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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
őszinte története és az egyesületi élet képei
XXX.
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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Egyesületünk őszinte története képekkel együtt (2014–2015):
Ebben az évben ünnepeltük egyesületünk harmincadik születésnapját. A
világmindenség életében harminc, ilyen földi év, igazán nem nagydolog. Egy
ember életében már valami – egyharmad életidő. Egy egyesület életében – elég
szép teljesítmény, talán már az is, hogy ennyi ideje létezik.
A 2015-ik naptári év végén, szerény, családi körben ünnepeltünk. Íme a
meghívója:

Meghívás
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
születése harmincadik évfordulójára,
az egyesület minden tagja és barátja számára közvetlen hozzátartozójával
Helyszín: StefániaPark Irodaház, 1143 Budapest, Stefánia út 101–103. (a svájci
nagykövetség épülete mellett, a házak előtt kényelmesen lehet autóval
parkolni).
Időpont: 2015. november 21, szombaton 14-18 óráig. Pontos kezdés!
A megemlékezés alkalmával beiktatjuk új egyesületi tagjainkat. Szíveskedjék
okvetlenül eljönni az, akinek a beiktatása még nem történt meg.
A közös asztalról költségmentesen mindenki kiszolgálhatja magát kedve
szerint. Lesz szendvics, sós és édes sütemény, kávé, tea és ásványvíz.
A várható létszám megállapítása céljából minden meghívott szíveskedjék
erre a címre jelezni részvételi szándékát 2015. november 10-ig.
Ünnepi öltözetet kérünk, népviselet külön örömünkre szolgálna.
Zürich/Budapest, 2015. október 30.
Tisztelettel dr. Csihák György és felesége Márta

És most olvassuk el a beszámolómat erről a kis ünnepségünkről:
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FONTOS
körlevél a ZMTE minden tagjához:
Kedves Barátaim!
November 21-i ünnepélyes megemlékezésünk rendben megtörtént – senki
nem panaszkodott! (Lásd: Acta XXI/2.)
Elküldtem összesen 91 meghívót. Jelentkezett 27 fő. Eljött 26 fő – egy-egy
Dél-Afrikából és Svájcból, 3 fő Szlovákiából. Egy fő magyar népi viseletben,
kettő Bocskaiban és egy fő más magyar úriban. Lemondta 11 fő és további 2 fő
küldött üdvözlő iratot – egy Ausztráliából és egy Magyarországról.
Tagságába ünnepélyesen beiktattunk 3 főt – közülük egyet, mint alapító
tagunkat, 1 főt üdvözöltünk, mint díszelnökségünk új tagját, 1 régebbi tagunkat
beiktattunk, mint örökös tagunkat, két intézmény kapott „30 éves a ZMTE”
faragott táblát, hárman átvehettek megőrzésre értékes egyesületi emléktárgyat.
Eközben emlékeztünk egyesületünk életének egyes állomásaira, főbb
eseményeire. Bogyó Barna barátunk, tervezőművész, végig követte az
eseménysorozatot digitális felvételekkel. Remélem, mások is, akik szintén
szorgalmasan fényképeztek, küldenek képet.
A képekre igen nagy szükség lenne, mivel többen ajánlották, hogy
emlékeinket örökítsük meg egy újabb egyesületi kötetünkben, – ezúttal másként.
Ugyanis, az emléktáblák, az egyesületi emléktárgyak, egyesületi zászlónk, a
nagyobb és kisebb rendezvények – miként a hozzájuk tartozó emlékek is mind
tárgyai lehetnek egy ilyen újabb kötetünknek – kiegészítve a mostani
rendezvényünk és más, korabeli események képeivel. Természetesen vállalom
az összeszerkesztését és az egyes történetek kiegészítését – a magam
emlékeivel. Darai barátunk talán lesz szíves az egészet ismét „kötetbe rázni”.
(Lásd: Acta XXXI/2.)
Ezúttal tisztelettel kérem minden egyesületi tagunkat, hogy vállaljon részt
ebben a munkánkban. Kérem, szíveskedjék mindenki közölni velem, így írásban
idén november végéig, hogy elkészít-e egy ilyen iratot, a maga emlékeiről? Ha
lenne elég vállalkozó, akkor majd kérném a dolgozatot, talán jövő év március
végéig, amikor magam kiegészíteném az egyes írásokat – ha talán valami
hiányoznék – és megírnám a magamét. Írok egy példát: Pandula Attila szervezte
egy-egy hetes történelmi iskolánkat nyolc alkalommal. Ki emlékezik még arra,
hogy szervezésére és vezetésére először Bakay Kornélt kértük, aki elkészítette
az iskola szakmai munkatervét – amit máig használunk. Vagy hogy
„rovatrendünk” alapjául a történelem-tanár továbbképzésünk tanterve szolgál,
amit Darai Lajos készített? Természetesen mindenkinek visszaküldöm az
általam kiegészített írását, hogy ismét igazítsa és a kötetbe az kerülne, amit a
szerző vállal. Bogyó Barna barátunk máris vállalta, hogy felvételeit a
rendelkezésünkre bocsájtja, kedves felesége pedig, aki az ilyen művek szakértő
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művészeti rendezője, megcsinálná a végleges képet, kiegészítve művészetileg
azzal – ami ilyenkor jól jöhet.
Külön fejezete lehetne a kötetnek így az egyes társainkkal való
együttműködésünknek. Megyékkel: Hargita, Somogy, Veszprém, St. Gallen stb.
Városokkal: Tapolca, Komárom, Felsőőr stb. Intézményekkel: Hadtörténeti
Intézet, Kodolányi János Főiskola, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és
utódja, Nyíregyházi Főiskola (akkor), múzeumok, pl. Esztergom – stb. Lehetne
írni a mostani munkacsoportjainkról – de mindenkinek lehet egy-egy említésre
méltó emléke.
Kérem, senki ne gondoljon arra, hogy ez így nem elég figyelmes, nem elég
udvarias felkérés. Az ilyenre még telik erőmből, és ha Isten engedi, akkor ez a
kötetünk is igen szép lehet. Segítségét kérem minden egyes tagunknak, mindegy
milyen régen tagja egyesületünknek és mit tett, vagy mulasztott eddig. Az sem
lenne baj, ha akár soktíz emlékező irat készülne. A terjedelem nem fontos és
mindenki kiegészítheti saját képpel, rajzzal stb. Nem gondolom, hogy
Magyarországon bárkinek lehetne ilyen szép saját emlékirata – mint amilyen,
remélhetőleg nekünk így – lesz! Ne feledjük: azoknak is szép lehet, akik majd
utánunk következnek. (Lásd: Acta XXXI/2.)
Minden címzett szíves együttműködését tisztelettel kérve
Zürich/Budapest, 2015. november 23.
Csihák György
A rendezvény bejárata
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Egyesületünk zászlaja, rajta 25 szalag, megyéktől, városoktól, intézményektől,
magánszemélyektől – Londontól Csikszeredáig
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Vendégek a baloldali asztalnál…

…és távolabb
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Vendégek
a jobboldali asztalnál

Az elnök
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Szokás szerint először jöttek a himnuszok: a svájci, az európai, a magyar
majd a régi székely, amit mi mindég azokra emlékezve éneklünk, akik
kénytelenek a mai Haza határain kívül élni.

Az emlékkönyvet mindenki aláírta

Prof. Farkas László (Budapest) dísztag felvétele
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Jávor Miklós (Mosonmagyaróvár) doktorandusz felvétele – dísztag

Emeritus professzor Prokopp Mária (Budapest) felvétele – alapító tag
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Vendégek
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Dr. J. Újváry Zsuzsanna kandidátus (Budapest) örökös tag lett

Dr. Gedai István (Versegyház), a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója
a díszelnökség tagja lett
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A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem –
a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe olvadt.
Az Egyetem nevében prof. Harai Dénes
átveszi a „30 Éves a Zürichi Magyar
Történelmi Egyesület” emléktábláját, amit
Szász Viktor székelyudvarhelyi faragómester, egyesületünk dísztagja készített

A Kodolányi János Főiskolával
(Székesfehérvár) hosszú évek
óta vagyunk együttműködési
szerződéses viszonyban.
A rendezvényen átadtuk a
Főiskolának is a 30-éves
emléktáblánkat, amit nevükben
emeritus professzor Darai
Lajos, egyesületünk
tudományos tanácsának titkára
vett át
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Egyesületünk az előző évben
kapta az „Árpád fejedelem”
díjat, amit Árpád herendi
porcelán lovas szobra jelképez.
A szobrot megőrzésre átvette
Darai Lajos

Komáromban volt 1994-ben a
második magyar övezeti
történésztalálkozónk.
A város akkori polgármestere
ajándékaként kaptunk egy szép
szobrot. Fehér márvány alapon
egy kettéhasított fatábla –
jelképesen ábrázolva a
széttépett várost. A táblán ezt
kép is jelzi – rendezvényünk
feliratával. A kettétépett táblát
alul egy szkíta szarvas fogja
össze – jelezvén, hogy a két
várost közös történelme összetartja. Ezt a szobrot Csámpai
Ottó, a Nagyszombati egyetem
professzora, dísztagunk
vette át megőrzésre
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Egyesületünk kedves kis
zászlóját Kovács János
készítette.
Ezen az ünnepségen
megőrzésre átvette
Pandula Attila,
a Magyar Tudományos
Akadémia (történelemtudomány) doktora,
tudományos tanácsunk
titkára.
Íme a zászló…

…és átvétele
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Pandula professzor kérte tőlem a zászlócska történetét:

MOLINÓI TÖRTÉNET
Kovács János Hückelhovenből (Hollandia) jött el a Zürichi Magyar
Történelmi Egyesület második magyar őstörténeti találkozójára, Zürichbe, 1987
májusának végén. Hozott egy kis zöld színű füzetecskét – tartalmát adta elő a
rendezvényünkön. Fülöp-szigetekről származó feleségével írta, aki akkor
Hollandiában az angol nyelv tanára volt. (Ismertetését lásd az Elektronikus
könyvtárunkban az ezután megjelenő Pannon Folyóiratunk 2018/B számában,
amely az Acta XXXIII. évfolyam 10. száma lesz.)
Bevezetőként elmondta, hogy egyszer feleségével sétálgatott, aki hirtelen
azt mondta neki, hogy „baktass”. Rövid beszélgetésük során kiderült, hogy a
Fülöp-szigeteki feleség, az ő ottani egyik nyelvjárás szavát használva –
nagyjából ugyanazt mondta ezzel a szóval, mint amit mi magyarul pont így
mondunk és értünk. Ezt követően ennek a két nyelvnek a vonatkozásában több
mindenre rájöttek és mindazt összefoglalták ebben a kis zöld füzetecskében.
A történet később úgy folytatódott, hogy levelet írtunk a Fülöp-szigeti akkori
kulturális ügyekkel foglalkozó miniszternek, aki lelkes levélben válaszolt. Írta, hogy
ilyen gondolatok náluk is felvetődtek és nagyon örül, hogy pont magyarokkal hozta
össze sorsa, akik ráadásul szakértők is. Sajnos a dolog pont úgy elveszett, mint
annyi más ebben az egyesületben, mert nem volt, aki folytassa. Minden esetre, ha
Kovács János neve később előjött, akkor Almási Gábor – aki maga is jeles ember –
mindég csak ’baktass’-nak hívta és mindmáig ezzel a névvel emlékezik rá. Ő is őrzi,
azt a bizonyos kis zöld színű füzetecskét.
Abban az időben szokás volt nálunk, hogy évi rendes egyesületi taggyűlésünket az ilyen rendezvény keretében tartottuk, hiszen oda eljött a legtöbb
egyesületi tagunk, a világ minden sarkából. Azoknak a taggyűléseinknek a
keretében történt az új egyesületi tagjaink ünnepélyes beiktatása is. Így történt ez
Kovács Jánosunk esetében is, aki akkor meghatottan köszönte az őt ért megtiszteltetést és egyúttal közölte, hogy többé ide nem jön, mert hamarosan meghal.
Néhány hét múltán, hozott címünkre a posta egy papírhengert, benne egy
angol nyelvű levéllel, Kovács János feleségétől, aki tudatta velünk, hogy
Jánosunk elhunyt, de előtte elkészítette ezt a kis küldeményt itt a hengerben:
fehér selyemre arannyal festve az egyik „esztergomi oroszlán”, szemből nézve
jobbra tekintő képét. Ettől kezdve egyesületi zászlónknak tekintettük és
mindenhová vittük, szerte a világon, ahol, valami rendezvényünk volt.
Néhány év múltán, dr. Frech’ Miklós régészeti növénytanos dísztagunk
javaslatára, nagy egyesületi zászlót terveztünk. Tervezésében részt vett egész
tudományos tanácsunk és eltartott bő egy évig. A tervezést Pandula Attila vezette, a
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zászlót három magyarországi megye – Somogy, Veszprém és Zala – adományozta,
készítője egy akkor Erdélyből menekült művészházaspár volt. A zászló szentelése
egyesületünk 1994. évi nagyrendezvényén, a tapolcai Templomdombon történt.
Szentelte dr. Szendi József veszprémi érsek, imát mondott prof. dr. Mikó Jenő
Szlovákia református püspöke és méltatta ázsiai papi öltözetben dr. Cey-Bert
Róbert Gyula. Egyesületünk nevében átvette dr. Cey-Bert, capt. ddr. Juba Ferenc
és dr. Herényi István kandidátus – valamennyien egyesületünk dísztagjai. A zászlót
hozta a tapolcai Batsányi népi együttes és énekével kísérte a nagyenyedi református
kollégium leánykara – minden leány más-más székely népviseletbe öltözve – és a
Zobor-aljai népi vegyes kórus, tagjai palóc népi viseletben. Erre a zászlóra akkor
és azóta összesen 26 megye, város, egyesület, intézmény és magánszemély kötött
szalagot – Londontól Csikszeredáig.
A zászló tervezésénél egyetlen dolog az első perctől egyértelmű volt: fehér
selyemre arany szállal kell hímezni az esztergomi oroszlán, szemből nézve,
jobbra tekintő képét.
Az új zászló szenteléséről film készült és számtalan fényképfelvétel.
Mindkettőn megörökítettük dr. Kovács Zoltán kandidátust, dísztagunkat, amint
egész idő alatt tartotta a mi kedves kis zászlókat, Kovács Jánostól.
Egyesületünk harmincadik születése napján tartott ünnepségünkön,
Budapesten, a kis zászlónkat megőrzésre átvette dr. Pandula Attila kandidátus,
tudományos tanácsunk titkára – képletesen Kovács Jánostól.
Zürich/Budapest, 2015. november 26.
Csihák György
Vendégek a
harmincéves
ünnepségünkön

Golarics Miklós
veszprémi könyvtáros
az elnökkel
és Csámpai Ottó
háttal állva
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Darai Lajos és a Szekeres István házaspár

Fenyves József, Váralljai Csocsán Jenő és egy vendég
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Középen Prokopp Mária

Végül megköszöntem feleségemnek is, aki – ugyan nem egyesületi tag –
de azok közé tartozik, akik nekem ez alatt a 30 év alatt a legtöbbet segítettek
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Komáromban rendezte egyesületünk a „Történelemtanár továbbképzést” –
együttműködve a Kodolányi János Főiskolával, amit két oktatási év befejeztével
idén decemberben vizsgával zártunk. (Lásd: Acta XXXI/4.) Íme a Főiskola
határozata:
Tisztelt Elnök Úr!
A Kodolányi János Főiskola Rektori Tanácsa 2014. január 6-i ülésén
megtárgyalta a ZMTE és a révkomáromi Csemadok Városi Szervezete között
kötendő együttműködési szándéknyilatkozatot, s a KJF-nek a két fél közötti
együttműködésében való részvételét. A Rektori Tanács ezzel kapcsolatosan az
alábbi döntést hozta:
1. A KJF és a ZMTE közötti együttműködési megállapodás értelmében a
KJF támogatja a révkomáromi Csemadok Városi Szervezettel kötendő
együttműködést. Amennyiben lehetséges, az együttműködésnek harmadik
félként részese kíván lenni.
2. A KJF oktatói részt vesznek a Magyar történelmi tárgyú előadássorozatban függetlenül attól, hogy a ZMTE tagjai-e vagy sem.
3. A KJF az előadássorozat végén a sikeres vizsgát tett hallgatóknak
„Emléklapot” állít ki. Tanúsítvány kiadására az új felnőttképzési
törvény előírásainak figyelembe vételével nincs törvényes lehetőség.
Üdvözlettel:
Dr. Vizi László Tamás főtitkár
Ezt követően a megvalósításra aláírtuk a háromoldalú szándéknyilatkozatunkat:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT
egyrészrészről: a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE, CH-8047
Zürich, Postfach 502) mint zürichi közhasznú egyesület). Képviseli dr.
Csihák György egyesületi elnök, az alábbi együttműködés felelőse
(+43/3352/31872, zmte@freemail.hu);
másrészről: a Csemadok Városi Szervezete Komárom. Képviseli Stubendek
László elnök, az alábbi együttműködés felelőse (+421/905/275 455;
+36/20/334 1163, stubendek.laszlo@gmail.com);
(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) részéről.
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Az együttműködés keretében a Szerződő Felek a következőket vállalják:
Magyar történelmi tárgyú előadássorozatot szerveznek Komáromban
(Komarnó, Szlovák Köztársaság) 2014-ben és 2015-ben, lehetőleg minden
hónap utolsó szombatján (kivéve július és augusztus hónapot) 10-14 óráig.
Az Egyesület feladata: Saját költségére: tanterv készítése, magas tudományos
színvonalat biztosító előadók állítása, az oktatási anyag minden résztvevő
részére való biztosítása, vizsgáztatás, a végén tanúsítvány kiállítása a sikeres
végzők részére. Az előadássorozat szervezője a ZMTE Tudományos Tanácsa,
dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója vezetésével.
A Csemadok feladata: A sorozat helyi szervezése, hirdetése, a résztvevők
adminisztrálása, szükség esetén az előadók szállítása Komárom
(Magyarország) és az előadás helye között. Az előadók részére szükség
esetén szállá-s és ellátás biztosítása az előadó költségére.
Helyszín: Csemadok Székház, Komarnó Kossuth tér 3. Csemadok itt biztosítja
saját költségére a termet és a szükséges technikai ellátást.
Záró rendelkezések: A jelen szándéknyilatkozat a Szerződő Felek képviselőinek
aláírásával lép hatályba, határozatlan időre szól, a Szerződő Felek közös
akaratával írásban bármikor módosítható és 30 napos felmondási idővel
felmondható.
A felmerülő költségek fedezésére a Szerződő Felek közösen és külön-külön
is keresnek fedezetet.
Dr. Csihák György
ZMTE elnök

Stubendek László
Csemadok elnök

Kapcsolattartás az Egyesület részéről:
Dr. Csámpai Ottó CSc. ass. prof.
a ZMTE Tudományos Tanács tagja
Nitrianska 236/58
SK-951 07 Cechynce
+421/903/453 514
csottoster@gmail.com

Dr. Darai Lajos CSc.
a ZMTE Tudományos Tanács titkára
H-2475 Kápolnásnyék
Dózsa György út 27/b
+36/30/989 2320
darailajos@gmail.com

Zürich/Komarnó, 2014. január 4.
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A rendezvénysorozat műsorterve:

KJF–ZMTE
TÖRTÉNELEMTANÁR TOVÁBB- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI
ELŐADÁSOK
Komárom, 2014. január–2015. december
Előadás (júl., aug. kivételével)
minden hónap utolsó szombatján 10,00–14,00 óráig
Az előadás helye: Csemadok székház, Észak-Komárom, Kossuth tér 3.
Az előadások címe utáni kód a Tanrend vonatkozó tartalmi pontjaira utal.
1. ELŐADÁS: 2014. január 25.
Dr. Csámpai Ottó CSc, etnoszociológus, habilitált egyetemi docens, Nagyszombati
Egyetem – Dr. Darai Lajos C. Sc., filozófus, a filozófiai tudomány kandidátusa,
professor emeritus, Kodolányi János Főiskola:
Megnyitó és tájékoztatás: a feltételek, követelmények, az előadássorozat tartalma és célja.
Dr. Darai Lajos CSc, filozófus, filozófia tud. kandidátus, professor emeritus, Kodolányi
János Főiskola:
Új szemlélet és módszertan az ember, a társadalom és az emberiség őstörténeti
kutatásában: A genetika korlátozott embertörténeti alkalmazása. A modern ember
félmillió éves európai őstörténete. (I/1/a–j, II/13,20, IV/37–39,42, V/50, VII, VIII, IX.)
Dr. Csámpai Ottó CSc, etnoszociológus, habilitált egyetemi docens, Nagyszombati
Egyetem:
Nemzeti jellemünk gyökerei. (I/3/j–l,4, II/13,20, III/25, IV, VII, VIII, IX.)

2. ELŐADÁS: 2014. február 22.
Dr. Csámpai Ottó CSc, etnoszociológus, habilitált egyetemi docens, Nagyszombati
Egyetem:
Nemzet és nemzettudat: családok és nagycsaládok, nemzet–előtti etnikai közösségek:
nemzetség, törzs, a nemzet mint kulturális közösség, a nemzet mint nyelvi közösség, a
nemzeti jellem és arculat, nemzeti azonosságtudat, a nemzet mint küldetésközösség.
(I/3,4, II/13,20, III/25, IV.)
A magyar nép fejlődése a nemzetségektől a modern nemzetig. (VII, VIII.)
A Kárpát-medence népeinek jövője a XXI. században. (IX.)
Kucsora Ibolya újságíró:
Isten Országa az ősgesztánkban. (I/3/e, I/10/f, II/21/e, IV/38/d,42.)

3. ELŐADÁS: 2014. március 29.
Dr. Mandics György írástörténet kutató – Záhonyi András írástörténet kutató:
A magyar műveltség ősi párhuzamai: Magyar mondavilág a csillagos égen.
Csillagászati és mitológiai áttekintés. (I/10/b–e.)
Mezopotámiai, egyiptomi és magyar művelődéstörténeti kapcsolatok: A tatárlakai
vonalas írástól a hieroglifákig és az ékírásig. (II/11,15,16, IV/38–40, V/47.)
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Az Árpád-kori írásbeliség magyar zárványai. Rövid magyar írástörténet. (I/10/g, IV/40,
V/47/b.)

4. ELŐADÁS: 2014. április 26.
Mesterházy Zsolt magyar ókor kutató:
A magyar ókor története: a Kárpát-medence történeti folyamatossága, a Kárpátmedencei etnogenezis története és az etruszk őstörténet. (I/8, II/17–19, III/25, IV/37,
V/47,50,51,53.)
Kitalált középkor kérdésköre a német történetírásban. (I/10, V I.)
Keleti bevándorlások a Kárpát-medencébe Kr. e. 2200 és IV. Béla uralkodása között.
(III/21–25.)
Dr. Bérczi Szaniszló CSc, csillagász, fizikus, a földtudomány kandidátusa, egyetemi
docens Eötvös Loránd tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet
Anyagfizikai Tanszék (Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport):
Az eurázsiai lovasnépek műveltsége – magyar-eurázsiai kapcsolatok. Műveltségrétegződések. (I/8, II/17–19, III/25, IV/37,38, V/48.)

5. ELŐADÁSI NAP: 2014. május 31.
Dr. Csihák György közgazdász, történész, a ZMTE elnöke:
A magyar nemzet múltja (összefoglaló). (I/18, II/12,13,20, III/21–23, IV/38, IX.)
Sacra Regni Hungarici Corona – Magyarország Megszentelt Koronája. (II/24–25,
IV/43,44.)
Capt. Ddr. Juba Ferencz és a komáromi Magyar Tengerészet történeti Gyűjtemény.

Stubendek László Komárno polgármestere és Csihák György előadó

6. RENDKÍVÜLI ELŐDÁSI NAP: 2014. június 21.
Dr. Timaru-Kast Sándor orvos, a kelta nyelv magánkutatója:
„Kelta magyarok, magyar kelták”. A kelta (ír)–magyar rokonság a régészet,
mondavilág s nyelvünk tükrében, ősi magyar szókincsünk ennek jegyében.
Szkíták és kelták a Kárpát-medencében.
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Diafelvételek segítségével, ír és breton zenekísérettel rövid barangolás a
„Világvégére” (Bretagne, Wales, Skócia, Írország).
7. ELŐADÁSI NAP: 2014. június 28.
Dr. Költő László régész, vegyészmérnök, ny. megyei múzeumigazgató, a ZMTE
magyarországi alelnöke:
A régészet módszertana: Klasszikus régészeti anyagvizsgálati módszerek.
Archeometria. (I/1/a–f, I/2,4–6, II/12,13.)
A Kárpát-medence régészeti vázlata. (III/21,22.)
A lovas temetkezésekről. (III/21,22.)
Az avar továbbélés lehetőségei a Kárpát-medencében temetőelemzések alapján:
Történeti folytonosság a vörsi, 8-10. századi későavar temetőkben. (III/21,22.)
Szőnyi József a Pilisszántóért Egyesület elnöke:
„Világosság Szántó felett”. A szántói Boldogasszony kápolna és Csillag-ösvény építése
és történelmi előzményei. (II/14, 18, IV/38,42.)

8. ELŐADÁSI NAP: 2014. szeptember 27.
Dr. Frisnyák Sándor DSc, a földrajztudományok doktora, professor emeritus,
Nyíregyházi Főiskola, Turizmus és Földrajz-tudományi Intézet –Dr. Kókai Sándor
CSc, történész, a történet-tudomány kandidátusa doktora, intézetvezető egyetemi tanár,
Nyíregyházi Főisk. Turizmus és Földrajztudományi Intézet:
Magyarország történeti földrajza vázlata (895–1920). (I/2,8, II/11, IV/40, V/46, VI,
VIII.)

Kókai Sándor (balra) és Frisnyák Sándor (jobbra) közöttük egy résztvevővel
(A Kárpát–medencei természeti kép a végleges honfoglalás után,
̶ antropogén tájformálás, népessége és az etnikai tájszerkezet változásai (895–1920)
̶ magyar településhálózat 900-tól 1920-ig,
̶ feudális kori földrajzi munkamegosztás,
̶ mező- és erdőgazdaság történeti földrajza 1920-ig.)
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Magyar ipartörténet földrajz, közlekedésföldrajz 1920-ig. (I/8, III/21/i–o,26/e–f, VI,
VIII.)

9. ELŐADÁSI NAP: 2014. október 25.
Dr. Erdélyi Géza református püspök, teológus, művészettörténész – Dr. Váralljai
Csocsán Jenő PhD, szociológus, művészettörténész, ny. egyetemi tanár, Oxfordi
Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem:
Mai hitvallás és nemzeti önazonosság tudat, magyarok és szlovákok a Felvidéken. (X,
XI, XIV.)
A népesség utánpótlása a nemzeti lét alapföltétele. (X, XI.)
A Turini Lepel és Magyarország. (I/7, IV, IV/42, V.)

Prof. Erdélyi Géza, prof. Váralljai Csocsán Jenő előadó
és Stubendek László polgármester (középen)

10. ELŐADÁSI NAP: 2014. november 29.
Dr. Pandula Attila DSc, történész, a történettudományok doktora, egyetemi docens,
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Segédtudományok
Tanszék:
Magyar jelképek, zászlók (inszigniológia, vexillológia). (I/3,7,10, III/31,32, IV/39,42,
43,45,46.)
Családtörténet és személyábrázolások (genealógia és történeti ikonográfia). (I/3,7,10.)
Nemzeti címer és pecsétek (heraldika, szfragisztika). (I/3,7,10, III/31,32, IV/39,42,
43,45,46.)

11. ELŐADÁSI NAP: 2014. december 13.
Szekeres István írástörténet kutató:
Bevezetés a történeti összehasonlító jeltörténet módszertanába. (I/10/b–e.)
Hun–kínai íráskapcsolatok. (II/11,15,16, IV/38–40, V/47.)
Székely–hun írásjelek a hunok régészeti leletein. (II/11,15,16, IV/38-40, V/47.)
A nikolsburgi ábécéről. A székely rovásírás nikolsburgi jelrendszere. (I/10/g, IV/40,
V/47/b.)
Írástörténet és magyar őstörténet. A „magyar” név etimológiája. (I/10/g, IV/40, V/47/b.)
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12. ELŐADÁSI NAP: 2015. január 31.
Dr. J. Újváry Zsuzsa PhD, történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet:
Európa a középkor végén és a kora újkorban. (III, VIII.)
Az Oszmán Birodalom felemelkedése. A középkori Magyar Királyság, mint középeurópai nagyhatalom vélt szövetségesei. Az európai nemzetállamok, a kialakuló
Habsburg Birodalom és a valós ellenség, az Oszmanídák birodalma. (III/26–30.)

13. ELŐADÁSI NAP: 2015. február 28.
Dr. J. Újváry Zsuzsa PhD, történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet:
A Magyar Királyság a Hunyadiak korában; a kettős déli végvárvonal kialakulása és
funkcionálása. (III/26–30.)
A Magyar Királyság élet-halál harca az Oszmán Birodalom ellen a 16-17. században;
Mohács és következményei. (III/26–30.)
A XVI. századi országegyesítési kísérletek. (III/26–30.)
Az új végvárrendszer kialakulása és működése. (III/26-30.)
Az oszmán berendezkedés a Magyar Királyságban, a kondomínium rendszere. (III/26–
30.)

14. ELŐADÁSI NAP: 2015. március 28.
Dr. Újváry Zsuzsa PhD, történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet:
Az Erdélyi Fejedelemség kialakulása; Bocskai István és Bethlen Gábor harcai. (III/26–30.)
A 17. századi oszmán-magyar viszony, a háborús békeévek pusztításai: pusztuló
magyarság, Trianon gyökerei. (III/26–30.)
A török-ellenes felszabadító hadjáratok. (III/26–30.)

15. ELŐADÁSI NAP: 2015. április 25.
Dr. Váralljai Csocsán Jenő PhD, szociológus, művészettörténész, ny. egyetemi tanár,
Oxfordi Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem:
A budavári szobrok és a renaissance előszele. (III/26, V/54.)
Mátyás Graduále és a Hunyadiak származása. (III/26, V/54.)
A budavári királyi palota. (III/26, V/54.)
Leonardo da Vinci és a budai királyi udvar. (III/26, V/54.)

16. ELŐADÁSI NAP: 2015. május 30.
Dr. Vizi László Tamás PhD, történész, oktatási rektorhelyettes, főiskolai
tanár, Kodolányi János Főiskola:
A napóleoni háborúk és Magyarország. (III, III/29, 30,31, VI.)
A reformkor és nagy eszméi. (III, III/30,31, VI.)
Az 1848–49. évi polgári forradalom és szabadságharc. (III, III/30,31, VI.)
A kiegyezés és következményei. (III, III/32, VI.)

17. ELŐADÁSI NAP: 2015. június 27.
Dr. Demeter Zsófia CSC, történész, a történettudományok kandidátusa, a Szent István
Király Múzeum igazgatója, főiskolai tanára:
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A magyar mezőgazdaság és ipar története. (III, III/29–32, VI, VII.)
Uralmi gazdálkodás Magyarországon a 19. században. (III, VI, VII.)
Dr. Lukács László DSC, néprajzkutató, a néprajztudomány doktora, egyetemi tanár
KJF:
A magyarság néprajza és az összehasonlító néprajztudomány. (II/14, V/47,56, VII.)
A magyar néprajzi látásmód az ezredfordulón. (X/63, XI, XIII.)

18. ELŐADÁSI NAP: 2015. szeptember 26.
Dr. h. c. Szabó Péter PhD, történész, rektor, főiskolai tanár, Kodolányi János
Főiskola:
Tanulótársadalom, tudás alapú társadalom? Korunk társadalma előtt álló kihívások, a
változó világrend. (IX, X, XI, XII.)
̶ a 20. sz. végétől kibontakozó, új világgazdasági és társadalmi folyamatok rövid
áttekintése,
̶ a tanulótársadalom, a tudás alapú társadalom fogalmának vizsgálata,
̶ a finn oktatási törvény: a tanulótársadalomhoz vezető út és a különféle oktatási
szintek.

Prof. Csámpai Ottó Dr. h. c. Szabó Péter PhD KJF rektor előadóval

19. ELŐADÁSI NAP: 2015. október 31.
Nyáry Gábor történész, doktorandusz:
Teleki Pál második miniszterelnöksége. (III/33, 34.)
Jávor Miklós történész:
Az arisztokrácia s a hungarista mozgalom kapcsolatának vizsgálata 1944 előtt és után.
(III/ 34, 35.)

20. ELŐADÁSI NAP: 2015. november 28.
Harai Dénes CSC. katona-pedagógus, ny. ezredes, egyetemi tanár, intézetigazgató,
Nemzeti Közszolgálati egyetem Honvédelmi és Honvédtisztképző Kar:
1956 és történelmi jelentősége. (III/35, 36.)
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21. ELŐADÁSI NAP: 2015. december 19.
Dr. Csámpai Ottó – Dr. Darai Lajos:
Vizsgaelőadások a résztvevők által választott és feldolgozott helytörténeti, övezeti,
országos vagy egyetemes tárgykörben.
Beszélgetés a résztvevőkkel az előadássorozat hasznosítható tapasztalatairól, emléklap,
zárszavak.

TARTALÉK ELŐADÁSOK:
Dr. Csihák György közgazdász, történész, a ZMTE elnöke:
„Horthy-fasizmus” – „Antall-demokrácia”. Történelmi párhuzam és előzmény. (III/33-34,
VIXII.)
Dr. Darai Lajos CSc, filozófus, a filozófiai tudományok kandidátusa, professor
emeritus, Kodolányi János Főiskola:
Egyetemes és magyar őstörténet időrend és módszertan: A régmúlt összekötése a mával az
alárendelés és mellérendelés történeti megjelenésének feltárásával. (I/1/a–j, II/13,20,
IV/37–39,42, V/50, VII, VIII, IX.)
Dr. Gedai István CSc, numizmatikus, a történelemtud. kandidátusa, a Magyar Nemzeti
Múzeum ny. főig.:
A Horthy-korszak a Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításában. (III/33–34.)
A pénzverési kezdetei Magyarországon, magyar uralkodók pénzeinken. (I/1,2, II/12,
IV/24, 39.)
Dr. Halabuk József történész, főiskola docens, Budapesti Műszaki Főiskola,
Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ:
Regionalizmus a Duna mellett. (IX, X.)
Nagygyörgy Zoltán történetíró publicista:
„Híven, becsülettel, vitézül! A hazáért mindhalálig!” (IX–XI.)
Dr. Prokopp Mária CSc, művészettörténész, a művészettörténet kandidátusa, professor
emeritus, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet:
Mátyás-kori művészetünk helye Európában. (III/26, V/54.)
Az egyetemszervező Vitéz János esztergomi érsek. (III/26, V/54.)
Rihmer Aurél történész:
A magyar királyi hatalom kialakulása a X-XI. században. A XIV. századi társadalmi
átalakulások. (III/25.)
Dr. Sallai János PhD, történész, ny. r. ezredes, habilitált egyetemi tanár, mb.
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes Magyar Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar:
A határok szerepe a történelemben Vereckétől Schengenig. (VI, VII, IX, X, XI, XII.)
†Dr. Szabó A. Ferenc CSc, politológus, ny. egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Politikatudományi Tanszék:
Kárpát-medencei népesedési viszonyok, folyamatok, irányok és kulcskérdések. (IX, X,
XI, XII.)
1956 történelmi jelentősége. (III/35, 36.)
Dr. J. Újvári Zsuzsa PhD, történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet:
A magyar és erdélyi reneszánsz virágzása a 16-17. században. (IV, V/54–55, VI, VIII.)
A kora újkori magyar nemesi, városi és paraszti életmód főbb kérdései: anyagi kultúra,
család, erkölcs, szokások, viselet, szórakozás és tánc. (V/56, VI, VIII.)
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Dr. Váralljai Csocsán Jenő PhD, szociológus, művészettörténész, ny. egyetemi tanár,
Oxfordi Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem:
A szent Korona eredete. (I/7, II/18–20, III/24, IV/39,42–44.)
Gróf Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája. (III/34, VI VII.)
Dr. Vizi László Tamás PhD, történész, oktatási rektorhelyettes, főiskolai tanár,
Kodolányi János Főiskola:
Magyar külpolitikai kihívások 1918-tól 1945-ig. (III/33-34.)
Magyarország jellemzése a két világháború között. (III/33-34, VI, VII.)

Ez a rendezvénysorozatunk is, a terv szerint lezajlott – noha két évvel a
befejezés előtt készült a terve. Egyetlen előadás esetén kellett más előadót
küldenünk, amiért az egyik előadónk és kedves barátunk Szabó A. Ferenc, a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi egyetem professzora időközben elhunyt.

Képek a hallgatókról
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A 2015. december 19-én tartott vizsga alkalmával összesen nyolc fő tartott
önálló előadást, amiből láthatóan ismét egy szép kiadványunk kerekedik (Lásd:
Acta XXXI/4.). Összesen 13 fő kapott magyar és latin nyelvű „Tanúsítványt” a
Kodolányi János Főiskolától és egyesületünktől. Az okiratot – bensőséges
ünnepség keretében – prof. Csámpai és prof. Darai adta át.
A következő képen az egyik vizsgázó, valamint prof. Csámpai és prof.
Darai. A kép jobb szélén ül a kedves helyi szervezőnk Milány-Bajnok Éva.

A két vizsgáztató Gráf Lajos egyesületi tagunkkal Érsekújvárról
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…további vizsgázók

Az eseményről az egyik vizsgázó, Balogh Gábor újságcikkben számolt be,
amely a következő oldalon látható. A cikk írója a vizsgáztatókkal
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Az Szabad Újság 2016 január 13-ikai 2. számában megjelent írás online változata itt:
http://www.szabadujsag.com/uj-szemleletu-es-uj-modszertani-tanitas/
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KJF-ZMTE TÖRTÉNELEMTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS
2001-2015.
Elvégezete: 190 magyar ember
Kassai továbbképzés, 2001–2003, végzettek száma: 17 fő.
Helyben 12 oklevelet és 5 tanúsítványt adtunk ki.
Marosvásárhelyi továbbképzés 2001–2003, végzett: 43 fő.
Helyben 41 oklevelet és 2 tanúsítványt adtunk ki.
Továbbá 2003-ban a továbbképzés tanárainak: 3 oklevél.
Szabadkai továbbképzés 2004–2006, végzettek száma: 32 fő.
Helyben 25 oklevelet és 7 tanúsítványt adtunk ki.
Magyarkanizsai továbbképzés 2007–2008, végzett: 57 fő.
Helyben 57 tanúsítványt adtunk ki.
Zentai továbbképzés 2009–2010:
Beiratkozott résztvevők száma: 25 fő.
Helyben 16 tanúsítványt adtunk ki.
10 vizsgaelőadást láttunk, ezek kötetben is megjelentek: Acta XXVI/2.
Révkomáromi továbbképzés 2009–2010: 13 fő.
Beiratkozott résztvevők száma: 13 fő.
Helyben 13 tanúsítványt adtunk ki.
A vizsgaelőadások szerkesztés alatt. (Időközben megjelent: Acta XXXI/4.)
Az eddigi 6 helyszínen és tanfolyamon 77 tanár oktatott.
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Az év során folytattuk budapesti előadássorozatunkat az Aranytíz Kultúrházban. Álljon itt az éves műsora:

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület

2015

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
Árpád fejedelem díj 2012
Encyclopaedia Hungarica

Közérdekű Egyesület
Gemeinnütziger Verein

Budapest

Hungarian Historical Society of Zurich
Association Historique Hongroise de Zurich
Società Storica Ungherese di Zurigo
Associación Histórica Húngara de Zürich

Meghívó

CH-8047 ZÜRICH
Postfach 502
zmte@freemail.hu
www.zmte.org
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
Kapcsolati cím Magyarországon: Haraszti Zsuzsanna
H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10.
Tel: +36/1/389 4087 haraszti.zsuzsanna@chello.hu

Nyilvános előadás
minden hónap utolsó előtti
csütörtökjén
Kezdete: pontosan 17 óra
Belépés díjtalan
Az előadást vita követi
Helye:
Aranytíz Kultúrház
H-1051 Budapest,
V. Arany János utca 10.
Telefon: 0036/1/354-3400.
Fax: 0036/1/354-3404
www.aranytiz.hu

Előadás

Elnök

Január 22.

Dr. Pandula Attila, az MTA
(történelemtudomány) doktora, ELTE BTK docens,
Budapest, ZMTE
Az Arany Vitézségi Érem története az első
világháború korszakában

dr. Újváry Zsuzsanna
történész, kandidátus, egyetemi
docens, PPKE BTK, Budapest,
ZMTE

Február 19.

Bérczi Szaniszló, a földtudomány kandidátusa,
ELTE Fizikai Intézet, Budapest, ZMTE
Az idő mérése a történelemben – időskálák a
természettudományban

dr. Szederkényi Tibor, az
MTA (földtudomány) doktora,
egyetemi tanár, Pécsi Egyetem,
ZMTE
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Március 19.

Nyári Gábor, történész, PPKE BTK doktorandusz,
Városlőd
Gr. Teleki Pál második magyar miniszterelnöksége
(1939. február 16 – 1941. április 3.)

dr. Halabuk József, történész,
kandidátus, Óbuda Egyetem.
ZMTE

Április 23.

Sancz Klára Lujza ny. muzeológus, Budapest,
ZMTE
Válogatás gr. Széchenyi István tevékenységéből,
amelyeket a Haza felemelésére érdekében végzett

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

Május 21.

Kapitány dr. dr. Juba Ferenc emlékére:
„Magyarság és a tenger”

dr. Csihák György történész, a
ZMTE elnöke, Zürich

Június 18.

dr. Kósa Géza történész, Melbourne, ZMTE
Kálvinista magyarok Ausztráliában. A magyarul
beszélő gyülekezetek első 60 éve: 1954–2010

prof. dr. Erdélyi Géza c. ref.
püspök, Rimaszombat, ZMTE

Szeptember 17.

Jávor Miklós történész, PPKE BTK doktorandusz,
Budapest
„Békeszervezetek és béketevékenység” a történelmi
egyházakban a Kádár-korszak alatt (1954–1989)

dr. Darai Lajos filozófus,
emeritus professzor, KJF,
Székesfehérvár, ZMTE

Október 29.

Záhonyi András régi írások kutatója, ZMTE,
Budapest
Digitális sumer-akkád magyar szó- és jeltár
(www.sumer.hu)

Mesterházy Zsolt magyar ókor
kutató, ZMTE, Budapest

November 19.

Gróf Lajos magánkutató, Érsekújvár
Emberek és sorsok Felvidék – Dél-Szlovákia 20.
századi történelmében

dr. Csámpai Ottó
etnoszociológus, habil egyetemi
docens, Nagyszombati
Egyetem, ZMTE

Megjegyzés: háznagy: Lányi Ernő ZMTE, Molnár Zsuzsanna ZMTE, v. Rihmer Aurél ZMTE, Sancz Klára Mária Lujza ZMTE. ZMTE = a Zürichi Magyar
Történelmi Egyesület tagja; PPKE = Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba; KJF = Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár; ELTE = Eötvös Lóránd
Tudományegyetem, Budapest; BTK = Bölcsészettudományi Kar
Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians
Segreteria delle riunioni per la storia antica ed alto-medievale degli Ungheresi
Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise
Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros

01_023_A_W-2014

Az előadások a terv szerinti rendben megtörténtek. Egy külföldi tanulmányút
miatt a szeptember 17-ei előadást az elnöknek jelölt Darai Lajos tartotta „Válasz
korai történelmünk fontos kérdéseire Anonymus újraolvasása után” címmel. Az
év utolsó előadását a terezett előadó megbetegedése miatt prof. Csámpai Ottó
tartotta, amelyben nagy sikerrel bemutatta oktatói tevékenységét nyelvrokonainknál, az udmurtoknál.
Május 21-én megemlékeztük egyesületünk néhai díszelnökségi tagjáról,
cpt. dr. dr. Juba Ferencről, ausztriai alelnökünkről. Előadó dr. Csihák György és
az elnök prof. Csámpai Ottó. A Magyar Tengerészek Egyesületének tagjai szép
hozzászólásokkal kiegészítették az előadást. A képen látható az előadó, az elnök
és Bauer József I. oszt. tengerész kapitány, nyugállományú hajóparancsnok, aki
Juba Ferenc tanítványa volt és bemutatta azt a tankönyvet, amit Juba írt a hajó
orvoslásról, ami minden magyar hajónkon leltári tárgy volt.
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Előadó dr. Csihák György és
az elnök prof. Csámpai Ottó

Dr. Kósa Géza történész
professzor (Melbourne),
előadása alkalmával
vehette át az egyesületi
tagságáról szóló okiratát
és egyesületi jelvényét,
mint dísztagunk,
prof Váralljai Csocsán
Jenőtől (Oxford),
június 18-án

És egy kép a közönségünkről
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Munkacsoportjaink közül a „Régi magyar nyelvű rovásírások munkacsoportunk”, Szekeres István, a tudományos tanácsunk titkára vezetésével a
budakalászi „Kós Károly Általános Művelődési Központ”-ban kilenc
alkalommal tartott nyilvános ülést, általában havonta, ahol megtárgyaltak és
megvitattak minden alkalommal egy-egy kiválasztott témakört.

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület

2015

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
Árpád fejedelem díj 2012
Encyclopaedia Hungarica

Közérdekű Egyesület
Gemeinnütziger Verein

Budakalász

Hungarian Historical Society of Zurich
Association Historique Hongroise de Zurich
Società Storica Ungherese di Zurigo
Associación Histórica Húngara de Zürich

Meghívó

CH-8047 ZÜRICH
Postfach 502
zmte@freemail.hu
www.zmte.org
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
Kapcsolati cím Magyarországon: Haraszti Zsuzsanna
H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10.
Tel: +36/1/389 4087 haraszti.zsuzsanna@chello.hu

Január 22.

Nyilvános előadás
általában minden hónap utolsó
pénteki napján
Kezdete: pontosan 17 óra
Belépés díjtalan
Az előadást vita követi
Helye:
Kós Károly Általános
Művelődési Központ
H-2011 Budakalász,
Szentendrei út 9.
Telefon: +36/26/340-468
Fax: +36/26/540-422
e-mail: info@koskarolymh.hu
web: www.koskarolymh.hu

Előadás

Elnök

Dr. Pandula Attila, az MTA
(történelemtudomány) doktora, ELTE BTK docens,
Budapest, ZMTE
Az Arany Vitézségi Érem története az első
világháború korszakában

dr. Újváry Zsuzsanna
történész, kandidátus, egyetemi
docens, PPKE BTK, Budapest,
ZMTE
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Február 27.

dr. Csihák György történész, a ZMTE elnöke,
Zürich
Bevezető a ZMTE előadásaihoz

Szekeres István, a székely és
ótörök írás kutatója,
Budakalász, ZMTE
(munkacsoport titkár)

Március 27.

Szekeres István, a székely és ótörök írás kutatója,
Budakalász, ZMTE
Egyetemes írástörténeti áttekintés

Dr. Mandics György írás és
művelődéskutató

Április 24.

Záhonyi András régi írások kutatója, Budapest,
ZMTE
Mezopotámia. A régi sumer és akkád kutúráról –
röviden

Szekeres István, a székely és
ótörök írás kutatója,
Budakalász, ZMTE

Május 29.

Szekeres István, a székely és ótörök írás kutatója,
Budakalász, ZMTE
A történeti összehasonlító jeltörténet módszerének
írástörténeti műveletei

Záhonyi András régi írások
kutatója, Budapest, ZMTE

Június 26.

Dr. Farkas László PhD okleveles írásanalitikus
Írásanalitika. Az írásanalitika rendszere,
komplexitása, elmélete, kompetenciája

Dr. Harai Dénes kandidátus,
katona-pedadógus, egyetemi
tanár, NKE Budapest, ZMTE

Szeptember 25.

Dr. Farkas László PhD okleveles írásanalitikus
Az íráskép-földrajz fogalmi apparátusa

Szekeres István, a székely és
ótörök írás kutatója,
Budakalász, ZMTE

Október 30.

Záhonyi András régi írások kutatója, Budapest,
ZMTE
Az etruszk kultúráról röviden. Róma alapítói

Dr. Bérczy Szaniszló, a
földrajztudomány kandidátusa,
ELTE Fizikai Intézet, ZMTE

November 27.

Dr. Mandics György írás és művelődéskutató
Elveszett magyar krónikák

Záhonyi András régi írások
kutatója, Budapest, ZMTE

Megjegyzés: háznagy: Lányi Ernő ZMTE, Molnár Zsuzsanna ZMTE, v. Rihmer Aurél ZMTE, Sancz Klára Mária Lujza ZMTE. ZMTE = a Zürichi Magyar
Történelmi Egyesület tagja; PPKE = Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba; KJF = Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár; ELTE = Eötvös Lóránd
Tudományegyetem, Budapest; BTK = Bölcsészettudományi Kar
Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians
Segreteria delle riunioni per la storia antica ed alto-medievale degli Ungheresi
Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise
Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros

01_023_A_W-2014
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Egy másik munkacsoportunk, a Horthy-korszak történelemtudományos
vizsgálatával foglalkozik, dr. Pandula Attila, az MTA (a történelemtudomány
doktora), a tudományos tanácsunk titkára vezetésével. Egy nagyobb rendezvényt
tartott 2015. április 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző Karral, az egyetem új kampuszán (lásd: Acta XXXI/3.).
Műsora és meghívója a következő:
FELHÍVÁS
az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara,
és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület az
I. Világháború centenáriuma alkalmából
emlékkonferenciát rendez

A HAZÁÉRT
címmel
Ideje: 2015. április 24.
Helyszíne: NKE kápolna. 1083 Budapest Ludovika tér 1.
A konferencia célkitűzése:
(1) Tisztelegni a háború magyar katonahőseinek, katonáinak helytállása előtt.
(2) Tudományos igényű megemlékezés az első Nagy Háborúról, és
következményeiről Európa és Magyarország szempontjából.
(3) Megerősíteni a magyar azonosságtudatot.
A konferencia fő témaköre:
Az I. VILÁGHÁBORÚ
̶
̶
̶
̶
̶

a háború kirobbanása, a hadviselő felek, katonai szövetségek;
a háború hadszínterei, hadseregek, haditechnikák, stratégiák és
hadműveletek;
a háború tábornokai, magyar katonahősei;
az Osztrák-Magyar Monarchia demográfiai viszonyai, háborús
veszteségek;
a háború következményei, a trianoni békediktátum.

Elsősorban a konferencia témaköreiben várjuk javaslatukat és
jelentkezésüket előadásra, hozzászólásra, de lehet jönni jelentkezés nélkül is,
mint érdeklődő.
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A konferencia szerkezete: a fent jelzett témaköröknek megfelelően hat – nyolc
20 perces plenáris előadást tervezünk. A plenáris előadásokat vita, valamint
rövid kérdések és 5-8 perces hozzászólások követik.
Konferencia közben egy nagyobb szünetet tartunk.
Jelentkezés: az előadásra legalább 1 oldalas szinopszissal lehet jelentkezni.
Kérjük a szinopszist email-en megküldeni, amit visszaigazolunk és
megjelentetjük az egyetem honlapján is. A konferenciát a „Társadalom és
Honvédelem” kari folyóirata tematikus számaként kiadja. Ezért kérjük az
előadások és a kidolgozott hozzászólások szövegének megküldését, a
konferencia operatív szervezőjének, prof. Harai Dénesnek, email címére.
Beküldési és levelezési címek:
E-mail: harai.denes@uni-nke.hu
Postacím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9–11.
Határidők:
2015. március 1-ig. Előadók jelentkezése e-mailben, a kért szinopszissal.
2015. március 15-ig. A szervezők visszajelzése az előadók és előadásuk
elfogadásáról.
2015. március 30-ig. Az előadók értesítése az előadások sorrendjéről.
2015. április 10-ig. A konferencia elektronikus programfüzetének közzététele.
2015. május 29-ig. A konferenciai előadások és hozzászólások végleges
változatának megküldése kiadáshoz.
Regisztráció: 2015. április 24. 09.00-től 09.30-ig.
Kezdési időpont: 2015. április 24. 09.30-kor.
A konferencián való részvétel: díjmentes
Konferencián fogadás: díjmentes
Az utazást és a szállást a szervezők nem tudják fizetni, ezért önköltséges.
A konferencia média-nyilvánossága: a Magyar Honvédség, az NKE és
karai folyóiratai, továbbá az érdeklődő hazai, és külföldi sajtó részére
biztosított.
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A rendezvénnyel kapcsolatban kiadtuk az alábbi közleményt:

„A HAZÁÉRT”
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület közleménye
Miután a magyar kormány ajánlotta, hogy kiemelten foglalkozzunk az első
világháború történelmi eseményeivel és magyar következményeivel, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint
Egyesületünk a ZMTE, eddig két történelemtudományos rendezvényt szervezett
kifejezetten ebben a tárgyban az Egyetemen „A HAZÁÉRT” címmel. Az első
volt 2014. november 28-án, a második 2015. április 24-én.
Mindkét rendezvényen Magyarországról, Szlovákiából és Svájcból jeles
szakértők elemezték a tárgyat. Meghallgattunk és megvitattunk összesen
tizenhat előadást. A sorozatot munkacsoportunkban folytatjuk.
Mindkét rendezvény teljes anyaga megjelenik digitálisan honlapunkon
(www.zmte.org) és a magyar, valamint az európai digitális könyvtárban.
Kiadványainkat az MTA elfogadja a Magyar Tudományos Művek Tára
(MTMT) publikációs adatbázis számára, mint megjelenési helyet. Az első
rendezvény kötete már megjelent: Acta Historica Hungarica Turiciensia XXX.
évfolyam 1. szám, a ZMTE 70. számú kiadványaként (lásd: Acta XXXI/1.). A
következő is hamarosan megjelenik, de papíron is, mint a „Társadalom és
Honvédelem” című egyetemi szaklap különszáma. (Lásd: Acta XXXI/3.)
Nem tudunk ebben a tárgyban más, akár hasonló színvonalú rendezvénysorozatról. A két világháború közötti időszak elemzésével foglalkozik eddig
tizenegy megjelent kötetünk.
Zürich/Budapest, 2015. április 29.
ELNÖKSÉG
Elhangzott előadások a rendezvényen:
Elsőként Harai Dénes professzor emlékezett meg az időközben elhunyt Szabó
A. Ferencről, aki mint tudományos tanácsunk tagja az egyetem
képviseletében, egyik szervezője volt ennek a rendezvényünknek.
Oplatka Gábor (Zürich): Magyar katonák harcai Svájc határán 1915–1918 (Az
olasz front nyugati vége. Rayon 1.)
Asqui Jorge Kristóf (NKE, Budapest): Kövessházi Hermann működése a keleti
fronton (1914–1915)
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Gróf Lajos (ZMTE, Érsekújvár): Az I. világháború történetének felvidéki
vonzatai
Pandula Attila (ELTE, ZMTE, Budapest): A Nagy Katonai Érdemérem (1916–
1918), különös tekintettel a társadalomtörténeti vonatkozásokra
Darai Lajos (KJF, ZMTE, Székesfehérvár): Az első világháború és magyar
veszteségeinek legmélyebb gyökerei
Csihák György (ZMTE, Zürich): Egy magyar ember gondolatai Trianonról
Harai Dénes (NKE, ZMTE, Budapest): A Trianon-trauma katonai reflexiója
Sándor Istvánné Kern Mária Antónia (NKE, Budapest): Nagyapám első
világháborús ényképei
Németh Szilvia (Városi Könyvtár, Pozsony): Hősök voltak. Honfitársaink, akik
a Nagyháborúban hazájukért áldozták életüket
Róbert Péter (OR-ZSE Budapest): Egyenlő jog a hősi halálra. Magyar Zsidók az
első világháborúban
Az összefoglalót J. Újváry Zsuzsanna tartotta.
Néhány kép a rendezvényről

Az elnökség tagjai: dr. Csihák György a ZMTE elnöke,
dr. J. Újváry Zsuzsanna kandidátus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense és
dr. Harai Dénes kandidátus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora
– mindketten dísztagjaink és tagjai tudományos tanácsunknak.
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Előadó dr. Pandula Attila MTA doktora, ELTE docens…

…és dr. Darai Lajos kandidátus, professzor emeritus Kodolányi János Főiskola,
egyesületünk dísztagjai, mindkettő tudományos tanácsunk titkára
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A közönség egy része

Előadó Gróf Lajos (Érsekújvár) egyesületük dísztagja és a rendezvény elnöksége
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Évi rendes taggyűlésünk idén is Budapesten volt, az Aranytíz Kultúrházban,
ahol újraválasztottuk a régi elnökségünket.

Jegyzőkönyv
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
31. taggyűléséről 2015. június 20-án, Budapesten,
az Alapszabály 4. pontja szerint
Kezdete: 13,00 óra
A taggyűlésen részt vesz 19 szavazattal rendelkező egyesületi tag (1. sz.
melléklet). A résztvevők megegyeznek abban, hogy a szavazások nyilvánosak.
Ezt követően a Taggyűlés 19 igen szavazattal megválasztja:
– a jegyzőkönyv vezetőjévé Darai Lajost (Kápolnásnyék) és a jegyzőkönyv
hitelesítőjévé Csámpai Ottót (Pozsony);
– jóváhagyja az elnökség által előzetesen kiküldött meghívóban szereplő
napirendet (2. sz. melléklet).
– A taggyűlés: legmélyebb tisztelettel elbúcsúztatja az egyesület elhunyt
tagjait: Bakos Ibolya (Bern), Marinka Ludwig (Unterengstringen), Mühlethaler
Christian (Bern), és az egyesület érdekében kifejtett munkájukért jegyzőkönyvi
köszönetet mond;
– jóváhagyja a 2014. évi taggyűlés jegyzőkönyvét változtatás nélkül (3. sz.
melléklet).
Az elnökség beszámolója az alábbi részekből áll:
1. Az elnök beszámol az egyesület egész évi tevékenységéről és a
különböző országokban megtartott havonkénti rendezvényekről.
Továbbra is folytatjuk honlapunk megújítását.
Tudományos kutatómunkánkat folytatjuk a két munkacsoportunkban. A
régi magyar nyelvű rovásírások munkacsoportunk havonta nyilvános
ülést tart Budakalászon a Kós Károly Általános Művelődési Központban.
A Horthy-korszak történelemtudományos vizsgálata munkacsoportunk
újabb rendezvényt szervezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, az
egyetem campusán; kötete elektronikusan megjelent a szokásos
megjelenési helyeken.
Az Acta Historica Hungarica Turiciensia periodikát újabban a Magyar
Tudományos Akadémia elfogadja a Magyar Tudományos Művek Tára
(MTMT) publikációs adatbázis számára, mint megjelenési helyet.
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Folytatjuk a múlt év januárban megkezdett, két évig tartó történelemtanár továbbképzést Komáromban (Szlovákia), együttműködésben a
Kodolányi János Főiskolával (Székesfehérvár) és a CSEMADOK helyi
szervezetével.
Pilisszántón, közösen a Pilisszántóért Egyesülettel, 2014. augusztus 20-án
visszatekintettünk ünnepi istentisztelettel és tudományos emléküléssel a
menekült magyarok 1947. augusztus 20-i altöttingi zarándoklatára és a
történelmi alkotmányunk alapján utoljára szabadon választott magyar
országgyűlésünk akkor ott tartott utolsó ülésére. Ennek is megjelent
kötete a szokásos formában, ez a 70. számú kötetünk.
Beszámolnak a munkacsoportok vezetői.
Az elnökség jelenlévő tagjai beszámolnak saját végzett munkájukról.
A pénztáros beszámol a pénzügyekről (4. sz. melléklet) és bejelenti,
hogy az egyesület pénzforgalma a folyó üzleti évben negatív
egyenleggel zárult. Az egyesületnek vagyona nincs. A pénztáros áprilisi
halála folytán a jelentést most, kivételesen az elnök írja alá. A számviteli
ellenőrök beterjesztik jelentésüket és javaslatukat (5. sz. melléklet).
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
zürichi közhasznú intézmény, az adományok az adóban elszámolhatók.
B. A taggyűlés az alábbi határozatokat hozza mindig 19 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 2016. évi teljes egyesületi műsor
szervezésével és lebonyolításával.
C. A taggyűlés köszönetét fejezi ki: Barna Bogyónak, Csámpai Ottónak,
Darai Lajosnak, Gáspár Róbertnek, Gedai Istvánnak, Harai Dénesnek,
Haraszti Zsuzsannának, Molnár Zsuzsannának, Pandula Attilának és
Szekeres Istvánnak, az egyesület érdekében kifejtett áldásos
tevékenységükért.
D. A taggyűlés 19 igen szavazattal megválasztja egy évre az elnököt és 19
igen szavazattal egy évre az elnökség tagjait, valamint egy számviteli
ellenőrt két évre (6. sz. melléklet).
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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: 17.30 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 (Pozsony)
Melléklet: 6 db.
Egyesületünk új címe: CH-8004 Zürich, Birmensdorferstrasse 51.
Egyesületi közleményt csak e-mail címre küldünk.
Kapcsolati címünk Magyarországon:
Haraszti Zsuzsanna
H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10
T: +36/1/389 4087; E-mail: haraszti.zsuzsanna1@chello.hu
Az egyesület e-mail címe: zmte@freemail.hu.
Erre a címre mindenki küldje el email címét – akár gondolja,
hogy tudjuk, akár nem.
Honlapunk: www.zmte.org
Segítség: aki tud, biztosítson ide kapcsolatot (link).
Eszme-csere rovatunkban két nyelven lehet vitatkozni.
Digitális folyóiratunkba várjuk az írásokat: zmtehu@gmail.com
Honlapunk fennmaradásának biztosítéka: gyakori látogatása!
Az év során megjelent még egy Pannon Folyóirat szám is (lásd: Acta XXX/2.)
Elmondhatjuk, hogy – a magyarok Istene segítségével – ismét egy mozgalmas
és sikeres évet zártunk.
Zürich, 2015. karácsonyán
Csihák György
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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.
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