A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története
XXVII.

Az Úr 2012. éve számunkra sok érdekes tanulságot eredményezett. Az egyik, hogy Magyarországon a tanárok is, meg a diákok is megtanultak sztrájkolni. Ide talál néhány egyetemi tanár tagtársunk megjegyzése. Az egyik mondja, hogy a vizsgán már azt kérdezi a tanulótól, hogy mondjon már valamit, ami tud, hogy arról kérdezhesse – mire az illető elkezd gondolkodni… A másik tanár újságolja, hogy diákjai azt mondják: addig nem lesz itt változás,
amíg nem lesznek rendes tanárok… Említsük meg, hogy időnként felbukkan Klebelsberg
Kunó neve, mondanak róla valamit, esetleg megjelenik valami írás is – majd ismét feledésbe
merül. Komoly emberek hirdetik: se a művészet, se az oktatás területén nem látszik kiemelkedő egyéniség. Hol lehetnek?
Ezért mondják egyesületünk tagjai, hogy amit tettünk és teszünk – nem falra hányt borsó. Reméljük, hogy igaz.

Az idei tevékenységünkről szóló beszámolónkat bátran kezdhetjük a budapesti havi műsorunkkal – ami mindég igen színvonalas, de idén egészen kiváló volt. Itt nem írok többet,
mert okvetlenül végig kell olvasni. Íme:
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Előadás

Elnök

Január 19. Magyar történelmi mesetudományos rendezvény (didaktika) I. A ZMTE „Tündér Ilona” Magyar Történelmi Meseíró
Közösség rendezvénye felnőtteknek (szöveg, zene, kép, játék). Mesét mond: Farkas L. Rozália, magyar-angol szakos tanár: Az
ifjú Rákóczi és édesanyja Zrínyi Ilona – aki a Tündér Ilona. Hozzászóló: dr. Bérczi Szaniszló kandidátus, ELTE docens, Demjén
Imre Munkácsy díjas tervezőművész, dr. Farkas József történész. Közreműködik: Vesztergán Miklós tárogatóművész. Elnök:
dr. Csihák J. György, a ZMTE elnöke. (ppt)
Február 16. Mesetudományos rendezvény (didaktika) II. Gedai István: 1. Tinó helyett ezüstpénz (Szent István). 2. Választott
magyar király (Bethlen Gábor) Mesét mond: Grezsa Erzsébet, hivatásos mesemondó. Hozzászóló: dr. Katona Tamás történész,
a MTA tagja; dr. Miklauzic István közgazdász; dr. Pandula Attila a MTA doktora, dr. J. Újváry Zsuzsanna kandidátus. Elnök: dr. Gedai István a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója. (ppt)
Március 22. Mesetudományos rendezvény (didaktika) III. Mesét mond: László Péter Sándor adjunktus, egyetemi oktató: Az
eltévedők meséje. Mesék Tamási Áron székely szürrealista stílusában. Hozzászóló: Juhos-Kiss János magyar nyelvtanár; Lányi
Ernő térképész, Mátyus Gyula magánkutató, Szekeres István írástörténetkutató. Közreműködik: „Juhász Zoltán és családja”
zenekar. Az első nyilvános gyermekrendezvény megbeszélése. Elnök: Farkas L. Rozália. (ppt)
Április 19.

Mühlethaler Christian, Svájc budapesti nagykövete
Schweizer Diplomatie gestern, heute und morgen. (Magyar
fordítással). Svájc diplomáciája tegnap, ma és holnap

dr. Csihák J. György a ZMTE elnöke, Zürich

Május 24.

dr. Bérczi Szaniszló a földtudomány kandidátusa, ELTE TTK
docens, ZMTE, Budapest
Az eurázsiai ókori etnomatematikáról (olyan ismeret, amit az
életből lesett el a közösség. (ppt)

dr. Költő László régész, ny. megyei múzeumigazgató, ZMTE, Kaposvár

dr. Pandula Attila a MTA (történelemtudomány) doktora, dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, kandiELTE BTK docens, ZMTE, Budapest
dátus,peregyetemi
docens,
PPKEdegli
BTK,
ZMTE,
Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians
Segreteria delle riunioni
la storia antica
ed alto-medievale
Ungheresi
A kaplonyi
grófancienne
Károlyi
sírbolt,hongroise
különös tekintettel
a társadaBudapest
Secrétariat pour les réunions
traitant l'histoire
et médiévale
01_023_A_W-2008
Secretaría para
reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros
lomtörténeti vonatkozásokra. (ppt)

Június 21.

Szeptember 20. Dr. Prokopp Mária prof. emeritus, ELTE Művészettörténeti
Intézet: Mátyás-kori művészetünk helye Európában. (ppt)

Prof. Dr. Váralljai Csocsán Jenő, Oxford,
ZMTE, Piliscsaba

Október 18.

Szekeres István: Finnugor eredetű szavaink ótörök feliratokban (-cs, -csa, -cse,-csak, -csek kicsinyítő-becézők a magyar és
az ótörök nyelvben. (írásvetítő, tábla, iron)

dr. Darai Lajos, filozófus, kandidátus, kutatóprofesszor, KJF, ZMTE, Székesfehérvár

November 22.

Dr. Mészáros Zoltán ny. egyetemi tanár, a MTA (mezőgazdasági tudomány) doktora: Ősi indián műveltség emlékei
Mekszikóban. (diavetítő)

Mesterházy Zsolt magánkutató, ZMTE,
Budapest

Asztaltársaság: A ZMTE budapesti asztaltársasága találkozik minden előadás után a VÁCI UTCA KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM, „R“ CAFÉ PARTI SZERVIZ,
H-1056 Budapest, Váci utca 78-80. T: 00 36 (1) 267-6222, 267-6223
Könyvvásárlás: az egyesület rendezvényein
Megjegyzés. Háznagy: Lányi Ernő ZMTE, Molnár Zsuzsanna ZMTE, v. Rihmer Aurél ZMTE, Sancz Klára Lujza ZMTE. ZMTE = a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagja
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Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians
Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise
01_023_A_W-2012

Segreteria delle riunioni per la storia antica ed alto-medievale degli Ungheresi
Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros

Vesztergám Miklós tárogatózik, a mesemondó Farkas L. Rozália és az elnöklő Csihák
György
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A felkért hozzászóló Farkas József történész
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Felkért hozzászóló (áll) Bérczi Szaniszló csillagász
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Farkas L. Rozália játékai
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Áll az elnöklő Farkas L. Rozália, ül az előadó Gedai István és a hivatásos mesemondó
Grezsa Erzsébet

Felkért hozzászóló J. Újváry Zsuzsanna történész és Miklauzic István közgazdász
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Az előadás közönsége

Mesét mond március 22-én László Péter Sándor egyetemi oktató, ül az elnök Farkas L. Rozália és Csihák György
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A tolmács, az előadó Mühlethaler Christian Svájc magyarországi nagykövete és az elnöklő
Csihák György

Az előadás közönsége
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Legkisebb közönsége a Szekeres István előadásának volt – noha ez az
előadás a magyar írástörténet, sőt a magyar nyelv történeti kutatása tárgyában is
– talán a legjelentősebb volt az elmúlt száz évben. Megtalálható a 65. számú kötetünkben a 114-167. oldalon.
Itt jegyezzük meg, hogy ebben az évben két kötetünk jelent meg – a szokásos digitális módon – és megtalálható ingyen letölthető módon honlapunkon
(64. és 65. számú), valamint a magyar és az európai digitális könyvtárban.
Nyitracsehiben 2012. május 12 és 13-án volt Magyar Történelmi Meseíró
Közösségünk első nyilvános szereplése Csámpai Ottó jurtájában – tegyük hozzá:
nagy sikerrel.
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A jurta közönsége

A mesemondó László Péter Sándor és a történelem előadója J. Újváry Zsuzsanna
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A jurta
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A mesemondó Farkas L. Rozália, a házigazda Csámpai Ottó és J. Újváry Zsuzsanna

A jurta közönsége
164

A jurta közönsége

Igazán kedves és szép rendezvény volt, köszönet a házigazda egész családjának.
A Közösség magyar történelmi mesemondó versenyt rendezett – országos
sikerrel. Mind a szervezés és lebonyolítás, mind a költségek viselése szempontjából a Közösség elnöke, Farkas L. Rozáliáé a kiemelkedő szerep.

Egyesületi taggyűlésünk idén is Budapesten volt, íme a jegyzőkönyve magyarul és németül:
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Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich

ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága

Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn

JEGYZŐKÖNYV
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 28. taggyűléséről
2012. június 23-án, Budapesten
Kezdete: 13,00 óra
A taggyűlésen részt vesz 18 szavazattal rendelkező egyesületi tag (1. sz. melléklet). A
résztvevők megegyeznek abban, hogy a szavazások nyilvánosak. Ezt követően a
Taggyűlés 18 igen szavazattal:
– megválasztja a jegyzőkönyv vezetőjévé Darai Lajost (Kápolnásnyék), Csámpai Ottót
(Nyitracsehi) és Pandula Attilát (Budapest) a jegyzőkönyv hitelesítőjévé;
– jóváhagyja az elnökség által előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendet (2.
sz. melléklet).
A taggyűlés:
– legmélyebb tisztelettel elbúcsúztatja az egyesület elhunyt tagját: Dudás Rudolfot (Madeira Park)
és az egyesület érdekében kifejtett munkájáért jegyzőkönyvi köszönetet mond;
– jóváhagyja a 2011. évi taggyűlés jegyzőkönyvét változtatás nélkül (3. sz. melléklet).
Az elnökség beszámolója az alábbi részekből áll:
6. Az elnök beszámol az egyesület egész tevékenységéről és a különböző országokban
megtartott havonkénti rendezvényekről (4, 5. sz. melléklet). Horthy Miklós és korával foglalkozó újabb négy tudományos műhely-rendezvényünk volt Budapesten,
ahol ezúttal az Altöttingi Országgyűlés a tárgy (6. sz. melléklet). Magyar Történelmi Meseíró Tudományos Közösségünk hat újabb összejövetelt tartott, valamint három nyilvános tudományos tanácskozást és egy nyilvános szereplést rendezett – ez
utóbbit Csámpai Ottó jurtájában Nyitracsehin, nagy sikerrel (7, 8, 9, 10. 11. sz. melléklet). Folytattuk honlapunk megújítását.
7. Az elnökség jelenlévő tagjai beszámolnak saját végzett munkájukról.
8. A pénztáros beszámol a pénzügyekről (12. sz. melléklet) és bejelenti, hogy az egyesület pénzforgalma a folyó üzleti évben negatív egyenleggel zárult. Az egyesületnek vagyona nincs.
9. A számviteli ellenőrök beterjesztik jelentésüket és javaslatukat (13. sz. melléklet).
10.A beszámolók több javaslatot tartalmaznak.
A beszámolót követően:
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A. a taggyűlés felkéri az egyesület minden tagját, hogy tevékenységével segítse egyesületét és anyagilag is, hiszen tagdíj nincs. Az egyesület zürichi közhasznú intézmény, az adományok az adóban elszámolhatók.
B. A taggyűlés az alábbi határozatokat hozza mindig 18 igen szavazattal:
- elfogadja az elnök beszámolóját és a felmentést megadja;
- elfogadja az elnökség beszámolóját és a felmentést megadja;
- elfogadja a pénztáros jelentését és a felmentést megadja;
- elfogadja a számviteli ellenőrök jelentését és javaslatukat határozatra emeli;
- megbízza az elnökséget a 2013. évi teljes egyesületi műsor szervezésével és
lebonyolításával.
C. A taggyűlés köszönetét fejezi ki Csámpai Ottónak, Gáspár Róbertnek, Lányi Ernőnek
és Molnár Zsuzsannának, az egyesület érdekében kifejtett áldásos tevékenységükért.
D. A taggyűlés 18 igen szavazattal megválasztja egy évre az elnököt és18 igen szavazattal
egy évre az elnökség tagjait (14.sz. melléklet).
A mellékletek a jegyzőkönyv lényeges részét képezik, ami azt jelenti, hogy tartalmuk
csakis az egyesület tagjai tudomására hozható. A nyilvánosság körének bővítéséről az elnök dönt.
Vége: 17.00 óra.
Ezen jegyzőkönyv készült németül és magyarul két-két eredeti példányban papíron,
mind a négy példány hiteles.

Jegyzőkönyvvezető

Darai Lajos (Kápolnásnyék)
A jegyzőkönyv hiteles:

Csámpai Ottó (Nyitracsehi)

Pandula Attila (Budapest)

Melléklet: 14 db
Egyesületi közleményt csak e-mail címre küldünk.
Kapcsolati címünk Magyarországon:
Rihmer Aurél H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4.
Telefonszáma: +36/1/3256643; +36/20/5654419
granasztoi@yahoo.com
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Közlemény:
Az egyesület e-mail címe: zmte@freemail.hu Erre a címre mindenki küldje el e-mail
címét – akár gondolja, hogy tudjuk, akár nem.
Honlapunk: www.zmte.org
Segítség: aki tud, biztosítson ide kapcsolatot (link).
Eszme-csere rovatunkban 3 nyelven lehet vitatkozni.
Digitális folyóiratunkba várjuk az írásokat: zmteszerk@gmail.com
Honlapunk fennmaradásának biztosítéka: gyakori látogatása!

01_018_A_W
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UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága

Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn

protokoll
der 28. Mitgliederversammlung des Ungarisch Historischen Vereins Zürich
vom 23. Juni 2012 in Budapest
gemäss Art. 4. der Statuten
Beginn: 13.00 Uhr.
An der Mitgliederversammlung nehmen 18 stimmberechtigte Vereinsmitglieder (Anlage 1)
teil. Die Teilnehmer einigen sich darauf, jede Abstimmung öffentlich durchzuführen. Folgende Beschlüsse werden mit je18
Stimmen angenommen:
- die Wahl von Lajos Darai (Kápolnásnyék) als Protokollführer, sowie Ottó Csámpai
(Nyitracsehi)
und Attila Pandula (Budapest) als Beglaubiger;
- die Tagesordnung (Anlage 2), welche vom Vorstand im voraus versandt wurde.
Die Mitgliederversammlung
- nimmt würdevoll Abschied von dem verstorbenen Mitglieder: Rudolf Dudás (Madeira
Park)
und spricht den
Verstorbenen ihren Dank für die Verdienste um den Verein aus;
- nimmt das Protokoll der Mitgliederversammlung des Jahres 2011 ohne Änderung an
(Anlage 3).
Es folgt die Berichterstattung des Vorstandes:
6. Der Präsident erstattet Bericht über die gesamten Aktivitäten des Vereins und über die
monatlichen Zusammenkünfte in den verschiedenen Ländern (Anlagen 4,5). Wir
veranstalteten vier „Workshop” betreffend Horthy wobei wir thematisieren die
Sitzung des Ungarischen Parlaments in Altötting am 20. August 1947 (Anlage 6). Die
wissenschaftliche Gruppe mit Zielsetzung der Bildung von „Historischen Märchen”
hat sechs Sitzungen, drei öffentlichen Sitzungen sowie eine Vorstellung für Kinder
gehalten (Anlagen 7,8,9,10,11). Unsere Homepage wurde laufend erneuert.
7. Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes erstatten Bericht über die von ihnen
persönlich verrichteten Arbeiten.
8. Der Kassierer referiert über die Finanzen des Vereins (Anlage 12) und teilt mit, dass
die Bilanz am Ende des Berichtsjahres mit einem negativen Saldo abgeschlossen
wurde. Der Verein besitzt kein Vermögen.
9. Die Rechnungsrevisoren stellen ihre Berichte und Vorschläge vor (Anlage 13).
10.Die Berichte enthalten mehrere Anregungen.
Nach den Berichterstattungen:
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A. Die Mitglieder des Vereins werden dazu aufgerufen, den Verein auch finanziell zu
unterstützen, da der Verein keine Mitgliederbeiträge erhebt. Infolge Gemeinnützigkeit
sind die Spenden steuerwirksam.
B. Durch die Mitgliederversammlung werden mit jeweils 18 Ja-Stimmen beschlossen:
- der Bericht des Präsidenten wird angenommen und Décharche erteilt;
- der Bericht des Vorstandes wird angenommen und Décharche erteilt;
- der Rechnungsbericht wird angenommen und Décharche erteilt;
- der Bericht und Vorschläge der Rechnungsrevisoren werden angenommen und
ihre Vorschläge zu Beschlüssen erhoben;
- der Vorstand wird beauftragt, alle Veranstaltungen des Jahres 2013
vorzubereiten und durchzuführen.
C. Die Mitgliederversammlung drückt ihren Dank für die im Sinne des Vereins erbrachten Tätigkeiten an die Mitglieder Ottó Csámpai, Róbert Gáspár, Ernő Lányi
und Zsuzsanna Molnár aus.
D. Die Mitgliederversammlung wählt mit 18 Ja-Stimmen den Präsidenten und mit 18
Ja-Stimmen die Mitglieder des Vorstandes für je ein Jahr (Anlage 14).
Die Anlagen sind wesentliche Bestandteile des Protokolls und sind als vertraulich zu behandeln. Das bedeutet, dass die Kenntnisnahme ihrer Inhalte den Vereinsmitgliedern vorbehalten ist. Über etwaige Veröffentlichung entscheidet der Präsident.

Ende der Mitgliederversammlung: 17.00 Uhr.
Dieses Protokoll ist in deutscher und ungarischer Sprache auf Papier in je zwei
Originalen verfasst worden; alle vier Exemplare sind beglaubigt.

Protokollführer

Lajos Darai (Kápolnásnyék)

Das Protokoll haben beglaubigt

Ottó Csámpai (Nyitracsehi)

Attila Pandula (Budapest)
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Anlagen 14 St.
Vereinsmitteilungen werden nur auf e-mail Adresse geschickt.
Unsere Verbindungsadresse in Ungarn:
Rihmer Aurél
H-1027 Budapest, Bajvivó utca 4
Telefonnummer: +36/1/ 325 6643, +36/20/5654419
granasztoi@yahoo.com
Mitteilungen:
Die elektronische Adresse des Vereins lautet: zmte@freemail.hu Wir bitten um Zustellung
Ihrer e-mail Adresse
Unsere Homepage www.zmte.org
Bitte: besorgen Sie Kontakte dazu (link).
Die Spalte „Meinungs-Austausch” steht Ihnen zur Diskussion zur Verfügung.

A vezetőség összetételében változás nem történt.

01_018_B_W
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Egyesületi tudományos kutatómunkánk keretében folytattuk a Horthykorszak elemzését, ezúttal zártkörű rendezvényen az Altöttingi Országgyűlésünk
volt a tárgy:

Meghívó
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
zártkörű rendezvényére
Budapestre
A rendezvény tárgya: Az Altöttingi Országgyűlés történelmi vizsgálata
Időpont: 2012. szeptember 21, péntek, 9,30 órától 20 óráig.
Kizárólag fölkért előadók szerepelnek, akiktől elvárjuk, hogy a rendezvény
egész időtartamán jelen legyenek. Ugyanis, a rendezvényen közösen kiértékeljük az elhangzottakat és döntünk egy újabb rendezvényről, feltehetően nagyobb
és nyilvános részvétellel. Az előadók előadásukat papíron és lemezen, word
programmal írva, A/4-es formátumba szerkesztve le kell adják az előadás előtt,
mert tervezzük kötetbe szerkesztett kiadását.
A rendezvényen érvényes az Egyesület "Nyilatkozat"-a és "Házirend"-je (honlapunkon megtalálható).
A rendezvényen elnököl dr. Pandula Attila C.Sc. ELTE docens.
Nincs se részvételi díj, se közreműködői juttatás.
Hosszas előkészítés után, a magyar menekültek érdekvédelmével foglalkozó
több szervezet közreműködésével, 1947. augusztus 20-ára Altöttingbe magyar
országgyűlést hívtak össze, amelyen minden nagyhatalomtól függetlenül, a jogképes magyar állam létrehozása érdekében kívántak döntéseket hozni. Ez a
"csonka" országgyűlés, az 1939-es választás alapján jött létre és felruházta ideiglenes államfői jogkörökkel vitéz kisbarnaki Farkas Ferencet. Az Országgyűlés
jogfolytonosságot kívánt biztosítani a magyar állam számára az ezeréves államiság alapján, kimondva, hogy a Megszentelt Korona jogfolytonossága fönnáll.
Az Altöttingi Országgyűléssel keveset foglalkozik a magyar történettudomány. Ennek egyik oka, hogy a kutatók figyelmét a Magyarországon lezajlott
hatalomátvétel folyamatának vizsgálata köti le. Nem vizsgálják az idevonatkozó
és rendelkezésre álló forrásokat, a kommunista uralom idején pedig nem engedték, hogy az egyetemes magyarság történetével foglalkozzanak a szakemberek,
főleg nem egy olyan részletével, amely veszélyeztette a rendszer életét. A fordulat óta eltelt évtizedekben sem kapott az Altöttingi Országgyűlés súlyt, de egyes
történészek, jogászok és más kutatók is elkezdték vizsgálni az eseményeket. Az
egyéni kutatások abba a szakaszba értek, hogy a fejlődés érdekében szükséges
egy - ebben a tárgyban talán első - tisztán tudományos rendezvény, ahol a kutatók megosztanák egymással, a történész szakmával és más érdeklődőkkel is az
eddigi eredményeiket. Egy ilyen találkozó alapot adhat vitákhoz, további tudo172

mányos együttműködéshez, kutatóműhelyek alakulásához, írott szakmunkák
születéséhez és megjelentetéséhez is.
A rendezvény keretében, a tárgy Magyarországon élő és külföldi kutatói tarthatnának előadásokat, mellettük a különböző tudományágak képviselőinek beszámolói is biztosíthatnák az események több szempontból történő megvilágítását, vizsgálatát. Szót kaphatnának azok a fiatal kutatók is, akik szintén vizsgálják
az Altöttingi Országgyűlés történetét, de eddig nem volt alkalmuk a nyilvánosság és a szakma előtt bemutatni eredményeiket.
Ilyen módon fel lehetne vázolni az Altöttingi Országgyűlés pontos történetét, meg lehetne vizsgálni jelentőségét, körülményeit, jogi hátterét, a magyarországi és az egyetemes magyar politikai életre és társadalomra gyakorolt hatását,
stb. Fontos, hogy részletes kép alakuljon ki erről az Országgyűlésről és megállapítást nyerjen, hogy mi a pontos közjogi, alkotmányos, illetve történelmi jelentősége. Tisztázni kell, hogy tényleg az egyetemes magyar nemzet mindmáig
utolsó érvényes közjogi nyilatkozatáról, egy független magyar kormány létrehozásának és nemzetközi elismertetésére irányuló komoly lépésről, vagy egykori
képviselők túlzottan reménykedő hangulatú összejöveteléről van-e szó?
Az Altöttingi Országgyűlés eseményeinek vizsgálatával közelebb juthatunk a
20. századi magyar történelem megismeréséhez és feltárhatjuk a magyar nemzet
egy eddigi kevésbé ismert, de talán fontos eseményének a történetét.
Budapest/Zürich, 2012. január 19.

Dr. Csihák György Dr. J. Újváry Zsuzsanna C.Sc. Jávor Miklós Nyári Gábor
a ZMTE elnöke
ZMTE Tudományos Tanácsa egyetemi hallgató egy. hallgató

A rendezvényen Dr. Darai Lajos C.Sc elnökölt és az alábbi beszámolót írta:
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Az Altöttingi Országgyűlés történelmi vizsgálata című zártkörű tudományos tanácskozása Budapesten az Arany
10 Kultúrház, Holbein termében zajlott le 2012. szeptember 21-én 10 és 14 óra
között. Elnökölt Dr. Darai Lajos filozófus kandidátus, főiskolai tanár, a ZMTE
Tudományos Tanácsának titkára (az ő előadása alatt Dr. J. Újváry Zsuzsa).
A tanácskozáson Dr. Csihák György közgazdász, történész egyetemi doktor,
a ZMTE elnöke nem tudott részt venni betegség és kórházi kezelés miatt. Előadását korábban már elküldte a konferencia résztvevőinek A magyar nemzet
utolsó szabadon tett nyilatkozata. Országgyűlésünk, Altötting, 1946. augusztus
20. címmel.
Az első előadást a ZMTE Tudományos Tanácsának másik tagja, Dr. J.
Újváry Zsuzsanna történész kandidátus, egyetemi docens tartotta Vérzivataros út
Altöttingig címmel. Kiemelte, hogy nálunk nem a királynak van országa, hanem
az országnak királya. És azt az elvet hangoztatta irányt mutatóként, hogy a hasz173

nálható törvényeket meg kell tartani, a többit meg kell semmisíteni. A II. világháború végén itthon kialakult áldatlan állapotok érzékeltetésére felidézte, hogy a
kommunistákat a kormányba Vorosilov szovjet hadsereg főparancsnok annak ellenére betetette, hogy a csonka választáson gyengén szerepeltek 1944. november
24-én 92 %-os választói részvétel mellett (Kisgazdapárt 57 %, szocdemek 17 %,
kommunisták 17 %, Parasztpárt 2 %).
Dr. Váralljay Csocsán Jenő a szociológiai tudomány doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia Tanszékének alapítója hozzászólásában elmondta, hogy Horthy lemondása nem volt érvényes a megszállt országban. És
kérdéses hány százalék hagyta jóvá Szálasit. Ezen kívül szerinte irreális volt a
szövetséges hatalmak véleménye a magyar jog szempontjából. Ugyanakkor
1939-ben, amikor az altöttingi képviselőket választották, az ország még nem
volt megszállva. Újváry Zsuzsa szerint pedig mivel nem lehetett új választást a
háború miatt kiírni, joguk volt meghosszabbítani a képviselői megbízatást.
Váralljay Csocsán még hozzáfűzte, hogy 1914-18-ban is lejárt a mandátum, és
automatikusan meghosszabbíttatott. Elmondta még, hogy az angol miniszterelnök Churchill először 50-50 %-os nyugati és szovjet befolyást akart Magyarországon érvényesíteni, de az angliai választáson kiszavazták és utána a hatalomra
jutott Munkáspárt már beleegyezett a 20–80 %-os arányba.
A következő előadó Nyári Gábor történész doktorandusz Az altöttingi országgyűlés és zarándoklat c. előadásában kiemelte az országgyűlésen résztvevők
nyilatkozatát, hogy fenn kell tartani a régi jogot. A mandátum meghosszabbítási
törvénynek túlélési célja volt. A határozataikat 1947 decemberében Horthyhoz is
eljuttatták. Az altöttingi zarándoklat nagyobb jelentőségű volt, mint maga a az
országgyűlés. 1947. augusztus 20-án 12.000 zarándok jelent meg Altöttingben,
miközben az amerikai zóna táboraiban összesen 180-200.000 magyar tartózkodott. A lelkesedést mutatja, hogy gyalog jöttek, akár több száz kilométerről is.
Az ideiglenes menekült magyar kormánynak a párizsi békeszerződést is el kellett volna fogadnia. Paton tábornok és az amerikai tisztek 70-80 %-a nem akart
megegyezni a szovjetekkel, sőt el akart menni egészen Moszkváig – de Paton
megölték és aztán új elnököt választott az USA. 1949 májusában teljes menekült
kormányülés volt, ahol lemondtak, de előtte még elismerték Horthy teljes kormányzói jogkörét.
Harmadikként Jávor Miklós történész doktorandusz a Hogyan tovább, elüldözött magyarok? Elemi különbségek a Magyar Szabadság Mozgalom és a Magyar Harcosok Bajtársi Szövetsége politikai koncepciói között c. előadásában az
emigráció akkoriban felmerülő gondjait, céljait, jövőjét taglalta. Az akkori vitákat jól tükröző vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc állásfoglalásának bemutatásával
kezdte. Ismertette az 1946-ban Máltán megalakult Magyar szabadságmozgalom
célkitűzéseit a pártokon felüli magyarságszolgálatra. Kitért Reszneki Zakó András technikai különbségére az elképzelések megvalósításában, aki katonai szárnyat szorgalmazott, a kulturális törekvéseket háttérbe szorítva. Zakó a kopjások
vezetője lett, de a szervezetbe sok ügynök is beépült, akiket már a kommunista
hatalom küldött Magyarországról. 1948-ban Zákó szakított az addigi mozgalommal, és önálló katonai szervezetet alapított Magyar Harcosok Bajtársi szövetsége néven. Ők 1956-ban mintegy 6000-en gyülekeztek Ausztriában várva a
bejövetelre a nyugatiak beavatkozásával együtt.
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Végül Dr. Darai Lajos A magyar közjog elvi mélysége, emberi magassága c.
előadásában két nagy témát érintett. Elsőben vázolta a honmegtartás magyar
módját a hunoktól a magyarokig, ebben a népet szolgáló katonai hatalmat jellemezve. Ehhez hozzájárult a pápai felhatalmazás is, amit I. István király kapott
országunk részvételéhez a keresztény népek szövetségében. Így az emberiség
eddigi legnagyobb és ma is példaadó teljesítményének értékelhető a középkori
magyar állam. A második rész a honmegtartás érdekében való mai teendőkről
szólt. Ebben kitért a szent Korona és a közjog kapcsolatára, a közjogi rendezés
folyamatára és ebben a szellemi önkormányzás szükségességére. A közeli időben elfogadott új alaptörvény kapcsán pedig kiemelte, hogy mivel az megsemmisíti az 1944 utáni törvényhozás alkotmányt bitorló termékeit, ezt csakis a történelmi alkotmányunk jogfolytonossága alapján tehette meg, kinyilvánítva annak tiszteletét. A közjogi rendezés annál inkább szükséges, mivel az új alaptörvény az 1990 utáni fejleményeket elismeri.
Dr. Váralljai Csocsán azzal egészítette ezt ki, hogy Deák Ferenc elmagyarázta Ferenc József királynak is a magyar alkotmánnyal kapcsolatos dolgokat, hogy
Magyarországon jogfolytonosság nélkül nincs élet. Szerinte a mai új alaptörvény
Preambuluma szöges ellentétben áll a Záradékkal, mivel az utóbbiban hivatkozott 1949-es XX. törvény nincs egy szinten a Magyar Történelmi Alkotmánnyal.
Részt vett még a tanácsozáson Dr. Költő László régész ny. megyei múzeumigazgató, a ZMTE magyarországi alelnöke.

A kutatómunkát folytatjuk és a tárgyban újabb összejövetelt tervezünk.

Az év folyamán többször szerepeltünk az ottawai rádió magyar adásában.

Az egyesületünknek adományozott Árpád fejedelem díjat december 16-án
vehette át Csámpai Ottó, Darai Lajos és Szekeres István – egyesületünk tagja,
Erdélyi Géza püspök kezéből.

Az év végén az alábbi üdvözletet küldtük elektronikusan valamennyi
egyesületi tagunknak (58 fő – akinek van ilyen címe) és barátunknak (414 cím):
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Barátaim!

Arany János
Köszönöm mindenkinek, amit
egyesületünkért tett.
Ha van Isten – az igazi méltatása
nála lesz.
Kívánok áldásos ünnepeket és az
új esztendőben minden jót!

Szeretettel:

Csihák György
2012. advent
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Liebe Freunde!
Das Licht unseres Erlösers leuchte Euch in diesen
weihnachtlichen Tagen, besonders hell und begleite Euch durch das Jahr 2O13.
Ich wünsche Euch frohe und gesegnete Festtage
und grüsse alle herzlich.
In Freundschaft,
György J. Csihák
Advent, 2012
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Az elnök július végétől az év végéig kénytelen volt visszavonulni. És ez volt
az év újabb érdekes tanulsága: az egyesület életében semmi zökkenő nem volt.
Legyen Istennek hála – és azoknak az egyesületi tagjainknak, aki ez alatt példásan helytálltak.
További részletek a 66. kötetben.

Zürich, 2012. álom (télelő) hava.
Csihák György

Folytatás a következő kötetben.
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