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  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története XXXI 

 Feljegyzések a ZMTE Emlékkönyvébe 
 
Magyarországi egyetemi életem során a legkedvesebb tanárom a matematika 

professzora volt. Ö mondta egyszer, hogy az ember teljesítő képessége teljében 

van harminctól hatvanéves koráig. Nem tudom, hogy ez vonatkozik-e egy egye-

sületre is, minden esetre ebben az évben harmincegy évesek lettünk. Egyesek 

szerint, egy egyesület életében ez már a kiöregedés kora. Remélem, hogy a mi 

esetünkben ez nem így van. 

Történetünket a szokásos rendezvényeinkről való beszámolómmal kezdem.  

Budapesti rendezvénysorozatunk ebben az évben is az Aranytíz Kultúrház-

ban volt – amint immáron huszonhárom éve, minden hónap azonos napján, azo-

nos órában. 

  
        Dr. J. Ujváry Zsuzsanna elnök és       Szekeres István, prof. dr. Váralljai,                         

               Pandula Attila előadó.               Csocsán Jenő és Dr. Bérczi Szaniszló. 
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Ugyanitt tartottuk 32. taggyűlésünket június 25-én. 
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A taggyűlés résztvevői. 
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Ugyancsak havonta tartotta nyilvános üléseit a „Régi magyar nyelvű rovás-

írások munkacsoport” Budakalászon a Kós Károly Művelődési Központban, 

Szekeres István vezetésével – immáron második éve. 
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Podonyi Hedvig előadó. 

 

  
                           Farkas László előadó és az előadás hallgatói.  

 
 

Az év – részint új, részint jelentős – eredménye kiadványaink vonatkozásá-

ban jelentkezik, a szerkesztés tekintetében Darai Lajos bizony nagyon fárasztó 

munkája eredményeként. Mivel a naptári év során nem készült el minden dolgo-

zat, de fontosnak éreztük őket, a 2016. évi XXXI. évfolyambeli megjelenés mel-

lett döntöttünk, gyakorlati megfontolásból.  

Az egyik kötet, az utolsó előtti, komáromi „történelemtanár továbbképzé-

sünk” vizsgadolgozatait tartalmazza. Több olyan dolgozat készült, amit méltó-

nak találtunk arra, hogy egyesületi kiadványaink sorozatába illesszük. Ily módon 

már két ilyen kötetünk van. Az első a Zentai – Acta XXVI/2 – és most a máso-

dik a komáromi – Acta XXXI/4 – ezen előadás sorozatunk sikerének immáron 

önálló köteteinkben is megjelenő bizonyítéka. 
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Különösen büszkék lehetünk az Acta XXXI/5 kötetünkre: „Alapvetés. Ta-

nulmányok a magyar eredetről és következményeiről. Oktatási segédkönyv II.” 

Szó sincs arról, hogy az első idejétmúlt lenne. Sokkal inkább arról van szó, hogy 

tananyagunkat kibővítjük az újabb kutatási eredményekkel. Ez a kötetünk ismé-

telt bizonyítéka annak, hogy egyesületünk még mindég az egyetemes magyarság 

egyik független tudományos műhelye, de abban egyedülálló, hogy nálunk to-

vább él mindhárom: a tisztességes nemzeti történelemkutatás, történelemírás és 

történelemoktatás. 

Végül pedig elkezdjük emlékkönyveink digitalizálását. Miután Kósa Géza 

tagunk Melbourne-ből néhány alkalommal nagyobb összeget juttatott egyesületi 

számlánkra, elhatároztuk, hogy veszünk egy jobb minőségű gépet, odaajándé-

kozzuk egyesületünk jó barátjának, Bogyó Barnának, akinek felesége is művész 

és eddigi is, önzetlenül segített nekünk ilyen dolgainkban. Barna barátunk sajnos 

elhunyt, de özvegye Hajni vállalta, hogy a gépért cserébe digitalizálja harminc 

egyesületi évünk, mind a nyolc, különböző méretű emlékkönyvét. Kötöttünk 

erre egy szerződést, és alaposan megtárgyaltuk a művésznővel a teendőt. Darai 

Lajos elkészítette a kötetek tervét, írtunk hozzá szövegeket és lesz harminc ilyen 

kötetünk – minden évről egy. Egyedülálló nemzeti kincsről van szó: az egyesü-

let életének kezdetétől, minden rendezvényről képek, a műsor, a szereplők alá-

írásával igazolva.  

Pandula Attila úgy véli, hogy levelezésünk is ilyen kincs és kezdeményezi 

elhelyezését a Magyar Nemzeti Levéltárban. Irataink, kezdettől mostanáig ren-

dezett formában rendelkezésre állnak. A Magyar Nemzeti Múzeum érmetára 

már őrzi egyesületünk bronz jelvényét, az Altöttingi Országgyűlésünk emlékéről 

tartott megemlékezésünk altöttingi gyertyáját pedig szintén számozottan őrzi, 

mint egyedi tárgyat. 

Lehet, hogy mindezek inkább a múlt emlékei és rendezésük inkább a múltat 

jelzik, de reméljük, hogy mindezekből újabb eredmények fognak kivirágzani. 

Ehhez kérjük a magyarok Istene áldását. 

 
Zürich, 2017. március, azaz kikelet hava 8. 

 

    Csihák György 

 

Folytatás a következő év kötetében. 

 

 

 


