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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története 

XXIV. 
 

 

Bevezető 
 

Jelen Emlékkönyv-sorozatunk minden kötete első részébe kerül: „A 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte történte.” 

Minden „gazdasági év” – ami a naptári év első felében kezdődik és 

végződik – történetét az elsőtől az utolsóig, az év végén leírtuk és bekerült az 

adott időszaki rendezvényünk kötetébe, amely egyúttal évkönyv is. Tehát ez a 

szöveg jegyzőkönyve az eseményeknek, hiszen azokkal szinte egy időben 

készültek. Az első években – költség okból – képek nélkül, majd az utóbbi 

időben már sok képpel és az eredeti iratok bemásolásával. Ezért lehet bizonyos, 

elsősorban képi átfedés a mellékelt digitalizált emlékkönyv anyagával. 

Nem véletlen a címválasztás: emléket kívánunk állítani egy remek, tragikus 

sorsú, de felejthetetlen emlékű történetíró sorstársunknak, Málnási Ödönnek. 

Kiadója javaslatára, egy francia mű címére hivatkozva, Málnási megírta 

1937-ben könyvét „A magyar nemzet őszinte története” címmel. Könyve 

előszavában írja: „A nemzet elvérzési, porbasúlytottsági korszakában, az utolsó 

huszonkét évnek a hazáért való vigyázásban, áldozatkész vérzésben és a nemzeti 

kultúráért éjjel nappal tevő szorgalmatosságban, verejtékezésben töltése után az 

ember lelkében annyi nemzettudatossági érzelem halmozódik fel, hogy 

meglátásaiban csak azok osztozhatnak, akik az egyetemes nemzeti érdekek iránt 

fogékonyak, áldozatkészek, értük élő, lángoló magyar lelkek.” Ezúttal sem 

kívánunk ehhez semmit tenni. 

Málnási könyvét az akkori magyar társadalom osztatlan és tomboló 

lelkesedése fogadta, majd működésbe léptek bizonyos erők és Málnásit 

börtönbüntetésre ítélték. Ugyanezért a munkájáért már a kommunisták újra 

börtönbe juttatták. Ezt követően Nyugatra menekült, és könyvét kiegészítette. 

Ismét működésbe jöttek azok a „bizonyos erők”, Málnásit letartóztatták és nem 

rajtuk múlott, hogy nem került ismét börtönbe. Ekkor az üldözött ember kilépett 

szerzetes rendjéből, megnősült és hamarosan elhunyt. Özvegye, az író értékes 

könyvtárával Magyarországba ment és így ért véget egy nagyszerű magyar 

történész élete. 
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Következzék a mi egyesületünk őszinte története (2008–2009): 

 

 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület a 2009. évben ünnepelte születése 

25. évfordulóját. Erre az alkalomra elküldtük meghívónkat az egyesület többszáz 

tagjának és barátjának az egész világra. 
 

 

 

Meghívó 
 

Tisztelettel és szeretettel hívjuk a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Alapítótagjait, Dísztagjait, Rendes tagjait és Barátait 

Közvetlen Hozzátartozójukkal az 

Egyesület 2009. évi jubileumi ünnepségére 
 

A rendezvény helye és ideje: 
 

Hotel Benczúr 
H-1068 Budapest, Benczúr utca 35 

 

2009. november 13, péntek 9.00-21.00 óra 
 

Ünnepi rend: 

9.00–10.00 Elnökségi ülés 

10.00–11.00 Tudományos Tanács 63. ülése 

13.30–16.00 25. taggyűlés 

17.00–21.00 Jubileumi ünnepség: 25 éves a ZMTE 
 

„A ZMTE őszinte története 1985–2009” 
 (Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV/3.) 

Minden kiadványunk megtalálható kereső katalógusunkkal honlapunkon ingyen 

letölthető módon: 

www.zmte.org, továbbá a Magyar Elektronikus Könyvtárban: 

http://mek.oszk.hu és http://epa.oszk.hu valamint az Európai Digitális 

Könyvtárban: www.europeana.eu 

http://www.zmte.org/
http://mek.oszk.hu/
http://epa.oszk.hu/
http://www.europeana.eu/
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Az estélyen történik az új tagok ünnepélyes beiktatása, majd a díszvacsora 

következik (étlap szerint, szabadon választható). 

 

Megjelenés ünnepi öltözetben, lehetőleg népviseletben. 

 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Elnökség 

www.zmte.org  

zmte@freemail.hu 

 

 

 

Einladung 
 

Wir erlauben uns, die Gründungsmitglieder, die Ehrenmitglieder, 

die ordentlichen Mitglieder und die Freunde des Ungarisch Historischen 

Vereins Zürich – samt Begleitung – zum Festtag 2009 

herzlich und geziemend einzuladen 

Ort und Zeit der Veranstaltung: 

 

Hotel Benczúr 
H-1068 Budapest, Benczúr utca 35 

 

Freitag, den 13. November 2009 von 9.00 bis 21.00 Uhr 

 

Festordnung: 

9.00–10.00 Sitzung des Präsidiums 

10.00–11.00 63. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirates 

13.30–16.00 25. Mitgliederversammlung 

17.00–21.00 Festabend: 25 Jahre UHVZ 

 

http://www.zmte.org/
mailto:zmte@freemail.hu
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„Die ehrliche Geschichte des UHVZ 1985–2009” 
(Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV/3.) 

Unsere sämtlichen Publikationen sind zu finden bei uns im Internet mit 

Suchkatalog, unentgeltlich zum 

herunterladen www.zmte.org 

in der Ungarischen Elektronischen Bibliothek: http://mek.oszk.hu 

 und http://epa.oszk.hu  sowie in der 

Europäischen Digitalisierten Bibliothek: www.europeana.eu 

 

Am Abend werden die neuen Mitglieder in feierlichem Rahmen 

aufgenommen und es wird ein festliches Nachtmahl nach Wahl serviert 

 

Festliche Bekleidung, Tracht erwünscht 

 

Ungarisch Historischer Verein Zürich 

Präsidium 

www.zmte.org 

 zmte@freemail.hu 

 

 

 

Az elnökség ülésén 9–10 óráig a következő személyek vettek részt: 

Csaláné Erdélyi Kornélia (Kassa), Csihák György (Zürich), Bergou Jánosné 

(Budapest), Darai Lajos (Kápolnásnyék), Mátyus Gyula (Kecskemét), Lukács 

György (Koppenhága), Lányi Ernő (Budapest), Költő László (Kaposvár) – az 

elnökség tagja; valamint Molnár Zsuzsanna (Budapest), Zachar József 

(Budapest) – egyesületi tag; és Bottáné Medgyesy Mária (Zürich), Göncz Enikő 

(Szeben), Dupka György (Ungvár), Dragon Pál (Szentendre) – mint vendég. 

Az elnökség több tájékoztató után határozatokat hozott személyi 

kérdésekben és a jövő évi – Horthy műhely-rendezvényünk tárgyában. 

 

A Tudományos Tanács ülésén 10–11-ig a következő személyek vettek 

részt: Zachar József (Budapest), Csihák György (Zürich), Harai Dénes 

(Budapest), Költő László (Kaposvár), Frisnyák Sándor (Isaszeg), Darai Lajos 

(Kápolnásnyék), J. Ujváry Zsuzsanna (Budapest), Slávity Magdolna (Szabadka), 

Szabó A. Ferenc (Budapest), Csámpai Ottó (Pozsony) – a tanács tagja; Lukács 

http://www.zmte.org/
http://mek.oszk.hu/
http://epa.oszk.hu/
http://www.europeana.eu/
http://www.zmte.org/
mailto:zmte@freemail.hu
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György (Koppenhága), Erdélyi Géza (Rimaszombat), Pandula Attila (Budapest) 

– egyesületi tag; Bottáné Medgyesy Mária (Zürich), Fuchs Andrea (Ungvár), 

Göncz Enikő (Szeben), Dupka György (Ungvár), Dragon Pál (Szentendre) – 

vendég. A tanács üléséről az alábbi jegyzőkönyv készült: 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

a ZMTE Tudományos Tanácsának 2009. november 13-án  

a Hotel Benczúr különtermében 

megtartott, 63. soros üléséről 

 

Kezdete: 10. óra 

Jelen van: Csámpai Ottó, Csihák György, Darai Lajos, Frisnyák Sándor, Harai 

Dénes, Költő László, Slávity Magdolna, Szabó A. Ferenc, J. Újváry 

Zsuzsanna, Zachar József; mint vendég: Bottáné Medgyesy Mária, Dragon 

Pál, Dupka György, Erdélyi Géza, Fuchs Andrea, Göncz Enikő, Lukács 

György, Pandula Attila. 

1) Az előző ülés jegyzőkönyvét hitelesíti: Csámpai Ottó és Darai Lajos. 

2) A Szebeni Magyar Kulturális Iroda (HID) képviselője Göncz Enikő 

bejelenti együttműködési szándékukat, amit a magunk részéről 

megígérünk. Darai Lajos megbízást kap, hogy a januári budapesti 

előadás alkalmával tárgyaljon a HÍD két vezetőjével. Lehet szó a 

szokásos „tanártovábbképzésről” is. 

3) Darai Lajos levéltervet készít, amelyben köszönetet mondunk a KJF-

nek az eddigi együttműködésért. 

4) „Horthy” rendezvényünk 2010. november 4-én lesz a Zrinyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetemen, közösen a Hadtudományi Karral. A 

rendezvény felelőse az Egyetem részéről Szabó A. Ferenc. (A meghívót 

jóváhagyása után a TT tagjai már megkapták.) 

5) Zachar József felmentését kéri a TT elnöki tisztje alól. Darai ezzel 

kapcsolatban javasolja, hogy Zachar maradjon tiszteletbeli elnök és a 

munkát végezzék a titkárok. 

Lezárva: 11.05. 

 

Dr. habil. Zachar József D. Sc. 

elnök 

Csihák György 

mint jegyzőkönyvvezető 

 

Hiteles:   1) 

 

 2) 
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A jegyzőkönyvhöz csatolt elnöki levél: 

 

Kedves Barátaim! 

Az új helyzetben ismét kérem minden TT tagot, szíveskedjék a januári 

budapesti előadáson megjelenni, ami szokásos havi összejövetelünk. 

Darai Lajost kérem, hogy kezdéskor megemlékezzen arról, hogy Zachar 

József 1998 óta ezekről az összejöveteleinkről legfeljebb kétszer hiányzott. A 

rendezvényt 19 órakkor zárja be és akkor ott vezetésemmel TT ülést tartunk, 

mintegy 30 percben. Ott kérem, hogy minden TT titkár röviden ismertesse, amit 

2010-ben tenni szándékozik. Javaslatot kérek minden TT tagtól a TT további 

tevékenységét illetően. Javaslom, hogy ebben a tárgyban fogadjuk el Darai fenti 

javaslatát (Zachar tb. elnök.) 

Ezt követően Darai tárgyaljon a HID képviselőivel, Újváry Egyed 

Zoltánnal, Szabó A. Ferenc a „Horthy” rendezvény tárgyában. Harai Dénest 

kérem, szíveskedjék Zachar vállalását teljesíteni Szakály és Ravasz ügyében. A 

meghívón hagyjuk Zachar aláírását címe nélkül. 

 

A tervezett időbeosztást így módosítanám: 

 

10.00–10.15 megnyitó, üdvözlés, megemlékezés, házigazda (?), Csihák 

10.15–13.00 8 előadás, elnök Pandula 

13.00–14.00 ebédidő 

14.00–15.00 2 előadás, elnök Csihák (Harai?) 

15.00–18.00 felkért hozzászólók, elnök Szabó A. F. 

18.00–19.00 vita, elnök Darai 

19.00 fogadás 

 

Kérek minden TT tagot ezen levél vétele írásbeli igazolására címemre: 

 zmte@freemail.hu 

 

 

BUÉK  

 

Csihák György 

 

 

mailto:zmte@freemail.hu
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Az aláírásra előkészített, fent említett meghívó: 

 

Tervezet 

 

Meghívó 
 

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület zártkörű rendezvényére 

 

Ideje: 2010. november …  9 órától 20 óráig. 

Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, H-1101 Budapest X. ker., 

Hungária krt. 9–11. 

Tárgya: Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének eseményei 

értékelésére és elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a 

történelemtudomány szakmai szempontjai szerint. 

A rendezvényen érvényes az egyesület (ZMTE) nyilatkozata és házirendje, 

felváltva elnököl Zachar József és Pandula Attila. Ebben a tárgyban 2009-ben 

megvitattuk a következő személyek egyes nézeteit, akik az itt meghirdetett 

rendezvényen is meghívott előadók: Darai Lajos, Gedai István, Pandula Attila, 

Rihmer Aurél, Szabó Á. Ferenc, Szakály Sándor, Zachar József. 

Jelentkeznie csak az előadónak kell: az előadás címével, rövid (kb. 15 soros) 

összefoglalójával, technikai- és időigényével (lehetőleg nem több, mint 50 

perc), rövid önéletrajzzal (számunkra ismeretlen személy esetén). 

A jelentkezést küldeni a jelen meghívó egyik aláírójához kell, elérhetősége 

honlapunkon részletesen megtalálható. Legkésőbb a rendezvényen le kell 

adni a dolgozatot papíron és lemezen word programmal írva. Aki 

dolgozatát így nem adja le, az előadóként nem szerepelhet. A jelentkezés 

sorrendjében minden előadót igyekszünk elfogadni. Előadó csak az lehet, 

aki szabályosan jelentkezett. Aki nem kap értesítést 2010. június 30-ig, az a 

kért időben előadhat.  

Jelentkezési határidő: 2010. május 15. 

 

A rendezvényen belépődíj nincs, minden előadást megvitatunk. Mivel a 

rendezvény tudományos műhelyként fog működni, ezért az előadóktól elvárjuk, 

hogy a rendezvény egész ideje alatt jelen legyenek. A felszólalásoknál a 

bejegyzett (az időben, szabályosan jelentkező) előadók előnyt élveznek. A 

megbeszéléseket hangszalagon rögzítjük, előadás és megbeszélés megjelenik 

honlapunkon PDF ingyen letölthető formában és a magyar, valamint az európai 

digitális könyvtárban is. Se résztvételi díj, se juttatás, se ellátás nincs. 

Az egyesületről, szokásainkról, rendezvényeinkről, 26 éves 

tevékenységünkről honlapunkon minden tájékoztatás elérhető. Személyes 

megbeszélésre számos helyen, a rendezvényeinken van mód. 
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A jelen meghívót kapják az egyesület tagjai és más meghívott előadók. 

 

Zürich/Budapest, 2009. november 13. 

 

Dr. Csihák György 

a ZMTE elnöke 

zmte@freemail.hu 

www.zmte.org 

 

ZMNE 

 

 

 

 

Dr. Zachar József 

a ZMTE Tudományos 

Tanács elnöke 

jzachar@yahoo.com 

 

 

Három kép Tudományos Tanácsunk üléséről:  

mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.org/
mailto:jzachar@yahoo.com
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Ezek után ebédre voltunk hivatalosak a svájci követségre: 

 

 

A SVÁJCI NAGYKÖVET 

és Ruth MÜHLETHALER asszony 

 

NAGY TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

 

ÖNT 

 

A Zürichi-Magyar Történelmi Egyesület fennállásának  

25. évfordulójára rendezett ebédre. 
 

Ideje: 2009. november 13. péntek, 11h30 

Helye: Nagyköveti Rezidencia 

STEFÁNIA ÚT 107. 

1143 BUDAPEST 
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DER SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFTER 

und Frau Ruth MÜHLETHALER 

 

GEBEN SICH DIE EHRE 

 

SIE 

 

zu einem Mittagessen 

anlässlich des 25 jährigen Jubiläums  

des Ungarisch Historischen Vereins Zürich einzuladen. 
 

AM: Freitag, den 13. November 2009. UM: 11h30 

ORT: Schweizersiche Residenz 

STEFÁNIA ÚT 107.  

1143 BUDAPEST 
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Ebből az alkalomból Mühlethaler Christian nagykövetet tiszteletbeli tagjaink sorába iktattuk. 

Kapott oklevelet, egyesületi jelvényt és a 25. évfordulóra készült fafaragványt. 
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A kép jobb szélén, elöl  

Dupka György,  

a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai 

Közössége elnöke 
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Az ebéd előtt prof. Erdélyi Géza püspök az alábbi imát mondta: 

 

 

Gebet 
 

an dem 25. Jubileumsfest  

des Ungarisch Historischen Vereins Zürich 

 

Budapest, 13. November 2009 

 

Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater durch Jesus Christus Deinen Sohn! 

Wir, als Gemeinschaft wollen Dich heute mit Danksagung loben und 

preisen dafür, dass wir diese Jubileumsversammlung erleben dürfen,  

und dafür, dass Du uns bewahrt hast und wir nicht den gewaltigen 

Versuchungen des Individualismus und Egozentrismus verfallen sind, wie so 

viele andere Gemeinschaften und Gruppierungen um uns herum. 

Wir danken Dir für die innere Kraft, die Du uns gegeben hast, mit der Du 

uns geholfen hast, weitreichende Entdeckungen und fortwährende 

Entwicklungen in den vergangenen Jahren zu machen. 

Wir danken auch den offenherzigen, anderssprachiggen Freunden und 

Wissenschaftlern; den Ländern, die unserer Arbeit gegenüber ihre 

verständnisvolle Hilfe zum Ausdruck gebracht haben. 
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Für uns ist die wissenschaftliche Betätigung sehr wichtig, da sie unser 

beschädigtes Bewusstsein stärkt, und uns mit wahren Erkänntnissen über unsere 

Vergangenheit und über unsere Vorfahren bereichert. 

Wir wissen, dass die jewiligen Machthaber die Geschichte nach ihrem 

Ermessen gut oder weniger gut gestalten, jedoch bleibt die Aufdeckung der 

Wahrheit und der Wirklichkeit die Aufgabe der unvoreingenommenen Historiker. 

Deshalb bitten wir Dich, Herr, gib, dass wir in unserem weiteren Arbeiten 

mit gutem Gewissen und Mut, mit Ausdauer und Weisheit für die Wahrheit 

einstehen. 

So bewahre und erhalte uns allen in der Gemeinschaft Deines Geistes und 

seiner wirksamen Kraft. 

Amen 
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J. Újváry Zsuzsanna, Csihák György, Pandula Attila, Nyeső József (Konstanz), 

Harai Dénes, Szabó A. Ferenc 

 

Mr. Sc. Ph. Szlávity Magdolna (Szabadka), prof. emeritus Frisnyák Sándor,  

Csala-Erdélyi Kornélia (Kassa), Molnár Zsuzsanna,  

háttal ül: Mátyus Gyula, Bergou Jánosné, Lányi Ernő 

 

 

 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 17 

Az ebéden a következő személyek vettek részt: 
 

Mühlethaler Christan nagykövet 

Almási Gábor (Oftersheim)) 

Beke Zoltán (Rozsnyó)  

Bergou Jánosné (Budapest)) 

Botta-Medgyesy Mária (Zürich)  

Csala-Erdélyi-Kornélia (Kassa)  

Csihák György (Zürich)  

Csihák Györgyné (Zürich)  

Darai Lajos (Kápolnásnyék)  

Dupka György (Ungvár)  

Erdélyi Géza (Rimaszombat)  

Frisnyák Sándor (Isaszeg)  

Fuchs Andrea (Ungvár)  

Harai Dénes (Budapest)  

Költő László (Kaposvár)  

Lányi Ernő (Budapest) 

Lukács György (Koppenhága 

Lukács Györgyné (Koppenhága) 

Mátyus Gyula (Kecskemét 

Molnár Zsuzsanna (Budapest) 

Nyeső József (Konstanz)  

Pandula Attila (Budapest) 

Sancz Klára Lujza (Budapest) 

Szlávity Magdolna (Szabadka) 

Szabó Á. Ferenc (Budapest) 

Szekeres István (Budakalász) 

Tóth Tibor (Rotkreutz) 

Újváry Zsuzsanna (Budapest) 

Zachar József (Budapest 

 

 

 

A 25. taggyűlésünk 13.30-tól 16 óráig tartott. Résztvett személyesen, vagy 

írásbeli megbízás alapján 35 egyesületi tag és 5 vendég. 
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Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  

2009                             UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 Magyar Őstörténeti  

Találkozók Titkársága  

Sekretariat der „Treffen zur 

Frühgeschichte der Ungarn” 

 
 

Háromszor jelölve az Európa Tanács „René Descartes” tudományos díjra 

Dreimal nominiert für den „René Descartes Prize” der Europäischen Union 

Encyclopaedia Hungarica 

 
Közérdekű Egyesület 

Gemeinnütziger Verein 

 

Hungarian Historical Society of Zurich 

Association Historique Hongroise de Zurich 

Società Storica Ungherese di Zurigo 

Associación Histórica Húngara de Zürich 

 

CH-8047 ZÜRICH 

Postfach 502  

 

Postkontonummer: Zürich 80 36214-1 

IBAN elektronisch: CH1309000000800362141 

IBAN Papierform: IBAN CH 13 0900 0000 8003 6214 1 

SWIFT Code/BIC: POFICHBEXXX 

Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8, 

CH-3030 Bern  

Clearing Number: 09000 

 

Tel: + 43/3352/31872 

zmte@freemail.hu  

www.zmte.org 

 

 

 

 

 

Meghívó 
 

 

A 2009. évi  

25. rendes taggyűlésünkre 
az Alapszabály 4. pontja szerint 

 

Hely: H-1068 Budapest, Benczúr utca 35, Hotel Benczúr 
 

Időpont: Péntek, 2009. november 13, 13.30 - 16.00 óráig 
 

Napirend: 

Üdvözlés, a szavazatképesség megállapítása 

Az előző taggyűlés jegyzőkönyve 

Az elnökség beszámolója és javaslatai 

A pénztáros és a számviteli ellenőrök beszámolója és javaslatai 

Vita, szavazások 

Szünet 

Az elnökség megválasztása 

A ZMTE továbbfejlesztése (vita) 

 

Szavazásra jogosult minden egyesületi tag, illetve írásban felhatalmazott 

képviselője, aki maga is tagja a ZMTE-nek. 

mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.org/
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Szavazás a jelen meghívó felmutatásával történik. Felkérjük az elnökség 

minden tagját, szíveskedjék szóban vagy írásban beszámolni és felkérünk 

minden egyesületi tagot, hogy szíveskedjék az egyesület költségeinek 

fedezéséhez hozzájárulni. Aki nem küldött még képet az egyesületi tablóra, az 

szíveskedjék pótolni. 

 

Zürich, 2009. június 30. 

 

Dr. Ludwig Marinka 

pénztáros 

Dr. Csihák J. György 

elnök 

 

Nagyrendezvényünk: Budapest, október 16–17.  
Lásd: honlapunkon rendezvények almenüben. 

 

Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians 

Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise 
Segreteria delle riunioni per la storia antica ed alto-medievale degli Ungheresi 

Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros 
 

 

  

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  

2009                             UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 Magyar Őstörténeti  

Találkozók Titkársága  

Sekretariat der „Treffen zur 

Frühgeschichte der Ungarn” 

 
 

Háromszor jelölve az Európa Tanács „René Descartes” tudományos díjra 

Dreimal nominiert für den „René Descartes Prize” der Europäischen Union 

Encyclopaedia Hungarica 

 
Közérdekű Egyesület 

Gemeinnütziger Verein 

 

Hungarian Historical Society of Zurich 

Association Historique Hongroise de Zurich 

Società Storica Ungherese di Zurigo 

Associación Histórica Húngara de Zürich 
 

CH-8047 ZÜRICH 

Postfach 502  
 

Postkontonummer: Zürich 80 36214-1 

IBAN elektronisch: CH1309000000800362141 

IBAN Papierform: IBAN CH 13 0900 0000 8003 6214 1 

SWIFT Code/BIC: POFICHBEXXX 

Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8, 

CH-3030 Bern  

Clearing Number: 09000 

Tel: + 43/3352/31872 

zmte@freemail.hu  

www.zmte.org 

 

 

 

 

Einladung 

 

zu unserer 25. ordentlichen 

Mitgliederversammlung 2009, 

gemäss Par. 4. des Statutums 

mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.org/


ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 21 

Ort: H-1068 Budapest, Benczúr utca 35, Hotel Benczúr 

 

Zeit: Freitag, 13. November, 2009. um 13.30-16.00 Uhr 

Traktanden:  

Begrüssung, Feststellung der Stimmberechtigung 

Protokoll der letzten Mitgliederversammlung 

Bericht und Vorschläge des Präsidiums 

Bericht und Vorschläge des Kassierers und der Rechnungsprüfer 

Debatte, Abstimmungen 

Pause 

Wahl des Präsidiums 

Weiterentwicklung des UHVZ (Debatte) 

 

Stimmberechtigte sind die Mitglieder, bzw. die von ihnen schriftlich 

beauftragte anderen Mitglieder des UHVZ. 

Stimmabgabe erfolgt mit dieser Einladung. Schriftliche Anmeldung 

erwünscht. Die Mitglieder des Präsidiums sind höflich dazu eingeladen über ihre 

Tätigkeit persönlich oder schriftlich zu berichten. Vergessen Sie bitte nicht Ihre 

jährliche Spende, die steuerwirksam ist. 

 

Zürich, den 30. Juni 2009 

 

Dr. Ludwig Marinka 

Kassierer 

Dr. Csihák J. György 

Präsident 

 
 

Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians 

Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise 
Segreteria delle riunioni per la storia antica ed alto-medievale degli Ungheresi 

Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros 
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A taggyűlésről az alábbi jegyzőkönyv készült: 
 

 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  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  

25. taggyűléséről 2009. június 22-én, Budapesten 

az Alapszabály 4. pontja szerint 

 

Kezdete: 13,00 óra 

 

A taggyűlésen részt vesz 35 szavazattal rendelkező egyesületi tag és 5 

vendég (1. sz. melléklet). A résztvevők megegyeznek abban, hogy a szavazások 

nyilvánosak.  

Ezt követően a Taggyűlés 35 igen szavazattal: 

– megválasztja a jegyzőkönyv vezetőjévé Nyeső Józsefet (Konstanz), a 

jegyzőkönyv hitelesítőjévé Darai Lajost (Kápolnásnyék) és Zachar Józsefet 

(Budapest); 

– jóváhagyja az elnökség által előzetesen kiküldött meghívóban szereplő 

napirendet (2. sz. melléklet). 

 

A taggyűlés: 

– legmélyebb tisztelettel elbúcsúztatja az egyesület elhunyt tagjait: Missura 

Tibor (St. Gallen), Prihoda-Borsos Anikó (Pinkafő), Vajda Gábor (Szabadka) és 

az egyesület érdekében kifejtett munkájukért jegyzőkönyvi köszönetet mond; 

– jóváhagyja a 2008. évi taggyűlés jegyzőkönyvét változtatás nélkül (3. sz. 

melléklet). 

 

Az elnökség beszámolója az alábbi részekből áll: 

1. Az elnök beszámol az egyesület egész tevékenységéről és a különböző 

országokban megtartott havonkénti rendezvényekről.  

2008. október 3–4-én, Esztergomban, Hunyadi Mátyás trónralépésének 

550. évfordulóján, talán az ország legszínvonalasabb emlékülését 

rendeztük, 14 előadással, kiállítással, kultúrműsorral, ahol kiosztottunk 

550 db könyvünket, közel hatszázezer forint értékben (4. sz. melléklet).  
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A tanártovábbképzést befejeztük Magyarkanizsán, ahol a sikeresen 

vizsgázóknak 57 latin és magyar nyelvű tanúsítványt adtunk, közösen a 

Kodolányi János Főiskolával.  

Megkezdtük ugyanezt az oktatást Zentán, ahová ajándékoztunk 650 db 

könyvünket, kb. 1 millió forint értékben.  

Tudományos Tanácsunk hat ülést tartott.  

Folytattuk honlapunk megújítását. Eddigi és újabb kiadványaink teljes 

szöveggel bekerülnek a magyar (napi látogatószám 60.000) és az EU 

digitális könyvtárába. Ez eddig 60 kötet. Az utolsó 8 csak digitálisan. 

2. Az elnökség jelenlévő tagjai beszámolnak saját végzett munkájukról. 

3. A pénztáros beszámol a pénzügyekről (5. sz. melléklet) és bejelenti, 

hogy az egyesület pénzforgalma a folyó üzleti évben negatív 

egyenleggel zárult. Az egyesületnek vagyona nincs. 

4. A számviteli ellenőrök beterjesztik jelentésüket és javaslatukat (6. sz. 

melléklet). 

5. A beszámolók több javaslatot tartalmaznak. 

 

A beszámolót követően: 

A. a taggyűlés felkéri az egyesület minden tagját, hogy tevékenységével 

segítse egyesületét és anyagilag is, hiszen tagdíj nincs. Az egyesület 

közhasznú intézmény, az adományok az adóban elszámolhatók. 

B. A taggyűlés tudomásul veszi: 

̶ az elnökség beszámolóját a kiadványokkal kapcsolatos elszámolásról 

(7. sz. melléklet); 

̶ hogy a Zürichben, 2002. április 27-én tartott taggyűlésünkön 

Marinka Ludwig által kezdeményezett képzőművészeti kiállítást 

nem sikerült megrendezni. Ezért, valamennyi érintett fél egyet-

értésével, az erre a célra, az egyesületnek ajándékozott 62 db 

tárgyat, a 25. jubileumi budapesti évzáró ünnepségünkön a 

jelenlévőknek ajándékként kiosztjuk (8. sz. melléklet); 

C. A taggyűlés az alábbi határozatokat hozza mindig 35 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; 

̶ jóváhagyja a ZMTE 2009. évi műsorát (9, 10, 11, 12, 13 sz. 

melléklet) és megbízza az elnökséget a 2010. évi teljes egyesületi 

műsor szervezésével és lebonyolításával. 

D. A taggyűlés köszönetét fejezi ki a Tudományos Tanács tagjainak az 

egyesület érdekében kifejtett tevékenységükért, továbbá Gáspár Róbertnek. 
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E. A taggyűlés 35 igen szavazattal megválasztja egy évre az elnököt és 35 

igen szavazattal egy évre az elnökség tagjait, valamint 35 igen 

szavazattal megválaszt két számviteli ellenőrt 3 évre (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: 16.00 óra. 

 

Ezen jegyzőkönyv készült németül és magyarul két-két eredeti példányban 

papíron, mind a négy példány hiteles. 

 

 

Nyeső József (Konstanz) 

Jegyzőkönyvvezető 

 

A jegyzőkönyv hiteles:  

 

 

Darai Lajos (Kápolnásnyék) Zachar József (Budapest) 

 

Melléklet: 14 db 

 

Egyesületi közleményt csak e-mail címre küldünk. 

Kapcsolati címünk Magyarországon: 

vitéz Rihmer Aurél H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4. 

Telefonszáma: +36/1/3256643; +36/20/5654419 

granasztoi@yahoo.com 

 

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 

Előkészületben saját wikipediánk! 

Honlapunk fennmaradásának biztosítéka: gyakori látogatása! 

 

mailto:granasztoi@yahoo.com
http://www.zmte.org/
mailto:zmteszerk@gmail.com
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Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich

UNGARISCH HISTORSCHER VEREIN ZÜRICH 
  Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága  Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn 

 

 

PROTOKOLL 
 

der 29. Mitgliederversammlung  

des Ungarisch Historischen Vereins Zürich 

vom 22. Juni 2013 in Budapest 

gemäss Art. 4. der Statuten 
 

Beginn: 13.00 Uhr. 
 

An der Mitgliederversammlung nehmen 35 stimmberechtigte Vereins-

mitglieder und 5 Gäste (Anlagen 1) teil. Die Teilnehmer einigen sich darauf, 

jede Abstimmung öffentlich durchzuführen. Folgende Beschlüsse werden mit je 

35 Stimmen angenommen: 

– die Wahl von Nyeső József (Konstanz) als Protokollführer, sowie Darai 

Lajos (Kápolnásnyék) und Zachar József (Budapest) als Beglaubiger; 

– die Tagesordnung (Anlagen 2), welche vom Vorstand im voraus versandt 

wurde. 

Die Mitgliederversammlung 

– nimmt würdevoll Abschied von den verstorbenen Mitgliedern: Tibor 

Missura (St. Gallen), Anikó Prihoda-Borsos (Pinkafeld) sowie Gábor Vajda 

(Subotica) und spricht den Verstorbenen ihren Dank für die Verdienste um den 

Verein aus; 

– nimmt das Protokoll der Mitgliederversammlung des Jahres 2008 ohne 

Änderung an (Anlagen 3). 
 

Es folgt die Berichterstattung des Vorstandes: 

1. Der Präsident erstattet Bericht über die gesamten Aktivitäten des 

Vereins und über die monatlichen Zusammenkünfte in den 

verschiedenen Ländern.  

Am 3–4 Oktober 2008, anlässlich der Thronbesteigung vom König 

Matthias vor 550 Jahren, veranstalteten wir eine Erinnerungsfeier, mit 

14 Vortägen, Kunstausstellung und Bühnendarstellung. Die Festgäste 

erhielten von uns 550 St. von unseren Büchern, in Wert von cca. HUF 

600.000. Diese war vielleicht das schönste Feier im Lande, zu Ehren 

von Corvinus Matthias.  

Die Weiterbildung der Geschichtslehrer beendeten wir in Kanjiza 

(Serbien) mit Vergabe von 57 Diplome in Latin und Ungarisch, 
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zusammen mit der Hochschule „Kodolányi”, und starteten wir die 

gleiche Weiterbildung in Senta (Serbien), wo wir verteilten 650 St. von 

unseren Büchern, in Wert von cca. HUF eine Million.  

Der Wissenschaftliche Beirat hatte 6 Sitzungen.  

Unsere Homepages wurde weitererneuert. Unsere Publikationen 

(gegenwärtig 60, die letzten 8 nur in digitalisierten Form) werden 

sowohl in das Ungarischen- (tägliche Besucherzahl 60.000), als auch in 

das EU-Digitalisierten-Bibliothek vollumfänglich aufgenommen. 

2. Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes erstatten Bericht über die 

von ihnen persönlich verrichteten Arbeiten. 

3. Der Kassierer referiert über die Finanzen des Vereins (Anlagen 5) und 

teilt mit, dass die Bilanz am Ende des Berichtsjahres mit einem 

negativen Saldo abgeschlossen wurde. Der Verein besitzt kein Vermögen. 

4. Die Rechnungsrevisoren stellen ihre Berichte und Vorschläge vor 

(Anlage 6). 

5. Die Berichte enthalten mehrere Anregungen. 

 

Nach den Berichterstattungen: 

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. Die Mitgliederversammlung nimmt zur Kenntnis, 

̶ den Bericht des Vorstandes über die Abrechnung der Bücher 

(Anlagen 7); 

̶ dass die von Ludwig Marinka in Zürich, am 27. April 2002 

vorgeschlagene Kunstausstellung konnte nicht realisiert werden. Die 

uns geschenkten 62 Kunstgegenstände, werden als Geschänk an den 

Anwesenden verteilt mit Einverständnis aller Beteiligten, anlässlich 

der Festtag 2009 unseres Vereins in Budapest (Anlagen 8). 

C. Durch die Mitgliederversammlung werden mit jeweils 35 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; 

̶ die Vereinsprogramme des Jahres 2009 (Anlagen 9, 10, 11, 12, 13 ) 

werden gutgeheissen und gleichzeitig wird der Vorstand beauftragt, alle 

Veranstaltungen des Jahres 2010 vorzubereiten und durchzuführen. 
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D. Die Mitgliederversammlung drückt ihren Dank für die im Sinne des 

Vereins erbrachten Tätigkeiten an die Mitglieder des Wissenschaft-

lichen Beirates vom UHVZ, sowie an Róbert Gáspár. 

E. Die Mitgliederversammlung wählt mit 35 Ja-Stimmen den Präsidenten 

für ein Jahr, mit 35 Ja-Stimmen die Mitglieder des Vorstandes für je ein 

Jahr und mit 35 Ja-Stimmen zwei Rechnungsrevisoren für drei Jahre 

(Anlagen 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: 16.00 Uhr. 
  

Dieses Protokoll ist in deutscher und ungarischer Sprache auf Papier in je 

zwei Originalen verfasst worden; alle vier Exemplare sind beglaubigt. 

 

 

Nyeső József (Konstanz) 

Protokollführer 
 

Das Protokoll haben beglaubigt: 

 

 

Darai Lajos (Kápolnásnyék) Zachar József (Budapest) 
 

Anlagen: 14 St. 
 

Vereinsmitteilungen werden nur auf e-mail Adresse geschickt. 

Unsere Verbindungsadresse in Ungarn: 

v. 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 Ihre e-mail Adresse 

Unser Homepages www.zmte.org 

Bitte: besorgen Sie Kontakte dazu (link). 

Die Spalte „Meinungs-Austausch” steht Ihnen zur Diskussion zur Verfügung. 

Unsere eigene Wikipedia in Vorbereitung! 

mailto:granasztoi@yahoo.com
mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.org/
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Születésnapunkra 
 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület ebben az évben ünnepelte 

születése 25-ik évfordulóját. 

A budapesti ünnepségen, november 13-án a Benczúr Szállóban 17.00-

21.30-ig összesen 116-an voltunk a következő országokból: Magyarország, 

Anglia, Ausztrália, Ausztria, Canada, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, 

Németország, Románia, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna. 

A nap eseménysorát mutatja a két meghívó: az egyik a rendezvények – a 

másik Svájc magyarországi nagykövete meghívója ünnepi ebédre rezidenciájára, 

ahol 29-en voltunk. 

A rendezvényt műsorára vette a DIGI TV, az előző estén a DUNATV. 

Mindkettő felvétele honlapunkon található (www.zmte.org). 
 

 

Bevonul a zászló: elöl Darai Lajos a zászlóval,  

utána Költő László, Csihák György és Medgyesy Mária (nem látszik itt a képen)

http://www.zmte.org/
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Íme, az elnöki megnyitó az ünnepségen: 

 

Kedves Családom! 

Mindenkinek szeretettel köszönöm, hogy eljött születésünk huszonötödik 

napjának évfordulóján. Remélem, mindenki örül, úgy, mint én. 

Ez az ünnep annyiban eltér a nálunk szokásostól, hogy nincs ünnepi 

előadás – ma önmagunkat ünnepeljük. Nem is fogok mindenkit személyesen 

üdvözölni és bemutatni, mint ilyenkor szoktam volt. Helyette azt kérem, hogy a 

vacsora után mindenki pár szóval önmagát mutassa be és beszéljen valamely 

emlékéről, esetleg tervéről. Ily módon álljon össze egy kis történelem és jövőkép. 

Most, amikor a szokásos módon elhangzanak a himnuszok – a svájci, az 

európai, a magyar és a régi székely, amelyet mi mindég azokra emlékezve 

éneklünk, akik kénytelenek a haza határain kívül élni – bejönnek majd a 

pincérek és felveszik a vacsorarendelést. Az étlapon minden tétel számozva van, 

ezért csak egy-egy számot kell elsuttogni. 

Lévén szó ünnepről – mindenki ajándékot kap. Tessék nyugodtan ülve 

maradni: nem lesz itt ajándékozás lopott pénzből, se kard, se pajzs, se prima, se 

alternatív díj. Viszont, aki csak most jön ide ünnepélyes beiktatására, az kap egy 

érmet (az elmúlt évben a művész darabját harmincezer forintért akarta 

utánszállítani) és többen kapnak egy oklevelet is. Van itt néhány fafaragvány – 

Szász Viktor székelyudvarhelyi művésztagunk munkája. Továbbá kiosztunk – 

valamennyi érintett fél egyetértésével – 62 db képzőművészeti tárgyat, amelyeket 

művészek adományoztak egyesületünknek. Kérem, senki ne húzódozzon 

átvételétől, s ha nem tetszik, az ünnepség végén lehet itt csereberélni. Viszont az 

ajándéktárgyak átvételét igazolni kell – erre csak nekünk van szükségünk, de mi 

adunk a rendre. Így, amikor innen hazamegyünk, összesen mintegy hárommillió 

forint értékben viszünk ajándékot. 

Most akkor következzenek a himnuszok. Kérem álljunk fel. 

 

Elhangzik a svájci, az Európa, a magyar és a régi székely himnusz. Ez utóbbit 

mindég azokra gondolva énekeljük, akik kénytelenek a Haza határain kívül élni. 

 

Corona sadiatis! 

 

 

Kedves Barátaim! 

Ígéretemtől egy cseppet el kell térjek, mert úgy illik, hogy Svájc budapesti 

nagykövete képviselőjét, Kaufmann Beat követségi titkár urat, üdvözöljem és 

megköszönjem, hogy egyesületünk képviseletében ma mintegy negyven személyt 

Mühlethaler Christian nagykövet úr rezidenciáján ebédre fogadott. 
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Herr Botschaftsrat, ich begrüße Sie ganz herzlich auch in Namen aller 

Anwesenden. Gleichwohl bedanke ich mich nochmals für die freundliche 

Einladung heute in Ihrer Botschaft. Falls Sie einige Worte an uns richten 

möchten, die Möglichkeit stehet Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Frau 

Németh ist mit Sicherheit gerne bereit Ihre Worte zu übersetzen. (Das Wort steht 

bei Ihnen! Der Herr Botschaftsrat das Wort ergriffen hat.) 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen in aller Form! 

 

A rendezvényt üdvözli Kaufmann Beat, a svájci nagykövetség titkára.  

Beszédét fordítja Németh Györgyné 

 

Kedves Barátaim! 

Minden család legnagyobb ünnepe a család gyarapodása. Sokan kérdezik, 

hogyan lehet valaki tag nálunk? Igen egyszerűen. Megalakulásunk óta baráti 

kézfogásra nyújtjuk kezünket minden irányba és az nem minket minősit, aki ebbe 

a tenyérbe bele csap, vagy – nem. Jól megfogalmazott irataink alapján könnyű 

minket megismerni, és huszonöt évi tevékenységünk ma már igazolja, hogy 

aszerint is élünk. Családunk tagja lehet bárki, aki hajlandó részt venni ebben a 

munkában, jól tudva, hogy hová jön, mit tesz és ezért senkitől se jutalmat, se 

kitüntetést nem is remélhet. Így van ez rendjén. És most kérem, hogy akit 

szólítok, szíveskedjék ide kijönni. 

 

Következett az új tagok ünnepélyes beiktatása. 
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A rendezvény elnökségének tagjai beiktatják a tagokat. Dr. Grandpierre Attila, a Magyar 

Tudományos Akadémia Csillagászati Kutatóintézete munkatársa (Zebegény), dísztag 

 

Haraszti Zsuzsanna magánkutató (Cape Town) 
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Lukács György (Brüsszel) – tag 1997 óta, de ünnepségre csak most tudott eljönni 

 

Molnár Zsuzsanna – budapesti előadásaink egyik háziasszonya 
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Mindenkit arra kérek, hogy jelvényünket viselje. Nemcsak saját 

rendezvényeinken, de más illő alkalommal is. „Aki megvall engem az emberek 

előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt.” A jelvénybe írjuk nevünket és 

felvételünk évét. Azt is kérem, hogy a beiktatás alkalmával adjunk 

jövedelmünkhöz illő adományt az egyesületnek és ezt évről évre ismételjük. Az 

adományról az adóelszámolásban érvényesíthető igazolást adunk. 

 

Kedves Barátaim! 

Huszonöt évi utunkat jelzi Európa 9 országában 46 nagyrendezvényünk, 

1010 szakember 1133 előadásával, valamint négy világrész 22 országában több 

mint 200 településen további több mint 1600 előadás. Így a hallgatóság 

összlétszáma mintegy 26.000 fő. Ezen nagyrendezvényeink anyagát kiadtuk 60 

kötetben, ami költségünkre megtalálható 300 magyarországi és további 70 

ország 156 könyvtárában. „Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont 

Folyóirata” címmel internetes folyóiratot indítottunk 2008-ban Megtalálható 

kiadványaink között (lásd: Pannon 2008/A, Pannon 2008/B és Pannon 2009/A). 

Szerkeszti Tudományos Tanácsunk, főszerkesztő Darai Lajos. Mindez 

megtalálható ingyen letölthetően honlapunkon az Elektronikus könyvtárban, 

valamint a magyar és az európai digitális Mátyás könyvtárban is. Készül saját 

Wikipédiánk. 

Ugyancsak 2009-ben jelent meg a 2008. október 3–4-én Esztergomban 

tartott tudományos konferenciánk kötete „Hunyadi és a magyar ujjászületés. 

Tudományos ülésszak Mátyás király trónralépésének 550. évfordulóján a 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Balassa Bálint Múzeum 

rendezésében” címmel (lásd: Acta XXIV/1.). 

Kiadványaink mindegyike – hivatalosan! – a magyar történelemtanár 

továbbképzés tankönyve. Ehhez egy akkreditált felsőoktatási intézmény kell, ezért 

szerződést kötöttünk a Kodolányi János Főiskolával. A sikeres vizsgázóknak 

eddig közösen négy helyszínen 138 magyar és latin nyelvű igazolást adtunk. A 

tanfolyam címe: „A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani 

megújítása”. Az igazoláson két magyar oktatási miniszter négy engedélyszáma 

található. Az egyik miniszter Pokorni Zoltán, a másik Magyar Bálint. 

Írtunk hozzá oktatási segédkönyvet: 635 oldalon 29 szerző, 42 dolgozata, 4 

világrész, 11 országából. Tulajdonosai lettünk az Encyclopaedia Hungarica négy 

kötetének, amit egy Calgary-ban bejegyzett alapítvány szervezésében írtunk 844-en 

az egész világról, közel 18 éven át. Készült 3024 lapoldal, 1431 fekete-fehér és 

188 színes képpel, valamint 76 térképpel. 

Szerző megjelölése nélkül, mint egyetlen közös egyesületi kiadványunkat 

háromszor kiadtuk, magyar és német nyelven a „Magyarok őstörténete” c. 

füzetünket, amit bő öt éven át közösen irtunk és 2007-ben frissítettünk. E három 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00001/pdf/00001.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00010/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2008_4.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00002/pdf/acta_hist_01445_2009_2.pdf
https://zmte.webnode.hu/elektronikus-konyvtar/
http://mek.oszk.hu/09100/09125/09125.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05939/05939.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06375/06375.pdf
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mű, az egyetemes – talán 15 milliónyi – magyar legjelentősebb közös és 

független tudományos eredménye az utóbbi 60 évben. 

Rendezvényeinkkel és kiadványainkkal is kerüljük az utóbbi időben oly 

divatossá vált hatásvadászatot. Minden kiadványunk a magyar történelem-

tudomány tiszta forrása. Ne feledjük: a nemzetek saját történelemtudatukban 

élnek. Az egészséges nemzeti történelemtudat megalapozója, építője és erősítője 

a tisztességes nemzeti történelemkutatás, -írás és -oktatás. Ez a három így együtt 

jelenleg csak a mi egyesületünkben található. S ami még ránk egyedülállóan 

jellemző, hogy – a többi számos hasonló szervezettel ellentétben, világosan 

megfogalmazott céljaink mentén, ma már sokszorosan bizonyítottan is, ebben a 

tárgyban csak nálunk – összefoghat, a talán 15 milliónyi magyar. Mert nálunk 

nincs kirekesztés. Továbbá, mert amit asztalra tettünk, azt saját tudásunkból és 

szabadidőnkben, saját becsületes munkával keresett jövedelmünkből tettük. 

Köszönöm szépen. 

Természetesen ebből a munkából mértékadóan kivették részüket azok az 

egyesületi tagjaink is, akik ma már egy másik és bizonyára jobb világból segítenek 

bennünket. Hallgassuk meg névsorukat. Tiszteletükre kérem álljunk fel. 

 

Az elhunytak névsorát felolvasta Molnár Zsuzsanna  

(megtalálható a jelen kötet 195. oldalán) 

 

Corona sadiatis! 

 

Van némi elismerésben is részünk. A fordulat óta írásban gratulált nekünk 

valamennyi magyar államfő és oktatási miniszter (a jelenlegi kettő nem), néhány 

más miniszter is és az egyik svájci államfő. Háromszor előterjesztettek 

bennünket az EU René Descartes tudományos díjára – ismereteink szerint ez 

példa nélkül áll a Kárpát-medencében. Már az első előterjesztés után közölték, 

hogy a díjat nem kapjuk meg, mert Brüsszelben politikai döntések születnek és 

ott a svájciakat nem szeretik. 

Ám itt áll egyesületi zászlónk, amit a tapolcai templomdombon megszentelt 

a veszprémi érsek és a londoni magyar katolikus főpap, megáldott Felvidék 

református püspöke és egy táltos Ázsiából. Hallgassuk meg rövid történetét.  

 

Felolvasta Sancz Klára Lujza. 

(A történet megtalálható a jelen kiadvány 190-193 oldalán.) 

 

Bízom abban, hogy a magyarok Istene, egyesületi tagjaink és barátaink, itt 

és odaát segítenek ezt a zászlót magasra tartani és továbbvinni. 

Köszönöm a figyelmet. 
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Colloquium. 
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Ezt követően a vendégek emlékeztek az elmúlt 25 esztendőre (lévén születés-

nap – minden felszólaló ajándékot kapott, összesen 3 millió forint értékben): 

 
Zachar József (Budapest)  

Balogh Ádám (Bad Isl)  

Bérczi Szaniszló (Budapest)  

Szabó Á. Ferenc (Budapest)  

Csámpai Ottó (Pozsony)  

Költő László (Kaposvár) 

Darai Lajos (Kápolnásnyék)  

Marton Veronika (Győr)  

Kaufmann Beat (Bern)  

Németh Klára (Budapest)  

Szikora István Szabadka)  

Szlávity Magdolna (Szabadka)  

Pál János (Budapest)  

Miklauzics István (Budapest)  

Geszty Glória (Budapest)  

Dupka György (Ungvár)  

Göncz Enikő (Szeben)  

Haraszti Zsuzsanna (Cape Town)  

Molnár Zsuzsanna (Budapest)  

Simon Endre (Roxboro)  

Csihák György (Zürich) 

Váralljai Csocsán Jenő (Oxford) 
Pandula Attila (Budapest) 
J. Újváry Zsuzsanna (Budapest) 
Szekeres István (Budakalász)  

Bergou Jánosné (Budapest) 

Lányi Ernő (Budapest) 

Csaláné Erdélyi Kornélia (Kassa) 

Sancz Klára Lujza (Budapest) 

Vityi Zoltánné (Vásárosnamény) 

Beke Zoltán (Rozsnyó) 

v. Rihmer Aurél (Budapest)  

Mátyus Gyula (Kecskemét) 

Bottáné Medgyesy Mária (Zürich) 

Birinyi József (Budapest) 

Erdélyi Géza (Rimaszombat) 

Tóth Tíbor (Rotkreutz) 

Grandpierre Attila (Zebegény) 

Lukács György (Koppenhága) 

Kézér Valéria (Dietikon) 

Almási Gábor (Oftersheim) 

Prokopp Mária (Budapest) 

 

 

 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 37 

A képen dr. Pál János,  

a Magyar Huszár és Lovashagyományőrző Társaság ügyvezető elnöke 

 

Mátyus Gyula (Kecskemét) ellenőrünk.  

Elől Váralljai Csocsán Jenő alapítótagunk, oxfordi professzor 
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Csala-Erdélyi Kornélia, kassai asztaltársaságunk vezetője, a Kassai Polgári Klub elnöke 

 

Nyolc személy kapott – 25-éves a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület‖ 

illetve 25 Jahren Ungarisch Historischer Verein Zürich‖ feliratú – szép faragott 

táblát is, Szász Viktor székelyudvarhelyi fafaragó művész-tagunk munkáját: 

 

Dr. Csámpai Ottó PhD (Pozsony) 
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Dr. Darai Lajos PhD (Kápolnásnyék) 
 

Lányi Ernő budapesti rendezvényeink – „házigazdája” 
 

 

 

 

 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 40 

Dr. Pandula Attila PhD, ELTE docens 
 

Dr. J. Újváry Zsuzsanna PhD, PPKE docens 
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A vacsora előtt elhangzott az alábbi ima: 

 

Mindenható Isten, Atyánk Krisztus által! 

Közösségünk ma hálaadással magasztal Téged azért, mert megélhette ezt a 

jubileumi összesereglést, hogy fennmaradt, nem hullott szét a nagy öndicsérő 

kísértések között, amint körülöttünk annyi más közösség és csoportosulás. 

Köszönjük a belső erőt, amely segített végezni messzire nyúló múltunk 

feltárását és megismertetését. 

Köszöntjük a nyíltszívű más nyelvet beszélő tudós barátokat és az elfogadó 

országokat, amelyek segítő megértést tanúsítanak munkánk iránt. 

Számunkra fontos ez a tudományos tevékenység, mert erősíti megtépázott 

tudatunkat és mert igaz ismeretekkel gazdagít múltunk, őseink és elődeink felől. 

Tudjuk, hogy a mindenkori hatalmaskodók alakítják – jól, vagy rosszul – a 

történelmet, ám az igazság, a valóság feltárása az elfogulatlan történész 

feladata. Ezért arra kérünk, adj az igazság vállalásához jó lelkiismeretet, a 

további munkához bátorságot, kitartást és bölcsességet. 

Szentlelked közösséget teremtő hatalmában tarts meg bennünket. 

 

Ámen 

 

Prof. ThDr. Erdélyi Géza 

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, 

a ZMTE dísztagja (Rimaszombat/Rimovská Sobota) 

 

 

Többen írásban küldték üdvözletüket, például asztaltársaságunk Göteborgból: 

 

Tisztelt Elnök Ur, Hölgyeim és Uraim! 

E nemes évforduló alkalmából küldjük üdvözletünket és gratulálunk az 

eddig elért eredményekhez. 

Röviden egy pár szót magunkról: asztaltársaságunk 2002-ben alakult 

Göteborgban, rendszeresen, havonta egyszer találkozunk a Göteborgi Magyar 

Egyesület helyiségében. Tagjaink száma 8–10 fő, tanulmányainkhoz 

forrásműveink a ZMTE kiadványai plusz egyéb más szakirodalom. 

Alkalmanként témát választunk, ahhoz egy felkészülő személyt, aki előadást 

tart. Utánna következnek a hozzászólások és a téma megvitatása. A koordinátor 

feladata, megfelelő mederben tartani a heves vitákat. Időnként egy-egy 

meghívott vendégelőadó tart előadást. 

Társaságunk célkitűzései megegyeznek a ZMTE által lefektetett alap-

szabályokkal. 
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Célunk; hogy az itt élő magyarság körében megismertessük azt a magyar 

történelmet, amelyet a ZMTE képvisel. 

További munkájukhoz sok sikert kíván, asztaltársaságunk Göteborgból. 

 

Göteborg, 2009. 10. 31. 

 

Hutter Frigyes 

koordinátor 

 

 

Birinyi József népművész, 

ősi magyar hangszereken, gyönyörű magyar zenével koronázta a rendezvényt. 

Még a svájci vendégek is velünk énekeltek 
 

 

Az ünnepségen a Hotel Benczúrban összesen 116-an voltunk, a következő 

országokból: Magyarország, Anglia, Ausztrália, Ausztria, Dánia, Dél-afrikai 

Köztársaság, Kanada, Németország, Románia, Svájc, Szerbia, Szlovákia, 

Ukrajna. 

 

Felejthetetlenül szép élményekkel távoztunk – annál megrázóbb volt a hír 

néhány nap múlva: ismét megszűnt egyesületünkért dobogni egy szív: fiatalon 

eltávozott Zachar József. Egyesületünk tagja volt 11 évig, vezette Tudományos 

Tanácsunkat 10 évig, ezalatt a tanácsnak 63 ülése volt. Budapesten a havonkénti 

előadásainkról és összejöveteleinkről talán háromszor hiányzott. Ha nem jött az 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 43 

előadó – előadott, ha nem jött az elnök – elnökölt, ha egyik se jött – levezette a 

rendezvényt. Most, amikor a magyar társadalomtudománynak egyetlen 

kiemelkedő egyénisége sincs – ő volt a legszebben kitűntetett magyar történész. 

Nemcsak nekünk hiányzik. 

 

Prof. Zachar József 

(1943–2009) 

 

Emlékére diákkori jóbarátja Szabó A. Ferenc professzor, Tudományos 

Tanácsunk tagja a következőket írta: 

Egyesületünk egyik oszlopa kidőlt, a határtalan szorgalmú és pontosságú 

Zachar József, a Tudományos Tanács elnöke, aki időt és energiát nem kímélve 

rendszeres szervezője és résztvevője volt tanácskozásainknak és hazai, valamint 

külföldi rendezvényeinknek, elhunyt. Még őszi rendezvényeinket is végig-

dolgozta, több, mint egy órás előadást tartott „Horthy Miklós, a kormányzó és a 

katona” c. tudományos műhely konferenciánkon, s együtt ünnepelt velünk 

Egyesületünk megalapításának 25. évfordulóján. 

Pályája a váratlan törés ellenére koherens egészet alkot. A hadtörténelem 

egyik legismertebb művelője volt hazánkban. Nem a váltakozó politikai 

széljárásoknak kitett legújabb korban kutatott elsősorban, hanem a 18. és a 19. 

században mozgott igazán otthonosan. Kiváló német és francia nyelvtudása 

révén megnyílt számára a kor összes forrása. Már egyetemi disszertációját 

klasszikus hadtörténelmi témából védte, majd sorra jelentek meg a nagyközönséget 

is érdeklő monográfiái. Különleges érzéke volt a történelemformáló 

személyiségek életrajzának megírásához. Nemcsak a sikeres katonaszemélyek, 

mint Bercsényi László vagy az amerikás magyar főtiszt, Kováts Mihály alakja 

érdekelte, hanem bátran belevágott olyan ellentmondásos személyiségek 

értékelésébe is, mint, amilyen Redl ezredes volt. 

Tanárként és előadóként is megállta a helyét. Közel egy évtizeden át 

tanított hadtörténelmet a magyar katonatiszteknek, s már hadtörténelem főtanár 

volt, amikor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum állományába került kutatóként. 

Hamarosan, alig 34 évesen, ami nagy szó volt akkoriban, kandidátusi fokozatot 
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szerzett. Pályája egyenesen emelkedett egyre feljebb. Főszerkesztője lett a 

patinás Hadtörténelmi Közleményeknek, majd már alezredesként a Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum Osztrák Hadilevéltárban működő Állandó Magyar Levéltári 

Kirendeltségének vezetője lett. A tudományos kutatás szempontjából is korszakos 

időszakban látott el fontos beosztást, hiszen megbízatása átívelte az 1986 és l995 

közötti nem akármilyen változásokat hozó időket. Hazatérése után az MTA 

doktora és ezredes lett és vezető szaktanácsadója, valamint helyettese az Intézet 

és a Múzeum főigazgatójának. Szolgálati nyugállományba kerülése után 

magától értetődően folytatni kívánta tanári hivatását, ám a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem elutasította habilitációs kérelmét, s végül Egerben 

taníthatott, az Eszterházy Károly Főiskolán, ahol 2001-ben habilitált, s 

rövidesen egyetemi tanári kinevezést kapott. 

Tudományos érdeklődése pályája végső szakaszában a magyar szenvedés-

történetre irányult, s a magyarságot ért súlyos 20. századi tragédiák és a 

keresztény szellemiség történetének és szerepének feldolgozására sarkallta. 

Számtalan nemzetközi konferencián képviselte Magyarországot, mintegy 20 könyve 

mellett több száz publikációja jelent meg itthon és külföldön. Egyesületünkben 

1998 óta tevékenykedett, a Tudományos Tanácsnak megalakulása, 1999. 

szeptember 25-e óta, megszakítatlan volt az elnöke. Számos díja közül kiemelkedik 

az Osztrák Köztársaság Becsületkeresztje, a Nemzetközi Napóleon Társaság 

Érdemrendje, s a Zrínyi Miklós-díj. A halálával keletkezett űrt nehéz lesz betölteni. 

Emlékét megőrizzük! 

Temetése 2010. január 6-án volt a római katolikus egyház szertartása szerint,  

katonai tiszteletadással 
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Kassai asztaltársaságunk decemberben ünnepi ülésen emlékezett Lukács 

Józsefre és életéről kiadott egy kis füzetet: 

 

 

M E G H Í VÓ 
 

A Kassai Polgári Klub és a 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Kassai Asztaltársasága tisztelettel 

meghívja Önöket a 

 

Lukács József 
 

tiszteltére rendezett kamarakiállítással egybekötött emlékestjére,  

melyre a ZMTE megalakulásának 25. évfordulója alkalmából kerül sor. 

 

Vendég 

Dr. Csihák György, a ZMTE elnöke 

 

Helyszín: Nemzetiségek Klubja és Márai Sándor Emlékszoba, Mészáros utca 35. 

Időpont: Csütörtök, 2009. december 3-án 18.00 órakor 

Szervező: Kassai Polgári Klub 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Következő műsorunk 2009. dec. 10-én csütörtökön 16.30 órakor.  

Helyszín: Löffler Béla Múzeum.  

Téma: Csáji Attila festőművész vetítéssel egybekötött könyvbemutatója 

 

 

Lukács József emlékére 
 

„Azért születtünk a világba, 

hogy valahol otthon legyünk benne” 

Tamási Áron 

 

Korunk emberében az otthon fogalma egyre gyakrabban merül fel 

kérdőjelek kíséretében. Mi is jelenti valójában az ott-hont?... A hely, ahol 

megszülettünk, és ahol zsenge gyermekkorunkban éltünk, vagy talán az iskola, a 

munkahely, ahol egyre több időt töltünk a tudás és később az anyagiak 

gyarapítása érdekében? Általában az otthon fogalmához az a hely áll 
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legközelebb, ahol családunk tagjaival közösen éljük küzdelmes napjainkat, 

megtűzdelve örömmel, bánattal. sikerekkel és kudarcokkal. 

Egyértelmű választ mégsem adhatunk a felmerülő kérdésre, mivel éltek és 

élnek közöttünk emberek, mint például Lukács József is, aki számára az otthon 

fogalma egyenértékűvé vált néhány hely, vagy közösség fogalmával. A sors nem 

bánt vele kesztyűs kézzel, de vajon rajta kívül hányan mondhatják még el 

magukról ugyanezt az ezen a tájon és a vele egy időszakban élő emberek közül. 

A háború, a deportálások és a jogtalanság évei hozzá hasonlóan hány és hány 

embernek törték derékba ígéretesen induló ifjúságát! Lukács József azonban a 

nehézségek és az előtte álló számos akadály ellenére is megtalálta élete értelmét. 

Autodidaktaként sok küzdelem árán mégis azzal foglalkozhatott, ami érdekelte és 

amit szeretett, olyan környezetben, ahol jól érezte magát. Otthonra talált az 

avarkori és a honfoglaláskori sírok feltárása közben, ahol neves archeológusok 

körében szerezhetett ismereteket és azt tovább adhatta barátainak és 

ismerőseinek. 

A kellemes otthon melegét jelentették számára a Zürichi Magyar 

Történelmi Egyesület (ZMTE) rendezvényei, az ott uralkodó baráti hangulat és 

az ismeretszerzés öröme. Tudásszomja határtalan volt, ezért használt ki minden 

alkalmat nemzeti történelmünk jobb megismerése érdekében. 

Alapító tagja, és mondjuk ki, irányadó személyisége volt a Henszlmann 

Imre Helytörténeti Társaságnak. Ismereteit és összegyűjtött dokumentumait is 

megosztotta új barátaival. Az 1996-ban II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 90. 

évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségnek és kiállításnak ő volt a 

főszervezője. Ő írta és finanszírozta a Henszlmann Imre Helytörténeti Társaság 

által kiadott Rákóczi emlékfüzetet is. Az archeológiai munka és a ZMTE 

keretében szerzett ismeretei alapján számtalan előadást tartott Kassa és Dél-

Szlovákia más helységeiben is. 

Igazán jól csak a természet ölén érezte magát. A hegyek és a természet 

szeretetét gyermekkorából hozta magával és egy életen át kitartott mellette. 

1954 óta vezetett turista csoportokat a CSEMADOK-ban. A változások után 

1992-ben ugyancsak a CSEMADOK keretében szervezett önálló turista 

csoportot Encián Turistaklub néven, melynek élete végéig elnöke maradt. A 

természetjárást néha összekapcsolta hegymászással, de gyakran használta fel 

helytörténeti ismeretek terjesztésére is. Havonta elkészítette a hétvégi 

kirándulások tervét. Az utolsó, még általa szervezett nagysikerű akción, a Petőfi-

obeliszknél tartott ünnepségen már nem lehetett jelen. Munkáját élete végéig 

fáradhatatlanul és nagy odaadással végezte. Ezért is tűnt hihetetlennek hirtelen 

távozása, mely máig is érezhető űrt hagyott maga után. 

Mi, akik egykor tagtársai voltunk, ezzel a kis összeállítással szeretnénk fejet 

hajtani Lukács József emléke előtt és megköszönni az élményt, melyet a ZMTE, 
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az Encián Turista Klub, a Henszlmann Imre Helytörténeti Társaság és számos 

est előadójaként nyújtott számunkra. 

A kiadvány és a kiállítás a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

megalakulásának 25. évfordulója alkalmából készült. 

 

 

Csaláné Erdélyi Kornélia 

 

 
 

 

Lukács József  

a Csihák család tagjaival  

II. Rákóczi Ferenc sírjánál...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...és Tancsák Jánossal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukács József kiránduláson (középen áll rövid nadrágban)
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Az év során volt egy műhely-rendezvényünk, ahol megvitattunk 6 előadást, 

amivel előkészítettük a fent (elnökség, tudományos tanács) meghirdetett közös 

rendezvényünket 2010-re a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel közösen. 
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A rendezvényről készült 

 

Emlékeztető 
 

A ZMTE 2009. október 16-i zártkörű rendezvényéről. 

A rendezvényen előadott, aki a mellékelt meghívó tervezetében szerepel. 

Minden előadást megvitattunk és megállapodtunk a következőkben: 

1. Célszerűnek tartjuk a tárgy további tudományos elemzését, ezért 2009. 

októberében megismételjük ezt a rendezvényt, ebben a formában, ismét 

előkészítő jelleggel, tudományos műhelyként. 

2. A most elhangzott előadásokat saját kiadványként mielőbb honlapunkra 

tesszük. 

3. A mostani előadók jövőre is jelentkezhetnek előadásra. 

4. Jövőre előadásra kérjük a fent jelzett személyeken kívül: Arday Lajos, 

Beke Margit, Csocsán Jenő, Hudi József, Kovács Eleonóra, Ravasz István, 

Salamon Konrád, Szakály Sándor. 

5. Olvasásra ajánljuk a már általunk megjelentetett idevágó írásokat, 

különösen: Juba Ferenc, Isépi Dezső, Krasznay Béla, Teleki Géza, Radnóczy 

Antal tollából. 

6. Szorgalmazandó, hogy az előadások a rendezvény tárgyát 

kidomborítsák. 

Az elhangzott vita alapján szerencsés lenne több, dolog elemzése is, mint 

például: Horthy Miklós valóságos hibái; a Budai Várpalota sorsa; néhány 

alapvető fogalom pontos körülírása, esetleg helyes meghatározása, pl.: 

anyaország; fasiszta, náci, bolsevista; forradalom, ellenforradalom; vitézi rend, 

lovagrend; a magyar nemes, stb. 
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7. Az ide mellékelt Meghívó tervezetét a TT 2009. november 13-I ülésén 

véglegesítjük. Addigra lesz helye a rendezvénynek. A TT tagjai a TT elnökéhez 

bejelenthetik azok nevét, akiket ide mint előadót szeretnének meghívni. 

 

2009. október 19. 

 

Csihák György 

 

Melléklet: 1 db tervezet (a tervezet helyett itt áll a végleges meghívó) 

 

 

 

Meghívó 
 

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 

közös tudományos tanácskozására 

 

Ideje: 2010. november 4 (csütörtök), 10 órától 19 óráig. 

Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, H-1101 Budapest X., ker., 

Hungária krt. 9–11., Zrínyi terem tel.: 36(1) 432-9000. 

Tárgya: Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének eseményei 

értékelésére és elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a 

történelemtudomány szakmai szempontjai szerint. 

 

A rendezvényen érvényes az egyesület (ZMTE) nyilatkozata és házirendje. 

Ebben a tárgyban 2009-ben megvitattuk a következő személyek egyes nézeteit, 

akik az itt meghirdetett rendezvényen is ezúttal meghívott előadók: Darai Lajos, 

Gedai István, Pandula Attila, Rihmer Aurél, Szabó Á. Ferenc, Zachar József (†) 

(erre az alkalomra írt dolgozatával lesz jelen). A következő személyek névre 

szóló meghívását tervezzük: Arady Lajos, Balogh Ádám, Beke Margit, V. 

Csocsán Jenő, Horváth Csaba, Kaiser Ferenc, Kovács Eleonóra, Krasznay Béla, 

Ravasz István, Salamon Konrád, Somorjai Béla, Szakály Sándor. 

 

Jelentkeznie írásban csak a szereplőnek kell: 1) előadó – az előadás címével, 

rövid legfeljebb 15 soros összefoglalójával, technikai- és időigényével 

(lehetőleg nem több, mint 30 perc); 2) hozzászóló – a tárgy 

meghatározásával (legfeljebb 10 perc időigény); 3) aki csak a végén, a 

műhelyvitában kíván szerepelni; és mindenki rövid önéletrajzzal 

(számunkra ismeretlen személy esetén). 
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A jelentkezést küldeni a jelen meghívó egyik aláírójához kell. Legkésőbb a 

rendezvényen le kell adni a dolgozatot papíron és lemezen word 

programmal írva. Aki így nem adja le, az nem szerepelhet. A jelentkezés 

sorrendjében minden jelentkezést igyekszünk elfogadni. Előadó, 

hozzászóló csak az lehet, aki szabályosan jelentkezett. Aki nem kap 

értesítést 2010. október 15-ig, az a kért időben szerepelhet. 

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 15. 

 

A rendezvényen belépődíj nincs, minden előadást megvitatunk. Mivel a 

rendezvény tudományos műhely, ezért az előadóktól, hozzászólóktól elvárjuk, 

hogy a rendezvény egész ideje alatt jelen legyenek. A megbeszéléseket 

hangszalagon rögzítjük, előadás, hozzászólás és megbeszélés megjelenik a 

ZMTE honlapján PDF ingyen letölthető formában és a magyar, valamint az 

európai digitális könyvtárban is. Se résztvételi díj, se juttatás, se ellátás nincs. 

Sajtónyilvánosságot biztosítunk. Ebéd a helyszínen befizethető, ára 605 forint. 

Az egyesületről és az egyetemről, szokásainkról, rendezvényeinkről, 

tevékenységünkről honlapunkon minden tájékoztatás elérhető. Személyes 

megbeszélésre számos helyen, a rendezvényeinken van mód. Minden 

résztvevőnek ajánljuk, hogy a ZMTE honlapján olvassa el Balogh Ádám, Farkas 

Ferenc, Isépy Dezső, Juba Ferenc, Radnóczy Antal, Tancsák János, Teleki Géza 

vonatkozó írásait.  

A jelen meghívót kapják az egyesület tagjai és más meghívott előadók. 

 

Zürich/Budapest, 2010. január 29. 

 

Dr. Csihák György 

a ZMTE elnöke 

zmte@freemail.hu 

 

Dr. Felházi Sándor 

mk., ezredes, dékán 

felhazi.sandor@zmne.hu 

 

Dr. Zachar József (†) 

a ZMTE Tudományos 

Tanács elnöke 

 

www.zmte.org és www.zmne.hu 

 

 

A tisztességes magyar nemzeti történelem kutatói rendre elmennek. 

Huszonöt év után – Isten segítségével és egyesületi tagjainak szorgalmával – sok  

mindent újra kell kezdjünk… 

 

Zürich, 2010. fergeteg hava 

 

Csihák György 

 

mailto:zmte@freemail.hu
mailto:felhazi.sandor@zmne.hu
http://www.zmte.org/
http://www.zmne.hu/
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2009-ben az első budapesti előadás az Aranytíz Kultúrházban:  

A Vitézi Rend története 1920-1945.  

Az előadó dr. Pandula Attila, ELTE docens,  

az elnök prof. Zachar József 

 

Az előadás közönsége. A kép balszélén elöl, a szemüveges hölgy Molnár Zsuzsanna, 

 mellette a másik őszhajú hölgy Sancz Klára Lujza ny. muzeológus,  

a budapesti rendezvényeink két háziasszonya 
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Az év első Tudományos Tanács ülése januárban.  

A képen ül prof. Zachar József a Tanács elnöke,  

dr. J. Újváry Zsuzsanna kandidátus, docens PPKE,  

dr. Költő László megyei múzeum igazgató, egyesületünk magyarországi alelnöke,  

áll prof. Szederkényi Tibor, dr. Csihák György elnök,  

dr. Bérczi Szaniszló, dr. Darai Lajos, dr. Csámpai Ottó, mindhárom kandidátus  

és Basa György PhD (Zenta) történelem és latin szakos tanár,  

zentai továbbképzésünk helyi szervezője 
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Dr. Csihák György előadása az Aranytíz Kultúrházban szeptember 17-én: 

Trianonról tárgyilagosan 

 

…és az előadás közönsége 
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Dr. Csihák György előadása Szebenben, 2009. november 15-én: 

Gens Hungarorum – A magyar nemzet 

 

...és a szebeni előadás közönsége 
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Molnos Zoltán (Székelyudvarhely) rajza 

  

 

 

„Magyarország megújhodása Széchenyi előtt kezdődött. 

A nyelvújítók ugyan nyelvrontók is voltak, 

mégis ők készítették az olajat a lámpásba, 

amelyet Széchenyi azután meggyújtott 

és körülhordozott az elmék előtt. 

Széchenyi küldött lélek volt, mint Kossuth, Deák, 

s a három író: Petőfi, Arany, Jókai.” 

 

„A férfi valója: akarat. 

Az akarat mindig ütközik. 

A nő valója szeretet. 

A szeretet mindig egyezik.” 

 

Gárdonyi Géza 
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Az egyesületi élet képei 
 

 

Emlékkönyveink őszinte történetünk hűséges tanúi. Mindég jelen voltak 

rendezvényeinken, amit bizonyítanak az itt bemutatott képek. Megörökítenek 

számos feledhetetlen emléket, személyes megemlékezést, boldog pillanatot. 

Bepillantást adnak olyan események hátterébe is, amelyek segíthetnek fontos 

események megértésében. Múltunk becses emlékei. Nézegetése közben 

feltámadnak halottaink, akiket így bárki személyesen is megismerhet. 

 












































































