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BEKÔSZÔNTÔ

Régi tervUnk megvalôsitâsât kiséreltuk meg, amikor 1972
jûlius havâban szerény kôntosben kopogtattunk az ÂRPÂD
AKADÉMIAI ÉRTESÏTÔ elsô szâmâval. Az azôta eltelt hosszù
idô meggyôzôtt benniinket, hogy az iigyintézési és személyi hi-
rek kozlésére, valamint az egyéni eredmények hirszeru ismer-
tetésére feltétleniil és minél gyakrabban sziikség van.

Egyelôre azt akarjuk elérni, hogy legalâbb egymâsrôl tud-
junk idônként annyit, amennyit az eggytivétartozâs tudatânak
ébrentartâsa megkôvetel. Ennek a szûkreszabott célnak eléré-
se érdekében — mint mâr az 1. szâm "bekoszontô"-jében
ugyanezekkel a szavakkal râmutattunk — szukségiink van
arra, hogy mind egymâs tevékenységére, mind a magunk ki-
sebb-nagyobb sikerére felhivjuk az Igazgatô Tanâcs figyelmét,
s ekként mindannyian kozremûkôdjùnk az ÉRTESiTÔ szer-
kesztésében.

Az ÉRTESlTÔnek ezt és minden kôvetkezô szâmât meg-
kiildjiik az Ârpâd Szôvetség (magyar hivatâs- és hûségrend)
immâr 250 megbecsûlt, értékes tagjânak is, hogy az itt kifej-
tett munkaterveket, megvalôsîtâsra vârô feladatokat a maguk
tevékenységi terûletén erkblcsileg és kbzismert bôkezû âldo-
zatkészségukkel anyagilag is tâmogassâk. Amig ugyanis a ki-
magaslô értékû tudomânyos, irodalmi és mûvészeti alkotô
munkâssâgot kifejtô s kiilfôldbn élô honfitârsainkat az Ârpâd
Akadémia tagjai sorâba hivjuk meg, addig azokat a kûlfôldon
élô kivâlô honfitârsainkat, akik mâs munkateriileteken szol-

gâljâk hûséggel az egyetemes magyarsâg ôrôk és a nemzeti
emigrâciô ezeket elômozdltô kiilônleges céljait, vagy hivatâsuk
betôltése sorân szereznek a magyarsâgnak megbecsûlést és jô
hirnevet, az Arpâd Szôvetség (Hivatâs- és Hûségrend) tagjai
kôzé kérjuk fel.



Meggyôzôdésiink, hogy az Ârpàd Akadémia és az Ârpâd
Szôvetség tagjain kivul még igen sok olyan kivâlô magyar és
magyar szârmazâsû testvériink él a szabad vilâgon, aki ugyan-
azokért a célokért kiizd — egyelôre, vagy bizonyos okok
miatt — az emlitett két szervezet keretein kiviil, mint az
elôbbiek azokon belûl. Kulônôsképpen és elsôsorban a magyar
egyhâzak és egyesiiletek, intézmények és vâllalkozâsok veze-
tôire, a sajtô és râdiô kitiinô szerkesztôire s munkatârsaira
gondolunk mindazokkal egyûtt, akik a szellemi nagy Magyar-
orszâg lelki egységének ônzetlen munkâlôi, vagy lelkes hivei.
Ôket is kérjuk, fogadjâk ÉRTESÏTÔnket szeretettel, kîsérjék
az Akadémia és a Szôvetség tevékenységét érdeklôdô figyelem-
mel és tâmogassâk terveinek, nemes szâridékainak megvalô-
sitâsât mind erkôlcsiieg, mind anyagilag.

KÔZGYÛLÉSUNK

Az Ârpâd Akadémia nyolcadik évi rendes kozgyûlése (osz-
tâlyainak egyiittes iilése) a XIII. Magyar Talâlkozô keretében
1973. november 25-én, vasârnap délelôtt folyt le. Az iilést
Fûry Lajos elnok tâvollétében az Igazgatô Tanâcs elnoke,
Nàdas Jânos nyitotta meg. A mûkôdési jelentést Somogyi
Ferenc fôtitkâr mutatta be. A kôzgyûlés ezt egyhangûan tudo-
mâsul vette.

Tisztségviselôk vâlasztâsa

Fury Lajos einôk (kétévi kitûnô mukôdése utân munka-
beosztâsa miatt) és tôbb mas tisztségviselô lemondott.
Az ekként megûriilt tisztségek betôltésére az Igazgatô Tanâcs
nevében Nàdas Jdnos tett javaslatot, amelyet a kôzgyûlés
egyhangûan elfogadott. Az ûj elnôk fôtiszteletû Béky Zoltàn
tb. és rendes tag lett, aki székfoglalôjâban az Ârpâd Akadémia
jelentôségére mutatott râ és legidôszerûbb feladatait vâzolta.
A tudomânyos fôosztâly elnoke Selye Jânos, az irodalmi fôosz-
tâly elnoke Flôriân Tibor, a mûvészeti fôosztâly elnoke pedig
ûjbôl D' Albert Ferenc lett. Az ûjonnan létesitett magyarsâg-



tudomânyi osztaly elnokévé Bakô Elemért, a kôn3rv- és levéltâr-
tudomânyi osztâly elnokévé pedig SzUassy Sândort, az orvos-
tudomânyi osztâly elnokévé Kaveggia Lâszlôt, a tôbbi osztâly
elnokévé pedig ûjbôl a jelenlegi elnokoket vâlasztottâk meg.

A keleti keriilet elnokévé Bakô Elemért, a nyugati keriilet
elnokévé Nyirddy-Szabô Imrét vâlasztottâk meg. A kozponti
keriilet vezetôje tovâbbra is az Igazgatô Tanâcs elnbke, Nddas
Jdnos maradt. A fôtitkâri tisztség betoltésére az Ârpâd Akadé-
mia elnôke az Igazgatô Tanâcs elnokével egyetértésben to
vâbbra is Somogyi Ferencet kérte fel. Az Amerika fennâllâsâ-
nak 200. évfordulôjâval kapcsolatban kikûldôtt bizottsâg elno
kévé a kôzgyûlés Vdrdy Béldt vâlasztotta meg, az Ârpâd Aka-
démia tagjainak tudomânyos és irodalmi munkâssâgârôl szâ-
mot adô angol nyelvû kônyvészet (bibliogrâfia) sajtô alâ ren-
dezésével pedig Széplaki Jôzsefet bizta meg. Az Arpâd Akadé-
mia tisztikarânak és tagjainak teljes névsorât a szerkesztés
aiatt âllô XIII. Krônikâban tessziik kôzzé.

Székfoglalôk

Az osztâlyok egyûttes lilésén — a kôzgyûlés keretében —
hârom székfoglalô elôadâs hangzott el. Bogndr Kdlntdn "A lég-
kôrkutatâs legkivâlôbb magyar mûvelôi", Harcsdr Ferenc "Vé-
dekezés a magyarsâg rovâsâra elkôvetett ferdftésekkel és téve-
désekkel szemben", Vdrdy Bêla pedig "A két vilâghâborù-kôzti
magyar tôrténet-irâs néhâny kérdése" cimmel adott elô. Kardos
Talbot Bêla "A tôrténelmi és irodalmi értékelések alapelvei"
cimû székfoglalô elôadâsa a XIII. Magyar Talâlkozô november
24-i iilésén, Kocsis-Szucs Ferenc "Az ûrkutatâs hatâsa az em-

beriség fejlôdésére" cimû székfoglalô elôadâsa pedig a mémô-
kôk talâlkozôjân ugyanakkor hangzott el.

niés Lajos "Kôltemények", Lengyel Alfonz "Amerika sze-
repe a karthâgôi nemzetkôzi âsatâs kivitelezésében" és Szdz
Zoltân "Eurôpai biztonsâg és Magyarorszâg szerepe a bécsi
haderô-csôkkentési konferenciân" cimû székfoglalô elôadâsât

a fôtitkâr mutatta be. A bemutatâs alapjân elfogadott székfog
lalôk szôvege ugyanûgy az Ârpâd Akadémia évkônyvében (a
XIII. Magyar Talâlkozô krônikâjâban) jelenik meg, mint a
mâsik ôt székfoglalô szôvege. Felmerult az a gondolât is, hogy



a székfoglalô elôadâsokat sorozatb'an kiilôn kiadjuk. Az Igaz-
gatô Tanâcs mérlegeli a lehetôségeket.

Ûj tagok meghtvâsa

Az Igazgatô Tanâcs elôterjesztése alapjân a kôzgyulés —
utôlagos elfogadô nyilatkozatuktôl feltételezetten — a tudo-
mânyos fôosztâly keretében Baranski Tibort, Batizy Gusztâv
dr-t, Felsôôry Attila dr-t, Kelemen Pâlt, Vareska Gyôrgy dr-t
és Vârdy Béla dr. levelezô tagot a rendes tagok sordba, Basané,
dr. Molnâr Enikôt, Béky-Halâsz Ivan dr-t, Châszâr Ede dr-t,
Dreisziger Nândor dr-t, Fischer Viktort, Jablanczy Lâszlo dr-t,
Keresztes Kâlmânt, Ludânyi Andrâs dr-t, Szendrey Tamâs dr-t
és dr. Vârdyné, dr. Huszâr Âgnest pedig a levelezô tagok sord
ba, az irodalmi fôosztdly keretében Fazakas Ferencet, Molnâr
Zsigmond dr-t, Olâh Gyôrgyot, Saâry Évât és Sârvâri Évât a
rendes tagok, a mûvészeti fôosztdly keretében Réthâti Schill
Andrâst a rendes tagok, Bodô Sândort és Takâcs Pâlt a levele
zô tagok sorâba meghivta.

Itt emiitjuk meg, hogy az Akadémia ug5rviteli szabâlyzata
értelmében minden tagnak joga van ùj tag meghivâsâra az
Igazgatô Tanâcsnak javaslatot tenni. A javasiathoz csatoini
kell a javaslatba hozott rôvid életrajzât és tudomânyos, iro
dalmi, vagy mûvészi tevékenységének jegyzékét. Természete-
sen csak egészen kimagaslô értékû tudôsok, irôk és mûvészek
meghivâsârôl lehet szô. A meghivâsra valô minôsultség kérdé-
sében az illetékes osztâly, vagy szakosztâly véleményének fi-
gyelembe vételével az Igazgatô Tanâcs, a felvétel kérdésében
pedig a kôzgyulés dont, ezért a javaslatot célszerû bizalmasan
kezelni.

TENNIVALÔK

Az amerikai magyar hagyomdnyok éve

Kôzgyûlésiink — Bakô Elemér javaslatâra — kimondta,
hogy az 1974. évet a maga részérôl mint "az amerikai magyar
hagyomdnyok évé"-t iinnepli és iinnepelteti nemcsak az Egye-



siilt Allamokban, hanem az egész vilâgon, mert erre az ameri-
kai fiiggetlenségi harcban hôsi halâlt hait Kovâts Mihâly ezre-
des sziiletésének (1724. jûnius 12.) 250. évfordulôja kitûnô al-
kalmat nyûjt. Megkeresést intéz a szabad vilâgon mûkôdô min-
den magyar târsadalmi, kulturâlis és politikai szôvetséghez,
egyesûlethez és intézményhez, valamint az egyhâzak vezetôi-
hez, hogy az Arpâd Akadémiâval karoltve tegyék lehetôvé a
"Hungarian Héritage Year in America" tervének valôravâltâ-
sât és Kovâts Mihâly ezredes emlékének miné! szélesebbkôrû
felelevenitését.

Az amerikai magyar hagyomânyok éve egyben a mogyo-
rôdi csata (1074. mârcius 14.) 900. évfordulôja. Széll Sândor
tagtârsunk javaslatâra kôzgyûlésiink az 1974. évet egyûttal
Szent Lâszlô emlékévének is tekinti s arra tôrekszik, hogy a
mogyorôdi csata nemzetpolitikai vonatkozâsait megfelelô mô-
don kiemelje és hangsûlyozza.
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A magyar akadémiai gondolât emlékéve

Kôzgyûlésiink — ugyancsak Bakà Elemér tagtârsunk ja
vaslatâra — az 1975. évet mâr most "a magyar akadémiai gon
dolât évé"-nek nyilvânitja, mivel akkor lesz a Magyar Tudo-
mânyos Akadémia megalapitàsdt elinditô magyar orszâggyûlési
târgyalâson grôf Széchenyi Istvân felszôlalâsânak és példât
mutatô felajânlâsânak 150. évfordulôja, egyben az Ârpâd Aka
démia 10. évi rendes kôzgyûlése. Az elôbbi kitiinô alkalmat
nyùjt arra, hogy az 1479-ben Budân létesûlt Sodalitas Literaria
Danubiana emlékétôl kezdve a késôbbi akadémiai tôrekvése-
ket is felidézzuk, az utôbbi pedig arra, hogy — Széll Sândor
tagtârsunk javaslatânak megfelelôen — az 1975. évet egyben
Ârpâd honszerzô és honalapitô fejedelmiink emlékévének is
tekintsiik.

A Fiiggetlenségi Nyilatkozat 200. évfordulôja
Szabadsâgharcaink emlékéve

Kôzgyûlésiink — Vârdy Béla javaslatâra — elhatârozta,
hogy az amerikai Fûggetlenségi Nyilatkozat kiadâsânak 200.



évfordulôjâra bemutatja a magyar mûvelôdés mûltjât Észak-
Amerikâban, môdszeresen megvizsgâlja a magyarsâg, valamint
a magyarsâgtudat kérdését kiilbnos tekintettel arra, hogy mit
adott a magyarsâg és a magyar kidtûra — a Fiiggetlenségi
Nyilatkozat elôtt és utân — Amerikânak. Ennek sorân fôleg
az egyhâzak, a sajtô és kônyvkiadâs, a kulturâlis, tudomânyos
és târsadalmi egyesiiletek, az irodalom, a csalâd, az ifjûsâgi
mozgalmak, a sport és az iskola mûltjât és szerepét kell ki-
mutatni nemcsak a magyar kultûra fennmaradâsâban, hanem
amerikai hatâsâban is.

A feladat megoldâsâra a kozgyûlés Vârdy Béla elnôkleté-
vel kulbn bizottsâg szervezését hatârozta el. Meg kell itt emli'-
tenûnk azt is, hogy Szilassy Sàndor javaslatâra az Igazgatô
Tanâcs mâr a mùlt évben 500 $-os akadémiai pâlyadijat tûzbtt
kl "A magyarsâg sorsa és szerepe az Amerikai Egyesûlt Alla-
mokban" cfmmel (megjelent a XII. Magyar Talâlkozô krôni-
kâjânak 328. oldalân). A pâlyâzat hatârideje 1974. jùnius 30.

Az 1976. év a magyarsâg szabadsâgharcainak is emlékéve,
mert akkor lesz az 1956-os szabadsâgharc 20. évfordulôja,
amely bô alkalmat nyûjt arra is, hogy az 1046-os, 1703—1711-es
és 1848—1849-es magyar szaadsâgharcok okairôl, elôzményei-
rdl és eredményeirôl vilâgszerte megemlékezziink s a magyar-
sâgnak a szabadsâgért folytatott kûzdelmeire — "két pogâny
kôzt egy hazâért" — felhivjuk a szabad vilâg figyelmét, mint
ahogy ezt Széll Sàndor tagtârsunk javasolta.

A kettôs évfordulô alkalmâbôl — Nàdas Jânos tagtârsunk
régi elgondolâsa szerint — ossze kellene âllitani mindazoknak
a magyar és magyar szârmazâsù egyéneknek a névsorât is,
akik az amerikai fiiggetlenségi harcban részt vettek, az Egye
sûlt Âllamok torténetében kimagaslô érdemeket szereztek, vé-
delmében âldozatokat hoztak, hôsi halâlt haltak. Ezért kérûnk

mindenkit, akinek ilyen vonatkozâsû bârmilyen adata van, szi-
veskedjék azt velûnk kozôlni, vagy ha ilyenrôl tudomâsa van,
arra figyelmûnket felhivni. Kûlônosen szeretnénk osszeâllitani
az amerikai polgârhâborûban, a két vilâghâborûban, a koreai
és vietnami kuzdelmek sorân elesett magyar és magyar szâr
mazâsù hôsi halottak minél teljesebb névsorât.



Irodalmi vonatkozâsû feladatok

Kardos Talbot Béla tagtârsunk kiilônleges feladatok meg-
oldâsâra tett javasiatokat, amelyeket kozgyûlésùnk elfogado
hatârozata alapjân szintén az érdeklôdôk szîves figyelmébe
ajânlunk. Ezek a fôieg irodalmi vonatkozâsû kiilônleges fel
adatok a kôvetkezôk:

1) Az Akadémia kônyv- és levéltâri osztâlyânak nyilvântar-
tâsba kellene vennie az amerikai magyarok tulajdonâban lévô
magânkônyvtârakat, kônyv- és egyéb gyûjteményeket. 2) Meg
kellene teremteni a magyar mûveket angolra forditôk egyiitt-
mûkôdését. 3) 1975-re, Jôkai Môr szùletésének 150. évfordulô-
jâra, ki kellene adni a nagy irô életrajzât, amelyben kiilônôs-
képpen hangsùlyozni kellene Jôkainak azokat a mûveit,
amelyek amerikai vonatkozâsûak (ilyen van legalâbb nyolc)
és jô, ûj forditâsban az amerikai unitâriusok szâméra gondos-
kodni kellene "Egy az Isten" cimû regényének kiadâsârôl.

Mind az 1974, mind az 1976. évi feladatok megoldâsâval
szoros ôsszefûggésben Kardos Talbot Béla tagtârsunk még a
kôvetkezô irodalmi vonatkozâsû feladatok vâllalâsâra tett ja-
vaslatot;

1) Haraszthy Âgoston "Utazâs Észak-Amerikâban" cimû,
1852-ben megjelent mûvébôl ki kellene vâlasztani a ma is ér-
dekes részeket. 2) Kossuth Lajos amerikai beszédeinek az ed-
digi kiadâsoknâl jobb gyûjteményére volna szûkség. 3) Bôlôni
Farkas Sândor, Xantus Jânos, Heilprin Mihâly és az 1850 utân
Amerikâba érkezett magyar emigrânsok irâsaibol angol nyel-
ven szemelvényeket kellene kiadni. 4) Érdemes volna kôzôlni,
persze szintén angolul is, hogy mit irt Berzsenyi, Széchenyi,
Eôtvôs, Pulszky, Apponyi, stb. Amerikârôl. 5) Kivânatos lenne
Jôkainak azt a hârom regényét angolul megjelentetni, amelyek-
nek hôseit kihozta Amerikâba. 6) Érdemes lenne Szâmvald
(Stahel) Gyulânak az amerikai National Archivesben ôrzôtt
emlékiratait is kôzzétenni. 7) Meglmi és kiadni az amerikai
magyar atomfizikusok, biolôgusok, orvosok, épitészek, filme-
sek, stb., stb. teljesitményeinek szakszerû ismertetését.



Gyakorlati megoldâs

Az elôbbi négy javaslat-csoportban vâzolt munkaterv gya
korlati megoldâsa nem konnyû feladat. Csak akkor vâlik lehet-
ségessé, ha mind az Ârpâd Akadémia, mind az Ârpàd Szovetség
tagjai ôntevékenyen, kiilôn-kUlôn felkérés bevdrdsa nélkiil vàl-
laljâk a reâjuk vârô feladat elvégzését s annak sikere érdeké-
ben egyrészt haladéktalanul felveszik az érintkezést az emli-
tett szervezetek kozpontjâval, mâsrészt kapcsolatokat létesîte-
nek minden olyan szervezettel és intézménnyel, amely hivatâ-
sânâl fogva segitségére lehet akâr neki egyénileg, akâr Akadé-
miânknak.

A munkamegosztâs biztositâsa érdekében felkérjiik olva-
sôinkat, siirgôsen kozôljék velûnk, hogy milyen részfeladat
elvégzésére tudnak vâllalkozni, vagy akâr erkôlcsi, akâr anyagi
tâmogatâst nyùjtani.

Felkérjiik olvasôinkat arra is, hogy észrevételeiket, kiegé-
szitô, vagy môdositô javaslataikat szintén kozôljék veltink,
mert a magimk részérôl mindent el szeretnénk kôvetni a vâ
zolt javaslatok valôravâltâsa érdekében. Meggyôzôdésiink
ugyanis, hogy az azokban felsorolt feladatok gyakorlati meg
oldâsa mindnyâjunknak egyarânt érdeke és legszentebb ma
gyar kôtelessége.

A TAGOK TEVÉKENYSÉGE

Bibliogrdfia kiaddsa

Az Akadémia egyik legfôbb céljânak megvalôsitâsa érde
kében mâr évekkel ezelôtt elhatâroztuk, hogy az Akadémia
tagjainak tudomânyos, irodalmi és mûvészi teljesitményeirôl
kùlën kiadvânyban nyûjtunk tâjékoztatot. A késedelem oka a
sziikséges anyagi fedezet hiânya volt. Legujabban kilâtâs nyilt
ennek a nehézségnek a kikiiszôbôlésére. Elhatâroztuk tehât,
hogy a szôban forgô kiadvânyt, ha lehet, még ez év elsô felé-



ben megjelentetjuk. A kônyvészeti (bibliogrâfiai) anyag fel-
dolgozâsâval a kozgyûlés Széplaki Jôzsefet bi'zta meg, akinek
a fôtitkâr a birtokâban lévô teljes anyagot januâr 2-ân el is
juttatta. Sajnâlattal kell megâllapitanimk, hogy mindôssze 92
tag adatai âllnak eddig rendelkezésûnkre. Felkérjiik tehât
minden tagtârsunkat, hogy minél elôbb, de legkésôbb mârcius
15-ig bezârôlag okvetlenûl sziveskedjenek adataikat bekûldeni,
mert kûlonben a kiadvânyban éppen csak neviiket ludjuk fel-
tiintetni.

A tudomânyos, valamint az irodalmi fôosztâly tagjaitôl
azt kérjuk, legyenek szîvesek megjelent mûveik pontes kôny
vészeti adatait kozolni. Ezek az adatok a kôvetkezôk: 1) a mû
pontos cime; 2) a kiadâs helye; 3) a kiadô pontos megneve-
zése; 4) a kiadâs éve és 5) a mû terjedelme (oldalszâma); 6)
annak feltûntetése, hogy a mû hânyadik kiadâs és esetieg, 7)
hogy vannak-e benne képek, térképek. A nem onâlléan meg
jelent kozlemények esetében: 1) a kôzlemény pontos cime;
2) a gyûjteményes mû, vagy folyôirat, liirlap pontos cime;
3) gyûjteményes mû esetén a kiadâs helye, a kiadô megneve-
zése s a kiadâs éve; folyôirat, vagy hirlap esetén az évfolyam
(kôtet) és a szâm feltûntetése a megjelenés idôpontjânak
megemlitésével; 4) a kôzlemény terjedelmének meghatârozâ-
sâul a gyûjteményes mû, folyôirat, vagy hirlap vonatkozô ol-
dalszâmainak megadâsa.

Néhâny példa a bekûldés formâjâra:
1.) Ônàllô kônyv esetében:

Kis, Jôzsef: Az idôjârâs torvényei. New York, Arno Press,
1963. 125 p.
2.) Gyûjteményes munkdkban megjelent cikkek, tanulmânyok,
stb.:

Kis, Jôzsef: Az idôjârâs torvényei. A XI. Magyar Talâlkozô
Krônikâja. Cleveland, Ârpâd Kiadô Vâllalat, 1972. pp. 257—276.
3.) Folyôiratokban, ûjsâgokban megjelent cikkek, tanulmâ
nyok, stb.:

Kis, Jôzsef: "Az idôjârâs torvényei." Hungarian Quarterly.
Vol. 32, No. 9. (September 1, 1958), pp. 125—146.

Csak azokat az adatokat tudjuk kôzôlni, amelyek megfe-
lelnek a bibliogrâfiai szabâlyoknak.



A mûvészeti fôosztâly tagjai alkotâsuk, vagy alakitâsuk
(szerepûk) cimét, di'jazâsuk, vagy kitiintetésûk és szereplésiik,
hangversenyiik helyét és idôpontjât, a kiâllîtâsok helyét és idô-
pontjât kdzoljék.

Az adatokat legcéiszerûbb kôzvetleniil Széplaki Jôzsef
tagtârsunk cîmére (43 Mulligan Road, Athens, OH. 45701)
kûldeni, hogy az Ârpâd Akadémia tagjainak angol nyelvû tel-
jes bibliogràfidjàt minél elôbb megjelentethessiik s lehetôleg
még az amerikai hagyomânyok évében, 1974-ben minden ame-
rikai egyetem és kônyvtàr cimére eljuttathassuk. Tagjainknak
természetesen lehetôséget kivânunk biztositani, hogy a kiad-
vânyt kedvezményes âron maguk is beszerezhessék. Az erre
vonatkozô megkeresést késôbb kiildjuk ki.

KÉPVISELET

Minden szervezet jelentôségét tagjainak egyéni munkâs-
sâga, szereplése, sikere fokozza. Ez alôl a szabâly alôl az Ârpâd
Akadémia sem kivétel. Kérjiik tehât az Akadémia tagjait, hogy
ahol megjelennek, képviseljék az Ârpâd Akadémiât, élvezzék
annak tekintélyét, legyenek biiszkék râ, hogy a kiilfôldôn élô
magyar tudôsok, irôk és mûvészek hivatâsrendi testiiletének
tagjai. Alkalomadtân hivatkozzanak erre s szereplésiik sorân
hasznâljâk az Ârpâd Akadémia rendes, vagy levelezô tagja,
osztâlyelnoke, stb. clmet. Kapcsolôdjanak be a magyar egyhâ-
zak, szervezetek, intézmények, râdiôk és lapok tevékenységébe,
az utôbbiaknak legyenek bnzetlen munkatârsai.

ADOMÂNYOK

Korâbbi kôzgyûlési hatârozatok alapjân az Igazgatô Ta-
nâcs az Ârpâd Âkadémia rendes tagjainak évi minimâlis anya-
gi hozzâjârulâsât 10.00—20.00 $-ban, a levelezô tagok évi mini-



mâlis anyagi hozzâjârulâsât pedig 5.00—10.00 $-ban vagy ennek
megfelelô értékû kûlfoldi pénzosszegben âllapîtotta meg. Ez
az anyagi hozzâjârulâs a tagsâgi dijat helyettesiti, de adomâny
jellegû s az Amerikai Egyesiilt Âllamok teriiletén — mint
"donation" — a jôvedelmi adôbôl levonhatô. Ennek ellenében
a 20 dollârt fizetô rendes tagok a Magyar Talâlkozô Krônikâ-
jât, ameiy az Ârpâd Akadémia évkônyvét is magâban foglalja,
tagilletményként dijtalanul, a tôbbi tagok pedig elôâllitâsi
koltségen kapjâk. Az Ârpâd Szôvetség tagjai évi hozzâjârulâsâ-
nak (jôvedelmi adôbôl levonhatô adomânyânak) ôsszegét a
kormânyzôtanâcs a tagokra bizza.

Az adomânyok bekûldésének megkônnyitése céljâbôl vâ-
laszboritékot csatolunk. A csekket, vagy money ordert a
"Hungarian Association" nevére kérjiik kiâllitani.

Az Arpâd Akadémia tagjainak szives figyelmét felhivjuk a
VI. évi rendes kôzgyûlésnek arra a hatârozatâra, amelynek ér-
telmében a fôtitkàr kôteles mindazokat a tagokat, akik egyéni
tudomânyos, irodalmi, vagy mûvészeti tevékenységuk adatait
huzamosabb ideig nem kôzlik és adomânyaik bekùldését el-
mulasztjâk, a mûkôdô (aktiv) tagok sorâbôl a nem-mûkôdô
(inaktiv) tagok sorâba âtiktatni. A mulasztâsok pôtlâsânak
végsô hatâridejét az Igazgatô Tanâcs mârcius 15-ben âllapî
totta meg. Azok, akiknek az adomâny bekûldése nehézséget
okoz, kôzôljék ezt a fôtitkârral (Somogyi Ferenc, 220 Harding
Street, Medina, OH. 44256).

SZEMÉLYI HIREK

A clevelandi Magyar Kongresszus (a XIII. Magyar Talâl
kozô) nagysikerû megnyitô iinnepségén, valamint irodalmi és
mûvészestjén, 1973. november 23-ân, tovâbbâ dlszvacsorâjân,
november 24-én és a kongresszusi megbeszéléseken Akadé-
miânk tagjai kôziil kôzremûkôdôtt Bakô Elemér, Baranchi
Tamâska Endre, Béky Zoltàn, Ewendtné Petres Judith, Flôriân
Tibor, Gyimesy Kâsds Ernô, Kardos Talbot Bêla, Kerecsendi



Kiss Mârton, Ludwig A. Aurél, Nâdas Jânos, Somogyi Ferenc,
Szilassy Sàndor és Vàrdy Béla.

A XIII. Ârpâd-pâlyâzaton arany Arpâd-éremmel tuntették
ki Bakô Elemér, Ferencz Béla, Flôriân Tibor, Kerecsendi Kiss
Mârton, Szathmâry Kâroly, Szàz Zoltân és Széplaki Jôzsef
benyùjtott pâlyamûvét.

A pâlyâzaton ûjbôl sikerrel vett részt Âgoston Ede, Domo-
kos Sândor, Erdélyi Jôzsef, Horvâth Zoltân, Kisjôkai Erzsé-
bet, Kôrôsi Szabô Péter, Lantosné Szabô Elza és Thiery Ilona.

A pâlyâzat korâbbi nyertesei kozul Csôka Istvàn, ifj. Ba-
logh Ferenc az arany, Baranchi Tamâska Endre, Ferencz
Béla és Széplaki Jôzsef az ezûst, Bognâr Kâlmân pedig a
bronz Ârpâd-érem tulajdonosa lett.

A postakôltség kényszerû megtakaritâsa céljâbôl Értesî-
tônket tengerentûlra hajôpostâval kiildjûk. Ha emiatt Kedves
Tagtârsaink azt a megadott hatâridônél késôbb kapnâk meg,
akkor is kérjûk, legyenek szivesek ettôl fiiggetlenûl, de minél
elôbb elkûldeni vâlaszukat és a kért bibliogrâfiai adatokat.

☆ ☆ ☆

Kérjûk Kedves Tagtârsainkat, szîveskedjenek az elmùlt
évrôl szôlô mûkodési jelentésûket mielôbb bekuldeni, hogy
azt a Krônikâban kôzreadhassuk. Azokat a Tagtârsainkat pe
dig, akik életrajzi adatai még nem jelentek meg a Krônikâban,
arra kérjûk, legyenek szivesek azokat lehetôleg magyarul és
rôviden osszeâllitani s a tengerentûlrôl légipostân bekûldeni.

☆ ☆ ☆

Mint mindig, a legutôbbi Magyar Talâlkozô elôtt és utân
is hâlâs koszônettel vettûk a sok értékes hozzâszôlâst, beszâ-
molôt, ûdvôzletet. Emberi teljesitményképességûnk nem teszi
lehetôvé, hogy mindenkinek kûlon-kûlôn, egyéni levél ûtjân
vâlaszoljunk. Nagyon kérjûk Kedves Tagtârsainkat, ne vegyék
ezt rossz néven.



A MAGYAR EMIGRÂCIÔ

LEGHASZNOSABB KÉZIKONYVE

A CLEVELANDI MAGYAR TALÂLKOZÔK

ÉVENTE MEGJELENÔ

KRÔNIKÂJA

Benne 1961 ôta a magyarsâg minden idôszerû sorskérdésére
vonatkozô tâjékoztatâs megtalâlhatô.

Amig a készlet tart, szivesen kiegészitjuk esetleg hiânyos
gyûjteményét a régi kotetekkel.

A tizenkét Magyar Talâlkozô megbeszéléseinek anyagât 10 kôtet
tartalmazza. (A II-III. és a IV-V. Magyar Talâlkozô anyaga 1-1

kôtetben jelent meg.)

Jegyezze elô a rôvidesen megjelenô ûj kôtetet is!

A Krônikâk 1966 ôta az Arpâd Akadémia évkônyveit is
tartalmazzdk.


