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AA  ZZÜÜRRIICCHHII  MMAAGGYYAARR  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII  EEGGYYEESSÜÜLLEETT                          

TTAAGGJJAAIINNAAKK  SSZZÁÁNNDDÉÉKKAAII      
 

 

Nekünk, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak az egyesület-

ben nem voltak és nincsenek sem anyagi, sem politikai céljaink. 

Nekünk, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak szerelmünk a 

magyar nép és történelme, valamint nyelve és kultúrája. 

Nekünk, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak meggyőződé-

sünk, hogy jövőnk új, dicső temploma csak a tiszta erkölcsre építhető: en-

nek előfeltétele egymás kölcsönös tiszteletben tartása, a közösségvállalás 

egymással, valamint az erőszak minden formájának és következményének 

eltüntetése. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai azt kívánjuk, hogy em-

beri szeretet, szakmai tisztaság, tárgyi tudás és önzetlen, becsületes gon-

dolkodásmód jellemezzen bennünket, akik a magyar nép és a haza törté-

nelmének kutatásában együttesen munkálkodunk. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai baráti kézfogásra 

nyújtjuk kezünket minden irányba. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai politikától mentes, tisz-

tán tudományos, baráti és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai mélyen tiszteljük tagja-

ink, barátaink és az érdeklődők elkötelezettségeit, amelyek azonban sem-

milyen következménnyel nincsenek ránk. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai külső nyomástól men-

tesen, a legtisztább tudományos szellemben akarjuk tanulmányozni és ki-

deríteni, - mindenekelőtt - a magyar nép vagy népek igazi eredetét, ősha-

zánkat vagy őshazáinkat, valamint a magyar nyelv eredetét, ma élő nyel-

vünk és népünk rokonait. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai nem utasítunk eleve 

vissza semmiféle elméletet, azonban elvárjuk, hogy a bizonyítékok és az ér-

vek szigorúan tudományos alapon álljanak. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai nem egyezünk bele, 

hogy bárki bármiről kijelentse, hogy az már megoldott és ezért mindenki 

köteles magáévá tenni. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai teljes tisztelettel va-

gyunk úgyszintén az emberiség nagy családjának többi tagja iránt, miköz-

ben elvárjuk tőlük ugyanezt a tiszteletet a mi népünkkel szemben. 
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Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai a jelen és a jövő kér-

déseinek a történelemkutatással való összefüggésével tisztában vagyunk, s 

álláspontunkat ezzel a szándéknyilatkozattal teljes terjedelmében nyilvá-

nosságra hozzuk. 
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