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AA  ZZÜÜRRIICCHHII  MMAAGGYYAARR  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII  EEGGYYEESSÜÜLLEETT  

ŐŐSSZZIINNTTEE  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE  XXXXIIXX  
 

Egyesületünk életének fennállása harmincadik évét megéltük. Ez egy fél 

emberöltő – egy egyesület életében igen nagy idő. Lássuk a legfontosabb 

adatokat: 

 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

30 éve számokban 
 

Taglétszám 

fölvéve      254 

jelenleg öt világrész 21 országában    67 

Nagyrendezvényeink        9 országban 46 

Előadások száma 

nagyrendezvényeinken             1’133 

 négy világrész 22 országában több mint  200 településén 

további több mint              1’700 

Előadó szakemberek száma             1’110 

Hallgatóság 

nagyrendezvényeinken 7’438 

egyéb rendezvényeinken kb.            20’000 

Könyvkiadás                   67 kötet 70’770 példányban digitálisan 

                                                                   abból 15 kötet csak digitálisan 

Könyvterjesztés 

 ingyen kapta:  nagyrendezvényeink résztvevői (3-400), 

 300 könyvtár a Kárpát-medencében és további 70 ország 156 könyvtára 

 

Az Encyclopaedia Hungarica tulajdonosa 

Saját források és kiadások 

1985. december 1. – 2014. október 31. több mint 270’000 Sfr.;         

mintegy 62 millió forint; tagdíj nincs 

 

Egy felszentelt egyesületi zászló 

Zürichi közérdekű intézmény 

Háromszor jelölve az Európai Únió „René Descartes“ tudományos díjára.

     

   

Elnökség 
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30 Jahre Ungarisch Historischer 

Verein Zürich in Zahlen  
 

Mitglieder 

aufgenommen    254 

 gegenwärtig 67 in 5 Kontinenten und 21 Ländern 

Grossveranstaltungen    46 in 9 Ländern 

Vorträge 

 Grossveranstaltungen              1’133 

 weitere mehr als              1’700 Vorträge in mehr als 

 zweihundert Ortschaften in 4 Kontinenten und 22 Ländern 

Vorträge gehaltene Experten             1’110 

Besucher 

 Grossveranstaltungen              7’438 

 sonstige Veranstaltungen cca.           20’000  

Bücher herausgegeben              67 Titel 70’770 Exemplare (auch 

digitalisiert) 

                  dabei 15 nur digitalisiert 

Kolportage 

gratis an: Teilnehmer unserer Grossveranstaltungen (3-400), 

 300 Bibliotheken im Karpatenbecken und 

 156 Bibliotheken in 70 Ländern 

Eigentümer der Encyclopaedia Hungarica 

Eigene Mittel und Verwendungen 

 1. Dezember 1985-31. Oktober 2014 rund Sfr 270'000, keine Mitglie-

derbeiträge 

Eine geweihte Vereinsfahne 

Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich 

Nominiert dreimal für den „René Descartes Prize“ der Europäischen 

Union 

         

Präsidium 
 

CH-8047 Zürich Pf. 502.   zmte@freemail.hu       www.zmte.org 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.org/
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 Életünk a rendezvények szervezése tekintetében úgy alakult, amint azt az 

előző években terveztük: munkacsoportok dolgoznak és a csoportok saját 

rendezvényeiken egyeztetik, fejlesztik álláspontjukat. A rendezvényeik közötti 

időben főleg az interneten cserélnek eszmét. Amint van értékelhető eredmény, 

azt könyv formában és csak digitális módon megjelentetjük. Ebben annyi az 

újdonság, hogy ma digitális kiadványaink nemcsak saját honlapunkon 

(www.zmte.org), továbbá a magyar és az európai digitális könyvtárban 

(honlapunkon a kiadványaink menüben csak rá kell kattintani választott 

kiadványunkra és máris ott vagyunk), hanem a Magyar Tudományos Akadémia 

tudományos tárában is megjelennek. 

 Az év során egy kiadványunk jelent meg, a 68-ik, mint a „Pannon 

Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata”, Tudományos Tanácsunk 

szerkesztésében, főszerkesztő dr. Darai Lajos, elérhetőségük: 
 

 

          ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET 

        UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 
Ötvenhét tudományos kiadványunk elérhető a Világhálón (Interneten) az alábbi címe-

ken, ingyen letölthetően  

(Kiadványainkat, folyóiratunkat 2007-től csak digitálisan jelentetjük meg.)  
A ZMTE honlapján: www.zmte.org  

Az Országos Széchenyi Könyvtár (OSzK) Magyar Elektronikus Könyvtárában (MEK):  

 

Az összes kötetünk elérhető innen, ahol görgetni kell az oldalt és a kívánt címre kattintani:  

http://mek.oszk.hu/cgi-bin/XAPIAN_KERES/MEK_EPA_DKA_search.cgi,, illetve itt:  

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0067   

OSZK MEK és EPA által a Világhálón tartott köteteink elérhetők európai uniós digitális 

könyvtárban is (European Library. Connecting knowledge) a következő a címeken:  
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=0,   

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=20,   

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=40,   

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=60,   

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=80,   

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=100,   

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=120,   

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=140.   

Az OSzK Elektronikus Archívum és Adatbázisban (EPA):  

Acta Historica Hungarica Turiciensia, a Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont 

Folyóirata (23-28. évfolyam, 2008-2013):  
http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01445, illetve itt:  

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1445.   

Acta Historica Hungarica Turiciensia (1–28. évf., 1986-2012):  
1. Magyar Őstörténeti Találkozó (MŐT) előadásai és iratai. Benidorm, 1986.  

http://mek.oszk.hu/06300/06366/06366.pdf.   

http://www.zmte.org/
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/XAPIAN_KERES/MEK_EPA_DKA_search.cgi
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0067
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=0
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=20
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=40
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=60
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=80
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=100
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=120
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=140
http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01445
http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1445
http://mek.oszk.hu/06300/06366/06366.pdf
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2. MŐT előadásai és iratai. Zürich, 1987. http://mek.oszk.hu/06400/06487/06487.pdf.  

3. MŐT előadásai és iratai. London, 1988. http://mek.oszk.hu/05900/05930/05930.pdf.  

4. MŐT előadásai és iratai. Felsőőr (Oberwart), 1989. 

http://mek.oszk.hu/05900/05927/05927.pdf.   

5. MŐT előadásai és iratai. Altenberg, 1990. http://mek.oszk.hu/06800/06833/06833.pdf.   

6. MŐT előadásai és iratai. Szent Gallen, 1991. http://mek.oszk.hu/05900/05946/05946.pdf.   

7. MŐT előadásai és iratai. Szentendre, 1992. http://mek.oszk.hu/06800/06844/06844.pdf.   

Magyarok Őstörténete. Összefoglaló. http://mek.oszk.hu/06300/06375/06375.pdf.   

1. Magyar Történelmi Iskola (MTI) előadásai és iratai. Szeged, 1992. 

http://mek.oszk.hu/06400/06488/06488.pdf.   

Magyar Történelmi Tanulmányok 1. (A 2. MTI elé.) 

http://mek.oszk.hu/06400/06486/06486.pdf.   

2. MTI előadásai és iratai. Tab, 1993. http://mek.oszk.hu/06300/06381/06381.pdf.   

8. MŐT előadásai és iratai. Kaposvár, 1993. http://mek.oszk.hu/06500/06527/06527.pdf.   

9. MŐT előadásai és iratai. Tapolca, 1994. http://mek.oszk.hu/06700/06769/06769.pdf.   

3. MTI előadásai és iratai. Tapolca, 1994. http://mek.oszk.hu/06300/06365/06365.pdf.   

Die Frühgeschichte der Ungarn. Zusammenfassung. 

http://mek.oszk.hu/06300/06362/06362.pdf.   

1. Övezeti Történésztalálkozó (ÖTt) előadásai és iratai. Székelyudvarhely, 1994.  

http://mek.oszk.hu/06300/06364/06364.pdf.   

2. ÖTt előadásai és iratai. Komárom, 1994. http://mek.oszk.hu/06300/06370/06370.pdf.   

10. MŐT és 4. MTI előadásai és iratai. Tapolca, 1995. 

http://mek.oszk.hu/06500/06505/06505.pdf.   

Csihák György: Beszélgetés népemmel a hazánkról. 1995. 

http://mek.oszk.hu/11200/11213/11213.pdf.   

3., 4., 5., 6., 7. ÖTt előadásai és iratai. 1995-1999. 

http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf.   

11. MŐT Honfoglalásunk és előzményei és 5. MTI Keresztény egyházak és történelmi sze-

repük a Kárpát-medencében  
előadásai és iratai. Tapolca, 1996. http://mek.oszk.hu/06500/06503/06503.pdf.   

Germann Georg: A Berni Történelmi Múzeum magyar emlékei. 1996. 

http://mek.oszk.hu/05900/05935/05935.pdf.   

Csihák György: Ex Oriente Lux. Zürich–Budapest, 1996. 

http://mek.oszk.hu/06300/06363/06363.pdf.   

6. MTI Magyar út és nehézségei a nemzetállamtól az övezetek Európájába a huszadik szá-

zad fordulóján és 12. MŐT Avarok – Onogurok – Magyarok előadásai és iratai. Tapolca, 

1997. http://mek.oszk.hu/06800/06837/06837.pdf.   

13. MŐT A honfoglalás évfordulójára és 7. MTI Az 1848-1849-es magyarországi polgári 

forradalom és szabadságharc évfordulójára előadásai és iratai. Tapolca, 1998. 

http://mek.oszk.hu/06500/06536/06536.pdf.   

8. MTI Az első világháború és magyar történelmi következményei (1914-1921) és 14. MŐT 

Szent István és a magyar államalapítás. Tapolca, 1999. 

http://mek.oszk.hu/06800/06802/06802.pdf.   

Csihák György: Válasz népem kérdéseire a hazánkról. 1999. 

http://mek.oszk.hu/05900/05921/05921.pdf.   

Die Ungarn und die Abtei Sankt Gallen. Magyarok és a Szent Galleni Apátság. Sankt 

Gallen–Budapest,  

http://mek.oszk.hu/06100/06107/06107.pdf.   

Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet II. Kísérlet a magyar eredet kérdésének 

megoldására. Budapest–Zürich, 1999.  

http://mek.oszk.hu/06400/06487/06487.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05930/05930.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05927/05927.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06833/06833.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05946/05946.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06844/06844.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06375/06375.pdf
http://mek.oszk.hu/06400/06488/06488.pdf
http://mek.oszk.hu/06400/06486/06486.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06381/06381.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06527/06527.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06769/06769.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06365/06365.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06362/06362.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06364/06364.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06370/06370.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06505/06505.pdf
http://mek.oszk.hu/11200/11213/11213.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06503/06503.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05935/05935.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06363/06363.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06837/06837.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06536/06536.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06802/06802.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05921/05921.pdf
http://mek.oszk.hu/06100/06107/06107.pdf
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http://mek.oszk.hu/06700/06783/06783.pdf.   

15. MŐT A magyar műveltség gyökerei és 9. MTI Az 1930-as évek magyar műveltsége elő-

adásai és iratai. Felsőőr (Oberwart), 2000. http://mek.oszk.hu/06700/06799/06799.pdf.   

8. ÖTt Délközép Kárpát-medence műveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és 

népi műveltségük fejlődésére előadásai és iratai. Decs, 2000. 

http://mek.oszk.hu/05900/05926/05926.pdf.   

9. ÖTt Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-medencében, különös tekintettel a gömöri 

tájegységre előadásai és iratai. Rozsnyó, 2000. http://mek.oszk.hu/06700/06792/06792.pdf.   

Csihák György: Dunhuang barlangképei és a Sánszi agyagkatonák néma üzenete. A 

magyar műveltség gyökereiről. Budapest–Zürich, 2000. 

http://mek.oszk.hu/06300/06368/06368.pdf.   

16. MŐT Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban, 10. MTI A má-

sodik világháború és történelmi következményei Magyarországon 1939-1949. Szentendre, 

2001. http://mek.oszk.hu/06700/06790/06790.pdf.   

Csihák György: Magyar nempolitikai írások. Bp.-Zürich. 2002. 

http://mek.oszk.hu/05900/05917/05917.pdf.   

Magyar történelem. Tízezer év - ezer oldalról. 2002. 

http://mek.oszk.hu/05900/05939/05939.pdf.   

17. MŐT és 11. MTI előadásai és iratai. Budapest, 2003. 

http://mek.oszk.hu/05900/05943/05943.pdf.   

18. MŐT A magyar huszárság tört. 12. MTI A lovasműveltség. Nyíregyháza, 2004. 

http://mek.oszk.hu/06800/06824/06824.pdf.   

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 20 éve, 1985-2004. 

http://mek.oszk.hu/06000/06008/06008.pdf.   

Csihák György: Forog a történelem kereke... Bp.–Zürich, 2004. 

http://mek.oszk.hu/05900/05916/05916.pdf.   

Acta Historica Hungarica Turiciensia. Kiadványaink tartalma 2006. 

http://mek.oszk.hu/06000/06007/06007.pdf.  

19. MŐT Őstörténetünk és a genetika, 13. MTI 1456-1606-1956. 2006. 

http://mek.oszk.hu/09100/09137/09137.pdf.   

20. MŐT előadásai és iratai. Hódmezővásárhely, 2007. 

http://mek.oszk.hu/06800/06849/06849.pdf.   

Árpád-házi Szent Erzsébet tudományos emlékülés előadásai. 2007. 

http://mek.oszk.hu/06800/06850/06850.pdf.   

Hunyadi Mátyás és a magyar újjászületés. Esztergom, 2008. október 3-4. 

http://mek.oszk.hu/09100/09125/09125.pdf.   

A ZMTE Őszinte Története, 1985-2009. http://mek.oszk.hu/09100/09126/09126.pdf.   

Csihák György: „Cum Deo pro Patria et Libertate.“ „Horthy fasizmus“ - „Antall-

demokrácia.“ Történelmi előzmény  
és párhuzam. Budapest–Zürich, 2010. http://mek.oszk.hu/09100/09110/09110.pdf.   

1920. június 4-től 1944. december 21-ig tartó események. Bp., 2010. 

http://mek.oszk.hu/09400/09484/09484.pdf.   

Zentai tört.tanár-továbbk. vizsg.ea. Budapest–Zürich, 2010. 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00004/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2011.pdf.     

Altöttingi Országgy. tört.-i vizsg. 2012. 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00007/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2012_2.pdf.   

 
 

Megjegyzendő, hogy több – oda nem találó – kiadványunk nem kerül a 

világhálóra.  

http://mek.oszk.hu/06700/06783/06783.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06799/06799.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05926/05926.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06792/06792.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06368/06368.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06790/06790.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05917/05917.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05939/05939.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05943/05943.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06824/06824.pdf
http://mek.oszk.hu/06000/06008/06008.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05916/05916.pdf
http://mek.oszk.hu/09100/09137/09137.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06849/06849.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06850/06850.pdf
http://mek.oszk.hu/09100/09125/09125.pdf
http://mek.oszk.hu/09100/09126/09126.pdf
http://mek.oszk.hu/09100/09110/09110.pdf
http://mek.oszk.hu/09400/09484/09484.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00004/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2011.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00007/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2012_2.pdf
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Az év során négy nagyobb rendezvényünk volt. 

 

 

   1. A komarnói (Komárom Szlovákiai része) CSEMADOK szervezettel 

elkezdtük két évig tartó rendezvénysorozatunkat, amit mindég a Kodolányi 

János Főiskolával szervezünk közösen, mint „történelemtanárok 

továbbképzését”. A szervezés ezúttal rekordidő alatt megtörtént. A Főiskola az 

újév első alkalmával elhatározta: 
 

Tisztelt Elnök Úr! 

 A Kodolányi János Főiskola Rektori Tanácsa 2014. január 6-i ülésén megtár-
gyalta a ZMTE és a révkomáromi Csemadok Városi Szervezete között kötendő 
együttműködési szándéknyilatkozatot, s a KJF-nek a két fél közötti együttműkö-
désében való részvételét. A Rektori Tanács ezzel kapcsolatosan az alábbi dön-
tést hozta: 

1.       A KJF és a ZMTE közötti együttműködési megállapodás értelmében a KJF 
támogatja a révkomáromi Csemadok Városi Szervezettel kötendő együttműkö-
dést. Amennyiben lehetséges, az együttműködésnek harmadik félként részese 
kíván lenni. 

2.       A KJF oktatói részt vesznek a Magyar történelmi tárgyú előadássorozat-
ban függetlenül attól, hogy a ZMTE tagjai-e vagy sem. 

3.       A KJF az előadássorozat végén a sikeres vizsgát tett hallgatóknak „Emlék-
lapot” állít ki. Tanúsítvány kiadására az új felnőttképzési törvény előírásainak 
figyelembe vételével nincs törvényes lehetőség. 

  

Üdvözlettel: 
Dr. Vizi László Tamás 

főtitkár 
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Eközben oktatási felelősünk, Darai Lajos, a Főiskola emeritus professzora két 

hét alatt megszervezte az egész rendezvénysorozatot, amit a helyszínen 2014. 

január 25-én megnyitott dr. Csámpai Ottó CSc, etnoszociológus kandidátus, a 

Nagyszombati Egyetem habilitált egyetemi docense és dr. Darai Lajos CSc, a 

filozófia tudomány kandidátusa. Ezt követik az előadások és a foglalkozások, 

minden hónap utolsó szombatján, a magyar nemzeti történelemtudomány színe-

java oktatói résztvételével, az alábbi terv szerint: 

 

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 Já-

nos 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 ős-

története. (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: nemzet-

ség, törzs, a nemzet mint kulturális közösség, a nemzet mint nyelvi közösség, a nemzeti jel-

lem 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. 
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.) 

Az Árpád-kori írásbeliség magyar zárványai. Rövid magyar írástörténet. (I/10/g, IV/40, 

V/47/b.) 



119 
 

4. ELŐADÁS: 2014. április 26. 
Mesterházy Zsolt magyar ókor kutató: 

A magyar ókor története: a Kárpát-medence történeti folyamatossága, a Kárpát-medencei etno-

genezis 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 Tan-

szék (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.  

 

6. 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 Csillagösvény építése és 

történelmi előzményei. (II/14, 18, IV/38,42.) 
 

7. 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. Tu-

rizmus és Földrajztudományi Intézet: 

Magyarország történeti földrajza vázlata (895–1920). (I/2,8, II/11, IV/40, V/46, VI, VIII.) 

(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.) 

Magyar ipartörténet földrajz, közlekedésföldrajz 1920-ig. (I/8, III/21/i-o,26/e-f,VI, VIII.) 

 

8. 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: 
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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.) 

 

9. 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.) 

Dr. Gedai István CSc, numizmatikus, a történelemtud. kandidátusa, a Magyar Nemzeti Múze-

um ny. főig.:  

A pénzverési kezdetei Magyarországon, magyar uralkodók pénzeinken. (I/1,2, II/12, IV/24, 

39.)  
 

10. ELŐADÁSI NAP: 2014.december 20. 
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.) 

Rihmer Aurél történész: 

A magyar királyi hatalom kialakulása a X-XI. században. A XIV. századi társadalmi átalakulá-

sok. (III/25.) 

 

11. 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 közép-európai 

nagyhatalom vélt szövetségesei. Az európai nemzetállamok, a kialakuló Habsburg Birodalom 

és a valós ellenség, az Oszmanídák birodalma. (III/26-30.) 
 

12. 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 funkcioná-

lása. (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.) 

Dr. Prokopp Mária CSc, művészettörténész, a művészettörténet kandidátusa, professor emeri-

tus, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet: 

Mátyás-kori művészetünk helye Európában. (III/26, V/54.) 

Az egyetemszervező Vitéz János esztergomi érsek. (III/26, V/54.) 
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13. ELŐADÁSI NAP: 2015. március 28. 
Dr. Újváry Zsuzsa PhD, történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Böl-

csészettudományi 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.) 
 

14. 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.) 
 

15. 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.) 

 

16. ELŐADÁSI NAP: 2015. június 27. 
Dr. Demeter Zsófia CSC, történész, a történettudományok kandidátusa, a Szent István Király 

Múzeum igazgatója, főiskolai tanára: 

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.) 
 

17. ELŐADÁSI NAP: 2015. szeptember 26.  
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.) 

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. 
 

18. ELŐADÁSI NAP: 2015. október 31.  
Nyáry Gábor történész, doktorandusz: 

Teleki Pál második miniszterelnöksége. (III/33, 34.) 

Dr. Miklauzič István közgazdász, történelemkutató: 

Egy ezredes naplója 1914–1920. (III/33, 34.) 
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Az altöttingi Országgyűlés résztvevőiről és helyszíneiről. (III/33, 34, 35.) 

Jávor Miklós történész: 

Az arisztokrácia s a hungarista mozgalom kapcsolatának vizsgálata 1944 előtt és után. (III/ 34, 

35.) 

 

19. ELŐADÁSI NAP: 2015. november 28. 
Dr. Szabó A. Ferenc CSc, politológus, ny. egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Politika-tudományi Tanszék —Dr. Ardai Lajos C. 

Sc., politológus, ny. egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Hon-

védtisztképző Kar Politikatudományi Tanszék: 

Kárpát-medencei népesedési viszonyok, folyamatok, irányok és kulcskérdések. (IX, X, XI, 

XII.) 
1956 történelmi jelentősége. (III/35, 36.) 

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.) 
 

20. 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, zársza-

vak. 

 

TARTALÉK ELŐADÁSOK: 
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. 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. 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.) 

Dr. Halabuk József történész, főiskola docens, Budapesti Műszaki Főiskola, Tanárképző és 

Mérnökpedagógiai Központ: 

Regionalizmus a Duna mellett. (IX, X.) 

Dr. Gedai István CSc, numizmatikus, a történelemtud. kandidátusa, a Magyar Nemzeti Múze-

um ny. főig.:  

A Horthy-korszak a Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításában. (III/33-34.)  

Dr. Csihák György közgazdász, történész, a ZMTE elnöke: 

“Horthy-fasizmus” – “Antall-demokrácia”. Történelmi párhuzam és előzmény. (III/33-34, VI-

XII.) 
Nagygyörgy Zoltán történetíró publicista: 

„Híven, becsülettel, vitézül! A hazáért mindhalálig!” (IX-XI.) 
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 Bizonyára nem felesleges megemlíteni, hogy mennyi törődéssel, 

munkával, levélírással, telefonálgatással jár mindez, beleértve azt a legalább 

tizenöt iratot, amit nemcsak el kell készíteni, hanem időben célba is kell juttatni: 

szervezőkhöz, előadókhoz, résztvevőkhöz, segítőkhöz. Álljon itt is köszönet 

mindazoknak, akik ebben a nemzetmentő munkában önként és a saját 

költségükre rendelkezésre álltak – és állnak, mind a mai napig. 

 Sorrendben ezt követte a háromoldalú „Együttműködési megállapodás” 

2014. március 6-i dátummal: 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

1.) a Kodolányi János Főiskola (H-8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1, a továbbiakban KJF), 

képviseli Dr. h. c. Szabó Péter PhD rektor (+36/22/543-310, Fax: 06/22/543-391); 

2.) a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (CH-8047 Zürich, Postfach 502, a továbbiakban 

ZMTE) mint zürichi közhasznú egyesület, képviseli dr. Csihák György egyesületi elnök 

(+43/3352/30872, zmte@freemail.hu); 

3.) és a Csemadok Komárom Városi Szervezete (SK-94501 Komárom, Kossuth u. 3, további-

akban CSEMADOK), képviseli Stubendek László elnök (+421/905/275455; 

+36/20/3341163, stubendek.laszlo@gmail.com); (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) kö-

zött. 

Az együttműködés keretében a Szerződő Felek a következőket vállalják: Magyar történelmi 

tárgyú, felnőttképzési és történelemtanár továbbképzési színvonalú előadássorozatot szervez-

nek Komáromban (Komarno, Szlovák Köztársaság) 2014-ben és 2015-ben, lehetőleg minden 

hónap utolsó szombatján (kivéve július és augusztus hónapot, amikor nyári szünet van) 10-14 

óráig. A résztvevőknek az előre közölt feltételek teljesítése esetén a törvényes lehetőségek 

szerinti tanúsítványt állítanak ki és adnak át a tanfolyam elvégzéséről.  

A ZMTE 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 vezeté-

sével. 

A Csemadok feladata: a sorozat helyi szervezése, hirdetése, a résztvevők adminisztrálása, szük-

ség esetén az előadók szállítása Komárom (Magyarország) és az előadás helye között. Az elő-

adók részére szükség esetén szállás és ellátás biztosítása az előadó költségére. Helyszín bizto-

sítása, a Csemadok Székház, Komarno Kossuth tér 3 megfelelő előadótermének rendelkezésre 

bocsátása, laptop és projektor biztosítása. A Csemadok saját költségére biztosítja a termet és a 

szükséges technikai ellátást.  

A KJF feladata: Az előadássorozat erkölcsi támogatása, segítség a tananyag készítésben és rész-

vétel az előadók állításában, valamint a díszes tanúsítvány rendelkezésre bocsátása.   

Záró rendelkezések: A jelen szándéknyilatkozat a Szerződő felek képviselőinek aláírásával lép 

hatályba, határozatlan időre szól, a Szerződő Felek közös akaratával írásban bármikor módo-

sítható és 30 napos felmondási idővel felmondható. A felmerülő költségek fedezésére a Szer-

ződő Felek közösen és külön-külön is keresnek fedezetet. 

  

      Dr. Csihák György                Dr. h.c. Szabó Péter PhD                       Stubendek László  

           ZMTE elnök                                         KJF Rektor                                    Csemadok elnök 

 

Kapcsolattartó az Egyesület részéről: 

mailto:zmte@freemail.hu
mailto:stubendek.laszlo@gmail.com
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Dr. Csámpai Ottó CSc. ass. prof. a ZMTE                      Dr. Darai Lajos CSc. prof. em. KJF, a 

ZMTE Tudományos Tanács tagja                                                Tudományos Tanács titkára 

Nitrianska 236/58 SK-95107 Cechynce                           H-2475 Kápolnásnyék, Dózsa György út 

+421/903/453 514 csottoster@gmail.com                       +36/30/989 2320 darailajos@gmail.com 

 

Zürich/Komarno/Székesfehérvár, 2014. március 6. 

 
 A tananyag természetesen elérhető az interneten, de a helyi városi könyvtár nyomtatott 

formában is megkapta, hogy kölcsönözhesse. A könyvtár kapott 31 darab egyesületi 

kiadványt, továbbá az Encyclopaedia Hungarica négy kötetét, Herényi István: „Helytörténeti 

lexicon 800-1400” , Barabási László: „Nemes Székely Nemzet”, valamint a Nyíregyházi 

Főiskolával közösen kiadott „Gyepük, várak, erődítmények stb.” című kötetét. Ingyenes 

kiosztásra kapott a CSEMADOK köteteinkből további 65 darabot. 

 Az előadások azóta is, a terv szerint, rendben folynak. Látogatottságuk rendkívül gyér 

– noha jönnek érdeklődők Pozsonyból és Párkányból is. 

 

  
Darai Lajos professzor meegnyitó előadása    és     Csámpai Otto professzor előadása 

2014. január 24-én 

 

 

 
Előadó prof. Bérczi Szaniszló és Mesterházy 

Zsolt – mindketten Budapestről 

 
Dr. Csihák György (Zürich) előadása. Elnö-

köl Stubendek László Komarnó polgármeste-

re, CSEMADOK elnök 

 

mailto:csottoster@gmail.com
mailto:darailajos@gmail.com
http://www.felvidek.ma/images/stories/_esemenyek/2015/12/58452/58452_2.jpg
http://www.felvidek.ma/images/stories/_esemenyek/2015/12/58452/58452_5.jpg
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Jobb szélen az előadó dr. Költő László 

(Kaposvár), mellette elnök Csámpai Ottó 

 

 
Prof. Pandula Attila (ELTE Budapest) 

előadása november 29-én… 

 

 
… és a közönség egy része 

 
Az előadó prof. Kókai Sándor és prof. 

Frisnyák Sándor (mindkettő Nyíregyháza) – 

kettőjük között egy barátjuk 

 

 
Előadó dr. Erdélyi Géza ThDr. E.G. emeritus nyugalmazott püspök (Rimaszombat), elnököl 

Stubendek László 
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 2. Következő nagy rendezvényünk Pilisszántón volt, 2014. augusztus 20-

án, a „Pilisszántóért Egyesület” közreműködésével. 
 

 

 

MEGHÍVÓ 
ünnepi megemlékezésre Pilisszántón, 

2014. augusztus 20-án 
 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) és a Pilisszántóért Egyesület közös 

rendezésében ünnepi megemlékezést tart 2014. augusztus 20-án, szerdán, Pilisszántón, 

ahová tisztelettel hívunk minden jó szándékú magyar embert. 

Emlékezünk nyolcezer hontalan magyar Szent István-napi zarándoklatára 

 

          Az egykori beszámoló szerint: „Szent István napján, messzi az otthontól, Bajorország 

földjén magyar csoda történt 1947. augusztus 20-án. Szent István száműzött, menekült ma-

gyarjai elzarándokoltak Altöttingbe, a Szűz Anyához, hogy hitet tegyenek: a magyar nép hű 

maradt! Hű első szent királyunkhoz, hű Istenhez, Hazához, a Szent Korona eszményéhez és 

hű a nyugati kereszténységhez. A távolság, a szétziláltság, valamint az összeköttetés és az 

önbizalom hiánya két és fél éven keresztül lehetetlenné tett minden magyar megmozdulást. 

Most azonban a Vatikán delegátusa hívó szavára megmozdult szent István űzött népe. Jöttek 

Bajorföld, Ausztria, a különféle zónák magyarjai vonaton, autón, gyalog. Lelkészeik vezetése 

alatt fegyelmezett csoportokban, vagy egyenként családostól.”  

Ezen zarándoklat ideje alatt tartották utolsó ülésüket az 1939-ben, utoljára szabadon választott 

magyar országgyűlés ott lévő tagjai. Az alkotmányosan hozott határozataik lényege, hogy a 

”Sacra Regni Hungarici Corona – Magyarország Szent Koronája” jogfolytonossága fönn-

áll. Ez az országgyűlésünk az alkotmányosan alkotott 1938. évi XIX. tc. alapján1939. június 

14-én alakult és soha fel nem oszlatták. 

A zarándoklaton  gyertyát szenteltek, az egyik tulajdonosa azzal a kéréssel hagyta 

ránk, hogy ezt az ereklyét először csak akkor gyújtsuk meg, ha több magyar ember ismét ös--

szejön egy, a Szent Koronához méltó helyen és megemlékezik ennek a napnak az üzenetéről. 

A két Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy Pilisszántón, a Pilis-hegy oldalában fek-

vő Csillagösvényen kap otthont első alkalommal ez az esemény. Nemzetünk hét  uralkodójá-

nak valamint szentjének állított szobra: Nimród, Atila (Etele), Árpád, Szent István, Szent 

László, Boldog Özséb, Hunyadi Mátyás, továbbá a Boldogasszony kápolna és a tizenkét mé-

ter magas Pilis Keresztje méltó helyszín az ünnepség megrendezésére. A Boldogasszony ká-

polna, az Altöttingi Mária kegyhelyhez hasonló lelkülettel tudja fogadni  a zarándoklatot.   

Az idei zarándoklaton résztvevők 10 órakor a Csillagösvény parkolójában gyülekez-

nek, amely a Volán busz pilisszántói végállomástól mintegy 300 méterre van a Pilisszentke-

resztre vezető fő út mentén. A parkolóban csoportosuló, Volán busszal vagy autóval érkező 

résztvevők innen elsétálnak a közeli „Mészégetők kútjáig”, ahol már a rájuk várakozó Zarán-

dok Zászló alá állva, egy csoportban, hagyományos keresztaljára rendezetten vonulnak a Csil-

lagösvény emelkedőjén a szobrok mentén a kápolnáig (terephez szükséges cipő kell).  

A kápolna előterében, a szabad ég alatt álló oltárkő előtt, a 11 órakor kezdődő megem-

lékezés bevezetéseként üdvözli a zarándokokat a házigazda Szőnyi József a Pilisszántóért 

Egyesület (www.pilisszantozarandokhely.hu) és dr. Csihák György a ZMTE (www.zmte.org) 

elnöke, majd Jávor Miklós a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza ismerteti az 

ünnepség üzenetét, tartalmát, célját.  
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Ezután Ladocsi Gáspár ny. püspök vezetésével emlékezünk a zarándoklatra és Szent 

István ünnepnapját megszenteljük mise áldozattal. Ekkor megáldják, majd meggyújtjuk az 

emlékezetes gyertyát, amelynek lángjából a résztvevők meggyújthatják a saját gyertyájukat, 

tovább vívén magukkal, az ereklye lángjával, az ünnep emlékét.  

A mise után szabadidő, ekkor mindenki elfogyaszthatja a magával hozott elemózsiát, 

majd levonulunk a falu templomába, ahol a szomszédos plébánián mosdók is vannak.  

A nap további része 14 órától a faluban lévő templomban folytatódik prof. dr. Erdélyi 

Géza (ZMTE) címzetes református püspök (Rimaszombat) imájával, majd Szőnyi József  

ismereti a falu történelmi nevezetességeit. Ezután dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti Múze-

um nyugalmazott főigazgatója, a ZMTE Tudományos Tanácsa elnöke emlékezik Szent Ist-

vánra, az első magyar apostoli királyra. Ezt követően Nyári Gábor, a Pázmány Péter Katoli-

kus Egyetem doktorandusza méltatja az Altöttingi Országgyűlésünket. Az ünnepség dr. Csi-

hák György zárszavával végződik 16 órakor.  

Külön örömünkre szolgálna, ha az 1947. évi altöttingi zarándoklat valamely 

résztvevője, a résztvevő hozzátartozója, vagy leszármazottja is megjelenésével, esetleg 

még felszólalásával is megtisztelné ünnepségünket. 
A falu Volán buszokkal érhető el. Indulás az Árpád-híd Pesti hídfőjétől, ünnepnapo-

kon óránként Pilisszántó végállomással. Menet idő 45 perc. Pilisszántóról vissza indul minden 

óra 20 perckor, 18 óra 20 percig. Utolsó busz 20 óra 30 perckor indul Budapestre. A Volán 

cég szükség esetén bővíti járatait. 

 

Étkezés egyénileg; ebéd előre megrendelhető a Csillagösvényhez közeli Büfében:  

Faidt Klára  Tel.: +36/30/9326020  

 

Szálláslehetőségek a faluban, előre lefoglalandók: 

Falusi turizmus        Nagy Ferenc      Kossuth L. út 15.      Tel.: +36/26/349091 

                                Kormos Róza     Kossuth L. út 122.    Tel.: +36/26/349345 

Orosdy kastély a Pilis hegy oldalában.  Répásné Noémi     Tel.: +36/20/5783513  

 

A szervezők elérhetősége:   

Dr. Csihák György, a ZMTE elnöke        

Email:  zmte@gmail.com 

Szőnyi József, a Pilisszántóért Egyesület  elnöke. Tel.:  +36/30/2685953 

 
Kérjük a magánszemélyeket, a sajtót és minden jó szándékú magyart, hogy meghívá-

sunkat juttassa el minél több helyre. Azt is kérjük, hogy akinek az altöttingi zarándoklattal, 

országgyűlésünkkel kapcsolatban bárminemű irata, emléktárgya van, szíveskedjék nálunk 

jelezni. Köszönjük szépen. A vonatkozó kegytárgyakat az esztergomi Keresztény Múzeum, 

ajándékozó levéllel (az ajándékozó intézkedésével) szívesen befogadja. 

 

Zürich/Budapest/Pilisszántó, 2014. Húsvét ünnepén. 

 

 

       dr. Csihák György                                                     Szőnyi József 

 

 

                  FIGYELEM! Ez lesz 1947 óta az első megemlékezés. 

A rendezvényt az időjárástól függetlenül, pontosan így megtartjuk. 

Az egész rendezvényt CD-re rögzítjük és utóbb elérhető lesz a szervezőknél. 

 

mailto:zmte@gmail.com
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A meghívót megelőzte az alábbi „Ünnepi levél és kérés a Zürichi Magyar 

Történelmi Egyesület tagjaihoz” - 2014. február 23-án: 
 

ÜNNEPI LEVÉL ÉS KÉRÉS 
a Zürichi Magyar Történelmi egyesület tagjaihoz 

KEDVES BARÁTAIM! 
 

Harmincévi fennállásunk talán legjelentősebb ünnepére készülünk 2014. 
augusztus 20-án és tisztelettel kérem minden tagunkat, hogy erre családjával 
eljöjjön . 

A rendezvény színhelye Pilisszántó – ami a legrégebbi hiteles térképen is 
megjelenik Szántó néven, Esztergom, Visegrád és Ofen, azaz Buda körzetében, a 
Pilisben. Rövidesen részletes meghívóval szólítunk mindenkit, akit elérünk, de 
egyesületünk tagjait most értesítem, hogy készülhessenek. 

Pilis egy különleges hely, ahová Atila és Árpád is költözött, ahol lehetett 
egy Fehérvár. A pálosok rendje is ott kezdte működését. Szántó és környéke tele 
van régi építmény maradványával, az egész környéket behálózzák földalatti já-
ratok. A település lakói főleg tótok és svábok – történelmi alkotmányunk szerint 
koronánk tagjai, a magyar nemzet részei. Elsőrangú magyarok és keresztények. 
Saját kezükkel építettek a közelmúltban templomot egy kisebb domb tetején, 
Nagyasszonyunk, a Babba Mária tiszteletére szentelve. Az odavezető gyalogút 
mentén történelmünk nagyjainak ember nagyságú művészi faszobra áll és az 
utat „Csillagösvény” –nek nevezik. 

Templomuk a maga egyszerűségében a csiksomlyói templom mása – és 
gyönyörű.  Örökké nyitva áll.  Minden Mária ünnepet megülnek télen és nyáron, 
sok száz vendéggel.  A csiksomlyóit is, ahonnan a miséző püspök minden évben 
üdvözli Szántót – ahol a tömeg ezt egyidejűleg hallgatja. Az idei csiksomlyói 
meghívó 24 oldalas füzetében három oldalon üdvözlik Szántót. 

Magyarok szorult helyzetében, Babba Máriához és őseinkhez fordulunk, 
segítségüket kérve. Ünnepélyesen megemlékezünk arról, hogy 1947. augusztus 
20-án, soktízezer magyar így zarándokolt a bajorországi Altöttingbe, az Isten-
anyához és könyörögött Hazánkért. Egy ottani résztvevő elküldött nekünk egy 
akkor ott megszentelt gyertyát - amit azóta nem gyújtott meg - azzal a kéréssel, 
hogy itt most újra megszenteljük és – emlékezzünk. Ezt tesszük majd a „Csillag-
ösvényen” egy ökumenikus zarándoklat és a  templom egész környékén ünnepi 
istentisztelet keretében. 

Aznap délután, Pilisszántó katolikus templomában ünnepélyes keretben 
megemlékezünk az altöttingi zarándoklat idején ott tartott magyar országgyű-
lésünkről. Ez volt, az utoljára szabadon választott magyar országgyűlés utolsó 
ülése, ahol az alkotmányosan hozott határozatok lényege, hogy a „Szent Koro-
na jogfolytonossága fönnáll!” A tárgyban egyesületünk Budapesten, 2012. 
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szeptember 21-én, tudományos ülést tartott, kötete megtalálható a világhálón 
az európai és a magyar digitális könyvtárban – amint azt a közelmúltban va-
lamennyi kiadványukkal kapcsolatban már jelentettük. 

A rendezvényen számítok minden egyesületi tag közreműködésére is. A 
javaslatokat máris kérem, címemre. 

 
Zürich, 2014. február 23. 
      Szeretettel Csihák György 
 

 

Ezt a rendezvényünket egy egyesületünkhöz írt levél indította, amely kelt 

2013. augusztus 15-én Münchenben és itt teljes terjedelmében közlünk: 

 

 ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET  

Budapest  

München, 2013. augusztus 15.  

 

Kedves István!  
Kérted, hogy írjam le történelmi jellegű emlékeimet, főleg az altöttingi or-

szággyűléshez és vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc személyéhez kapcsolódóan. Ké-
résednek örömmel teszek eleget a jelen levél formájában.  

A háború után Bajorországban vidéken éltünk, mindnyájan nagy szegény-
ségben. Édesanyám, Ambrózy Erzsébet, ebben az időben ismerkedett meg a 
Kisbarnaki családdal, jobban mondva először Feri bácsi feleségével, Joli nénivel. 
A két család közeli barátságba került egymással. Gyakran mentek egymáshoz 
látogatóba, a találkozókon rendszerint én is velük voltam.  

Mi Feri bácsiékkal Johanniskirchenben, Niederbayernben voltunk, sok ma-
gyar lakott ott akkor. Ők egy parasztházban kaptak egy szobát kicsi konyhával, 
anyukám meg én máshol, a falu végén laktunk. Anyukámnak el kellett mennie a 
francia zónába intézni valami fontosat, annak ellenére, hogy amerikai zónában 
éltünk. Emiatt átvitt engem Kisbarnakiékhoz, hogy vigyázzanak a kisgyerekre. 
Akkor éppen beteg voltam, majdnem tüdőgyulladásom volt. Emlékeszem, Feri 
bácsi átengedte nekem az ágyát, azzal, hogy „a gyereknek ilyenkor ágyban a 
helye”. Ő pedig, a konyha kövezetére feküdt le éjszakára. Feri bácsi velem min-
dig kivételezően kedves volt, és ha bármilyen fontos személlyel beszélt is, ha 
meglátott, mindjárt jóságosan üdvözölt engem.  

Nyolc éves voltam, amikor édesanyámmal elmentünk Altöttingbe a Szent 
István napi zarándoklatra. Johanniskirchenből utaztunk valami autóbusszal, egy 
csomó magyart összeszedtek, és úgy tudtunk elmenni az altöttingi zarándoklat-
ra. Ott kapta anyukám ezt a szentelt gyertyát, amelyet szeretettel küldök Nek-
tek. Egy nagymisére emlékszem, a gyertyára, ünnepélyes nagy szertartás volt.  
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Guttenburgban is voltunk, a Guttenburg-kastély párkányán szaladgáltam a 
többi gyerekkel. Az meg az élet meglepetése volt, hogy sok évvel azután a Lud-
wig nevű lovagom Münchenből elvitt egy kirándulásra. Guttenburgba érkez-
tünk, nekem ez újdonságnak számított. Később jöttem rá, ahogy Ludwigéknál a 
lakásból kinézek: – Jé, hát ezt én ismerem, gyerekkoromban ott járkáltam a fa-
lak tetején. Azt mondja: – Hát ez a mi kastélyunk volt. Őt Graf Ludwig Maximili-
an von Tauffkirchen zu Guttenburgnak hívták.  

Aztán voltam olyan eseményeken, amikor vitézi találkozókat rendeztek 
Münchenben. Azt hiszem, kétszer voltam ott, mert különben nevelőapám, Géza 
bácsi volt ott, az anyu is talán. Egy nagy vitézi találkozó volt 1977-ben, amikor 
le vagyunk fényképezve, Feri bácsi mellett ülök és édesanyám is. Az egy nagy-
nagy vitézi találkozó volt, sok helyről jöttek ide Münchenbe. Nevelőapám, dr. 
vitéz Czanik Géza, már korábban szoros barátságba került Feri bácsival, sűrűn 
összejártak, minden fontos magyar eseményen együtt voltak. Feri bácsiék – ta-
lán még Johanniskirchenben – megismerkedtek egy német gróffal, akinek volt 
egy kastélya Arnstorfban, aki aztán átvitte őket oda. Kaptak egy lakást az 
arnstorfi kastélyban, és Feri bácsi ott élt haláláig. Joli néni előbb meghalt, Feri 
bácsi nyolcvanban.  

Vitéz kisbarnaki Farkas Feri bácsinak két gyermeke volt. A fia Szentesnél 
1944-ben repülővel lezuhant és hősi halált halt. 1964-ben Landshutban meghalt 
a felesége. Éva leánya, aki manöken lett Amerikában, 1965-ben egy érműtét 
következtében meghalt Los Angelesben. Kisbarnaki leszármazottak nem marad-
tak.  

Tudom, hogy Feri bácsit a szíve egyfolytában hazahúzta, de nem kaphatott 
volna beutazási engedélyt, mert háborús bűnös volt. Egyszer ugyan az amerika-
iak feltették egy vonatra, avval a titkos szándékkal, hogy átadják a komcsiknak, 
de ugyancsak az amik leszedték az utolsó percben, azzal, hogy „belépése Ma-
gyarország földjére nem biztonságos”. Az amerikaiak kiszolgáltatták volna őt, 
de aztán meggondolták magukat. Feri bácsi Európa szerte nagyon ismert volt, 
sőt, még Csang Kai Sekkel is tárgyalt Tajvanon. Akkor ez nagyon imponált ne-
kem.  

Említenék még két személyt, akik talán szintén jelentősnek tűnhetnek szá-
motokra a közeli múlt idejéből. Székely György volt az egyik udvarlóm itt Mün-
chenben. 1985-ben menekült ki Pestről, idejött Münchenbe, és itt volt nálunk. 
Azért látogatta meg a szüleimet, mert édesapám nagyon jó barátságban volt 
Gyurka papájával, aki mint csendőrtiszt kísérte ki IV. Károly királyt a pályaud-
varra, ahonnan elindult a száműzetésbe Madeirára. Édesapám el tudta intézni 
Gautingban Gyurka papájának az orvosi kezelését, tüdőbaja volt szegénynek. 
Aztán beszélt Habsburg Ottóval Gyurka érdekében, aki fogadta is őt személyes 
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bemutatkozásra. Így segített neki valahogy – ha német állampolgársághoz jutni 
nem is –, de Fremdenpaß-t kapni, merthogy az édesanyja német volt.  

Édesanyám sokat mesélt nekem itteni sorsunk elejéről is. Mielőtt Johan-
niskirchenbe kerültünk volna, akkor éppen egy tanyán éltünk édesapámmal, 
Osváth Istvánnal. Az amerikaiak onnan vitték el kihallgatásra, úgy mondván, 
Salzburgba, ahonnan azonban kiadták a komcsiknak, és onnan kezdve már 
semmit nem tudtunk róla. Nagyon udvariasan jöttek, mert nagyon fontos em-
ber volt, hogy aztán persze majd visszajön, csak elmennek tárgyalni. Így került 
akkor Szibériába. Talán tudták azt is, hogy édesapámnak még Canaris tenger-
nagy is kitüntetést adományozott a jó munkájáért. Mi 1945. március körül jöt-
tünk, menekültünk ki, akkor kerültünk rögtön a tanyára, édesapám, édes-
anyám, meg én. És ott, hogy melyik hónapban, azt nem tudom, de elég hamar 
elvitték. Az egy tanya volt, egy Einödhof, egész messze a falutól. Ez Niederba-
yernben volt, lehet, hogy Passau környékén, onnan költöztünk édesanyámmal 
egy barakkból, a Flüchtlingslagerből az említett tanyára. Mindig egy szobába 
valaki fölvett minket. Akkor már egyedül voltam anyukámmal, hisz édesapámat 
elvitték.  

Nevelőapámat, Géza bácsit is az amerikaiak fogták el itt Németországban, 
és került egy évig amerikai lágerbe, fogságba. Ő szintén menekültként jött ki a 
feleségével meg a két gyermekével, és akkor elfogták az amik, majd bekerült a 
moosburgi táborba. A feleségének meg azt mondták, hogy visszakerült Ma-
gyarországra. Becsapták. Erre föl az anya a két gyermekével visszautazott Ma-
gyarországra. Bemenni lehetett, csak kijönni nem. És amikor Géza bácsi kikerült 
a moosburgi táborból, akkor a felesége már otthon volt, ő meg itt maradt. Soha 
többé nem tudtak már összekerülni. A feleség aztán nemsokára meghalt.  

Apám másokkal is szoros kapcsolatokat ápolt, ismert volt a menekült ma-
gyarok körében. Itt annyi vitézi találkozó volt, itt nagyon sokan voltak a vitézek, 
de, akiket én ismertem, azok már mind meghaltak. Aztán voltak, akik hazamen-
tek, Radnóczy Antal például.  

Összeszámoltam, hogy édesanyámmal mi itt Németországban huszonegy-
szer költöztünk a kimenekülésünk óta. Ha ketten maradtunk egy házban, akkor 
máshova kellett költöznünk egy szobába. Ház nem járt, csak mindig egy szoba 
valahol, ezért mindig költöztünk egy-egy falun belül vagy másik faluba. Amikor 
éppen egy barakksoron laktunk, édesanyám ment az erdőbe fát vágni, és kará-
csonyfát nekem. Ment baltával és férfibakancs volt a lábán. Azért mindig jobb 
helyre kerültünk, Eggenfeldenbe, Pfarrkirchenbe, ez mind Niederbayern kör-
nyék. Aztán Freisingbe, aminek előtte ismerkedtek meg az ötvenes években Gé-
za bácsival.  

Egyszer ki akartunk menni édesanyámmal Amerikába. Apukámnak az egyik 
nővére Svájcban volt és onnan került ki a fiához Amerikába, és úgy volt, hogy ő 
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segít majd nekünk. De, azt mondták az édesanyámnak, hogy egy „hírhedt” em-
bernek a feleségét nem engedik ki, Amerikába nem teheti be a lábát. Édes-
apám, ugyanis a kémelhárító osztálynak volt a vezetője. Szóval nem tudtunk 
odamenni, és aztán úgy volt, hogy Géza bácsival, amikor már összeházasodtak, 
Dél-Amerikába, Argentínába megyünk. Már minden el volt intézve, amikor én 
bárányhimlőt kaptam, beteg lettem, és a lehetőség elszállt. Így maradtunk Né-
metországban. Géza bácsi sem tette volna be a lábát Magyarországra, amíg 
kommunizmus van – ahogy mindig mondta. Aztán meg már nem tudta, mert 
1991-ben meghalt.  

Az altöttingi zarándoklaton vettünk egy emlékgyertyát, amelyet – emlék-
szem – meg is szenteltettünk. Azóta is itthon állt nagy becsben, mert a tízezer-
nél is több magyar akkori egybegyűlése felejthetetlen emlék volt és ma is az. Mi 
soha nem gyújtottuk meg ezt a gyertyát, mert mindig vártunk valamire, egy 
olyan alkalomra, amikor megint lesz egy nagy összetartás, inkább akkor lenne 
érdemes – gondoltuk. Koromnál és a körülmények miatt már nem táplálok ilyen 
reményeket, az emlékláng meggyújtásáról viszont nem szabad lemondani. Úgy 
gondoltam ezért, elküldöm a Szűz Mária kegyképpel díszített szentelt gyertyát 
az egyesületeteknek, azzal a kéréssel, hogy ha egybehívnátok egyszer sok ma-
gyar embert az 1947-es altöttingi országgyűlés emlékére, ott gyújtsátok meg 
először, és gondolatban engem is hívjatok majd oda a nagy élmény átélésére.  

 

 
Altöttingi emlékgyertya 

 

Szüleimtől hallottam réges-rég, hogy már Trianon előtt törvényt hoztak az 
elesett katonák tiszteletére. Ez a törvény kimondta, hogy a nemzet hősi halott-
jaira mindig kegyelettel kell emlékezni, és ezt a magyarok minden év májusának 
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utolsó vasárnapján nemzeti emlékünnep keretében meg is tették.  
Ha esetleg visszaállítanátok ezt az emléknapot, egyben az 1947-es altöttingi 

néhai közjogi harcosoknak is emléknapjául téve, évente újra lehetne gyújtani a 
lángot az eredeti emlékgyertyán is.  
 
Szeretettel Clara von Osváth-Czanik  
 
Forstenrieder Allee 44 München  
 

 

 A rendezvény a terv szerint megtörtént. 
 

 
A zarándoklat résztvevői 

 

 
A kápolna bejárata 

 
 

 
A miséző pap ft. Tóth Lajos SJ., és az 

1947. évi zarándoklat ismertetője 

Jávor Miklós doktorandusz 
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Történelmi megemlékezés a 

templomban. Előadó Szőnyi József a 

Pilisszántóért Egyesület elnöke 
 

 
Előadó dr. Gedai István CSc., a 

Magyar Nemzeti Múzeum ny. 

főigazgatója 
 

 
Az altöttingi országgyűlésünkre 

emlékező előadó, Nyári Gábor 

doktorandusz 
 

 
 
 
 
 

 
Dr. Csihák György a Zürichi Magyar  

Történelmi egyesület elnöke 

záróbeszédjét mondja 
 

 A rendezvény bemutatását és az elhangzott beszédek, előadások teljes 

szövegét 69. számú kötetünk tartalmazza. 

 
 

 3. „Az első világháború centenáriuma alkalmából” emlékkonferenciát 

rendeztünk „A Hazáért” címmel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Karával, a volt Zrínyi Miklós 
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Nemzetvédelmi Egyetem épületében, 2014. november 27-én az alábbi terv 

szerint: 
 

A HAZÁÉRT! 
 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HON-

VÉDTISZTKÉPZŐ KARA, VALAMINT A 

 ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET  

CENTENÁRIUMI RENDEZVÉNYE 

 

 

BUDAPEST 2014. NOVEMBER 28. 

Helyszín: Budapest Hungária Krt. 9-11. A. épület 530-as ( tanács ) te-

rem.(Belépés csak engedéllyel) 

Időpont: 9-13 óráig 

Előadás: 

Dr. habil. Örsi Julianna C. Sc.  

Első világháborús katonaemlékek a Nagykunságon 

Ph. Dr. Németh Szilvia (Pozsony) 

Pozsony a világháborúban. ( 1914-1918 ). 

Egy hátországi nagyváros korabeli sajátosságai 

Kovács Rudolf Zoltán 

Az Osztrák-Magyar Monarchia tábori lelkészei az első világháború időszaká-

ban 

Dr. Pandula Attila D. Sc. (Budapest) 

A Katonai Érdemkereszt története az első világháborúban, különös tekintettel a   

társadalomtörténeti vonatkozásokra 

Dr. Csihák György (Zürich) 

Burgenland – körül–belül 

Összegezés 

Dr. Darai Lajos C. Sc. (Kápolnásnyék) 

Dr. Újváry Zsuzsanna C. Sc. (Budapest) 

A rendezvényen érvényes a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület nyilatkoza-

ta és házirendje. 

 

 

Zürich/Budapest, 2014. november 26. 
 
 
 A rendezvény lefolyását, az elhangzott előadások teljes szövegét és 

értékelését a 70. számú kiadványunk tartalmazza. 

 A rendezvényt „A Horthy-korszak történelemtudományos vizsgálata” 

nevű munkacsoportunk szervezte, a munkacsoport vezetője dr. Pandula Attila 

DSc, az MTA (történelemtudomány) doktora, ELTE BTK docens irányításával. 
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Prof. Harai Dénes a rendezvényt megnyitja, előtte ül az előadó Kovács 

Rudolf Zoltán és Ph. dr. Németh Szilvia (Pozsony), fényképez prof. Pandu-

la Attila 
 

 

 

 
Bal oldalt prof. Pandula Attila a rendezvény szervezője, jobbra piros 

pulóverben prof. Darai Lajos (Székesfehérvár) a rendezvény egyik elnöke 
 

 
Balra elöl áll az egyik előadó dr. habil. Örsi Julianna CSc, mellette jobbra ül a  

rendezvény másik elnöke prof. J. Újváry Zsuzsanna (PPKE) 
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 „A régi magyar nyelvű rovásírások munkacsoport” Szekeres István 

írástörténet kutató vezetésével év közben, elektronikus levelezés útján több 

dolgozatot is megvitatott. Szervezésükben nyilvános előadássorozattal 

egybekötött vitaesték előkészítése befejeződött és csak végleges jóváhagyásra 

vár egy helyi rendező részéről. 

 Harmadik munkacsoportunk „Szentgál” kutatásával nemigen jeleskedik. 

 Taggyűlésünk június 21-én volt, ismét a Magyar Nemzeti Múzeum gróf 

Széchenyi Ferenc termében. Íme, jegyzőkönyve, két nyelven: 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezdete: 13,00 óra 

 

A taggyűlésen részt vesz 27 szavazattal rendelkező egyesületi tag és 1 vendég 

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

vánosak. Ezt követően a Taggyűlés 27 igen szavazattal:  

– megválasztja a jegyzőkönyv vezetőjévé Nyeső Józsefet és a jegyzőkönyv 

hitelesítőjévé Timaru-Kast Sándort;                                                        

– jóváhagyja az elnökség által előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napi-

rendet (2. sz. melléklet). 

 

A taggyűlés: 

– legmélyebb tisztelettel elbúcsúztatja az egyesület elhunyt tagjait: Barabási 

László (Csikszereda), Bergou Jánosné (Budapest), Simon Endre (Roxboro), 

Zürrerné Máthé Gyöngyike (Zürich) és az egyesület érdekében kifejtett 

munkájukért jegyzőkönyvi köszönetet mond; 

– jóváhagyja a 2013. 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 külön-

böző országokban megtartott havonkénti rendezvényekről. Továbbra 

is folytatjuk honlapunk megújítását. Tudományos Tanácsunk négy 

ülést tartott a Magyar Nemzeti Múzeum épületében. Tudományos ku-

tatómunkánkat négy munkacsoportban folytatjuk: A) Gal-kutatás – 

együttműködésben St. Gallen Apátsági Levéltárraval – vezeti J. Új-

 

Jegyzőkönyv  
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 30. taggyűléséről 

2014. június 21-én, Budapesten 

az Alapszabály 4. pontja szerint 
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váry Zsuzsanna – Ph. D. egyetemi docens; B) Régi magyar nyelvű ro-

vásírások – vezeti Szekeres István; C) A Horthy-korszak történelem-

tudományos vizsgálata – vezeti Pandula Attila – D. Sc. egyetemi do-

cens. Elhatároztuk, hogy digitális folyóiratunk a „Pannon Füzetek” a 

továbbiakban, mint a „ZMTE Pannon Kultúraközösség Kutató- és 

Képzőközpont” folyóirata jelenik meg, továbbra is Darai Lajos C. Sc. 

professzor emeritus főszerkesztésében. Megkezdtük idén januárban a 

két évig tartó történelemtanár továbbképzést Komarnóban (Szlovákia), 

együttműködésben a Kodolányi János Főiskolával (Székesfehérvár) és 

a CSEMADOK helyi szervezetével. Pilisszántón, közösen a Pilisszán-

tóért Egyesülettel, augusztus 20-án visszatekintünk ünnepi istentiszte-

lettel és tudományos emléküléssel, a menekült magyarok 1947. au-

gusztus 20-i altöttingi zarándoklatára és az utoljára szabadon válasz-

tott magyar országgyűlésünk akkor ott tartott utolsó ülésére. Közösen 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, idén novemberben, az egyetem 

új campusán, nagyszabású rendezvény keretében megemlékezünk az 

1914-el kezdődött eseményekről.  

2. Beszámol a Tudományos Tanács elnöke. 

3.  Beszámolnak a munkacsoportok vezetői. 

 4. Az elnökség jelenlévő tagjai beszámolnak saját végzett munkájukról. 

5. A pénztáros beszámol a pénzügyekről (4. sz. melléklet) és bejelenti, 

hogy az egyesület pénzforgalma a folyó üzleti évben negatív egyen-

leggel zárult. Az egyesületnek vagyona nincs. 

6.  A számviteli ellenőrök beterjesztik jelentésüket és javaslatukat (5. sz. 

melléklet). 

7. 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 züric-

hi közhasznú intézmény, az adományok az adóban elszámolhatók. 

B. A taggyűlés az alábbi határozatokat hozza mindig 27 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 határo-

zatra emeli; 

- megbízza az elnökséget a 2015. évi teljes egyesületi műsor szer-

vezésével és lebonyolításával. 

C. A taggyűlés köszönetét fejezi ki: Bogyó Barnának, Csámpai Ottónak, Da-

rai Lajosnak, Gáspár Róbertnek, Gedai Istvánnak, Haraszti Zsuzsannának, 

Lányi Ernőnek, Molnár Zsuzsannának, Pandula Attilának, Szekeres Ist-
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vánnak, J. Újváry Zsuzsannának az egyesület érdekében kifejtett áldásos 

tevékenységükért. 

D. A taggyűlés 27 igen szavazattal megválasztja egy évre az elnököt és 27 

igen szavazattal egy évre az elnökség tagjait, valamint két számviteli el-

lenőrt három évre (6. 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: 15.30 óra. 

 

Ezen jegyzőkönyv készült németül és magyarul két-két eredeti példányban 

papíron, mind a négy példány hiteles. 
 

Jegyzőkönyvvezető: 

Nyeső József (Konstanz) 
 

 

A jegyzőkönyv hitelesítő: 

Timaru-Kast Sándor (Ingelheim) 

 

 

 Melléklet: 6 db. 

 

    Egyesületi közleményt csak e-mail címre küldünk. 

Kapcsolati címünk Magyarországon: 

 Haraszty Zsuzsanna 

H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10 

T: +36/1/389 4087 

haraszti.zsuzsanna1@chello.hu  

 

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 három nyelven lehet vitatkozni.  

Digitális folyóiratunkba várjuk az írásokat: zmtehu@gmail.com  

01_018_A_W 

mailto:haraszti.zsuzsanna1@chello.hu
mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.hu/
mailto:zmtehu@gmail.com
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Honlapunk fennmaradásának biztosítéka: gyakori látogatása! 

 

 
 

 

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 

 

             

PROTOKOLL 
                                der 30. Mitgliederversammlung des Ungarisch Historischen     

                Vereins Zürich 

                vom 21. Juni 2014 in Budapest 

                   gemäss Art. 4. der Statuten 
 

Beginn: 13.00 Uhr. 

 

An der Mitgliederversammlung nehmen  27 stimmberechtigte Vereinsmit-

glieder und 1 Gast (Anlagen 1) teil. Die Teilnehmer einigen sich darauf, jede 

Abstimmung öffentlich durchzuführen. Folgende Beschlüsse werden mit je 27 

Stimmen angenommen: 

- die Wahl von József Nyeső als Protokollführer, sowie  Alexander Timaru-Kast 

als Beglaubiger;  

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

de. 

 

       Die Mitgliederversammlung nimmt würdevoll Abschied von den verstorbe-

nen Mitglieder: László Barabási (Miercurea Ciuc), Jánosné Bergou (Budapest), 

Miklós Endre Simon (Roxboro), Gyöngyike Zürrer-Máthé (Zürich),                                                                                                 

und spricht den Verstorbenen ihren Dank für die Verdienste um den Verein aus; 

- nimmt das Protokoll der Mitgliederversammlung des Jahres 2013 ohne Ände-

rung an (Anlagen 3). 

 

Es folgt die Berichterstattung des Vorstandes: 

11. Der Präsident erstattet Bericht über die gesamten Aktivitäten des Vereins 

und über die monatlichen Zusammenkünfte in den verschiedenen Län-

dern. Unsere Homepage wird laufend ernauert. Der Wissenschaftliche 

Beirat hat vier  Sitzungen in dem Nationalmuseum in Budapest. Unsere 

wissenschaftliche Forschungsarbeit konzentriert sich in vier Arbeitsgrup-
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pen: A) Gal-Forschung in Zusammenarbeit mit dem Stiftsarchiv St. Gal-

len – unter der Leitung von Zsuzsanna J. Újváry – Ph. D. Universitätsdo-

zentin; B) Altungarische Schriften (Keilschriften) – unter der Leitung von 

István Szekeres; C) Die Analyse der Zeit in Ungarn zwischen den beiden 

Weltkriege – unter der Leitung von Attila Pandula D. Sc. Universitätsdo-

zent. Es wurde beschlossen, dass unsere digitalisierte Zeitschrift unter 

Chefredakteur Lajos Darai Professor Emeritus (zmtehu@gmail.com), ins-

künftig erscheinen wird als „Zeitschrift des Forschung- und Weiterbil-

dungszentrums der Pannonischen Kulturgemeinschaft”. Die unsere, zwei 

Jahre dauernde  Weiterbildung der Geschichtslehrer hat einen neuen An-

lauf genommen in Januar d. J. in Komarnó (Slowakei) in Zusammenarbeit 

mit der „Hochschule Kodolányi János” (Székesfehérvár/Stuhlweißenburg) 

und mit der „CSEMADOK” (eine landesweite kulturelle Organisation der 

in der Slowakei lebenden Ungarn). Zusammen mit einem ortsansessigen 

Organisation in Pilisszántó (eine berühmte Wallfahrtsort in Ungarn zur 

heilegen Maria) organisieren wir auf 20. August d. J. einen Wallfahrt, 

wobei wir ehren die Wallfahrt der flüchtigen Ungarn nach Altötting am 

20. August 1947, sowie eine Erinnerung an die letzten Sitzung des zuletzt 

freigewählten ungarischen Parlaments, die am gleichen Tag und Ort statt-

gefunden hatte. Zusammen mit der „Nationaler Universität der Staats-

dienstler” in Budapest veranstalten wir ein wisssenschtliches Kolloquium 

im November d. J. in Erinnerung an das Jahr 1914. 

12. Berichtet der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates. 

13. Berichten die Leiter der Arbeitsgruppen. 

14. Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes erstatten Bericht über die von 

ihnen persönlich verrichteten Arbeiten. 

15. Der Kassierer referiert über die Finanzen des Vereins (Anlagen 4) und 

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

Saldo abgeschlossen wurde. Der Verein besitzt kein Vermögen. 

16. Die Rechnungsrevisoren stellen ihre Berichte und Vorschläge vor (Anla-

gen 5). 

17. 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 er-

hebt. Infolge Gemeinnützigkeit sind die Spenden steuerwirksam. 

B. Durch die Mitgliederversammlung werden mit jeweils 27 Ja-Stimmen be-

schlossen: 

- der Bericht des Präsidenten wird angenommen und Décharche er-

teilt; 

- der Bericht des Vorstandes wird angenommen und Décharche er-

teilt; 
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- der Rechnungsbericht wird angenommen und Décharche erteilt; 

- der Bericht und Vorschläge der Rechnungsrevisoren werden ange-

nommen und ihre Vorschläge zu Beschlüssen erhoben; 

- der Vorstand wird beauftragt, alle Veranstaltungen des Jahres 2015 

vorzubereiten und durchzuführen. 

C. Die Mitgliederversammlung drückt ihren Dank für die im Sinne des Vereins 

erbrachten Tätigkeiten an die Mitglieder bzw. Freunde: Bogyó Barna, Ottó 

Csámpai, Lajos Darai, Róbert Gáspár, István Gedai, Zsuzsanna Haraszti, 

Ernő Lányi, Zsuzsanna Molnár, Attila Pandula, István Szekeres, Zsuzsanna J. 

Újváry. 

D. Die Mitgliederversammlung wählt mit 27 Ja-Stimmen den Präsidenten und 

mit 27 Ja-Stimmen die Mitglieder des Vorstandes  für je ein Jahr, sowie drei 

Rechnungsprüfer für drei Jahre (Anlagen 6). 

 

Die Anlagen sind wesentliche Bestandteile des Protokolls und sind als ver-

traulich zu behandeln. Das bedeutet, dass die Kenntnisnahme ihrer Inhalte den 

Vereinsmitgliedern vorbehalten ist. Über etwaige Veröffentlichung entscheidet 

der Präsident. 

 

Ende der Mitgliederversammlung: 15.30 Uhr. 

 

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

zwei Originalen verfasst worden; alle vier Exemplare sind beglaubigt. 
 

Protokollführer 
 

 

 

 

                                                   József Nyeső (Konstanz) 

 

    Das Protokoll hat beglaubigt 
 
 

 

         

         Sándor Timaru-Kast (Ingelheim) 

      Anlagen 6 St. 

Vereinsmitteilungen werden nur auf e-mail Adresse geschickt 

Unsere Verbindungsadresse in Ungarn: 

 Zsuzsanna HARASZTI 

H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10 

Telefon: +36/1/389 4087 

haraszti.zsuzsanna1@chello.hu 
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Mitteilungen: 

Die elektronische Adresse des Vereins lautet: zmte@freemail.hu  Wir bitten um 

Zustellung Ihrer e-mail Adresse 

Unsere Homepage www.zmte.org 

Bitte: besorgen Sie Kontakte dazu (link) 

Die Spalte „Meinungs-Austausch” steht Ihnen zur Diskussion zur Ver-

fügung in drei Sprachen 
 

                       
 

01_018_B_W    

 
A taggyűlés elnöksége: dr. Csihák György (Zürich), 

Nyeső József (Konstanz), dr. Timár Sándor (Ingelheim) 
 

 

 

 
Beszámol a tudományos tanács elnöke prof. Gedai 

István (Budapest)… 
 

 

http://www.zmte.hu/
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… a közönség egy része 

 

 

Havi budapesti előadássorozatunk az Aranytíz Kultúrházban a szokásos rendben 

megtörtént. Íme, műsora: 

 

 

 
 

2014 
 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

UUnnggaarriisscchh  HHiissttoorriisscchheerr  VVeerreeiinn  ZZüürriicchh

  

 
Közérdekű Egyesület 

Gemeinnütziger Verein 

 

 

Magyar Őstörténeti                                                               Sekretariat der „Treffen zur 

Találkozók Titkársága                                                          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 tulajdonosa 
 

 Hungarian Historical Society of Zurich 

Association Historique Hongroise de Zurich 

Società Storica Ungherese di Zurigo 

Associación Histórica Húngara de Zürich
  

  

                    Budapest 

      Meghívó 
 

 

 

Nyilvános előadás   

általában minden hónap utolsó előtti csütörtökjén. 

Kezdete: pontosan 17 óra. 

Belépés díjtalan. 

Az előadást vita követi. 

Helye: H-1051 Budapest V., Arany János utca 10. 

Telefon: 0036/1/354-3400. Fax: 0036/1/354-3404 

Aranytíz Kultúrház          www.aranytiz.hu  

 

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 

Telefon: +36/1/389 4087 

e-mail: haraszti. zsuzsanna1@chello.hu 

http://www.aranytiz.hu/
mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.org/
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   Előadás                                                Elnök 

Január 23. 
 

dr. Kókai Sándor kandidátus, intézeti igazgató, 

egyetemi magántanár, Nyíregyházi Főiskola, 

ZMTE 

A Bánság történeti földrajza (1718-1918)   

dr. Bérczy Szaniszló a földtu-

domány kandidátusa, ELTE 

Fizikai Intézet, ZMTE 
 

Február 20. 
 

dr. Csámpai Ottó entnoszociológus, kandidá-

tus,  

habilitált egyetemi docens, Nagyszombati Egye-

tem, ZMTE 

Nemzet és nemzettudat a 21. század küszöbén (a 

felvidéki magyarság viszonylatában)  

 

prof. dr. Váralljai Csocsán 

Jenő, Oxford, Piliscsaba, 

ZMTE 
 

Március 20. 
 

Golarits Miklós könyvtáros, Veszprém 

Hol van a Fehérvárra vezető hadiút?   

 

Sancz Klára Lujza ny. muzeo-

lógus, Budapest, ZMTE 

 

Április 24. 
 

dr. Harai Dénes kandidátus, katona-pedagógus, 

egyetemi tanár, NKE Budapest, ZMTE 

Háború és pedagógia. A történelemoktatás hiá-

nyosságai és zavarai      

dr. Pandula Attila az  MTA 

(történelemtudomány) doktora, 

ELTE BTK  docens, Budapest, 

ZMTE  

 
 

Május 22. 
 

dr. Szabó A. Ferenc, politológus, kandidátus, 

ny.  

egyetemi tanár, Budapest 

A Horthy-korszak demográfiai folyamatai 

 

dr. Harai Dénes, kandidátus, 

katona-pedagógus, egyetemi 

tanár,  NKE Budapest, ZMTE 
 

Június 19. 

 

dr. Timár Sándor magánkutató, Ingelheim, 

ZMTE 

A Fehérló Fiai. Thargitaosz három fia által ve-

zetett népek, alapított országok     

 

Szekeres István írástörténet 

kutató, Budakalász, ZMTE 
 

Szeptember 18. 

 

dr. Gedai István a Magyar Nemzeti Múzeum  

ny. főigazgatója, Veresegyház, ZMTE 

Szent István kultusza       

 

dr. Csihák J. György a ZMTE 

elnöke, Zürich 
 

Október 30. 

 

dr. Frisnyák Sándor ny. egyetemi tanár, pro-

fesszor  

emeritus Nyíregyházi Főiskola, ZMTE 

Tájhasználat és gazdasági térszervezés a közép-

kori Magyarországon   

dr. J. Újváry Zsuzsanna törté-

nész, kandi-dátus, egyetemi do-

cens, PPKE BTK, Budapest, 

ZMTE 
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November 20. dr. Vizi László Tamás PhD, történész, oktatási 

rektorhelyettes, főtitkár, főiskolai tanár KJF, 

ZMTE 

Kik voltak a trianoni békediktátum magyar alá-

írói? 
 

dr. Darai Lajos Mihály kandi-

dátus (filozófia -tudomány), 

kutatóprofesszor KJF, Székes-

fehérvár, ZMTE 
 

 

 
 

 
Prof Harai Dénes (NKE Budapest) 

előadása… 
 

 
…aki ezúttal átvette dísztagságának 

igazolását 
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…a közönség egy része. Középen fehér 

ingben emeritus prof. Szabó Á. Ferenc 

(NKE Budapest) 
 

 
Dr. Timár Sándor (Ingelheim) előadá-

sa, elnököl Szekeres István… 

 
… az előadás közönsége 

 

 
Prof. Gedai István a Magyar Nemzeti 

Múzeum nyugalmazott főigazgatója 

előadása, elnököl dr. Csihák György. A 

professzor ez alkalommal vette át dísz-

tagsága igazolását… 
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… az előadás közönségének egy része 

 

 
2014. november 28-án a ZMTE budapesti előadássorozatán dr. Vizi László Ta-

más, a Kodolányi János főiskola rektorhelyettese a trianoni békediktátum ma-

gyar aláíróiról tartott előadást (a képen jobbra, és balra az elnöklő dr. Csihák 

György ZMT elnök.) http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/eloadas-a-trianoni-

bekediktatum-alairoirol-416 
 
 
 

 Tudományos Tanácsunk az évben két ülést tartott, dr. Gedai István CSc, 

numizmatikus, a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója vezetésével. 
 
 
Az év végén alábbi üdvözletet küldtük egyesületi tagjainknak és barátainknak: 

http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/eloadas-a-trianoni-bekediktatum-alairoirol-416
http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/eloadas-a-trianoni-bekediktatum-alairoirol-416
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 Az év során honlapunkat (www.zmte.org) újabb súlyos támadás érte, 

amiért leparancsolták a szerverről. Mindent újra kellett csinálni, amiért hálás 

köszönet illeti Gáspár Róbert tagunkat. Honlapunk nemcsak új külsővel, de 

bővebb tartalommal jelenik meg: felkerültek oktató és emlékező videó filmjeink 

és kibővült a digitális könyvtárunk. Ezer oldalakat letöltenek onnan, első helyen 

az USA-ban, második helyen Németországban. 

 

 Valamikor, úgy húsz évvel ezelőtt felmerült, hogy van-e még továbbra is 

jelentősége létünknek, értelme annak, amit teszünk? Egyenlőre úgy tűnik: van. 

Ha pedig észbe vesszük, hogy ennek az évezrednek a végére Európa összes 

lakóssága a világ összlakosságának öt százaléka lesz, akkor a tisztességes 

nemzettudat építése, erősítése – amin munkálkodunk! - különösen fontosnak 

tűnik. 

  

Legyen velünk a magyarok Istene. 

 

Zürich/Budapest, 2014. advent. 

 

                                                         Csihák György 
 

   Folytatás a következő kötetünkben 

http://www.zmte.org/
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Vesd össze: 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története XXIX 

Acta Historica Hungarica Turiciensia 29. évf. 2. sz. 183-221. oldal) 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00011/pdf/EPA01445_acta_hungarica

_2014_2_183-221.pdf  
 

– A ZMTE 30 évének legfontosabb adatai    184-188. oldal 

– A komarnói (Komárom mai szlovákiai része) CSEMADOK szervezettel 

kezdett KJF-ZMTE felnőttképzési (mint történelemtanárok továbbképzé-

se) előadássorozat szervezése, indítása – képekkel  189-197. oldal 

– A ZMTE és a Pilisszántóért Egyesület közös ünnepi megemlékezése Pi-

lisszántón nyolcezer hontalan magyar Szent István-napi zarándoklatára – 

képekkel        198-205. oldal 

– Emlékkonferencia az első világháború centenáriuma alkalmából rendez-

tünk „A Hazáért”  címmel,  a  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem  Hadtu-

dományi  és  Honvédtisztképző Karával közösen a volt Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem épületében – képekkel   206-208. oldal 

– Éves taggyűlés – képekkel     208-214. oldal 

– Budapesti előadássorozatunk előadásai – képekkel 215-218. oldal 

 

 

  

   

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00011/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2014_2_183-221.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00011/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2014_2_183-221.pdf

