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Manapság egyre nagyobb szükségét érezzük, hogy legyen egy iránytű az éle-

tünkben. Mint annyi más területen, így az oktatás területén is, amely helyes 

irányt mutatva, a legújabb kutatási eredményeket megismertetve, a felnövő 

nemzedéknek hiteles, vagy ezt megközelítő, új forrásokból merített ismereteket 

adjon át. Fenntartva a további egyéni kezdeményezés és kutatási lehetőségek 

megjelölését is. 

http://www.szabadujsag.com/rovat/kozelet/
http://www.szabadujsag.com/uj-szemleletu-es-uj-modszertani-tanitas/
http://www.szabadujsag.com/
http://www.szabadujsag.com/wp-content/uploads/2016/01/kodolanyi-foiskola.jpg


145 

 

Egy ilyen iránytű szerepét vállaltak fel közösen a székesfehérvári Kodolányi 

János Főiskola (KJF) és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE), ame-

lyek már 1988 óta együttműködnek a magyarság történettudomány kutatási terü-

letein és ismereteiket közre is adják. 

A Kodolányi János Főiskola ma 3 500 hallgatót oktat. A főiskolához tartozó 

Kodolányi János Középiskolának, mely külön tantestülettel rendelkezik, közel 

másfél ezer tanulója van. Jelenleg több mint 270 céggel állnak szerződéses kap-

csolatban. Három alapszakukon – gazdálkodás és menedzsment, szociális mun-

ka, turizmus-vendéglátás – már duális képzési formában is folytathatják tanul-

mányaikat. Egyedülálló külföldi tanulmányi lehetőségeket (például Erasmus 

program) biztosítanak hallgatóik számára, kiváló oktatógárdájuk van, egyedülál-

ló eszközparkjuk garantálja, hogy megfelelő gyakorlati tudás szerezhető a ta-

nulmányokkal. Tíz minőségdíjjal rendelkeznek (köztük európaiak is), 3 intéze-

tükben (11 tanszékükön) közel 200 fős oktatógárda dolgozik, a főállású oktatók 

közül 56 minősített oktató. Egy tanárra 20 diák jut. Hallgatóik önismereti, kom-

munikációs tréningeken személyre szabott tanácsadást kaphatnak. Gondtalan 

kikapcsolódásukat több mint 10 sportág és kulturális lehetőség biztosítja. 

(www.kodolányi.hu). 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) zürichi közhasznú intéz-

mény, 1985-ben alakult. Tagjai öt világrész huszonegy országában tevékeny-

kednek. Az egyesület eddig hat országban húsz alkalommal rendezett őstörténeti 

találkozót, Magyarországon 13 alkalommal magyar történelmi iskolát és 

a Kárpát-medencében 10 övezeti történésztalálkozót. A fentieken túl közel két-

ezer előadást tartott, melyet közel 30 ezer fő hallgatott meg. 

Magyarország oktatási minisztere engedélyével, a Kodolányi János Főisko-

lával együttműködve jogosultak a történelemtanárok továbbképzésére. Eddig 5 

helyszínen 156 latin és magyar nyelvű oklevelet adtak ki a sikeres vizsgázóknak 

1988 óta. Az egyesületet háromszor jelölték az Európai Unió „René Descartes” 

tudományos díjára. 

A ZMTE az elfogulatlan, szabad történelemkutatás megvalósításának esz-

ményét tűzte ki céljául – érzékelve a történelemelméletek, történeti leírások 

egyoldalúságát és annak romboló következményeit, különösen az utolsó kétszáz 

év európai és világtörténelmében. 

A ZMTE a Kárpát-medencei népek megbékélése kovászának tekinti 

a magyarságot, amely az eurázsiaiság hordozója és megtestesítője, amely e híd 

és e kultúraközvetítő szerepét hosszú évezredek óta megszenvedett hivatásaként 

gyakorolja. Az egyesület elnöke Dr. Csihák György közgazdász, történész. 

(www.zmte.org). 

http://www.kodolányi.hu/
http://www.zmte.org/
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A két intézmény 2014-2015-ben Felvidéken, Révkomáromban, történelem-

tanár-továbbképzést, felnőttképzési tanfolyamot tartott a Kodolányi János Főis-

kola, a ZMTE és a Csemadok Komáromi Alapszervezete háromoldalú megálla-

podásának köszönhetően, melynek lezárása tavaly december végén történt meg 

vizsgaelőadásokkal és a tanúsítványok kiosztásával. 

A továbbképzés címe: „A magyar történelem tanításának tartalmi és mód-

szertani megújítása” volt. Az ingyenes, kétéves történelmi továbbképzést 

a komáromi Kossuth-téri Csemadok székházában tartották, ahol a magyar törté-

nettudomány színe-java tartott magyarságtudatot erősítő előadásokat. 

A továbbképzés célja a legújabb magyar történeti kutatásoknak a történe-

lemoktatásban hasznosítható megismertetése. A XXI. században megfelelő okta-

tási, kutatási módszertan elsajátításának elősegítése. A nemzettudat és a nemzeti 

történelemtudat történelemtanárok számára szükséges színvonalú közvetítése. 

Állásfoglalás és mintaadás a történelemtanítás tartalmi kérdéseinek, valamint 

nemzetközi vonatkozásainak tisztázására. 

Az előadások a magyar őstörténettel kezdődtek és fokozatosan eljutottak 

a máig. A történelmi témákon kívül, más területekkel, így kultúrtörténettel, ré-

gészettel, genetikával, néprajzzal, antropológiával, és egyebekkel kapcsolatos 

ismereteket is kaphattak a hallgatók. A  Komáromi, az Érsekújvári, a Lévai és 

a Nagykürtösi járásokból jöttek érdeklődők az előadásokra. Összesen tizenhár-

man vehették át a latin és magyar nyelven kiállított tanúsítványt. Az előadásso-

rozat két éve alatt 25 neves előadótól, 21 előadási napon, 65 előadást hallgattunk 

meg, ami több mint 100 órát jelent. 

A zárás alkalmával Dr. Darai Lajos filozófus, a filozófia tudomány kandi-

dátusa, a Kodolányi János Főiskola professor emeritusa, még szólt a nyelvünket 

érintő legújabb kutatási eredményekről. Annak a gyökerekig vagy más néven 

gyökökig visszanyúló feltárásának az újabb eredményeiről, amik egészen 

a hangokig keresik a jelentésadás képességét, és ezekkel a mozzanatokkal ma-

gának, az emberi nyelvnek a mélyére néznek. Ugyancsak fontosak a jelek, ami-

ket jelképekként őrzünk, használunk az ősidők óta, illetve a saját magyar ábécét 

használó írásunk, amelyet székely rovásként is emlegetnek, az írás egyik módja 

és megőrző embercsoportja miatt. 

Dr. Csámpai Ottó CSc. etnoszociológus, a Nagyszombati Egyetem docen-

se, a ZMTE Tudományos Tanácsának tagja, zárógondolataiban felhívta a fi-

gyelmet a mindennapi élet és a történelem, a történettudomány kapcsolatára, 

amit a felvidéki környezetben mindenki, de különösen a magyarok a bőrükön 

éreznek. Rávilágított a tudomány előnyeire, előrelátására, amit saját példájával 

igazolt, mert már több mint egy évtizede több tanulmányt és könyvet is megje-
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lentetett a tömeges migráció és ennek biztonsági kockázatairól (a szociológus 

erről lapunknak is nyilatkozott). 

Mindketten további érdeklődést és sikeres tevékenységet kívántak 

a résztvevőknek a történelemtudomány területén. 

A zárás után a Klapka Étteremben kötetlen beszélgetés kezdődött, ahol Stu-

bendek László polgármester is megjelent, aki köszöntötte a résztvevőket 

a tanfolyam sikeres elvégzése alkalmából, és köszönetet mondott az annak lebo-

nyolításában szerepet vállalóknak, valamint a KJF-nek, a ZMTE-nek és 

a tanároknak a tanfolyam megvalósításáért. 

  


