyclopedia of
Endocrinology. Montréal, Franks Publishing Co., 1943.

The Ovary. 2 volumes. Section IV of Encyclopedia of
Endocrinology. Montréal, Richardson,Bond and Wright,1946

Textbook of Endocrinology. Montréal, Acta, In., first
édition 1947, second édition 1949. (Translations: Italian,
Japanese, Spanish.)

On the Expérimental Morphology of the Adrenal Cortex.
(In collaboration with H. Stone.) Springfield, Charles G.
Thomas, 1950.

Stress. Montréal, Acta, Inc., 1950. (Translations: Italian,
Spanish.)

The Stress of Life. New York, McGraw-Hill, 1956.
(Translation: French, German, Hungarian, Japanese, Polish,
Portuguese, Spanish, Swedish.)

Annual Reports on Stress. (In collaboration with G.
Heuser and A. Horava.) Volumes I-V., Montréal, Acta,
Inc., 1951-1955/56.

The Story of the Adaptation Syndrome. Montréal, Acta,
Inc., 1952. (Translations: French, German, Interlingua,
Italian, Japanese, Russian.)



Symbolic Shorthand System for Physiology and Medicine.
(In collaboration with M. Nâdasdi and P. Prioreschi.)

Montréal, Acta, Inc., first édition 1956., second 1958., third
1960, fourth /in collaboration with G. Ember), Université de
Montréal, 1964.

The Chemical Prévention of Cardiac Nécrosés. New York,
Tbe Ronald PressCo., 1958. (Translations: German, Russian,
Polisb.)

The Pluricausal Cardiopathies. Springfield, Charles G.
Thomas, 1961.

Calciphylaxis. Chicago, The University of Chicago Press,
1962.

From Dream to Discovery on Being a Scientist. New York,
McCraw-Hili, 1964. (1968-ba7i arany Arpdd-érmet nyert.)
Translations: German - Dûsseldorf, Econ Verlag, 1965., -
magyarul "Âlomtôl a felfedezésig. Egy tudôs vallomâsai"
cîmmel, Budapest, Akadémiai Kiadô, 1967., 524 oldal.

The Mast Cells. Washington, Butterworth, 1965.
Thrombohemorrhagic Phenomena. Springfield, Charles

C. Thomas, 1966.
In Vivo. New York, Liveright, 1967.

Ajiaphylactoid Edema. St.Louis, Warren H. Green, 1968.

SERLY TIBOR

zeneszerzô, karnagy, hegedûmûvész, zenetanâr és szakîrô
(Long View, Washington). 1968 ôta a mûvészeti fôosztdly
ta.a:ja.

1901 novemher 25-én, Losonc vârosâhan, Nôgrâd vâr-
megyéhen szûletett, 1905 hen szûleivel egyiitt az Egyesùlt
Aliamokha kerûlt, ahol édesapja, Serly Lajos "amerikai
magyar zeneszerzô" lett. Mint Hertmann Arthur tanîtvânya,
New Yorkhan mâr 13 éves korâhan ezûst érmet nyert.

Zenemûvészeti tanulmânyainak elvégzése céljâhôl visszatért
Budapestre. A Zenemûvészeti Fôiskolân Huhay Jenô, Kodâly
Zoltân és Bartôk Béla tanîtvânya volt, hegedûmûvészi és
zeneszerzôi oklevelet szerzett. Pâlyafutâsât az ohiôi Cincinnati
Orchestra hegedûseként kezdte, majd nyolc éven ât a
Philadelphia Orchestra kôtelékéhen folytatta. Reiner Fritz és
Stokowski Leopold zenekarai utân a Toscanini Arturo



vezetésével mûkôdô NBC Symphony-hoz kerûlt, majd ônâllô
vonôsnégyest szervezett.

1938 ôta mâr kizârôlagosan mûvészi alkotô munkâval
foglalkozott, miutân orszâgos hirnevét mâr az elôzô évben
megalapozta. A vonôs hangszerek alkalmazâsânak ûj techni-
kâjât vezette be és a disszonancia tôrvényén alapulô zenei
rendszert alapozta meg. 1960-tôl 1962-ig eurôpai kôrûton
ismertette a modem zene ûj tôrvényeit. Igen sok elôadâst
tartott kûlônbôzô egyetemeken és fôiskolâkon. Gyakran
vezényelt hîres, nagy zenekarokat (Philadelphiâban, Buda-
pesten, Bécsben, Londonban, stb.). Bartôk Béla halâla utân
annak két befejezetlen mûvét fejezte be (a "Third Piano
Concert"-et és a "Reconstruction of Concerto for Viola"-t).
Bartôk halâlânak tizedik évfordulôjân az elsô teljes zenekari
Bartôk-mûsort (a "Symphony of the Air"-t) vezényelte.

Tôbb kivâlô zenemûvet szerzett és szâmos zenemûvészeti

szaktanulmânyt irt. Az elôbbiek kôzûl kûlôn meg kell emlîteni
Concertmo 3x3for Solo Piano and Orchestra cîmû alkotâsât,
amellyel zeneszerzôi ûjîtâsât mutatta be a Syracuse Symphony
elôadâsâban. (Utolsô budapesti szereplése alkalmâval ezt a
mûvét maga vezényelte, zongoraszôlôjât pedig felesége, Molin
Miriam, a neves hangverseny-zongoramûvész jâtszotta.) Na-
gyobb szerzeményeit albumban is kiadtâk. Ezeket — kôztùk a
"Concerto for Viola and Orchestra"-t is — a szerzô maga
vezényelte. Zenei szaktanulmânyai a Modem Music, a New
York Times, a Hi-Fi/Stereo és az American Record Guide
hasâbjain jelentek meg. Ônâllôan megjelent mûvei kôzûl az
elsô Innovations for String Instruments cîmmel 1931-ben
jelent meg. Ezt kôvette az A Second Look at Harmony, majd a
Modus Lascivus, a New Musical Theory. 1978-ban hunyt el.

SIEGMETH ALERÉD

okleveles elektromérnôk, a napbolygôkat kutatô ûrhajôk
râdiô-ôsszekôttetéseinek mûszaki igazgatôja (Irvine, Cali-
fornia). 1978 ôta a tudomdnyosfôosztâly tagja.

1911 mâjus 10-én, Komâromban, Magyarorszâgon szû-
letett. 1928-ban a piaristâk budapesti gimnâziumâban érett-
ségizett, majd 1934-ben a budapesti mûegyetemen elektro-
mechanikai mérnôki oklevelet szerzett. A Magyar Philips



Mûvek mûszaki igazgatôjaként hîrszôrô râdiôâllomâsok és
radar-rendszerek fejlesztését irânyîtotta. A mâsodik vilâg-
hâborût kôvetôen New York âllamban a "W.T. La Rose and
Associâtes", 1953-ban pedig a kaliforniai Pasadenâban a
"Resdel Engineering Corporation" fômérnôke lett. Mint az
utôbbi vâllalat helyettes elnôke, az ûrhajôk elindîtâsâval és
irânyltâsâval kapcsolatos kutatâsokat vezette.

1966-tôl a "California Institute of Technology Jet Propul
sion Laboratory"-nâl bat Pioneer-ûrhajô elinditâsât és ûzem-
ben tartâsât irânyîtotta. Kùlônieges szolgâlatainak elisme-
réséûl 1974-ben a National Aeronautics and Space Admin
istration a Pioneer 10-es ûrhajô Jupiter mellett tôrtént elsô
elrepûlésének sikeréért érdeméremmel tùntette ki. A "Deep
Space Télécommunications" târgykôrében megjelent

tanulmdnyai:

The Général Problem of Data Retum from Deep Space
(with co-authors). Space Science Review, No. 8., 1968.,
pp. 595-664.

Communications at Planetary Distances (with co-authors).
Roma, Accademia, 1974., pp. 407-442.

Long Rayige Communications with Pioneer 10 at Jupiter
(with co-authors). Journal of the British Interplanetary
Society, Volume 28, 1975., pp. 371-391.

Telemetry Performance Improvements During Support of
Four Pioneers by the Deep Space Network. Los Angeles,
Records of the 1970 lEEE National Telemetry Conférence,
pp.163-167.

Pioneer Mission Support. JPL Technical Report. Volumes
11 to X, 1971-1972., 92 pages.

Tracking and Data System Support for the Pioneer Project
— Pioneers 6-9, Extended Missions: July 1, 1970 -July 1, 1971
(with co-authors.) JPL Technical Mémorandum, Volume
X, 1972., 279 pages.

Tracking and Data System Support for the Pioneer
Project-, Pioneer 10 — Prelaunch Planning through Second
Trajectory Correction (with co-authors). JPL Technical
Mémorandum, Volume 1, 1973., 389 pages.

Naprendszerûnk feltdrdsa fdldûnkrôl kornidnyzott ûr-
hajâkkal. A XVlll. MTk., 1979., 234. oldal (kivonatosan).



SIMSAY JÂNOS

okleveles gépészmérnok, îrô és kôltô (New Brunswick, New
Jersey). 1977 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1901 augTJSZtus 26-ân, Munkâcs vârosâban, Magyaror-
szâgon szûletett. Tanulmânyait Munkâcson, Gyôngyôsôn és
Budapesten végezte. 1920-ban érettségizett. A "Jôzsef nâdor"
mûszaki és gazdasâgtudomânyi egyetemen befejezett tanul
mânyait kôvetôen 1931 mâjus 30-ân gépészmérnôki oklevelet
szerzett. Elôbb az Orszâgos Târsadalombiztosîtô Intézet
gépészeti osztâlyân, késôbb a "Jôzsef nâdor" egyetem gazdasâgi
hivatalâban nyert alkalmazâst, majd a székesfehérvâri ipari
kôzépiskola rendes tanârâvâ nevezték ki. A mâsodik vilâg-
hâborû utân kûlônbôzô tâborokon keresztùl az ausztriai
Villachba kerult, ahol négy éven ât az angol hadsereg
javîtômûhelyének tervezô-rajzolôjaként dolgozott. Az Egyesult
Âllamokba 1952-ben vândorolt ki, s ott is tervezô-rajzolôi
munkakôrt lâtott el mindaddig, amîg kisebb agyvérzés kôvet-
keztében munkaképtelenné nem vâlt. Kôltemények irâsât
1915-ben kezdte. Kôltészeti és tudomânybôlcseleti tanul-
mânyai kiadâsra vârnak.

A szeretet szimfônidja cimû, kôzel 300 oldalas kézirata
1976-ban bronz Ârpâd-érmet nyert.

SIRCHICH LÂSZLO

szakîrô és elôadô, a Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti
Bizottmânyânak, mint a felvidéki magyarsâg szabadfôldi
érdekvédelmi szervének elnôke (Cleveland, Ohio). 1977 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1909 november 27-én, Ipolysâg nagykôzségbcn, Hont
vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait ugyanott
végezte, 1928-ban érettségizett. Egyetemi tanulmânyait Prâ-
gâban és Budapesten végezte. A két vilâghâborû kôzôtt
Prâgâban a Magyar Fôiskolâs Cserkészkor elnôke, Budapesten
a Szent Imre Kollégiumban a szociâlpolitikai és kisebbség-
jogi szeminâriumok alapîtôja és vezetôje, majd az Orszâgos
Kôzponti Hitelszôvetkezet (OKH) revizora volt. A mâsodik
vilâghâborû utân az ohiôi Clevelandben telepedett le, ahol
tôbb magânalkalmazâst kôvetôen vârosi tisztviselôként nyert



alkalmazâst és szerzett magânak és a magyarsâgnak vârosszerte
osztatlan megbecsûlést. Kitùntetésben is részesûlt.

Allandôan részt vett a magyarsâg târsadalmi és kôzmû-
velôdési tevékenységében. Mint a felvidéki kérdés szakértôje,
orszâgos nevet vîvott ki magânak. Az Észak-Amerikai Kôzôs
Magyar Kûlùgyi Bizottsâg tagja, két îzben elnôke volt. Szâmos
cikke s tôbb szaktanulmânya — immâr negyedszâzada — az
vszak-amcrikai és curôpai szabad magyar sajtôban jelent me.g.
Mind itt, hivatalos helyeken, mind nemzetkôzi fôrumokon a
szlovâkiai magyarsâg sérelemhalmazatât emlékiratokban târta
fel. Evekcn ât szerkesztette a Kettôs Jàrom Alatt cîmû
szaklolyôiratot.

Mûveï:

Belvedere-tôl Kassdig. A felvidéki magyarsâg ûtja az elsô
hécsi dontéstôl a "kosicky" programig. Cleveland, szerzô,
1969., 22. oldal.

A Felvidék az ezeréves magyar dllamtestben. Magyarok
Csehszlovdkidban. Cleveland, szerzô, 1979., 80 oldal.

Tanulmdnyai:
Magyarok a cseh-szlovdk kôztdrsasdgban. Harminc esz-

tendô az elsô bécsi dontéstôl a "kassai program"-ig. A VIII.
MTk., 1969., 35-55. oldal.

Magyar mûvelôdés a Felvidéken. A XV. MTk., 1976.,
58-66. oldal.

A Felvidék az ezeréves magyar dllamtestben. Magyarok
Csehszlovdkidban. A XVII. MTk., 1978., 70-91. oldal.

Magyar kisebbségi intézet létesûése. A XVIII. MTk.,
1979., 124-125. oldal.

Fokozôdô elnemzetlenûô tôrekvések a Felvidéken. A

felvidéki magyarsâg nyomorûsdga és nagysdga. A XIX. MTk.,
1980., 97-111. oldal.

SOLYMOSSY OLIVER

a bôlcsészettudomânyok doktora, irô, kôltô és tanâr

(Stockholm, Sverige). 1980 ôta az irodalmi fôosztdly tagja.

1914 âprilis 27-én, Noszoly kôzségben, Szolnok-Doboka
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai ta-
nulmânyait Kolozsvârott végezte. Utâna ugyanott ôsztôndîjas
szînész, majd a fôldmûvelésiigyi minisztérium erdélyi kiren-



dekségének tisztviselôje lett és egyetemi tanulmânyokat
folytatott. 1940-ben Kolozsvârott tanâri oklevelet szerzett.
Doktorrâ 1948-ban, Budapesten avattâk. A mâsodik vilâg-
hâborû idején tartalékos hadnagyként harctéri szolgâlatot
teljesîtett. 1953-tôl 1955-ig a Déryné Âllami Faluszinhâz
mûvésze volt, késôbb kôzmûvelôdési otthon igazgatôjaként
mûkôdôtt. 1959-tôI 1963-ig Szentendrén, 1964 ôta Budapesten
âltalâncs iskolai tanâr volt. 1973-ban csalâdjâval egyiitt
Svédorszâgban telepedett le.

Novellâi, versei a Pâsztortûz, az Ellenzék és a Brassôi
Lapok hasâbjain, legutôbb kiilonbôzô svéd hetilapokban
jelentek meg.

Mûvei:

Egyedûl. Novellâk. Kolozsvâr, Minerva, 1938.
Ônmagamtôl tàvol. Novellâk. Kolozsvâr, Minerva, 1940.
A rôka, a medve és a favdgô. Verses mesejâték. 1956-ban a

râdiô kôzvetîtette.

Hamupipôke. Verses mesejâték. 1958-ban az Ady Endre
Kultûrotthon mutatta be.

A csapda. Ifjûsâgi szînmû. 1960-ban Szentendrén mu-
tattâk be.

Mese a névmâsokrôl. Verses mesejâték. 1961-ben Szent
endrén mutattâk be.

Jdratlan utakon (svédûl és magyarul). Elbeszélés-gyûj-
temény. Stockholm, Invandrarfôrlaget, 1980., 210 oldal
(1979-ben bronz Ârpâd-érmet nyert.)

Forgôszél. Regény. Kézirat.

SOMOGYI EERENC

a jog- és âllamtudomânyok doktora, a pécsi egyetem
1937-ben habilitâlt jogtdrténész tanâra, szak- és kôzîrô,
szerkesztô (Cleveland, Ohio). 1966 ôta a tudomdnyos fôosztdly
és az Igazgatô Tandcs tagja, az Arpdd Akadémia fôtitkâra.

1906 jûnius 25-én, Nârai kôzségben. Vas vârmegyében
sziiletett. Kôzépiskolai tanulmânyait a premontrei kanonok-
rend gimnâziumâban, Szombathelyen végezte. A pécsi egye-
temen jog- és âllamtudomânyi, bôlcseleti, tôrténelmi és
irodalomtôrténeti tanulmânyokat folytatott, négy elsô pâ-



lyadijat, belfôldi tudomânyos kutatô ôsztôndîjat nyert. A
jog- és âllamtudomânyi kar kônyvtârosa, az alkotmâny- és
jogtôrténeti tanszék tanârsegéde, magântanâra, tovâbbâ az
alkalmazott szociâlpolitika, a szociâlis szakigazgatâs és a
néprajz elôadôja volt. 1938-ban Baranya vârmegye szociâlis
tanâcsadôja, 1939-ben Pécs szab. kir. vâros orszâggyulési
képviselôje, 1940-ben orszâgos szociâlis felûgyelô, 1941-ben
az Orszâgos Nép- és Csalâdvédelmi Alap ûgyvezetô elnôké-
nek âllandô helyettese, késôbb az Orszâgos Szociâlis Fel-
ûgyelôségs a m. kir. belûgyminisztérium kôzjôléti osztâlyainak
vezetôje lett.

A mâsodik vilâghâborû utân Ausztriâban a kellerbergi
magyar tâbori szinhâz igazgatôja és rendezôje, majd Spittal
an der Drau-ban a Mindszenty Jôzsef tâbori magyar
gimnâzium tanâra és a Vagyunk cimû idôszaki lap szerkesz-
tôje volt. Az Egyesûlt Âllamokban a Magyar Târsasâg (1952),
a Magyar Talâlkozô (1961), majd az Ârpâd Akadémia (1965)
egyik alapîtô tagja lett, a Ma^ar Târsasâgnak hosszû éveken
ât kultûrâlis elnôke volt, az Ârpâd-pâlyâzatok birâlô bizott-
sâgânak pedig mâig is elnôke. A Magyarsâgismereti Kollé-
gium (Institute of Hungarology) megalapîtôja és igazgatôja.
A Szent Istvân Szabadegyetemen és a Western Reserve
egyetemen, a Magyar Târsasâg ifjûsâgi Akadémiâjân, va-
lamint a clevelandi Magyar Iskolâban s annak érettségi
vizsgâval végzôdô, kétéves magyarsâgismereti tanfolyamân
tanitott, a Western Reserve egyetem magyar mûvelôdés-
tôrténeti tanfolyamât éveken ât vezette; a magyar râdiôn
sorozatos elôadâsokat tartott, folyôiratot, kônyvsorozatokat
szerkesztett, 10 éven ât a Magyar Ûjsâg belsô munkatârsaként
mûkôdôtt. Elôadâsokat, felolvasâsokat tartott, ûnnepi be-
szédeket mondott. Mâr Magyarorszâgon tôbb mint 20 nagyobb
és kôzel 50 kisebb, Ausztriâban és az Egyesûlt Âllamokban
mintegy 40 nagyobb és 70 kisebb tanulmânya, hîrlapokban
hozzâvetôlegesen 150 szakkôzleménye, kôzel 50 kônyvismer-
tetése és kôrûlbelûl 500-600 cikke jelent meg.

A Magyar Talâlkozô krônikâjânak kôtetei 16 tanulmâ-
nyât (felsorolâsukat lâsd a XX. MTk., 304-305. oldalân) és 15
akadémiai fôtitkâri jelentését kôzlik. A II-XX. Magyar
Talâlkozô krônikâjânak 18 kôtetét is sajtô alâ rendezte.
Ônâllôan megjelent



utdn.

Szcnt

Az ôsiség intézménye és a hûbéri vagyonjog. Pécs, Taizs,
1931., 29 oldal.

Zsidôjogunk fejlôdésének dttekintése. Pécs, Haladâs,
1936., 46 oldal.

Végrendelkezés nemesi magdnjogunk szerint 1000-tôl
1715-îg. Pécs, Egyetemi Kdnyvkiadô, 1937., 200 oldal.

Csalâdisdg és ôsiség. Pécs, Haladâs, 1938., 48 oldal.
Tdrsadalompolitikai tôrvényalkotds Werbôczy elôtt.

Kassa, Szent Erzsébet Nyomda, 1943., 64 oldal.
Tdrsadalompolitikai tôrvényalkotds Werbôczy utdn.

Kassa, Szent Erzsébet Nyomda, 1944., 56 oldal.
Szocidlis tôrvényalkotdsunk fejlôdésc. (Az Orszâ.efos

Szociâlis Felûgyelôség kônyveinek 1. szâma.) Ka.ssa. Szent
Erzsébet Nyomda, 1944., 200 oldal.

Szent Istvdn a magyar nemzeti élet kôzpontjdban. Cleve-
land, Ârpâd, 1970., 64 oldal, 2 térkép, 12 kép.

Kûldetés. A magyarsdg tôrténete. Cleveland, Kârpât,
1973., 656 oldal, 75 kép, 25 térkép. Arany Ârpâd-érmet nyert.

Magyar nyelv- és irodalom 1825-ig. Cleveland, Kârpât,
1975., 442 oldal, 55 kép.

Magyar nyelv és irodalom 1825-tôl 1925-ig. I.Hagyo-
mdnyok. Cleveland, Kârpât, 1977., 312 oldal, 33 arckép.

Faith & Fate. A Short Cultural History of the Hungarian
People through a Millennium (with Lél Somog^yi).

Drawings by Nândor Németh. Cleveland, Kârpât, 1977., 208
pages, 11 maps, 32 picturcs.

Magyar nyelv és irodalom 1825-tôl 1925-ig. II. Ûj irdnyok.
(Nyomtatâsra kész kézirat 400 oldalon.)

Szdjrôl szdjra. Szemelvények 100 év kôltészetébôl 1825-tôl
1925-ig. 2 kôtetben. (Nyomâsra készen.)

Magyar nyelv és irodalom 1925-tôl 1975-ig. (Elôké-
szùletben.)

SOMOGYI LÉL

okleveles komputer mérnôk, ûgyigazgatâsi szaktanâcsadô,
feliigyelô, îrô, elôadô és szerkesztô (Cleveland, Ohio). 1979 ôta
a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1954 jûlius 20-ân, Clevelandben, Ohiôban szûletett.



Kôzépiskolai tanulmânyait az ohiôi Medina vârosâban,
egyetemi tanulmânyait a clevelandi Case Western Reserve
egyetem mûszaki karân kivâlô eredménnyel végezte. 1976
mâjus 28-ân B.S. (in computer engineering), 1977 augusztus
8-ân pedig M.S. (in management) fokozatot szerzett. Utâna az
Ernst & Ernst (ma: Ernst & Whinney) alkalmazâsâba kerûlt.
Kôzépiskolâs korâban iskolâjânak lapjât szerkesztette, a
"National Honor Society" tagja lett. Kôzben 6 évig jârt a
nyugat-clevelandi Magyar Iskolâba, majd 2 éven ât a Magyar-
sâgismereti Kollégium szeminâriumi ûléseire. Mint egyetemi
hallgatô, két éven keresztûl szerkesztette az Engineering &
Science Rewew cîmû szaklapot, amely mindkét évben orszâgos
kitûntetésben részesûlt. Évfolyamânak elnôke volt. Tevékeny-
ségével a Sigma Nu Fraternity jutalomdijât s az egyetem bronz
emlékplakettjét érdemelte ki. Az "Association of Systems
Management" (ASM), amelynek havi értesîtôjét évek ôta
szerkeszti, 1981-ben "Outstanding Service Award"-dal tûntette
ki. Ugyanakkor CDP (Certified Data Processor) lett, cége
pedig "supervisor"-râ léptette elô.

Tôbb magyar és hivatâsrendi szervezet vezetôségi vagy
tevékeny tagja, az Insights és az ASM Cleveland Chapter
Publications szerkesztôje. Szâmos szakcikket és tanulmânyt
kôzôlt, tôbb elôadâst tartott.

Mûve:

Faith and Fate. A Short Cultural History of the Hungarian
People through a Millennium (with Ferenc Somogyi).
Cleveland, Kârpât, 1977., 208 pages. 1978-ban eziist
Arpâd-érmet nyert.

Tanulmdnyai:
Causesfor Change. Az Ûjsâg, 55 (1975). évfolyam, oktôber

9., 16., 23., november 6. és 20. szâm.

A kétnyelvû és kétkultûrdjû magyar ifjûsdg. A XVI. MTk.,
1977., 44-48. oldal. (A Bajtârsi Levél 1978.évi I.szâmâban is.)

Az eszmét kell ôriznûnk. A XVII. MTk., 1978., 15-16.o.
Mit tehetûnk fennmaraddsunk érdekében? A XVIII.

MTk., 1979., 34-37. oldal.

The Hungarian Frontier. Commemorating the First
Hungarian Settlement in the Western Reserve. Cleveland,
American Hungarian Foundation, 1980., pp. 23-28.



Hungarian Cultural Contribution. American Hungarians
and Their Communities of Cleveland (by Susan M.Papp),
Cleveland State University's Ethnie Program, 1981.,
pp. 304-310.

Magyarok, akik a komputert feltaldltdk (vâzlatosan). A
XX. MTk., 1981., 216. oldal. In manuscript: Hungarians
Who Invented the Computer. (A lecture at Cleveland State
University's Héritage Program.) 48 pages with diapositives.

Hungary and the West: the Arpdd Dynasty Link. (A
lecture at Cleveland State University's Héritage Program.)
1981., 59 pages with diapositives.

SOMORJAI GÂBOR

a bôlcsészettudomânyok doktora, vegyész. egyetemi tanâr
(Berkeley, California). 1970 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

1935-ben, Budapesten sziiletett. Egyetemi tanulmânyait
ugyanott, a mûegyetemen végezte; vegyészmérnôki oklevelet
szerzett. 1956 utân kerûlt az Egyesûlt Âllamokba, aboi elôszôr
Yorktown Heights-on mint az IBM kutatôintézetének fizikai
vegyésze kapott alkalmazâst, 1957-tôl 1960-ig azonban mâr
a California egyetemen folytatta tanulmânyait, mint "teaching
assistant". A kôvetkezô évben ugyanott vegyészetbôl a bôlcsé
szettudomânyok doktorâvâ avattâk. Azôta a vegyészet tanâ-
raként mûkôdik. Szâmos szaktanulmânyt îrt és tôbb tudo-
mânyos târsasâg tagja.

ST.CLAIR JÔZSEF

nyelvész és tanâr (Monterey Valley, California). 1978 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1913-ban, Magyarorszâgon sziiletett, kôzépiskolai és egye
temi tanulmânyait is ott végezte. 1937-ben kôzépiskolai tanâri
oklevelet szerzett. Kivândorlâsa utân a kaliforniai Monterey-
ben mûkôdô nyelvoktatâsi intézet tanâra lett, e mellett
kulônôsen kelet-eurôpai nyelvészeti kérdések tanulmânyo-
zâsâval foglalkozott. Szâmos tanulmânyt is kôzzétett.

Tanulmdnyav.
A magyar nyelv és a magyar kulturdlis ismeretek tani-



tdsa az Egyesûlt Allamokban. A IX. MTk., 1970., 196-202. o.
Bevezetô gondolatok, tisztdzdsra vdrô kérdések. A XVlll.

MTk., 1979., 88-91. oldal.

STIBRÂN TERÉZ

îrô, kôltô, elôadô és pedagô^s (Clearwater, Florida). 1966
ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1903 december 13-ân, Selmecbânya vârosâban, Hont
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. Leânykori neve:
Dunajszky. Kôzépiskolai tanulmânyait Nagyvâradon végezte.
Az elsô vilâghâborû utân a românok elôl menekûlô szùleivel
egyûtt Kassâra kerûlt, aboi tanîtôképzô intézetbe iratkozott,
amelyet a csehek bezârtak. Divatszakiskolâban szerzett képe-
sîtést. 1922-ben az Egyesûlt Âllamokba vândorolt ki, aboi
nagybâtyja csalâdjânâl ôt évig maradt, âllampolgârsâgot
szerzett. 1927-ben visszatért Kassâra, onnan pedig Magyar-
orszâgra. Cinkotân tanitôi oklevelet kapott, aztân Budapesten
angol nyelvet tanitott. 1929-ben ûjbôl az Egyesûlt Âllamokba
érkezett, aboi még ugyanabban az évben dr.Stibrân Jânos
orvoshoz ment férjhez.

A tovâbbiakban mind magyar, mind amerikai vonatkozâs-
ban rendkîvûl élénk s igen jelentôs târsadalmi, kozmûvelôdési
és politikai tevékenységet fejtett ki. 1940/4Tben a Western
Reserve egyetemen kiegészîtô szaktanulmânyokat folytatott.
Angol és magyar nyelven szâmos tanulmânya, sok-sok cikke
jelent meg. Mint az Amerikai Magyar Szôvetség tagja, âllam-
polgârsâgra elôkészîtô tanfolyamokat vezetett. A Higbee
Company clevelandi nagyâruhâzâban képzô- és népmûvészeti
kiâllîtâst rendezett, 1940 januârjâban négy napig tartô
elôadâssorozatot tartott. Bevândorlâsi és népszâmlâlâsi hi-
bâkra hîvta fel a figyelmet. Nemes emberi érzelmeirôl
tanûskodô kôlteményei angol nyelven a Clearwaterben kiadott
"Et Cetera" cimû folyôirat hasâbjain jelennek meg.

Mûveï:

The Streets Are Not Paved with Gold. Cleveland, author,
1962., 469 pa.ges. 1962-ben arany Arpâd-érmet nyert.

Purr-fiiUy Yours. The Memoirs of a Cat. Cleveland,
author, 1981. (In print.)



Tanulmânyav.

Choose Needlework for Physical and Méritai Relaxation.
The Many Hungarian Type of Art. Lecture in 1939.
Manuscript.

Hungary, Roland Pact wtth Church. Universe Bulletin
(Cleveland), May 17. 1963., pp. 1-2 (n).

For Women Only. Et Cetera, November, 1977., pp.
15-16 (n).

Lockers Do Have Secrets. Et Cetera. December, 1978.,
pp. 22-23 (n).

STIRLING GYORGY

ûjsâgîrô, lapszerkesztô és kiadô (Falls Church, Virginia).
1977 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1921 februâr 25-én, Budapesten szùletett. 1939-ben a
budapesti piarista gimnâziumban érettségizett, majd 1943-ban
a budapesti Kôzgazdasâgi Egyetemen szerzett végbizonylt-
vânyt. îrâsai 1941 ôta jelentek meg fôvârosi folyôiratokban.
1942-ben a Fûggetlenség kûlsô, 1943-ban belsô munkatârsa
lett. 1943/44-ben a légierôk haditudôs'itôjaként teljesitett
szolgâlatot. 1945 utân a Magyar Nemzet, a Kis Ûjsâg, majd a
Holnap belpolitikai munkatârsa lett. A Holnap megszùnte
utân a Magyar Szabadsâgpârt sajtôosztâlyât vezette. 1947
oktôberében hatévi kényszermunkâra îtélték. 1956-ban visz-
szakerûlt a Magyar Nemzethez, aboi 1957 mârciusâig îrhatott.
Szabad fôldre 1970-ben kerûlt ki; az Egyesûlt Allamokban
1971 ôta lakik. Azôta a Katolikus Magyarok Vasârnapjânak,
az Amerikai-Kanadai Magyar Életnekés a New York-i Magyar
Életnek bel.sô munkatârsa. 1974-tôl 1976-ig a Toronto-New
York-i Magyar Hîrlap politikai szerkesztôje volt. 1977 mârci-
usâtôl Fûggetlen Magyar Hirszolgàlat cîmmel havonta kétszer
megjelenô sajtôtâjékoztatôt szerkeszt és ad ki, amelynek
kôzleményeit kôzel 20 emigrâciôs lap veszi ât rendszeresen.
1978-ban kezdeményezésére alakult meg a "Szabad Magyar
Ujsâgirôk Szovetsége", amelynek azôta ùgyvezetô titkâra.
Novellâjâval 1977-ben az ausztrâliai Szabad Magyarsâg Gérecz
Attila szabadsâgharcos hôsrôl elnevezett irodalmi pâlyâzatân
elsô dljat nyert.



Tanulmdnyav.
A Mechwart-téri csata. Jeligés pâlyamû. 1977-ben bronz

Arpâd-érmet nyert.
Kinek haszndl a dialôgus? A XVII.MTk.,1978.,173-179.o.
Dialôgus és kultûrcsere. A XVIII. MTk., 1979., 107. oldal.
A Kdddr-rendszer bfrdlata. A XX. MTk., 1981., 74-81. o.

STUBNER GYULA

vitéz, kôltô, tervezô mérnôk (Gardena, California). 1976
ôta az hodalmifôosztdly tagja.

1922-ben, Sânkfalva (Sankovce) kôzségben, Gômôr-Kis-
hont vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyainak
elvégzése utân Prâgâban, majd Budapesten folytatott tanul-
mânyokat. Mérnôki oklevelének megszerzését kôvetôen a
malompiparban helyezkedett el, majd a mûszaki kormânyzat
terùletén kapott alkalmazâst. A Felvidék visszacsatolâsa utân
két évig a magyar honvédség kôtelékében az orosz hadszintéren
teljeskett szolgâlatot. 1944-ben orosz hadifogsâgba esett s két
évig szibériai kényszermunkatâborban volt. 1956-ban részt vett
a szabadsâgharcban, amelynek leverése utân feleségével és
hârom kis fiâval egyutt menekûlnie kellett. 1957-ben Cleve-
landben telepedett le, onnan kôltôzôtt ât Los Angelesbe, aboi
az American Aviation Space Program (Apollo) alkalmazâsâba
kerûlt, az Aviation Work Award kitûntetését is elnyerte.

Magyar vonatkozâsban az Amerikai Magyar Szovetség
osztâlyânak pénztârosa és kulturâlis terveinek vezetôje lett Los
Angelesben, mintegy 50 kôlteményét pedig szâmos kûlfôldi
magyar lap és folyôirat kôzôlte. A Szent Lâszlô Rend lovag-
keresztjét 1978-ban kapta meg, 1979-ben pedig vitézzé
avattâk.

Verskôtete:

Rôma a sorsa. Los Angeles, szerzô, 110 oldal. 1975-ben
bronz Arpâd-érmet nyert.

SULYOK VINCE

îrô, kôltô és mûfordîtô, szerkesztô, egyetemi kônyvtâros
(Oslo, Norway). 1968 ôta az irodalmïfôosztdly tagja.



1932 jûlius 7-én, Ménfô kôzségben, Gyôr vârmcgyében
sziiletett. Egyetemi tanulmânyait Budapesten kezdtc és Oslo-
ban folytatta, fejezte be. Utâna az osiôi egyetcm kônyvtârosâvâ
nevezték ki, e mellett az egyetemen magyar nycivet és
irodalmat is tanîtott és tanît. Szâmos tanulmânya, mûfordî-
tâsa, egyéni îrâsa és sajât kôlteménye jelent mcg. Verseit és
versfordîtâsait norvég és magyar lapok, folyôiratok rendsze-
resen kôzlik. 1975-ben Oslo vâros mûfordîtôi dîjât neki itélték
oda.

Mûvei:

Rdmdôntôtt vildg. Versek. Rôma, Katolikus Szemle,
1958., 95 oldal.

Céltalan ég alatt. Versek. Brûsszel, Magyar Hâz, 1961.,
76 oldal.

Kardcsonyi csillag. Paszternâk B. verseinek fordîtâsa.
Washington, Occidental Press, 1965., 59 oldal.

Vikingek az Ûjvildgban. Ingstad H. régészeti tanulmâ-
nyânak fordîtâsa norvégul. Oslo, Gyldendal, 1973., 96 oldal.

Dikt i utvalg. Illyés Gyula vâlogatott verseinek fordîtâsa
norvégul. Oslo, Aschehoug, 1974., 93 oldal.

Antologi av moderne ungarsk lyrikk. Aschehoug, 1975.,
150 oldal.

Moderne ungarsk lyrikk. Oslo, Achehoug, 1975., 150 o.
Besokeren. Konrâd Gyôrgy "A lâtogatô" cîmû rcgényének

fordîtâsa. Oslo, Gyldendal, 1975., 158 oldal.
Téli levél. 12 norvég kôltô. Budapest, Eurôpa Kônyv-

kiadô, 1976., 157 oldal.
Hvisking i môrket. Weôres Sândor vâlogatott kôlteményei.

Oslo, Aschehoug, 1977., 95 oldal.
A vdros metajizikdja. Jacobsen Rolf vâlogatott verseinek

fordîtâsa. Budapest, Eurôpa Kônyvkiadô, 1978., 107 oldal.
Lukten fra retterstedene. Pilinszky Jânos vâlogatott kôl-

teményeinek fordîtâsa. Oslo, Solum, 1978., 90 oldal.
Dikt i utvalg. Jôzsef Attila vâlogatott kôlteményeinek

fordîtâsa. Oslo, Aschehoug, 1980., 80 oldal.
A cdpdk. Bjôrneboe Jens regényének fordîtâsa. Buda

pest, Eurôpa Kônyvkiadô, 1981., 290 oldal.

Tanulmdnyai:

kùlônbôzô norvég és magyar szaklapokban szâm szerint
kôzel 30-ra tehetôk.



sz

SZABLYA ILONA MÂRIA

îrô, mûforditô, fôiskolai elôadô, tolmâcs (Pullman,
Washington). 1980 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1934 szeptember 6-ân, Budapesten szûletett. Leânykori
neve: Bartha-Kovâcs). Kôzépiskolai tanulmânyait Budapesten
végezte. Egyetemi tanulmânyokat Washington és British
Columbia egyetemén folytatott. Az orosz, német, francia nyelv
és irodalom tanulmânyozâsât B.A. fokozat megszerzésével
fejezte be. Angol, magyar, német, francia, orosz és latin
nyelven beszél, îr és olvas. 1951 oktôber 12-én kôtôtt

hâzassâgot, amelybôl 7 gyermeke szûletett. Élénk târsadalmi és
kôzmûvelôdési tevékenységet fejt ki, szâmos szervezet veze-
tôségében foglal helyet, magyar vonatkozâsban is kimagaslô
kôzéleti munkâssâgot fejtett és fejt ki. Mint fûggetlen îrô, az
Egyesûlt Allamokban és Kanadâban angol, német és magyar
nyelven 100-nâl tôbb tanulmânyt és cikket kôzôlt.

SZABLYA JÂNOS

a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, okleveles kôzgazda,
tanâr és elektromérnôk, egyetemi tanâr (Pullman, Washing
ton). 1969 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1924 jûnius 25-én, Budapesten szûletett. Egyetemi ta
nulmânyait 1947-ben a "Jôzsef Nâdor" mûszaki egyetemen
gépész/villamos mérnôkként fejezte be. A kôvetkezô évben
ugyanott avattâk a kôzgazdasâgtudomânyok doktorâvâ. A
Ganz-mûveknél és a mûszaki egyetemen mûkôdôtt. 1957-tôl
1963-ig British Columbia egyetemén, azôta a Washington
âllami egyetemen ad elô. Kôzel 40 szaktanulmânyât kôzôlte s
mintegy 30 kutatâsi eredményrôl szâmolt be, 20 târgykôrre
vonatkozô véleményt nyilvânîtott és 2 kézirata vâr kiadâsra. Az
1973/74. tanévben Braunschweig mûegyetemén, majd az
1980/81. tanévben Trinidad egyetemén mint vendégtanâr
adott elô. Szâmos tudomânyos târsasâg tagja.



SZABÔ ANDRÂS IMRE

a bolcsészettudomânyok doktora, elektromérnôk, kom-
puter-szakértô és kutatô (Export, Pennsylvania). 1975 ôta a
tudomànyosfôosztdly tagja.

1937-ben, Magyarorszâgon szûletett, a piaristâk kecske-
méti gimnâziumâban 1955-ben érettségizett. Fôiskolai ta-
nulmânyait a skôtorszâgi Glasgowban végezte, ahol a "Royal
Collège of Sciences and Technology"-n elektromérnoki ok-
levelet szerzett, majd ugyanott az "Information Engineering"
târgykdrben M.S. fokozatot ért el. Doktorrâ "Electronic
Engineering"-bôl az angliai Birmingham egyetemén 1964-ben
avattâk fel. Pâlyafutâsât az "English Electric Company"-nâl
kezdte, 1966-ban azonban mâr a Westinghouse alkalmazâsâba
kerûlt s azôta az Egyesûlt Allamokban a vâllalat komputeres
eljârâssal kapcsolatos fejlesztési kîsérleteit és kutatâsait irâ-
nyitotta. Bejegyzett szabadalmainak szâma 12. Szâmos szak-
tanulmânyt is îrt.

SZABÔ BARNA

a mûszaki tudomânyok doktora, kultûrmérnôk, egyetemi
tanâr (St.Louis, Missouri). 1971 ôta a tudomànyos fôosztdly
tagja.

1935 szeptember 21-én, Martonvâsâr nagykôzségben, Fejér
vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait a feren-
cesek esztergomi gimnâziumâban végezte; 1954-ben érett
ségizett. Egyetemi tanulmânyokat a kanadai Toronto egye
temén folytatott, ahol B.A.Sc. fokozatot szerzett. Késôbb New
York âllami egyetemén végzett tanulmânyokat. 1966-ban
M.S.. 1969-ben pedig Ph.D. fokozatot ért el. Elôbb Buffalo-
ban, késôbb St.Louisban lett egyetemi tanâr. E mellett szâmos
kutatâst végzett, tudomànyos konferenciâkon vett részt és
adott elô, szaktanâcsadôként mûkôdôtt. Tôbb mint 25
tudomànyos kôzleménye kôzûl kiemelkedôbb

tanulmdnyav.

Stiffness Matrix for Plates by Galerkins Method. Journal of
Engineering Mechanics Division, ASCE, Volume 95., pp.
571-585 (1969), with Lee, G.C.

Dérivation of Stiffness Matrices for Problems in Plane



Elasticity by Gakerkin's Method. International Journal for
Numerical Methods in Engineering. Volume I, pp. 301-310),
(with Lee, G.C.)

High Précision Plate and Shell Finite Eléments. Develop-
ments in Mechanics, Volume 6, pp. 801-814 (with Gould,
P.L., Brombolich, L.J. and Tsai, Chung-Ta).

SZABÔ BÊLA

adatait lâsd Mohai Szabô Béla néven.

SZABÔ ISTVÂN

adatait lâsd Kun-Szabô Istvdn néven.

SZABÔ JÂNOS

apostoli protonôtârius, piispôki helynôk, nyugalmazott
plébânos (South Bend, Indiana). 1969 ôta tiszteletbeh tag.

1905-ben, Carteret vârosâban, New Jersey âllamban
szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Rensselaer-ben, New
York âllamban, fôiskolai tanulmânyait az ohiôi Cincinnati-
ben végezte. Âldozôpappâ 1930-ban szentelték fel, az indianai
South Bend "Magyarok Nagyasszonya" rômai katolikus
magyar egyhâzkdzségének plébânosâvâ 1935-ben nevezték ki.
Hamarosan esperes, pâpai kamarâs, pâpai prelâtus, egyhâz-
megyei tanâcsos, a szerzetesek vikâriusa, apostoli protonôtâ
rius, végiil puspôki helynôk (vicarius generalis) lett. Egyhâzi
munkâja mellett élénk részt vett a vârosi és megyei kôzélet
târsadalmi és kôzmûvelôdési, valamint jôtékonysâgi munkâ-
jâban. Szûlei fiatalkorukban vândoroltak ki, ôntudatos
magyarrâ nevelték, igy magyar vonatkozâsban is készségesen
vâllalta a legnehezebb feladatokat is. 1958-ban az Amerikai
Magyar Katolikus Liga (Hungarian Catholic League of
America) orszâgos elnôke lett, szâmos mâs orszâgos magyar
szervezet is vezetôségi tagjai sorâba vâlasztotta. 1961-ben a
Mâltai Rend lovagkeresztjének adomânyozâsâval tûntette ki.
Nyugalomba vonulâsa utân a floridai Miamiba kôltôzôtt, ahol
a magyarok lelki gondozâsâval foglalkozik.



Tanulmànya:
Szent Istvàn tôrténeti szerepének igazi jelentôsége. A

IX. MTk., 1970., 16-20. oldal.

SZABO MAGDA

zeneszerzô, énektanâr és karnagy, okleveles kântortanîtô,
szakîrô (Oakiand, California). 1977 ôta a mûvészeti fôosztdly
tagja.

1920-ban, Budapesten szûletett (leânykori neve: Poleczki,
férjezett: dr. Szabô Kârolyné). Tanîtôi oklcvelet szcrzett az
Angolkisasszonyok budapesti tanîtôképzôjében. Zenepeda-
gôgiai (zongora, orgona, valamint ének) tanulmânyait a
Fôvârosi Felsôbb Zeneiskolâban és a Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Fôiskolân végezte, a budapesti Eôtvôs Lôrând tudo-
mânyegyetemen pedig jogi tanulmânyokat is folytatott. A
mâsodik vilâghâborû idején Kassa kôzelében kântortanîtô-
ként mûkôdôtt, énekkart szervezett. A hâborû utân Ullôn
tanîtott, aboi 120 tagû énekkart hozott létre, amely énekver-
senyeken szâmos dîjat nyert. Az Egyesûlt Âliamokba Olasz-
orszâgon keresztûl 1967-ben jutott ki s a kaliforniai Emery-
ville vârosâban kapott alkalmazâst. Hamarosan bekapcso-
lôdott a kôrnyék magyarsâgânak kozmûvelôdési éietébe. Két
éven ât San Franciscôban magyar iskolât vezetett, bat éven ât
pedig a Stephaneum Kamarakôrus karnagya és tanâra volt.
Éveken ât orgonâlt mind a rômai katolikus missziô magyar
szentmiséin, mind a reformatas istentiszteleteken.

Irôi tevékenységét is korân kezdte. Orszâgos ifjûsâgi pâ-
lyâzaton mâr 1936-ban elsô dîjat nyert. Cikkei a Katolikus
Magyarok Vasârnapjâban is megjelentek.

Mûvei:

Vârok rdd. Keringô, szoprân szôlô, nôi kar zongoraklsé-
rettel. 1940.

Emlék-keringô. Dal zongorakisérettel. 1941.
Fdba vésve egy nevet taldltam. Dallam zongorakiséret

tel. Mandolin zenekar is elôadta. 1942.
A zongordmon orgonavirdg. Dal Gyôni Géza kôltemé-

nyére. 1943.
Ûjtavasz. Tango. 1943.
Vadvirdg. Hâromfelvonâsos operett Dobos Jôzsef librettô-



jâra. Dalszôveg és zene. 1945. Ullôn 1946-ban kétszer
elôadtâk.

Emlékezz 1956-ra! Kantâta zongorakîsérettel. Bemutattâk
San Francisco vârosâban, 1976 november 14-én. (1976-ban
ezûst Ârpâd-érmet nyert.)

Bicentennidlis kardcsony. Zene magyar-angol ôsszekôtô
szoveggel. 1975-ben a kaliforniai Oakiand, San Francisco és
Emeryvilie vârosaiban adtâk elô.

Milkôk imdja. Kôrusmû Tôsaky Irén szôvegére. Elôadtâk
San Francisco vârosâban, 1976-ban.

Tollfosztôban voltam. Népi jâték népdalokkal. 1977.
(1977-ben Ârpâd-dîszoklevelet nyert.)

Szabadsdg-fantdzia. Orgonâra. 1981.
Hôsôk miséje. Orgonâra,szôlôra és kôrusra.ElôkészûIetben.
Dalolô ABC. Môdszeres énektanîtâsi példatâr a Kodâly-

môdszer alkalmazâsâval. Nyomdai elôkészûletben.

Tanulmdnyai:
A magyar népdal szerepe a magyarsdg megmaraddsdban.

A XVll. MTk., 1978., 224-239. oldal.
Daloljunk egyûtt! Zenei anyanyelvûnk vildgnyelwé va-

rdzsoldsa. A XVlll. MTk., 1979., 38-48. oldal.
Az ének, zene és tdnc szerepe a magyar nyelvû oktatdsban.

A XIX. MTk., 1980., 52-58. oldal.
A szûlôkfeladata. A XX. MTk., 1981., 42-45. oldal.
Magyar zsoltdr. Koddly Zoltdn élete és munkdlkoddsa. A

Pannonia Club vitaestjén, San Franciscoban, 1980 mârcius
21-én elhangzott elôadâs szôvege kéziratban.

Bolyongds. Bartôk Béla szûletésének 100. évfordulôjdn. A
Pannonia Club vitaestjén, San Franciscoban, 1981 mârcius
20-ân bemutatott tanulmâny szôvege kéziratban.

SZABÔ PAL

az orvostudomânyok doktora, ortopéd-sebészeti és tûdô-
gyôgyâszati szakorvos (Saarbriicken, Bundesrepublik Deutsch-
land). 1970 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja, 1975 ôta
tiszteletbeli tagja.

1919 szeptember 21-én, Bânlak nagykôzségben, Torontâl
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanul-
mânyait a kecskeméti piaristâk és az esztergomi bencések



gimnâziumâban végezte. 1938-ban érettségizett. Egyetemi
tanulmânyait Szegeden és Budapesten végezte. Doktorrâ
1944-ben, Budapesten avattâk. Szakorvosi képesîtésének meg-
szerzése utân Szombathelyen a vârmegyei kôrhâz ortopéd-
osztâlyânak fôorvosa lett. Fôleg a csipôficam gyôgyitâsâval ért
el kivâlô eredményeket. 1956 végén feleségével, grôf Apponyi
Évâval és leânyâval egyutt Nyugat-Németorszâgba kôltôzôtt,
magânorvosi gyakorlatot kezdett és két egészségiigyi intézet
keretében tudomânyos kutatômunkât végzett. A vegetatîv
idegrendszerrel kapcsolatos biokémiai folyamatokra vonatkozô
elmélete ûj ismeretekhez vezetett. A feltevését igazolô kisérleti
eredményeket kôzel 20 tanulmânyban német és angol nyelven
tette kôzzé, tôbb nemzetkôzi kongresszuson mutatta be. Leg-
jelentôsebb

tanulmdnya:

New Data on the Function of the Végétative Nervous
System Based on a Hypothesis, amelyet 1972-ben a kaliforniai
San Francisco-ban megrendezett "Fifth International Congress
on PharmacoIogy"-n mutatott be. 1976-ban arany Arpâd-
érmet nyert.

SZAKÂTS ISTVÂNNE

îrô és elôadô, a Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szovetségének
eurôpai alelnôke (Uberlingen, Bodensee, Bundesrepublik
Deutschland). 1975 ôta az irodalmifôosztàly tagja.

Kolozsvârott, Magyarorszâgon szûletett. Leânykori Neve:
Tôlgyes Erzsébet (férjezett dr.Szakâts Istvânné). Az angol-
kisasszonyok budapesti intézetében érettségizett, aztân kulôn-
bôzô tanfolyamokon nyelvi és irodalmi, Felsôôri Fûlôp Elemér
nôvendékeként pedig festészeti és szobrâszati tanulmânyokat
folytatott. A mâsodik vilâghâborû utân Clevelandben hasonlô
természetû tanulmânyokat végzett, majd a vâros kulturâlis
programja keretében mûkôdôtt. Az 1950-es évek elejétôl
Clevelandben, majd Washington, Buffalo, Pârizs, Zurich,
Mûnchen, Bregenz magyar szervezeteinek irodalmi estéin
szâmos elôadâst tartott. (A baden-wûrttembergi Heiligenberg
kultûrkôzpontjâban Bartsch R. professzor meghivâsâra német
nyelven tartott magyar târgyû elôadâsa kûlôn is emlîtést
érdemel.) Irâsai a Szabad Magyarsâg, a pittsburghi Magyar-



sâg, a Hîdfô, Hîdfô Kônyvtâr, Krônika, Magyar Élet,
Katolikus Magyarok Vasârnapja, a torontôi Krônika, a
baltimore-i Ertesîtô s a svâjci Duna hasâbjain jelentek meg.
1 ôbbszor tervezett szinpadi dîszleteket. "Virâgkompozîciô"-ja
1962-ben a clevelandi vâroshâzân rendezett képzômûvészeti
kiâilîtâson fehér szalaggal elsô dijat nyert.

Tanulmdnyav.
Marssal tdrsalkodô murdnyi Vénusz. Gyôngyôsi Istvânnal

foglalkozô, jeligés pâlyamû. 1977-ben bronz Ârpâd-érmet
nycrt.

Erdélyi ûzenet. A XIV. MTk., 1975., 190-204. oldal.
A romdn nép mûltjdra vonatkozô anyag gyûjtése és

fclhaszndldsa. A X.VI. MTk., 1977., 111-112. oldal.
Hunyadi temetô éneke. A XVll. MTk., 1978., 265-271. o.
Szmjdtszds. A XVlll. MTk., 1979., 212-218. oldal.
A dajka sirkôve. A XX. MTk., 1981., 232-236. oldal.

SZAKONYl ISTVÂN

vitéz, tôrténész, volt hivatâsos repùlô szâzados (Cleveland,
Ohio). 1970 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1911-ben, Kôszeg vârosâban szûletett. Kôzépiskolai ta-
nulmânyait ugyanott, fôiskolai tanulmânyait a Bolyai Katonai
Mûszaki Akadémiân végezte. 1934-tôl a mâsodik vilâghâborû
végéig a m. kir. légierôknél teljesîtett szolgâlatot, szâzadosi
rangban bombâzô egység parancsnoka volt. Cleveland vâro
sâban mint mûszaki tervezô helyezkedett el. Szâmos magyar
szervezet munkâssâgâban vett részt. Tôrténeti kutatâsokat
folytatott és kûlônbôzô magyar folyôiratok és hetilapok
hasâbjain szaktanulmânyokat, valamint tôrténeti szakcikkeket
kôzôlt. 1974-ben az ohiôi Clevelandben hunyt el.

Az oldhokrôl szôlô elsô tôrténelmi feljegyzések cîmû jeligés
pâlyamûve 1969-ben bronz Arpâd-érmet nyert.

SZALÔKl ZOLTÂN

a mûszaki tudomânyok doktora, gépészmérnôk, textil-
gyârtâsi szakértô és tanâcsadô (Charlottesville, Virginia). 1979
ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.



1900 mâjus 31-én, Kakaslomnic kôzsésben, Szepes vâr-
megyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanul-
mânyait a budapesti Toldi fôreâliskolâban végezte, aboi
1918-ban jelesen érettségizett. Egyetemi tanulmânyokat a
budapesti "Jôzsef nâdor" mûegyetemen folytatott. 1922-ben
gépészmérnôki oklevelet szerzett. Doktorrâ ugyanott 1929-ben
avattâk. Tîz éven ât a technolôgiai tanszék tanârsegéde,
illetôleg adjunktusa, két évig gumigyâri fômérnôk, ûjabb tîz
éven ât textilgyâri mûszaki igazgatô, majd Prâgâban megint
két éven keresztiil textilipari osztâlyfônôk volt. 1949-ben
Angliâban fejlesztési fômérnôk, aztân mûszaki igazgatô lett.
1952-tôl 1965-ig a massachusettsi Whitinsville-ben kutatâsi
igazgatô, késôbb gyârtâsi fôigazgatô volt, 1966/67-ben ugyan
ott a mérnôki osztâly, 1967/69-ben pedig a kutatâsi és
fejlesztési mûveletek igazgatôjaként mûkôdôtt. 1969 ôta
Charlottesville-ben az Institute of Textile Technology tudo-
mânyos szakértôje és tanâcsadôja. 12 szabadalma kôzûl egyet
6, egyet pedig 3 orszâgban jegyeztek be. 1926 ôta 30-nâl tôbb
nagyobb szaktanulmânya és tôbb szakkônyve jelent meg.
Egy-egy szakkônyvét 1928-ban, 1932-ben és 1943-ban még
Magyarorszâgon adtâk ki. Charlottesville-ben az Institute of
Textile Technology kiadâsâban megjelent

The Chute-Feeding of Cards. 1968., 56 pages.
Manualon Winding, Warping and Slashing. 1970., 107 p.
Manualon Open-End Spinning. 1976., 97 pages.
Manual on Unconventional Spinning 1976. ,31 p.
Manual on Shuttleless Looms. 1976., 71 pages.
Preventive Maintenance m Préparation and Weawing.

1973., 100 pages.
ITT Sériés on Textile Processing. Volume 1, Opening

and Picking. 1973., 170 pages.
Manual on Non-Woven Processes and Fabrics. 1974.,78 p.
Manual on Continuons Gard Feeding. 1974., 56 pages.
ITT Sériés on Textile Processing. Volume 11, High Speed

Carding and Continuons Card Feeding. 1977., 182 pages.

szathmAry KÂROLY

vitéz, mûzeumigazgatô, îrô, szerkesztô (Etobicoke, On
tario, Canada). 1966 ôta az irodalmifôosztdly tagja.



1917-ben, Székelykeresztûr kôzségben, Udvarhely vârme-
gyében, Magyarorszâgon szûletett, a Székelyfôldrôl azonban
mâr hâroméves korâban elkerùlt, az Alfôldôn nevelkedett fel.
1935-bcn érettségizett. Utâna ônként katonai szolgâlatra
jclentkezett és tartalékos tiszt lett. 1940ben a Testnevelési
Fôiskolân tanâri oklevelet szerzett, a TF tanârsegéde lett.
1941-ben a m. kir. csendôrség kôtelékébe lépett s a mâsodik
vilâghâborû végéig ott teljesîtett szolgâlatot. 27 éves korâban
mâr szâzados volt. Mind a kârpâti, mind a budapesti
harcokban részt vett. Kanadâba 1951-ben vândorolt ki.
Mûszaki rajzolôként helyezkedett el, aztân megszervezte a
kanadai magyar cserkészetet 5 csapattal, a Magyar Szabadsâg
Mozgalom és a Magyar Kirâlyi Csendôr Bajtârsi Kôzôsség
vezetôségi tagja lett, az utôbbinak 10 éven ât kôzponti vezetôje,
a "Bajtârsi Levél" cîmû idôszaki lapnak 11 éven ât szerkesztôje
és kiadôja volt. 1971 utân eszmei csendôrlaktanyât, mûze-
umot, kônyv- és levéltârat létesîtett, amelyben kôzel 3000
darab emléktârgy, tôbb ezernyi okmâny és irat, kônyv stb.
nyert elhelyezést. Fokozatosan bekapcsolôdott a kanadai
kôzéletbe is. Ott elért kimagaslô eredményeinek elismerésé-
iil és multikulturâlis munkâjâért Il.Erzsébet kirâlynô 1978-ban
a Kanadai Érdemrend (Order of Canada = CM) adomânyo-
zâsâval, Etobicoke vâros polgârmestere pedig dlszoklevéllel
tûntette ki. Cikkeinek szâma mintegy félezerre tehetô.

Mûvei:

Csendôrok a Kàrpàtokon. Toronto, szerzô, 1954., 120
oldal. (1962-ben Ârpâd-diszoklevelet nyert.)

Bajtârsi Levél. Idôszaki folyôirat, amelynek 11 éven ât volt
szerkesztôje és kiadôja, szâmos cikkének és kôzleményének
szerzôje. (1974-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.)

Magyar kirâlyi csendôrség. A csendôr békében, hâborûban
és emigrâciôban. Etobicoke, szerzô (Sovereign Press, Toronto),
1973., 431 oldal, 269 kép. (1973-ban arany Ârpâd-érmet
nyert.)

Harcunk... 1920-1945. A hazâért mindhalâlig! {Simontûts
Attila târsszerzôjeként.) Toronto, Sovereign Press, 1975.,
322 oldal.



SZASZ BELA

a jog- és âllamtudomânyok doktora, tôrténész, kônyvtâros,
egyetemi tanâr (Cleveland, Ohio). 1966 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja, 1967-tôl 1974-ig a tôrténettudomânyi osztâly
elnôke, 1968-tôl 1970-ig elnôk, 1970-tôI 1974-ig tiszteletbeli
einôk.

1897 jûlius 7-én, Torda vârosâban, Torda-Aranyos vâr-
megyében szùletett lôfô székely csalâdbôl. Egyetemi tanul-
mânyait Kolozsvârott kezdte, onnan azonban 1918-ban
tâvoznia kellett, doktori okieveleit mâr Budapesten szerezte
meg. Kozben 1915-tôl 1918-ig részt vett az eisô vilâghâbo-
rûban, majd 1921-ig katonai ùgyészként teljesîtctt szolgâlatot.
1923-ban fegyveres tâmadâst szervezctt Erdély fciszabadîtâsa
érdekében, amelyet azonban a kormânyzôsâg kôzbelépése
megakadâlyozott. Ezutân a Teleki Pâl vezetésével mûkôdô
Erdélyi Férfiak Egyesûletében fejtett ki értékes tevékenységet,
1925-ben megalapîtotta a Bartha Miklôs Târsasâgot. A
budapesti Eôvârosi Kônyvtâr kônyvtârosa lett, nagy arânyû
tôrténeti kutatômunkât és târsadalompolitikai tevékenységet
fejtett ki. Kùlonbôzô folyôiratokban kôzel félezer tanulmânya,
cikke jelent meg, szâmos elôadâst tartott és igen sok
értekezietet rendezett, vezetett, tôbb erdélyi, majd magyar
szervezetben toltôtt be vezetô szerepet. A mâsodik vilâghâ-
borûban tartalékos tisztként ûjra katonai szolgâlatot teljesitett.

1945 januârjâban a budapesti tudomânyegyetem vilâg-
tôrténelmi tanszékére nevezték ki nyilvânos rendes tanârnak.

1948-ban — mâr kûlfôldôn — Magyar Nemzetîségpolitikai
Intézet-çt szervezett, amely 1960-toi kezdôdôen The Mid-
European Institute néven Clevelandben folytatta tevékeny-
ségét. 1951-ben angol nyelvû szemle (Danubian Review)
elindîtâsânak gondolatât vetette fel. 1952-ben kezdeménye-
ségére létesûlt a Kossuth Tankônyvkiadô azzal a feladattal,
hogy a kûlfôldôn mûkôdô magyar iskolâk tanulôit megfelelô
tankônyvekkel lâssa el. Az Ârpâd Akadémia életrehîvâsa és
megszervezése kôrûl is elismerésre méltô érdemeket szerzett.
1974-ben hunyt el.

Mûvei:

Nemzetiségpolitkdnk vdlsdga és a dunai kérdés. Budapest,
szerzô, 1932., 104 oldal.



A hunok tôrténete. Attila nagykirdly. Budapest, Bartha
Miklôs Târsasâg, 1934., 632 oldal.

A Gracchusok kora. Tôrténelmi tanulmâny. Budapest,
szerzô, 1935., 178 oldal.

A fôldkérdés Rômdban. Budapest, szerzô, 1935., 209 o.
A hun és hiung-nu nép azonossdga. Budapest, Tôrténet-

irâs, 1938., 32 oldal.

Orszdgépîtés. Szokolai Bélâval egyiitt, 4 kôtetben. Buda
pest, Bartha Miklôs Târsasâg, 1940., 600 oldal.

Hûsz év. Kùlônbôzô folyôiratokban és hîrlapokban meg-
jelent tôrténelmi, nemzetiségpolitikai és politikai tanulmânyok
gyûjteménye: 1922-tôl 1942-ig. 485 oldal.

Extra Hungariam. Vâlogatott tanulmânyok az emigrâ-
ciôbôl Gallus Sândor elôszavâval. Cleveland, a Magyar
Nemzetiségpolitikai Intézet kiadâsa, 1963., 129 fôliô-oldal.

Tanuhndnyai:

Magyarsdgunk kisebbségbe szoruldsa Erdélyben. A IV. és
V. MTk., 1966., 112-116. oldal.

Eederalista tervezetek a dunaî és kôzép-eurôpat kérdés
megolddsdra. A VI. MTk., 1967., 79-80. oldal.

Megemlékezés a kiegyezésrôl és honszerzôArpdd haldldrôl.
A VU. MTk., 1968., 100-101. oldal.

Fôderalisztikus vagy konfederdlis megoldds? A Xll. MTk.,
1973., 79-80. oldal.

SZÂZ ZOLTÂN

a bolcsészettudomânyok doktora (a politika, nemzetkôzi
jog és diplomâcia kôrébôl), egyetemi tanâr, szakelôadô és
szakirô (Annandale, Virginia). 1970 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1930 januâr 3-ân, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Miskolcon kezdte, Dillingenben folytatta és
Pa.ssauban fejezte be. Egyetemi tanulmânyokat Dillingenben,
Mûnchenben, a minnesotai Collegeville-ben és Washington-
ban (DC) folytatott. 1951-ben cum laude B.A., 1952-ben
tôrténelembôl M.A. fokozatot nyert. Doktorrâ 1956-ban
avattâk. Utâna egyetemen adott elô, folyôiratokat szerkesztett,
majd az Egyesûlt Âllamok és Németorszâg tôbb egyetemén volt
vendégelôadô. Szâmos tudomânyos szervezet tisztségviselô



tagja, a Radio Free Europe tudôsîtôja, az Amerikai Magyar
Szôvetség kûlûgyi titkâra lett. Az amerikai kormâny megbî-
zâsâbôl az erdélyi magyarsâg sérelmeinek megâllapîtâsa
céljâbôl Româniâban is jârt, észleleteirôl jelentést tett.
Kûlônbôzô folyôiratokban és hetilapokban gyakran kôzolt
tanulmânyokat és nemzetkôzi jogi vonatkozâsû cikkeket angol,
német, spanyol és magyar nyelven.

Mûvei:

Germanys Eastern Frontiers. Chicago, 1960.
Die deutsche Ostgrenze. Miinchen, 1961.
The Great Power Conflict Since 1945. Chicago, 1963.

Tanulmdnyai:
Kûlpolitikai tevékenységûnk intézményes megszervezése az

Egyesûlt Allamokban. IV-V. MTk., 1966., 164-170. oldal.
Kulturdlis tanulmdnyi feladatok. A VII. MTk., 1968

145-146. oldal.

Magyarorszdg szovjet megszdlldsdnak 25. évfordulôjdn A
IX. MTk., 1970., 192-196. oldal.

Nyugat-Németorszdg kelet-eurôpai politikdjdnak ûj ird-
nya. A XI. MTk., 64-87. oldal.

Nyugat-Németorszdg ûj irdnyai. A XII. MTk., 59-66. o.
A magyar kérdés a bécsi konferencidn. A XIV. MTk

1975., 36-40. oldal.
Mit jelent szdmunkra az erdélyi magyarsdg? A XV. MTk

1976., 67-75. oldal.
A romdn nemzetiségi és iskolapolitika Erdélyben. A XVI

MTk., 1977., 99-111. oldal.

SZEBEDINSZKY JENÔ

laptulajdonos szerkesztô és kiadô, hîrlapîrô (Pittsburgh
Pennsylvania). 1970 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1906 jûlius 6-ân, Pûspôkladâny nagykôzségben, Hajdû
vârmegyében szûletett. Szûleivel kôzel tiz évig az erdélyi Ûj-
egyhâzân (Nagyszeben mellett) lakott. Kôzépiskolai tanul-
mânyait Nagyszebenben kezdte, de mâr Békéscsabân folytatta
és fejezte be. A budapesti Kôzgazdasâgtudomânyi Egyetemen
elvégzett tanulmânyai utân a békéscsabai "Kôrôsvidék" cimû
keresztény napilap belsô munkatârsa és tôbb fôvârosi lap



tudôsitôja lett, majd Budapesten a "Virradat" cimû hetilapnâl
dolgozott, a "Bajtârs" kiadôja volt, az âtalakult "8 Orai Ujsâg"
belsô munkatârsaként 'Csodâikozô Jânos' néven politikai
szatîrâkat îrt. Tôbbszôr teljesîtett katonai szolgâlatot. Mint
haditudôsîtô, végigjârta az egész finn-orosz hadszînteret.
"Lâttam a finn csodât" cîmmel kônyvet is îrt. (Késôbb a legelsô
haditudôsîtôként érkezett Horthy Istvân kormânyzôhelyettes
lezuhant repûlôgépéhez.) A kardos 'Signum Laudis' és tôbb
mâs hadi kitûntetés tulajdonosa.

A mâsodik vilâghâborû utân az Egyesûlt Âllamokba kerûlt,
aboi hamarosan megvette az 1924-ben alapîtott pittsburghi
"Magyarsâg" cîmû hetilapot, amelynek azôta is szerkesztôje és
kiadôja. (Kiadôhivatalât felesége vezeti, aki banktisztviselô
volt.) Lapjânak a vilâg minden tâjârôl vannak hûséges
elôfizetôi. Hivatâsânak betôltésén kîvùl jelentôs târsadalmi
tcvékenységet is folytat. Az Amerikai Magyar Szôvetség
sajtôosztâlyânak évekig volt vezetôje, a pittsburghi magyar
egyhâzak és egyesûletek nagybizottsâgânak elnôke, két év-
tizeden ât pedig az Elsô Magyar Âgostai Hitvallâsû Egyhâz
jeg-yzôje. Sok-sok "magyar nap" sikere is nevéhez fûzôdik.

Korâbban tôbb kisebb novellâs kôtete jelent meg.

SZEBEHELY GYÔZÔ

a mûszaki tudomânyok doktora, mérnôk, matematikus,
egyetemi tanâr (Austin, Texas). 1969 6ta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1921 augusztus 10-én, Budapesten szûletett, kôzépiskolai és
egyetemi tanulmânyait is ott végezte. Mint mérnôk, doktori
oklevelét 1945-ben szerezte meg. 1943-t6l 1947-ig az alkal-
mazott matematika és mechanika tanszékének tanârsegéd-
jeként mûkôdôtt. Az Egyesûlt Âllamokba 1947-ben kerûlt ki.
Attôl kezdôdôen Pennsylvania âllami egyetemén, a Virginia
Polytechnic Institute-ban, az amerikai tengerészet David
Taylor Model Basin-jén, a Général Electric Company Missile
and Space Division-jân, a McGill, a Yale, majd a Texas
egyetemen végzett kutatômunkât és tartott elôadâsokat.
1968 szeptemberében Austinban a Texas egyetemen az
"aerospace engineering" tanârâvâ nevezték ki. Ebben a
minôségében tovâbbra is folytatta értékes kutatômunkâjât.



szâmos tudomânyos târsasâg tagja, néhâny szâz tanulmâny és
tôbb kônyv szerzôje, târsszerzôje, szerkesztôje és târsszerkesztô.ie
lett, kitiintetésekben részesûlt. Legûjabban kiadott

mûvev.

Theoryof Orôz'fs.New York,Académie Press, 1967., 668 p.
Dynamics of Planets and Satellites and Théories of Their

Motion {ed\ior). Dordrecht (Holland), 1978., 375 pages.
Instabilities in Dynamical Systems. (Editer.) Dordrecht

(Holland), 1979., 314 pages.

SZELECZKY ZITA

szînmûvész (Hollywood, California). 1970 ôta a miivészeti
fôosztdly tagja.

Magyarorszâgon szûletett. A budapesti Veres Pâlné leâny-
gimnâziumban jelesen érettségizett, a Szînmûvészeti Aka-
démiât kitûntetéssel végezte. Mâr elsôéves hallgatô korâban
filmfôszerepre szerzôdtették. Tanulmânyainak befejezése utân
ôsztôndîjjal a Magyar Nemzeti Szînhâzhoz kerûlt, ahol rôgtôn
fôszerepeket kapott. Mûkôdésének mâsodik évében a legte-
hetségesebb fiatal szînmûvésznônek jârô Earkas-Ratkô-dîjjal
tûntették ki. A klasszikus darabokban Shakespeare Jûliâjât és
Titâniâjât, Ibsen Solveigének nôi fôszerepét, Moliere Dori-
nâjât, Pirandello mostohalânyât, Niccodemi Annâjât, Tamâsi
Aron 'Énekes madâr' cîmû darabjânak nôi fôszerepét, Harsâ-
nyi Zsolt Tôth Marijât és Németh Lâszlô Satâjât alakîtotta
felejthetetlen tôkéletességgel. Kitûnô volt az operettekben is. A
'Maria fôhadnagy'-ot egész évadon ât jâtszotta utolérhetetlen
sikerrel. 24 magyar filmben volt fôszereplô. Kûlônôsképpen a
'Eekete gyémântok', a 'Rôzsafabot', a 'Gûl Baba', a 'Sziâmi
macska', a 'Zenélô malom', a 'Nâszindulô', a velencei
filmversenyen dljat nyert 'Egy éjszaka Erdélyben' stb. szere-
pének alakîtâsâval csillogtatta meg pâratlan tehetségét. A
mâsodik vilâghâborû idején a katonai kôrhâzakat lâtogatta,
ahova szerepléseivel enyhiilést és vigaszt vitt a sebesiilt
katonâknak. 1945-ben Nyugatra kellett menekûlnie. 1948-ban
Argentînâba vândorolt, ahol megalapîtotta az "Argentinai
Magyar Nemzeti Szlnhâz"-at, amely sikerrel hozta szlnre
Madâch Imrének 'Az ember tragédiâja' cîmû mûvét, Katona
Jôzsef 'Bânk bân'-jât s a magyar népdalokat, népviseleteket



csokorba kôtô 'Gyôngykalâris'-t. Argentînai fïlmekben is
szerepet kapott és osztatlan sikert aratott. 1956-ban drâmai
hangû kiâltvânyt intézett a vilâg nôihez; Argentîna elnôke
kûlon kiballgatâson fogadta; râdiôk és tâvolbalâtôk szôlal-
tattâk mcg, az âllami râdiô pedig Magyarorszâgrôl szôlô
elôadâssorozat megtartâsâra kérte fel.

Késôbb, mint elôadômûvész, szavalô és tarka-estéken
szôlaltatta meg a magyar kôltészet legszebb alkotâsait. Sorra
jârta Brazilia, Ausztrâlia, Kanada, majd âttelepûlése utân az
Egyesûlt Âllamok magyarlakta vârosait. Szâmos magyar
szcrvczet hîvta meg tiszteletbeli tagjai sorâba vagy részesîtette a
legmagasabb kitûntetésben. A kanadai Winnipeg vârosa
dîszpolgârsâggal tûntette ki. Rajongôi a nemzet ûdvôské
jének, "kishûgâ"-nak nevezték. Szavalatait és énekszâmait
hanglemezekre is felvették. Legismertebb

lemezev.

A magyar kôltészet gyôngyszemei. A magyar hazafias lira
remekei. 1961. (1970-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)

Krisztus Urunk dldott szuletésén. Igazi, régi magyar
karâcsonyok hangulatât idézô kétlemezes nagy karâcsonyi
album. 1969.

Magyar Rozika Amerikdban. Humoros magânjelenet az
idegenbe szakadt, talpraesett magyar falusi lâny kalandjairôl
szép magyar nôtâkkal. 1970.

Édesanydm, lelkem. Szînes csokor az édesanyâkrôl a
legszebb versekbôl, dalokbôl. 1970.

Nota, nota, magyar nota. Cigânyzene-kîsérettel. 1974.
Kis testvéreim, magyar gyermekek. Gyermekdalok, versek,

legendâk. 1976.
Zita sings. Vilâghîrû melôdiâk 6 nyelven, angol ôsszekotô

szôveggel. 1979.
Éîi mdtôl kezdve. (Legkedvesebb film- és operettdalai.)

1981.

SZENDREY TAMÂS

a bolcsészettudomânyok doktora, tôrténész, egyetemi
tanâr, mûfordîtô (Erie, Pennsylvania). 1973 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.



1941-ben, Budapesten szuletett. Kôzépiskolai tanulmâ-
nyait az ohiôi Cleveland-ben és a floridai Miami-ban, ceryetemi
tanulmânyait a cievelandi John Carroll egycicmen és New
Yorkban, a St. John e^etemen végezte. Tanâri mûkôdését az

ohiôi Cantonban kezdte, majd a Walsh Colle.ge tôrténelmi
szakân, valamint 1969/70-ben a Duquesnc egyctcmcn foiy-
tatta. Innen a pennsylvaniai Eric vârosâban levô Gannon
College-ba kerùlt, mint tôrténész, ahol az idôkôzben egyetemi
rangra emelkedett felsôfokû tanintézet tanâraként mûkôdik.
Szâmos tanulmânyt irt, tôbb nemzetkôzi és orszâgos tudomâ-
nyos konferenciân vett részt, tôbb mûvet fordîtott magyarrôl
angolra (kôztûk Mâlyuszné Csâszâr Edit "The Rôle of the
Theater in the Awakening of National Consciousness in East
Central Europe" cîmû tanulmânyât is), tôrténelmi mûveket
ismertetett, szakcikkeket îrt, kônyvészeti adatokat kôzôlt,
szâmos mas egyetemen, konferenciâkon elôadâsokat tartott.

Mûvei:

The Communist Reinterpretation of Nineteenth Century
Hungarian History. Manuscript. 1965., 88 pages.

The Ideological and Methodological Foundations of
Hungarian Historiography 1750-1870. Manuscript. 1972., 444
pages. (1973-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)

Major Thèmes in the History of the Western Tradition
{with Frank Angotti). Textbook. Erie, Gannon University,
1975., 785 pages.

A History of the Général Councils. 2 volumes. Erie.
Gannon University, 1979., 189 and 288 pages.

Tanulmdnyav.

Cultural Coexistence. St.John's University Historical Re-
view, volume 2., number 1., 1964., pp. 13-20.

Introduction and Bibliography. Kosâry - Vârdy, A History
of the Hungarian Nation, Astor Park, Danubian Press, 1969.,
pp. 13-14. and 383-395.

Az emigrâciôs magyar irodalom vdlsdga. A XVI. MTk.,
1977., 30-32. oldal.

Horvdt Istvdntôl Horvdth Mihdlyig. A romantikus tôr-
ténetirds kezdete ésfejlôdése Magyarorszdgon. A XVI. MTk.,
1977., 219-226. oldal.

Hôman Bdlint helye és szerepe a magyar tudomdnyos



életben. A XVII. MTk., 1978., 221-224. oldal.
A pittsburghi egyezmény. A csehszlovâk âllam eredete és a

pdrizsi béketdrgyaldsok. A XVII. MTk., 92-101. oldal.
Magyar tôrténelmi emlékek megôrzése és àpoldsa kûlfôldôn

A XVIII. MTk., 1979., 187-197. oldal.
Szent Agoslon gondolatvildga a niagyar bôlcseletben. A

XIX. MTk., 1980., 204-212. oldal.
Tudal és adat a magyar ôstôrténelem kutatdsdban. A XIX.

MTk., 1980., 252. oldal.

SZENTPÉTERY SZABOLCS

az orvo.studomânyok doktora, szîvsebész (Midlothian,
Virginia). 1978 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1939 mârcius I9-én, Budapesten szûletett, kôzépiskolai és
egyetemi tanulmânyait is ott végezte. Szigorlatait summa cum
laude tette le. Doktorrâ 1963-ban avattâk. Két évvel késôbb az
Egyesiilt Âllamokba telepûlt ât. Elôbb a virginiai Richmond-
ban, aztân a New York-i Syracuse-ban mûkôdôtt, 1967-ben a
virginiai Médical Collège sebésze, majd 1975-ben tanâra lett.
Kozben 1969-ben és 1970-ben az Egyesiilt Âllamok hadse-
regében katonai szolgâlatot teljesitett, amellyel a "Bronz Star
Medal' -t érdemelte ki.

Tanulmânyainak amerikai tovâbbfolytatâsa kozben és
utân behatô szivsebészeti kutatâsokat végzett, kûlônbôzô
konferenciâkon szakelôadâsokat tartott, kutatâsainak ered-
ményeirôl kôzel 20 szakkôzleményben szâmolt be.

SZEPESSY ZOLTAN

az orvostudomânyok doktora, szakorvos, magyar egyetemi
magântanâr, onkolôgus (Malilla, Sverige). 1970 ôta a
/ ndomdnyos fôoszldly tagja.

1904-ben, Bonyhâd nagykôzségben, Tolna vârmegyében
sziiletett ôsrégi magyar nemes csalâdbôl (amelynek eredete II.
Enclre kirâly keresztes hadjâratâig vezethetô vissza). Kozép-
iskoiai tanulmânyainak befejezése utân 1922-ben, Kalocsân
érettségizelt. Egyetemi tanulmânyait Budapesten végezte.
Hârom îzben nyert egyetemi pâlyadijat. Doktorrâ 1929-ben
avattâk. 1930-t6l 1944-ig a budapesti egyetem orvosi karânak



1. szâmû sebészeti klinikâjân mûtôorvos, tanarscRcd. végiil
magântanâr lett. Egyetemi magântanârrâ 1944 mâjus 16-ân
habilitâltâk. 1937-tôl 1944-ig — mint fôorvos râkkezelô
kôrhâzi rôntgenosztâlyok vezctôje is voli. 1944 oktôber 16-tôl
— sebcszként - katonai szolgâlatot tcljcsîtrii, isy kcrCilt
Ausziriâba. aboi kûlônbôzô kôrhâzak scbészckt'm mûkbdott;
1946 47-ben a feffernitzi. majd kellerberçi nicnekiiltck
tâborânak vezetô orvosa volt. Ugyanott az Angoi-Mastyar
Tansasag egyik megaiapitôja. einôke, tudomânyos ciôadâs-
sorozatânak megszervezôje és vezetôjc lett.

1947-tôl 1952-ig svcd c.çyetcmi tanârok nieghîvâsâra
râkkutatâst folytatott, majd onkolôgiâval, sebcszcttel, ront-
gen-kutatâsokkal foglalkozott, illetôleg fogiaikozik. Tudo
mânyos kutatômunkât korâbban Bccsben (1926), Munchcn-
ben (1927). Stockholmban (1935) és Pârizsban (1936) is
végzett. Kutatâsainak eredményeirôi kôzel 40 nagyobb tanul-
mânyban és szâmos szakcikkben szâmolt be. Gyakran vctt részt
nemzetkôzi konfercnciâkon; tôbb akadémia. tudomânyos
târsasâg. és târsadalmi szcrvezet vezetôségi tagja.

Mûve:

A rnkbelegség sugaras kezelésének javallatai. (Szerkcsztette
és 7 munkatârs kôzremûkôdésével részben îrta.) Szakkônyv
gN'akorlô orvosok részére. Budapest, Magyar Rôntgenegye-
sûlct. 1943., 320 oldal.

Kiemelkedôbh lanulmdnyai-.

A zsirszôvet magatartdsa kûlônleges kôros folyaiiiatolmdl.
A budapesti egyetem Pasquich-dîjâval kitûntetett pâlyamû.

Az emlô halvdny sejijeinek szerepe. Orvosképzés, 1935.
A kôtôszôvet szerepe mûtét utdji. Orvosképzés. 1935.
A daganatok lobos pusztulâsàrôl. Az I. sz. Sebészeti Klinika

Dolgozatai. 1941-1942.
Az dllkapocs rdkjdrôl. Az I. sz. Sebészeti Klinika Dolgo

zatai, 1941-1942. ("Az inoperabilis âllkapocsrâk kezelcsi ercd-
ményei" cîmû docentûrai dolgozata.sajât môdszerét ismerteti.)

Beitragzu der Diagnoslik und Thérapie des Pseiidotumor.
Acta Ophthalmologica, 1951.

liber die chirurgischen Augenhohlenerkrankuiige. Chirur
gie und Orthop., Volume 33 (1941 )., pp. 94-157.

A gyomorrdk kezelésének kildtdsai. Magyar Rôntgen



Kozlony. 1937.
A ront^en- és ràdiumsugarak szerepe a sebsarjaddsban. A

Magyar .Scbcsztârsasâg Munkâlataibôl, 1940.
Elehtrosektion iind kombiniertc Strahlenbehandlung des

Lhi!crkn'ferkrebses. Strahlentherapie, Volume 94 (1954).,
pp. 203-213.

Phylogcnet/sches Hamartom in Verbindung mit dem
Pns(dz('Ucnnai'vussy7idrom. Zeitschrift fur Hautkrankheiten,
Volume 55 (1980)., pp. 293-309.

Idôszerû fi'ladatok. A X. MTk., 1971., 173. oldal.
Der mi'sopolamische Lebensbaum. Ge.scllschaftiiche Zeit

schrift Austria-Contakt, Sonderheft, 1971., 38 pages.
Ilun-avar-magyar évszdzadok az ûn. Operencidn. Eszaki

Vârtân, 1977.. 5. es kôv. (n) oldalak.

SZÉKELY IMRE

a bôicseszet- és az âllatorvostudomânyok doktora, biolôgus,
cgyetemi lanâr (Huntington Valley, Pennsylvania). 1967 ôta
a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1904 november 4-én, Csongrâdon szûletett, kôzépiskolai
tanulmânyait ugyanott, egyetemi tanulmânyait Budapesten
végezte. Âllatorvosi, majd âllatsebészi doktori oklevelet
szerzett. biolôgiai tanulmânyokat folytatott, amelyeknek be-
fejeztével a bôlcsészettudomânyok doktorâvâ avattâk. Egye
ideig az egyetemen, majd a honvédség âllatorvosi karâban
teljesîtett szolgâlatot, ôrnagyi rendfokozatban a tartalékos
âllatorvo.sok tisztképzésének vezetôje volt. A mâsodik vilâg-
hâborû utân az Egyesiilt Âllamokban telepedett le s a
philadelphiai Temple egyetem kutatôintézetének igazgatôja s
egyetemi tanâr lett. Szâmos tudomânyos târsasâg hîvta meg
tagjai sorâba. A mâsodik vilâghâborû folyamân tôbb magyar,
olasz es német katonai kitûntetésben részesûlt. Kôzzétett

szaktanulmânyainak szâma kôzel 300.

SZÉKELY JÂNOS

hegedûmûvész és zeneszerzô (Augsburg, Bundesrepublik
Deutschland). 1976 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1944 âprilis 12-én, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai,



zenekonzervatôriumi és fôiskolai tanulmânyait is Budapesten
végezte. 1962-ben érettségizett. A konzervatôriumban zene-
szerzést és hegedûmûvészetet tanult, a fôiskolân 1967-ben
hegedû-szolfézs-tanâri oklevelet szerzett, de 1966 ôta brâcsâzni
is tanult. Zenemûvészeti tanulmânyait szerette volna folytatni,
erre azonban nem adtak neki lehetôséget. 1971-ben a
braunschweigi operahâz zenekarâba kerûlt, onnan pedig az
augsburgi szinhâzhoz szerzôdtették.

Mûvev.

Aranyfelhô cîmû zenemûve 1975-ben ezûst Ârpâd-érmet
nyert.

Concertino I., Hegedû-pàrosok, Szôlôszàmok klarinétra.
Bartôk Béla "Romdn tdncok" cîmû zongoradarabjânak

hangszerelése nagy zenekarra.

SZÉLES JÔZSEF

szobrâsz- és festômûvész (Cleveland, Ohio). 1975 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

Aradon, Magyarorszâgon szûletett, onnan kerûlt az
Egyesûlt Âllamokba. Megkapôan szép tâjképeket festett, fôleg
azonban szobrâszati mûveket alkotott, amelyek az ohiôi
Cleveland vârosânak és kôrnyékének templomait ékesîtik. A
Magyar Talâlkozô képzômûvészeti kiâllitâsain minden évben
részt vett. Legismertebb mûve Szent Imre herceg szobra, amely
a nyugat-clevelandi Szent Imre rômai katolikus magyar
egyhâzkôzség fôoltârân foglal helyet. 1980 decemberében
hunyt el.

SZELL SANDOR

a jog-, âllam- és kôzgazdasâgtudomânyok doktora, dip-
lomata, tôrténész, egyetemi tanâr (Mexico, D.F. Mexico).
1967 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja.

1904-ben, Magyarorszâgon szûletett, a Tétény unokâjâtôl
szârmazô Kalotha-Zyl nemzetségbôl eredô Dukai és Szent-
Gyôrgyi Széll-csalâd sarja. Egyetemi tanulmânyait a szegedi,
kolozsvâri, leydeni, pârizsi és Cambridge-i egyetemeken
végezte. Doktori okleveleinek megszerzése utân kûlûgyi szol-
gâlatba lépett, fôkonzulâtusi titkâr, majd a hâgai âllandô



nemzetkôzi birôsâgon nyolc nyelv hites fordîtôja lett. Bihar
vârmegy tiszteletbeli fôszolgabîrâja, Zemplén vârmegye tisz-
teletbeli ûgyésze, majd fôispânja volt.

Rendkîvûl széles kôrû târsadalmi és kulturâlis tevékeny-
ségének eredményeként az Orszâgos Râkôczi Szôvetség és
Hollôs Mâtyâs Târsasâg aleinôke lett, szâmos mâs orszâgos és
nemzetkôzi szervezet vezetôjeként mûkôdôtt. A Szent Lâszlô
Târsulatnak (Emlékbizottsâgnak) 1947 ôta ûgyvezetô elnôke, a
Jeruzsâlemi Templomos Lovagrend magyar perjelje és nagy-
keresztes vitéze. A konstantini Szent Gyôrgy és az akkoni Szent
Jânos Lovagrendnek ugyancsak nagykeresztes vitéze, cornes
severini és comes marchii acconiensis stb.

Amiôta szâmkivetésbe kényszerûlt, fôleg a Szent Lâszlô
Târsulat céljainak megvalôsîtâsân fâradozik, évrôl évre kôr-
levelekkel hivja fel a vilâgszerte szétszôrôdott magyarsâg
vezetôinek figyelmét nemzeti mûltunk nagy eseményeinek
évfordulôira és azok jelentôségére. Mexico Cityben egyetemi
tanârként mûkôdik és kûlônbôzô lovagrendekben fejt ki
rendkîviil értékes magyarsâgszolgâlatot. Fôleg a magyarsâg
eredetével és ôstôrténetével foglalkozô szaktanulmânyait ma
gyar és mâs nyelvû folyôiratok, havi és hetilapok kôzôlték.

Tanulmdnya:
Millenniumi megemlékezések. A IX. MTk., 1970.,56-64.o.

SZÉLL TAMÂS

a természet-, a mûszaki és a vegyészeti tudomânyok
doktora, vegyészmérnôk, vegyésztanâr és egyetemi tanâr (New
York, New York). 1977 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1926 mâjus 19-én, Herény kôzségben. Vas vârmegyében
szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Szombathelyen a pre-
montreiek és Pécsett a jezsuitâk gimnâziumâban végezte.
1944-ben szînjeles eredménnyel érettségizett, utâna katonai
szolgâlatra jelentkezett. Bambergben amerikai hadifogsâgba
esett, csak 1945 ôszén keriilt haza. A budapesti 'Jôzsef nâdor'
gazdasâgi és mûszaki egyetemen vegyészmérnôki oklevelet
szerzeit. A szegedi egyetem alkalmazott kémiai tanszékén
gyakornok, tanârsegéd, 1955-ben pedig adjunktus lett. Kôz-
ben 1955-ben Szegeden tanâri, 1957-ben ugyanott termé-
szettudomânyi doktori, 1961-ben pedig Budapesten mû-



szaktudomânyi doktori oklevelet szerzett. 1964-ben docenssé
nevezték ki. 1974-ben a Tudomânyos Akadémia (vegyészetbôl)
a tudomânyok doktorâul ismerte el.

Gyakran jârt kùlfôldôn: Prâga, Halle. Zurich, Cardiff,
Kiel. Koppenhâga. O.slo. Stockholm, Helsinki, Vansô, Rio de
Janeiro és Palermo egyetemein és nemzetkôzi konferenciâin
adott elô, 1967-ben az indiai Delhiben, 1969-ben Nyugat-
Berlinben volt vendégtanâr, 1971-tôl az Egyesùlt Nemzetek
nemzetkôzi iskolâjân a természettudomânyok fejeként mû-
kôdôtt, 1975-ben hazarendelték, de kiilfôldôn maradt, az
Egyesûlt Âllamokban telepûlt le, (Politikai pârtnak sohasem
volt tagja,) Folytatja tudomânyos kutatômunkâjât, vezetôi
tevékenységét az ENSz nemzetkôzi iskolâjân, valamint tanâri
mûkôdését is, Szâmos tudomânyos târsasâg tagja, kôztiik a
neves londoni Royal Institute of Chemistry-nek is rendes tagja
(Fellow): tôbb kitiintetésben részesùlt, Kutatâsainak ered-
ményeirôl kôzel 100 szaktanulmânyban és kôzleményben
szâmolt be.

SZÉPE LÂSZLO

a hittudomânyok doktora, rômai katolikus âldozôpap,
tanâr (Waukesha, Wisconsin), 1979 ôta az irodalmi fôosztdly
tagja,

1912 januâr 27-én, Lâb nagykôzségben, Pozsony vârme-
gyében, Magyarorszâgon szûletett, Kôzépiskolai tanulmânyait
Gyôrôtt és Esztergomban, a bencések gimnâziumâban végezte.
1930-ban érettségizett, Egyetemi tanulmânyokat Bécsben és
Budapesten folytatott, Doktorrâ 1939-ben Bécsben avattâk,
1942-ben Budapesten kôzépiskolai tanâri oklevelet szerzett, A
mâsodik vilâghâborû idején honvéd lelkészi szolgâlatot tel-
jesîtett, utâna pedig a vatikâni missziô delegâtusa lett
Ausztriâban, Kivândorlâsât kôvetôen Wisconsinban tanârként
mûkôdôtt. Magyar vonatkozâsban igen figyelemre méltô îrôi
tevékenységet fejtett ki, Cikkeit leggyakrabban a Katolikus
Magyarok Vasârnapja kôzôlte, amelynek az utôbbi években
egyik rovatât is vezeti és îrja,

Mûve:

Ûtitdrs. Elmélkedési gondolatok. Waukesha, szerzô,
1980,, 222 oldal.



SZÉPLAKI JÔZSEF

kônyvtâros (Phillipsburg, New Jersey). 1973 ôta a tudo-
mdnyosfôosztdly tagja.

1932 âprilis 17-én, Hatvan nagykôzségben, Heves vâr-
mcgyében szùletett. Kôzépiskolai tanulmânyait részben
ugyanoit részben Budapesten végezte. A Pcdagôgiai Fôis-
knla kdnyvtârszakânak elvégzése utân 1956-ig mint kônyv-
târvezetô dolgozott Budapesten. Amikor az Egyesûlt Alla-
mokba telepûlt, a Rutgers egyetemen folytatott tanulmânyai
utân 1963-ban a Brandeis egyetem kônyvtârâba keriilt, aboi
hamarosan osztâlyvezetôvé nevezték ki. Két évig az Informa
tion Dynamics Co-nâl volt alkalmazâsban, 1968-ban annak
tanfolyamân elôadô is lett. Nagyban hozzâjârult a Micro
graphie Catalog Retrieval System létrehozâsâhoz. 1969-ben az
Ohio egyetem kônyvtârâban a sorozati kiadvânyok osztâly-
vezetôje, 1974-ben a Minnesota egyetemi kônyvtâr beszerzési
osztâlyânak vezetôje és az Immigration History Research
Cenier magyar anyagânak tanâcsadôja lett. A magyar anyag-
rôl bibliogrâfiât szerkesztett, ameiy 1977-ben a Minnesota
egyetem kiadâsâban jelent meg. 1979-tôl a Brookdale
Community Collège kônyvtârâban a technikai osztâly igaz-
gatôja volt. 1981-tôl a Free Public Library of Elizabeth, NJ
technikai osztâlyânak a vezetôje.

Hivatâsânak betoltésével pârhuzamosan igen értékes ma-
.gyarsâgszolgâlatot is végzett. Felismerte az amerikai magyar
kônyvanyag kônyvészeti (bibliogrâfiai) feldolgozâsânak hi-
ânyât, ezért szâmos magyar vonatkozâsû kônyvészeti kiadvânyt
szerkesztett. Kiilônbôzô magyar folyôiratokban és hetilapok-
ban, gyûjteményes munkâkban szâmos tanulmânya és cikke
jelent meg, magyar és angol nyelven rendszeres szakelôadâ-
sokat tartott.

Fôbb mûvev.

Valahonnan valahovd. Boston, Hungarian Society of
Boston, 1966., 58. oldal.

The Hungarians in America, 1583-1974. A Chronology
and Fact Book. Dobbs Ferry (New York), Oceana, 1975.,
VIII, 152 pages.

Hungarians in the United States and Canada. A Biblio-
graphy: Holdings of the Immigration History Research Center



of the University of Minnesota. Minneapolis, University,
1977., 113 pages.

Louis Kossuth, "The Nations Guest": A Bibliography on
His Trip in the United States, December 4. 1851 - July 14,
1982. Ligonier, Bethlen Press, 1976., 160 pages. (Kézirata
1973-ban arany Ârpâd-érmet nyert.)

Bibliography on Cardinal Mindszenty, {1892-1975).
Youngstown, Catholic Hungarian's Sunday, 1977., 31 pages.

Hungarian Newspapers in Microform Available in the
United States and Canada. Youngstown, KMV, 1977., 19 p.

Bibliography on Béla Bartok. Available in the Ohio
University Main and Music Library. Athens, Ohio University
Library, 1974., 23 pages.

Doctoral Dissertations Related to Hungary Accepted in the
United States and Canada and Bibliography on Hungary.
Athens, Ohio University Library, 1974., 17 pages.

Selected Bibliography on Hungary with Spécial Reference
to the Hungarian Révolution 1956. Available in the Ohio
UL.Athens,Ohio University Library, 1971., 12 pages.

Educational Motion Pictures and Filmstrips Related to
Hungary and Hungarian Subjects. Supplément to the Eighth
Tribe. No. 1. (October, 1976)4 pages.

Tanulmânyai:

Ohio University Library Pilot Project Analysis of the
Processing Work Flou) ofSériais Department. (with Charles T.
Morarity) The LARC Reports. Vol. 2., Issue 4., (1969)
pp. 1-18, 21 illustrations.

Planning and Analysing an Automated Library Project.
The LARC Reports. Vol. 4., Issue 1., (1971) pp. 25-37.

Hdrom kônyvészeti szaktanulmdny kéziratban. 1972-ben
ezûst Ârpâd-érmet nyert.

Bibliogrdfidk a magyarsdg szolgdlatdban. A XII. MTk.,
1973., 147-152. oldal.

Magyar vonatkozdsû gyûjtemények a Minnesota egye-
temen.AX.IV. MTk., 1975., 86-95. oldal.

Amerikai magyar kiadvdnyok, kéziratok, szervezeti le-
véltdrak megôrzése, dokumentdldsa. A XV. MTk., 1976.,
113-120. oldal.

Magyar vonatkozdsû doktori disszertdciôk az Egyesûlt



Allamokban és Kanaddban. 1961-1972. A XII. MTk.,
1973., 294-300. oldal.

Mastefs Theses Related to Hungary and Hunganans
Accepted in the United States and Canada. Hungarian Studies
Newsletters. No. 13, (Spring, 1977).

SZILASSY SANDOR

a jogtudomânyok doktora, volt magyar ûgyvéd, kônyv-
târo.s, egyetemi tanâr, tôrténész (Turnersville, New Jersey).
1966 ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja, 1973 ôta a kônyv- és
Icvéltârtudomânyi osztâly elnôke.

1921 âprilis 9-én, Magyarbarnag kôzségben, Veszprém
vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Pâpân, a
reformâtus kollcgiumban végezte. 1939-ben érettségizett.
Egyetemi tanulmânyokat Budapesten folytatott, aboi 1944-
ben avattâk doktorrâ. Az ûgyvédi-bîrôi vizsgât 1949-ben tette
le. Tîz évvel késôbb Indiana egyetemén M.A. fokozatot
szerzett.

1956-ig Veszprémben ûgyvédi gyakorlatot folytatott, 1959
utân az Anderson Collège, majd az Auburn egyetem
kônyvtârosaként mûkôdôtt, osztâlyvezetô volt; 1969-tôl 1972-ig
Indiana âllami egyetemén, a floridai Tampa egyetemén, 1972
ôta New Jerseyben, a Glassboro State College-ban kônyvtâr-
igazgatô és professzor. Tôbb tudomânyos târsasâg vezetôségi
tagja (az alabamai tudomânyos akadémiânak éveken ât
osztâlyvezetôje, késôbb alelnôke volt). A Tri-State Collège
Library Coopérative, a Libraries Unlimited, és a South Jersey
Collège Library Coopérative volt elnôke. Kûlônbôzô szak-
lapokban és folyôiratokban 200-nâl tôbb tanulmânya és cikke
jelent meg.

Mûve:

Rei'olulionary Hungary. 1918-1921. Astor Park, Danubian
Press, 1971., 141 pages. 1971-ben arany Ârpâd-érmet nyert.

Tanulmdnyai:
Ein amerikanischer Diplomat ûber Ungarn an der Schwelle

des Zweiten Weltkrieges. Ungarn Jahrbuch (Mainz, 1971),
pp. 176-185.

America and the Hungarian Révolution of 1848-49. The



Slavonic and East European Review, Volume 44, No. 102
(1966), pp. 180-196.

The Montgomery Papers. Journal of thc Alabama
Academy of Science, Volume 40 (1969), pp. 96-102.

Hungary at the Brink of the Cliff. East European
Q.uarterly, Volume 3, No. 1 (1969), pp. 95-109.

Semlegességi tôrekvések 1939-ben. Uj Lâtôhatâr, Volume
11, No. 4 (1968), 317-328. oldal.

Changes in Postwar Hungarian Publishing Activities.
Journalism Q,uarterly, Volume 39, No. 3 (1962), n. p.

Avnerikai magyar kônyvtdri és levéltdri gyûjtemények. A
XII. MTk., 1973., 139-146. oldal.

Adalékok a magyarorszdgi kônyvtdrak tortcnetéhez. A
XIV. MTk., 1974., 95-99. oldal.

Amerikai magyar kdnyvtdrosi feladatok. A XVI. MTk.,
1977., 191-192. oldal.

A trianoni békekdtés tdrgyilagos tôrténete. A XIX. MTk.,
1980., 114-125. oldal.

Az amerikai magyarsdg a mdsodik vildghdborûban. Ûj
Lâtôhatâr, 30. évfolyam (1979), 138-143. oldal.

SZIRMAI ENDRE

az orvos-, bôlcselet- és természettudomânyok doktora,
tôbbszôrôs szakorvos, atomkutatô, egyetemi tanâr, îrô és kôltô
(Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland). 1975 ôta a tudo-
mdnyosfôosztdly tagja.

1922 augusztus 21-én,Budapesten szuletett (Szirmai Kâroly
délvidéki îrô fia). Egyetemi tanulmânyokat Szegeden, Buda-
pesten, Belgrâdban, Ljubljanâban, Tùbingenben, Stuttgart-
ban, Heidelbergben, Pârizsban és Zûrichben folytatott.
Doktorrâavatâsa utân atomfizikai, irodalmi és nyelvészeti
tanulmânyokat végzett, tôbb orvostudomânyi âgazat szak-
orvosi képesîtését szerezte meg, kutatâsi eredményeinek
elismeréséûl szâmos egyetem tiszteletbeli doktori oklevéllel
vagy tanâri és mâs cîmmel tùntette ki. Tôbb Nobel-dîjas tudôs
munkatârsaként mûkôdott. Nagyarânyû szakirodalmi és îrôi
tevékenységérôl Médical, Nuclear and Literary Index cîmmel
1974-ben kûlôn kiadvâny (printed by Oliver Ledermùller)
szâmolt be 149 oldal terjedelemben. Eddig ônâllôan vagy



munkatârsaival egyûttesen 780 szaktanulmânyt és kôzleményt,
3800 referâtumot adott ki vagy kôzôltetett. 1930 ôta 49 nyelven
iolcntck mes; îrâsai. Legtôbbnyire magyarul kiadott kôlte-
mcnyeinek és clbcszclcseinek felsorolâsa 35 oldalra terjed,
tudôsîtâsai és feljegyzései —egyszerû felsorolâsban —ûjabb 13
oldalt tôltenek meg. Kûlon ki kell emelnûnk Szirmat Kàroly
életcre és îrôi munkâssâgâra vonatkozô tanulmânyait és kôz-
leményeit. "Szirmai Kâroly Târsasâg"-ot és "Szirmai Archi-
vum"-okat szervezett s azokon keresztûl gondoskodott elôbb
emlîtctt tanulmânyainak vagy édesapja mûveinek kozzété-
telérôl s az ôt vilâgrész egyetemi és akadémiai kônyvtâraiban
tôrtént clbelyezésérôl.

Tudomânyos kutatômunkâjânak elismeréséûl szâmos
akadémia, intézet, hivatâsbeli szervezet, szerkesztô bizottsâg
bîvta meg tagjai sorâba vagy részesîtette kitûntetésben. A
Nobel-dîjas Rutberfordrôl elnevezett arany érem, a Hevesy
Fellowsbip és a Szirmai Kâroly arany érem stb. tulajdonosa.
Tôbb elmélet és talâlmâny szerzôje, gyôgyszerek és mûszerek
feitalâlôja. Kiilôn is emlîtést érdemlô

mûveï:

Hazafelé. Versek. Zombor, k.n., 1941., 48 oldal.
Hétvégi hangulat. Versek. Budapest, k.n., 1958., 110 o.
Mindeuiilt és sehol. Versek. Stuttgart-St.Gallen, k.n.,

1971.. 111 oldal.

A magdnyos ôriâs. I.kôtet Mûnchen, 1976., 317 oldal, 80
kép. ll.kôtet Mùnchen-Stuttgart, 1979., 216 oldal, 85 kép.

Szirmai Kàroly mûveinek bibliogrdfiàja. Munchen-Stutt-
gart-Rio de Janeiro, 1978., 99 oldal.

Szirmai Kdroly mûvei a krit/ka tukrében. St. Gallen-
Stuitgart-New York, 1977., 248 oldal.

Nuclear Hematology. New York, Académie Press,
1965., 589 pages.

Progress in Nuclear Hematology and Allied Fields.
London, I.N.E., 1967., 179 pages.

Between Yesterday and Tomorrow. Stuttgart, 1974.,211 p.
Luckenhaftes Tagebuch. 1981., 620 pages.
Ici naquit la pensée. (V.Vasarely.) Stuttgart, 1980., 78 p.
Biographie der Erinnerungen. Volume 1. Stuttgart-Tokyo-

New York, 1981., 784 pages.



SZITNYAI ZOLTAN

az âllamtudomânyok doktora, irô (Salzburg, Austria).
1966 ôta az irodalmifôosztdly tagja, 1975 ôta tiszteletbeli tag.

1893-ban, Selmecbânya szab. kir. vârosban, Hont vârme-
gyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolâit Selmec-
bânyân és a kalocsai jezsuita konviktusban végezte. Doktori
oklevelét a budapesti Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen
szerezte meg. Tîz éven ât Gyôrôtt volt vârosi aljegyzô. Elsô
îrâsai az "Élet"-ben jelentek meg, aztân a "Nyugat", majd a
"Napkelet" és egyre tôbb szépirodalmi folyôirat és napilap
kôzôlte cikkeit, elbeszéléseit és regényeit. Hamarosan kizârôlag
îrôi hivatâsânak élt. Novellâi, cikkei, tanulmânyai felsorol-
hatatlan szâmban jelentek meg a fôvârosi lapokban, de vidéki
és prâgai magyar lapok is gyakran kôzôlték îrasait. Regényeit
német, angol, francia és olasz nyelvre fordîtottâk, kôzùlùk
tôbbet meg is filmesîtettek. A gyôri Kisfaludy Irodalmi Kôr és
a Kovâcs Pâl Irodalmi Kôr mâr fiatal korâban, a Gyôni Géza
Târsasâg, végiil a Petôfi Târsasâg meghivta tagjai sorâba.
1945-ig zavartalanul élhetett hivatâsânak, akkor azonban a
budapesti népbîrôsâg ôt nemzeti szellemû cikkéért ôtévi kény-
szermunkâra îtélte, ahonnan csak 1949-ben szabadult ki.
Nyugatra menekùlt, s 1951-ben Salzburgban telcpiilt le, s
azonnal bekapcsolôdott a nemzeti emigrâciô szcllemi tevé-
kenységébe. Élete végéig fâradhatatlanul aikotott. Szâmos
kitûntetésben részesûlt. Kûlôn is meg kell emlîteniink a Szent
Lâszlô szûletésének 700. évfordulôjâra létcsîtett és a szent
kirâly gyôri hermâjânak képével diszîtett azl az arany
emlékérmet, amelyet 1941-ben még Gyôrôtt kapott, valamint
a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének 'Signum Laudis"-ât
1976-bôl. 1978jûnius II-én Salzburgban hunyt el.

Mûvei\

én arcom.Novellâk.Budapest,Grill és Benkô, 191 6,67 o.
Bolondok tornya. Novellâk. Békéscsaba, Tevan Kiadô,

1929., 150 oldal.
Az ég - a tô. Novellâk. Budapest, Amicus, 1929., 158 o.
ElniakaroklKegény, Budapest. Génius, majd Athcnaeum,

1929., 378 oldal.
Làngolô hegyek. Regény. Budapest, Genius, 1930., 266 o.
Szepternbcn majdlis. Kassa, Kazinczy, 1930., 222 oldal.



/Irany^^î^^^O-Regény.Budapest,Athenaeum, 1931., 289 o.
Nïncs feltdmadds! Regény. Budapest, Athenaeum, 1932.,

286 oldal.

Ôt testvér. Regény. Budapest, Athenaeum, 1933., 238 o.
Hodinai Hodindk. Regény. Budapest, Athenaeum, 1935.,

330 oldal.

Tdnc. Regény. Budapest, Athenaeum, majd Ruszkabâ-
nyai, ûjbôl Athenaeum, 1938., 354 oldal.

Benn a bdrdny. Novellâk. Budapest, Athenaeum, 1939.,
159 oldal.

A kegyelmes ûr rokona. Regény. Budapest, Athenaeum,
1939., 203 oldal.

Jelmezbdl. Regény. Budapest, Athenaeum, 1939., 148 o.
Ember ?i(?/^u/.Regény.Budapest,Athenaeum,1939.,372 o.
Asszonyka. Regény.Budapest,Athenaeum, 1940., 352 o.
A bocs. Regény. Budapest, Athenaeum, 1940., majd

Makô, Csanâd Vezér, 220 oldal.
A fehcr lovas. Regény. Budapest, 1940.
Aldzatos êlet. Regény. Budapest, Ruszkabânyai, 1941.,

200 oldal. Késôbb: Youngstown, KMV, 1978., 109 oldal.
M/lka. Regény. Budapest, Athenaeum, 1942., 249 oldal.
Kastélyok koldusa. Regény. Budapest, Athenaeum, 1943.,

510 oldal.

Furcsa vildg. Novellâk. Budapest, Stâdium, 1944., 420 o.
Aranyhid. Regény. Budapest, Stâdium, 1944.
Tilkok tolvaja. Regény. Mûnchen, Hungâria, 1951.
Tébolyult vildg. Regény, Salzburg, szerzô, 1952., 152 o.
Ezûsthid. Regény. Cleveland, KMV, é.n. 188 oldal.
Orzôk a udr^un.Korrajz.BrûsszehMagyar Hâz, 1957. ,208 o.

(1962-ben arany Ârpâd-érmet nyert.)
Egyszer w/Y ..Novellâk.Brûsszel,Magyar Hâz, 1959.,242 o.
Hol ember a vad. Regény. Mûnchen, Ûj Hungâria,

1963., 189 oldal.

Az ôrids kezében. Regény. Astor Park, Amerikai Magyar
Szépmîves Céh, 1966., 349 oldal.

Hdborû van, hdborûl Regény. Cleveland, Magyar Har-
cosok Bajtârsi Kôzôssége, 1966., 224 oldal.

Kiizdelem. Verses misztériumdrâma. Mûnchen, Uj Hun
gâria, 1966., 40 oldal.

Osztdlyidegen. Regény. Mûnchen, Ûj Hungâria folyta-.



tôlagosan, 1968-1969, majd Mùnchen, a Szitnyai Zoltân
Barâti Kôre, 1980., 297 oldal.

Szellemi tdjakon. Korrajz. Chicago, Transworldtaste
Bocks, 1971., 280 oldal.

îgy rendeltetett. Regény. Toronto, Magyar Harcosok
Bajtârsi Kôzôssége, 1973., 416 oldal.

Viktôria. Regény. Mûnchen, Ledermitller, 1974. 85 oldal.
Az ôtos ôrhàz. Regény. Zurich, Duna, 1975., 82 oldal.
Még ég a /ang.Korrajz.Los Angeles,minerva, 1976. .287 o.
A sdtdn kôvete. Regény. Miinchen, Griff, 1977., 96 oldal.
Fények « arnya/t.Novellâk.Youngstown,KMV, 1978.223 o.

Filvnjev.

A kegyelmes ûr rokona, 1942., La Dansa (Rôma, Esperia
Vâllalat), \9A2.,Jelmezbdl, , Az 5-ôs ôrhdz, 1943.

Szînmûvev.

îtélet. Szînmû egy felvonâsban. Elôadtâk Gyôrôtt a Kis-
faludy Szînhâzban. Asszonylakoma. Gyôrôtt bemutatta Alapy
Nândor târsulata.

Tanulmdnya:

Emigrdciôs kûldetés. A X. MTk., 1971.. 174-175. oldal.

SZOTS VILMOS

festômûvész, rajztanâr, dîszîtô-tervezô és keramikus mû-
vész, porcelângyâri tervezô igazgatô (Mexico, D.F. Mexico).
1970 ôta a mûvészetifôosztdly tagja.

1917 âprilis 25-én, Brassô vârosâban, Magyarorszâgon
szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait is ott végezte; 1935-ben
érettségizett. A bukaresti Szépmûvészeti Akadémiân belsô
dîszitômûvészi, a budapesti Képzômûvészeti Fôiskolân rajz-
tanâri, a stuttgarti Iparmûvészeti Fôiskolân pedig kcrami-
kus-mesteri oklevelet szerzett. Festményeit 1938-ban Brassô-
ban, 1939-ben Bukarestben, 1942-ben Budapesten, 1948-ban
Stuttgartban, 1954-ben, 1958-ban, 1964-ben és 1974-ben
Mexico Cityben, kerâmiâit 1949-ben Stuttgartban, 1960-ban,
1962-ben Mexico Cityben âllîtotta ki; ûveg- és fémalkotâsait
1962-ben és 1969-ben Mexico Cityben mutatta be. Festmé-
nyeivel, illusztrâciôival Rômâban, Mûnchenben, New York-
ban, Cleveland-ben és Los Angelesben gyûjteményes kiâllî-



tâsokon ért el sikereket. 1966-ban az 1956-os szabadsâgharc-
rôl szôlô mûvet, 1968-ban Megyer José jezsuita tanâr verseit,
1973-ban Petôfi 34 kôlteményét illusztrâlta. Keramikus
mûvészeti alkotâsaiért az Instituto Nacional de Bellas Artes

dîszoklevéllel tùntette ki.

Mintegy 40 kôzép- és nagyméretû olaj-, illetôleg vizfestésû
arcképet festett, valamint 6 terrakotta portrét készitett
nc\(vcHcs szcmélyiségekrôl: a magyar kérdésrôl nagyon sok
cikk(n es lanulmânyt kôzôlt: elôadâsokat és nyelvtanfolya-
mokat tartott. 1950 ôta a Mexico City-ben mûkôdô legna-
gyobb méretû kerâmia- és porcelângyâr dîszîtô-tervezô igaz-
gatôja. Kiemelkedô

alkotdsav.

A magyarok Fé<iôa5jzonya.Olajfestmény,80 x 100 cm.1964.
Oltdrkereszt. Olajfestmény. 4.5 x 3 m. 1974.
Magyarorszdgi Szent Erzsébet. 60 x 80 cm olajfest

mény. 1969.

Székelyek. 70 x 100 cm olajfestmény.
Rôzsa Sdndor a lovdt ugratja. 80 x 100 cm olajfest

mény. 1973.

Tdltos. 70 X 100 cm olajfestmény.
Erdély. 120 x 160 cm olajfestmény. 1973.
Ûri betydr. 70 x 90 cm olajfestmény. 1973.
Eûrdik a holdvildg. 70 x 100 cm olajfestmény. 1973.
Aldomds. 70 x 100 cm olajfestmény. 1973.
Emese dlma. 90 x 120 cm olajfestmény. 1968.
Labdajdték. 120 x 180 cm olajfestmény. 1966.
Manuela Eugo arcképe. 80 x 120 cm, 1972. (A minisz-

terelnôkségen. )
Melita de la Selva arcképe. 80 x 120 cm, 1958. (Nica

ragua Szépmûvészeti Mûzeumâban.)
Rantzau Henrik grôfarcképe. 80 x 100 cm, 1956. (Sydney,

Ausztrâlia.)
A tacambarôi Eatima-szentély.

Hungary in ils Fight for Ereedom, 1956. cîmmel Mexico
City-ben a Don Bosco kiadâsâban, 1966-ban megjelent 24
rajza 1968-ban ezûst Ârpâd-érmet nyert.



SZUTS GABOR

îrô, humorista, mérnôk Qohanneshov, Svcrigc). 1976 ôta
az irodalmifôosztâly tagja.

1928-ban, Budapesten szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait
is ott végezte. Mérnôki oklevelét a mûegyetem esti tagozatân
1951 és 1956 kôzt szerezte meg. 1956 utân Svédorszâgba kerûlt,
ahol mérnôkként helyezkedett cl. Stockhoimban iakott. 1964
ôta svéd âllampolgâr. îrôi tevékenységct 196S kôrùl kczdtc,
noha a gimnâziumok orszâgos irodalmi versenyén magyar
dolgozatâval mâr 1944-ben mâsodik dîjat nyert. Cikkeit,
elbeszéléseit, humoros îrâsait a szabad foldôn megjelenô
magyar lapok kôzlik. 1974-ben "Vikinghoni csârda" cîmû
îrâsât a Los Angelesben megjelenô Uj Vilâg irodalmi
pâlyâzatân harmadik dîjjal tûntették ki. Novellâi svéd nyelven
1977 ôta az "Invandrarnas Kulturcentrum" cîmû folyôiratban
jelennek meg.

Mûvev.

Gazdddnak rendûletlenûl. Verses ballada. Kézirat G^ligés
pâlyamû). 1974-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.

Vasarely alkotàsairôl frt bôkversek. 1979., 74 oldal.
Egy kerék hijdn. Szûrrealista humoros kônyv. Mûnchen,

Vagyunk, 1976., 192 oldal.
Novelldk. Svéd nyelven az "Invandrarnas Kulturcentrum"

folyôiratban, 1977-1981.

TAKÂCS JENÔ

zeneszerzô, zenetanâr, karnagy, klarinét- és zongora-
mûvész (Cincinnati, Ohio). 1967 ôta a mûvészeti fôosztdly
tagja.

1902 szeptember 25-én, Cinfalva (Siegendorf) kôzségbcn,
Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Sop-
ronban végezte. 1920-ban érettségizett. Zenemûvészeti ta
nulmânyait a bécsi Staatsakademie fur Musik nôvendéke-
ként fejézte be, aztân hosszû éveken ât Kairôban, majd



Manilâban volt zenetanâr. Mint hangverseny-zongoramûvész,
es karnagy, ciôbb Kôzel- és TâvoI-Keleten,majd Eurôpâban és
Amerikâban aratott sikereket. 1942-tôl 1948-ig Pécsett a zenei
Konzervatôrium igazgatôjaként mûkôdôtt. 1952 utân az ohiôi
Cincinnati egyetemén a zeneszerzés tanâra volt. 1965-ben,
mint Burgenland kivâlô sziilôttje, osztrâk kitûntetésben
részesûlt, szûlôfaluja, Siegendorf pedig diszpolgârâvâ vâlasz-
totta. 1967-ben a zeneszerzés osztrâk âllami dîjât nyerte el.

Zeneszerzeményeinek szâma mintegy 50 kôrul van (15
kivételével fôleg bécsi, genfi, londoni és kôlni zenekiadôk
gondozâsâban nyomtatâsban is megjelentek). Mûvei kôzûl 15
kiarinétra, 4 hegedûre és klarinétra, mintegy 10 zenekarra
készûlt. Érdekesebb

szerzeményev.
Von fremden Landern und Menschen (20 leichte in-

struktive Stûcke). Klarinét két kézre.
Divertimentofur Violine und Gitarre.
Fûnfkroatische Bauernlieder aus dem Burgenland.
Five Fragments ofJadefur Frauenchor.
Das Lied von der Schôpfung. Kantate fur gem. Chor und

Orchester nach einem Gedichte von Sândor Weôres.
Philippinen-Suite. Liebeslied, Wiegenlied, Kriegstanz,

Gesundbeten, Zeremonieller Tanz. (Orchesterwerke.)
Suite altungarischer Tanze. (Orchesterwerke.)
Antiqua hungarica. Cantus initialis. Nordungarischer

Tanz. Sûdungarischer Tanz. Cantus fmalis. (Orchesterwerke.)

TALLÔS KITTY

adatait lâsd Hampelné Tallôs Kitty néven.

TALLÔS MÔRIC

festômûvész és templomi (egyhâzi) dîszîtô mûvész (Phila-
delphia, Pennsylvania). 1971 ôta a mûvészeti fôosztdly tagja.

1907-ben, Budapesten szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait
is ugyanott végezte. Az Iparmûvészeti és a Szépmûvészeti
Fôiskola elvégzése utân arany dîszoklevéllel tûntették ki.
Ôsztôndîjjal egy évig Olaszorszâgban (Rômâban, Florence-ben
és Velencében), majd ûjabb egy évig Németorszâgban folytatta



tanulmânyait. Nagyon sok kiâllîtâson vett részt nemcsak
Magyarorszâgon, hanem Ausztriâban és az Egyesùlt Âlla-
mokban is. Magyarorszâgon mintegy 50 templom freskôit
festette meg, az Egyesûlt Âllamokban is 20-nâl tobbét. Az
utôbbiak kôzt szerepelnek Gcorgiaban Savannali szckcscg>'-
hâzânak falfescményei is, amclyck 300, 400. 600 négyzetlâb
na.gysâgûak. A Ma.gyar Képzômûvészck Viiâ,g.sz.b\ciscgcnck
aiapîtô ta.gja s annak, valamint a Magyar Talâlkozôknak kép-
zômûvészeti kiâliîtâsain rendszeresen részt vcsz.

Festményei-.

Attila temetése. (Budapesti kiâllîtâson vitéz Nagybânyai
Horthy Miklôs kormânyzô vâsârolta meg.)

Lovak. (Budapesti kiâllîtâson a 9 darabbôl âllô egész
festménysorozatot Jôzsef kirâlyi herceg vette meg.)

Magyar kardcsony.
Magyar anya (mint madonna, kalocsai népviseletben).
A mûvész és az evangélista. Ereskô.
Patrona Hungariae. (Festett ùveg.)
Kapisztrdn Szent Jdnos (Festett ûveg.)
Télitdj. (Olajfestmény. )
Koraitavasz. (Olajfestmény.)
A mennybevitel. (Ereskô a kecskeméti rômai katolikus

templomban.)
Sziklahitû Szent Ldszlô, légy ereje népednek. Oltârkép.

(Ausztriâban készûlt, jelenleg a franciaorszâgi Cavillargues
templomâban ôrzik.)

Neumann Szent Jdnos. 8x8 lâb nagysâgû 3 olajfestmény
a szent philadelphiai sîrhelyének templomâban. Elôbb bat
hétig a rômai Szent Péter bazilikâban âllîtottâk ki ôket.

Utkôzet Charlestonndl (Kovâts Mihâly hôsi halâla.) 4x8
lâb nagysâgû olajfestmény. 1977.

Két oltdrkép a philadelphiai székesegyhâzban. Mindkettô
23 X15 lâb nagysâgû olajfestmény. 1979.

Fejérvdry Miklôs arcképe az iowai Davenport magyarsâ-
gânak 1980-ban.

Templomi festmények gyûjteménye. 1975-ben arany
Arpâd-érmet nyert.

TAMAS SÂNDOR

adatait lâsd Lajossy Sdndor néven.



TEGHZE-GERBER MIKLOS

zeneszerzô, karnagy, zeneiskolai igazgatô, okleveles mezô-
gazda (Détroit, Michigan). 1967 ôta a mûvészeti fôosztàly
tagja.

1906 jûnius 11-én Margitfalva kôzségben, Szepes vârme-
gyében, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait
Zsolnân kezdte, Budapesten fejezte be. Utâna a Kôzgazda-
sâgi Egyetem hallgatôja lett s annak mezôgazdasâgi szakân
1929-ben szerzett oklevelet. Zenei tehetsége mâr hatéves
korâban megnyilvânult. Egyetemi tanulmânyaival pârhu-
zamosan a Zenemûvészeti Fôiskola zeneszerzôi szakân is
oklevelet szerzett, bâr akkor mâr orszâgos hîrû zeneszerzô-
kcnt ûnnepelték. A tovâbbiakban ûjabb és ûjabb sikereket
aratott, kitiintetéseket kapott, pâlyadîjakat nyert. Ezûst-
koszorûs magyar dalszerzô lett. 1937-ben Gôdôllôn âllami
zeneiskola megszervezésére és vezetésére kapott megbîzâst.
1938-ban feleségûl vette Uray Margit zongoramûvésznôt s
1945-ben vele s két kis leânyâval egyûtt menekûlt Bajoror-
szâgba, aboi felesége meghalt. Két kis lânyâval 1949-ben
telepûlt Amerikâba, aboi 1951-ben megalapitotta a 'Globe
Record Company'-t és feleségiil vette Perrey-Perron Etelkât.
Egybâzi orgonista, zenetanîtô volt, amerikai és eurôpai
bangversenykôrûton jârt és szûntelen szerezte szebbnél szebb
dalait, amîg 1969 november 5-én az Ûr vâratla^ml magâboz
nem szôbtotta.

Magyarorszâgon 174 magyar notât szerzett. Ebbôl 76
nyomtatâsban is megjelent, 64 kéziratban maradt fenn, a
tôbbit kûlônbôzô lapok tették kôzzé. Nevébez fûzôdik még két
film zenéje és négy tâncdal is. Klasszikus szerzeményei kôzûl a
'Magyar nyitâny', a 'Rondo', a 'Hunok tânca' és a 'Szakuntala
bûcsûja' érdemel kûlôn is emlîtést. Bajororszâgban 14 magyar
és 7 bûjdosô dalt szerzett. Életének utolsô szakâbôl valô 22
magyar, 3 bazafias, 1 vallâsos és 44 klasszikus darabja,
valamint 1968-ban szerzett 5 ûj magyar nôtâja. A mâr
emlîtetteken ktvûl még nagyobb

zenemûvei:

Csûrdôngôlô. Vezérkônyv.
Lèvente-film. 22 jelenet zenei alâfestése.
Magyar romane nagy zenekarra.



Székely csûrdôngôlô. 12 részbôl allô zongoraszôlô.
Pusztai hangulat nagy zenekarra.
Szàllj, szdllj, kis madàrkdm. Zenei kôltemény zenekarra.
Szerelmes szép, holdas éjjel. Râdiôsorozat. Hallgatô (szôveg
Szerelmes szép, holdas éjjel. Râdiôsorozat. Hallgatô

(szôveg is).
Valamikor valakitôl. Râdiôsorozat. Hallgatô (szôveg is).
Murgdcs Kdlmdn tîz dalânak megzenésîtése.
Bûcsûa Bajorerdôtôl. Fantâzia, zenei egyveleg.
Ûbermut. Zenekari feldolgozâs.
Trompet und Tingler. Polka.
Sdrgul mdr a kukoricaszdr. Nagyzenekari feldolgozâs. 1943.
Elôre, bajtdrsak! \nd\x\à fûvôszenekarra. Vezérkônyv. 1943.
Népem népe. Zenekari feldolgozâs. 1944.
Waltz Caprice. Hegedû és zongora egyveleg. Nehéz,

nagy mû. 1955.

TERNAY KÂLMÂN

a bôlcsészettudomânyok doktora, nyelvész, okleveles ma-
gyar-német-olasz szakos kôzépiskolai tanâr, egyetemi lektor és
tanâr (Portland, Oregon). 1968 ôta a tudonidnyos fôosztdly
tagja.

1903 oktôber 7-én, Szegvâr nagykôzségben, Csongrâd
vârmegyében szûletett. Egyetemi tanulmânyait Budapesten,
Bécsben és Rômâban végezte. Kitûntetéssel letett szigorlatai
utân 1934-ben Budapesten avattâk doktorrâ. Késôbb a San
Diego State Colleg-ban M.A. fokozatot szerzett. Ôt évig
Debrecenben tanltott, 15 évig a trieszti egyetemen magyar
lektor volt, majd 3 éven ât a texasi St. Mary egyetemen San
Antonioban a német és a francia nyelv assistant profcssora-
ként mûkôdôtt, a Columbia egyetem magyar lektora, végûl a
portlandi egyetem tanâra lett.

Mûvei:

Alfredo Panzini. Budapest, 1932., Termini. Fiume, 1941.,
Alkyone. Trieste, 1942., Hungarian Recorded Sketches. New
York, 1962.



THIERY ÂKOS

a bôlcsészettudomânyok doktora, kutatô, volt pénzintézeti
fôtisztviselô és alelnôkhelyettes (Camarillo, California). 1980
ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1909-ben, Temesvârott, Magyarorszâgon szûletett, kôzép-
iskolai tanulmânyait is ott végezte. Bôlcseletet Rômâban, a
pâpai Gregorian egyeternen hallgatott, aboi doktorrâ avattâk.
Bukarestben 1937-ben kônyvelôként helyezkedett el. 1941-ig
az A.A. de Telefoane pénzûgyeinek igazgatôhelyettese volt.
1941-ben Budapesten az Eternit Mûvek, 1943-ban pedig a
MANAT olajkûtfûrô vâllalat fôkônyvelôje lett. Ôt évig
Németorszâgban tartôzkodott, 10 évig New Yorkban a French
American Banking Corporation fôkônyvelôjeként nyert al-
kalmazâst, ûjabb ôt éven ât Los Angelesben a 'United
California Bank' IBM programmereként mûkôdôtt, 1966-tôl
1974-ig 'Systems analyst' volt és mint alelnôkhelyettes vonult
nyugalomba. Azôta még Româniâban megkezdett bôlcseleti
tanulmânyainak és tudomânyos kutatômunkâjânak ered-
ményeit rendezi és késziti sajtô alâ. Legutôbb az erdélyi
magyarsâg kérdésével kapcsolatban szervezett meg és indîtott
el igen figyelemre méltô, adatgyûjtô kutatômunkât.

THIERY H. ILONA

îrô (Camarillo, California). 1971 ôta az irodalmt fôosztdly
tagja.

Magyarorszâgon szûletett, Temesvârott kereskedelmi
iskolai érettségi vizsgât tett. Elsô cikkeit, elbeszéléseit
a Temesvâri Hîrlap kôzôlte. Késôbb nyolc évig Bukarest
ben lakott, ahonnan îrâsait a nagyvâradi Magyar Lapokhoz
kûldte kôzlésre. 1940-ben csalâdjâval egryûtt Budapestre
menekûlt. îrôi tevékenységét ott is folytatta. A mâsodik
vilâghâborû utân bat évig Németorszâgban tartôzkodott,
aztân Kaliforniâba kôltôzôtt. îrâsait elôbb a Magyar Nôk,
utôbb a Katolikus Magyarok Vasârnapja, a Kanadai Magyar
sâg, a Nyugati Magyar Élet és a Nemzetôr kôzôlte. Az ifjûsâg
és a cserkészcsapatok részére tôbb râdiôjâtékot és karâcsonyi
szîndarabot îrt. 1978 ôta a PEN Club kûlfôldi részlegének
megbîvott tagja.



Irdsav.

Ceci'lia. Verses mesejâték. 1953.
Széttôrt cserepek. Szînmû. 1969-ben ezùst Ârpâd-érmet

nyert.

Két vïldg kôzôtt. Elbeszélés a Napnyugat antolôgiâjâ-
ban. 1971.

Bolyongôk. Novellâs kôtet. 1976. (1978-lran arany .Ârpâd-
(M inei nyert. )

Emlékezem, Vera. Elbeszélés. Histôriâs Kalendârium,
KMV., 1976., 163-166. oldal.

Az angol nô. Elbeszélés. Halkulô Harangok, KMV.,
1979., 160-170. oldal.

A csillagokfelett. Elbeszélés. Életjel,KMV., 1980. ,33-45.o.
A kincs. Elbeszélés. "Az idô rostâjâban", KMV.,

1981., 39-51. oldal.

TOLLAS TIBOR

kôltô, irô, hîrlapîrô, szerkesztô és kiadô (Mûnchen,
Bundesrepublik Deutschland). 1966 ôta az irodalmi fôosztdly
tagja.

1920-ban, Nagybarca kôzségben Borsod vârmcgyében
szûletett. A Ludovika Akadémia elvégzése uiân hivatâsos tiszt-
ként teljesîtett katonai szolgâlatot, végig kûzdôtte a mâsodik
vilâghâborût. 1947-ben tîz évi bôrtonbûntetésre îtélték. Itt
szerkesztette "Fûveskert" cîmmel a kézzel îrott "szamizdat"
antolôgiât. Csak 1956 derekân szabadult ki. A szabadsâg-
harcban még részt vett. Utâna menekûlnie kellett. Bécsben
1956 novemberében megalapîtotta a "Nemzetôr" cimû lapot,
amelynek azôta is szerkesztôje és kiadôja. A lap azôta angol,
francia és német nyelvû kiadâsban is rendszeresen megjelenik.
Kùlôn érdeme a Fûveskert cimû verses antolôgia kûlônbôzô
nyelveken tôrtént kiadâsa, tovâbbâ a Gloria victis két
kôtetének megjelentetése. Ennek elsô kôtete "1956" alcîmmel
1966-ban 424 oldalon az 1956-os szabadsâgharc kôltôi
visszhangjât brôkiti meg eredeti nyelven és magyar forditâs-
ban, mâsodik kôtete pedig "1848-49" alcimmel az akkori
szabadsâgharcra vonatkozôan tôrtént kôltôi, képzômûvészeti és
zeneszerzôi megnyilatkozâsokat foglalja ôssze. Kôlteményei,
cikkei a Nemzetôr-ôn kivûl szâmos mâs kûlfôldi magyar



folyôirat és lap hasâbjain is gyakran jelennek meg. Kûrthy
Tamâssal egyùtt Afrika ûj orszâgait is bejârta. Tôbb
vilâgraszôlô mozgalmat indîtott el.

Mûvei:

Csak ennyi fény maradt. Versek. Brûsszel, Magyar Hâz,
1958., 112 oldal (két kiadâs). 1963-ban arany Ârpâd-érmet
nyert.

Jdrdaszigeten. Versek. Mûnchen, szerzô, 1967., 72 oldal.
Eszterldnc. Versek. Mûnchen, Nemzetôr, 1969., 112 oldal.
Irgalmas fdk. Versek 1971-tôl 1975-ig. Mûnchen, Nem

zetôr, 1976., 88 oldal.

Évgyûrûk. Versek. Mûnchen, Nemzetôr, 1980., 96 oldal.

TÔTH ISTVÂN

.szobrâszmûvész (Hollywood, California). 1975 ôta a
m ui'cszet/ fnosztdly tagja.

1912-hen, Zentân, Magyarorszâgon szûletett. A Képzô-
mûvészeti Fôiskola elvégzése (1943) utân fôiskolai tanârsegéd
lett, 1943-ban és 1947-ben ôsztôndîjjal Rômâban jârt, ahol az
utôbhi alkalommal mâr a nemzetkôzi képzômûvészeti kiâllî-
tâson is részt vett, Munkâcsy-szobrâval elsô dîjat nyert.
1949-ben a venezuelai Caracasba kôltôzôtt, ahol 14 évig
maradt. 1962-ben a Buckley School tanârânak hîvtâk meg Los
Angelesbe, de hamarosan ônâllôsîtotta magât. Szobraival,
festményeivel és rajzaival a legteljesebb sikert aratta. 1968-ban
ûjbôl tanîtani kezdett, Los Angelesben a Barnsdall Art Center
tanâra lett. A régi és ûj mûvészeti fajtâk tanulmânyozâsa
céljâbôl sokat utazott, ennek eredményeként alkotâsai kûlôn-
bôzô orszâgok mûzeumaiba is kerûltek. Tanulmânyûtjai sorân
kûlônôsképpen a régi és a modem szobrâszmûvészet ôssze-
hasonlîtâsâra fordltott figyelmet. Az ôkori gôrôg és rômai
szobrâszaton kîvûl behatôan foglalkozott a mexicôi azték, a
perui inka és a kôzép-amerikai maya kultûra mûvészeti
alkotâsaival. Los Angelesben tôbb âllandô kiâllîtâs mutatja be
mûveit. A mûzeum legutôbbi meghlvâsâra 100 alkotâsâval
rendezett ônâllô kiâllitâst. Mûterme Hollywoodban van.
Kiemelkedôbb

szobrai:

Mïndszenty btboros. Los Angeles, Szent Istvân templom.



Hungarian Révolution. Santa Monica, California.
Loyers, Angels, Family. Mindhârom a Venezuela! Caracas

mûzeumâban.

Jaguars. At the City Gâte of Marakay.
Reachingfor the Stars. Symbol of the Hungarian Freedom

Fight in 1956. 1976-ban arany Ârpâd-érmet nyert.

TOTH LASZLO

a bôlcsészettudomânyok doktora, okleveles magyar kôzép-
iskolai tanâr, nyelvész, egyetemi tanâr (Roma, Itaiy). 1980 ôta
az irodalmi fôosztdly tagja.

1910 jûnius 6-ân, Gyôrôtt sziiletett, kozépiskolai tanul-
mânyait is ott végezte, 1928-ban crettségizeii. Egyetemi
tanuimânyokat belfôldi ôsztôndîjjal a pccsi, kulfdidi ôszton-
dijjal pedig a rômai és a paviai egyetemen foiytatott. Pccsett
kozépiskolai tanâri, Debrecenben doktori oklevelet szerzett
(summa cum laude). Pécsett az Olasz Intézetben tanârsegéd,
Rômâban a Magyar Intézet titkâra s a rômai, majd a nâpolyi
egyetem és keleti fôiskola lektora lett. 1942-ben a rômai
Magyar Intézet helyettes igazgatôjâvâ nevezték ki, 1943-tôl
1946-ig a debreceni egyetemen olasz nyelvet és irodalmat adott
elô. Ekkor ûjra Nâpolyba kûldték, ahonnan 1948-ban vissza
akartâk rendelni, de helyén maradt, olasz âllampolgâr lett.
1957-ben az olasz érdemrend lovagkeresztjével tûntették ki.
1960-ban Rômâban a magyar nyelv és irodalom magânta-
nârâvâ képesîtették, 1978-ban pedig az Istituto Universitario
Orientale di Napoli nyilvânos rendes tanârâvâ nevezték ki.
1980-ban a kelet-eurôpai tanulmânyokkal foglalkozô szemi-
nârium igazgatôjâvâ vâlasztottâk. Kûlônféle olasz és magyar
folyôiratokban irodalomtôrténeti, iskolaszervezettani, môd-
szertani tanulmânyai és birâlatai jelentek meg, olasz és magyar
lirai kôltemények mûfordîtâsait kôzôlte.

Mûvei:

La lingua magiara. Napoli, Istituto Superiore Orientale,
1939., 218 pages. (2. edizione: Bari, Laterza, 1948.)

Grammatica ungherese. Bari, Laterza. 1964., 252 pages.
Grammatica teorico-practica delta lingua ungherese.

Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1974., 241 pages.



Ûj olasz nyelvkônyv. Rôma, I.R.C.E., 1941., 350 oldai.
Az olaszorszàgî magyartam'tds môdszertam alapvetése.

Budapest, Exodus, 1943., 63 oldal.
Studi sulla sciiola ungherese. Roma, Min.Pubblica Istru-

zione, 1943., 72 pages.
La scuola nci paesi germanici e scandinaz'i. Milano, Ed.

\'iola. 1950.. 64 pages. (2. edizione: Milano. Vallardi, 1971.)
Enilékszôttes. (Ônéletrajzi regény.) Mûnchen, Etana,

1976., 200 oldal.

Mûfordûdsai:
Magyarrôl olaszra:

Kàroly Berczeli'. Pieta, Signore! (Con Papalardo.) Roma,
1939.. 84 pages. Arti e lettere ungheresi.

[ôzscf Nyirô: Novelle trarisilvane. (Con Papalardo.) Roma,
Edizioni Roma. 1940.. 160 pages.

Claque modérai niagiari. (Con Papalardo.) Milano,
Corticelli, 1942., 210 pages.

Sdndor Mdrai: La scuola dei poveri. (Con Papalardo.)
Roma, Macchia, 1951., 150 pages.

Olaszbôl magyarra:
Aldo de Beaedetti: Huszonnégy szâl piros rôzsa. Mûn

chen. Amerikai Magyar Kiadô, 1957.. 80 oldal.
Modéra olasz novelldk. Mûnchen, Amerikai Magyar

Kiadô, 1959., 230 oldal.

TÔTH VEREMUND

bencés perjel, tanâr, âldozôpap, irodalomtôrténész és
tôrténész (Sao Paulo, Brasil). 1967 ôta a tudomdnyos fôosztdly
tagja.

1922 jûlius 3-ân, Szakonyban szûletett, a kôszegi bencés
gimnâziumban érettségizett. A bencések rendi ruhâjât 1942
augusztus 6-ân ôltôtte magâra, elsô fogadalmât 1944 mâjus
13-ân cette és 1948 jûnius 27-én, Pannonhalmân szentelték
pappâ. Brazlliâba 1951 jûlius 19-én érkezett. Hosszû éveken ât
a Szent Imre Kollégium latin-, francia- és hittanâra, két éven
ât a Délamerikai Magyar Hirlap munkatârsa volt. 1952-ben
megalapîtotta a Dobô Katica leânycserkészcsapatot, amelynek
1968-ig parancsnoka maradt. Ugyanezekben az években a



szombati Magyar Iskola vezetô tanâraként is mûkôdôtt.
Megalapîtotta a Simon Bâlint Cserkészparkot, amelynek sok
éven ât gondnoki tennivalôit is eilâtta. 1963-ban a Szent Imre
Kollégiumban nevelés- és hivatâsirânyîtâsi tanâcsadô lett. A
Szent Geilért Kolostor 1968-ban perjelié vâlasztotta, majd
1974-ben ûjravâlasztotta. 1970 és 1973 kôzt a Kônyves Kâlmân
Szabadegyetem dékânja és rektora, tîz éven ât az 1970-ben
alapîtott Szent Benedek piébânia plébânosa, 1977-tôl 1980-ig
kerùleti esperes volt. A kolostor szociâlis intézményeit 1971 ôta
vezeti. 1975-tôl a Szent Placid Szeminârium tanâra, 1978-tôl
pedig noviciusmester is. Az Oblatus Intézmény vezetôje, a
Hitoktatôképzô Iskola megalapîtôja és hosszû éveken ât annak
rektora és tanâra.

1952 és 1955 kôzt a Délamerikai Magyar Hîrlap irodalmi
kritikusa volt, ugyanannak és a Szent Imre Kollégium
Évkônyveinek irodalmi és pedagôgiai tanulmânyokkal âllandô
munkatârsa. Kûlônbôzô szervezetek és kozosségek részére
irodalmi, pedagôgiai és lelki konferenciâkat is tartott.

Mûveï:

A magyar irodalom tôrténete {szemelvényckkel). Buenos
Aires, Editorial Kârpât, a Kossuth Kiadô Tankônyvsorozata,
6. kônyv, i960., 608 oldal.

Vâzlatos magyar tôrténelem. Garfield, Magyar Cserkész
Szôvetség, 1971., 66 oldal.

TÔRÔK BÉLA

a jog- és âllamtudomânyok doktora, volt magyar btrô,
ausztrâliai gyakorlô ûgyvéd (Sydney, New South Wales,
Australia). 1971 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1914-ben, Szegeden szûletett, a Nemescsoôi Tôrôk-csalâd
sarja. Kôzépiskolai és egyetemi tanulmânyait is ott végezte.
Mind a jog-, mind az âllamtudomânyok doktorâvâ —
egyhangû kitûntetéssel letett szigorlatai utân — 1936-ban
avattâk. Katonai szolgâlatânak teljesîtése utân ôsztôndîjjal
Berlinben folytatott âllamelméleti tanulmânyokat. 1938-ban
jârâsbîrôsâgi jegyzôvé nevezték ki, majd rôvid bûntetôtôr-
vényszéki és îtélôtâblai szolgâlat utân 1941-ben az igazsâg-
ûgyminisztériumba osztottâk be. Az ûgyvéd-birôi vizsga
letétele utân bûntetôtôrvényszéki bîrôvâ nevezték ki, de az



igazsâgiigyminisztérium jogi véleményadô osztâlyânak tagja,
majd a miniszterek személyi titkâra lett. A Felvidék és Erdély
részeinek visszatérésekor katonai szolgâlatot teljesîtett, majd
1944 oktôberében ûjbôl bevonult. Ausztrâliâba 1952-ben
vândorolt ki. Fontos beosztâssal kôzszolgâlatba kerûlt, 1957-tôI
1967-ig Sydneyben "public accountant , azutân pedig bar-
rister at law" ûgyvéd lett. îrôi tevékenységét még Magyaror-
szâgon kezdte. Magryar és német nyelven tôbb tanulmânya
jelcnt meg fôleg alkotmânyjogi és âllamelméleti kérdésekrôl.
Szakcikkeit kûlfôldôn angol és magyar nyelven ausztrâliai és
magyar folyôiratok, lapok kôzôlték. Kûlôn érdeme, hogy
szâmos ûnnepi beszédet mondott, 1970/71-ben pedig Sydney
ben megszervezte a Szent Istvân Szabadegyetemet.

Mûvei:

Tôrdk hôdoltsdg, német uralom, orosz megszdlla's. Sydney,
szerzô, 1974., lôOoldal.

Hnngary and Europe. A Histortcal Reinew. Sydney,
Hungaria Publishing Company, 1979., 224 pages.

Tanulmdnyai:

A tekintélyuralmi rendszerek kérdéséhez. Miskolci Jogâsz
élet. XVI. évfolyam (1940), 145-154. oldal.

TUBA ISTVÂN

a bôlcsészettudomânyok doktora, gépészmérnôk, vâllalad
igazgatô, egyetemi elôadô (Pittsburgh, Pennsylyania).^ 19
ôta a tudomdnyos fôosztdly tagja, 1968-tôl 1978-ig a mémo i
osztâly elnôke.

1932 januâr 22-én, Szolgaegyhâza kôzségben, Fejér var-
megyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Székesfehér-
vârott végezte. Felsôfokû tanulmânyait Budapesten kezdte,
Pittsburghben folytatta és fejezte be. Doktorrâ 1964-ben
avattâk.

Az Egyesûlt Allamokba 1956-ban telepûlt ât:^a Westmg-
house Electric alkalmazâsâba kerûlt, nagyjelentôségû kuta-
tâsi eredményeket ért el, az ellenâramlâsû magneto-hidro
dinamikai âramfejlesztô generâtorra vonatkozô talâlmânyâra
1964-ben szabadalmat is nyert; a Carnegie Mellon egyetemen
és mâs egyetemeken elôadâsokat tartott. Megalapitotta a



"United Technology Center"-t, amelynek igazgatôja lett, és
alvâllalatait, a "Basic Technology"-t, a "Design Technol-
ogy"-t, a "Technomart"-ot, a "Techpower"-t és a "Gateway
Equipment Company"-t. Ûzleti vâllalkozâsai sikeresek. Ala-
pîtô igazgatôja a vilâgszerte elismert "International Technol
ogy Institute"-nak is. Az Amerikai Gépészmérnôk Szôvetség
1968-ban, mint kivâlô mérnôkôt, kitûntetésben részesîtette.
Kôzel mâsfélszâz tanulmânyt és mintegy 50 szakcikket,
beszâmolôt tett kôzzé.

Mûvei:

Pressure Vessel and Piping 1972 Computer Programs
Vérification. An Aid to Developers and Users. (Eclited witb
W.B.Wright.) New York, The American Society of Mechan-
ical Engineers, 1972., 200 pages.

Pressure Vessels and Piping: Analysis and Computers.
(Eclited witb R.A. Selby and W.B. Wright.) New Yoik, The
American Society of Mecbanical Engineers, 1974., 252 pages.

Nagyobb ôîidllô tanulmdnyai:
An Elastic-Plastic Analysis of Stresses and Strains at

Hyperbolic Notches in Fiat Plates. Nuclear Structural Engi
neering, Volume 2., 1965., pp. 92-101.

A Method of Elastic-Plastic Plane Stress and Strain Anal-
Journal of Strain Analysis, Volume 1., 1966., pp.115-120.

Elastic-Plastic Torsion of Shafts with Elyperbolic Notches.
International Journal of Mecbanical Sciences, Volume 8.,
1966., pp. 683-701.

An Analytic Method for Elastic-Plastic Solutions. Inter
national Journal of Solids and Structures, Volume 3., 1967.,
pp.543-564.

Elastic-Plastic Analysis of a Fiat Plate with a Circular Rigid
Inclusion. Journal of Applied Scientific Researcb, Volume
16., pp. 241-255.

Notes on Elastic-Plastic Analysis. Journal of the Franklin
Institute, Volume 285., 1968., pp. 37-51.

Magyar sikerek a mûszaki tudomdnyok terén. A Vil.
MTk., 1968., 186-189. oldal.

On the Vérification of ANSYS, a Large Analysis System.
ASME Engineering Computer Software, 1971., pp. 36-38.

A Tuba-doktrina. A XIV. MTk., 1973., 184-188. oldal.



A nja^yar sazdasd^i tdrsasdgokrôl. A XV. MTk., 1976.,
264-266. oidal.

TUZ TAMÂS

kôltô, rômai katolikus âldozôpap és lelkész (Scarborough,
Ontario, Canada). 1967 ôta az irodabnifôosztdly tagja.

1916 âprilis 18-ân, Gyôrôtt szùletett, kôzépiskolai, majd
hittudomânyi fôiskolai tanulmânyait ds Gyôrôtt végezte. A
gyôri egyhâzmegye âldozôpapjâvâ 1939-ben szentelték fel.
Utâna lelkészként mûkôdôtt és kôltôi tevékenységet fejtett ki.
Neve hamarosan orszâgszerte ismertté lett. Elôbb a gyôri
Kisfaludy Irodalmi Kôr, késôbb a pécsi Janus Pannonius
Târsasâg hîvta meg tagjai sorâba. A mâsodik vilâghâborû
végén katonalelkészként kerûlt kûlfôidre, Nyugat-Német-
orszâgbôl elôbb a kaliforniai San Diego vârosâba, onnan pedig
évek mûltân Kanadâba.

Lelkészi hivatâsâval pârhuzamosan folytatta irodalmi
tevékenységét. Kôlteményeit a magyar lapok és folyôiratok
vilâgszerte gyakran kôzôlték. Esztétikai tanulmânyai fôleg az
Irodalmi Ûjsâg, a Vigilia, a Jelenkor, majd a Nemzetôr
hasâbjain jelentek meg. Ezek kôzûl kûlôn is emlîtést érdemel
"Sîk Sândorrôl", "Harsânyi Lajos", "Michelangelo , Weôres,
Rônay, Jékely", "Dylan Thomas" és "Csanâd Béla" cîmû
tanulmânya.

Kôtetei:

Tiszta arannyal. Versek. Budapest, 1941.
Két tenger kôzt. Versek. Budapest, 1943.
Nyugtalan szdrnyakon. Versek. Kôln, 1959.
Egy orszdg kûszôbén. Versek. Los Angeles, 1966.
Elraboltam Eurôpdt. Versek. Los Angeles, 1968.
Tûkorben jdtszik a kéz. Versek. Rôma, Anonymus, 1970.
Vdlogatott versek. Toronto, Amerikai Magyar Irôk,

1972., 320 oldal.

Arajiyrét utca. Versek az ifjûsâgnak.
Harmincnapos ndszût. Prôzai irâsok.



VAJDA GEZA

a bôlcsészet- és a mûszaki tudomânyok doktora, sépész- és
elektromérnôk, fizikus és matematikus, volt eoryetcmi tanâr
(Lawndale, California). 1972 ôta a tudonidnyos fôosztdly
tagja.

1898 jûnius 27-én, Gyulavâri nagykôzségben, Bckés vâr-
megyében szûletett. Egyetemi tanuimânyait Budapesten vé-
gezte, majd Kassân, Pârizsban, Jenâban, Berlinben és
Gôttingenben folytatta. Kassân gépészmérnôki, Pârizsban
mûszaki, és matematikâbôl bôlcsészettudomânyi doktori,
Berlinben pedig fizikâbôl ugyancsak bôlcsészettudomânyi
doktori oklevelet szerzett. Tornaljân râdiôkutatô laboratôrium
tulajdonosa, Huszton magyar vârosi mérnôk, Kôrôsmezôn
1943-tôl 1945-ig gépgyâr tulajdonosa volt, 1951-ig a stuttgarti
râdiô mérnôkeként mûkôdôtt. Az Egyesûlt Âllamokban elôszôr
tervezô mérnôk lett, aztân a pittsburghi Ursuline Academy-n
adott elô. 1954-tôl Kalifornia kûlônbôzô vârosaiban és

vâllalatainâl végzett fôként kutatômunkât. E mellett 1965 és
1970 kôzt az UCLA-n "associate professor"-ként mûkôdôtt,
kûlônbôzô amerikai és magyar szervezetekben végzett szervezô
és vezetô tevékenységet. Szâmos kitûntetésben részesûlt.
Magyar, német, francia és angol nyelven folyôiratokban, heti-
és napilapokban 500-nâl tôbb tanulmânya és târsadalmi
vonatkozâsû cikke jelent meg. 1980-ban hunyt el.

Mûveï:

Astronomical Optics Instrumentation. Jena, University,
1927., 180 pages.

Physik fur Gymnasien. Berlin, Kaiser Wilhelm Institut,
1927., 200 pages.

Fizika kôzépiskoldk szâmâra. Budapest, Szent Istvân
Târsulat, 1928., 200 oldal.

Neue Erfindung in Radiotechnik. Stuttgart, Vogel,
1942., 120 pages.

Physics of Thin Résistive Films. Lawndale, U.S. Air Force,



1960., 75 pages.
Ultrasonic and piezoelectricity. El Segundo, Acoustica,

1959., 150 pages.
Expression for Elastic and Dielectric Relation of a

P/czoelectric Crystal. Los Angeles, University, 1950., 30 pages,
A New Concept on Corrosion Control. Lawndale, Midland

Pacifie, 1967,, 30 pages,
The New Time Calendar. Inglevvood, St,Stephen Scientific

Academy, 1971., 30 pages.

VALENTIN BÉLA

a bôlcsészettudomânyok doktora, festômûvész, restaurâtor
és tanâr (Hawthorn, Victoria, Australia). 1980 ôta a mûvészeti
fôosztdly tagja.

1906-ban, Apâca nagykôzségben, Brassô vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett, 1923-ban Budapesten érettségizett.
Fôiskolai tanulmânyait a Ludovika Akadémiân 1927-ben
fejezte be, utâna hivatâsos tisztként teljesitett katonai szol-
gâlatot. 1930-ban honvéd sporttanâri és vivômesteri szak-
kepesîtést szerzett. 1934-tôl 1939-ig a Képzômûvészeti Fôis-
kolân folytatott tanulmânyokat, amelyeknek befejeztével
tanâri oklevelet kapott. 1944-ben a kir. m. Pâzmâny Péter
tudomânyegyetemen végzett tanulmânyainak eredményeként
a mûvészettôrténet és régészet târgrykôrébôl a bôlcsészettu
domânyok doktorâvâ avattâk. 1939-ben a hadimûzeumba
tôrtént beosztâsa utân festészettel, restaurâlâssal és fôként
hadiépîtészeti és lôfegyver-fejlôdési tôrténeti kutatômunkâval
foglalkozott, késôbb igazgatô lett. 1951-ben îrâsbeli kérésére
szolgâlatâbôl elbocsâtottâk. Azôta képek és falfestmények
restaurâlâsât végezte. 1956 utân csalâdjâval egyutt emigrâlt és
Ausztrâliâban telepedett le. Melbourne-ben mûvészetével
hamarosan elismerést szerzett és hirnevet vivott ki magânak.
Kiemelkedôbb

alkotàsai:

A legisniertebb egyhàzi, katonai és politikai vezetô
személyiségek portréinak sorozata. Festmények a mâsodik
vilâghâborû elôtt.

A hôsôk kâpolndjdnak oltdrképe a budapesti Kapisztrân
Szent Jânos helyôrségi templomban, 1940-ben. XII. Plus pâpa



magas fokû kitûntetésben részesitette.
A Sztdlin-orgona és elôzményei. Budapest, m. kir. Hadi-

mûzeum, 1943., 72 oldal és 33 kép.
Budavàr hadiépûészete. Budapest, Honvcd Levéltâr és

Mûzeum, 1950., 147 oldal és 30 kép.
Falfestmények falakrôl valô levdlasztdsândk ûjszcrû el-

jdrdsai. Budapest, Vârmûzeum, 1951., 60 oldal.
St. Anthony s Shrïne. Original design in Hawthorn.

Portraits of 64 saints with symbols on the main ceiling.
5. Stefano d'Ungherïa. Festmény a melbourne-i olasz

templomban. (Eredeti tanulmânyrajzât a Magyar Harcosok
Bajtârsi Kôzôsségének melbourne-i csoportja kapta meg
adomânyként.)

XXIII. Jdnos pdpa. Olajfestmény a vatikâni képtârban.
Restoration. The Art of the Restorer (with Béla Ôdôn

Valentin). Melbourne, the authors, 1979., 40 pages and 71
pictures.

VALENTIN BELA ODON

festômûvész, restaurâtor, konzervâtor, az "Art Atelier"
igazgatôja (Hawthorn, Victoria, Australia). 1980 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

1953-ban Budapesten szûletett. 1956-ban szûleivel egyutt
kerûlt Ausztriâba, onnan pedig Ausztrâliâba, aboi kôzépis-
kolai tanulmânyait is végezte. 1972-ben Melbourne-ben
érettségizett. Mûvészeti tanulmânyait édesapja, dr.Valentin
Béla mûtermében és a Caulfield Inst/tute oj Technology
mûvészi tanfolyamain végezte. 1978-ban kilenc eurôpai
orszâgban jârt mûvészeti tanulmânyûton, az angliai Oxford-
ban és Zâgrâbban részt vett a restaurâtori kongresszuson.
Szâmos mûzeummal és restaurâlâsi kôzponttal âllandô kap-
csolatban van. A képzômûvészeti alkotâsok restaurâlâsât
tekinti hivatâsânak. Elért sikereirôl a Restauration cîmû mû

szâmol be, amelynek târsszerzôje.

VALKÔ LÂSZLÔ

a kôzgazdasâg- és politikai tudomânyok, valamint a
nemzetkôzi jog doktora, szôvetkezeti szakértô és kutatô,
egyetemi tanâr (Spokane, Washington). 1966 ôta a tudomd-



nyosfôosztdly tagja.

1907-ben, Budapesten sziiletett. Kôzépiskolai és egyetemi
tanulmânyait is ott végezte, majd az utôbbiakat Bécsben és
lowa âllami egyetemén (Ames-ben) folytatta. Az Egyesûlt
Allamokba 1949-ben vândorolt ki. Mâr Magyarorszâgon is
orszâgosan elismert szôvetkezeti szakember, az Orszâgos
Kôzponti Hitelszôvetkezet (OKH) fôtisztviselôje volt. 1940-ben
orszâgos szociâlis felùgyelôvé nevezték ki és îgy az Orszâgo Nép-
és Csalâdvédelm Alap tâmogatâsâval mûkôdô kôzjôléti szôvet-
kezetek hâlôzatânak kiépîtésében isjelentôs feladatokat oldott
meg. 1950 jûnius 1-én a Washington âllami egyetem
(Pullman, Washington) tanârânak nevezték ki, ahol a
szovctkezettudomânyi târgyakat adta elô és a szôvetkezeti
kutatâst vezette 22 éven ât. 1959-ben a Puerto Rico-i egyetem
vendégtanâra volt, 1961-ben Dél-Amerika kûlônbôzô egye-
temein tartott 42 elôadâst. Az 1965/66. tanévben 35 âzsiai,
afrikai és eurôpai orszâg egyetemein ûjabb 52 elôadâsban
ismertette a szôvetkezeti mozgalom és tudomâny korszerû
fejlôdésének eredményeit. Az American Institute of Coopé
ration nevelési és kutatâsi bizottsâgânak elnôkévé vâlasztottâk.
1979-ben megnyerte az International Coopérative Develop-
mem Awardot. 1972-ben nyugalomba vonult. Eurôpâba
kôltôzôti, szakirodalmi munkâssâgât azonban ott is folytatta.
A wisconsini egyetem kiadâsâban megjelenô "International
Coopérative Training Journal" szôvetkezeti-jogi rovatânak
âliandô szerkesztôje volt, szaktanulmânyai és cikkei, kôzle-
ményei mâr korâbban is szâzâval jelentek meg kiilônbôzô
foiyôiratokban és legalâbb 28 nyelven, kôztûk japânul és
kînaiul. Néhâny évvel késôbb, 1978-ban a Spokane Bank for
Coopératives 36 hônapra szôlô 'grant'-et (kutatâsi ôsztôn-
dîjat) adott a Washington egyetemnek, visszatért Washington
âilamba, hogy Spokane-ben az ezzel jârô kutatômunkât el-
végezze. A tizedik nemzetkôzi szôvetkezettudomânyi kong-
resszuson, amely 1981 szeptemberében a nyugat-németorszâgi
Marburg/Lahnban, a Philipps egyetemen folytatta tanâcs-
kozâsait, az egyik fôelôadô volt.

Mûvei:

International Handbook of Coopérative Législation. Pull
man, Washington State University, 1954., xi, 273 pages.



Essays on Modem Coopération. Pullman, Washington
State University, 1964., v, 143 pages. (In French: Études sur le
mouvement coopératif moderne, 1963., in Spanish: Estudios
Coopératives, 1963.)

The Rochdale Principles Today. Pullman, Washington
State University, 1966., 91 pages (translated into 23 lan-
guages).

The Coopérative Law in Asia. Pullman, Washington State
University, 1969., 28 (f) pages. (In Chinese: Taiwan, The
Coopérative League of China, 1970.)

Coopérative Laivs in the U.S.A. Fédéral Législation
1890-1980. Pullman, Washington State University, Collège
of Agriculture Research Center, 1981., 80 (f) pages.

Tanulmdnyai:
Coopérative Ideas in the Eastern and Western Worlds.

Pullman, WSU, 1951., 10 (f) pages.
The Eirst Coopérative Law. Pullman, WSU, 1952., 8 (f)

pages. A Review of International Coopération (London)
angol-francia-német kiadâsâban is: RlC. Vol.45., No.5, May,
19^2.

Farmer Coopératives in the State of Washington: l.Di-
rectory, 2.Grain Growers Associations (1953), 3.Coopérative
Dairy Associations (1956), 4.Fruit Growers Associations
(1957), 5,Coopérative Purchasing Associations (lo60).

Raiffeisen: Father of Agricultural Crédit Coopératives.
Pullman, WSU, 1968,, 8 (f) pages.

La loi instituant la banque nationale des coopératives de
consommation aux États-Unis. Revue des études coopératives,
1978. pp. 133-146.

The Législative Background. Review of International
Coopération, Volume 73, No. 3,, pp. 153-164, (1980) A RlC
francia és spanyol kiadâsâban is.

Twenty Years in Service of Coopératives. Ldszlô Valkô
1950-1970. Contributions of Coopérative Leaders and Or-
gamzations, Editor: Paul O. Mohn. Washington (DC), U.S.
Dept. ofAgriculture, 1970., viii, 88 (f) pa.ges.

VARESKA GYÔRGY

az orvostudomânyok doktora, anatômus, laboratôriumi



kutatô fôorvos és igazgatô (Cleveland, Ohio). 1974 ôta a
Ixidomdnyosfôosztdly tagja.

1919 jûlius 23-ân, Mâd nagykozségben, Zemplén vâr-
megyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait a gôdôllôi
premontreiek gimnâziumâban és a nyiregyhâzai kirâlyi kato-
likus gimnâziumban végezte. 1937-ben kitùntetéssel érett-
ségizett. Mint a debreceni tudomânyegyetem orvosi karânak
hallgatôja, kîsérleteinek eredményével pâlyadîjat nyert, 1942-
ben kûlfôldi tanulmânyi ôsztôndîjjal Svâjcban, Olasz- és
Némctorszâgban kutatômunkât végzett. Doktorrâ 1943-ban
avattâk. Rôvid egyetemi szolgâlat utân az orosz harctéren,
Magyarorszâgon és Bajororszâgban volt katonaorvos. 1946-
ban az UNNRA, késôbb az IRO tûdôszanatôriumânak
laborâns fôorvosa lett.

Az Egyesùit Âllamokba 1950 decemberében kerûlt ki, a
virginiai Norfolkon kôrhâzi gyakorlatot folytatott, 1956-ban
kôrbonctani szakképesîtést szerzett, 1957-ben megszervezte a
clevelandi "Suburban" kôrhâzi laboratôriumot, 1959-ben a
Mary Mount, 1971-ben a Huron kôzkôrbâz laboratôriumi
fôorvosa lett. Kôzben szâmos tudomânyos kutatômunkât
végzett el, elôadâsokat tartott, tovâbbképzô tanfolyamokat
szervezett és vezetett, mint cserkészcsapattiszt, kivâlô cserkész-
munkât folytatott, 1968-ban a nagytanâcs tagjâvâ, 1971-ben
az Amerikai Magyar Orvosszôvetség elnôkévé vâlasztottâk.
Tobb mâs szakmai és târsadalmi egyesûletnek is tevékeny
la.gja.

VARGA FERENC

szobrâszmûvész (Détroit, Michigan). 1968 ôta a mûvészeti
fdosztdly tagja.

1906 mâjus 29-én, Székesfehérvârott szûletett, kôzépiskolai
tanulmânyait is ott végezte. Rajz-, festô- és szobrâszmûvészeti
tevékenységét mâr kôzépiskolâs korâban kezdte. Budapesten
elôbb Bory Jenô és Sidlô Ferenc tanîtvânya lett, aztân
ôsztondîjat nyert s az egyetemen folytatta tanulmânyait.
Ôsztôndijasként jârt Olaszorszâgban, Szicîliâban, késôbb
pedig Pârizsban is. 1948-ban a Szent Istvân Akadémia tagja
lett, a kôvetkezô évben azonban mâr Brûsszelbe telepûlt ât.



ahonnan 1950-ben a kanadai Windsorba, 1953-ban pedig a
michigani Detroitba vândorolt ki. 1961 ôta amerikai âllam-
polgâr. 1979-ben az "Accademia Italia dclla Arti dcl Lavoro"
arany éremmel tûntette ki.

Alkotâsait budapesti, brûsszeli, detroiti. New York-i,
torontôi és Palm Beach-i kiâllîtâsokon mutatta bc; szâmos
templomban, mûzeumban, kôztéren és kozépiiletben lâthat-
juk, tôbbszôr dîjaztâk és kitûntetésben részcs'itették ôket.
Szobrâszati mûterme Michiganbcn Gross Pointe Farms-on,
Floridâban pedig Delray Beach-en van.

Alkotdsai:

Éva. Életnagysâgû szobor. 1926-ban a budapesti képzô-
mûvészeti kiâllîtâson Rothermere lord nagydîjât nyerte el.

Piszkei hôsi emlékmû. 1935-ben elsô dîjat nyert.

Hôsi emlékmû Kiskunfélegyhdzdn. 16 lâb magas bronz
szobor. 1941.

Hôsi emlékmû Szatmdron. 1942-ben elsô dîjat nyert.
Gdbor Âron. 30 lâb magas bronz. 1943-ban kitûntetésben

részesûlt.

Szent Istvdn kirdly. 9 lâb magas kô. Toledo. OH.
Szent Istvdn és tanûvdnya. 13 lâb magas karrarai mârvâny.
Betlehemi jelenet. (A budapesti sziklakâpolnâban és a

cisztercitâk hârom templomâban. 1947.
SzentJôzsefJézussal, Szent Terézia, A szent s/'r, Szent Antal

és Krisztus feltdmaddsa. Fâbôl faragott, életnagysâgû szobrok
a cisztercita rend templomai szâmâra. 1947.

Fort Lincoln Mémorial (Washington, DC): a 12 apostol 14
lâb magas, fehér mârvânyszobra, a J6 Pâsztor szobra
ugyancsak fehér mârvânybôl, Krisztus 12 éves korâban a
bôlcsekkel — mâsfélszeres életnagysâgû bronz szobor és 4
bronz dombormû a keresztre feszîtésrôl.

Liszt Ferenc. Életnagysâgû mellszobor. (Détroit. Ml.)
Patrick Henry. 9 lâb magas bronz. Fort Lincoln.
A feltdmadt Krisztus. 40 lâb magas emlékmû. Fort

Lincoln.

Queen of Heaven Cemetery (Chicago, IL): Szent Râfael,
Szent Gâbor és Szent Mihâly fôangyal és az ôrangyal hârom
alakja 10-10 lâb magas grânitbôl, "Mother Q_ueen" 18 lâb
magas szobra és a keresztût 14 âllomâsa 5x3 lâb nagysâgû
dombormûveken.



Count Casimir Pulaski. 18 lâb magas bronz a michigani
Detroitban.

Mindszenty biboros. 8 lâb magas bronz. New Brunswick,
NJ, Mindszenty Square.

The Christ Mémorial. 32 lâb magas bronz. Pittsburgh, PA,
Allegheny Cemetery.

VARGA SÂNDOR

az Ârpâd Szôvetség fôszéktartôja (Cleveland, Ohio). 1975
ôia az Is;nze;atâ Tandcs tagja.

1908 szeptember 2-ân, Nyulas nagykôzségben, Moson vâr-
megyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait a bencések
soproni gimnâziumâban kezdte, majd a pécsi m. kir. Zrinyi
Miklôs katonai fôreâliskolâban fejezte be. 1927-ben érett-
scgizett. A Ludovika Akadémia elvégzése utân 1931-ben
avattâk hivatâsos hadnaggyâ. A folyami erôk kôtelékében
tclje.sîtett szolgâlatot. A mâsodik vilâghâborû végén alaku-
latâval kerûlt ki (szâzadosi rendfokozattal) Németorszâgba. Az
E.gyesûlt Allamokba 1951-ben vândorolt ki. Azonnal bekap-
csolôdott a clevelandi magyarsâg târsadalmi és kôzmûvelôdési
tevckenységébe, fôleg a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssé-
gében, majd a Magyar Târsasâgban (éveken ât mint fôtitkâr
is) fcjtett ki feleségével egyûtt kimagaslô értékû munkâssâgot.
Ûjabban a Magyar Talâlkozôk és a szabadegyetemi elôadâsso-
rozatok ûgyintézése terén szerzett kivâlô érdemeket. A
szabadegyetemi elôadâsokon tobbszôr elnôkôlt. Az Ârpâd
Akadémia munkâjânak tâmogatâsâra hivatott Arpâd Szôvet
ség (hivatâs- és hûségrend) fôszéktartôjaként is elismerésre
méltô szolgâlatot teljesît.

Tanulmdnya:
Az Arpdd Szôvetség hivatdsa. A

148-151. oldal.

XV. MTk., 1976.,

varsAnyi gyula

a jogtudomânyok doktora, a Kiilkereskedelmi Hivatal
dâniai kirendeitségének voit vczetôje, az Adclaide-i egyetem
j')gi karânak kutatôja (Adelaide, South Austraiia, Australia).
1976 ôta a t udomdnyosfôosztdly tagja.



1912-ben, Eszterçomban szùlctctt, u^anott a bcncéseknél
érettségizett. Egyetemi tanulmânyait Szegeden, Budapesten,
Rômâban és Milânôban végezte. Doktorrâ 1937-bcn. Buda
pesten avattâk. A Kûlkereskedelmi Hivatal berlini. majd
stockholmi kirendeltségén teljesîtett szolgâlatot. kcsôbb a
miniszterelnôkség gazdasâgtanulmânyi osztâlyâra osztottâk be,
végul a Kûlkereskedelmi Hivatal dâniai kircndcltscgének
vezetôje lett. Ausztrâliâban az Adclaide-i cgyetem jogi karânak
tudomânyos kutatô munkatârsaként (1977 decemberc ôta)
mint "research associate" mûkodôtt és mûkodik. pAirôpai és
amerikai folyôiratokban fôként ncmzetkôzi jogi kérdésekkel és
a nemzetkôzi kapcsolatokkal foglalkozô szâmos tanulmânya
jelent meg, tôbb szakmunkât szerkesztcit. 1978-ban az eurôpai
nemzetiségi kérdés helyszîni tanulmânyozâsa céljâbôl korûton
jârt, majd ennek eredményeirôl angol, a kôzép-eurôpai egy-
ségtôrekvésekrôl pedig magyar nyelven tobb figyelcmre méltô
tanulmânyât tette kôzzé. Nagyobb

tanulmdnyav.

La Hongrie et le Sud-Est européen. Nouvelle Revue
d'Hongrie, XXXII (IX). Year, 1940., pp. 421-436.

Some Légal Aspects of Doing Business with the Common
Market. The Australian Lawyer, Volume 6 (1965)., pp. 45-56.

Australia and the South Pacifie Commission. International
Law in Australia (assistant editor), 1965., pp. 45-56.

Ethnie Law. Studies for a New Central Europe, .sériés 3.,
number 1. (1971-72), pp. 64-72.

International Régime of the Danube. Its Past and Présent.
Studies fora New Central Europe, sériés 3., number 2 (1972).,
pp. 7-18.

Concurrent Interstate Jurisdictiorv. a Fédéral Detice.
Europa Ethnica, Volume 30 (1973)., pp. 50-58.

Limited Sovereignty or Régional Intégration for East
Central Europe. International and Comparative Law Q,uar-
terly. Volume 23., Pt. 3 (1974)., pp. 657-666.

Introduction to the Quest for A New Central Europe, A
Symposium as editor. Adelaide, 1978., pp. 1-16.

The Légal Aspect: Concurrent Jurisdiction. Quest for a
New Central Europe, pp. 246-254. 1978-ban arany Ârpâd-
érmet nyert.

Souveraineté limitée ou intégration régionale pour



l Europe Centrale. Revue de Droit International de Sciences
Diplomatiques et Politiques, Volume 54 (1976)., number
2., pp. 111-122.

Diffused Minorities. Boues of Contention or Building
Blocks? Studies for a New Central Europe, sériés 4., numbers
1-2 (1977)., pp. 8-20.

VASVÂRY ÔDÔN

levéltâri kutatô, tôrténész, volt reformâtus lelkész (Wash
ington, District of Columbia). 1968 ôta a tudomànyosfôosztâly
ta.gja, 1974-tôl 1977-i,ç a tôrténettudomànyi osztàly elnôke.

1888 oktôber 18-ân, Szegeden szùletett, kôzépiskolai
tanulmânyait is ugyanott, a piaristâknâl végezte; 1907-ben
érettségizett. A temesvâri rômai katolikus papnevelô intézet
elvégzése utân 1911-ben âldozôpappâ szentelték, majd a
debreceni reformâtus hittudomânyi fôiskola befejezését kôve-
tôen 1913-ban reformâtus lelkésszé avattâk. Az egyetemes

reformâtus konvent 1914-ben Pittsburghbe kûldte ki, aboi
rnâsfél évig Kalassay Sândor esperes mellett volt segédlelkész.
1916 és 1935 kôzt Buffalo (NY). Springdale (PA), Pittsburgh
(PA), végiil 1926-tôl 1935-i.g Nyu.gat-Cleveland reformâtus
lelkésze volt. Utâna az Amerikai Reformâtus Egyesùlet fôtiszt-
viselôjeként Washingtonba (DC) kerûlt, aboi nyugalomba
vonulâsâig, 21 évigmaradt.

Irodalmi munkâssâgot 1914 ôta folytatott. Kûlônbôzô
amerikai magyar lapokban kôzôlt cikkeinek és tanulmânyai-
nak szâma tôbb ezerre tebetô. A "Szabadsâg" cîmû napilapnak
éveken ât belsô munkatârsa volt. 1925-ben a pittsburgbi
"Magyarsâg" egyik alapîtô târstulajdonosa lett s tôbb évtizeden
ât egyedùli cikkîrôja volt. Az Amerikai Magyar Reformâtusok
Lapjât két îzben is szerkesztette. Pôlya Lâszlô dr-ral egyùtt
1925-ben indîtotta el a pittsburgbi egyetem magyar szobâ-
jânak léte.sîtésérc irânyulô moz.galmat. Az amerikai ma.gyarsâg
'(irténetére vonatkozô tôbb mint 200 kôtetre terjedô —
adatokat 40 éven ât lankadatlan szorgalommal gyûjtôtte. Ez a
.gyûjtemény végrendeleti akaratânak me.gfelelôen a szegedi
egyetemre kerûlt.) A "Voice of America" szâmâra kôrûlbelûl
szâz râdiôleadâs szôvegét îrta meg. Az amerikai magyar
napilapok utolsô bârom évében kôzel 100 cikke jelent meg azok
basâbjain.
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Nagyobb munkâi kôziil a Viràg a kocsiûtou cimû, ma^ar
elmélkedéseket tartalmazô kôny\e 1939-btMi jelent meg.
Ugyanekkor adta ki Lincolns Hmigartau Ileroes cîmû
tôrténelmi tanulmânyât is angol és magyar nyclven. Mâsik
nagyobb munkâjât Lincoln and the Hungarians cimmel a
"V'erhovayak Lapja" këzolte magyar és angol nyelven 12
folytatâsban. Hosszabb cikkeiben a clcvclandi Kossuth-szobor
és a budapesti Washington-szobor tôrténctcrôi. Kossuth
amerikai ûtjârôl, Kovâts Mihâly czrcdcsrôl es tôbb mâs,
magyar vonatkpzâsû kérdésrôl kôzôlt fclbccsulhctetlcn értékû
adatokat.

1977-ben hunyt el Washingtonban.

VASZARY GÂBOR

îrô, regény- és szînmûîrô, rendezô és filmîrô, festômûvész
(Lugano, Svizzera). 1980 ôta az irodalmifôosztdly tagja.

1897-ben, Budapesten szuletett, kôzépiskolai tanulmânyait
is ott végezte. A Képzômûvészeti Fôiskolân festômûvész!
képesîtést szerzett, majd 1924 utân Pârizsban folytatta
tanulmânyait. 44 francia idôszaki és napilap munkatârsa,
tovâbbâ négy nagy budapesti napilap pârizsi tudôsîtôja lett.
1932-ben visszatért Magyarorszâgra. Egymâsutân jclentek mg
mûvei, amelyek kôzûl a "Monpti" vilâgsikert aratott (32
nyelvre fordîtottâk le). Mint festômûvész is a legkivâlôbbak
kôzé emelkedett. Mâr korâbban elnyerte a Szinyei Merse Pâl
festészeti dîjat, a budapesti Nemzeti Szalon és a pârizsi Salon
rendszeres kiâllîtôja volt. A Pallas kônyvkiadô vâllalat
kiadâsâban megjelent tôbb gyermekkônyvnek nemcsak szer-
zôje, hanem kitûnô illusztrâtora is lett. Hîrnevét szînmûvei,
filmjei, szînhâzi rendezései csak ôregbîtették. 1948-ban ûjbôl
elhagyta Budapestet. A svâjci Luganôban telepedett le, aboi
zavartalanul folytathatta îrôi és festômûvészi, valamint film-
szôvegîrôi tevékenységét. Neve vilâgszerte jôl ismert. Sok
regényét tôbb nyelvre lefordîtottâk. Az "Artes" mesekônyv-
pâlyâzatân illusztrâciôival elsô és mâsodik dîjat nyert.
Regényeit is maga illusztrâlja. A PEN Club németorszâgi
tagozatânak tagja.

Csalâdjâ'nak szâmos mâs kivâlô tagja is ismeretes. Giorgio
Vasari neves olasz mûvészettôrténész, Kolozs bîboros, herceg-



primas, esztergomi érsek, Jânos neves festômûvész (Pârizsban
arany érmet nyert), ifjabb Jânos szînmûîrô és szinhâzi rendezô
(Magyar- és Spanyolorszâgban), Piri pedig szînmûvésznô, a
magyar szînjâtszâs egyik legkivâlôbb komikâja volt.

(Szâmtalan német novellâjât, cikkét és folytatâsban meg-
jelent regényét képtelenség felsorolni. A mâsodik vilâghâborû
elôtt megjelent regényeinek magyar kiadâsai és mâs nyelvekre
lefordîtott kûlfôldi példânyai Budapest ostroma idején el-
kallôdtak, ezek kônyvészeti adatait ezért nem lehet megâlla-
pitani, csak a cîmek felsorolâsa âll môdunkban.)

Regényei:
Monpti {KéAdor, 1934) - Ketten Pârizs ellen (Singer és

Wolfner) — Ô — Csak te — Vigydzz, hajôn anô —Amirôl a
férjek dlmodoznak — Hdrman egymds ellen — Szegény
fmtalok — Kisldny a Idthatdron — Az ôrdôg nem alszik A
szôkékkel niindig baj van — a Nô a pokolban is ûr Tavaszi
esô — Tiz deka boldogsdg — Kain — Volt egyszer Alsztk az
Isten (valamennyi a budapesti NOVA kiadâsa és németûl
is megjelent.)

Kûlfôldôn ûjbôl megjelent:
Monpti{\1. kiadâs, Mûnchen, Greif, 1960) —Aszôkékkel

mindig baj van (ugyanott és ugyanakkor) —A nô a pokolban
is ûr (Toronto, Pannonia, 1965) — Ô (Toronto, Pannonia,
1966) — Pôk (Cleveland, Kârpât 1979) és Édesanydnk
(Cleveland, Kârpât, 1980).

Regényei németûl:
Moîipti (15 kùlônbôzô kiadâsban) —Mit 17 beginnt dos

Leben — Sz'e (14 kùlônbôzô kiadâsban) —Kuki (1963., 1965.,
két spanyol és ôt délamerikai kiadâs is) — Mann nannte sie
Céline (1969., 1975., 1977, 1976-ban holland nyelven is).

Kiadds elôtt:

Das Feigenblatt ist ab — Der Lôive wird Stroh fressen
f^ie schôn, dass du nicht da bist — Bijou (novellâs kôtet) —
Adieu, vieux Paris (francia regény).

Szfnmûvei:

Bubus —Az ôrdôg nem alszik — Klotild ném —Boldoggd
teszlek — Udvarolnifelesleges —Aférft ingatag. (Valamennyi
vîgjâték 3 felvonâsban. A legutôbbi Budapest ostroma utân



kerûlt szînre s a szerzô rendezte, aki a fôszerepet is alakîtotta.)

Szmmûvei, filmjei és televiziôs darabjai németûl:
Monpti {ï\\m és szînmû, belga és tôrôk nyelven is, mexikôi

és cseh elôadâsokkal) — Die Sterne erbleichen in 3 Akt —
Bubusch (televîziô) — Ich mach' dich gliicklich (film és
televiziô) — Mit 17 beginnt das Leben (fdm) — Heirate mich
(film).

VATAI LÂSZLÔ

a bôlcsészettudomânyok doktora, egyetemi magântanâr,
reformâtus leikész, bôlcseleti îrô (Toronto, Ontario, Canada).
1969 ôta a tudomânyosfôosztdly tagja.

1914-ben, Poroszlô nagykôzségben, Heves vârmeg-yében
szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Egerben végezte, ott is
érettségizett. A sârospataki reformâtus hittudomânyi fôiskola
elvégzése utân lelkészi oklevelet szerzett. Doktorrâ summa cum
laude letett szigorlatok utân Kolozsvârott avattâk. Sârospa-
takon hittudomânyi fôiskolai, Debrecenben egyetemi magân-
tanârrâ képesitették. Budapesten az egyetemek reformâtus
lelkipâsztora és a Soli Deo Gloria Reformâtus Diâkszôvetség
fôtitkâra voit. A mûegyetem kôzgazdasâgi karân bôlcseletet
adott elô. A vallâs- és kôzoktatâsûgyi minisztériumban osz-
tâlytanâcsos lett. Késôbb nemzetgyûlési képviselôvé vâlasz-
tottâk. Mintkorâbban a nemzetiszocialistâk, a kommunistâk is
bebôrtônôzték. Kiszabadulâsa utân Nyugatra menekùlt. 1951
ôta a Radio Free Europe munkatârsa volt, mintegy 800
reformâtus istentiszteletet és elôadâst tartott. Mint îrô, fôleg az
irodalom bôlcseletével foglalkozott. Jelenleg a torontôi re
formâtus gyûlekezet lelkésze.

Mûvei:

A szocidlis filozôfia alapjai Bôhm Kdroly tandban.
Kolozsvâr, a m. kir. Ferencjôzsef tudomânyegyetem Filozôfiai
Intézetének ûj sorozata, 1. szâm, 1943., 64 oldal.

Ôrôk sors. (Szûcs Pâl fametszeteivel.) Budapest, Magyar
Ût, 1935., 60 oldal.

Az egyéniség élete. Sârospatak, a szerzô, 1942., 32 oldal.
Dosztojevszkij. A szubjektiv életérzés filozôfidja. Budapest,

Turul, mâsodik kiadâs, 1944., 228 oldal.



Man and his Tragic Life. New York, Philosophical
Library, 1954., 208 pages.

Az Isten szôrnyetege. Ady Ifràja. Washington, Occidental
Press, 1963., 390 oldal. Mâsodikkiadâs 1977.

A huszadik szâzad mâsodik felében. Détroit, szerzô,
1968., 109 oldal.

Tanulmànyai:
Bôrtôn és reformdciô. Magyar Élet, IX (1944). évfolyam,

3. szâm, 1-8. oldal.
Az impresszionizmiistôl az Istemg. Sinka Istvdn. Ugyanaz,

5. szâm, 4-10. oldal.

Naturalizmus és prôfétasdg. Kodolânyi Jânos. Ugyanaz,
6. szâm, 5-12. oldal.

JôzsefAttila. Ugyanaz, 8. szâm, 1-7. oldal.
Ûdvôsség és reformdciô. Németh Ldszlô. Ugyanaz, 9.

szâm, 1-7. oldal.

Szent lehetetlenség zsoltdrja. Ady Endre. Ugyanaz, 10.
szâm, 1-6. oldal.

Harc az ûj vildgképért. Ûj Magyar Ût, I (1950). évfolyam,
2. szâm, 10-15. és3. szâm, 12-17. oldal.

Homdlybôl homdlyba. Tanulmdny Németh Ldszlô életrajzi
kônyvérôl. Krônika, VI (1950). évfolyam, 1. szâm, 3-9. és 2.
szâm, 3-8. oldal.

VÂCZ ELEMÉR

a bôlcsészettudomânyok doktora, okleveles kôzépiskolai
tanâr, levéltâros, Buenos Airesben a "Mindszenty Tudomâ-
nyos és Kulturâlis Akadémia" elnôke (Buenos Aires, Argen-
tina). 1968 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1908-ban, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai tanulmâ-
nyait Ûjpesten végezte, 1928-ban érettségizett. Egyetemi
tanulmânyainak befejezése utân 1932-ben Budapesten a
bôlcsészettudomânyok doktorâvâ avattâk, 1936-ban kôzép
iskolai tanâri oklevelet, 1937-ben pedig levéltârosi szakké-
pesltést szerzett. 1938-ig az Orszâgos Levéltârban teljesitett
szolgâlatot, aztân Szabolcs vârmegye fôlevéltârosa lett és
maradt a mâsodik vilâghâborû végéig. Mint tôbb egyhâzi és
szaklap szerkesztôje, a Sajtôkamarânak is tagja volt. Argen-
tinâba 1948-ban emigrâlt s az ottani magyarsâg kôzmûvelôdési



tevékenységében jelentôs szerepet tôltôtt be. Nagyon sok
elôadâst tartott, alkalmi és ûnnepi beszédet mondott, kôzel
szâz tanulmânyt és cikket îrt, szâmos kitûntetésben részesûlt, a
Johannita Rend lovagja és lovagkeresztjének tulajdonosa.
Kiemelkedôbb

tanulmdnyai:
A magyar kôzéposztdly a két vildghdborû kôzôtt (1957).
Egyhdztdrsadalmi feladataink az emigrdciôhan (1958).
"Ex Turcia nulla redemtio est". Megemlékezés Mikes

Kelemenrôl (1961).
Az argentmai magyar evangélikm gyiilekezet torténete.

1-11. kôtet.

A "Mindszenty Magyar Tudomdnyos és Kulturdlis Aka-
démia" tizenôt éve. 1949-1963. (1963)

Magyarorszdg a XIX. szdzad elején, a bécsi kongresszus
kordban (1965).

Levelek, arcok, emlékek. I-II. kôtet.
Az argentmai magyar sajtô a mdsodik vildghdborû utdn

(1965.)
Hungaria. Fragmentas de su historia, vida social-econo-

mica y la emigraciôn hungara (1966).
La Revoluciôn Hungara en el ano 1956. Datas biblia-

graficas para el munda hispanica (1966).
Lelkigandazds Olaszarszdgban 1946-1948.
Argentmai magyar bibliagrdfia 1948-1975.
A buenas airesi Bibliateca Nacianal magyar katalôgusa

(1968).
Visszatérés az igazi keresztény hit alapjaira. A X. MTk.,

1971., 179-180. oldal.

VÂLl FERENC

a jog- és bôlcseleti tudomânyok doktora, egyetemi
magântanâr, okleveles ûgyvéd-bîrô, diplomata, egyetemi
tanâr (Amherst, Massachusetts). 1967 ôta a tudamdnyas
fôasztdly tagja.

1905 mâjus 25-én, Budapesten szûletett, ugyanott a
piaristâk gimnâziumâban 1923-ban érettségizett. Egyetemi
tanulmânyait Budapesten végezte, majd Londonban folytatta.



A jogtudomânyok doktorâvâ Budapesten 1927-ben, a bôlcsé-
szettudomânyok doktorâvâ Londonban 1932-ben avattâk. Az
utôbbit megelôzôen az 1931/32. tanévben a hâgai nemzetkôzi
jogakadémiât is elvégezte. 1952-ben a Wayne âllami egyetem a
jogtudomânyok (LL.) tiszteletbeli doktorâvâ avatta.

Pâlyafutâsât budapesti ûgyvédként kezdte. 1935-ben Bu
dapesten jogtanârrâ habilitâltâk. A jog- és âllamtudomânyi
karon 1943-ig adott elô. Ekkor az istambuli egyetem
vendégtanâraként Tôrôkorszâgba kerûlt, aboi 1945-ig diplo-
mâciai szolgâlatban âllt. 1946-tôl 1949-ig a budapesti
egyetemen a nemzetkôzi jog tanâra, 1951-tôl 1956-ig politikai
fogoly volt. 1957-ben Rockefeller-dîjat nyert, 1961-ig a
Harvard egyetemen dolgozott, aztân Massachusetts egyetemén
a politikai tudomânyok tanârâvâ nevezték ki. Freiburgban
vendégtanâr volt, a Hoover Institute-ban és a Stanford
egyetemen kutatômunkât végzett. Szâmos tudomânyos târ-
sasâg tagja lett, sok tanulmânyt és cikket kôzôtl.

Mûvei:

A kozrendi klauzula a magyar nemzetkôzi magdnjogban.
Budapest, Egyetem, 1928., 34 oldal.

Die deutsch-ôsterreichische Zollunion vor dem standigen
internationalem Gerichtshof. Wien, Manz, 1932., 142 pages.

Sernitudes of International Law. A Study of Rights m
Foreign Territory. London, King and Son, 1933., 250 pages.
Second revised and extended édition, London, Stevens and
Son, New York, Prager, 1958., 350 pages.

Az Âllandô Nemzetkôzi Birôsâg itélete a Pdzmdny Péter
egyetem perében. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1934., 62 o.

Fa Hongrie dans ses relations internationales (avec Gyôrgry
Baross). Budapest, Szent Istvân Târsulat, 1938., 210 pages.

Rift and Revolt in Hungary. Nationalism Versus Com-
Tnaunism. Cambridge, Harvard University Press, 1961., 590 p.

The Ouest for a United Germany. Baltimore, John
Hopkins University Press, 1967., 318 pages.

Bridge Across the Bosporus. The Foreign Policy of Turkey.
Baltimore, John Hopkins University Press, 1971., 418 pages.

The Turkish Straits and NATO. Stanford, Hoover
Institution, 1972., 348 pages.

The Unstable Balance in and around the Horn of Africa.
Ebenhausen/lsar, 1975., 59 pages.

381



Politics of the Indian Océan Région — The Balances
ofPower, New York, The Free Press, 1976., 273 pages.

Tanulmdnyai:

The Hungarian Révolution and International Law. The
Fletcher Review, Volume 2., No. 1 (159)., pp. 9-25.

The Santa Maria Case. Northwestern University Law
Review. Volume 56., number 1 (1961)., pp. 168-175.

El status de los satelites sovieticos y el derecho interna
tional. El Régimen Comunista en Europa Central y Oriental
(Mexico City, Editorial Jus), 1964., pp. 11-25.

Légal-Constitutional Doctrines on Germany s Post-World
War II Status. North Dakota Law Review, Volume 42., 1965.,
pp. 20-45.

The Régime and the Nation: Résistance and Coexistence.
Ten Years After by Tamâs Aczél. London, 1966., pp.
137-152.

Hungary. The Communist States at the Crossroads
Between Moscow and Peking by Adam Bromke. New York,
Praeger, 1965., pp. 71-86.

Transylvania and the Hungarian Minority. Journal of
International Affairs, Volume XX., 1966., pp. 32-43.

Hungary Since 1956: the Hungarian Road to Communism.
Issues of World Communism, Princeton, 1966., pp. 86-107.

Hungary. The Communist States in Disarray 1965-1971.
Minneapolis, 1972., pp. 121-134.

Conflicts and Arms Races Between Littoral States of the
Indian Océan. "Insecurity" (Camberra, Australia, Australian
National University Press), 1978., pp. 236-269.
1978., pp. 236-269.

VARADY IMRE

a bôlcsészettudomânyok doktora, okleveles kôzépiskolai
tanâr, olasz-magyar irodalomtôrténész, mûbirâlô és magyar-
olasz egyetemi tanâr (Roma, Italia). 1968 ôta a tudomânyos
fôosztâly tagja.

1892 jûlius 3 an, Nagybecskerek vârosâban, Torontâl
vârmegyében, Magyarorszâgon sziiletett. Kôzépiskolai tanul-
mânyait szûlôvârosâban, az egyetemieket Budapesten végezte.
Kôzépiskolai tanâri és bôlcsészettudomânyi doktori oklevelet



szerzett. 1914 augusztus 1-tôl 1919 mârciusâig katonai
szolgâlatot teljesîtett, mint tartalékos tûzér fôhadnagy szerelt
le. Kilenc évig a szombathelyi âllami fôreâliskola tanâra,
tovâbbi kilenc évig Rômâban a Collegium Hungaricum titkâra
volt. 1936 jûliusâtôl kezdôdôen a szegedi, majd kolozsvâri
Ferenc Jôzsef tudomânyegyetem, 1942 oktôberétôl kezdôdôen
pedig a bolognai egyetem rendes tanâra volt. Nyugalomba
vonulâsa utân Rômâban lakott. 1974-ben hunyt el.

Irodalomtôrténeti tevékenysége jobbâra az olasz-magyar
irodalmi kapcsolatok kutatâsâra irânyult. Szâmos tanulmânyt,
cikket és mûbîrâlatot irt, a Rômâban megjelenô Katolikus
Szemle âllandô munkatârsa volt, legtôbb mûbîrâlata is annak
hasâbjain jelent meg. A Magyar Talâlkozôk krônikâit évrôl
évre ttgyanott ismertette. Magyar nyelven olasz, olasz nyelven
pedig magyar irodalomtôrténetet is îrt.

VÂRALLJAI CSOCSÂN JENÔ

a hittudomânyok doktora, gôrôg katolikus âldozôpap,
statisztikus, tôrténész, egyetemi tanâr (Oxford, Oxfordshire,
England, Great Britain). 1976 ôta a tudomânyos fôosztàly
tagja.

1931 âprilis 7-én, Budapesten szûletett. Kozepiskolai
tanulmânyait ugyanott a cisztercitâk gimnâziumâban kezdte s
a reformâtus gimnâziumban fejezte be. 1949-ben érettségizett.
Utâna a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetem hittudo-
mânyi karân folytatott tanulmânyokat, amelyeknek ered-
ményeként 1958-ban târsadalombôlcseletbôl doktorrâ avattâk.
1961-tôl 1963-ig az Orszâgos Kardiolôgiai Intézet statisztikusa
volt. 1963/64-ben Athénben végzett régészeti és bizânci
tanulmânyokat, aztân 1964-tôl 1966-ig Rômâban a pâpai
Gergely egyetem târsadalomtudomânyi intézetének kôzgaz-
dasâgi tagozatât fejezte be. 1966-ban a palermôi Martoranâ-
ban a hajdûdorogi gôrôg katolikus egyhâzmegye âldozôpap-
jâvâ szentelték. Ezt kôvetôen az oxfordi egyetemen kezdett
kutatômunkât. 1969 ôta ugyanott népesedéstudomânyt és
kûlkereskedelmet ad elô. (1973/74-ben az egyetem hadâszati
tanulmânyi csoportjânak elnôke volt.) E mellett az Arpâd-kori
magyarsâg mûvelôdését, és kûlônôsen bizânci kapcsolatait és
mûvészettôrténetét tanulmânyozza.



Mûvei:

Azigazsdgosjôvedelemelosztâs. Budapest, 1958., 267 oldal
(doktori értekezés).

Négative Income Taxation in the United Kingdom.
Oxford, 1968., 67 pages.

Measurement of Reproduction and Fertility of the
Developed Countries (with Colin Clark). Oxford, 1970., 28
pages and 13 leaves.

Tanulmdnyai:

Hdrom Pest-vdrmegyei falu népesedése a X VIII. szdzad
mdsodik felében. Tôrténeti Statisztikai Kôzlemények, 1959.,
1-2., 58-107. oldal.

La population de la Hongrie au XXe siecle. Le mouvement
naturel de la population. Revue de l'Est, Volume V (1974).,
No.3., pp. 133-177.

Les mouvements migratoires hongrois au XXe. Revue de
l'Est, Volume V (1974)., No. 4., pp. 133-231.

Population et politique dans le bassin carpatique. Revue
d'études comparatives Est-Quest, Volume VIll (1977)., No.
3., pp. 75-170.

Kéziratai:

Byzantine Rite Hungarians in the Middle Ages. Manu-
script. 56 pages.

Shintoism among the Paleo -Hungarians. Manuscript.
391 oldal.

Giorgione Esztergomban. Kézirat. 68 oldal.

VARDY BELA

a bôlcsészettudomânyok doktora, tôrténetîrô, tôrténész,
egyetemi tanâr (Pittsburgh, Pennsylvania). 1968 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1936 jûlius 3-ân, Bercel kozségben, Nôgrâd vârmegyében
szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Passauban, egyetemi
tanulmânyait Cleveland-ben (a Western Reserve és a John
Carroll egyetemeken), Kentben, Bécsben és az indianai
Bloomingtonban végezte. Doktorrâ 1967-ben Bloomington-
ban avattâk. 1959 ôta ugyanott, 1963/64-ben a kansasi Tope-
kâban, 1968/69-ben Pittsburghben adott elô, 1969/70-ben és



1975/76-ban amerikai tanulmânyi ôsztôndîjjal a Magyar
Tudomânyos Akadémiân folytatott kutatômunkât és a buda-
pesti egyetemen volt vendégtanâr. 1964-ben a pittsburghi
Duquesne egyetemen assistant, 1967-ben associate, 1971-ben
pedig professer lett. Kôzben kilenc nagyobb tudomânyos
kutatô ôsztôndîjat ("grant"-et) kapott, tîznél tôbb tudomânyos
târsasâg tagjâul hivtâk meg. Orszâgos és nemzetkôzi kon e
renciâkon 1964 ôta kôzel 30 tanulmânyât mutatta be. 30-nâl
tôbb szaktanulmânyât, kôzel 60 kônyvismertetését, 50-nél tô
cikkét amerikai és magyar folyôiratok, heti- és napilapok
kôzôlték. Âlnéven is gyakran jelentek meg irâsai. Ezek kozul
kûlôn meg kell emlitenûnk az erdélyi magyarsâg véde mé en
"Gregory B. McGregor" néven kôzzétett irâsait. Az Encyclo-
pedia Britannica és mâs enciklopédiâk legûjabb kia âsai
szâmâra mintegy 60 kôzép-eurôpai vonatkozâsû cîn^zot
dolgozott fel. Gyakran tartott elôadâsokat egyesuletekben,
râdiô- és televîziô-adâsok keretében is.

Mûvei:

Baron Joseph Eôtvôs: The Political Profile of a Libéra
Hungarian Thinker and Statesman. Bloommgton, Indiana
University, 1967., 327 pages. \ a ^

History ofthe Hungarian Nation (with D.G. Kosary). Asto
Park, Danubian Press, 1969., 432 pages.

Hungarian Historiography and the Geistesgeschichte
School. Gleveland,Ârpâd Academy,1974.,96 P- -

Modem Hungarian Historiography: The Development of
Hungarian Historical Studies with an Emphasts on the
Twentieth-Century Schools of History. Pittsburgh, Duquesn
University, 1974., 494 pages.

Modem Hungarian Historiography. East European Mono-
graphs. No. XVII. Boulder and New York, East European
auarterly and Columbia University Press, 1976., 333 pages.

Baron Jôzsef Eôtvôs: Statesman and Novehst. Twa>me
World Authors Sériés. New York, Twayne Publishers, 1976.,
200 pages.

Tanulmdnyai:

Baron Joseph Eôtvôs on Liberalism and Natzonahsm^
Studies for a New Central Europe, Series 2., No.
(1967-1968)., pp. 65-73.



Baron Joseph Eôtvôs. Statesman, Thinkcr, Reformer.
Duquesne Review, Volume 13., No. 2 (1968)., pp. 107-119.

Antal Hodinka (Historian). Magyar Torténelmi Szemle,
Volumes., No. 2 (1972)., pp. 266-274.

Professor George Vernadsky and his Synthcsis of Russian
History. Duquesne Review, Volume 17., No 1 (1972) pp
51-57.

The Ottoman Empire in European Ilistoriography. A
Ré évaluation by Sândor Takâts. Turkish Review, Volume 2
No. 9 (1972)., pp. 1-16.

The Origins ofjewish Emancipation in Hungary. The Rôle
ofBaron Eôtvôs. Ungarn Jahrbuch, Volume 7., 1975. .pp. 1-48.

Hungarian Studies at American and Canadian Universi-
ties. Canadian-American Review of Hungarian Studies,
Volume2., No. 2 (1975)., pp. 91-121.

The Development of Easl European Historical Studies in
Hungary Prior to 194Ô. Balkan Studies ( 1 hessalonika,
Greece), Volume 18 (1977)., pp. 53-90.

A Traditional Historian's View on Hungarian History.
Canadian-American Review of Hungarian Studies, Volume 4,
No. 1 (1977)., pp. 59-65,

Az amerikai magyarsdgtudomdny kifejlôdése, nehézségei és
feladatai. Valôsâg (Budapest), 20. évfolyam, 8. szâm (1977),
49-62. oldal.

The World of Hungarian Populism. Canadian-American
Review of Hungarian Studies, Volume 5, No. 1 (1978),
pp. 41-50.

A magyar népiségtôrténet atyja, a nyolcvanéves Mdlyusz
Elemér. Ûj Lâtôhatâr,29.évfolyam,3.szâm (1978). ,232-237.o.

A magyar ifjûsdg a magyar jôvô szolgdlatdban. A VI.
MTk., 1967., 124-127. oldal.

Az Egyesûlt Allamok ûj Kina-politikdja és a magyar kérdés.
A XI. MTk., 1972., 28-33. oldal.

Magyarsdgtudomdny az észak-amerikai egyetemeken és
fôiskoldkon. A XII. MTk., 1973., 102-132. oldal.

A magyar tôrténetfrds mûltja. A XIll. MTk 1974
154-168. oldal.

A magyarsdg ôsszefogdsdnak és tudomdnyos tanulmdnyo-
zdsdnak kisérletei 1920-t6l 1945-ig. A XV. MTk 1976
238-250. oldal.



VÂRDY HUSZÂR AGNES

a bôlcsészettudomânyok doktora, irodalomtôrténész, mû-
forditô, fôiskolai tanâr (Pittsburgh, Pennsylvania). 1974 ôta a
tudomdnyosfôosztdly tagja.

1943-ban, Debrecenben szûletett. Leânykori neve: Huszâr
(férjezett Vârdy Bélâné). Kôzépiskolai tanulmânyait az ohiôi
Cleveland-ben, egyetemi tanulmânyait az ohiôi Columbusban
(B.S.), a pennsylvaniai Pittsburgh-ben (M.A.)> Heidelberg-
ben, Bécsben és Budapesten végezte, aboi 1970-ben avattâk
doktorrâ. Hârom éven ât a pittsburghi egyetemen adott elô.
1971 ôta a pittsburghi Robert Morris Collège tanâra,
ôsszehasonlitô irodalmat ad elô. Tôbb tudomânyos târsasâg
tagja, szâmos tanulmâny és cikk szerzôje. Magyar leânycser-
kész, cserkészvezetô, majd a clevelandi 33. szâmû Szilâgyi
Erzsébet leânycserkészcsapat parancsnoka volt. Pittsburghben
magyar iskolât, magyar nyelv- és kôzmûvelôdési tanfolyamot is
vezct.

A szakirodalmat angol és magyar nyelven 4 ônâllôan
megjelent mûvén kîvûl kôzel 20 tanulmânya, 24 enciklopédiai
cikke, 6 kônyvismertetése, 5 mûforditâsa, 19 orszâgos és
nemzetkôzi konferenciân bemutatott îrâsa és 12 kôzleménye
gyarapîtja.

Mûvei:

Hungarian Imagery in Lenaus Poetry. Pittsburgh, Uni-
versity, 1968., 109 pages.

Karl Beck élete és kôltôi pdlydja. Budapest, Egyetem.
Doktori értekezés. 1970., 297 oldal.

A Study in Austrian Romanticism: Hungarian Influences
tn Lenau's Poetry. Buffalo, East European and Slavic Studies,
1974., 173 pages.

Karl Beck. Budapest, Akadémiai Kiadô, 1982., 176 oldal.
The Folk Arts of Hungary (editor with Walter Kolar).

Pittsburgh, Duquesne University Tamburitzans Institute of
Folk Arts, 1981., 186 pages.

Nagyobb tanulmdnyat:
Nikolnus Lenau and Germanie Literary Interest in

Hungary during the First Half of the Nineteenth Century.
Canadian-American Revietv of Hungarian Studies. Volume 1
(1974)., pp. 28-35.



Alsô és kôzépfokû magyarsdgtudomdnyi oktatds Észak-
Amerikdban. AXm. MTk., 1974., 39-56. oldal.

A magyar nyelvoktatds nehézségei Észak-Amerikdban.
Otâgû Sîp (New Brunswick), 1(1974) évfolyam, 442-450 oldal.
Nyelvunk és Kultûrânk, 1974 decemberi szâm, 13-18. oldal.
Lâtôhatâr, V (1975). évfolyam, 8. szâm, 174-184. oldal.

Nikolaus Lenau kapcsolatai a magyarsdggal A XIV
MTk., 1975., 162-170. oldal.
^ Akétnyelvûség problémdt és elônyei az Amerikai Egyesûlt

Allamokban. Nyelviink és Kultûrânk, 1974 szeptemberi szâm,
16-21. oldal. Magyar Ûjsâg, 1977 jûnius 30-i és jûlius 7-i .szâm.

Literature and Politics in the Age of Reform (1830-1848):
Karl Becks Rote m the Junges Deutschland Movement.
Canadian-American Review of Hungarian Studies, Volume VI
(1979), No. 2., pp. 79-89.

Az egyetemes magyarsdg szemlélete. K XYX MTk 1980
48-49. oldal.

Research in Hungarian-American History and Culture:
Achievement and Prospects (with Steven B. Vârdy). The Folk
Arts ofHungary (Pittsburgh, 1981), pp. 61-116.

VERESS LAJOS

adatait lâsd Ddlnoki Veress Eajos néven.

VIETORISZ JÔZSEF

a mûszaki tudomânyok doktora, egyetemi magântanâr,
okleveles gépészmérnôk (Pittsburgh, Pennsylvania). 1974 ôta
a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1900 mâjus 27-én, Nyîregyhâzân szûletett, kôzépiskolai
tanulmânyait is ugyanott végezte. 1917 jûniusâtôl 1918
oktôberéig katonai szolgâlatot teljes'itett, tartalékos zâszlôs
volt. Harctéri szolgâlatâért az I. osztâlyû ezûst vitézségi
éremmel tûntették ki. Egyetemi tanulmânyait a "Jôzsefnâdor"
mûegyetemen végezte, ahol elôbb gépészmérnôki oklevelet,
késôbb mûszaki doktorâtust, majd magântanâri képesîtést
(habilitâciôt) szerzett. Két évig lâtogatta a kôzgazdasâgi
szeminâriumot, hârom éven ât pedig jogi tanulmânyokat
folytatott a miskolci jogakadémiân. 1924-tôl 1933-ig a
mûegyetem mechanikai-technolôgiai tanszékén tanârsegéd



volt, utâna pedig 1945-ig a m. kir. Vas-, Acél- és Gépgyârak
alkalmazottjaként a diôsgyôri vasgyârban, majd Budapesten
mint mûszaki tanâcsos, fôtanâcsos, igazgatôhelyettes, végiil
vezérigazgatô mûkôdôtt. Kôzben 1931-tôl 1939-ig ôsszekôtô
mérnôk volt a magyar âllam és a svédorszâgi Bofors-acélgyâr
kôzt, 1941-tôl 1943-ig pedig az iparûgyi minisztérium anyag-
hivatalâban a vas- és fémipari osztâly vezetésével bîztâk meg.
1947-tôl 1950-ig a Magyar Optikai Mûvek kitelepitett
részlegének ûzemi mérnôke volt az ausztriai Gmundenben^
1950-tôl 1965-ig a Koppers Company, Incorporated tervezô
mérnôke volt, azutân pedig ugyanennek a vâllalatnak tanâcs-
adô mérnôke. 1978-ban nyugalomba ment. Az Egyesû t
Âllamokban 9 talâlmânyât szabadalmaztâk. 1926 ôta szâmos
tanulmânyt és szakcikket kôzôlt, sok értékes elôadâst tartott.
Kiemelkedôbb

tanulmânyai:

The Malleability ofRolled Soft Steel and a New Method
for ils Improvement. Iron and Steel Institute, Carnegie
Scholarship Memoirs, 1930., Volume 19., pp. 167-189.

The Influence of Recrystallisation on Mild Steel Rolled
helow its Critical Range. Ibidem, 1932., Volume 21.
pp. 153-171. , . , .,.

Kritikus hôfok alatt hengerelt lâgyvas reknstallizacioja
utôlagos hideg alakûâs utdn. Budapest, Mûegyetem ( o ton
értekezés), 1932., 160oldal. n \ '

Ûj môdszerek az acélok hôkezelése terén. 193 . ^
legjobb elôadâsaként Cserhâty-plakettel jutalmazott sza
tanulmâny. ^ i q49

Fémek ôregedése (agzng).Magântanâri prôbaelôa as. •
Ôtvôzô elemek hatâsa az acélok tulajdonsdgaira.

Kézirat. .,
Szervezési problémdk a vas- és fémipari terméhek termelese

és elosztdsa terén. 1943.

Five Studies: Why Metals Crack? Metals at ^
Températures. Stresses and Strains in an Oméga Joint.
Feet Diameter Blast Furnace.Some Aspects on the Design ol
Large Blast Furnaces. Ail five studies are recorded m the
library of the Koppers Co., Inc., Pittsburgh, PA.

Study on Toroidal Expansion foints. Library of the
Koppers Co., 1958.



Reinforcement, Dynamic and Thermal Effects on the
Buckling Strength of Pressure Hulls, with I.S. Tuba. Pitts-
burgh, Westinghouse (classified), 1968.

Study on Dimensioning of the BOF Vessel Profile. Library
of the Koppers Co., In. 1974.

A magyar egyhdz a magyarsdg végvdra. A XI. MTk.
1972., 176-178. oldal.

Technolôgia és tdrsadalom. A XV.MTk., 1976., 196-208.o.

VINDIS ZOLTÂN

kôltô (Adelaide, South Australia State, Australia). 1980
ôta az irodalmifôosztdly tagja.

I9I6 februâr I6-ân, Nagykereki nagykozségben, Bihar
vârmegyében, Magyarorszâgon szûletett. Kisgyermekkora ôta
kisebbségi sorsban, Nagyvâradon élt, kôzépiskolai tanul-
mânyait is ott végezte. Jogot és kôzgazdasâgtudomânyt a
kolozsvâri egyetemen hallgatott. Erdély egy részének vissza-
csatolâsa utàn a m. kir. honvédség kôtelékében hadnagyi,
majd fôhadnagyi rangban katonai szolgâlatot teljesîtett. A
mâsodik vilâghâborû utân vândorolt ki Ausztrâliâba, aboi —
jelenlegi lakôhelyén —szakmunkâsként dolgozik.

Mûve-,

Versem, az élet. Adelaide, Dezséry Ethnie Publications,
1980., 99 oldal. (1980-ban bronz Ârpâd-érmet nyert.)

VITEZ FERENC

a hittudomânyok doktora, reformâtus lelkész, îrô és kôltô
(Perth Amboy, NewJersey). I97I ôta a tudomdnyos fôosztdly
tagja.

1920 augusztus I2-én, Gyôrke kôzségben, Abaûj-Torna
vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Kassân
végezte; I94I-ben érettségizett. Felsôfokû tanulmânyokat a
sârospataki reformâtus hittudomânyi fôiskolân, a pârizsi
protestâns hittudomânyi karon, majd Pittsburghben, Prince-
tonban és a Columbia egyetemen folytatott. Lelkészi oklevelét
1946-ban, tanitôi oklevelét Miskolcon 1947-ben szerezte meg.
Segédlelkészként Miskolcon és Cleveland-ben, lelkészként a



pcnnsylvaniai Springdale-ben teljesîtett szolgâlatot. 1955 ôta
Penh Amboy magyar reformâtus gyûlekezetének lelkésze.
Cikkei és tanulmânyai 1950 ôta a Reformâtusok Lapjâban,
1960 ôta a Testvériségben jelentek meg. Tîz mûve kézirat-
ban kiadâsra kész. 1968-tôl 1981-ig a Reformâtusok Lapjânak
szerkesztôje volt. Jelenleg a Kâlvin egyhâzkerûlet keleti
egyhâzmegyéjének esperese, a Kâlvin egyhâzkerûlet helyettes
pûspôke és a helyi lelkészegyesûlet elnôke.

Mûvev.

Tanitâs és imddsdgok reforrndtiLS betegek szdmdra. Perth
Amboy, szerzô, 1956., 24oldal.

Megûjulô egyhdz. Perth Amboy, szerzô, 1965., 23 oldal.
The Hungarian Perth Amboy,author,1975.,31 pages

{1976-ban ezûst Ârpâd-érmet nyert).
Magyar Jeremids siralmai. Egyhâzi kôltemények gyûj-

temcnye. Kézirat.

Reiigious Education m the Hungarian Reformed Churches
in the U.S.A. Perth Amboy, author, 1980., 20 pages.

VITTAY BELA

vitéz, ôstôrténeti kutatô, szkv. ezredes (Novelty, Ohio).
1973 ôta rendkîvûli tagés az Igazgatô Tandcs tagja.

1897-ben, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai tanulmâ-
nyait a vâci piaristâknâl és Budapesten végezte. 1915-ben
érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzése utân gyalogsâgi
hadnagyként kerûlt a harctérre. Sûlyosan megsebesûlt, szâmos
kitûntetésben részesûlt, a Székely Hadosztâly, majd az ônâllô
Székely Dandâr këtelékében is harcolt. A mâsodik vilâghâborû
idején mâr ezredparancsnok, majd ideiglenes hadosztâly-
parancsnok volt. A pécsi m. kir. III. Béla kirâly 8. honvéd
.gyalogezred utolsô parancsnokaként Dâniâba vezényelték,
aboi a magyar ûjoncképzô alakulatok parancsnoka lett. Az
angol megszâllô erôk parancsnoksâga az észak-németorszâgi
magyar csapatok fôfelûgyelôjévé jelôlték ki. Az Egyesûlt
Âllamokba 1951-ben vândorolt ki. 12 éven ât kenyérgyârban
dolgozott, e mellett magyar târsadalmi és kôzmûvelôdési
munkât végzett és ôstôrténeti kutatâsokat folytatott. 1975-ben
hunyt el. Kéziratban maradt



Pannônia terûlettôrténete Kr.e. 4000-tôl Kr.u. 1000-ig. A
magyarsâg ôstôrténete a vele vérségileg és nyelvileg rokon
népek vândorlâsa keretében napkelettôl a Kârpât-medencébe.
400 oldal és 30 térképvâzlat.

Tanulmdnyai:
A Széchenyï Tdrsasdg munkdssdga.A XII.MTk., 165-67.o.
Az abortiisz-rendelet ellen. A X. MTk., 181-82. oldal.

VLADAR PÂL

a kôzgazdasâgi és politikai tudomânyok licenciâtusa,
kôzgazdâsz, tôrténész, nagykereskedô és gyâriparos (Caracas,
Venezuela). 1978 ôta a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1925 augusztus 12-én, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai
tanulmânyait Budapesten, Sârospatakon, majd ûjbôl Buda
pesten végezte. Egyetemi tanulmânyokat a svâjci Lausanne-
ban folytatott, ahol 1945-ben kôzgazdasâgi és politikai
tudomânyokbôl licenciâtus szerzett. Utâna kétéves hoteliskolât
végzett és svâjci szâllodâkban tôltôtt gyakorlô évet. 1948 ôta
jelenlegi lakôhelyén kereskedelemmel és gyâriparral foglal-
kozik. Magyar târsadalmi és kôzmûvelôdési tevékenységet a
caracasi Magyar Hâz kôzmûvelôdési kôzpontjâban fejtett ki.
Vezértitkâr, elnôkhelyettes, 1966 ôta pedig — kétszeri meg-
szakitâssal — elnôk lett. A Magyar Hâz Rt. alapitô tagja, 4
éven ât volt alelnôke, 1967 ôta igazgatôsâgi tagja. 1970-ben a
caracasi Magyar Tôrténelmi Târsasâg alapitô tagja és titkâra,
1972-ben alelnôke, 1974 ôta pedig elnôke lett. 1978 ôta a
protestâns egyhâz presbitere.

Mint tôrténészt, a Buenos Aires-ben megjelenô Tôrténelmi
Szemle szâmaiban kôzôlt kôzel 10 tanulmânya tette ismertté.
Egyéb

tanulmdnyai:
Kimondottan szôrvdny jelleg. A XIX. MTk., 36-37. oldal.
A magyar "feudalizmus" fejlôdése. A XIX. MTk.,

219-229. oldal.

Jôvônk sarkkôve. A XX. MTk., 242-245. oldal.

.... -1.^



WASS ALBERT

grôf, a kolozsvâri egyetem dîszdoktora, îrô, regényîrô,
kôltô, szerkesztô és kiadô, egyetemi tanâr (Astor Park,
Florida). 1968 ôta az irodalmifôosztàly tagja, 1968-tôl 1978-ig
a szépirodalmi osztâly, 1978-tôl az irodalmi osztâly elnôke.

1908 januâr 8-ân, Vâlaszût kôzségben, Kolozs vârmegyé-
ben, Magyarorszâgon szûletett. A Czegei Wass-csalâd sarja.
Kozépiskolai tanulmânyait Kolozsvârott végezte. Egyetemi
tanulmânyokat Debrecenben folytatott, majd azok befejezése
utân Német- és Eranciaorszâgban tett hosszabb tanulmâny-
utakat. Az Erdélyi Szépmives Czéh egyik legnevesebb tagja
lett. Cikkei, tanulmânyai és elbeszélései a kolozsvâri Pâsztortûz
(1932-1941), Ellenzék (1932-1944) és Erdélyi Helikon (1935-
1944), majd a Hungarian Quarterly (1936-1942) hasâbjain
jelentek meg; szâmuk kôzel 1000-re tehetô. A mâsodik
vilâghâborû végén Erdélybôl Magyarorszâgra, onnan pedig az
orosz megszâllâs elôl Németorszâgba menekûlt. Irodalmi
tevékenységét megszakîtâs nélkûl folytatta. Az Egyesûlt Alla-
mokba 1951-ben vândorolt ki, aboi 1957-ben a floridai
egyetem tanâra lett.

Kûlfôldi tartôzkodâsa idején îrâsait a mûncheni Hungâria
(1945-1950), a KatolikusMagyarokVasârnapja (1949-1981). a
pittsburghi Magyarsâg (1951-1981), a clevelandi Kârpât
(1951-1964) és Képes Magyar Vilâghiradô (1972-1975), a
Nyolcadik Tôrzs (1973-1981), a Gainesville News (1957-1969)
és az Orlando Sentinel kôzôlte. "Magyar szemmel" cimû
nemzetpolitikai cikksorozatât 1963-tôl 1969-ig a Kanadai
Magyarsâg, 1969-tôl 1975-ig a torontôi Magyar Élet kôzôlte.
"Magyar Szépmives Czéh" néven kônyvkiadô vâllalatot in-
dîtott, tôbb orszâgos amerikai magyar szervezetben vâllalt
vezetô szerepet; nagyon sokat tett Erdély magyarsâga érde-
kében. Az Erdélyi Vilâgszôvetség amerikai tagozatânak
orszâgos elnôke, az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos
alelnôke, a Transylvania Quarterly szerkesztôje.



Szâmos kitûntetésben részesûlt. Még Magyarorszâgon
elnyerte a Baumgarten-dîjat, késôbb pedig a Klt-belsberg-
és a Zrinyi-dîjat is.

Mûvei:

Virâgtemetés. Versek. Kolozsvâr, Minerva, 1928.,92 oldal.
Fenyô a /legyieiôn.Versek.Kolozsvâr,Minerva,1930.86 o.
Farkasverem. Regény. Kolozsvâr, Erdélyi Szépm'ives Czéh

és Budapest, Rêvai, 1935., 186 oldal.
A temetô megindul. Verses drâma szavalô karra. Kolozs

vâr, Minerva, 1934. (Elôadtâk Marosvâsârhelyen 1934 au-
gusztus 14-én és 15-én.)

Tïtokzatos ôzèaA.Tôrténetek.Budapest,Rêvai, 1938., 162 o.
Jônnek! Észak-Erdêly felszabadulâsa. Budapest, Rêvai,

1940., 68 oldal.
Csaba. Regêny. Budapest, Rêvai, 1941., 268 oldal.
Tavak konyve. Mesêk. Budapest, Rêvai, 1942., 68 oldal.
Mire a fàk megnônek. Regêny. Budapest, Rêvai, 1942.,

212 oldal.

Egyedûl a vildg ellen. Kisregêny. Budapest, Nemzeti
Kônyvtâr, 1942., 63 oldal.

Vérben és viharban. Kisregêny. Budapest, Nemzeti Kônyv

târ, 1942., 78 oldal.
A A(25<ê/y arnyêMèan.Regêny.Budapest,Rêvai,1943. ,248 o
Tavaszi szél. Drâma. (A budapesti Nemzeti Szînhâz 1944

karâcsonyâra tûzte ki elôadâsât, amely azonban elmaradt.
Zrînyi-dijjal kitûntetett mû.)

Erdôk konyve. Mûnchen, Hungâria, 1946., 166 oldal.
(Nêmetûl; "Die Welt ist schôn", Stuttgart, Tauchnitz, 1946.,
2.kiadâs: 1975.)

Adjâtok vissza a hegyeimet! Regêny. Mûnchen, Hungâria,
1946., 212 oldal (nêmetûl: "Gebt mir meine Berge wiederl"
Zurich, Thomas, 1949.; spanyolul: "Devolvedme mis mon-
tanasi' Buenos Aires, Kârpât, 1958.; angolul: "Give Me Back
my Mountains!" 1970.; mâsodik magyar kiadâs: Buenos Aires,
i960.; harmadik magyar kiadâs: Amerikai Magyar Szépmîves
Czêh,'l970).

Rézkigyô. Mûnchen, Hungâria, 1946., 118 oldal.
Te és a vildg. Mûnchen, Hungâria, 1946., 64 oldal.
A Idthatatlan lobogô. Versek. Mûnchen, Hungâria, 1947.,



88 oldal (mâsodik kiadâs: Astor Park, 1970).
Ember az orszdgût szélén. Regény. Miinchen, Hungâria,

1948., 142 oldal.
Elvész a nyom. Regény. Szépmîves Czéh, 1976., Buenos

Aires, Kârpât, 1950., 396 oldal.
A t/zeîihdrom almafa. Regény. Buenos Aires, Magyarok

Ûtja, 1952. 336 oldal.
Az Antikrisztus és a pdsztorok. Regény. Buenos Aires,

Kârpât, 1955., 212 oldal.
Es sind die grôssten Schinerzen. Heidelberg, Keysersche,

1956., 432 pages.
A fiintinelli boszorkdny. Regény. Buenos Aires, Kârpât,

1957., 448 oldal, Amerikai Magyar Szépmîves Czéh, 1981.
Dics Spur verliert sich. Stuttgart, Steinkopf, 1958., 479 o.
Het Verloren Spoor. Utrecht, Uitgeverij de Dontein, 1959.,

279 pages.
Marchen vom See. Hamburg, Matari Verlag, i960., 78 p.
Atoksori kisértetek. Regény. Astor Park, Szépmîves Czéh,

1964., 248 oldal; angolul: Purple Ghosts of Damnation Row,
Danubian Press.

Elvdsik a veres csillag. Regény. Astor Park, Szépmîves
Czéh, 1966., 262 oldal; angolul: The Red Star Wanes,
Danubian Press, 1966.

Magunkrahagyottak. Regény. Astor Park, Szépmîves Czéh,
1966., 278 oldal. (Angolul: Forsaken Are the Brave, Danubian
Press, 1968.)

Valaki tévedett. Elbeszélések. Astor Park, Szépmîves Czéh,
1970., 188 oldal.

Kard és kasza. Regény. I.kôtet 1975., ll.kôtet 1976. Astor
Park, Szépmîves Czéh, 328 és 364 oldal.

Magyar monddk. Astor Park, Szépmîves Czéh, 1972., 72
oldal (Angolul: Hungarian Legends, Danubian Press

Magyar népmesék. Astor Park, Szépmîves Czéh, 1973., 78
oldal (Angolul: Selected Hungarian Folk TAles, Danubian
Press, 1973.).

Magyar ôrôkségûnk. Astor Park, Szépmîves Czéh, 1976.,
34 oldal (angolul: Our Hungarian Héritage).

Documented Eacts and Figures on Transylvania. Astor
Park, Danubian Press, 1977., 80 pages.

Haldlos kôd holtember partjdn. Kisregény. Astor Park,



Szépmîves Czéh, 1978., 96 oldal.
Deadly Fog at Dead Man's Landing, Danubian Press,

1979., 80 pages.

Tanulmdnyai:

Az elsô vildghdborû tôrténelmi elôzményei. A VllI. MTk.,
1969., 13-23. oldal.

Afdklyahordozôk ûnnepi kôszôntése. A XV. MTk., 1976.,
120-123. oldal.

Tovdbbi feladataink és lehetôségemk. A XVI. MTk.,
1977., 132-135. oldal.

Mit tehetûnk? AXX. MTk., 1981., 206-211. oldal.

WEÔRES GYULA

a bôlcsészettudomânyok doktora, nyelvész, okleveles kôzép-
iskolai tanâr, egyetemi tanâr (Helsinki, Suomi). 1969 ôta
a tudomdnyosfôosztdly tagja.

1899-ben, Somorja nagykôzségben, Pozsony vârmegyében,
Magyarorszâgon szûletett. A Budakeszi Weôres-csalâd sarja.
Kôzépiskolai tanulmânyait Budapesten, egyetemi tanulmâ-
nyait ugyanott végezte. Doktorrâ 1925-ben avattâk. Tanâri
oklevelét 1933-ban szerezte meg. 16 éven ât Helsinkiben
végzett jelentôs tudomânyos és kultûrdiplomâciai szolgâlatot.
Kôzvetlenûl a mâsodik vilâghâborû elôtt Ûjvidéken a m. kir.
Keleti Kereskedelmi Fôiskola fmn elôadôja volt. A mâsodik
vilâghâborû utân Finnorszâgba kôltôzôtt, ott folytatta értékes
kutatô és szakirodalmi munkâssâgât. Magyar és finn nyelven
100-nâl tôbb nagyobb tanulmânya és szâmos rôvidebb irâsa
jelent meg. Ezek kôzûl nevezetesebb

tanulmdnyai-.

Jôkai ja Suomi. Suomalainen Suomi, Volume 9., 1926.,
pp. 126-180.

Nykypavien unkarilainen runous. Ibidem, 1927.,
pp.362-367.

Unkarilaiset. Unkarin historia. Suomen Suku, Volume 2.,
1928., pp. 395-425., 451-470.

Kulttuuritaistelu Transilvaniassa. Valv.-Aika, Volume 6.,
1929., pp. 226-287.

Finn- és Észtorszdg tôrténete. Finnek, Észtek, Budapest,

i



Egyetemi Nyomda, 1929., 96-105. oldal.
Géza Gdrdonyi. Valv.-Aika, Volume 8., 1930., pp. 84-91.
Unkarin kirjallisuus. Heimotyô, Volume 1., 1938.,

pp. 714-718.

Unkarin taide. Iso Tietosanakirja, Volume 14., 1938.,
pp. 720-724.

Az 1848/49-es szabadsdgharc visszhangja Finnorszdgban.
A Xll. MTk., 1973., 269-274. oldal.

Finn ira Petofirôl. A XIII. MTk., 1974., 178-181. oldal.

Szôtdra-.

Unkarialis-suomalainen taskusanakirja. Magyar-finn
zsebszôtâr. Helsinki, 1934., 279 pages.

ZADUBAN GYÔRGY

karnagy (Willowdale, Ontario, Canada). 1970 ôta a
mûvészetifôosztdly tagja.

Magyarorszâgon szûletett, kôzépiskolai tanulmânyait is ott
végezte. A budapesti Zenemûvészeti Fôiskolân szerzett ok-
levelet. Kanadâba 1956 utân telepûlt ât. Torontôban "Kodâly
Ensemble"-1 szervezett, amelynek karnagyaként Kanadâban és
az Egyesûlt Âllamok tôbb vârosâban hangversenyeket rende-
zett, sok sikert aratott.

ZÂBORSZKY JANOS

a mûszaki tudomânyok doktora, gépész- és elektromérnôk,
egyetemi tanâr (St. Louis, Missouri). 1970 ôta a tudomdnyos
fôosztdly tagja.

1914 mâjus 13-ân, Budapesten szûletett. Kôzépiskolai és
egyetemi tanulmânyait is ott végezte. 1937-ben a mûegye-
temen gépész- és elektromérnôki oklevelet szerzett, 1940-ben
pedig kormânyzôi gyûrûvel avattâk doktorrâ. 1944-tôl 1948-ig
a fôvârosi villamos erômûvek fômérnôke volt, az 1947/48.

tanévben mint docens a mûegyetemen adott elô. 1948-ban a



missouri Washington egyetem tanâra lett. Tôbb tudomânyos
târsasâg tagja. tôbb ônâllô mû és szaktanuimâny szcrzôje.

ZADOR JENO

a bôlcsészettudomânyok doktora, zeneszerzô, karnagy és
zenetanâr (Los Angeles, California). 1967 ôta a inûvcszcti
fôosztdly tagja, 1975 ôta tiszteleti tag.

1894 november 5-én, Bâtaszék nagykôzségben, Tolna
vârmegyében szûletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Pccsett,
egyetemi tanulmânyait Halle és Munster (Westfalia) cgye-
temén végezte. Doktorrâ 1921-ben Mûnstcrben avattâk. Zenei
tanulmânyokat a bécsi és lipcsei konzervatôriumban folytatott.
1921-ben a bécsi zenekonzervatôrium tanâra lett. 1934-ben
megnyerte a magyar âllami dîjat, a kôvetkezô évben pedig a
budapesti Zenemûvészeti Fôiskola tiszteletbeli tanârâvâ ne-
vezték ki.

Az Egyesult Âllamokba 1939-ben telepûlt ât. 1940 ôta Los
Angelesben zenetanâr és a Metro-Goldwyn-Mayer Studio
hangszerelôje volt. 1935-ben New Yorkban a Collège of Music,
1971-ben pedig Chicagoban a Collège Conservatorium avatta
dîszdoktorâvâ. Eelsorolhatatlanul sok zenemû szerzôje volt.

Hét operâjân kîvûl 23 eredeti zenekari mûvct, 15 mâs
szerzô (Schubert, Haydn, Liszt, Bach, Rachmaninov stb.)
mûvének zenekarra tôrtént âtdolgozâsât, 2 kisebb és 1 vonôs
zenekari mûvét, 3 kamarazenekari, 2 hegedûre és zongorâra, 1
kûrtre és zongorâra, 1 csellôra és zongorâra, 1 zongorâra îrt
darabjât, 2 énekre, ének- és zenekarra, 3 énekkarra (a
capella), valamint 8 dalra zongorakisérettel szerzett mûvét
adtâk ki. 1977 âprilis 4-én Los Angelesben hunyt el.
Riemelkedôbb

alkotdsai:

A holtak szigete (a budapesti m.kir.Operahâz 1923-ban
mutatta be).

Diana (ugyanott 1927-ben mutattâk be).
Azra (Szép Ernô drâmâja utân; ugyanott 1936-ban).
A szûz és a gôdôlye (Zilahy Lajos drâmâja utân; 1965-ben

Los Angelesben mutattâk be).
The Scarlet Mill (based upon the play "Vôrôs malom"

by Ferenc Molnâr; New York, 1967).



) chu. A Chrisimas Le.çend.Libretto by Anna Egyud.1974.
C.zarda.s R/iapsody (1940).
huu/a.sy on T/icnics from "The Inspecter Général". 1973.
Ilun^ur/un Caprice. 1975.
Ilun^ur/an Scherzo. 1975.

St iid/cs for Orchestra. 1971.
l'ur/at/ons on a Hungarian Folksong. 1918.
Ilunganan Rhapsody. Xuinber 2. by Ferenc Liszt.
Duo Funtasy for Two Celles and String Orchestra vvith

Hai'iT and Timpani. 1971.
huntus/u Hungarica for Contrabass and Orchestra. 1970.
Rhapsody for C.imbalom and Orchestra. 1969.
D/i'crt/nicnto for Strings. 1954.
Ilunganan Fantasyfor Violin and Piano.
Song oj the Nyniph Called Echo. Soprano and Women's

Chorus with Piano. Text by Anna Eg\'ûd. 1975.
EniU'd^ (We Two). Song with piano, also for Soprano and

Orchestra. Te.xt byjosepha Chekova.
Lullaby to Peter. Text by Anna Egyiid. 1977.
Septeniber. Text byJânos Fôthy. 1922.

ZÂHONY A. JÔZSEF

a Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg és Rend amerikai III.
kerùletének széktartôja, a Magyar Târsasâg volt fôtitkâra
(Westlake, Ohio). 1975 ôta az Igazgatô Tandcs tagja.

1910-ben, Hatvanban, Heves vârmegyében szùletett. Ma-
.^ar nemesi csalâd sarja. A Ludovika Akadémia elvégzése
utân 1932-ben hivatâsos hadnaggyâ avattâk és szolgâlattételre
a .gyôri honvéd gyalogezredhez osztottâk be. 1934-tôl kôzbiz-
tonsâgi szolgâlatot teljesîtett, szâzadosi rangra emelkedett.
Magyarorszâg kormânyzôja 1942-ben Signum Laudis-szal,
1944-ben pedig a hadi Signum Laudis-szal tûntette ki.

1945-ben az ausztriai Innsbruckba keriilt, ahol bekap-
csolôdott az ottani Magyar Târsasâg kôzmûvelôdési tevé-
kenységébe. Munkâssâgât késôbb Clevelandben is folytatta,
nemcsak a Magyar Târsasâgban, hanem tôbb mâs szerve-
zetben is vezetô tisztséget tôltôtt és toit be, az Ârpâd Akadémia
munkâssâgât hathatôsan tâmogatta és tâmogatja.



Tanulmdnyai:
A hôsôk tiszteletének tôrténeti kialakuldsa. Kézirat. 48 o.

Szent Ldszlô, a lovagi eszme magyar megleslesûôje.
Kézirat. 36 oldal.

ZIRCZY ILONA

adatait lâsd Saly Gyôrgyné néven.

ZSIGMOND ELEMER

az orvostudomânyok doktora, egyetemi tanâr és kutatô
laboratôriumi igazgatô (Lincolnwood, Illinois). 1974 ôta a
tudomdnyos fôosztdly tagja.

1930-ban, Budapesten sziiletett, kôzépiskolai és egyetemi
tanulmânyait is ott végezte. Az Egyesûlt Âllamokba 1956 utân
kerûlt ki. Elôadâsait Ann Arborban a Michigan egyetem orvosi
karân kezdte, jelenleg Chicagoban az Illinois orvosegyetemen
az "anesthesiology" tanszékét tôlti be. E mellett sziv- és
agymûtétek anesztéziâjât vezeti, a kutatô laboratôrium igaz-
gatôja és az Anesthesiology helyettes igazgatôja. 1951 ôta
200-nâl tôbb tudomânyos cikket îrt, az Egyesiilt Allamokban
és vilâgszerte 300-nâl tôbb szakelôadâst tartott.

Mûve\

Ataract-Analgesia and Tranquilizers in Anesthesiology.
Springfield, Thomas Publication, in préparation.

Nagyobb tanulmdnyai-.
Creatinphosphokinase. Enzymology in Anesthesiology

(edited by F.F.Fôldes), New York, 1978., pp. 279-319.
The in vitro Inhibitory Effect ofLSD. Its Congeners and 5-

Hydroxytryptamine on Human Cholinesterases. Journal of
Neurochemistry, Volume 8 (1961 )., pp. 72-80.

The Distribution of Acetylcholinesterase and Butyryl-
cholinesterase in the Human Brain. Ibidem, Volume 9
(1962)., pp. 559-572.

Double-Blind Evaluation of Hydroxyzine Hydrochloride



in Obstétrical Anesthesia. Anesth. and Analg., Volume
45 (1967)., pp. 275-280.

Anesthetic Management of Pheochromocytoma. A review
of 11 Years' Expérience. Anesthesiology Review. Volume 5
(1978)., pp. 14-24.

Clinical Pharmacology and Current Uses of Ketamine.
Trcnds in Intravenous Anesthesia (Miami, Symposia Spécial
ises.. Inc., 1980), pp. 283-330.

Kôzleményev.
The Pharmacologie Basis for the Sélection of Preanes-

thetic Médication. A Pharmacologie Dilemma? Sci. Exhibit.
Prcsented at the International Anesthesia Research Society
Meeting, 40th Congress, February 28 - March 3, 1966., Bal
Harbor, Fiorida.

Genetic Anomaly of Muscle-CPK in a Family with
Malignant Plyperpryrexia. Proc. III. European Congress
Anesthesia, August 31 - September 4, 1970., Prague, Czecho-
slovakia; Advances in Anesthesia and Resuscitation. Avi-
cenum, Czechoslovak Med. Press, Volume 2 (1972)., pp.

1419-1426.

The Effect of Sériés of Anti-Cancer Drugs on Plasma
Cholinesterase Activity. Canadian Anesth. Soc. J., 19 (1972).,
pp. 75-82.

Pyridostigmine: a Safe and Effective Antagonist to
D-Tubocurarine in Anesthetized Man. J. Clin. Pharmacol.
Therap., 12 (1972)., p. 155.

Sagittal Tomography with Gasserian Ganglion Block.
Anesthes., 37 (1972)., pp. 464-465.

The Effect of Pancuronium on Plasma Free-Norepin-
ephrine and Epinephrine in Adult Cardiac Surgical Patients.
Acta Anasth. Scan., 22 (1978)., pp. 423-429.

Practical Management Aspects of Intraoperative Arrhyth-
mias\ The Anesthesiologist's Viewpoint. In International
Anesthesiology Clinics Anesthetic Considérations for Pédiatrie
Cardiac Surgery (Little Brown Co., Spring 1980),18.,No.1.

Pharmacokinetics of 2-Cloroprocaine in E E . Anes
thesiology, 51:S222,1979.
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