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I am delighted to send warmest greetings to
the Hungarian Association on the thirtieth
anniversary of your founding.

Under the leadership of Dr. John B. Nadas,
your organization has worked to preserve and
propagate the Hungarian culture and héritage.
Through a wide range of activities and pro-
grams, the Hungarian Association adds great
richness to American life.

On this eightieth birthday célébration for
Dr. Nadas, I send my heartfelt good wishes for
a joyous day and ail my best for the continued
success of the Hungarian Association.
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ELÔZMÉNYEK

ALTALANOSSÂGBAN

A magyarsâg egész tôrténete folyamân talân azok a
vezetésre és alkotâsra hivatott magyarok tekinthetôk a leg-
tragikusabb sorsû nemzedék tagjainak, akik az elsô vilâg-
hâborû idején szûlettek vagy élték gyermekkorukat. Ifjûkori
reményeiket ugyanis a trianoni orszâgcsonkîtâs tôrte ôssze,
férfîkoruk hajnalân pedig a nemzeti épitô munka mester-
ségesen elgazosîtott mezején sem kaptak megfelelô munka-
kôrt. Békés ûton mégis az igazsâgtalanul elcsatolt magyar
terûletek visszaszerzéséért kûzdôttek, majd ennek eredmé-
nyeként felvidéki és erdélyi magyarok milliôit ôlelhették
magukhoz. Végûl azonban, mint apâiknak ezer éven ât
annyiszor, amîg tudtâk, védeniûk kellett hazâjukat és vele
egyûtt a keresztény Eurôpât is a râtâmadô, idegen szelle-
miségû, keleti tûlerôvel szemben. Férfîkoruk delén aztân
a mâsodik vilâghâborû kôvetkeztében mindenûk elveszett.
Fôldônfutôkkâ lettek.

Ezek a magyarok "annyi balszerencse kôzt s oly sok
viszâly utân" rendûletlenûl hittek a magyarsâg igazâban,
létjogosultsâgâban és tôrténelmi elhivatottsâgâban. A ter-
mészetes fôldrajzi egységet alkotô ezeréves orszâg politikai
és hatalmi erôszakkal feldarabolt részein, az egymâstôl
mesterségesen elzârt halmokon és hegyeken mâr otthon
lârmatûzeket gyûjtottak. Megûjulô târsadalmi és gazda-
sâgi rendrôl âlmodtak, az orszâgépitô elsô szent kirâly
halâlânak 900. évfordulôja utân pedig céltudatosan el-
indultak a szociâlis Magyarorszâg felépitésének ûtjân is.

A mâsodik vilâghâborût kôvetô fôldindulâs reményte-
lenségének borzalmas éjszakâjâban ezek a magyarok emel-
tek magasba vilâ^tô fâklyâkat, amelyeknek fényénél az ôsi
fôldrôl kiûldôzôtt, ârva magyarok idegenben is megtalâl-
hattâk egymâst. Altôtting, Landshut, Innsbruck, Salzburg,
Feffernitz, Kellerberg vagy Spittal and der Drau tâjain,
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ELÔZMÉNYEK

Altalânossâgban

A magyarsâg egész tôrténete folyamân talân azok a
vezetésre és alkotâsra hivatott magyarok tekinthetôk a leg-
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terûletek visszaszerzéséért kûzdôttek, majd ennek eredmé-
nyeként felvidéki és erdélyi magyarok milliôit ôlelhették
magukhoz. Végiil azonban, mint apâiknak ezer éven ât
annyiszor, amîg tudtâk, védeniûk kellett hazâjukat és vele
egyiitt a keresztény Eurôpât is a râtâmadô, idegen szelle-
miségû, keleti tûlerôvel szemben. Férfikoruk delén aztân
a mâsodik vilâghâborû kôvetkeztében mindenûk elveszett.
Fôldônfutôkkâ lettek.

Fzek a magyarok "annyi balszerencse kôzt s oly sok
viszâly utân" rendiiletlenûl hittek a magyarsâg igazâban,
létjogosultsâgâban és tôrténelmi elhivatottsâgâban. A ter-
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lârmatûzeket gyûjtottak. Megûjulô târsadalmi és gazda-
sâgi rendrôl âlmodtak, az orszâgépîtô elsô szent kirâly
halâlânak 900. évfordulôja utân pedig céltudatosan el-
indultak a szociâlis Magyarorszâg felépitésének ûtjân is.

A mâsodik vilâghâborût kôvetô fôldindulâs reményte-
lenségének borzalmas éjszakâjâban ezek a magyarok emel-
tek magasba vilâgîtô fâklyâkat, amelyeknek fényénél az ôsi
fôldrôl kiûldôzôtt, ârva magyarok idegenben is megtalâl-
hattâk egymâst. AItôtting, Landshut, Innsbruck, Salzburg,
Feffernitz, Kellerberg vagy Spittal and der Drau tâjain,



tâboraiban ôrtûzeket raktak, magyar kôzôsségeket szerveztek.
Mindenûtt meggyôzôdéssel hirdették, hogy a csillagos ég
a magyarsâgnak hontalansâgâban is ugyanazt az egyetlen,
ôrôk célt mutatja, mint amelyet a Dunântûl lankâs domb-
jain, Erdély bûszke bércein, a Felvidék magasba nyûlô
hegyein vagy a Kis- és a Nagyalfôld slksâgain mutatott év-
szâzadokon keresztûl.

Vâllaltâk azt a magyar szolgâlatot, amelyet éppen kellett,
és azt végezték becsûlettel, ahogy lehetett. Kôtai Zoltdn,
a vatikâni missziô magyar delegâtusa 1947 augusztus 20-ân
az altôttingi zarândoklaton legalâbb tîzezer magyar lelkében
lobbantotta lângra ôseink hitét. Kisbarnaki Farkas Ferenc
pârtpolitikâtôl mentes magyar szabadsâgmozgalmat kez-
deményezett és Eurôpa-szerte jô magyar cserkészmunkât
indîtott el. Zâkô Andrâs vezetésével a honvédô magyar
barcosok bajtârsi kôzôsségbe tômôrûltek. Lapok és folyô-
iratok, egyesûletek létesûltek. Az utôbbiak sorâban az 1848-
as magyar szabadsâgharc szâzadik évfordulôjânak évében,
"1948 jûnius 3-ân egy innsbrucki vendéglôben hûsz magyar
fêrfi gyûlt ôssze, hogy megalakûsa a dolgozô magyarok
politikamentes târsasdgât. " '

DR. NÀDAS JÀNOS

Az innsbrucki magyar férfiak ôsszehivôja s a megala-
kulâst kôvetôen az innsbrucki Magyar Târsasâg fâradtsâgot
nem ismerô, lelkes vezetôje dr. Nddas Jdnos volt, aki tôbb
ezer târsâval egyûtt 1945-ben kerûlt Innsbruckba.

Nddas Jdnos, a kôzgazdasâgtudomânyok doktora, ok-
leveles kôzgazda, kôzgazdasâgtudomânyi és politikai szaklrô
stb. 1903 januâr 28-ân Kecskemét vârosâban szûletett.
Kôzépiskolâit Kolozsvârott a reformâtus kollégiumban vé-
gezte, érettségi vizsgâjât is ott tette le. Egyetemi tanulmâ-
nyokat Budapesten, Berlinben és Grâcban folytatott. Dok-
tori oklevelét Budapesten szerezte meg. Mint a Kôzgazda
sâgtudomânyi Egyetem hallgatôja, az egyetem ifjûsâgi egye-
sûletének 5 éven ât, a Magyar Egyetemi és Fôiskolai Hallga-
tôk Orszâgos Szôvetségének pedig két cikluson ât volt elnôke.
Mindkettônek ôrôkôs tiszteletbeli elnôkévé vâlasztottâk.



Mint a MEFHOSz orszâgos elnôke, 1928-ban tagja volt
annak a kûldôttségnek is, amely Kossuth Lajos szobrânak
leleplezésére jôtt Magyarorszâgrôl New York vârosâba.

Tanulmânyainak befejezése utân politikai pâlyafutâsât
Ujpesten kezdte el. Az ottani Keresztény Kôzségi Part tit-
kâra, majd elnôke lett s a vâros képviselôtestûletének tag-
jâvâ vâlasztottâk. Az ûjpesti "Igaz Szô" dmû hetilap tulaj-
donos-szerkesztôje, mint ilyen a Magyar Sajtôkamara tagja,
majd titkâra, végiil a vidéki hetilapok osztâlyânak elnôke
lett. Ôccsével, dr. Nâdas Gyulàval egyûtt "Nemzeti Ifjak
Klubja" néven ifjûsâgi szervezetet alakîtott. 1933 mârcius
15-én xntéz Gômbôs Gyula munkatârsai kôzé vâlasztotta és
a Nemzeti Egység Pârtja ûjpesti szervezetének titkârâvâ ne-
vezte ki. Késôbb a Magyar Élet Pârtjânak kôzponti titkâra,
orszâgos fôtitkâra s e mellett Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye
tiszteletbeli fôszolgabîrâja és Lukâcs Bêla târca nélkûli mi-
niszter elôadôja lett. ^

Magyarorszâgot 1945 âprilisâban hagyta el. Csalâd-
jânak tôbbi tagjâval egyûtt elôbb Linz kôrnyékén, késôbb
Innsbruckban telepedett le, ahol 1948 jûnius 3-ân — mint
emlUettûk — életre hîvta a Magyar Târsasâgot.

AZ INNSBRUCKI MAGYAR TÀRSASÀG

Mint kôztudomâsû, a francia megszâllô hatôsâg nem
adta ki a magyar menekûlteket. Innsbruckban és kôrnyé
kén igen sok volt politikus és mâs kôzéleti személyiség tar-
tôzkodott. Az Innsbrucktôl néhâny mérfôldnyire levô Solbad
Hall vâroskâban — fôleg a hadsereg volt tagjaibôl, akik
ott talâltak ideiglenes otthonra — a Magyar Târsasâgnak
igen tevékeny csoportja alakult meg.

Nddas Jdnos dr. elnôkletével az innsbrucki Magyar
Târsasâg tagjai minden héten ôsszejôttek, elôadâsokat,
megbeszéléseket, vita- és nôtaesteket, bridzs- és sakkverse-
nyeket rendeztek. Mindig csak azt nézték, ami a magyart
a magyarral ôsszekôti. A nagy magyar ôsszefogâst szolgâl-
tâk. Szâmuk mâr az elsô évben megsokszorozôdott. Magyar
Târsasâguk azonban mindvégig megmaradt annak, aminek



induit: barâti, csalâdi egyuttesnek. Ez az egyùttes tôbb szép
és nagy gondolatot indîtott el és kôlcsônôs tâmogatâst biz-
tosîtott nemcsak a Magyar Târsasâg tagjainak, de mâs
magyaroknak is. Ezt a Magyar Târsasâg kétféleképpen
tette lehetôvé.

1. Minden szerdân este kifûggesztették a Magyar Târ
sasâg hirdetôtâblâjân — a Magyar Târsasâg hirdetményei-
vel egyiitt — az International Refugee Organization (IRO)
és a szociâlis szolgâlat legfrissebb hireit, az âtképzô tanfo-
lyamokra vonatkozô kôzleményeket, az âllâs- és munka-
szerzés lehetôségeivel kapcsolatos tâjékoztatôkat, a mâr âllâs-
ban-munkâban levôket érintô rendelkezéseket és a beszer-
zési forrâsok ismertetôit.

2. "Tdmogassuk magyar véreinket" cimmel az innsbrucki
Magyar Târsasâg kôrleveleket adott ki, amelyekben kôzôl-
te (példâul a 13. szâmû kôrlevélben, amely 1949 mâjus 27-én
kelt) az angol, francia, német, spanyol nyelvtanârok és for-
dîtôk, a zene- és énektanârok, az iskolai elôkészitést végzô
tanîtôk, az ûgyvédek, szabôk, cipészek, a harisnyakészîtô,
râdiôjavîtô, irôgépmechanikus, ôrâs, szûcs, szônyegszakértô,
sokszorosîtô, a borbély és a mosônô, a foltozô és a stoppolô
nevét és cîmét. A kôzlés minden alkalommal két kûlôn ké-
réssel végzôdôtt. Az egyik a tâmogatâsra érdemes magyarok
cîmének kôzlésére irânyult, a mâsik pedig ûgy szôlt, hogy
megelégedés esetén az ajânlottak cimét minél tôbb érdek-
lôdôvel kôzôljék, kifogâs esetén pedig az ârra vagy munkâra
vonatkozô panaszt hozzâk a Magyar Târsasâg titkârsâgâ-
nak tudomâsâra. Talân azt is érdemes megemlîteni, hogy
a kisipari tevékenységre âtképzettek soraiban igen sok egye-
temi végzettségû vâllalkozô akadt. ^

Kûlôn meg kell emlitenûnk, hogy az innsbrucki Magyar
Târsasâg minden héten szerda este rendezett ôsszejôvetelein
az elôadôk kôzôtt igen neves személyek szerepeltek, mint
példâul Baross Gdbor, ft. Kôzi-Horvdth Jôzsef dr., vitêz
Marton Béla, Nyirjesy Sdndor dr., ft. Jaszovszky Jôzsef dr.,
Sallô Jdnos dr., Stomfay-Stitz Jdnos dr., Szabâ Istvdn dr.
és sokan mâsok. Szînmûvészeink kôzûl Gdrdos Kornélia és
Kovdch Kriszta ragyogtatta tehetségét. A szokottnâl is jô-
val fokozottabb érdeklôdés tâmadt, amikor Nddas Jdnos dr.



elnôk meghîvâsâra Macartney C. Aylmer dr. angol tôrté-
netîrô s egyetemi tanâr egy héten keresztùl a Magyar Târ-
sasâg vendége volt s e kôzben elôadâsokat tartott, majd a
politikai és katonai vezetôk — mint szemtanûk — meg-
hallgatâsa utân ott végezte "October Fifteenth. A History
of Hungary 1929-1945" cîmû kétkôtetes nagy mûvének végsô
simitâsait. Kôztudomâsû, hogy Macartney professzornak
ez a nagyszabâsû alkotâsa vilâghîrûvé s a magyar tôrténe-
lem egyik legvitatottabb szakaszânak igen értékes és fontes
kûtforrâsâvâ lett.

Az elsô évfordulô ûnnepi ûlése 1949 jûnius 8-ân valô-
ban "a dolgozô magyarok seregszemléje" volt. Hangulatât
egy héttel korâbban a Rôssl-vendéglô kerthelyiségében nagy
magyar nôtaest készUette elô, amelyen Mészdros Sândor dr.
(volt m. kir. tôrvényszéki bîrô) és magyar zenekara, tovâbbâ
nôtahangverseny keretében Farkas Jânos, Nagy Tïborné,
dr. Simon Sdndorné és Szalay Ldszlô énekmûvész mûkôdôtt
kôzre. ^

Az innsbrucki Magyar Târsasâg îgy folytatta mûkôdé-
sét a kôvetkezô évben is mindaddig, amîg tagjainak tûl-
nyomô tôbbsége ki nem vândorolt a vilâg minden tâja felé.
Nddas Jdnos dr. édesanyjâval és csalâdjânak tôbbi tagjâval
egyûtt az ohioi Cleveland vârosâban talâlt ûj otthonra, aboi
az innsbrucki példa alapjân hamarosan folytatta korâbbi
tevékenységét.

1. Az innsbrucki Magyar Târsasâg 1949 mâjus 27-én kelt 13. szâmû kôrlevele.
2. "Az Ârpâd Akadémia tagjainak tevékenysége" (Cleveland, 1982), 252. oldal.
3. Az innsbrucki Magyar Târsasâg idézett kôrlevele.
4. Ugyanaz



MEGALAKULÀS

CLEVELANDI ADOTTSÀGOK

Az 1950 kôriil Clevelandbe ûjonnan érkezô magyarokat
a régiek nagy szeretettel fogadtâk és vezették be a mâr meg-
levô magyar egyhâzkôzségekbe, gyulekezetekbe, egyesûle-
tekbe és intézményekbe, ezért az ûjonnan kiérkezett (dis-
placed persons) magyarok eleinte nem is gondoltak arra,
hogy kûlôn egyesûleteket alakîtsanak; inkâbb a mâr meg-
levô keretekben igyekeztek magyar kôzôsségi munkât vâl-
lalni. A Magyar Ônképzôkôr, az Amerikai Magyar Szôvet-
ség Kossuth-osztâlya, a Szent Istvân Kôr és a Verhovay
Testvérsegîtô Egylet tagjai kôzé sokan léptek be és kôzûlûk
tôbben jutottak vezetô szerephez is. Késôbb az ûj bevân-
dorlôk egyik leglelkesebb tâmogatôja, a régi amerikai
Olexo Imre vezetésével az ûj bevândorlôk egyik jelentôs
csoportja 1952 februâr 16-ân "Magyar Segély- és Kultur-
egylet" néven, de az Egyesûlt Magyar Egyletek keretében,
mâsik csoportja pedig a Verhovay Testvérsegîtô Egylet 573.
szâmû fiôkjâban Somogyi Ferenc dr. elnôkletével ônâllôsult.
Mindkettô igen figyelemre méltô kôzmûvelôdési tevékeny-
séget kezdett, de bizonyos fokig természetszerûen alkalmaz-
kodott a korâbban kialakult szokâsokhoz. Ennek kôvetkez-
tében mindinkâbb érezhetôvé vâlt az ûjonnan érkezettek
teljesen ônâllô tômôrûlésének szûkségessége. Eszterhds Istvân
dr. kezdeményezésére — Fekete Bertalan dr., NddasJdnos dr.,
Somogyi Ferenc dr. és mâsok kôzremûkôdésével — ekkor
alakult meg 1952 âprilis végén a magasabb fokû tudomâ-
nyos igények kielégltésére is tôrekvô "Dunai Intézet" (Danu-
bian Institute), amely a Szent Istvân Kôrrel egyûttesen meg-
szervezte a kétéves Szent Istvân Szabadegyetemet, majd a
John Carroll egyetemen az elsô tudomânyos konferenciât
is. Elvontabb târgykôrrel Szdsz Béla dr. "Magyar Kisebb-
ségi Intézet"-e mâr korâbban megkezdte mûkôdését. ^

Ilyen adottsâgok kôzt hlvtâ ôssze Nddas Jdnos dr., az
innsbrucki Magyar Târsasâg volt elnôke a Lorain Avenue-n



levô W. Rudolf-féle étterem kûlôn helyiségében 1952 no-
vember 9-én, vasârnap délutân a Magyar Târsasâg alakulô
ûlését, amelyen kôzel szâzan jelentek meg. Nâdas Jânos dr.
tâjékoztatô elôadâsa és rôvid megbeszélés utân a jelenlevôk
egyhangû lelkesedéssel kimondtâk a clevelandi Magyar Târ
sasâg megalakitâsât. A Katolikus Magyarok Vasârnapjânak
tudôsîtâsa szerint "kôzismert ûj bevândorlô magyarok"
egyesûletet alapîtottak, amelynek célkitûzései kôzôtt "a
magyar kultûra âpolâsa és fejlesztése, szabadegyetem élet-
rehîvâsa, gazdasâgi ônsegély kiépîtése, az ifjûsâg célkitûzé-
seinek tâmogatâsa, bensôséges kapcsolatok teremtése a régi
és ûj bevândorlôk kôzôtt s âllandô klubhelyiség megterem-
tése" szerepelt.

Az alapszabâlyok ismertetése és elfogadâsa utân keriilt
sor a tisztikar megvâlasztâsâra. Elnôk dr. Nâdas Jânos, fô-
titkâr Homonnay Elemér, titkâr Pék Pâl és Pïlisy Zsigmond,
fôpénztâros Csâszy Miklôs, ellenôr Horvâth Endre, jegyzô
vitéz Szabô Zoltân, hâznagy Jônâk Emô és Ottô Istvân,
ûgyész dr. Remes Gyôrgy, jogtanâcsos Laskô Jânos, a kôz-
mûvelôdési fôosztâly elnôke dr. Somogyi Ferenc, a gazda-
sâgkutatô fôosztâly elnôke Bertalan Kâlmân, az angol fô
osztâly elnôke dr. Kristâly Aladâr, az irodalmi fôosztâly el
nôke Dombrâdy Dora, az ifjûsâgi fôosztâly elnôke dr. Berkes
Lâszlô, a sajtô- és propaganda fôosztâly elnôke dr. Tôth Jôzsef,
a szâmvizsgâlô bizottsâg elnôke dr. Eây Istvân, két tagja pedig
dr. Mikehâzy Istvân és dr. Nytlas Ferenc lett.

A vâlasztmânyi tagok sorâba dr. Aes Imre, dr. Bognâr
Rezsô, Bertalan Kâlmân, Csegezi JôzseJ, dr. Csetényi Lâszlô,
Dietrich Dénes, Dreisziger Ferenc, Faulhaber Âdâm, Friche
Valér,Jaczô Zoltân, Juhâsz Pâl, Hokky Kâroly, Horvâth Gêza,

ft.dr. Horvâth Miklôs, dr.vitéz Kaczvinszky Pâl, dr. Keresztûri
Jôzsef, Koltavâry Dénes, Mérey Aurélné, dr. Nâdas Gyula,
Pauer Zoltân, Pohly Csaba, Polôny Zoltân, Pathô Gyula, dr.
Sorbânjenô, Stomfay-Stitz Jânos, ft. Takâcs Gâbor, O.F.M.,
dr. Tihanyi Sândor, ft.Tomay Péter,O.P.M., Zâhony A.
Jôzsefés Wégling Istvân keriilt.

Az alakulô kôzgyûlést a tisztikar és a vâlasztmâny meg-
vâlasztâsânak befejezéséig dr. Nyilas Ferenc volt magyar
orszâggyûlési képviselô, mint korelnôk vezette. ®



Az 1952 november 9-én megalakult Magyar Târsasâgot,
mint ônâllôan mûkôdô târsadalmi és kôzmûvelôdési egyesû-
letet a kôzgyûlésen elfogadott alapszabâlyzattal Ohio âllam
illetékes hatôsâga 1952 november 18-ân jegyezte be. Az alap-
szabâlyzat 14 pontban a Târsasâg nevén, székhelyén, hivatalos
{magyar) nyelvén és pecsétjén kîvûl tûzetesen meghatârozza
a Târsasâg céljât, a tagok egyes csoportjait, jogait és kôte-
lezettségeit, a Târsasâg végrehajtô szerveit, a tisztikar, a
szâmvizsgâlô és a fegyelmi bizottsâg, valamint a fiôkok fel-
adatkôrét, végul felhatalmazâst ad a vâlasztmânynak rész-
letes ûgyrend kidolgozâsâra és életbe léptetésére. Az alap-
szabâlyzatot dr. Nâdas Jdnos elnôk és vitéz Szabô Zoltdn
jegyzôkônywezetô îrta alâ, Bertalan Kdlmdn, Friche Valér,
Homonnay Elemér és Pék Pdl hitelesîtette.

Kôzel hûsz évi mûkôdés utân 1972 âprilis 18-ân a
clevelandi Magyar Târsasâg (Hungarian Association) mint
nem nyerészkedési céllal mûkôdô szervezet {"nonprofit or-
ganization") nyert elismerést.Az évente kôtelezô elszâmo-
lâsokat tîz éven ât vitéz Szabô Zoltdn alapitô tag szakértôi
kôzremûkôdésével készitette el.

JEGYZETEK:

5. Lâsd a "Va^yunk" 1952. évi V. évfolyamânak tudôsitâsait.
6. A Katolikus Magyarok Vasârnapja 1952 novemberi 2. szâma.
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MAGYARSÀGUNK
MEGTARTÂSÂÉRT

MINDEN MAGYAR! HIVUNK

Az 1952 november 9-én megalakult Magyar Târsasâg
elnôksége 1. szâmû kôrlevelében kôzôlte mindazokkal, a-
kiknek cîme rendelkezésre âllt, hogy munkâjât "Isten segît-
ségével" azonnal megkezdi.

"Hîvjuk — szôl a kôrlevél — a napi munkâban elfârad-
takat, az otthon dolgozôkat, a magyar fîatalsâgot. Csat-
lakozzanak Târsasâgunkhoz, a magyar testvéri kôzôsség-
hez a magyar kultûra âpolâsâra, sajât sorsunk jobbra for-
dîtâsâra s a nagy magyar célok elômozdîtâsâra.

Mindenekelôtt ottbont, klubhelyiséget kîvânunk bizto-
sitani, aboi legalâbb minden héten egyszer, vasârnap dél-
utân és este minden — elsôsorban ûj bevândorlô — magyar
egyén és csalâd zavartalanul, meghitt kôrben, kûlôn kôlt-
ség nélkûl talâlkozhatik egymâssal.

Életre akarjuk hîvni a szabadegyetemet, amelynek ke-
retén belûl kivâlô elôadôkat szeretnénk megszôlaltatni ha-
zânkrôl, Amerikârôl, de az egész vilâgrôl is; fontos, bennûn-
ket érdeklô kérdésekrôl mindenkor a tudomânyossâg, szak-
szerûség és pârtatlan elfogulatlansâg jegyében.

Az ûj amerikâs magyar sors jobbâtételén, kônnyebb és
megfelelôbb munkalehetôségek elôteremtésén, âtképzô tan-
folyamok rendezésén stb. munkâlkodunk.

Angol elôadâsokat, tanfolyamokat, târsalgô esteket,
kedélyes mûsoros és tâncôsszejôveteleket rendezûnk.

Ifjûsâgi vonatkozâsban kûlônôsen gondot szândékozunk
fordîtani a szûlôfôldismeret hiânyainak pôtlâsâra.

Klubunk, ôsszejôveteleink a fesztelen, barâti eszmecsere
és a târsasâgi szôrakozâs lehetôségeit akarjâk megteremteni



(ûjsâgolvasâs, sakk-, bridzs-, tarokkjâték stb. révén is).

Minden magyart szeretettel hivunk tagjaink kôzé. " '

SZABADEGYETEMI ELÔADÀSSOROZAT

Legelôszôr a szabadegyetem elôadâssorozata induit meg
a nyugat-clevelandi Szent Mihâly gorôg katolikus magyar
egyhâzkôzség (4504 Bridge Avenue) termében, amelyet ft.
Bobdk Sândor dr. plébânos bocsâtott a Târsasâg rendelke-
zésére. Az ûnnepélyes megnyitâs Somogyi Ferenc dr. beszé-
dével mâr december 7-én délutân 4 ôrakor megtôrtént. A
szabadegyetem célkitûzéseinek ismertetése utân ft. Horvdth
Miklôs dr., a John Carroll egyetem tanâra "Magyar sorsok,
magyar sikerek" cîmmel adott elô.

A szabadegyetem mâsodik elôadâsâra december 14-én
kèrûlt sor. Ezen Szdsz Béla dr. egyetemi tanâr, tôrténetîrô
A magyarsâg ôsi kulturâlis kapcsolatairôl" tâjékoztatta

hallgatôsâgât.

A harmadik elôadâst december 28-ân Ferdinandy Mihâly
dr., Puerto Rico egyetemének tanâra tartotta meg "Emig-
râciôs magyar kultûrprogram" cîmmel mâr a nyugat-cleve
landi magyar reformâtus egyhâz nagyobb szâmû kôzônség
befogadâsâra is alkalmas Kâlvin-termében, amelyet nt.
Darôczy Mdtyds lelkész bocsâtott a Târsasâg rendelkezésére.

1953 tavaszân folytatôdtak a szabadegyetemi elôadâsok.
Januâr 11-én Somogyi Ferenc dr. volt magyar egyetemi tanâr

Alkotmâny és alkotmânyossâg", Petrash Lajos vârosi bîrô
pedig A gépkocsikôzlekedési jogszabâlyokrôl" cîmmel adott
elô. Februâr 22-én Homonnay Elemér a Délvidék, mârcius-
ban Szrchich Ldszlô a Felvidék, âprilisban Teleki Béla grôf
Erdély elszakîtott magyar teriileteinek problémâit ismer-

BEFELÉ S KIFELÉ

Magyarsâgunk megtartâsa érdekében tôrtént a klubélet
fokozatos fejlesztése is. Az ôsszejôvetelek minden vasârnap
délutân 3-tôl este 10-ig voltak. Ezeken kûlônbôzô termé-



szetû elméled és gyakorlati elôadâsok hangzottak el, barâti
eszmecsere vagy târsas szôrakozâs folyt. Amikor a Târsa-
sâg klubhelyisége a Lorain Avenue-n levô Aschberger-féle
magyar vendéglô kûlônâllô termeibe, majd a Debrecen
Etterem helyiségébe keriilt, az egyesûleti élet egyre élénkebb
és meghittebb lett. Az elnôkség vitéz Kaczvinszky Pâl dr.
elnôkletével kûlôn kârtyaszakosztâlyt, Tresz Sdndor dr. el-
nôkletével pedig ônâllô sakkszakosztâlyt is szervezett.

Itt kell elmondanunk, hogy a sakkszakosztâly évrôl évre
részt vett a clevelandi sakkcsapatok bajnoki mérkôzéseiben
és minden alkalommal bekeriilt a legjobb 6 csapat kôzé,
az egyik alkalommal a mâsodik helyre keriilt. A gyôztes
csapat kapitânya Burgyân Aladdr, hét mâsik jâtékosa pedig
Halmosi Rudolf, Keresztûri Jôzsef dr., Némethy Ldszlô,
Pauer Zoltdn, Roetler Emit dr., Somlô Ernô és Tôth Istvdn
volt. ® A szakosztâly elnôkét, Burgydn Aladdrt késôbb a
clevelandi sakkozôk is egyik vezetôjûkké vâlasztottâk. 1963-ban
a Chicagôban megrendezett nemzetkôzi sakkbajnoksâgon
Benkô Pdl nagymester, aki 1956 utân tôbb mint egy éven
keresztûl a Magyar Târsasâg sakkcsapatânak éljâtékosa volt,
holtversenyben mâsodik lett.

Rozs Jôzsef szervezésével két izben jôl sikerûlt tea- és
tâncestélyt is rendezett a Târsasâg. Ezek folytatâsainak te-
kinthetôk a tovâbbiakban a minden farsang utolsô szom-
batjân megrendezett Magyar Bâlok, amelyek egyre népsze-
rûbbekké lettek és Clevelandben a legjobb bâlok soraiba
emelkedtek. 1961 ôta ezek a Magyar Talâlkozôk zârôûnnep-
ségein a magyar ifjûsâg hangulatos kûlôn vilâgtalâlkozôi.

A Magyar Târsasâg elsôsorban az ûj bevândorlô magyarok
ôsszefogâsa céljâbôl jôtt létre, lassanként azonban — fôleg
amiôta Petrash Lajos vârosi bîrô is elôadott a Magyar Târsasâg
egyik népes ôsszejôvetelén — egryre szorosabb ôsszekôtô ka-
pocs is lett az ûj és a régi amerikâs magyarok kôzôtt. Az el-
sôdleges cél természetesen magyarsâgunk megtartâsa ma-
radt. A Magyar Târsasâg ébren tartotta tagjaiban és azok
hozzâtartozôiban a bûszke magyar ôntudatot, gondosan âpolta
a magyar nyelvet s a nemzeti hagyomânyokat. Minden ma
gyar nemzeti ûnnepet megûlt. Elôadôestéin, irodalmi, mû-
soros és teadélutânjain, tâncmulatsâgain tudatosan igyeke-



zett kifelé is tanûsâgot tenni arrôl, hogy nemzeti alapon az
ezeréves magyar hazâhoz akar hû maradni, s hogy Magyar-
orszâg mielôbbi felszabaditâsa érdekében minden tôle tel-
hetôt hajlandô megtenni. 1953 januârjâban kiadott kôr-
levelében kiilôn kéri, hogy "teremtsûnk minél tôbb kapcso-
latot amerikai egyénekkel, kôzéleti férfîakkal s a sajtôval.
Legyùnk szôszôlôi a mindennapi életben is a magyar igaz-
sâgnak."n

mXAKOZÂS

A szokâsos târsasâgi tevékenység eseményeinek sorâbôl
kûlôn kiernelkedett az a tiltakozô nagygyûlés, amely Magyar-
orszâg teljes orosz megszâllâsânak tizedik évfordulôjâval
kapcsolatban 1955 âprilis 17-én folyt le a Szent Jânos gôrôg
katohkus egyhâzkôzség nagytermében (9510 Buckeye Road).
A rendezô egyesûletek erre az alkalomra kûlôn meghivôt
nem kuldtek ki, a tiltakozâs napirendjét azonban a Magyar
Târsasâg âprilis 12-én kelt kôrlevele kôzôlte. E szerint a nap
délelôttjén az egyes magyar felekezetek papjai temploma-
1 ban megemlékeztek Magyarorszâg népének sûlyos szen-
vedéseirôl. Délutân 2 ôrai kezdettel 270 autos tiltakozô fel-
vonulâs^ induit a West 28. Street és a Carroll Avenue sar-
kân levô^ A &P parkolôhelyérôl.A hatôsâgilag engedélyezett
elvonulâs a West 25. Streeten, a Superior Avenue-n, a Public

Square-en és a Euclid Avenue-n ât a Kossuth-szoborhoz ve-
zetett. A szobor megkoszorûzâsa utân a felvonulâs tovâbb
haladt a Buckeye Roadon az East 130. Street-ig, ahonnan
visszafordult s a nagygyûlés helyéig folytatta ûtjât. Az autôk

haladtak. A nagygyûlés 4 ôrakor kez-
dôdôtt. Bodndr Lajosné Môzsi Istvdn zongorakîséretével
az amerikai himnuszt vezette. Megnyitôt dr. Nddas Jdnos,
a Magyar Târsasâg elnôke mondott. Dr. Nagy Frigyes
(Chicago, IL) "Menekûltek himnusza" utân dr. Balogh Lajos
egyetemi tanâr, karnagy vezényletével a Szent Istvân da-
lârda Liszt Ferenc "Unnepi dal"-ât énekelte el. Az alkalmi
beszédet vitéz Kovdcs Gyula szkv. altâbornagy mondta. Dr.
Domjdn Istvdn karnagy vezényletével az Elsô Magyar Refor-
mâtus Egyhâz vegyeskara a "Berégenvérezel, szegény magyar"
cimûdalmûvet adta elô. Angol nyelven Petrash Lajos mondott



beszédet. Ezutân a tiltakozô hatârozati javaslatot olvastâk
fel, amelyet a nagygyûlés egyhangûan magâévâ tett. Zârô-
szôt Falk Viktor szkv. tûzér alezredes mondott. Befejezésûl a
kôzônség Wégling Istvân karnagy vezetésével és Môzsi Istvdn
zongorakîséretével a magyar himnuszt énekelte el. '2

A tiltakozô nagygyûlésen és felvonulâson a Magyar
Târsasâg minden tagja részt vett, einôksége az elôkészîtés
munkâjâban is oroszlânrészt vâllalt.

A SZABADSÀGHARC

Hasonlô môdon és mértékben kapcsolôdott be a Magyar
Târsasâg 1956 oktôber végén a magyar szabadsâgharc tâ-
mogatâsa céljâbôl rendezett felvonulâsokba és nagygyûlé-
sekbe, majd gyûjtésekbe is. Clevelandben a Târsasâg elnôke,
dr. Nâdas Jdnos mondott ismételten alkalmi beszédet,
Akronba pedig a Târsasâg kôzmûvelôdési fôosztâlyânak
einôkét, dr. Somogyi Ferencet hîvtâk meg az ottani nagy
gyûlés szônokâul. A szabadsâgharc vérbefojtâsa utân, 1956
december 27-én a Magyar Târsasâg dr. Nddas Jdnos elnôk
és Burgydn Aladdr fôtitkâr alâîrâsâval angol nyelvû levél-
ben hîvta fel az illetékes amerikai tényezôket a magyar sza
badsâgharc elnyomâsâval tôrtént ûjabb igazsâgtalansâgokra;
kûlônôs nyomatékkal hangsûlyozta, hogy "the people of
Hungary wants no part of any communistic government,
national or international, and any attempt of forcing them
in one of these isms is bound to be a failure." Végiil kûlôn utalt
Salvador de Madariaga levelére s az abban foglalt kérdé-
sekre, amelyekre addigsenki sem adott kielégitô vâlaszt. 'S

A szabadsâgharc leverését kôvetô 1957. évben Cleveland
magyarsâga a szabadsâgharcosok ezreivel gyarapodott. Kô-
zûlûk sokan csatlakoztak a Magyar Târsasâghoz. Ez tôbb
tekintetben ûj lendûletet adott a Târsasâg szellemi tevékeny-
ségének. Burgydn Aladdr vezetésével, valamint Bertalan
Kdlmdn és dr. Nddas Rôzsa kozremûkôdésével angol nyelv-
tanfolyam induit, hogy a Târsasâg ezzel is megkônnyîtse az
ûjonnan érkezett magyarok itteni elhelyezkedését, munkâ-
hoz, alkalmazâshoz jutâsât.



AZ 5. ÉVFORDULÔ

A szokâsos mûkôdés legfôbb célja tovâbbra is magyar-
sâgunk megtartâsa maradt. A hagyomânyos nemzeti ûnne-
pekrôl tôrténô megemlékezésekhez ebben az évben jârult
elôszôr az 1956 oktôber 23-ân kitôrt forradalom elsô évfor-

dulôjânak megûlése — mâr szabadsâgharcosok bevonâsâval.

December 24-én, szombaton este 7 ôrai kezdettel aztân
a Târsasâg elnôksége târsasvacsora keretében ûnnepi ma
gyar talâlkozôt hirdetett a nyugat-clevelandi magyar evan-
gélikus egyhâz termébe (3245 West 98. Street), amelyen
dr. Somogyi Ferenc egyetemi m. tanâr, volt orszâggyûlési
képviselô a Magyar Târsasâg clevelandi megalapîtâsânak
ôtôdik évfordulôjârôl emlékezett meg. Kûlônôsképpen hang-
sûlyozta, hogy "a magyarsâg szolgâlata nem igazodhatik
orszâgok hatâraihoz, nem korlâtozôdhatik politikai pârtok
és klikkek szûkebb-tâgabb kereteihez és nem lehet egyik vagy
mâsik csoport kivâltsâga. A magyarsâg szolgâlata egyetemes
magyar kôtelesség, amely a vilâg minden tâjân lényegileg
ugyanaz. A Magyar Târsasâg a jôvôben sem kûzd mâsért,
csak azért, hogy a magyar hit lângja ki ne aludjék, hogy a
magyar kultûra melege ki ne hûljôn, a magyar szô, a magyar
dal, a magyar zene soha el ne némuljon, a magyar igazsâg
fénye mindig tâvolabbra érjen s a magyar szabadsâg az egész
fôldkerekségen érvényesûlô, egyetemes emberi szabadsâg
természetes része legyen".

Az ûnnepi magyar talâlkozô fénypontja az az elôadâs
volt, amelyet dr. Eckhardt Tibor volt kôvet és meghatalmazott
miniszter, volt magyar orszâggyûlési képviselô tartott "Ma-
gyarorszâg és a szabad vilâg" cimmel. Az elôadâs meglâtâ-
saibôl és kôvetkeztetéseibôl nemcsak a Magyar Târsasâg
tagjai, hanem a kivûlûk rendkivûl nagy szâmban megjelen-
tek is erôt meritettek a kôvetkezô évtizedek lankadatlan
munkâjâhoz.

Az ôtôdik évfordulô meghivôja kôzôlte a Magyar Târsasâg
elôzô ôtévi hazafias és kulturâlis programjâban ônzetlenûl
kôzremûkôdô elôadôk, szônokok, îrôk, mûvészek, mûkedvelôk
és ifjû szereplôk névsorât is.



Az ôtôdik évfordulô megiinneplése utân a Magyar
Târsasâg tevékenysége ûjabb lendûletet vett. Irodalmi pâ-
lyâzatok hirdetése ûtjân a szétszôrtan élô magyarsâg bekap-
csolôdâsât szorgalmazta s ezzel vilâgszerte érdeklôdést kel-
tett. Helyi vonatkozâsban a Târsasâg elnôkét s néhâny ve-
zetôjét egyre gyakrabban hîvtâk meg mâs szervezetek is ûn-
nepi beszédek mondâsâra és elôadâsok tartâsâra. Ennek a
folyamatnak volt kôszônhetô, hogy a Târsasâg belsô élete is
megerôsôdôtt, kifelé is egyre jelentôsebbé vâlt. Ezt igazolta
— sok mâs esemény kôzt — példâul 1957 âprilis 6-ân az az
irodalmi est, amelyen az emigrâciô szâmos jeles egyénisége
mûkôdôtt kôzre és 1958 mârcius 30-ân az a mâsik, magas
szinvonalû irodalmi est, amelyen a vilâgszerte jôl ismert,
Hollandiâban élô, kivâlô irô és kôltô, Kisjôkai Erzsébet is
szerepelt.

TRIANONI GYÀSZÉV

Amikor a Felszabaditô Bizottsâg a trianoni békeparancs
alâirâsânak 40. évfordulôjâra egyesûletkôzi bizottsâgot ala-
kîtott, annak élére a Magyar Târsasâg kôzmûvelôdési osz-
osztâlyânak elnôkét, Somogyi Ferenc dr-t, ûgyvezetôjévé pe-
dig Homonnay Elemért, a Magyar Târsasâg alapitô fôtitkârât
vâlasztottâk meg. Az 1960. évet "Trianoni Gyâszév"-vé
nyilvâmtô hatârozatot, amelyet dr. Acs Imre, a Magyar
Târsasâg alapitô és vâlasztmânyi tagja javasolt, a Magyar
Târsasâg teljes egészében magâévâ tette. Az elôkészitô târ-
gyalâsokon a Târsasâg elnôke, dr. Nddas Jdnos minden al-
kalommal részt vett és vele egyiitt a Magyar Târsasâg a szer-
vezés munkâjânak oroszlânrészét vâllalta és végezte.

1960 januâr 24-én, vasârnap délutân Vè5 ôrai kezdettel
Horvdth Géza szakosztâlyi elnôk vezetésével kûlôn "Trianoni
zsebkônyv" kiadâsânak tervével s a tavaszi munkaterv Tri-
anonnal ôsszefûggô részével zârtkôrû megbeszélés folyt,
amelyet dr. Nddas Jdnos elnôk vezetett be.'^ 1960 mâjus
25-én a trianoni emlékbizottsâg nagygyûlésén, a nyugat-
clevelandi magyar reformâtus egyhâz Kâlvin-termében is,
majd 1960 jûnius 4-én, a trianoni békeparancs alâirâsânak
40. évfordulôjân, a Severance Hallban megrendezett gyâsz-
ûnnepségen is, — a Târsasâg szinte minden tagjâval — tes-



tùletileg vett részt. Érdemes megjegyezni, hogy a clevelandi
magyarsâg s az érdeklôdô kôzônség a Severance Hallt
zsûfolâsig megtôltôtte.

1960 ôszén fokozottabb erôvel folytatôdott a korâbbi
tevékenység. A szokâsos ôsszejovetelek kôzûl kûlôn kiemel-
kedett oktôber 9-én az aradi 13 emlékére rendezett felemelô

ûnnepély, valamint a november 13-ân megtartott elôadôest.
Ezeket a sikereket csak megtetézte a kôvetkezô, 1961. év
mârcius 12-én a hagyomânyos mârciusi ûnnepség vâltozatos
mûsora,i5 majd a mâjus 21-re ôsszehîvott kulturâlis ankét,
amelyen a Magyar Târsasâg elôadôi mâr az âprilis 30-ân dr.
Nâdas Jdnossal folytatott megbeszélés nyilvânvalô eredmé-
nyeként ûj utakat, môdokat és feladatokat kerestek. Vilâ-
gosan felismerhetôvé vâlt, hogy a Magyar Târsasâg tevékeny-
sége fordulôponthoz jutott.

JEGYZETEK-.

7. Idézetek az 1952 novemberében kiadott I. clevelandi kôrlevélbôl.
8. Lâsd a "Vagyunk"1953.éviVI. évfolyamânak tudôsitâsait.
9. Magunkrôlmagunknak (keltezés nélkûl).

10 A Magyar Târsasâg68.szâmù kôrlevele 1963 szeptemberében
11. KÔrlevél 1953januârjâban.
12. KÔrlevél és napirend: 1955 âprilis 12.
13. KÔrlevél angolul 1956 december 27-én.
14. KÔrlevél 1960 januâr 7-rôl.
15. Azûnnepi beszédet dr. Béldy Bélavoltmagyar orszâggyûlési képviselô mondta

Mârcius 15ûzenete a mi emigrâciônknak" cimmel. Illés Lajos kôltô megnyitôja utân
Petôfi Nemzeti dal"-ât Bistey Gyôrgy szavalta. Erkel Ferenc "Hunyadi" cimû operâ-
jâbôl a nagy âbrândot hegedûn Bogndr Ârpdd és Dômotôrffy Zsolt, zongorân Gdl
Anita adta elô. Erkel Ferenc "Bânk bân"-jâbôl Melinda âriâjât és Boczonâdi Szabô
Imre Râkôczi népé"-t B. Ormai Ildikô énekelte Gyôriné Mezô Margit zongoraklsé-
retével. A Mârciusi daP'-t Kovdcs îvdn mondta el. Nddas Pannika és ifj. NddasJdnos
magyar tâncot mutatott be, amelynek betanîtôja a vilâghirû Tatdr Gyôrgy volt.



IV

IFJÛSÀGUNKÉRT

TANFOLYAMOK, PÀLYÀZATOK

A Magyar Târsasâg — alapszabâlyzatânak 5/e pontja
szellemében "a magyar kultûra és hazafias érzés âpolâsa és
fejlesztése" terén kulônôs gondot forditott a magyar ifjûsâg
magyarsâgânak megôrzésére. Nemcsak a szûlôket buzdî-
totta gyermekeiknek magyar nemzeti szellemben tôrténô
nevelésére, nemcsak a magyar cserkészmozgalom tâmoga-
tâsa érdekében tett meg mindent, hanem a tagok gyerme-
kei részére — mivel akkor még mâs hétvégi magyar nyelv-
iskola nem volt — a Magyar Ônképzôkôr helyiségében kû-
lôn nyelviskolât is szervezett, amelynek vezetôje Szabadkai
Sdndor okleveles magyar tamtô volt.

1953 nyarân dr. Nddas Jdnos elnôk ugyancsak a Magyar
Ônképzôkôr helyiségében szûnidei magyar nyelvtanfolya-
mot nyitott a nyugati vârosrész minden magyar gyermeke

Késôbb, amikor 1958-ban megalakult a Magyar Iskola,
amelyet dr. Papp Gdbor szervezett, a Magyar Târsasâg
gyermekei ennek az iskolânak lettek tanulôi.

A vâroson kivûl, tâvolabb élô magyar gyermekek és ifjak
magyar kultûrâjânak és hazafias érzésének fenntartâsa,
âpolâsa és fejlesztése céljâbôl a Magyar Târsasâg ismételten
pâlyâzatokat hirdetett s azok tételeinek feldolgozôit 20-25,
sot 50 $-os dijakkal tûntette ki. 1956 elején ûjabb 20-25 $-os
ifjûsâgi pâlyâzatot hirdetett. Az elsô pâlyâzatok egyszerû
tételek megoldâsât kivântâk, a késôbbiek kôre azonban egyre
tâgabb lett.i®

Ezekbôl az ifjûsâgnak szânt pâlyâzatokbôl fejlôdôtt ki
1962-ben a Magyar Talâlkozôk Âllandô Titkârsâga részérôl
évente megismétlôdô és most mâr âltalânos jellegû s a leg-
magasabb igényeket tâmasztô tudomânyos, irodalmi és
mûvészeti Arpdd-pdlydzatok sorozata. A magyar ifjûsâg



szâmâra azonban a Magyar Târsasâg idônként tovâbbra
is hirdetett kûlôn pâlyâzatokat. Ilyen volt példâul az 1974
jûnius 4-én meghirdetett pâlyâzat, amely — mint a késôbbiek
is — tâigykorében a legidôszerûbb kérdések megvâlaszolâ-
sât kîvânta.

MAGYARSÂGISMERETI AKADÉMIA

A Magyar Târsasâg azonban ezzel sem elégedett meg.
1961 november 5-én a Magyar Ônképzôkôrben dr. Somogyi
Ferenc kôzmûvelôdési einôk vezetésével "Magyarsâgismereti
Akadémia" létesûlt, amely kôvetkezô ûlését — pârtfogôinak
november 19-én tôrtént levélbeli felkérése utân — december
10-én, majd a kôvetkezô két éven ât minden hônapban egy-
szer a sziilôkkel egyûtt tartotta meg: még a nyâri hônapok-
ban is szabadtéri kirândulâsok keretében. A kétéves magyar

sâgismereti tanfolyam 1963 novemberében ért véget kûlôn
zârôvizsgâval. Ezt megelôzôen a Magyarsâgismereti Aka
démia ifjû tagjai a Magyar Târsasâg ônâllô csoportjâvâ
alakultak a kôvetkezô tisztségviselôkkel: elnôk Szabô Ptroska,
alelnôk ifj. Nâdas Gyula, titkâr Dosa Margit, pénztâros
Kovâcs Péter, ellenôr Gyékényesi Katalin lett. Az ûj tisz-
tikar elhatârozta, hogy lelkes szervezô munkâval folytatja
az Akadémia mûkôdését; havonta egy-egy vasârnap délutân
ôsszejôn a magyar tôrténelem, irodalom, fôld- és néprajz
fokozottabb megismerése céljâbôl.'®

EGYETEMI TANFOLYAMOK

Idôkôzben a Magyarsâgrismereti Akadémia sikere Palastcs
Jânos és B. Kovâcs Fréda révén a Western Reserve Univer-
sity Cleveland College-ânak vezetôségét arra késztette, hogy
magyar nyelven heti kétôrâs magyar mûvelôdéstôrténeti
tanfolyamot inditson. Ennek elôadôjâul az egyetem a Magyar
Târsasâg kôzmûvelôdési fôosztâlyânak elnôkét s a Magyar
sâgismereti Akadémia elôadôjât kérte fel. Az 1962 szeptem-
ber 20-ân kezdôdô egyetemi tanfolyamot a cserkészmozga-
lom, a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssége s a Székely Szô-
vetség mellett a Magyar Târsasâg is ôsztôndîjak folyôsîtâ-
sâval tâmogatta, a vezetô elôadô — dr. Somogyi Ferenc —



viszont elôadôi tiszteletdijânak teljes ôsszegét ôsztôndîjak
adomânyozâsâra forditotta. A Magyarsâgismereti Akadémia
szâmos tagja elvégezte az egyetem magyar mûvelôdéstôrté-
neti tanfolyamât is. A Magyar Târsasâg ezeknek féléven-
ként 3-3 félôsztôndîjat adomânyozott.

Azt sem hallgathatjuk el, hogy a magyar mûvelôdéstôr-
téneti tanfolyammal pârhuzamosan ugyancsak a Western
Reserve egyetemen dr. Vaskô Ilona, a St. John Collège tanâra s
a Magyar Târsasâg alapitô rendes tagja magyar nyelvtan-
folyamot vezetett.

Néhâny évvel késôbb a Cleveland State University német
nyelvi és irodalmi tanszékének tanâra, Oszlânyi Robert, a
Magyar Târsasâg tagja vezetett magyarsâgismereti tanfo-
lyamot és gyûjtôtt, létesîtett magyar kônyvtârat. A Magyar
Târsasâg ôt is a legteljesebb tâmogatâsban részesitette, a XI.
Magyar Talâlkozô pedig érdemeinek elismeréséiil 1971-ben
"az év magyarja" cimmel tûntette ki.

A JÔVÔ SZOLGÀLATÀBAN

Amit a Magyar Târsasâg a tovâbbiakban ifjûsâgunkért
tett, mâr a Magyar Talâlkozôk krônikâinak kôteteiben

talâlbatô. "Az ifjûsâg a jôvô szolgâlatâban" cimmel mâr
1966-ban kûlôn elôadâs bangzott el.^® Ugyanakkor a kôvet-
kezô évben a fiatal magyar értelmiség ankétot rendezett. Ezt
kôvette a burgkastli gimnâzium jelentôségének bangsûlyo-
zâsa, 21 majd az emigrâciôban élô magyar ifjûsâg belyzeté-
nek, a szétszôrtsâgban élô ifjûsâg magyarsâgtudatânak és
a magyarsâgtudat tovâbbadâsânak megvitatâsa. Sorra
megszôlaltak a fiatalok is, 1973 ôta egyre batârozottabban
vetették fel a magyarsâg megmaradâsânak kérdéseit, 23 a
kûlfôldi magyar csalâd felelôsségét, 24 az iskolai oktatâs és
a magyar nyelvbasznâlat szûkségességét, 25 a kétnyelvûség,26 a
nemzedékvâltâs — ôrségvâltâs, 27 a tûlélés vagy beolvadâs
dilemmâjât,28 a magyar iskolâk, egybâzak és csalâdok,
egyesûletek magyar feladatainak fontossâgât. 29 Igy jutot-
tunk el a legfôbb kérdés minden eddiginél tûzetesebb vizs-
gâlatâig arra vonatkozôan, bogyan tôrténbetik meg a ma
gyar kultûra megôrzése és âtadâsa a kûlfôldi szabad fôldôn
a bazai idegen befolyâstôl mentesen.

25



Mindezeken tûlmenôen — talân mondanunk is felesle-
ges — ifjûsâgunkért rendezett a Magyar Târsasâg 30 magyar
bâlt. Ezek kôzûl az elsô 16 Cleveland magyar târsadalmânak
legelôkelôbb farsangi bâljai sorâban folyt le, a tovâbbi 14
azonban a november végén megrendezett Magyar Talâlko-
zôk felejthetetlen târsadalmi eseménye lett, amelyen mâr
nemcsak Cleveland és a kôrnyék, hanem szinte az egész szabad
vilâg magyar ifjûsâga talâlkozott, szôrakozott a régi magyar
bâli hagyomânyok hangulatâban és szellemében.

JEGYZETEK

16. 1959-ben példàul a trianoni békeparancs kôzelgô 40. évfordulôjâra valô
tekintettel 21 kulônbozô részletkérdésre kellett a pâlyâzôknak felelniûk. Mindegyik
részletkérdés kidolgozâsa komoly kutatômunkât igényelt.

17. A clevelandi Magyar Târsasâg az ifjabb nemzedék tagjai szâmâra tlz pâlya-
dîjat tûz ki a kôvetkezô tételek kidolgozâsa céljâbôl:

1) Magyarsâg és kereszténység.
2) Kulturâlis ôrôkségûnk értékesitése.
3) Kettôs mûveltségiink elônyei.
4) A magyarsâg tôrténelmi kûldetése.
5) Kûlfôldôn élô magyarsâgunk politikai és gazdasâgi feladacai és lehetôségei

(âltalânossâgban vagy a pâlyâzô lakôhelyének orszâgos viszonylatâban).
6) Mit adott a magyarsâg az emberiségnek?
7) Mitadott a magyarsâg annak azorszâgnak, amelyben a pâlyâzô Iakik?
8) A 900 éwel ezelôtt megvlvott mogyorôdi csata sorsdôntô jelentôsége és Szent

Lâszlô szerepe a magyar ônâllôsâg biztosîtâsâban.
9) Kovâts Mihâly ezredes, az elsô magyar hôsi halott Amerikâban.

10) Magyarorszâg szerepe a jôvô Eurôpâjâban.
18. Magunknak magunkrôl (keltezés nélkûl).
19. A VI. Magyar Talâlkozô krônikâja (a tovâbbiakban:MTk) 124-132. oldal.
20. A VI. MTk 138-148. oldal és a VII. MTk 101-129. oldal.

21. AVIIlMTk, 209-216. oldal.

22. A IX. MTk, 169-191. oldal.

23. A Xll. MTk, 206-214. oldal és a XllI. MTk, 20-61. oldal.
24. A XIV. MTk, 47-77. oldal.

25. A XV. MTk, 75-112. oldal.

26. A XVI. MTk, 14-51. oldal.

27. A XVll. MTk, 14-37. oldal.

28. A XVlll. MTk, 15-37. oldal.

29. A XIX. MTk, 17-63. oldal és a XX. MTk, 21-50. oldal.



TÔBB IRÂNYÛ TEVÉKENYSÉG

MAGYAR TALÂIKOZO

Az elôbb mâr emlîtett kulturâlis ankét (1961 mâjus 21)
utân 1961 jûlius 9-én dr. Nâdas Jânos elnôk vâlasztmânyi
ûlést hîvott ôssze a kulturâlis ankéton felmerùlt kérdések
tûzetesebb megtârgyalâsa céljâbôl. Ezt kôvette jûlius 21-én
az a megbeszélés, amelyen dr. NâdasJânos elnôk, dr. Somogyï
Ferenc, a kôzmûvelôdési fôosztâly és dr. Béldy Bêla, a kôz-
gazdasâgi fôosztâly vezetôje vett részt. Ezen a megbeszélésen
vetette fel dr. Nâdas Jânos azt a gondolatot, hogy a magyar
emigrâciô vezetôit személy szerint széles kôrû tanâcskozâsra
kellene meghivni, amelynek keretein belûl az egyesûleti
korlâtoktôl fûggetlenûl, szabadon vitathatjâk meg a magyar
emigrâciôra vârô feladatok megoldâsânak lehetôségeit. A
gondolât felvetését elhatârozâs kôvette. E szerint meghlvâst
személyek, nem egyesûletek kapnak, hogy azok — a kom-
munistâk kivételével — pârtâllâsra valô tekintet nélkûl
megjelenhessenek a tanâcskozâson és azon, mint nyilt fôru-
mon, ôszinte eszmecserét folytathassanak. Hatârozatokat
nem hoznak, mert az egyenetlenséget mindenképpen ki
akarjâk kerûlni. A megbeszélések eredményeirôl csupân
zârônyilatkozatot adnak ki, amely nem kôtelezô, csak irâny-
elveket tartalmaz. Végiil abban is megâllapodâs tôrtént,
hogy a tervezett ôsszejôvetelt 'Magyar Talâlkozô'-na.k nevezik.

A széles kôrû irâsbeli hozzâszôlâsokat is lehetôvé tevô
meghîvôk alapjân az elsô Magyar Talâlkozô 1961 november
24-én a clevelandi Magyar Ônképzôkôr székhâzâban (a Fulton
Roadon) ûlt ôssze hâromnapos tanâcskozâsra. A meghîvâs-
nak ôriâsi visszhangja tâmadt. Kôzel szâzan személyesen
jelentek meg és kôzel 300-an kûldtek csatlakozô levelet,
hozzâszôlâst vagy javaslatot. Megnyitôt dr. Nâdas Jânos,
bevezetô imât ft. Derecskei Jânos dr., S.J. mondott. Mint
tanâcskozâsi elnôk, a megjelenteket Hokky Kâroly volt or-
szâggyûlési képviselô s a prâgai parlament egykori szenâtora



ûdvôzôlte. Felkérésére az elsô elôadâst dr. NddasJdnos tartotta
meg "Egységes magyar kûlpolitikai szemlélet kialakitâsa. Ki
képviselje a magyarsâgot az emigrâciôban?" cimmel. A
mâsodik napon dr. Somogyï Ferenc elôadâsa kôvetkezett,
amelynek cîme "A magyarsâg kulturâlis szerepe az emigrâ
ciôban. Erdemes-e magyarnak maradni?" volt. A harma-
dik nap dr. Béldy Béla elôadâsâra kerûlt sor "A magyarsâg
kôzgazdasâgi és sociâlis problémâi. Elszigetelhetjûk-e ma-
gunkat a korfordulô vâltozâsaitôl?" cimmel. Mind a hârom
elôadâst kûlôn-kûlôn vita kôvette.

Az elsô Magyar Taldlkozô a magyar szellemi élit talâl-
kozôjânak és az egész vilâgon pâratlanul âllô szabad fôru-
mânak bizonyult. Keretei kôzt korlâtlanul véleményt nyil-
vânithattak mindazok, akik — Béldy Béla megfogalmazâsa
szerint — "magyarsâguk egyértelmû elkôtelezettségét nem
cserélték fel bârmilyen (semmiféle) idegen érdek szolgâla-
tâval sem".

Erdemes feljegyezni a megjelentek kôzûl néhâny felszô-
lalô nevét: dr. Balla Andrds (Honesdale, IL), Bdchkai Béla
(Washington, DC), az Amerikai Magyar Szôvetség kôzponti
titkâra, Csery C. Mihdly (Montréal, Qjuébec), dr. Farkas
Ldszlô (Ithaca, NY), ft. Gdspdr Mdrton (Windsor, Ont.),
Hortobâgyijenô (Trenton, NJ), Kerekes Tibor (West Newton,
NY), Kovdts Kornél (Philadelphia, PA), Kônnyû Ldszlô (St.
Louis, MO), Ldzdr Jôzsef (Pittsburgh, PA), Menkô Gdbor
(Windsor, Ont.), dr. Nagy Gyôrgy (Toronto, Ont.), a
Kanadai Magyarok Szôvetségének fôtitkâra, dr. Nagy Sdndor
(New York, 'NY),ft.dr. Németh Kdlmdn (Adah, PA), Paddnyï
Gulyds Jenô (Billings, MT), dr. vitéz Sôlyom Fekete Istvdn
(Chicago, IL), Szebedïnszky Jenô (Pittsburgh, PA) lapszer-
kesztô, Szegedt Dénes (Trenton, NJ), dr. Szentpdly Istvdn
(New York, NY), VasvdriZoltdn (New York, NY).

A clevelandiek kôziil: Burgydn Aladdr, Illés Lajos, dr. vitéz
Kaczmnszky Pdl, Kolozsvdry Kdlmdn, dr. Kovdcs Lajos, dr.
Nddas Gyula, Némethy Ldszlô, Palasics Jdnos, Temesvdry
Ldszlô s még sok mâs szôlalt fel.

Mâr az elsô Talâlkozôra javaslatot kûldôtt: Kerekes Tibor
(West Newton, NY), dr. Klobusitzky Dénes (Brazilia), Klotz



Istvdn (Nyugat-Németorszâg), dr. Pâli Gyôrgy (New York,
NY), dr. Wass Albert grôf (Aster Park, FL) s még sok mâs.

A megbeszélések a legnagyobb egyetértésben, az egymâsra
talâlâs légkôrében s meleg bangulatban folytak. A megje-
lentek érzûletének talân dr. Nagy Gyorgy adta legtalâlôbb
jellemzését, amikor kijelentette, hogy "erre a megmozdu-
lâsra vârtunk tîz év ôta". Bâchkai Béla szavait is érdemes
idézni: "Igen nagy jelentôsége van annak, hogy megismer-
jùk egymâst, hogy megfoghatjuk egymâs kezét és hogy tud-
juk, érezzùk, jô célokért és jô munkâban haladunk egyiitt. A
kitûzott célok olyan magasztosak és annyira kôzôsek, hogy
a részletekben majd csak megtalâljuk egymâst... Meleg
szeretettel ûdvôzlôm a Magyar Talâlkozôt, mint mérfold-
kôvet jelentô magyar kezdeményezést Clevelandben".

A lelkesedés olyan nagy volt, hogy a részt vevôk egyhan-
gûan elhatâroztâk, a magyar szellemi élit nagy Magyar
Talâlkozôjât ûjra megrendezik Clevelandben. Ez meg is
tôrtént. A mâsodik Magyar Talâlkozônak még âtùtôbb si-
kere lett. Azôta a Magyar Talâlkozôk Âllandô Titkârsâga —
élén a Magyar Târsasâg elnôkével és munkatârsaival —
minden évben megrendezte a Magyar Talâlkozôkat, 1982-ben
mâr a XXII. Magyar Kongresszust. Az évek folyamân ugyanis
a Magyar Talâlkozôk munkaterûletének, feladatainak ki-
terebélyesedése és azok hatékonyabb megvalôsitâsa érdeké-
ben a Magyar Talâlkozô eredeti neve — 1973 ôta — a sok-
kal kifejezôbb Magyar Kongresszus névre vâltozott. A Magyar
Talâlkozô szùletésének bôlcsôjébôl, az Onképzôkôrbôl pe-
dig az egyre fokozôdô lâtogatottsâg kôvetkeztében ûjabban
mâr mind nagyobb és nagyobb szâllôk helyiségeibe kôlto-
zôtt.

A Magyar Talâlkozôknak (Kongresszusoknak) ûjabb
lendûletet és jelentôséget adott az a kôriilmény, hogy
I97I-tôl kezdôdôen egyre tôbb magyar szervezet és intéz-
mény is a Talâlkozôkkal (Kongresszusokkal) egy idôben és
helyen rendezte rendes kôzgyûlését vagy alkalmi ôsszejô-
vetelét, tudomânyos ûlését és talâlkozôjât. Az "Amerikai
Magyar Szôvetség", a "Magyar Mérnôkôk és Épîtészek
Vilâgszôvetsége", a kanadai "Râkôczi Alap", az "Erdélyi
Vilâgszôvetség" s annak clevelandi nôi szervezete, az "Egyesûlt



Magyar Alap", a "Magyar Adattâr", az "Amerikai Magyar
Kônyvtârosok Egyesiilete", a "Szabad Magyar Ûjsâgîrôk
Szôvetsége", a "Szent Lâszlô Târsasâg és Rend", az "Amerikai
Magyar Katolikus Papok Egyesiilete", a "Keleti Târsasâg"
és legûjabban a "Kastli Magyar Gimnâzium"-ban végzettek
ôsszejôvetele a Magyar Kongresszus ûléseivel pârhuzamosan
végezte — egyszer-kétszer vagy tôbbszôr is — a maga ôn-
âllô tevékenységét.

Itt kell megemlitenûnk, hogy elôbb az amerikai magyar
orvosok szôvetsége, késôbb az amerikai magyar pedagôgusok
egyesiilete a Magyar Talâlkozôkon vagy azokkal pârhuza
mosan folytatott megbeszélések eredményeként alakult meg.
Harcsâr Ferenc dr. ugyancsak a Magyar Talâlkozôk iilésein
készitette elô és szervezte meg azt a szolgâlatot (szervezetet),
amelynek eredményeként induit meg az idén mâr X. évfo-
lyamâba lépô "Hungarian Studies Review" (azelôtt "Hun-
garian-Canadian Review of Hungarian Studies") is.

A Magyar Talâlkozôk (Kongiesszusok) keretében rendezett
irodalmi és mûvészestek, valamint diszvacsorâk és Magyar
Bâlok az évek folyamân kûlôn orszâgos eseményekké lettek.

A Magyar Târsasâg fennâllâsânak 30. évfordulôjân arrôl
sem feledkezhetiink el, hogy a Magyar Talâlkozôk Âllandô
Titkârsâga tôrténetesen személyileg szinte azonos a Magyar
Târsasâg vezetôségével. Élén mindvégig a Magyar Târsasâg
elnôke, dr. Nâdas Jânos âllt. Elôkészitôi tevékenységét, ôriâs
méretû levelezését is az ô irânyltâsâval gyakorlatilag a Ma
gyar Târsasâg elnôksége végezte s a felmeriilô kôltségeket
is a Magyar Târsasâg folyôsitotta és szâmolta el.

KRÔNIKÀK

Kôztudomâsû, hogy minden egyes Magyar Talâlkozô
egész anyaga — az elhangzott vagy irâsban bekiildôtt elô-
adâsokkal és hozzâszôlâsokkal, valamint a târsadalmi ese-
mények ismertetésével egyiitt — évrôl évre (a II-III. és a
IV-V. ôsszevontan) kiilôn-kiilôn kôtetben is megjelent.

Ez biztositotta a Magyar Talâlkozôk rendkiviil nagy népsze-
rûségét, mert îgy anyagât azok is megismerhették, akik a



tâvolsâg és a kôltségek miatt a Talâlkozôkon nem tudtak
részt venni, elolvasâsuk révén — mint "levelezô tagok" —
âtélhették a Talâlkozôkon tôrténteket és azokkal kôzôsséget
érezhettek.

Kevesen tudjâk. hogy a Krônikâk megjelenése legelsô-
sorban dr. Nâdas Rôzsa elévûlhetetlen érdeme, aki ugyan-
csak a Magyar Târsasâg alapltô rendes tagja, sot egész ûgy-
kezelésének 30 éven ât ônzetlen intézôje. A ma mâr vilâg-
szerte jôl ismert Krônikâk kiadâsânak ugyanis minden
anyagi kockâzatât és erkôlcsi gondjât, valamint terjesztését
a legteljesebb ônzetlenséggel — minden dîjazâs vagy juta-
lék nélkûl — vâllalta, viselte és ma is viseli. Ha tudjuk, hogy
a szô elrepiil, de az îrâs megmarad, akkor nemcsak azzal
kell tisztâban lennûnk. hogy a Magyar Târsasâg legmara-
dandôbb értékû alkotâsai ezek a "krônikâk" immâr 19
kôtetben, hanem azzal a felbecsûlhetetlen értékû szolgâ-
lattal is, amelyet dr. Nddas Rôzsa tôbb mint hârom évtize-
den ât végzett.

A Krônika kôteteinek tartalma nemcsak a Talâlkozôk
eseményeirôl ad szâmot, hanem az elhangzott elôadâsok
szôvegét is magâban foglalja. Az elôadâsok mindig a legidô-
szerûbb magyar kérdésekkel foglalkoznak, akadémiai szîn-
vonalûak, rendkivûl érdekesek és tanulsâgosak. Az elôadâ
sok és felszôlalâsok leglényegesebb eredményeit minden
kôtetben zârônyilatkozat foglalja ôssze. A Krônika kôzli a
Talâlkozôval egy idôben s a Talâlkozôval pârhuzamosan
folyô ûlések, ôsszejôvetelek, valamint az irodalmi és mûvészest,
nem kûlônben a kiâllltâsok, a szokâsos diszvacsora és bâl
ismertetésén kivûl a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti
pâlyâzatok eredményét is. Az Ârpâd Akadémia évkônyve
minden kôtetnek szerves része. Ebben a részben jelentek
meg az Ârpâd Akadémia tagjainak székfoglalô s egyéb elô-
adâsai, tovâbbâ a legûjabban felkért akadémiai tagok ne-
vei s rôvid életrajzi adatai is. 1968 ôta a kôtetek rendszeresen
kôzlik a Magyar Târsasâg clevelandi szabadegyetemi elô-
adôestjeinek mûsorait, néha értékesebb elôadâsainak szô-
vegeit is.

Târgyilagosan megâllapîthatjuk, hogy a Magyar Talâl-
kozô krônikâi a késôbbi magyar nemzedékek nélkùlôzhe-



tetlen forrâsmûvei lesznek, mert azokbôl nemcsak a magyar
nemzeti emigrâciô nemes tôrekvései ismerhetôk meg, ha-
nem a mâsodik vilâghâborû ôta kûlfôldre kényszerûlt ma
gyar tudôsok, irôk, politikusok tanulmânyaibôl, megnyi-
latkozâsaibôl az elfogult mai hazai szemlélettel szemben a
kor jellemzése is hiteles adatok alapjân kiegészîthetô s mô-
dosîthatô lesz.

PÀLYÂZATOK

"IJjûsdgunkért" cîmû fejezetûnkben mâr emlitettûk, hogy
a Magyar Târsasâg a magryar ôntudat ébrentartâsa és a ma-
gyarsâgismeretek fokozâsa céljâbôl mindjârt megalakulâsa
utân kisebb-nagyobb ôsszegekkel dijazott pâlyâzatokat hir-
detett. A Magyar Talâlkozô — annak az eredeti célkitûzé-
sének megfelelôen, hogy a szâmûzetésben élô magyar szel-
lemi élit munkâssâgât osztônôzze és annak érvényesûlését,
valamint méltô elismerését biztositsa —, kôvette a Magyar
Târsasâg példâjât s mâr 1962-ben évrôl évre visszatérô
pâlyâzatot hirdetett és a legkivâlôbb szellemi alkotâsok
jutalmazâsâra évrôl évre kiosztâsra keriilô dîjakat rendsze-
resîtett. A kivâlônak minôsîtett pâlyâzati mûvek szerzôinek
jutalmazâsâra a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga a
honszerzô Ârpâd fejedelemrôl elnevezett és a magyar
nemzet legôsibb cîmerét^^ âbrâzolô, ôtvôsmûvészeti kivitelben
készîtett arany, ezûst és bronz érmeket és dîszokleveleket
adott ki.

A beérkezett pâlyamûvek minôségének elbirâlâsâra az
Âllandô Titkârsâg birâlô bizottsâgot létesitett, amelynek
elnôki tisztségére dr. Somogyi Ferencet kérte fel.

A birâlô bizottsâg javaslatâra odaitélt Ârpâd-érmek
ûnnepélyes âtadâsa rendszerint a pâlyâzati eredmény ki-
hirdetését kôvetô vagy késôbbi év Magyar Talâlkozôjânak
diszvacsorâjân szokott megtôrténni. Az egyetlen kivétel
Macartney C. Aylmer angol tôrténetirô, oxfordi egyetemi
tanâr esetében tôrtént, akinek a mâsodik Magyar Talâl-
kozôra benyûjtott "Hungary. A Short History" cimû pâlya-
mûvét a Magyar Talâlkozô arany Arpâd-éremmel tûntette
ki. A piros-fehér-zôld szalagon fiiggô arany érmet ugyanis



az Âllandô Titkârsâg vezetôje ugyanazon a dîszvacsorân
adta ât, amelyiken a pâlyâzati eredmény kihirdetése meg-
tôrtént.

Ez az elsô arany Ârpâd-érem a magyar Aranybulla
stilizâlt mâsât âbrâzolta, mert az Âllandô Titkârsâg a ma-
gyarbarât kivâlô angol tôrténetirô fîgyelmét kùlôn is fel akarta
hîvni arra a tôrténeti tényre, hogy a magyar alkotmâny-
biztositô szabadsâglevél kiadâsa 1222-ben csupân hét éwel
késôbb kôvette az angol Magna Carta 1215-ben tôrtént ki-
adâsât. Az elsô arany Ârpâd-érem rajza késôbb minden
tovâbbi Ârpâd-érem disze maradt.

Âz Ârpâd-pâlyâzatokra eleinte csak îrâsbeli mûveket
lehetett benyûjtani, késôbb azonban ez a lehetôség képzô-
mûvészeti alkotâsokra is kiterjedt s a pâlyâzat neve "tudo-
mânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzat" lett. Ered-
ménye mâr az elsô évben meglepô volt. A kiadott nyolc arany
Ârpâd-érmet Gabriel L.Asztrik, a Notre Dame egyetem
tanâra, Gara Lâszlô, a neves irô Franciaorszâgbôl, Hunyady
Ldszlô reformâtus lelkész, irô, Itaqua Gyula tôrténetirô
Braziliâbôl, Kardos-Talbot Béla dr. a Library of Congress
kônyvtârosa, Nyirjessy Sdndor dr. volt tankerûleti kir.
fôi.gazgatô, dr. StibrdnJdnosné, a "The StreetsAre Not Paved
with Gold" szerzôje, Szitnyai Zoltdn dr. irô Ausztriâbôl és
Tôttôsy Ernô dr. lapszerkesztô Belgiumbôl nyerte. A kôvet-
kezô években 1982-ig bezârôlag az elôbbiekkel egyûtt 108
pâlyâzô kapott arany, 73 eziist, 60 bronz Ârpâd-érmet, 159
diszoklevelet és 7 oklevelet.

1971 ôta a Magyar Talâlkozô (Kongresszus) az egyetemes
magyarsâg szolgâlatâban ôntudatos magyarsâgâval, kima-
gaslô értékû kôzéleti tevékenységével vagy elért pâratlan
sikerével kiemelkedô 12 egyént "az év magyarja",34 12 ilyen
sokgyermekes csalâdot "az év magyar csalâdja , a magyar
kôzôsségi munkât âltalânos elismeréssel végzô 12 szervezetet
pedig"az évmagyar szervezete" cimmel tûntette ki.

ÀRPÀD AKADÉMIA

Az Ârpâd Akadémia megalakltâsât az V. Magyar Ta
lâlkozô 1965 november 26-ân hatârozta el.



A Magyar Târsasâg vâlasztmânya 1965 december 19-én
mondta ki, hogy a tudomânyos, irodalmi és xnûvészeti Arpâd-
pâlyâzatokon arany, ezûst vagy bronz Arpâd-éremmel ki-
tûntetett mûvek szerzôit "Ârpâd Akadémia" néven kûlôn
szervezetbe tômôriti és a Magyar Târsasâg ôrôkôs tisztelet-
beli tagjainak nyilvâmtja. Ennek a szervezetnek mûkôdési
jogalapja a Magyar Târsasâg alapszabâlyzata, ezért az Ârpâd
Akadémia, mint "kimagaslô értékû szellemi alkotâsok szer-
zôinek testûlete", ônâllô szervezettel és kûlôn ûgyrenddel
a Magyar Târsasâg szerves része. 1966 november 26-ân a
VI. Magyar Talâlkozô keretében ônâllô kôzgyûlésen alakult
meg tudomânyos, irodalmi és mûvészeti fôosztâllyal és min-
den fôosztâlyon belûl tôbb osztâllyal és szakosztâllyal. Az
elsô vâlasztâs eredményeként elnôk Gabriel Asztrik, alel-
nôk Szâsz Bêla és D'Albert Ferenc lett. Az Igazgatô Tanâcs
elnôke, mint a Magyar Târsasâg elnôke, azôta is Nddas
Jdnos, a fôtitkâri tisztséget pedig Somogyi Ferenc tôlti be.
Az Akadémia elnôkségi tisztségét 1966-tôl 1968-ig Gdbnel
Asztrik, 1968-tôl 1970-ig Szdsz Béla, 1970-tôl 1973-ig
Fûry Lajos, 1973-tôl 1978-ig Béky Zoltdn viselte, azôta Flôndn
Tibor viseli. Tagjainak szâma 332. Ûj tagokat az Igazgatô
Tanâcs meghîvâsa, illetôleg elôterjesztése alapjân az évi rendes
kôzgyûlés vâlaszt. A tagok disz-, tiszteletbeli, rendes, leve-
lezô és rendkîvûli tagok lehetnek.

Dîsztag volt Mindszenty Jôzsef biboros, tiszteletbeli tag
Béky Zoltdn, Ddlnoki Veress Lajos, Kisbarnaki Farkas Ferenc,
Laurisin Lajos, Macartney C. Aylmer, Magyarosy Sândor,
Mécs Ldszlô, Szitnyai Zoltdn és Zddor Jenô. Jelenleg tiszte
letbeli tag Dittrich Imre, Kûhrner Béla, Szabô Jdnos, Szabô
Pdl és Szirmai Endre. Tiszteletbeli elnôk volt 1970-tôl 1974-ig
Szdsz Béla. Az Igazgatô Tanâcs tiszteletbeli fôtitkâra Nddas
Rôzsa.

Az Ârpâd Akadémia eddig 16 évi rendes kôzgyûlést és
Mindszenty Jôzsef dîsztag tiszteletére 1974-ben 1 rendkîvûli
kôzgyûlést tartott. Az Ârpâd Akadémia elsô 15 évi mûkôdé-
sérôl és tagjainak tevékenységérôl 1982-ben "Az Ârpdd
Akadémia tagjainak tevékenysége" cîmû kûlôn kôtet szâmolt
be. 35 A kôtet kiadâsânak kôltségeit teljes egészében a Magyar
Târsasâg fedezte.



ÀRPÀD SZOVETSÉG

A szabad vilâgon élô magyar tudôsok, irôk és mûvészek
Arpâd Akadémiâjânak megalakulâsakor felmerult mâr az
a gondolât, hogy a vilâg minden tâjân szétszôrtan mûkôdô
magyar egyhâzak, egyesûletek, testûletek. szervezetek életében
magyarsâgszolgâlatukkal kivâlô magyarokat is valamilyen
ôsszefogô szervezetbe kellene tômôrîteni. A gondolatot a
Mag^yar Târsasâg 1970-ben megtartott kôzgyûlése azzal a
hatârozattal vâltotta valôra, hogy mindazokat, akik hûségesen
szolgâljâk a keresztény magyar nemzeti célokat és munkâs-
sâgukkal hirnevet. megbecsûlést szereznek nemzetunknek,
fajtânknak, egyszôval a magyarsâgnak, meghîvja a Magyar
Târsasâg tiszteletbeli tagjai sorâba és ônâllô csoportban
tômôrîti ôket, mint a magyar hûség és a magyar hivatds nemes
értelemben vett lovagjait. Szervezetûk, amely a Magyar
Târsasâg szerves része, "Ârpâd Szôvetség", pontosabban "Az
Ârpâd Szôvetség Hûség- és Hivatâsrendje" néven 1971-ben
alakult meg.

Elén — mint rendi kormânyzô — dr. Nddas Jànos, a
Magyar Târsasâg elnôke âll, akinek ûgyvezetô helyettese Varga
Sdndor fôszéktartô, a Magyar Târsasâg fôtitkâra. A Szôvetség
tagjainak szâma fennâllâsânak ôtôdik évfordulôjân 247 volt,
jelenleg 300-on felûl van. Kôzûliik azok, akik teljesîtménye-
ikkel kûlônôsképpen kitûntek, az Ârpâd Szôvetség rendi
tanâcsânak elôterjesztése alapjân kûlôn kitûntetésként a
Szôvetség Ârpâd fejedelem fejképével dîszitett, csillag alakû
nagy arany diszjelvényét kapjâk. Ugyanezt a jelvényt visel-
hetikszéles bordô szalagra fûggesztett môdon az év magyarjai,
az év magyar csalâdfôi és az év magyar egyesûleteinek veze-
tôi is.^^

KIÂLLlTÀSOK

1970 ôta minden Magyar Talâlkozô keretében dr. Nddas
Gyula emigrâciôs kônyvkiâllîtâst és vâsârt, Gyimesy Kdsds
Ernô pedig képzômûvészeti kiâllitâst rendezett. 1982-ben
Gyimesy Kâsâs Ernô szerepét Kûr Csaba vette ât. Itt kell
megemlîtenûnk, hogy dr. Nddas Gyula kônyvkiadô és
kônyvterjesztô vâllalata révén kûlônôsképpen jelentôs és



igen értékes szolgâlatot végzett és végez a magyar nyelv és
irodalom irânt valô érdeklôdés âllandô ébrentartâsa, sôt
fokozâsa terén is.

1974 ôta a kônyv- és képzômûvészeti kiâllitâshoz fénykép-
mûvészeti kiâllîtâs is csatlakozott, amelynek rendezôje Buza
Gyôrgy volt. A fényképmûvészeti kiâllitâson a bemutatott
felvételeket kûlôn bîrâlô bizottsâg értékeli s a legjobbakat
csoportonként kûlôn-kûlôn dijazza.

A kiâllîtâsokat minden évben sokan lâtogatjâk.

SZABADEGYETEM

Szabadegyetemi elôadâssorozatot a Magyar Târsasag
mindjârt megindulâsât kôvetôen indîtott s az évek folyaman
igen gyakran tartott. A szabadegyetemi jellegû elôadâsok-
kal pârhuzamosan folyt az irodalmi és mûvészestek, emlék-
ûnnepélyek és évfordulôk rendezése. 1968-ban ezen a gya-
korlaton lényeges vâltozâs tôrtént. A kùlônbôzô természetu
elôadâsok és megemiékezések egységesen a Szabadegyetem
gyûjtôfogalmâba kerûltek és idôvel a mûvészestek anyagâval
bôvûltek.

Az intézményes szabadegyetem elôadâsai 1968 jùnius
7-én kezdôdtek Nâdas Jànos dr. "Tôrekvéseink a szabad
egyetemi elôadâsokkal kapcsolatban" cimû elôadâsâval.
Ugyanezen a szabadegyetemi talâlkozôn Szdsz Béla dr.
"Kutatâsok a magyarsâg eredete kôrul" cîmmel adott elô.
Kîsérô mûsor ekkor még nem volt. A kôvetkezô héten, jûnius
14-én Fûry Lajos dr. "Elbeszélések és ûti élmények" ciinû
elôadâsâval szerepelt, utâna Illés Lajos és Kossânyï Jôzsef
sajât kôlteményeit adta elô, Benz Katô pedig nt. Egyed Aladâr
"Bûjdosôk" cîmû daljâtékânak egyes részeit énekelte a szerzo
zongorakîséretével.

A tovâbbiakban 1968 ôszén és 1969 tavaszân és ôszén
sok esetben még Idsérô mûsor nélkûl, de mâr gyakran zene-
szâmokkal egyûtt 34 szabadegyetemi elôadâs hangzott el. A
kôvetkezô években szabadegyetemi elôadâsok rendezésére
rendszerint csak az év elsô felében kerûlt sor. Ezek teljes
mûsorât a Magyar Talâlkozôk évi krônikâi minden évben



kôzôlték. Az elôadôk és a kôzremûkôdôk felkérését mindig
dr. Nâdas Jânos elnôk végezte. A rendezés munkâjâban dr.
Nddas Rôzsa, dr. Nâdas Gyula és felesége, Ibolya, tovâbbâ —
az utôbbi években — Varga Sândor és felesége, Panni volt
segîtségére. Minden egyes szabadegyetemi elôadôi és mûsoros
est utân kâvét szolgâltak fel sûteménnyel. A sûteményt esetrôl
esetre a Magyar Târsasâg egyes hôlgytagjai adomânyoztâk.

A szabadegyetemi rendes elôadô és mûsoros esték szâma
1982-ig bezârôlag 142-re emelkedett. A rendes szabadegye
temi elôadâsokon kivûl gyakran keriilt sor — fôleg tâvo-
labbrôl érkezô, kivâlô személyiségek lâtogatâsa esetén —
rendkîvûli szabadegyetemi elôadâsok meghirdetésére is. Tôbb
elôadâs szôvege a Magyar Talâlkozôk krônikâjânak egyes
kôteteiben jelent meg. 39

Minden szabadegyetemi ôsszejôvetelt kûlôn felkért elnôk
nyitott meg és zârt be. Legtôbbszôr bevezetô és befejezô
ima is elhangzott. A kiegészitô mûsorban ének- és zene-
szâmok, szavalatok, ritkâbban magyar népi tâncok és veti-
tett képek bemutatâsai szerepeltek.

JEGYZETEK:

30. Az I. MTk, 7. oldal.

31. A II. és III. Talâikozô uléseit mâr a német evangélikus egyhâz nagytermében
(a Bridge Avenue és a West 38. Street sarkân) kellett megrendezni. A IV. és V.
Talâikozô szinhelye a National Service Center (1620 Prospect Avenue) lett. A
VI-IX. Talâikozô ûlései s eseményei a Cleveland-Sheraton Hôtel (Tudor, Empire
/kétszer/ és Cleveland) termeiben folytak le. A X-XX. Talâikozô otthona ezutân
10 éven ât a Cleveland-Statler Hôtel (a Euclid Avenue és az East 12. Street sarkân)
volt, amelynek neve 1972-ben Statler-Hilton, 1973-tôl kezdôdôen Plaza Hôtel,
1980-ban pedig Statler Office Tower lett. A XXI. és XXII. Talâikozô mâr a Bond
Court Hotelben (az East 6. Street és a St. Clair Avenue sarkân) ûlésezett.

32. Az I. kôtetet dr. Béldy Bêla, a II-XII. kôtetet dr. SomogyiFerenc, a XIITXXI.
kôtetet dr. Nddas Jdnos és dr. SomogyiFerenc szerkesztette. A II-XXI. kôtet sajtô
alâ rendezését az utôbbi végezte. Ezért a munkâjukért nevezettek dijazâst (tisztelettUjat
vagy jutalékot) soha nem kaptak, de nem is kértek.

33. Ez az aranybulla pecsétjén lâthatô dmer stilizâlt mâsa.
34. 1980 ban "az év magyarja" dmet dr. Nddas Jdnos elnôk kapta 20 Magyar

Talâikozô megrendezéséért, 198Tben pedig dr. Somogyi Ferenc, mint az Ârpâd
Akadémia fôtitkâra a Krônikâk és bennûk 15 akadémiai évkônyv szerkesztéséért,

35. Cleveland, ÂrpâdAkadémia, 1982, xxxviii, 404 (442) oldal.
36. Varga Sândor: AzArpâd Szôvetség hivatâsa. A XV. MTk, 149. oldal,
37. AzArpâd Szôvetség tagjainak névsora a XX. MTk, 276-283, oldalân talâlhatô,
38. A IX, MTk, 288-293, oldal,

39. L, a MTk XV, XVI, XVIII, és XXI, kôteteiben Beniczky Âddmné, Lux
Andrds, Molndr Zsigmond, Sirchich Ldszlô és Somogyi Ferenc tanulmânyait,



A NEMZETI HAGYOMÀNYOK
SZOLGÀLATÂBAN

mODALMI ÉS MtiSOROS DÉLUTÀNOK
HAZAFIAS UNNEPÉLYEK

Nehéz lenne az elmondottak utân kiilôn felsorolni mind-
azt, amit a Magyar Târsasâg az elmûlt hârom évtizeden
keresztûl a magyar nemzeti hagyomânyok szolgâlatâban
tett, ezért a kimagaslôbb emlékûnnepélyek, tiltakozâsok,
feliratok és évfordulôk kôzûl csak néhâny példât emlitûnk.

1953 februâr 15-én szerzôi est volt, amelyen Dombrâdy
Dora, Kiss Gyula, Zilahi Farnos Eszter, Bedy Gyula és Tôth-
Kurucz Maria szerepelt. Mârcius 22-én, a magyar mârcius
hagyomânyos ûnnepélyén dr. Nddas Jânos mondott ûnnepi
beszédet. A Kîsérô mûsorban Zilahi Farnos Eszter és Môzst
Istvdn is fellépett. Novemberben dr. Szakdts Istvdn Nyîrô
Jôzsefrôl mondott emlékbeszédet. Kôzremûkôdôtt még dr.
Nddas Jdnos, Dombrddy Dôra és Zilahi Farnos Fiszter.
December 23-ân vitéz Nagy Lajos és Némethy Ldszlô olvasta
fel egy-egy elbeszélését, Kertész Jôzsef "DP-daI"-t adott
elô. Bodor Gizella Zilahi Farnos Eszter kôlteményeibôl szavalt,
dr. Nddas Jdnos Mindszenty biboros bebôrtônzésének 5.
évfordulôjârôl emlékezett meg.

1954 mâjus 1-én a Magyar Târsasâg II. Râkôczi Ferenc
halâlânak 250. évfordulôjât ûnnepelte. Az ûnnepi beszédet
vitéz Kovdcs Gyula mondta. Benz Katô és Wégling Istvdn
énekszâmokkal szerepelt. Bemutattâk Babbnig Istvân "Râ
kôczi ûtja" cîmû szînmûvének 2. és 3. felvonâsât is. Jûnius
13-ân Jôkai Môr halâlânak 50. évfordulôjârôl tôrtént meg-
emlékezés. Az elôadô Dombrddy Dôra volt. Kdllay Adrienne
Jôkai-verseket szavalt. Kdlnokyné Tôth-Kurucz Mdria Jôkai-
novellât olvasott fel. B. Kovdcs Fréda és Némethy Ldszlô sajât
elbeszélését mutatta be. B. Ormai Ildikô sz^ivalt.

1955 februâr 20-ân a Magyar Târsasâg Akron vârosâ-
ban vendégszerepelt dr. Nddas Jdnos, B. Ormai Ildikô, dr.



Domjân Istvân és Kiss Gyula kôzremûkôdésével. Mârcius
13-ân dr. Nddas Jdnos mondott megnyitô ûnnepi beszédet.
Kiss Gyula szavalt, B. Ormai Ildikô és Wégling Istvdn énekelt
(mindkettô dr. Domjdn Istvdn zongoraldséretével). Réthdti
Schill Andrds csellôn, dr. Domjdn Istvdn zongorân jâtszott.
Az oktôber 6-i emlékûnnepélyen ft. dr. Horvdth Miklôs
mondott beszédet. Dr. Balogh Lajos vezényletével a Szent
Istvân Énekkar is kôzremûkôdôtt. Benz Katô énekelt, dr. vitéz
Acs Imréné zongorâzott. November 27-én nagyszabâsû
Vôrôsmarty-est volt. A mûsort Hangi Csaba vezette, meg-
nyitôt T.Dombrddy Dora mondott, irodalomtôrténeti elô-
adâst Vôrôsmartyrôl dr. Somogyi Ferenc tartott. Kôzremûkô
dôtt még Kiss Gyula, Bedy Gyula, K. Tôth-Kurucz Mdria,
D. Bogndr Agnes és Némethy Ldszlô.

1956-ban a mârciusi ûnnepélyen dr. Rosta Lajos mondott
iinnepi beszédet. Mâjus 26-ân a hôsôk emlékûnnepélyén dr.
Nddas Jdnos megnyitôja és ft. dr. DerecskeiJdnos, S.J. imâja
utân dr. Somogyi Ferenc tartott ûnnepi elôadâst a déli
harangszô 500. évfordulôjârôl.

1957 âprilis 6-ân megint nagyszabâsû irodalmi est volt,
amelyen az emigrâciô irodalmânak bemutatâsa tôrtént meg.

1958 mârcius 30-ân Kisjôkai Erzsébet Hollandiâbôl jôtt
el a részére rendezett irodalmi estre, amelyet dîszvacsora
kôvetett az îrônô tiszteletére.

1964 oktôber 3-ân nt. Elek Àron mondott ûnnepi beszédet.
A kisérô mûsorban Koôs Lilike énekszâmokkal, Kdvdssy Kldra
zongoraszâmmal, Réthdti Schill Andrds (leânya, Angela
zongorakîséretével) csellôjâtékkal, Papp Kldra szavalattal,
Gazdik Gyôrgyné zongoraklsérettel szerepelt. Megnyitôt
dr. Somogyi Ferenc, zârôszôt dr. Nddas Jdnos mondott.
A mûsort Illés Lajos vezette.

1965 mârcius 13-ân, a szabadsâg emlékûnnepélyén ki-
zârôlag fiatalok szerepeltek. A megnyitôtJdlics Istvdn, ûnnepi
beszédet Vdrdy Bêla mondott. Matavovsky Kati, Nddas Panni,
Ament Anikô, Tdborosi Anna Mdria, SzelényiErika zongorân,
ifj. Nddas Jdnos hegedûn jâtszott. Nddas Panni és Kossdnyi
Mzklôs szavalt. A 13. szdmû Gôrgey Artûr fiûcserkészcsapat a
székely legényes tâncot mutatta be. A mûsort Szabô Piroska
vezette.



Ugyanebben az évben, mâjus 29-én, a hôsôk emlék-
vacsorâjân dr. Fûry Lajos mondott ûnnepi beszédet, augusztus
15-én, a Magyar Napon dr. Somogyï Ferenc volt az ûnnepi
szônok.

NEMZETI GYÀSZ

1969 november 9-én a Magyar Târsasâg a trianoni béke-
parancs 50. évfordulôjâra vonatkozô 5 hatârozati javaslatot
terjesztett elô. Mâr ezt megelôzôen angol nyelvû "memo-
randum"-ot is kiadott. November 28-ân jûnius 4-et gyâsz-
nappâ nyilvânîtotta.

1970 âprilis 4-én volt Magyarorszâg teljes orosz meg-
szâllâsânak 25. évfordulôja. Cleveland vâros magyar egy-
hâzai és hazafias egyesûletei ezen a napon tiltakozô autô-
felvonulâst, majd a székesegyhâzban rôvid kôzôs magyar
ekumenikus istentiszteletet rendeztek. A Magyar Târsasâg
tagjai mindkettôn testûletiieg vettek részt. A mintegy 300 auto
felvonulâsa nyugaton az Edgewater Parkbôl, keleten a
Buckeye Road és az East Boulevard sarkârôl induit a Saint
John székesegyhâzhoz, amelyet zsûfolâsig megtôltôtt a hîvek
serege. Dr. Issenmann Clarence megyés pûspôk engedélyé-
vel ft. dr. Kôtai Zoltân, nt. Elek Aron, nt. Brachna Gdbor,
nt. Endrei Ferenc és nt. Orosz Edward rôvid imât mondott,
a Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség ének-
kara pedig Wégling Istvdn vezényletével magyar egyhâzi
énekeket adott elô. A kôvetkezô nap, âprilis 5-én délutân
a West 32. Streeten levô Kâlvin-teremben rendezett nagy-

gyûlésen a Magyar Târsasâg ugyancsak testûletiieg vett részt.
Az ûnnepélyen a magyar beszédet vitéz Vittay Béla, az angolt
Taft Seth mondta. A Szent Istvân Énekkar hazafias ének-
szâmokkal, Kossdnyi Miklôs szavalattal mûkôdôtt kôzre.
Felszôlalt Kdlnoki-Kis Tibor, Hargittay Péter és dr. Nddas
Jdnos. A bevezetô imât nt. Elek Aron, a befejezôt ft. Kdrpi
Ferenc mondta. A mûsort vitéz Nagy Kornél vezette.

A Magyar Târsasâg a szomorû évfordulôval kapcsolat-
ban az amerikai kormânyhoz angol nyelvû feliratokat nyûj-
tott be.



Az orosz megszâllâs 30. évfordulôjân, 1975-ben, amikor
a magyarorszâgi kormâny képviselete ûnnepi vacsorât akart
a vârosban rendezni, a Magyar Târsasâg nemcsak a hîr-
lapokban és râdiôkban tiltakozott ez ellen, hanem a szâlloda
elôtt folyô tûntetésben is részt vett, mert figyelmeztetni akarta
nemcsak a jôhiszemû, megtévesztett magyarokat, hanem a
kôzvéleményt is, hogy âprilis 4: magyar nemzeti gyâsz napja.
Ennek eredményeként a tervezett vacsorâbôl egyszerû fo-
gadâs lett, amelyen csak néhânyan jelentek meg.

ÉVFORDULÔK

Az elôbb vâzolt események kôzben érkezett el a Magyar
Târsasâg clevelandi megalakulâsânak 15. évfordulôjâhoz.
Ebbôl az alkalombôl ôzv. dr. vitéz Zertnvdry Szilàrdné
mûvészi, kézzel himzett zâszlôt ajândékozott a Târsasâgnak.
1967 november 25-én, a Vil. Magyar Talâlkozô diszvacso-
râjân xntéz Szabô Zoltdn felkért zâszlôtartô hârom ifjû —
Kovdcs Andrds, Somogyi Lél és ifj. Szabô Zoltdn — klsére-
tében, egyenruhâs cserkészek sorfala kôzt vitte a lobogôt a
dîszemelvényre, ahol azt ft. Kdrpi Ferenc plébânos, nt.Elek
Âron réf. lelkész és ni. Brachna Gdbor ev. fôesperes âldotta
meg. A zâszlôavatô ûnnepi beszédet Flôndn Tibor mondta.
Megâllapîtâsa szerint a zâszlô, mint nemzeti jelvényûnk és
hazânk jelképe, a letiport és elnémîtott Magyarorszâg igaz-
sâgât és szabadsâgvâgyât hirdeti s azt bizonyltja, hogy hûséges
magyarok vagyunk és maradunk"A zâszlôanyai tisztet az
adomânyozô tôltôtte be, aki rôvid beszéd klséretében az elsô
zâszlôszalagot is felkôtôtte.

A 15. évfordulôjât ûlô Magyar Târsasâgot szâmos egye-
sûlet képviselôje kôszôntôtte. A zâszlôavatô ûnnepségen a
clevelandi 14. szâmû Gôrgey Artûr fîûcserkészcsapat Megay
Bêla cscst. parancsnok személyes vezetésével egyenruhâs
dîszôrséget adott és jelen volt a torontôi Kodâly Egyùttes is.

A 20. évfordulô esztendejének elején, 1972 mârcius és
âprilis havâban a Magyar Târsasâg ûjabb kezdeményezés-
ként angol nyelvû szeminâriumot rendezett a Carnegie West
Libraryben. A szeminârium 7 ûlésén dr. Szentmiklôsy Etes
Géza, Oszldnyi Rôbert, Homonnay Elemér, dr. Winkler



Tibor, Kovdch Lâszlô, dr. Ludânyi Andrâs és dr. Weninger
Endre adott elô.

A szeminârium vezetôje Dômôtôrffy Zsolt volt.

A Magyar Târsasâg fennâllâsânak 20. évfordulôjât —
1973 januâr 28-ân — a Kâlvin-teremben rendezett diszebéd
keretében ûlte meg. A bevezetô imât fôt. Elek Aron, a be-
fejezôt ft. Kdrpi Ferenc mondta. A megjelenteket Burgydn
Aladdr iidvôzôlte. Ebéd alatt Németh Jôska triôja magyar
dalokat jâtszott. Ebéd utân dr. Molndr Zsigmond tartott
vidâm csevegést, dr. Somogyi Ferenc pedig a Magyar Târ
sasâg kétévtizedes munkâssâgât méltatta. Az âldomâsmester
tisztét dr. Nddasjdnos elnôk tôltôtte be.

Ugyanebben az évben a szabadegyetemi elôadâssorozat
befejezéséûl rendezett Szent Lâszlô ûnnepi ebéden Oldh
Gyôrgy îrô és kôzîrô (Buenos Airesbôl) mondott ûnnepi
beszédet. Ezzel kapcsolatban emlîthetjûk meg, hogy a
Szabadegyetem rendkîvuli ûlésein 1976 januâr 25-én és 1978
november 5-én dr. Gdbor Aron Mûnchenbôl, mâs alkal-
makkor dr. Juhdsz Ldszlô és dr. Illyés Elemér ugyancsak
Mûnchenbôl, dr. Dezséry Andrds pedig Ausztrâliâbôl tartott
elôadâst.

A nemzeti hagyomânyok ôrzésében végzett szolgâlat késôbb
kimagaslô eseményeinek példaképpen tôrténô megemlitése
is mellôzhetô, mert azok a Magyar Talâlkozô krônikâinak
kôteteiben mâr mind megtalâlhatôk. Nem szabad azonban
elfeledkeznûnk a Magyar Târsasâg fennâllâsânak 25. év-
fordulôjârôl, amelynek megûnneplése 1977 jûnius 12-én a
Sheraton Airport Inn nagytermében (15541 Brookpark Road),
ûnnepi ebéddel tôrtént. A XVII. Magyar Talâlkozô krônikâja"
ugyan errôl is részletesen beszâmolt, 4i az ebéden kiadott
"Emléklap" igérete azonban, amely szerint "a clevelandi
Magyar Târsasâg negyedszâzados mûkôdésérôl az emléklap
tulajdonosai részére kûlôn emlékkônyv készûl", mindmâig
îgéret maradt. Ez a kis ôsszefoglalô az elôbb emlitett igéret
kései valôravâltâsa szeretne lenni.

JEGYZETEK:

40. A VII. MTk, 134. oldal.

41. AXVII.MTk, 256-269. oldal.



VII

SAJTÔ ÊS KÔZVÉLEMÊNY

SAJTÔ

A Magyar Târsasâg harmincévi tevékenységérôl szôlô
és csupân rôvid âttekintésre tôrekvô alkalmi szâmadâs is
hiânyos lenne, ha mellôznénk annak a kérdésnek tisztâzâsât,
hogyan fogadta, tâmogatta ezt a tevékenységet a sajtô és
âltalâban a kôzvélemény.

A sajtôban a "Katolikus Magyarok Vasâmapja" mâr a
Magyar Târsasâg megalakulâsakor megâllapîtotta, bogy
az ûj egyesûlettel gazdagabb lett Cleveland, mert "kôzismert
ûjbevândorlô magyarok" bîvtâk életre. A lap bârom évtizeden
keresztûl készségesen kôzôlte a Magyar Târsasâg eseményei-
rôl, tevékenységérôl szôlô bîreket. Példâjât mindvégig kô-
vették mâs magyar lapok is. Nebéz lenne valamennyit fel-
sorolni. Csak példaként emlltjûk az idôkôzben megszûnt
"Akroni Magyar Ûjsâg", "Az Ûjsâg, "Detroitï Magyar Ûjsdg",
a winnipegi "Kanadai Magyar Ûjsdg", a torontôi és a cleve-
landi "Képes Vildghiradô", a "Lorain és Vidéke", a "Magyar
Ûjsdg" és a " Vagyunk" cîmû beti- és bavilapokat, valamint
a ma is megjelenô magyar sajtôtermékek kôzûl a "Califormai
Magyarsdg", a "Chicago és Kôrnyéke", a pittsburgbi "Ma-
gyarsdg" és a clevelandi "Szittyakûrt" nevét.

Kiilôn ki kell emelnûnk a Cbicagoban megjelenô "Ame-
rikai-Kanadai Magyar Élet"-et, amely éppen 25 éwel ez-
elôtt tôrtént meg^ndulâsa ôta — Lendvay Jôzsef felvételei
alapjân — minden Magyar Talâlkozôrôl tôbb oldalon ât képes
tudôsitâsokat kôzôlt.

A kûlfôldi lapok kôzûl ide kell sorolnunk a kanadai
"Amerikai Magyarsdg", "Krônika" és "New Yorki Magyar
Elet", a mûncbeni "Nemzetôr", a venezuelai "Caribt Ûjsdg ,
tovâbbâ a "Délamerikai Magyar Hîrlap" cîmû sajtôtermé-
keket, az Ausztrâliâban megjelenô lapokat, sôt még a
Rômâban kiadott "Katolikus Szemlé"-t is.



A Magyar Talâlkozôk és Kongresszusok zârônyilatko-
zatait az egész vilâgon megjelenô legtôbb mâs magyar saj-
tôtermék is kôzôlni szokta. Ugyanezt mondhatjuk el az ifjû-
sâgi, valamint a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Arpâd-
pâlyâzatok meghirdetésével kapcsolatban. Nagyobb esemé-
nyekrôl az angol nyelvû sajtô — fôként a clevelandi "Plain
Dealer" és a mâr megszûnt "Cleveland Press" is tâjékoztatta
olvasôtâborât.

RÂDIÔ ÉS TÂVOLBALÀTÔ

A sajtô messzemenô tâmogatâsân kivûl a Magyar Târ-
sasâg âllandôan élvezte a magyar râdiôaddsok hîrszolgâla-
tânak elônyeit is. Részletezés nélkûl megint csak példaként
idézzûk dr. Bogndr Rudolfné, Buza Gyôrgy, Donô Andrds,
Haller Istvdn grôf, Krasznai Antal, dr. Lôte Pdl, dr. Molndr
Zsigmond, Rôzsa Ldszlô, Szabadkai Sdndor, Szappanos Ferenc
nevét, fôként azonban Kossdnyï Miklôs és felesége, Mdna
adâsait s azok keretében 15 éven ât dr. Nddas Jdnos és hûga,
dr. Nddas Rôzsa râdiôôrâit. Az angol nyelvû râdiôk is tôbbszor
foglalkoztak a Târsasâg eseményeivel.

A clevelandi tâvolbalâtô-âllomâsok jô néhânyszor adtak
a Magyar Talâlkozô kimagaslô eseményeirôl helyszîni kôz-
vetUést, Kossdnyi Miklôs kâbel-tv-âllomâsa pedig tôbb film
felvételérôl és levetîtésérôl gondoskodott.

A felsorolt lapok, râdiô- és tâvolbalâtô-âllomâsok a Magyar
Târsasâgot messzemenô môdon tâmogattâk, ezért a Magyar
Târsasâg mindezeknek a hîrszolgâlatot ellâtô szerveknek,
a lapok és râdiôk, tâvolbalâtôk szerkesztôinek, munkatâr-
sainak a 30. évfordulôn hâlâs kôszônetet mond, mert a Târ-
sasâgra vonatkozôan kialakult kedvezô kôzvéleményt elsô-
sorban kétségtelenûl ôk alakitottâk ki.

KOZVÊLEMÉNY

A kôzvélemény elismerô megnyilatkozâsânak tôbb kézzel-
foghatô jelére hivatkozhatunk. Ilyenek fôként azok a szebb-
nél szebb emléklapok (plakettek), amelyeket a Magyar Târ
sasâg kûlônbôzô évfordulôin egyes kivâlô magyar szerveze-



tektôl (mint példâul a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségé-
nek clevelandi fôcsoportjâtôl, a Magyar Csendôrôk Csalâdi
Kôzôsségétôl, a Magyar Mérnôkôk és Epîtészek Vilâgszô-
vetségétôl) kapott. Ilyenek tovâbbâ az ûdvôzlô tâviratok és
levelek szâzai, amelyeket az Egyesûlt Allamok elnôkei, Ohio
âllam kormânyzôi, Cleveland vâros polgârmesterei, az ame-
rikai Kongresszus szenâtorai, képviselôi és mâsok kûldtek.

Jogos bûszkeséggel hivatkozhatunk nem egy amerikai
hatôsâg vagy kôzigazgatâsi szerv diszoklevelére is. Mindezeken
tûlmenôen azonban a kôzvélemény legszebb és legértékesebb
niegnyilatkozâsa az az egyre fokozôdô érdeklôdés, amely a
Talâlkozôk (Kongresszusok) és a Krônikâk irânt vilâgszerte, a
szabadegyetemi elôadâsok irânt pedig vâros- és megyeszerte
hârom évtizeden ât megmaradt.

Méltân illeti hâlâs kôszônet mindazokat, akik a Magyar
Târsasâg munkâjâban hosszû hârom évtizeden keresztûl
ônzetleniil részt vâllaltak. Az a târsadalmi (kôzôsségi) ered-
mény, amelyet a Magyar Târsasâg elért, elsôsorban dr. Nàdas
Jdnos elnôk egyéni érdeme, aki életének 80 évébôl tôbb mint 30
esztendôt âldozott a Magyar Târsasâg tevékenységének
irânyîtô és szervezô szolgâlatâra, de kétségtelenûl azoké is,
akik âldozatos munkâjukkal, teljesîtményeikkel vagy ma-
gatartâsukkal kisebb-nagyobb részt vâllaltak abban az eszmei
kûzdelemben, amelynek céljât a Magyar Târsasâg — Mind-
szenty biboros âltal is megâldott — zâszlajâra irta.

PÉLDA

Arra az osztatlan megbecsûlésre, amelyet a Magyar
Târsasâg vilâgszerte kivivott magânak, nemcsak a Târsasâg, az
Ârpâd Akadémia és az Ârpâd Szôvetség minden tagja, de
minden mâs magyar is joggal bûszke lehet. A hârom évtizedes
mûlt példât mutât az utôkor szâmâra, hogyan lehet és hogyan
kell magyarsâgunk megtartâsâért nemzeti hagyomânyaink
hûséges âpolâsâval rendûletlenûl helytâllni egyénileg és
kôzôsségileg egyarânt. Ez a példa tôbb, mint a mûlt bizo-
nyitéka: a jôvônek is kôtelezô zâloga.

A Magyar Târsasâgrôl 30. évfordulôjân és elnôkérôl 80.
szûletésnapjân méltân és talâlôan mondhatja el a kôltô:



Ôsszeszedte a szelekbe szôrôdott
magyar eszmét, lelket, ôsi tôrzs âgât —
s vilâg orszâgûtjân a tort palântât;
soha nem volt fâradt szâradô kôrôhoz

lehajolni, hogy lankadô varâzsât
élessze annak, ami elkallôdott,
amit vad vihar fôldjébôl kihûzott
s reménybe rajzolta vesztett hazâjât.

Bîzott és biztatott; hite a mârvâny
szilârdsâga volt, kedélye: jô bor
nemes îze — tôrôtt poharunk aljân,

szebb jôvônek vârat fénybôl âlmodott,
melynek oszlopa: hit, tornya: szabadsâg
s ezer év kôvei adnak alapot.

(Négyesy Irén)

JEGYZETEK:

42. ATârsasâg ûgykezelési munkâjânak elvégzésében —a tisztikar tagjain kîviil —
igen értékes segîtséget nyûjtott Varga Sdndoméval és Szabolcs Ldszlônéval az élen
Batdry Erzsébet, Dreisztger Frencné, Molndr Istvdnné, dr. Nddas Gyula és csalddja,
vitéz Trombitds Istvdnné, Zdhony A. Jâzsefné, Jôndk Emô, Klinga Jôzsef, Varga
Sdndor, Vargha Zoltdn és Zdhony A. Jôzsef, valamint korâbban Ûregdy-Nagy
Ldszlôné, tovâbbâ az elhunyt Sera Istvdnné és dr. Szigethy Mtklôsné.

43. A Magyar Tirsasâg lobogôjât Mindszenty jôzsef biboros az Arpâd Akadémia
1974 mâjus26-ra ôsszehîvott rendkiviili diszkôzgyûlésén âldotta meg. "A zâszlôôrség,
amelynek hârom tagja Ferenczy Zsuzsanna, Somogyi Lél és Szabô Zoltdn volt, a
hercegprimâs ûr elé vonult s a zâszlôt mélyen meghajtotta elôtte. A biboros ûr
felemelkedett helyérôl, a zâszlôhoz lépett, felkôtôtte râ a nevével ellâtott, mûvészien
himzett zâszlôszalagot, majd a kôvetkezô szavakkal âldâsât adta a zâszlôra:

— Megdldom ezt a zdszlôt, hogy az alatta egyesûltek tdbordt hitben és haza-
szeretetben gyôzelemre vezesseF. AXlII.MTk, 184. oldal.

44. Négyesy Irén: Bizott és biztatott. Kôszôntés a Magyar Târsasâg megala-
pitâsânak 30. évfordulôjâra és dr. Nâdas Jânos alapitô elnôk 80. sziiletésnapjâra.



VIII

NÉVSOROK

ALAPlTÔ TAGOK

Àcs Imre dr.
Bedy Gyula
Berkes Lâszlo dr.
Bertalan Kâlmân
Bognâr Rudolf dr.
Burgyân Aladâr
Csâszy Mikios
Csegezi Jozsef
Csetényi Lâszlo dr.
Dietrich Dénes
Dombrâdy Dora
Dombrâdy Gyula dr.
Dreisziger Ferenc
Falkay Kâzmér
Faulhaber Adâm
Fây Gyula
Frankovszky Rudolf
Fricke Valér
vitéz Gârgyân Imre dr.
Halmay Tihamér
Hokky Kâroly
Homonnay Elemér
Horvâth Endre
Horvâth Géza
ft. Horvâth Miklôs dr.
Jaczô Zoltân
Jônâk Ernô
Juhâsz Pâl
vitéz Kaczvinszky Pâl dr.
Kârpâthy Kâroly dr.
Keresztûri Jozsef dr.
vitéz Koltavâry Dénes
Kristâly Aladâr dr.
Lasko Jânos

Linka Lâszlo

id. Lukâcs Béla
Mikehâzy Istvân dr.
Nagyivân Lajos dr.
Nâdas Gyula dr.
Nâdas Jânos dr.
Nâdas Rôzsa dr.
Némethy Zoltân
Nyilas Ferenc dr.
Otto Istvân
Pathô Gyula
Pauer Zoltân
Pék Pâl
Pilisy Zsigmond
Pohly Csaba
Polôny Zoltân
Remes Gyôrgy dr.
Rosta Lajos dr.
Roland Valér dr.

Somogyi Ferenc dr.
dr. Somogyi Ferencné
Sorbân Jenô dr.
Stomfay-Stitz Jânos
Sturm Vilmos
vitéz Szabô Zoltân
Szigethy Mikios dr.
ft. Takâcs Gâbor, O.F.M.
Tihanyi Sândor dr.
ft. Tornay Péter, O.F.M.
Tôth Jozsef dr.

Tresz Sândor dr.
Tripolszky Andrâs
Wégling Istvân
Zâhony A. Jozsef



AKIK AZ ELSO EVEKBEN
CSATLAKOZTAK

Aba Titus

Ablonczy Endre dr.
dr. Ablonczy Endréné
Adorjân Dénes
Akkantisz Emma
Antal Bélâné
Antal Géza dr.
Âdâm Jânos
Balâzsné Kovâcs Fréda
Balâzsik Andrâs
Ballô Istvân dr.
Barok Tamâs
Bartos Elek
Bâlint Pâl
Bedô Kâroly
Bedy Gyula
Bende Sândor
Beodray Ferenc
Béldy Bêla dr.
Birô Barnabâs
Bocskor Benedek
Bodnâr Lajos
Bônis Lajos
Bôhm Katalin
BusJânos

Châszâr Ede
Christian Rôzsa
Csâszy Miklôs
Cseh Pâl
Csekey Tibor
Csepi Bêla
Csere Zoltân
Csia Jôzsef
Csomasz Erzsébet
Czillich Dezsô
Czipriân Gyula
Deme Kâroly dr.
ft. Derecskei Jânos, S.J.,
Deserân Lâszlô
Dobay Jenô

Dobolyi Lajos dr.
Domjân Elek
Dorkô Imre

Dosa Gyôrgy
Dunajszky Arpâd
Duray-Bitzô Jôzsef
Dûs Lâszlo
nt.Egyed Aladâr
Elek Kâlmân
Faltusz Kâlmân
Farkas Géza
Fây Istvân dr.
Fedâs Helen
Fekete Arisztid
Felméri Lajos
Ferenczhalmy Alfréd
Ferenczy Bêla
Ferenczy Istvân
Ferenczy Mârton
Fiedler M. Marcel
Fodô Boriska
Frank Ferenc

Frâter Ernô
Fûlôp Ferenc
Fûlôpp Anna
Fûves Kâroly
Gaâl Lâszlo
Gazda Imre dr.
Gedeon Jôzsef

Gobôczy Zoltân
Grosswald Jânos
Gulden Gyôrgy
Gyarmathy Elemér
Gyékényesi Gy. Lâszlô
Gyékényesi Gyôrgy
Hadady Jôzsef
Haller Istvân grôf
Halmay Tihamér
Halmosi Rudolf

Hanâk Gyula dr.



Hanâk Szilârd dr.
Hangi Csaba
Hehs Âkos
Heiszler Erzsébet

Heiszler Irma
Herter Ferenc
Herter Istvân
Hornyâk Istvân
vitéz Huszâr Jôzsef

vitéz Illyés Andrâsné
Imre Pal

Ivanich Lâszlô
Jaczkovics Lajos
Jânossy Erzsébet
Jedlicska Jôzsef
Jelinek Imre
Jôzsa Gyula
Juhâsz Pal
Kabdebô Ferenc
Kacsô Dénes dr.
Kaczvinfalvy Irén
vitéz Kalmàr Ferenc
Kaschl Gusztâv
Kâdâr Istvân
Kâkonyi Kâroly
Kâkonyi Kârolyné
Kâllay Adrienne
Kâllay Kâlmânné
vitéz Kerecseny Jânos dr.
Kertész Jôzsef
Kertész Lâszlô
Kis Béla
Kish Ferenc

Klinga Jôzsef
vitéz Kovâcs Gyula
vitéz Kovâcs Istvân
Kônig Rôzsa
Kôvi Rôzsa

Lelbach Antal dr.
LengyelJânosné
Lenhardt Béla
Leskô Lâszlô
Leszkô Lâszlô

Lezsâk Jôzsef
Luib Ervin
Magyary Pâl
Massânyi Lâszlô
Mârkus Viktor
Mârton Jânos
Mârton Lajos
Megay Lâszlô
Melegh Attila
Meszicsek Kâlmân
Mezô Margit
Mészâros Odôn
Mészâros Sândor dr.
Misek Béla
Molnâr Lâszlô
Molnâr Zsigmond dr.
Muhoray Kornél
Murakôzy Tibor
Murânyi Imre
vitéz Nagy Lajos
Nagy Mâria dr.
Nagy Mihâly
Nagy Tibor
Nânâssy Jânos
Németh Jôzsef
Némethy Lâszlô
Némethy Zoltân
Nyilas Ivân
Obrincsâk Pâl
Olâh Gyula
Olgyay Aladâr
Ôvâry Sândor
vitéz Ôzdy Béla
Palasics Jânos
Palotai Gyula
Papp Géza
Pauer Istvân
Pâli Andor dr.
Pâli Gyôrgy dr.
vitéz Pâncélos Mihâly
Pândy Ferenc dr.
Pekâry Istvân
Persânyi Jânos



Peternelly Lajos
Pilisy Tamâs
Pintér Imre
Pintér Rôzsa
Poôr Kâroly
Posszert Jôzsef
Radânyi Oszkâr dr.
Rajkay Kâlmân
Remetey Jôzsef dr.
Révy Ferenc
Roetier Emil dr.
Român Endre
Rozs Jôzsef
Ruttka Ferenc

Sauter Ferenc
Sândor Ilona dr.
Schill Andrâs
Schnôller Kâroly
Schùssler Alajos
Serly Kâroly
Simon Gyula
Simon Valentin
Simontsits Attila
Sirchich Lâszlô
Solty Pâl
Steiner Kâroly
Stolcze Rôzsa
Stomfay-Stitz Jânos dr.
Strada Ferenc

Svertina Kâroly
Szabô Kâroly
Szânthô Lâszlô
Szâsz Béla dr.
Szâszdy Konrâd dr.
Szentendrey Jôzsef dr.
Szentivânyi Jenô
Szentivânyi Jôzsef dr.

Szent-Kirâllyi Ârpâd
vitéz Szent Kirâllyi Gusztâv
Szent Kirâlyi Jânos
Szepcsik Gyôrgy
Szilâgyi Efraim
Szilvâssy Szilveszter
Takâts Kâlmân dr.
vitéz Taries Lajos
Tary Jânos
Tasnâdy Kovâcs Aladâr
Tereânszky Istvân
Teserasz Jânos
Torma Jânos
Tôth Istvân
Tôth Jôzsef dr.
Tôth Kâlmân dr.
Tresz Sândor dr.
Uhiar Pâl
Urbân Frank
Uregdy-Nagy Lâszlô
Utô Rôzsa
Varga Sândor
Vargha Zoltân
Vaskô liona dr.
Vass Istvân

Verderber Istvân
Végsô Jânosné
Vicze Istvân
Vincze Matya
vitéz Vittay Béla
Walter Nândor
Wurtz Jôzsef
Zabolay Ferenc
Zichy Miklôs grôf
Zilahi Farnos Eszter
Zôld Mâria

(A nevsor nem teUes)



AZ ELSÔ OT ÉVBEN
ônzetleniil kôzremûkôdô elôadôk, szônokok, îrôk, mûvészek,

mûkedvelôk és ifjû szereplôk névsora:

Mr. Andrica Theodor
dr. Âcs Imréné
Babnigg Istvân és a

Pittsburghi Mûkedvelô
Csoport

Babnigg Istvânné
Bakô Elemér dr.

Washington D.C.
Ballô Istvân dr.
Balogh Lajos
Bedy Gyula
Benyô Margitka
Benz Katô

Berkes Ildikô
Bertalan Kâlmân
M.Bîrô Anna

Bobula Ida dr.
Washington D.C.

Bodnâr Lajosné
K.Bodor Gizella
D.Bognâr Âgnes
Bognâr-Kégl Dezsô
Borsôdi Istvân
Bretz Tivadar

Burgyân Aladâr
Châszâr Ede

Christian Rôzsa
Gsere Edéné

D.Day Charl
Deme Kâroly dr.
DerecskeiJânos, S.J.
Dobayjenô
B.Dolesch Melinda

T.Dombrâdy Dôra
Domjân Istvân dr.
Dômôtôrffy Emiiné
Dômôtôrffy Zsolt
H.Egyed Aladâr

EIsô Magyar
Réf. Egyhâz

Vegyeskara
Evankô Ilona

Falk Paulina
Farkas Céza

FarkasJôzsef
Farkas Rudolf

Ferdinândy Mihâly dr.
Puerto Rico

Focht Istvân
Fodor Dezsô

Fricke Valérné
Hokky Kâroly
Homonnay Elemér
Horvâth Miklôs dr.

Huszâr Agnes
niés Mathilda
Hangi Gsaba
Hevivyan Vehanush
Jaczkovics Lajos
JakabJânos
Jânoshy Frzsébet
Jurisich Kâroly
Kaczvinfalvy Pâl dr.
Kâllay Adrienne
M.Kâlôczy Helen
Kântor Jean
T.Kârolyi Katalin
KerecsenyJânos dr.
Kersten J.S.
Kertész Jôzsef
Kimâr Frzsébet
Kiss Gyula
Kocsis Irénke

B.Kovâcs Fréda

vitéz Kovâcs Gyula
Kôkényessy Lili



Kôrmôczy Agnes
Kôrmôczy Tas Istvân
Kulin Géza dr.

dr.Lânyi Gyulâné
Washington D.C.

Sz.Lôsch Teréz

Lôténé Zilahi F.Eszter

P.Majoros Ilona
Sz.Matolcsy Marika
Mâthé Zsuzsika

Magai E.Donald
Megay Klâra
T.Mezô Margitka
Mészâros Sândor dr.
Mikôfalvy Lajos dr.
MolnârJudith
Molnâr Zsigmond dr.
Monostory Mâria
Môzsi Istvân

vité Nagy Lajos
Nâdas Gyula dr.
Ifj.Nâdas Gyula
NâdasJânos dr.
Nâdas Rôzsa dr.
Németh Jôzsef
Némethy Lâszlô
Obrincsâk Pâl
B.Ormai Ildikô
Page Aileen
Pâlfy Tibor
vitéz Pânczélos Mihâly
Petrash Lajos
Reményi Jôzsef dr.
Remes Gyôrgy dr.
Rosta Lajos dr.
Roôsz Lâszlô

Rôzsa Lâszlô

r.Schill Andrâs

r.Schill Andréa
Sândor Ilona dr.

Stepât Jenô
Sirchich Lâszlô

Somogyi Ferenc dr.
Soôs Istvân

Kalifornia

Strada Ferenc dr.

Strada Irma

Szabadkai Zsuzsika

Szabô Anna

Szabô Baba

Szabô Lexi

vitéz Szabô Zoltân

Szabô Miklôs

Dél-Amerika

Szabolcs Levente

Szakâts Istvân dr.

dr.Szakâts Istvânné

Szâsz Attila

Szâsz Béla dr.

Szentendrey Hanna
Szent Istvân Dalârda
Szilâgyi Efraim
Szilâgyi Erzsébet

Leânycserkészcsapat

Sznopek Gyôrgy
Takâcs Theodor
Teleki Béla grôf
Temesvâry Gerô
Thoma Enikô
K.Tôth-Kurucz Mâria
B.Tôrzsôk Lâszlô
Tihanyi Sândor dr.
Urbân Ferenc

Urbân Marietta
Uregdy-Nagy Lâszlô
Varga Sândor
Verderber Istvân

Wégling Istvân
ifj.Wégling Istvân
Wûrtzler Arisztid

Wûrtzler Béla

Zâhony Katinka
Zrînyi Ilona Leâny cscs.



KtÎLFÔLDI VENDÉGEK ÊS ELÔADÔK

az elmûlt 30 éven ât:

Angliâbôl

ft. dr. Csocsânjenô
nt. Lajossy Sândor
dr. MacartneyC. Aylmer

Argentindbôl

Olâh Gyôrgy

Ausztrâliâbôl

Adorjân Ferenc
Ambrôzy Pâl
Ambrôzy Pâlné
dr. Antalfy Mihâly
dr. Bodolai Zoltân
dr. Dezséry Andrâs
dr. Dezséry Andrâsné
dr. Endrey Antal
dr. Endrey Antalné
dr. Gallô Géza

Kolozsy Sândor
vitéz Majlâth Gyôrgy
dr. Nagy Akos
dr. Nagy Akosné
Rauch Kâroly
Ruttkay Arnold
Ruttkay Arnoidné
Szorkovszky Elemér
dr. Tôrôk Béla
dr. Tôrôk Bélâné

Ausztridbôl

MindszentyJôzsef bîboros

Brazûidbôl

Zolcsâk Istvân

Hollandidbôl

Kisjôkai Erzsébet

Kanaddbôl

ft. Békési Istvân, S.J.
Detre Gyula
Domokos Sândor

vitéz Gâlôcsy Zsigmond
ft. Gâspâr Mârton
Gyallay-Pap Domokos dr.
Gyimesi Gyula
vitéz HamvasJôzsef
Haraszti Endre

Harcsâr Ferenc dr.

Jablânczy Lâszlô dr.
Jablânczy Sândor dr.
ft.Jaschkô Balâzs, S.J.
Juhâsz Fazekas Ilona
Korponay Miklôs
Kostya Sândor dr.
Magas Istvân
Mitnyân Lâszlô dr.
Nagy Gyôrgy dr.
Naphegyi Imre
Noël Péter

Ormay Gabriella
dr.vitéz OrmayJôzsefné
SelyeJânos dr.
vitéz Szathmâry Kâroly
ft. Tûz Tamâs

Urmôs Antal

Walter Istvân

Zadubân Gyôrgy

Zsigmond Andrâs dr.

(és még sokan mâsok)



Németorszâgbôl

Balogh Gyôzô
Balogh Gyôzôné
dr.Csernohorszky Vilmos
dr.Csernohorszky Vilmosné
dr. Gâbor Âron
Hajnal Gâbor
dr. Illyés Elemér
dr. Juhâsz Lâszlô
vitéz K. Farkas Ferenc

Tollas Tibor

Msgr.vitéz Vargha Gâbor

Svédorszâgbôl

Kovârczy Istvân
Kovârczy Erzsébet

Vatikdnbôl

ft. dr. Râkos Raymond

Venezueldbôl

Nyârâdi Elemér
Rozanich Istvân

dr. Vladâr Pâl

A TISZTIKAR HÀROM ÉVTIZEDEN ÀT

elnôk: dr. NddasJdnos
târselnôk: dr. vitéz Kaczvinszky Pdl, Bertalan Kdlmdn
alelnôk: Burgydn Aladdr
a kôzmûvelôdési fôosztâly elnôk: dr. Somogyi Ferenc, Csejtey

Béla, dr. Somogyi Ferenc
a kôzgazdasâgi fôosztâly elnôke: dr. Béldy Béla
az irodalmi fôosztâly elnôke: T.Dombrddy Dora, Illés Lajos,
Kossdnyi Jôzsef, Ewendtné Petres Judit, Beniczky Âddmné

ifjûsâgi elnôk: Varga Sdndor, Dômôtôrffy Zsolt, Zdhony
Botond, Somogyi Lél, Nyilas Ferenc

fôtitkâr: vitéz Szabô Zoltdn, Burgydn Aladdr, Zdhony A.
Jôzsef, Varga Sdndor

pénztâros: Farkas Géza, Faulhaber Addm, dr.Mikehdzy Istvdn
ellenôr: Faulhaber Addm, vitéz Szabô Zoltdn
hâznagy: Ottô Istvdn, Jôndk Emô



A JELENLEGI

TISZTIKAR Es VÀLASZTMÂNY

elnôk:

dr. NddasJânos
târselnôk:

Bertalan Kdlmân
alelnôk:

Burgydn Aladdr
a kôzmûvelôdési fôosztâly elnôke:

dr. Somogyï Ferenc
az irodalmi fôosztâly elnôke:

Beniczky Addmné
ifjûsâgi elnôk:

Nyilas Ferenc

fôtitkâr:

Varga Sdndor

pénztâros:

Szabolcs Ldszlôné

ellenôr:

dr. Mikehdzy Istvdn
sajtôtâjékoztatô:

Somogyi Lél
hâznagy:

Jônâk Emô

A vdlasztmdny tagjai:

Bvrô Zoltdn

Dômôtôrffy Zsolt
Dreisziger Ferencné
vitêzFalk Viktor
Kdkonyi Kdroly
Klingajôzsef
Kossdnyijôzsef
Lmka Ldszlô
Lux Andrds

Molndr Istvdnné

dr. Nddas Gyula
dr. Nddas Gyuldné
dr. Nddas Rôzsa

dr. Somogyi Ferencné
Torday Egon

T. Dombrddy Dora
Varga Sdndorné
Vargha Zoltdn
Zdhony A. Jôzsef
Zdhony A. Jôzsefné

Az Arpdd Akadémia elnôksége:

elnôk: Flôridn Tibor

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

3. târselnôk: D'Albert Ferenc

fôtitkâr: Somogyi Ferenc



Igazgatô Tanâcs:

elnôk: NâdasJânos
tb. fôtitkâr: Nâdas Rôzsa

tagok:

Beniczky A damné
Burgydn Aladâr
Nâdas Gyula

Somogyi Fereue
Varga Sândor
Zâhony A. Jôzsef

az Arpâd Szôvetség és Rend

elnôke és kormânyzôja: dr. NâdasJânos
fôszéktartôja: Varga Sândor
az Elnôki Tanâcs tagjai: az Arpâd Akadémia

Igazgatô Tanâcsânak tagjai

DR. NÂDAS JÂNOS ELNOK
FONTOSÂBB TISZTSÉGEI

a Magyar Târsasâg alapîtô elnôke 1952 november 9-tôl
az Arpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsânak elnôke 1966-tôl
az Arpâd Szôvetségelnôke s a Rend kormânyzôja 1972-tôl
az Amerikai Magyar Szôvetség clevelandi Kossuth-osztâlyâ-

nak elnôke 1960-tôl

a clevelandi EgyesûltMagyar Egyletek titkâra 1958-tôl 1968-ig
az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos alelnôke, az Intézô

Bizottsâg elnôke, orszâgos târselnôk 1962-tôl 1981-ig, azôta
tb. târselnôk (Washington DC)

az Erdélyi Vilâgszôvetség fôtitkâra
a Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség târselnôke (Chicago, IL)
Kossânyi Miklôs clevelandi râdiôâllomâsânak elôadôja 15

éven keresztûl



IX

KÉPEK

A SZÂMOK SORRENDJÉBEN

1. Dr. Nâdas Jânos, a Magyar Târsasâg elnôke 1952 ôta
2. Dr. Nâdas Jânos kônyve. "Ex libris" terve. Rajzolta

1977-ben Németh Nândor festô- és grafikus mûvész.
3. A "Gasthaus Rôssl i.d. Au" Innsbruckban, a Magyar

Târsasâg otthona.
4. Macartney G. Aylmer angol tôrténetîrô, oxfordi pro-

fesszor és dr. Nâdas Jânos, a Magyar Târsasâg elnôke
Innsbruckban.

5. A Magyar Târsasâg megalapîtâsânak 10. évfordulôjân,
1962-ben rendezett ûnnepi ebéd. Az elôtérben dr. Szâsz Béla.
Môgôtte balrôl dr. Szentmiklôsy Éles Géza, jobbrôl Jônâk
Ernô, mellette Polôny Zoltân.

6. Ugyanaz. Az elôtérben T.Dombrâdy Dôra és Tripolszky
Andrâs. Môgôttûk az asztal bal oldalân dr. Deme Kâroly.

7. Kisjôkai Erzsébet irodalmi estje utân 1965-ben. Balrôl
jobbra: dr. Somogyi Ferenc, dr. Fûry Lajos, dr. Szâsz Béla, dr.
Nâdas Jânos, Sauer Ellen zongoramûvész Chicagôbôl, D'Albert
Ferenc hegedûmûvész Chicagôbôl, Kisjôkai Erzsébet Hollan-
diâbôl és nt. Egyed Aladâr.

8. Et. Râkos Raymund, O.F.M. Conv. a Vatikânban
1966 jûlius 27-én dîszoklevelet vesz ât dr. Nâdas Jânostôl.

9. Dr. vitéz Zerinvâry Szilârdné azzal a zâszlôval, amelyet
a Târsasâgnak hîmzett és ajândékozott 1967-ben. Jobbrôl
ifj. Szabô Zoltân és Nyilas Ferenc.

10. Az 1969-ben, Szent Istvân szûletésének ezredik év
fordulôjân rendezett Magyar Bâl 60 tâncospârjânak egy része.

11. Ugyanakkor Hajmâssy llona és dr. Nâdas Jânos.
Môgôttûk magyar lânyok sora nemzeti viseletben.

12. Alapi Endre zongora- és dr. D'Albert Ferenc hegedû
mûvész 1969-ben.

13. A Magyar Talâlkozô irodalmi és mûvészestjének sze-
replôi 1971-ben. Ûlô sor balrôl jobbra: Môzsi Istvânné,
Ewendtné Petres Judit, Szeleczky Zita, Fényes Mâria, Bârâny
Erzsike. Âllô sor balrôl jobbra: vitéz Hamvas Jôzsef és felesége



Torontôbôl, Môzsi Istvân, Negyedi Szabô Margit New
Yorkbôl, dr. Somogyi Ferenc, dr. Laurisin Lajos New
Yorkbôl, dr; Nâdas Jânos és dr. Fûry Lajos Washingtonbôl.

14. Szent Lâszlô emlékvacsora 1973-ban. Balrôl jobbra: nt.
Elek Âron, Olâh Gyôrgy Argentînâbôl, dr. Nâdas Jânos,
dr. Somogyi Ferenc, Szebedinszkyjenôné és Szebedinszky Jenô.

15. Msgr. Szabô Jânos pâpai prelâtus és fôt. dr. Béky Zoltân
réf. pûspôk a Magyar Talâlkozô diszvacsorâjân, 1974-ben.

16. Ugyanakkor, ugyanott dr. Kaveggia Lâszlô, dr. Koe-
Krompecher Lâszlô, vitéz Duska Lâszlô és fôt. dr. Béky Zoltân.

17. Mindszenty Jôzsef biboros az Ârpâd Akadémia dîsz-
kôzgyûlésén. Môgôtte jobbrôl ft. Kârpi Ferenc plébânos.

18. A biboros megâldja a Târsasâg lobogôjât. A zâszlô
môgôtt Somogyi Lél, a biboros môgôtt dr. Nâdas Jânos (nem
lâthatô), a kép jobb szélén Szabadkai Sândor.

19. Bodnâr Lajosné énekmûvész és kisérôje zongorân,
Nyilas Ferenc: 1974-ben.

20. Dr. Nâdas Jânos, dr. Gâbor Âron és Kerecsendi Kiss
Mârton 1976 januâr 25-én.

21. Dr. Wass Albert grôf iinnepi kôszôntôt mond 1975-ben.
Balrôl dr. Nâdas Jânos, jobbrôl Zolcsâk Istvân és Tollas Tibor.

22. Tiintetés a Hospitality Inn elôtt 1975-ben. Balrôl
jobbra felismerbetô dr. Nâdas Rôzsa, Birô Zoltân, dr.
Eszterhâs Istvân és Kiss Pâl a zâszlôval.

23. Fôt. dr. Béky Zoltân, dr. Somogyi Ferenc és dr. Nâdas
Jânos a Magyar Talâlkozôn 1976-ban.

24. Ugyanakkor az Ârpâd-érmek âtadâsa. Ûlô sor balrôl
jobbra: dr. Nagy Gyôrgy, Pâsztor Lâszlô, Szeleczky Zita
(elfordul) és fôt. dr. Béky Zoltân. Allô sor balrôl jobbra:
Stubner Gyula, Tallôs Môric, ft. dr. Kôtai Zoltân, Ambrôzy
Pâl (ausztrâliâbôl), Buzâné Ormai lldikô, Kozmon Gyôrgy,
dr. Somogyi Ferenc és dr. Nâdas Jânos.

25. Emléklap a Târsasâg 25. évfordulôjârôl.
26. A Târsasâg 25. évfordulôjân, 1977-ben Somogyi Lél

csokrot nyûjt ât dr. Nâdas Rôzsânak. Môgôttûk A târsasâg
lobogôja.

27. Az 1977. évi Talâlkozô képzômûvészeti kiâllitâsân
megjelent mûvészek. Az ûlô sorban balrôl a mâsodik dr. Nâdas
Jânos, tôle jobbra Gyimesy Kâsâs Ernô rendezô és Lendvay
Imre. Az âllô sor bal szélén Kûr Csaba, tôle jobbra a mâsodik



Kozmon Gyôrgy, utâna Juhâsz Fazekas Ilona, Varga Sinka
Mihâly, Tallôs Kitty, Koszorûs Gabriella és Kônnyvi Lâszlô.

28. Ruttkay Arnold a Talâlkozô irodalmi és mûvész-
estjén 1977-ben.

29.0akar Mary Rose kongresszusi képviselô, mint az év
tb. magyarja, kôszônti a Talâlkozô kôzônségét 1977-ben.
Môgôtte dr. Somogyi Ferenc.

30. Ifjûsâgi ankét 1977-ben. Balrôl jobbra: Kerecseny
Bârâny Ida, Somogyi Lél és dr. Vareska Andréa.

31. Ifjûsâgi ankét 1978-ban. Balrôl jobbra: Csia Pâl,
Somogyi Lél, Kerecseny Bârâny Ida, ft. Orley Richard,
Zadeskey Cynthia, dr. G. Gyékényesi Katalin, Puha Jôzsef
és Môzsi Ferenc Chicagôbôl.

32. A Talâlkozô egyik ûlésén 1979-ben. Balrôl jobbra:
Varga Sândor, dr. Gyallay-Pap Domokos, dr. Nagy Gyôrgy
és Haraszti Endre.

33. Akik 1979-ben vették ât az Ârpâd-érmet. Balrôl jobbra:
Balogh Gyôzô Nyugat-Németor.szâgbôl, Somogyi Lél, dr.
Nagy Âkos Ausztrâliâbôl, Gyimesi Gyula Kanadâbôl, vitéz
Falk Viktor és dr. Nâdas Jânos.

34. Beniczky Âdâmné 1979-ben a Talâlkozô tanûgyi
értekezletén ad elô.

35. Az irodalmi és mûvészest néhâny szereplôje 198Tben.
Balrôl jobbra: dr. Nânay Endréné, Neszlényi Judit, vitéz
Hamvas Jôzsef és Szôrényi Éva.

36. A Talâlkozô irodalmi és mûvészestjének kôzônsége
1981-ben a terem bal oldalârôl. Balrôl jobbra: Beniczky
Adâm és felesége, dr. Molnâr Zsigmond és felesége, Torday
Egon és felesége ésJuhâsz Fazekas llona.

37. A Talâlkozô irodalmi és mûvészestjének kôzônsége
1982-ben a terem jobb oldalârôl. Az elsô sorban balrôl jobbra:
Jeszenszky Gyôngyi, Beniczky Âdâmné, dr. Nâdas Jânos,
môgôtte Beniczky Adâm és Felméri Lajos.

38. Arany Ârpâd-érmek âtadâsa 1982-ben. Ûl: Flôriân
Tibor. Ail balrôl jobbra: Varga Sândor, Makk Imre, Makk
Évaés dr. NâdasJânos.

39. A Magyar Bâl elsô bâlozôi 1982-ben. A jobb szélen
Kovâcs Andréa és Balâzs Tamâs, a két ifjûsâgi bâlelnôk.

40. Ohio kormânyzôjânak elismerése 1973-ban.
41. Cleveland polgârmesterének ûdvôzlô levele 1973-ban.



42. Cleveland polgârmestere 1975-ben âprilis 4-et Magyar-
orszâg vértanûsâgânak napjâvâ nyilvânîtja.

43. Cleveland polgârmestere 1980-ban kôszônti a XX.
Magyar Kongresszust.

44. Yves de Daruvâr ûzenete francia nyelven az Arpâd
Akadémiânak 1980-ban.

45. Oakar Mary Rose képviselô a szabadsâgharc 25. év-
fordulôjân, 1981-ben a Kongresszus ûdvôzletét tolmâcsolja.

46. A Magyar Csendôrôk Csalâdi Kôzôsségének a Magyar
Târsasâg részére a XX. Magyar Talâlkozôn âtadott plakettje.

47. A Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssége clevelandi
fôcsoportjânak a Magyar Târsasâg részére a XX. Magyar
Talâlkozôn âtadott plakettje.

48. Elismerô diszoklevél 1980-ban.
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EMLÉKLAP

A CLEVELANDI MAGYAR TARSASAG
amerikai fennâllâsânak

25.

évfordulôja
alkalmàbôl

1977 jûnius 12-én Jéli 1 ôrakor
a SKeraton Airport Inn

15541 Brookpark Road, Cleveland, Ohio 44133
na^terméfcen

rendezett iinnepi eI>éclroI.

MOSOR:

Ft. Kôtai Zoltàn dr. : Bevezetô ima.
Molnar Zsigmond dr szertartâsmester: Megnyitô.
Zâhony A. Jôzsef: Az innsbnicld (Ausztria) alapitok.
Vorga Sândor: A clevelandi alapitô tagok.
A tàrsegyesûîetek képviselôinek Lemutatâsa.
Somogyi Ferenc dr.: Ormepi poKârkoszonto.
Nâdas Jànos dr. einôk; Zàrôszo.
Fôt. Brachna Gâhor: Befejezo ima.

A clevelandi Magyar Térsaââg negyedszâzados mûkodésérôl
az emléklap tulajdonosai részére kulon emlékkônyv készûl.
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STATK OF OHIO

ïxenititic ©cpartmmt
OFFICE OF TME OOVKRNOfI

QolumLiU

PROCLAMATION

IN RECOGNITION OF THE

I3TH ANNUAL AMERICAN-HUNGARlAN CONGRESS

NOVEMBER 23-25, 1973

HHEREAS, the raembers of the American-Hungari an Congress
are proud to hold their 13th annual event honoring many American-
Hungarian citizens for their meritorious accomplIshments ; and

WHEREAS, through the efforts of Dr. John Nades, founder of
the Congress, persons of Hungarian Birth and descent can be re-
cognized for their outstanding achievements ; and

WHEREAS, it is fitting for the citizens of the State of Ohio,
to salute those American-Hungarians for their beautiful cultural
héritage, their language, inspiring art and literature, and un-
swerving patriotism:

NOW, THEREFORE, I, John J. Gilligan, Governor of the State
of Ohio, do hereby designate November 23-25, 1973, in récognition
of the

13TH ANNUAL AMERICAN-HUN6ARIAN CONGRESS

in the State of Ohio, and join ail Ohioans in recognizing American-
Hungarians for their outstanding contributions to this state, the
nation aod.,w.orl d.

IN WITNESS WHEREO
I have hereunto subscribed
my name and caused the Great
Seal of the State of Ohio to
be affixed at Columbus, this
20th day of November,in the
year of our Lord, One Thousand
Nine ^Hundr^ and Seventy-Three.



aï Ctodajtit

January 23, 1973

Dr. John B. Nadas

Président

Hangarian Association
1425 Grâce Avenue
Cleveland, Ohio 44107

Dear Dr. Nadas:

It has corne to my attention that you will be celebrating the
20th Anniversary of the Foundatlon of the Hungarian Association
of Cleveland on January 28, 1973.

I have had the priviledge of attending many past affairs of the
Association, and they have always reflected the high cultural
and social level of your activities.

By sponsoring conventions of Hungarian scholars, outstanding
lecture sériés, and very enlightening cultural evenlngs, you
have been the guardian of the Hungarian cultural héritage and
traditions.

Personally, and on behalf of the City of Cleveland, I extend
my heartiest congratulations to you, Dr, Nadas, and ail of the
members of your cultural group on the mémorable occasion of
your 20th Anniversary, May you continue your fine and dedlcated
work for many more years to come.

R JP: nbp:pt

RaljJh J.^erk
May or



RALPH J. PERK. MAYOR

pr(x:lamation

Deslgnatlng Aprll 4, 1975, as

"HUNGARY'S MARTYRDOM DAY"

Aprll 4, 1975 will be 30 years since the Day of Hungary's Martyrdom.

In spite of the many tragédies In Its hlstory, the national characterlstic
of the liingarian people has always been of cheerful optimism. Even between the
two World Wars, being deprived of raost of thelr territories, resources and
population, thelr splrit rcmained indomitable.

Hungary was a nation which loved beauty. Thls stnall country produced out-
standing writers, poets, coinposers, scientists, ail contributing tremendously
to the culture of the world.

Then came the holocaust of World War II. Wedged In by two glants - Germany
and the Soviet Union - It was first occupied by the Nazis, then ostensibly "lib-
erated" by Stalin's Red Anny. But the so-called "liberators" were instrumental
in imposing upon the Hungarlan people a communist government which denied them
the most elemental rights of human freedom. The Russians never fulfilled their
pledge made in the Peace Agreement of withdrawing their troops and transferring
the political power to a truly représentative government chosen by the people in
a free élection. Soon the same fate befell the neighboring countries, as Foland
and Czechoslovakia.

The citizens of Cleveland - as ail Americans - enjoy the blessings of freedom.
They join their fellow Hungarians and ail other natlonallties under the Communist
yoke In ralsing their voices in protest against tyranny and oppression which has
darkened the horizon of the Hungarlan homeland for the past 30 years.

NOW, THERBFORE, I, Ralph J. Perk, Mayor of the Clty of Cleveland, do hereby
proclaim Aprll 4, 1975, as "DAY OF HUNGARY'S MARTYRDOM" for ail our citizens who
are synipathetic to the suffering of the people of Hungary and who believe that
only in freedom can a nation develop its potential to its fullest and live in human

hereunto set my hand

m i

•rt", •* . . -.-wlr'. -



Ctîu ûf Clfiîclaiîîï
GEORGE V. VOINOVICH, MAYOR

PROCLAMATION

CONGRATULATIONS

THE HUNGARIAN ASSOCIATION

For the past 20 years the Hungarian Association has sponsored
the Hungarian Congress in Cleveland. This year the traditional get-
together of the Hungarian intellectual community is being held on
November 28-30, at the Statler Office Towers, previously known as
the Cleveland Plaza Hôtel.

The participants of the Congress are members of Hungarian
historical, médical, and engineering professional societies from
the United States and Canada, as well as from other parts of the
free world. The Congress also hosts the meeting of the highly-
respected Arpad Academy of Hungarian Scientists, Writers, and
Artiste Abroad.

As Mayor of Cleveland, I am delighted to officially welcome ail
participants of the Hungarian Congress to our great city. I also
extend my thanks and appréciation to ail présent and past officers
of the Hungarian Association for their dedicated efforts to maintain
the Hungarian culturel héritage and for bringing the elite of
Hungarian intellectual life to Cleveland for the past 20 years.

NOW, THEREFORE, I, George V. Voinovich, Mayor of the City of
Cleveland, do hereby offer this Proclamation of Congratulations to
the Hungarian Association, its Président Dr. John Nadas and to Dr.
Rose Nadas, the Association's Executive Assistant. Our best wishes
and greetings are also extended to ail members and guests of the
Hungarian Congress. We urge ail participants to continue their
efforts on behalf of freedom-seeking Hungarians in their homeland
on the shores of the Danube River, as well as for their brothers
and sisters living under Soviet domination in the entire Central
and East^rj.^Europe régions.

IN WITNESS WHEREOF, I have set my hand
and caused the Corporate Seal of the
City of Cleveland to be affixed on28^h^ay of^^^v^^ber,
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.^c-/-^^iyK-- /• ' ,

y. > ^y. - _ -Ty ^ _J" ^ ^ y

^y^Ze. ^•^ycyyc^A^' à'àtyyty^^

jZ .•^a*t- £^f*ci/ty^. : '" -i^v -AcZoty^-
.>^cytcy -y^yy -At-ytyy y<^y*<y ^-cAyicyy
.,^yt^>'|y^ i -<S><6«. *iz -^^yc. -^Ly^A^
y^Kyy-éi^ -u*-yty /yy^yAe- ^ ^t^yy -yy-uJC

P/tA/\g ^ yy^yAiy- -YSSO

Yves de Daruvâr ûzenete az Àrpâd Akadémidhoz.



Congre£(â of tf)t Mnitetr ^toteâ
^aiuie of 3&tpceiientatibeS

Ooi^tngton, 9.C. 20515

VoA.: Thz 2Bth Anru.vMJtCL>Ly 0(( tke. HungoÂÀjm F/ieedom Fight

By. CONGKESSaOMAN MAR/ ROSE OAfCAR

WHEREAS, CongàeM ii aipecEoEEy pEeoied to note, thz 25th
hmioenjiaAy the Hungaïujm Eneedom Ftght, wkick
ti betng commemoAated by the HungoAtan Congnea, and
uihteh ti betng eeJtebAoted uitth a TeittmonjjaJL VinneA.
and GAond Bail at the Bond CouAt Hotet, Ctevetand,
Ohto on SatuAday, NouewbeA 28, I9SI; and

WHEREAS, The HangaAÀjxn CongAeAA honoAi the bAnve HungaAtan
heAoeé who (oaght ioA the tibeAotion oi HungaAy
(Aom Raiitan oppAeiiton; and

WHEREAS, The membeAô o( thti oAgantzatton aAe eontinwing the
iight to iAee HungaAy io that the^ noble eomAades
uiill not have glven theVi livei in vain; nom,
theAeioAe

BE n RESOLVEV, That the CongAeii oi the United Statei
congAotulates the membeAS oi the Hunganian CongAeii,

they continue the iight ioA a iAee HungaAy.

HAR/^SE OAKAR
MejTOÇA oi CongAeii
20tn ViitAict - Ohto
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MAGYAR TARSASAG-NAK
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THE HUNGARIAN ASSOCIATION

A history of the fîrst thîrty years

Summarized

by Lél F. Somogyi

The Hungarian Association was founded thirty years ago in
Cleveland on November 9, 1952. Its founder, Dr. John Nâdas,
celebrates his 80th hirthday this year.

Dr. John Nâdas was elected the président of the newly
formed Hungarian Association. A few years earlier, in
Innsbruck, Austria, Dr. Nâdas had organized a similarly
named organization. That organization brought together
Hungarians who were fleeing the Russian occupation and
communism in Hungary after World War II. In 1948,
Hungarians in Innsbruck responded to Dr. Nâdas' call to join
together for the common cause of advancing the Hungarian
culture and language outside of Hungary. At the same time,
many other Hungarian organizations were coming into
existence in other parts of Europe.

The Innsbruck Hungarian Association was called into
existence on June 3,1948 by Dr. John Nâdas, who was already
well known for his prior accomplishments. Dr. Nâdas received
his doctorate in Economies, held a certificate as an economist,
and was a respected économie and political writer. He was
born on January 28, 1903 in Kecskemét, Hungary. He
graduated from the Reformed Collegium at Kolozsvâr and
completed his university studies in Budapest, Berlin and Graz.
He received his doctorate in Budapest.

While he a student at the Economies University in Budapest,
he was président of the university's youth organization for five
years, and président of the Hungarian University and Collège



Student's National Association, MEFHOSz, twice. He was
elected a lifetime président of both organizations. While
président of MEFHOSz in 1928, he was a member of the
officiai délégation sent to New York to participate in the
unveiling of the Lajos Kossuth statue in that city.

Upon completing his studies, he began his political career in
the city of Ûjpest. He was appointed secretary of the Christian
Régional Party and was later elected its président. He was
elected a member of the Ûjpest City Council. He became the
owner and editor of the Ûjpest Igaz Szô, the True Word,
weekly and a member of the Hungarian Press Corps. He was
elected secretary of this organization and eventually became
président of the régional weekly division. By 1933 he was the
organizing secretary of the conservative Unity Party. Later he
became secretary-general of another Christian, conservative
Hungarian political party. He left Hungary in April 1945.

The Innsbruck Hungarian Association organized weekly
programs by Hungarian political leaders, scientists, artists and
military personnel. Dr. Nâdas invited Professer Aylmer
Macartney to attend these early sessions. Professer Macartney
was well known to Hungarians, having been invited to join the
Hungarian Scientific Academy for his extensive work in
Hungarian history. In those days, Macartney was completing
his book October Fifteen and was able to obtain much useful
first hand information for his book from the Hungarian
political refugees in Innsbruck.

The Innsbruck Hungarian Association continued its cul-
tural and artistic programs and social work until the majority
of its members were finally granted permission to emigrate to
varions parts of the world. Dr. Nâdas came to America and
settled in Cleveland along with a large number of the other
Innsbruck Hungarian Association members. After the difficult
period of adjustment to a new life in a new country, he turned
his attentions to establishing a new Hungarian Association in
Cleveland for the henefit of newly arrived Hungarians.

The Hungarian Association had two main goals. It
dedicated itself to the préservation and practice of the
Hungarian héritage, and to helping establish and maintain
contacts with the American-Hungarian organizations that
preceded it. The Hungarian Association welcomed ail



Hungarians in its activities. It held regular Sunday afternoon
gatherings that helped strengthen the bond of friendship
between Hungarians in the city. Lecture sériés were estab-
lished, chess matches were organized and other entertainment
activities were planned. The Association also began to
commemorate Hungarian holidays and causes.

In 1955, for example, it took part in a large protest march
aimed at drawing attention to the tenth anniversary of Russian
occupation forces in Hungary. The next year, when the
Hungarian Freedom Fight took place, the Hungarian
Association helped organize support for the uprising. When
the Freedom Fight was crushed by Russian troops, the
Hungarian Association extended its help to the refugees from
Hungary. It sent telegrams and took other political steps to
promote the cause of Hungarians before the United States
government. In i960, on the fortieth anniversary of the
Trianon Peace Treaty that deprived Hungary of a large
portion of its land and population, the Association again took
the political steps necessary to voice the protests of Hungarian
Americans to this treaty.

After the brutal defeat of the Hungarian Freedom Fight, the
Hungarian Association helped organization English language
courses for the benefit of the freedomfighters who came to
America. In 1957, on the fifth anniversary of its founding, the
Hungarian Association had welcomed into its ranks the newest
political refugees from Hungary. The guest speaker at the
1957 Commemorative Meeting of the Association was Dr.
Tibor Eckhardt, previously the Hungarian ambassador to the
League of Nations. By this time, the Hungarian Association
has assumed an important leading rôle in the Hungarian
community activities of the city and was developing a national
presense and réputation.

In everything that it did, the Hungarian Association
encouraged the use and préservation of the Hungarian
language and the appréciation of the Hungarian culture by
the younger générations of Hungarian Americans. To foster
the use of the Hungarian language, the Association organized
weekend and summer Hungarian language courses for
children and young adults. When Dr. Gâbor Papp established
the Hungarian School, the Hungarian Association supported



his school by sending the children of its members there.
To further encourage the serious study of Hungarian

language, history and culture, the Association announced
international compétitions and recognized the most outstand-
ing submissions. In 1961, it established a separate two year
seminar sériés called the Hungarian Studies Academy. It was
organized and taught by Dr. Ferenc Somogyi, who had been a
professor at the University of Pécs, Hungary. In 1962, this
sériés was offered by the Cleveland Collège of Western Reserve
University in Cleveland. Professor Somogyi taught Hungarian
Cultural History there with the assistance of Fréda B. Kovâcs
and Dr. John Palasics. The course was offered each semester
for five years.

Hungarian studies were also available at Cleveland State
University. Professor Robert Oszlânyi, a member of the Hun
garian Association, taught Hungarian courses there for
many years and also established a Hungarian book collection
at the university.

In 1961 the Hungarian Association organized its first
national conférence. Dr. John Nâdas, Dr. Béla Béldy and Dr.
Ferenc Somogryi invited the leaders of ail Hungarian
organizations in the country to discuss Hungarian issues at a
major conférence. The Hungarian Conférence was warmly
welcomed and met with great success as Hungarian leaders
gathered to exchange ideas and stratégies they shared in
common. The proceedings of the conférence were published in
book form the next year, beginning a sériés of Hungarian
Conférence Proceedings volumes that bas been published each
year since. The 20 volumes published to date were compiled
and edited by Dr. Ferenc Somogyi and represent the complété
transcript of papers and présentations given during the
conférences.

The activities and participation in the Hungarian Confér
ence continued to grow each year. In 1982, the XXll
Hungarian Conférence was held. Since 1973, the Conférence
has also been known as the Hungarian Congress in order to
emphasize the international membership and influence of the
organization. The Hungarian Congress remains part of the
Hungarian Association and Dr. Nâdas is its général chairman.

Each year the Directors of the Hungarian Association



announce a compétition in the scientific, literary and artistic
fîelds. The winners of the compétition are honored at the
Hungarian Congress with gold, silver, or bronze medals or
certificates of récognition, depending on the quality of their
submitted work. Professor Aylmer C. Macartney was the
récipient of the fîrst gold medal. This award is called the
Ârpâd Medal and is named after the fîrst prince of Hungary.
The seal of the Aranybulla, the Hungarian Magna Carta, is
shown on the front of the medal.

The most distinguished and respected members of the
international community of Hungarians outside of Hungary
have participated in the Hungarian Association's compétition,
including Professor John Selye. By 1982, 108 gold, 73 silver,
and 60 bronze medals had been awarded, as well as 166
certificates of récognition. The awards are made during the
formai banquet and bail that is held during the three day
annual gathering. Traditionally, the Hungarian Conférence
and Hungarian Congress have met on Thanksgiving weekend.

The event is opened on Friday evening with a literary and
artistic program that is attended by close to 1000 guests and
members. The sessions of the Congress include the annual
meetings of many national and international organizations.
Since 1970, the event bas included an extensive book and art
exhibit, and since 1974, a photography exhibit. The Congress
is concluded each year by a formai banquet and bail.

Récipients of the Arpâd Medal were invited to be mem
bers of an autonomous organization, called the Arpâd
Academy of Hungarian Scientists, Writers and Artists Abroad,
formed in 1966. In addition to its members who have received
the Arpâd Medal, the Arpâd Academy invites distinguished
Hungarians from around the world to be its members. Cur-
rently the membership includes 350 outstanding Hungar
ians. The Academy also bas about 100 deceased members who
are remembered for their signifîcant contributions to the
international Hungarian community, to their adopted coun-
tries, and to Hungary. The Arpâd Academy holds its annual
meeting on the third day of the Hungarian Congress. New
members are required to make an inaugural présentation.
The Arpâd Academy publishes its proceedings as part of the
Hungarian Conférence Proceedings.



In 1970 another autonomous organization was formed
called the Ârpâd Alliance. The purpose of this organization
was to bring together ail of the leaders of Hungarian
organizations in the free world and those who distinguished
themselves by working for Hungarian causes. The membership
of this organization dedicate themselves to the support and
advancement of Hungarian social and cultural organizations,
churches, newspapers, and book publishers.The général chair-
manship of this organization is also vested in Dr. John Nâdas.

One of the most valuable regular activities of the Hungarian
Association over the years has been the Hungarian Free
University sériés. For décades, this sériés has presented a yearly
spring program of lectures and présentations covering the
gamut of Hungarian topics and issues. The sériés has been a
forum for the intellectual elite of the Cleveland as well as the
représentatives of the international Hungarian community. By
1982, this sériés had organized over 142 lectures and
présentations.

The Hungarian Association has taken every opportunity
over the years to protest the Trianon and the Paris Peace
Treaties that resulted in the signifîcant réduction of the size
and population of Hungary. It has also protested the
continued Russian occupation of Hungary. By organizing
protest marches and rallies on the major anniversaries of these
events, the Association has focused U.S. government, média
and international attention on these situations. Through
mémorandums, proclamations and letters to prominent
statesmen, the Association has stated its position and
represented the position of Hungarians living in the free world.
It has worked to bring an end to the Russian occupation of
Hungary. It has worked to counter the Soviet-perpetuated
misdesignation of the April 4, 1945 as the day Russian troops
"freed" Hungary.

This short history cannot deal with ail of the activities of the
Hungarian Association. In fact, only a small portion of the
activities and accomplishments of the organization could be
addressed. The 20 volumes that represent the proceedings of
the Hungarian Conférences over the years contain the detailed
history of the Hungarian Association and its accomplishments.

The important work done by the Association on behalf of



Hungarian minorities in the separated régions of Hungary is
documented in these volumes. This work represents the
dedication of Hungarians living in free world to those
Hungarians who have had their human rights abridged or
denied.

The other activities and events sponsored and supported by
the Hungarian Association brought together thousands of
Hungarians. Without the Association, their individual efforts
could not have been as productive or as successful.

In three décades the world has changed significantly. The
Hungarian Association and its members have been a part of
that change and have done their part to make the world a
better place for Hungarians and for other peoples who live
under the threat of communism and oppression.

This small book has documented a small part of the past, in
words and in pictures. It was prepared with the intention of
pointing the way for the future by illustrating how it is possible
for Hungarians living in the far-flung corners of the world to
work together, preserve their language and value their culture
and héritage.




