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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
őszinte története
XXV.
Bevezető
Jelen Emlékkönyv-sorozatunk minden kötete első részébe kerül: „A
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte történte.”
Minden „gazdasági év” – ami a naptári év első felében kezdődik és
végződik – történetét az elsőtől az utolsóig, az év végén leírtuk és bekerült az
adott időszaki rendezvényünk kötetébe, amely egyúttal évkönyv is. Tehát ez a
szöveg jegyzőkönyve az eseményeknek, hiszen azokkal szinte egy időben
készültek. Az első években – költség okból – képek nélkül, majd az utóbbi
időben már sok képpel és az eredeti iratok bemásolásával. Ezért lehet bizonyos,
elsősorban képi átfedés a mellékelt digitalizált emlékkönyv anyagával.
Nem véletlen a címválasztás: emléket kívánunk állítani egy remek, tragikus
sorsú, de felejthetetlen emlékű történetíró sorstársunknak, Málnási Ödönnek.
Kiadója javaslatára, egy francia mű címére hivatkozva, Málnási megírta
1937-ben könyvét „A magyar nemzet őszinte története” címmel. Könyve
előszavában írja: „A nemzet elvérzési, porbasúlytottsági korszakában, az utolsó
huszonkét évnek a hazáért való vigyázásban, áldozatkész vérzésben és a nemzeti
kultúráért éjjel nappal tevő szorgalmatosságban, verejtékezésben töltése után az
ember lelkében annyi nemzettudatossági érzelem halmozódik fel, hogy
meglátásaiban csak azok osztozhatnak, akik az egyetemes nemzeti érdekek iránt
fogékonyak, áldozatkészek, értük élő, lángoló magyar lelkek.” Ezúttal sem
kívánunk ehhez semmit tenni.
Málnási könyvét az akkori magyar társadalom osztatlan és tomboló
lelkesedése fogadta, majd működésbe léptek bizonyos erők és Málnásit
börtönbüntetésre ítélték. Ugyanezért a munkájáért már a kommunisták újra
börtönbe juttatták. Ezt követően Nyugatra menekült, és könyvét kiegészítette.
Ismét működésbe jöttek azok a „bizonyos erők”, Málnásit letartóztatták és nem
rajtuk múlott, hogy nem került ismét börtönbe. Ekkor az üldözött ember kilépett
szerzetes rendjéből, megnősült és hamarosan elhunyt. Özvegye, az író értékes
könyvtárával Magyarországba ment és így ért véget egy nagyszerű magyar
történész élete.
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Következzék a mi egyesületünk őszinte története (2009–2010):
A kínai naptár szerint ez a tigris éve – nekünk egy kicsit, inkább a bánat
éve lett.
Előző évi, jól sikerült „Horthy műhely-rendezvényünk”, (lásd: Acta
XXVI/1., vesd össze: Acta XXV/2.), majd évzáró ünnepségünk után jött a
temetés: január 16-án örökre megváltunk Tudományos Tanácsunk első
elnökétől. Levezetett 63 tanácskozást és megírta jegyzőkönyveit is.
Az év első felében őstörténeti munkacsoportunk három hosszabb ülést
tartott Szántó/Pilis tárgyában – egyet a helyszínen.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Címzett!
Szeretettel hívom a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület nem nyilvános
összejövetelére.
Időpont: 2010. február 19, pénteken 15–19 óráig.
Helyszín: 1183 Budapest, Vers u. 2. Alexander étterem,
Honlap: www.alexandercaffe.eoldal.hu telefon: +36/30/986-3189.
Megközelíthető: Haladás utcai megálló autóbusszal: 182, 183, 184, 198, 217,
282, 284; villamossal: 50 a Határ úttól, Üllői úton Szarvas csárda térig.
Tárgy: mellékelve (2 irat)
A tárgyat ezúttal elsősorban technikai szempontból részletesen ismerteti
Egyed Zoltán (kb. 50 perc). Megfigyelései nem egyedülállóak, hasonló
dolgokkal többen is foglalkoznak, az eredmények a tudományban inkább
kérdésesek. Egyed Zoltán a többiektől – akik közül az összejövetelen néhányan
jelen lesznek – abban különbözik, hogy az elektronikus technika legújabb
eredményeit tudja a tudomány eredményeivel egybevetni és «szélesvásznú»
képernyőn bemutatni (űrfényképezés, űrgeológia, földrengés és régészet,
computer animáció stb.). Sajnos a magyar nyelvészek feledvén legfőbb
feladatukat, nem szolgálnak megfelelő magyar kifejezéssel.
Az összejövetel célja, a bemutatott eredmények sokoldalú megbeszélése: az
alkalmazott kutatási technika megismerése, mit tud abból hasznosítani a
tudomány, a kutatóknak hasznos útmutatás, a lehetséges közös út keresése stb.
Ez így persze csak a kezdet.
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Az elmúlt húsz esztendő nemzetünk életében a lemaradásé volt. A kitörési
pontok keresése mindannyiunk kötelessége – itt főleg ilyesmiről van szó.
A találkozás reményében, tisztelettel és szeretettel
Dr. Csihák György, a ZMTE elnöke
www.zmte.org
Melléklet:
1. Bevezetőm a rendezvényhez, amit ott nem fogok elmondani
2. Egyed Zoltán vázlata
Kapja:
Aradi Lajos, Bérczi Szaniszló, Csihák György, V. Csocsán Jenő, Darai
Lajos, Egyed Zoltán, Fenyves József, Forrai Kristóf, Frisnyák Sándor,
Grandpierre Attila, Harsányi Ildikó, Herceg Ferenc, Kelemen László, Költő
László, Lánszki Imre, Lányi Ernő, László Péter Sándor, Mesterházi Zsolt,
Pandula Attila, Pető Imre, Rihmer Aurél, Prokopp Mária, Sancz Klára
Lujza, Simon Endre, Szabó István Mihály, Szederkényi Tibor, Szeicz Judit,
Szekeres István, Szőnyi József, J. Újváry Zsuzsanna

Csihák György (Zürich):

Bevezető Egyed Zoltán ismertetőjéhez
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mindenkinek köszönöm, hogy eljön egy rövid ismertető hosszabb
megbeszélésére.
Egyesületem 25 éve arról ismert az egész világon, hogy a történelemtudomány magyar vonatkozású részének elemzésében helyet ad az újnak, a talán
15 milliónyi magyar körében, vállalva a tévedés lehetőségét is.
Amit ma Egyed Zoltán bemutat, az nem lehet minden magyar kutató előtt
ismeretlen, de talán keveset beszélnek róla, pedig a világ tudományos közönsége
jól ismeri és hasznosítja – néhol magyar szakemberek közreműködésével.
Tudom például, hogy a magyar régészek kiképzését világszerte kiválónak
tartják. Így aztán nem meglepő, hogy magyar régészek résztvesznek pl. a
tengerfenék kutatásában.
Néhány példa, a mai ismertetőnkhöz. Aki járt a mi egyhetes történelmi
iskolánkban, találkozott néhány filmkivonattal, amit előadásaim kapcsán
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bemutattam. Több ilyen egész filmmel is rendelkezem. Az egyik, francia
kutatók filmje az inkákról. Amit most előadok, az mind látható a filmen, részint,
mint kutatási eredmény, részint, mint játékfilm.
Az utolsó előtti inka, halálos ágyához hívta országa vezetőit és leendő
utódját, a fiát. Országa akkor nagyobb volt, mint ma Brazília és két tenger mosta
határait. Fővárosa az akkori és a mai Kuckó volt. Az inkák 92 év alatt (1440–
1532) alatt annyit építettek, mint a kínaiak 2000 év alatt.
A kutatók ott, 40–30 ezer éves rétegben több teljes emberi csontvázat
találtak. A helyreállított koponyák meglepték a kutatókat, mert nem mongolid,
hanem kelet-afrikai. Ezt a kis kitérőt egy budapesti hölgy kedvéért tettem, mert a
koponyák ’szobrosítása’ az ő munkáját dicséri – a filmben beszél is, magyarul.
Az inka, halálos ágyán pontosan megmondta, hogy mikor, keleten
megjelennek hódítók, akik elpusztítják országát. Halála után fia elhatározta, az
ország megvédését – a történet közismert.
Derék kutatóinkat a jóslat érdekelte: a csillagokból olvasta az inka. El is
mondják a ’legendát’ – persze ’csillagnyelven’.
Tudnunk kell, hogy van olyan komputer program (sajnos ezeknek a
kifejezéseknek sincs magyar neve), ami segítségével a csillagos eget a Föld
bármely pontján, a képernyőn, sok évre visszamenőleg, meg tudják jeleníteni.
Ismét egy kis kitérő. Ausztrália közepén, az őslakók (aboriginek) szent
hegyén magam is fényképeztem olyat, amit tilos, mert szent, és fehér ember
nemigen látott. A kép kora kb. 40 ezer év. Érdekes a kormeghatározás
technikája. A teljesen sötét barlang falai tele vannak színes képekkel. Égésanyag
itt sincs, amint nincs se Egyiptom piramisai belsejében, se Kutya, se Dunhuang
barlangjaiban (mivel világítottak a hunok/szkíták?). Az abo-képek kormeghatározása
a kép ábraelemzésével történik – amit most nem ismertetek. De van a teljesen
sötét barlang tetejére festve csillagos ég, aminek korát – az előbb említett
komputer-technikával megállapították. Így, a festmények korát kétféle
technikával is azonosították. Kérem jól megérteni: ez tudomány.
Térjünk vissza az inka halálos ágyához. A filmben mutatják egy hegyről
nézve Kuckó mai városát: látható a nagy forgalom is, mintha Budapestet
néznénk a Hármashatár-hegyről. Erre a valódi képre rávetítik egy az egyben az
ősi Kuckó régészeti térképét. Jól látható a mai városon a hajdani város képe: a
falak, a védőművek, az épületek stb.
Eltűnik a mai kép, marad a régészeti és megjelennek, majd mozognak a
különféle égi testek. Mondják hozzá a legendát és pontosan megmutatják, hogy
a csillagokban miként volt megírva, hogy a várost hogyan kellett felépíteni.
Ezután elmondják a haldokló inka jóslatát és mutatják hozzá az akkori
csillagképeket. A fia pedig csinálhatott, amit akart (ezeket a jeleneteket mutatják
a közbeiktatott játékfilmmel) – az Inka Birodalom el kellett pusztuljon: mutatják
a csillagok.
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Ezekhez hasonló technikát mutat nekünk Egyed Zoltán. Következtetéseivel
talán nem áll azon a szinten, mint a franciák, de ő csak egy szakács. Szabad
legyen emlékeztetnem arra, hogy Nyers Csaba is – csak egy szakács.
Rajtunk is múlik, hogy történelmünket jobban megismerjük, mert amint a
csillagokban, legalább úgy a múltunkban is rejlik jövőnk. Rajtunk is múlik, hogy
mennyire kapcsolódunk a tudományos haladáshoz. Ebben az esetben valamihez,
amitől ma még nem lehetünk túlságosan leszakadva. Tessék, kérem, besétálni:
az ajtót kitárjuk.
Zürich, 2010. január 12.

Egyed Zoltán:

Kutatási beszámoló
Mottó:
Az egész rejtély megoldásához tehát az visz közelebb, ha nem kettős, hanem hármas
lépcsőzetességben gondolkodunk, azaz Buda előtt volt Óbuda, azelőtt pedig Ősbuda.
Így a két korábbi helyszín épületei, műtárgyai és ezek emlékei egyaránt helyet
kaphatnának, és megoldódna az a nem kis probléma is, hogy az óbudai helyszínre
semmiféle Attila városa és Árpád vára rommaradványok nem mutatkoztak eddig.

Darai Lajos
Kutatási előzmények:
Az itt röviden ismertetett kutatás előzményének tekintem azt a 28 évvel
ezelőtti budapesti történelem szakkört, amelynek keretében ősi magyar
településeket ismertettek meg velünk tanáraink. De nem elméletben vagy
hipotetikusan, hanem gyakorlatban, a helyszínen megmutatva a romokat, az
emléknyomokat.
A Szentendre–Pomáz–Budakalász határolta területre jártunk ki, és oda
többször is visszatértünk. Megálltunk Sashegyi Sándor sírjánál is, és egy idős
helyi férfi a pomázi Klissza-dombról megmutatta, elmagyarázta a város
kiterjedését: hol voltak a hatalmas bástyák és merre folyt régen a Duna. A
Kevélyhegy oldalában óriási épületromokat, kikövezett utakat találtunk, török
kardok után kutattunk a hegyoldalban és egy érdekes helynél, ahol mécsesek
égtek és koszorúk voltak, imádkoztunk.
E felejthetetlen élmény indította el mai kutatásomat. Már gyerekként is
könyvtárban olvastam utána annak, amit láttam, és az ott talált ábrázolásokat,
képeket gondolatban elhelyeztem a korábban bejárt terepen. Nem lettem régész,
de mindig e terület közelében volt dolgom.
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A megtalált, rendkívül eredményes új eszköz:
1996 óta egyre nagyobb területet részletesen megismerve, az apró nyomokat,
jeleket figyelve, az egészet metszetekkel összehasonlítva kezdtem foglalkozni a
kérdéssel. Aztán az Interneten és könyvtárakból is céltudatosan gyűjtöttem a
vonatkozó irodalmat.1
Végül a Google Earth műholdas keresőről2 a National Geographic
magazinban olvastam elsőként, ahol azt írták: ezzel az eszközzel találnak meg
sok helyütt a világon rég eltűntnek hitt városokat. E Google Föld ingyenes
számítógépes eljárás vagy alkalmazás, mely képzeletbeli3 földgömbként
használható. A Föld háromdimenziós modelljére mértékhelyes műholdképek4,
légi felvételek és földrajzi tájékoztatási5 adatok vannak vetítve. Az alkalmazásban
a Föld minden részéről leolvashatók a földrajzi helymeghatározók6, és az adott
pont magassága.
Az időszalag segítségével egy adott hely műholdas képei között
válogathatunk több évre visszamenőleg. Az adott területnél a földben jelenlévő
épületeket vagy a már nem létező falakat is kimutatja a program, ugyanis ezek
vetülete eltér a környezettől, és a rétegben mélyebben lévő vizet is láthatjuk
vele. Hő térképként is működik a rendszer, azaz attól függően, hogy mi van a
felszín alatt, a hidegebb és melegebb részeket, alakzatokat is megmutatja. És a
fejlesztéseknek köszönhetően lehetőség adódik a műholdas felületre
számítógépen tárolt adatból, rajzból, szerkezetből képet illeszteni.
2006-ban kezdtem dolgozni a Föld programmal és különböző irányból
vizsgálni a műholdas képeket az eltérő időszakokban. 2008 augusztusában a
Pomáz–Csobánka területen figyeltem fel a terep változásaira, a lerobbantott
egykori bástyák helyére, épületek alapfalaira a föld felszínén. Pár nappal később
egy 1686-os Buda–Ofen képet elemezve és a műholdas képpel montírozva,
azonosítási pontokat találtam. Ekkor gondoltam arra, hogy a régi képeknek a
műholdas területre ’vetítésével’ több oldalról kapunk támpontokat az egykori
városok és épületek akkori helyzetéről.
Az Ezüsthegy felől 2009 októberében sikerült egy 16. századi köztudottan
Székesfehérvárt ábrázoló képet háttéri azonosítással a Budakalászi fennsíkra
helyeznem.
1

Vesd össze: Darai Lajos: „Kitagadott Árpád-örökség?” Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV.
évfolyam 2. szám, a Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2009/A. (a Zürichi
Magyar Történelmi Egyesület 59. sz. kiadványa), 44–73 oldal.
http://www.zmte.org/hu/e107_files/public/59.pdf
2
http://earth.google.com/ és http://hu.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
3
Azaz virtuális.
4
http://hu.wikipedia.org/wiki/Műholdkép és http://hu.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
5
Azaz térinformatikai. A földrajzi információs rendszert (lásd: : http://hu.wikipedia.org/wiki/GIS
6
Azaz koordináták.
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Megállapítottam, hogy a Kevély-hegy keleti oldalán volt található a Szent
Péter és Pál székesegyház, amelyet IV. Béla építtetett 1230 tájékán egy Géza
kori kis templomot lebontatva. És ismert továbbá, hogy azt Szent Gellért
halálának helyszínén építtette. Ám mivel 1046-ban a ma ismert Buda még nem
létezett, nem a ma ismert Pesten lett felravatalozva a püspök.
Több kép összehasonlítása a műholddal, együttesen jól megmutatja, hogy
az egyes műtárgyak7 hol álltak egykor és most hol találhatók.
Az új eszköz és a hagyományos kutatás egyesítése:
Az Attila városáról szóló mondák alapján azt írták krónikásaink, hogy
Árpád, a magyarok fővezére ennek a várnak a helyén ütötte fel fejedelmi
szállását, és itt lett a királyi szállás is, itt alakult ki az a központi székhely, amely
évszázadokig Buda, majd Vetus-Buda néven szerepelt a történelemben.
A XV. és XVI. században sok régi szövegben megtalálható a Sicambria
név, és az akkor élők tudomása szerint ez a Sicambria nevezetű város azonos
Etzelburggal, Attila városával. Jó néhány adat szól arról, hogy ez a régi Attilaváros, Sicambria, Buda (Vetus-Buda) ebben a korszakban is már sok rommá vált
épülettel rendelkezett. Így elgondolható, hogy ma már nagyon nehezen
ismerhető fel itt mind e régi maradvány. A föld felszíne alatt azonban bizonyára
megvannak a bizonyítékai ennek a kultúrának. Ezekhez most hozzájuthatunk, ha
megfelelően módszeresen alkalmazzuk új eszközünket.
Anonymus adata pedig arról szól, hogy a magyarok átkelve a Dunán, Attila
városába mentek be, és ott megcsodálták a romba dőlt, illetve még álló palotákat.
Ezt a helyet választotta Árpád fejedelem először szálláshelyül Pannóniában, és
Szent István király, aki tőle származott, ezért alapította ennek közelében Alba
városát. Ezt Kálti Márk Képes Krónikája megerősíti. Csak a király kiváltsága
volt, hogy fehér kőből építsen várat, a fehér szín miatt, amely a főhatalom jelképe
volt, ami őstörténelmünkben és mondáinkban mindenütt jelen van.
A Szent István által az Árpád fejedelem temetési helye mellett alapította
Fehér-egyháza köré város épült. Az Alba ezért a forrásvízi, messziről is jól
látható mészkőre is utalhat. Ugyanakkor Alt-Ofen történészeink szerint Ó-Buda
neve németül, ami azon a nyelven kályhát, illetve mészégető kemencét jelent.
Ilyet pedig csak a bánya közelében építettek, hogy ne kelljen messzire szállítani
a követ. Domboldalba építették és a szigetelés miatt földdel borították, s még
erdő mellé a fűtőanyag miatt. Oláh Miklós esztergomi érsek Hungaria c.
művében azt írta, hogy Buda–Bleda „azt a várat, amelyet Atilla Sicambria
városa mellett épített és Atillának neveztetett el, a saját nevéről Budának
mondta... A magyarok azt a várat és várost manapság is Budának hívják, a
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németek pedig hol Ecelburgnak, vagyis Atilla várának, hol Ofennek, a
mészkőégető kemencékről”.
A műholdas képeket a metszetekkel közösen tanulmányozva és jól ismerve a
terepet, úgy gondolom, a királyi Fehérvár, ősi városunk ezen a területen található,
a Pilisborosjenőtől Szentendréig húzódó területen, Budakalászt, Csobánkát és
Pomázt is magába foglalva. Ismertetőmben több ilyen képet mutatok.
Budapest, 2010. január 12.
Melléklet: 2 db kép
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Az alábbi képeken az összejövetel résztvevői:

A képen Pandula, Lányi, Csihák, Simon

A képen Szederkényi, Darai, Fenyves, Szőnyi
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A képen Szőnyi, Simon, Lányi, Pandula, Csihák

A képen az előadó, Egyed Zoltán
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Az első rendezvényen 12 fő és a másodikon 11 személy vett részt, azonos
helyszínen. Megismerkedtünk ezzel – a Magyarországon még alig ismert –
kutatási technikával és a megjelent kiváló szakembereink sok értékes útmutatást
adtak a fiatal kutatóknak. A meghívóból nem derül ki, de mindkét alkalommal
előadott Fenyves József nukleártechnikus, a Központi Fizikai Kutató Intézet
(Budapest) munkatársa is.
A harmadik összejövetel Szőnyi József (Polgi!), a Pilisszántóért Egyesület
elnöke meghívására Pilisszántón volt.

MEGHÍVÓ
«Világosság Szántó felett»
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és Pilisszántóért Egyesület szeretettel
hívja a két egyesület tagjait és közeli hozzátartozóit közös zártkörű
rendezvényére:
Időpont : 2010. június 6 vasárnap. Egész nap.
Találkozás : 10.15-kor az autóbusz megállóban Pilisszántó község templománál
(ez buszmegálló is). A volánbusz indul, Bp., Árpád híd pesti hídfőjétől
9.25-kor. A busz óránként közlekedik oda-vissza 21 óráig.
Szállás: Szántón csak turistaszállás van magánháznál.
Kirándulás: távolság 500 méter, szintkülönbség 0 méter. Vezető és a történelmi
helyeket ismerteti: Szőnyi József. Öltözet: az időjárásnak megfelelően
(esőkabát, magas szárú cipő).
Római katolikus istentisztelet 9 órakor van a helyi plébániatemplomban.
Étkezés: önellátó alapon. Szántón egy cukrászda van (sütemény, ital). Étterem
Szentkereszten – 3 km.
Faluházba érkezünk kb. 12.30-kor. Ott is elfogyasztható a saját étel.
Előadás: 14–16 h. – a ZMTE előző két rendezvénye folytatásaként (L.:
honlapunkon magyar/egyesületi hírek és eszmecsere/történelem menüben
www.zmte.org).
Felkért előadó: Bérczi Szaniszló (nem tud jönni), Darai Lajos, Egyed Zoltán,
GrandpierreAttila, Szőnyi József: Csillagösvényen (a Boldogasszony
kápolna építése stb.) Minden előadást megbeszélünk 17 óra után. A
kápolnához a rendezvény keretében nem megyünk.
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A tudományos kutatómunkát őstörténeti munkacsoportunkban folytatjuk,
amint elkezdtük idén február 19-én és április 23-án. A csoport vezetője Bérczi
Szaniszló. Megbeszélés a helyszínen.
Emléklapot kap, aki a határidőig szabályosan jelentkezik és a rendezvényen
egész nap részt vesz.
Jelentkezés írásban (ez vonatkozik az előadókra is!): Pilisszántóért Egyesület,
Szőnyi József elnök, H-2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 20, vagy ZMTE
dr. Csihák György, A-7400 Oberwart, Panoramaweg 14, www.zmte.hu
Jelentkezési határidő: 2010. május 31. Részvételi díj nincs.
Pilisszántó/Zürich, 2010. április 14.
Dr. Csihák György
ZMTE elnök

Dr. Bérczi Szaniszló

C.Sc. Szőnyi József
Pilisszántóért
Egyesület elnöke

Előadónk itt is az előbbi kettő volt, és meghallgattuk Darai Lajos
elmélkedését: „Kitagadott Árpád-örökség” címmel.
Ebédeltünk egy kedves falusi vendéglőben és a város volt polgármestere
(Polgi) vezetésével megnéztük a város nevezetességeit: az újonnan épített
Boldogasszony kápolnát, a középkori barlangrendszer maradványait, és a
hajdani – összesen tizenhét! – nagyváros romjai közül a nevezetesebbeket.
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Ebéd a vendéglőben

Minden résztvevő kapott emléklapot. A rendezvénysorozatot folytatjuk, de
jövőre az Aranytíz Kultúrházban Budapesten, ahol a fenti előadók egy-egy teljes
esetén át bemutatják újabb kutatási eredményüket.
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Az év első felében az elnök három, egyenként harmincperces előadást tartott
az ottawai rádió magyar nyelvű adásában. Először bemutatta az Egyesületünket,
másodjára rövid összefoglalót adott a korai magyar történelemről, harmadjára
pedig megemlékezett I. Sztefanosz államépítő munkájáról.
Június 19-én, Budapesten tartottuk 26. taggyűlésünket.
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága

Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich
Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn

Jegyzőkönyv
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
26. taggyűléséről 2010. június 19-én, Budapesten
az Alapszabály 4. pontja szerint
Kezdete: 13,00 óra
A taggyűlésen részt vesz 25 szavazattal rendelkező egyesületi tag és 1
vendég (1. sz. melléklet). A résztvevők megegyeznek abban, hogy a szavazások
nyilvánosak. Ezt követően a Taggyűlés 25 igen szavazattal:
– megválasztja a jegyzőkönyv vezetőjévé Darai Lajos (Kápolnásnyék), a
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Csámpai Ottó (Pozsony);
– jóváhagyja az elnökség által előzetesen kiküldött meghívóban szereplő
napirendet (2. sz. melléklet).
A taggyűlés:
– legmélyebb tisztelettel elbúcsúztatja az egyesület elhunyt tagjait: Egyed
Attila (Calgary) és Zachar József (Budapest) és az egyesület érdekében kifejtett
munkájukért jegyzőkönyvi köszönetet mond;
– jóváhagyja a 2009. évi taggyűlés jegyzőkönyvét változtatás nélkül (3. sz.
melléklet).
Az elnökség beszámolója az alábbi részekből áll:
1. Az elnök beszámol az egyesület egész tevékenységéről és a különböző
országokban megtartott havonkénti rendezvényekről. 2009. október 16án, Horthy Miklós és korával foglalkozó tudományos műhelyrendezvényünk volt Budapesten, amit 2010. november 4-én ismétlünk.
Őstörténeti munkacsoportunk 3 hosszabb ülést tartott Szántó/Pilis
tárgyában. A tanártovábbképzést folytatjuk Zentán. Tudományos
Tanácsunk hat ülést tartott. Folytattuk honlapunk megújítását. Eddigi és
újabb kiadványaink teljes szöveggel bekerülnek a magyar (napi
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látogatószám 60.000) és az EU digitális könyvtárába. Ez eddig 60 kötet.
Az utolsó 8 csak digitálisan. A 60. kiadványt felújítottuk.
2. Az elnökség jelenlévő tagjai beszámolnak saját végzett munkájukról.
3. 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.
4. A számviteli ellenőrök beterjesztik jelentésüket és javaslatukat (5. sz.
melléklet).
5. A beszámolók több javaslatot tartalmaznak.
A beszámolót követően:
A. a taggyűlés felkéri az egyesület minden tagját, hogy tevékenységével
segítse egyesületét és anyagilag is, hiszen tagdíj nincs. Az egyesület
közhasznú intézmény, az adományok az adóban elszámolhatók.
B. A taggyűlés az alábbi határozatokat hozza mindig 25 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 2011. évi teljes egyesületi műsor
szervezésével és lebonyolításával.
C. A taggyűlés köszönetét fejezi ki a Tudományos Tanács tagjainak az
egyesület érdekében kifejtett tevékenységükért, továbbá Molnár
Zsuzsannának és Lányi Ernőnek.
D. A taggyűlés 25 igen szavazattal megválasztja egy évre az elnököt és 25
igen szavazattal egy évre az elnökség tagjait (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: 17.00 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)
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Melléklet: 6 db
Egyesületi közleményt csak e-mail címre küldünk.
Kapcsolati címünk Magyarországon:
vitéz Rihmer Aurél H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4.
Telefonszáma: +36/1/3256643;
+36/20/5654419 granasztoi@yahoo.com
Közlemény:
Az egyesület e-mail címe: zmte@freemail.hu Erre a címre mindenki küldje el email címét – akár gondolja, hogy tudjuk, akár nem.
Honlapunk: www.zmte.org
Segítség: aki tud, biztosítson ide kapcsolatot (link).
Eszme-csere rovatunkban 3 nyelven lehet vitatkozni.
Digitális folyóiratunkba várjuk az írásokat: zmteszerk@gmail.com
Előkészületben saját Wikipediánk!
Honlapunk fennmaradásának biztosítéka: gyakori látogatása!

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága

Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich
Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn

Protokoll
der 26. Mitgliederversammlung
des Ungarisch Historischen Vereins Zürich
vom 19. Juni 2010 in Budapest
gemäss Par. 4. des Statutums
Beginn: 13.00 Uhr.
An der Mitgliederversammlung nehmen 25 stimmberechtigte wereinsmitglieder
und 1 Gast (Anlagen 1) teil. Die Teilnehmer einigen sich darauf, jede
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Abstimmung öffentlich durchzuführen. Folgende Beschlüsse werden mit je
Stimmen angenommen:
– die Wahl von Lajos Darai (Kápolnásnyék) als Protokollführer, sowie Ottó
Csámpai (Pressburg) und als Beglaubiger;
– die Tagesordnung (Anlagen 2), welche vom Vorstand im voraus versandt
wurde.
Die Mitgliederversammlung
– nimmt würdevoll Abschied von den verstorbenen Mitgliedern: Attila
Egyed (Calgary) und József Zachar (Budapest) und spricht den Verstorbenen
ihren Dank für die Verdienste um den Verein aus;
– nimmt das Protokoll der Mitgliederversammlung des Jahres 2009 ohne
Änderung an (Anlagen 3).
Es folgt die Berichterstattung des Vorstandes:
1. Der Präsident erstattet Bericht über die gesamten Aktivitäten des Vereins
und über die monatlichen Zusammenkünfte in den verschiedenen
Ländern. Am 16 Oktober 2009 veranstalteten wir ein – „workshop”
betreffend Horthy und seine Zeit – die Fortsetzung folgt in diesem Jahr.
Die Arbeitsgruppe „Frühgeschichte” hat drei Tagungen in der
Angelegenheit „Szántó/Pilis” (Altofen/Buda). Die Weiterbildung der
Geschichtslehrer in Senta (Serbien) wird fortgesetzt. Der
Wissenschaftliche Beirat hatte 6 Sitzungen. Unsere Homepages wurde
weitererneuert. Unsere Publikationen (gegenwärtig 60, die letzten 8 nur
in digitalisierten Form) werden sowohl in das Ungarischen- (tägliche
Besucherzahl 60.000), als auch in das EUDigitalisierten-Bibliothek
vollumfänglich aufgenommen (die Nummer 60. erneuert wurde).
2. Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes erstatten Bericht über die
von ihnen persönlich verrichteten Arbeiten.
3. Der Kassierer referiert über die Finanzen des Vereins (Anlagen 4) und teilt
mit, dass die Bilanz am Ende des Berichtsjahres mit einem negativen Saldo
abgeschlossen wurde. Der Verein besitzt kein Vermögen.
4. Die Rechnungsrevisoren stellen ihre Berichte und Vorschläge vor
(Anlage 5).
5. Die Berichte enthalten mehrere Anregungen.
Nach den Berichterstattungen:
A. Die Mitglieder des Vereins werden dazu aufgerufen, den Verein auch
finanziell zu unterstützen, da der Verein keine Mitgliederbeiträge
erhebt. Infolge Gemeinnützigkeit sind die Spenden steuerwirksam.
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B. Durch die Mitgliederversammlung werden mit jeweils 25 Ja-Stimmen
beschlossen:
̶ der Bericht des Präsidenten wird angenommen und Décharche erteilt;
̶ der Bericht des Vorstandes wird angenommen und Décharche erteilt;
̶ der Rechnungsbericht wird angenommen und Décharche erteilt;
̶ der Bericht und Vorschläge der Rechnungsrevisoren werden
angenommen und ihre Vorschläge zu Beschlüssen erhoben;
̶ der Vorstand beauftragt wird, alle Veranstaltungen des Jahres 2011
vorzubereiten und durchzuführen.
C. Die Mitgliederversammlung drückt ihren Dank für die im Sinne des
Vereins erbrachten Tätigkeiten an die Mitglieder des Wissenschaftlichen
Beirates vom UHVZ, sowie an Zsuzsanna Molnar und Ernő Lányi.
D. Die Mitgliederversammlung wählt mit 25 Ja-Stimmen den Präsidenten
für ein Jahr, mit 25 Ja-Stimmen die Mitglieder des Vorstandes für je ein
Jahr (Anlagen 6).
Die Anlagen sind wesentliche Bestandteile des Protokolls und sind als
vertraulich zu behandeln.
Das bedeutet, dass die Kenntnisnahme ihrer Inhalte den Vereinsmitgliedern
vorbehalten ist. Über etwaige Veröffentlichung entscheidet der Präsident.
Ende der Mitgliederversammlung: 17.00 Uhr.
Dieses Protokoll ist in deutscher und ungarischer Sprache auf Papier in je
zwei Originalen verfasst worden; alle vier Exemplare sind beglaubigt.
Darai Lajos (Kápolnásnyék) Protokollführer

Das Protokoll haben beglaubigt:
Csámpai Ottó (Pressburg)
Anlagen: 6 St.
Vereinsmitteilungen werden nur auf e-mail Adresse geschickt.
Unsere Verbindungsadresse in Ungarn:
v. Rihmer Aurél
H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4.
Telefonnummer: +36/1/ 325 6643, +36/20/5654419
granasztoi@yahoo.com
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Mitteilungen:
Die elektronische Adresse des Vereins lautet: zmte@freemail.hu
Wir bitten um Ihre e-mail Adresse
Unser Homepages www.zmte.org
Bitte: besorgen Sie Kontakte dazu (link).
Die Spalte „Meinungs-Austausch” steht Ihnen zur Diskussion zur Verfügung.
Unsere eigene Wikipedia in Vorbereitung!
Az elnökségbe ismét azokat a személyeket választottuk, akiket az előző
évben. Új tagja az elnökségnek dr. Szikora István, aki szabadkai előadássorozatunkat szervezi sikerrel.
Tudományos Tanácsunk az év folyamán három ülést tartott – megállapodásunk
szerint a titkárjai vezetésével. Megbeszéléseink fő tárgya a november 4-re, a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre meghirdetett, szűk körű, közös műhelyrendezvény volt: „Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének
eredményei értékelése és elhelyezése a magyar történelemben, kizárólag a
történelemtudomány szakmai szempontjai szerint.” Az alábbi meghívót kapta
egyesületünk minden tagja és néhány, előadásra felkért más személy:

Meghívó
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
közös tudományos tanácskozására
Ideje: 2010. november 4 (csütörtök), 10 órától 19 óráig.
Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, H-1101 Budapest X., ker.,
Hungária krt. 9–11., Zrínyi terem tel.: 36(1) 432-9000.
Tárgya: Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének eseményei
értékelésére és elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a
történelemtudomány szakmai szempontjai szerint.
A rendezvényen érvényes az egyesület (ZMTE) nyilatkozata és házirendje.
Ebben a tárgyban 2009-ben megvitattuk a következő személyek egyes nézeteit,
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akik az itt meghirdetett rendezvényen is ezúttal meghívott előadók: Darai Lajos,
Gedai István, Pandula Attila, Rihmer Aurél, Szabó Á. Ferenc, Zachar József (†)
(erre az alkalomra írt dolgozatával lesz jelen). A következő személyek névre
szóló meghívását tervezzük: Arady Lajos, Balogh Ádám, Beke Margit, V.
Csocsán Jenő, Horváth Csaba, Kaiser Ferenc, Kovács Eleonóra, Krasznay Béla,
Ravasz István, Salamon Konrád, Somorjai Béla, Szakály Sándor.
Jelentkeznie írásban csak a szereplőnek kell: 1) előadó – az előadás címével,
rövid legfeljebb 15 soros összefoglalójával, technikai- és időigényével
(lehetőleg nem több, mint 30 perc); 2) hozzászóló – a tárgy meghatározásával
(legfeljebb 10 perc időigény); 3) aki csak a végén, a műhelyvitában kíván
szerepelni; és mindenki rövid önéletrajzzal (számunkra ismeretlen személy
esetén).
A jelentkezést a meghívó egyik aláírójához kell küldeni. Legkésőbb a
rendezvényen le kell adni a dolgozatot papíron és lemezen Word programmal
írva. Aki így nem adja le, az nem szerepelhet. A jelentkezés sorrendjében
minden jelentkezést igyekszünk elfogadni. Előadó, hozzászóló csak az lehet,
aki szabályosan jelentkezett. Aki nem kap értesítést 2010. október 15-ig, az a
kért időben szerepelhet.
Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 15.
A rendezvényen belépődíj nincs, minden előadást megvitatunk. Mivel a
rendezvény tudományos műhely, ezért az előadóktól, hozzászólóktól elvárjuk,
hogy a rendezvény egész ideje alatt jelen legyenek. A megbeszéléseket
hangszalagon rögzítjük, előadás, hozzászólás és megbeszélés megjelenik a
ZMTE honlapján PDF ingyen letölthető formában és a magyar valamint az
európai digitális könyvtárban is. Se résztvételi díj, se juttatás, se ellátás nincs.
Ebéd a helyszínen befizethető, ára 605 forint. Sajtónyilvánosságot biztosítunk.
Az egyesületről és az egyetemről, szokásainkról, rendezvényeinkről,
tevékenységünkről honlapunkon minden tájékoztatás elérhető. Személyes
megbeszélésre számos helyen, a rendezvényeinken van mód. Minden résztvevőnek
ajánljuk, hogy a ZMTE honlapján olvassa el Balogh Ádám, Farkas Ferenc, Isépy
Dezső, Juba Ferenc, Radnóczy Antal, Tancsák János, Teleki Géza vonatkozó írásait.
A jelen meghívót kapják az egyesület tagjai és más meghívott előadók.
Zürich/Budapest, 2010. január 29.
Dr. Csihák György
a ZMTE elnöke
zmte@freemail.hu
www.zmte.org

Dr. Felházi Sándor
mk., ezredes, dékán
felhazi.sandor@zmne.hu
www.zmne.hu
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Szeptember végén az alábbi levéllel fordultam a rendezvény résztvevőihez:
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
2010. november 4-i közös műhely-rendezvény
résztvevőihez
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ez a közös műhely-rendezvényünk az Egyetem és az Egyesület között,
2000. május 25-én aláírt együttműködési megállapodásunk alapján jött létre. E
rendezvényért köszönet az Egyetemnek és munkatársainak, akik – részben –
Tudományos Tanácsunkban előkészítették.
A rendezvény védnöke dr. Lázár János.
Az elmúlt évben volt ebben a tárgyban egy zártkörű műhelyünk, jövőre
szeretnénk folytatni, talán nagyobb nyilvánossággal és ehhez kérjük az idei
rendezvényen szíves közreműködésüket és javaslataikat.
Műhelyről, tehát nem előadássorozatról van szó, ezért szeretnénk, ha
minden résztvevő végig jelen lenne és a tárgy tudományos feldolgozásában részt
venne. Gondosan előkészített, részletes műsorfüzetet minden szereplő előre kap.
A múlt évben nem szerepeltem, és amikor elhatároztam, hogy idén
jelentkezem, mint előadó is, egy tudományos vitában való részvételre gondoltam.
Közben szereztem a lesújtó tapasztalatot: nincs vita. Vannak szekértáborok,
ahonnan – több-kevesebb tisztességgel – „kijelentések” hangzanak, amelyek
elemzése, valódi megvitatása teljességgel hiányzik. Sokszor értelme sem lenne a
sok ferdítés, csúsztatás és más egyéb gyarlóság miatt.
Mára ott tartunk, hogy már nem iskolák, közösségek vannak, hanem csak azok
szószólói. Minden rendezvényen ők nyilatkoznak, de már kérdezni sem szabad.
A jelenség szinte az egész társadalomtudományunkra érvényes.
Kijelentések vannak, az egyes csoportok tagjai egymást idézik, esetleg dicsérik
– a másik társaságot legfeljebb becsmérlik, de inkább hallgatnak róla. Ez így sok
minden, de biztosan nem tudomány.
Bementem Budapesten több könyvesboltba és kerestem Horthyval
kapcsolatos könyvet. A legtöbb helyen a polcról legalább egy tucat könyvborítóról
Hitler mosolyog rám, de ha Horthy iránt érdeklődtem, előbb zavartan tanakodtak,
majd többnyire ajánlottak egy másik boltot, ahol árulnak ilyesmit is.
Ebben a helyzetben elhatároztam, hogy előadásom a megadott címmel és
keretben megtartom, de egyúttal írok egy hosszabb tanulmányt, amiben ez az
előadásom csak egy fejezet (az ötödik). A címzetteket tisztelettel arra kérem, ne
akadjanak fenn azon, ha előadásomban több olyan kijelentés van, amihez illik
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magyarázatot, forrást, hivatkozást adni. Honlapunkon (www.zmte.org)
magyar/kiadványaink menüben megtalálható egész írásom (142 oldal),
átdolgozott második formában, ott minden elérhető (lásd: Acta XXV/2.).
Bízom abban, hogy ez a második „Horthy műhelyrendezvényünk” jó
előkészítője lesz egy jövőre tartandó, talán többnapos rendezvényünknek,
amihez ezúton is kérem mindannyiuk szíves közreműködését. A részleteket, a
javaslatokat kérem, beszéljük meg a „műhelyben”. Ezért is igen fontos, hogy
egész nap mindenki jelen legyen. Már aki teheti és ezt a – nem egyéni és nem
saját zsebre menő – nemzeti feladatunkat fontosnak tartja.
Figyelem! Autóval a Hős utcai oldalkapuhoz menjünk. A portán pontosan
tudjuk meg, hogy hová kell mennünk, főleg, ha elkésve érkezünk. A ZMTE
tagjai és Beke Margit, Kovács Eleonóra, Mózessy Gergely előadása külön
teremben lesz.
Tisztelettel és szeretettel:
Csihák György, a ZMTE elnöke
Az előző évi „Horthy-műhely” beszámolóban lévő határozat szerint, kértem
az előadókat, hogy az elhangzottakból közösen leszűrt tapasztalataink alapján
igyekezzenek kitérni az alábbi dolgok elemzésére is: Horthy Miklós valóságos
hibái; a Budai Várpalota sorsa; néhány alapvető fogalom pontos körülírása,
esetleges helyes meghatározása, pl.: anyaország, fasiszta, náci, bolsevista,
forradalom, ellenforradalom; vitézi rend, lovagrend; magyar nemes, stb.
Ismeretlen okból, a rendezvény kezdete előtt három héttel tudatták velünk,
hogy a rendezvény nem lehet az egyetemen – új helyszínt kellet keresnünk.
Mentőangyalunk Balogh Erika lett, az Aranytíz Kultúrház igazgatója. Ebben a
házban vannak budapesti előadásaink – immáron 17 éve, mindég azonos napon
és órában. Kérésünkre azonnal helyet adott házában – mindannyiunk hálás
köszönete érte! Ekkor a résztvevőkhöz az alábbi levelet küldtem:
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
2010. november 4-i közös műhely-rendezvénye résztvevőihez
Tisztelt Hölgyek és Urak!
Az események gyors változása folytán ismét kérjük figyelmüket.
Szíves tájékoztatásukra mellékeljük a rendezvény műsorfüzetét.
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Közös elhatározással eldöntöttük, hogy a rendezvény helyszíne változik:
Aranytíz Kultúrház, H-1051 Budapest V., Arany János utca 10. II. em.
Bartók terem, (a MTA mögötti utca): +36/1/354 3400, aranytiz@aranytiz.hu
www.aranytiz.hu
A rendezvény védnöke dr. Lázár János.
A ZMTE előadói: Váralljai Csocsán Jenő, Csihák György, Beke Margit,
Darai Lajos, Gedai István, Halabuk József, Kovács Eleonóra, Pandula Attila,
Rihmer Aurél, Mózessy Gergely, Vizi László és más jelentkezői: Balogh Ádám,
Költő László, Frisnyák Sándor, Miklauzics István, J. Újváry Zsuzsanna,
valamint személyes meghívottjai: Fejszés Ádám, Szekeres István a közös kezdés
után külön terembe mennek. Az előadások sorrendjét ott sorsolással eldöntjük.
Időrend: 9.00–9.30 közös megnyitó, 9.30–13.00, 5 előadás, elnök Pandula
Attila, 14.00–17.00, 5 előadás, elnök J. Újváry Zsuzsanna, 17.00–19.00
hozzászólás, vita, további terv, elnök Darai Lajos.
A ZMNE előadói: Arday Lajos, Deák Gábor, Horváth Csaba, Kaiser
Ferenc, Kolozsi Béla, Salamon Konrád, Szabó A. Ferenc, Szakály Sándor.
Időrend: 9.30–13.00, 8 előadás, elnök: Horváth Csaba (dékánhelyettes),
Szabó A. Ferenc.
Lévén műhelyrendezvény, ezt követően a társaság csatlakozik a ZMTE
csoporthoz.
Helyszínen italok, édesség, hideg étel kapható, a környéken több étterem
van, önellátás is megengedett.
Minden egyéb értelemszerűen a meghívó, illetve a műsorfüzet szerint
érvényes.
Aki tud, szíveskedjék készíteni digitálisan fényképet és küldje el címünkre
(zmte@freemail.hu).
A ZMNE egy hónapon belül összehívja a ZMNE-re a ZMTE Tudományos
Tanácsát, ahol értékeljük a rendezvényt és megállapodunk a továbbiakról.
Az egyetemről, az egyesületről és a rendezvényről csak az nyilatkozhat,
akinek arra felhatalmazása van.
Zürich/Budapest, 2010. október 27.
Csihák György
a ZMTE elnöke

Prof. Szabó A. Ferenc
egyetemi tanár (ZMNE)

24

ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

*

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH

A rendezvényen az alábbi megnyitót mondtam:
Jó reggelt kívánok!
Csihák György vagyok, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke.
Mindenkinek köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a szervezőknek, akik
munkálkodnak a rendezvény sikerén. Köszönöm az Aranytíznek, hogy befogadta
rendezvényünket. Köszönöm a rendezvény szereplőinek, hogy nehéz munkát
vállaltak egy történelmi kor tudományos felderítésében. Az előkészítésben
elkövetett hibák miatt többen panaszkodtak – kérem szíves elnézésüket. Aki
nekem címét megadta, azt tájékoztattam.
Nem egy előadássorozatra jöttünk, hanem mástermészetű komoly munkára.
Ebben a tárgyban tavaly rendeztünk egy ilyen egynapos összejövetelt, csak
egyesületünk tagjaival. Akkor határoztuk el a folytatást ebben a formában és
örömünkre csatlakozott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, s így a
rendezvény végén akkor már megfogalmaztuk és aláírtuk azt a meghívót, amit
csekély változtatással idén mindenki, aki érintett, megkapott. Már most hívok
mindenkit a jövő évi azonos tárgyú rendezvényünkre és kérem a mai szereplőket,
hogy a nap folyamán tegyék meg javaslataikat. Még sehol se tartunk.
Egyesületem zürichi közhasznú egyesület, tagjai élnek jelenleg öt világrész
21 országában. Háromszor előterjesztették az Európai Unió „René Descartes
tudományos díjára” – amire igen büszkék vagyunk, mert az egész Kárpátmedencéből eddig még senkit elő sem terjesztettek. A díjkiosztó brüsszeli
bizottság elnöke felhívott telefonon és közölte, hogy noha az egyik előterjesztés
szinte szószerint megegyezik a kiírással, mégis ne számítsunk arra, hogy a díjat
meg is kapjuk, mert Brüsszelben politikai döntéseket hoznak és a svájciakat nem
szeretik.
A fordulat óta tevékenységünkhöz írásban gratulált minden magyar államfő
és oktatási miniszter.
Már a második magyar őstörténeti találkozónkon 1987-ben Zürichben,
megkezdtük a műhelymunkát. A jelenlévők közül Pandula Attila ott volt.
Megkezdtük az őstörténeti fogalmak, lexikonszerű kidolgozását. A kételkedők
mindjárt mondták, hogy lehetetlen, hogy a világ négy sarkából összesereglett
magyarok, majd egyetértenek ilyen szövegekben, hogy „őstörténetünk”,
„őshazánk”, „honfoglalásunk” stb. Ott volt egy akadémiai nagyság, aki azzal
érvelt, hogy az akadémián készül egy őstörténeti lexikon és abban minden
meglesz. Az utolsó napon volt, aki könnyes szemmel mondta, hogy nem tudta
elképzelni, hogy ez sikerülni fog. Sikerült.
Több mint 10 év alatt – mindig egy-egy heti munkával – kidolgoztunk 7
ilyen fogalmat. Ismételten megvitattuk, lefordítottuk 4 nyelvre és még a
fordításokat is keresztbe ellenőriztük.

25

ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

*

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH

Megtalálható kiadványainkban és honlapunkon is. Ebben a munkában már
részt vett Váralljai Csocsán Jenő professzor Londonban és Darai Lajos
professzor is – akik szintén itt ülnek.
Így kerekedett ki ezután egyetlen közösen írt egyesületi kiadványunk, a
„Magyarok őstörténete” is, amin legalább három évig dolgoztunk, negyvenenötvenen. Megért három kiadást magyar és német nyelven. Néhány éve
átdolgoztuk és belekerült a genetika új eredményeivel (lásd: Acta VII/2). Akkor,
kétszer, több napon át, minden szavát megrágtuk. Az egyik csoportot vezette
Költő László megyei múzeumigazgató, a másikat Csámpai Ottó nagyszombati
professzor – mindketten itt vannak most – a harmadik csoportot Béres Judit
genetikus vezette. Ilyen rövid formában ennek a tárgynak biztosan nincs jobb
feldolgozása.
Egy akkreditált felsőoktatási intézmény rektorával írom alá a latin és
magyar nyelvű okiratot történelemtanárok továbbképzésének sikeres elvégzését
igazolandó. Az okirat két oktatási miniszter – Pokorni Zoltán és Magyar Bálint –
négy engedélyszámát tartalmazza. Címe: „A magyar történelem tanításának
tartalmi és módszertani megújítása”. Eddig négy helyszínen 138 ilyen okiratot
adtunk ki, az ötödik helyszínen idén decemberben vizsgáztatunk. Egy-egy ilyen
képzés 2 évig tart. Írtunk hozzá egy oktatási segédkönyvet 635 oldal, 29 szerző
42 dolgozata 4 világrész 11 országából (lásd: Acta XVIII/1). Ebben a
terjedelemben biztosan nincs jobb magyar történelemkönyv. A miniszteri
engedély melléklete tartalmazza a kötelező irodalmat, ahol kiadványaink
tételesen vannak felsorolva.
Így kiadványaink – ezidáig szám szerint 62 – a történelemtanár
továbbképzés tankönyvei. Megtalálhatók költségünkre 300 magyarországi és
további 73 ország 156 könyvtárában, valamint PDF ingyen letölthetően
honlapunkon és a magyar, valamint az európai digitális könyvtárban.
Végül megemlítem az egyetlen magyar szellemű történelmi lexikont, az
Encyclopaedia Hungarica-t. Négy kötet, 844-en írtuk, az egész világról, közel
két évtizeden át. Sok mindenen lehet vitatkozni – egy biztos: ez a három mű, az
egyetemes – talán 15 milliónyi – magyar legjelentősebb közös és független
szellemi terméke az utóbbi 60–70 évben. Mindez a magunk erejéből. Mi nem
zokogunk évente, hogy az ilyen-olyan pénz – amit mi majd elköltünk – idén
gyatrábban csordogál. „Átlőve oldalunk, de szabadok vagyunk!” Nem ismerek még
egy intézményt, amelyik nevében viseli, hogy „magyar” – és akárcsak hasonló
teljesítménye lenne. Mindez ilyen műhelymunkából származik, amire most is
hívunk, baráti szeretettel. Elhivatottsággal keressük eközben az együttműködést.
A mai magyar történelemtudományban számos jelentős dolog indult el ezekből a
műhelyeinkből – akkor is, ha nem mindenki tudja. Egy székely múzeumigazgató
írta nemrégiben, hogy ezzel ne törődjünk, az érdem a miénk akkor is, ha sokan
azt gondolják, hogy ők turul-madárként szálltak ki a bölcsőből.
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Noha mindez jól ismert sokak számára, azért mondom el, mert most ismét
ilyen műhelymunkára hívunk és kérem a rendezvény szereplőit, hogy tartsanak
ki és vállaljanak erejükhöz mérten minél nagyobb feladatot.
Egyhetes magyar történelmi iskoláinkkal – szám szerint 13 alkalommal –
végigmentünk az egész magyar történelmen. A Horthy-korszakkal ezidáig nem
foglalkoztunk. Nagyon kérem: tegyünk mindent félre, ami nem idevaló. Tiszta
kézzel és fejjel, komoly történészi alapossággal dolgozzuk fel, mai életünk, talán
legfontosabb megalapozó korszakát. Valódi történész nem riad vissza se a
tényektől, se az ismeretlentől, az alig feltárttól. Isten segítségével, fogjunk hozzá.
Végül néhány tájékoztató. Ha most itt befejezzük a megnyitót, akkor kérem a
Nemzetvédelmi Egyetem által felkért előadókat, szíveskedjenek a mellettünk lévő
terembe menni. Az egyesületi előadók itt maradnak, mert itt van a vetítővászon,
amire két előadónknak szüksége van. Amikor ott végeznek, kérem, jöjjenek ide
vissza, mert a műhely „java” akkor itt lesz.
A földszinten van büfé, egy utcányi távolságra több étterem, ahol szerényen
is lehet ebédelni.
Kérem, van-e valakinek olyan kérdése, vagy mondanivalója, amit szerinte
mindenki kellene halljon?
Kérem még néhány percig szíves türelmüket. Most 10 éve írtuk alá a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel együttműködési szerződésünket. Tessék
nyugodt lenni, nem lesz itt lopott pénzből se ilyen-olyan díj, se pajzs, se kard.
Ám egyesületünk támogatására adnak művészek műtárgyakat, amiket mi nem
pénzzé teszünk, hanem ilyen alkalommal barátainknak adunk. Mint most egy
festményt az Egyetemnek.
Továbbá átadom az Egyetemnek, hálánk és köszönetünk jeléül,
egyesületünk fennállásának 25-éves ünnepére készült fafaragványt. Készítette
szintén egyesületünk tagja, Szász Viktor székelyudvarhelyi faragómester.
Köszönöm a figyelmet.
Budapest, 2010. november 4.
Csihák György
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Az alábbi képek a rendezvényen készültek.

Részletek az 51. sz. kötetünkben
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A rendezvényről az alábbi tájékoztató jelent meg:

TÁJÉKOZTATÓ
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem közös rendezvényéről, Budapest, Aranytíz Kultúrház, 2010. nov. 4.
Tárgy: Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének eseményei
értékelésére és elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a történelemtudomány szakmai szempontjai Horthy a katona, a kormányzó. (ZMNE)
A rendezvény a terv szerint, de attól eltérő helyszínen rendben lezajlott.
Tekintettel a megjelent előadók számára, az előadások két csoportban voltak. 1.
csoport. Elnökölt J. Újváry Zsuzsanna és Pandula Attila. Előadott: Csihák
György, Darai Lajos, Gedai István, Pandula Attila, Váralljai Csocsán Jenő, Vizi
László Tamás (egy-egy előadás 3O perc, utána 10–10 perc gyors kérdés-felelet).
2. csoport. Elnökölt Horváth Csaba és Szabó A. Ferenc. Előadott: Arday Lajos,
Horváth Csaba, Kaiser Ferenc, Szabó A. Ferenc, Salamon Konrád, Szakály
Sándor.
Egyesült a két csoport 16 órakor, majd Darai Lajos vezetésével megvitattuk
az előadásokat.
Költő László, az egyesület egyik alelnöke a 2. csoportban szerzett tapasztalatai
szerint, ott uralkodtak a katonai vonatkozások. Ezért, szerencsésebbnek tartaná,
ha a két csoport előadásai egy közönség előtt lennének. Ez vagy kevesebb
előadót enged meg, vagy a rendezvény esetleg kétnapos kellene legyen –
különös tekintettel, arra, hogy műhely-rendezvényről van szó.
Határozatba ment, hogy a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tudományos
Tanácsát az illetékes titkárja, Szabó A. Ferenc idén december elejére összehívja,
ahol közösen értékeljük a rendezvényt és döntünk a továbbiakról.
A jövőben csak azokat tájékoztatjuk, akik a rendezvényen megjelentek,
továbbá aki kéri.
Ígéretemhez híven, aki a dolgozatát a kiírás szerint papíron és lemezen,
Word programmal írva és szerkesztve leadta, illetve hamarosan leadja, valamint
a helyszínen bemutatott nyilatkozatot aláírásával leadja, abból digitális kötetet
készítünk és a meghirdetett módon terjesztjük.
Csihák György,
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke
Melléklet: a Műsorfüzet tervezete
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Műhelyünket beharangozandó, a Magyar Hírlap című budapesti napilapban az
alábbi cikk jelent meg:

További részletek megtalálhatók jelen kötetünk mellékletében, a
Műsorfüzetben.
Havi előadásaink egész éven át a szokásos rendben zajlottak Budapesten és
Szabadkán – szintén megtalálható a jelen kötet mellékletében.
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A képen előadó Nagygyörgy Zoltán Horgosról, Szekeres és Csihák
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Tudományos Tanácsunk december 16-án tartotta idei utolsó összejövetelét,
amelyről az alábbi jegyzőkönyv készült:

JEGYZŐKÖNYV
a ZMTE Tudományos Tanácsa 66. soros üléséről, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen, 2010. december 16-án
Jelen van: Csihák György, Darai Lajos, Gedai István, Harai Dénes, Pandula
Attila, Szabó A. Ferenc.
Kimentette magát: Csámpai Ottó és Vizi László Tamás.
Kezdete: 14.05 óra
1. A 2010. szeptember 24-i ülés jegyzőkönyvét hitelesíti: Szabó A. Ferenc
és Pandula Attila.
2. Zentán vizsgáztat december 18-án Darai Lajos és J. Ujváry Zsuzsanna.
3. Bérczy Szaniszló távollétében a tervezett rendezvény nem tárgyalható.
4. A 2010. november 4-i „Horthy műhely” közös rendezvényünkkel
kapcsolatban Harai Dénes átadja három meghívó másolatát: dr. Lázár
János, dr. Simicskó István és dr. Tóth Zoltán József kapta.
Csihák György bejelenti, hogy a vonatkozó kötet szerkesztve,
mellékleteivel kész, a ZMTE előadói következő dolgozataival: Csihák György,
Darai Lajos, Gedai István, Miklauzics István, Rihmer Aurél és Váralljai Csocsán
Jenő. Szabó A. Ferenc jelzi, hogy a ZMNE előadói részéről 2011 januárban a
következő dolgozatokat leadja: Arday Lajos, Harai Dénes, Salamon Konrád és
Szabó A. Ferenc. Harai Dénes vállalja addigra az előszó megírását. Ebben az
esetben lehetséges, hogy az egész kötet a honlapunkon lesz februárban a
szokásos formában.
A folytatás tárgyában az alábbi közös vélemény alakult: A rendezvényt az
eredeti terv szerint folytatjuk, mert hasznos. Szabó A. Ferenc és Csihák György
2011 februárban közös meghívóval az idén elmaradt „műhelymegbeszélésre”
hívja az idei rendezvény meghívottjait, továbbá azokat, akiket a TT tagjai 2011.
január 31-ig, név és postai cím megadásával, a TT illetékes titkárának (dr. Szabó
A. Ferenc, ZMNE, H-1581 Budapest, Pf. 15) írásban ajánl. Személyes
megjelenés helyett a mondanivaló írásban is elküldhető. További gondolatébresztőnek ajánljuk Csihák György dolgozatát: Cum Deo pro Patria et
Libertate. „Horthy-fasizmus.” – „Antall-demokrácia”. Történelmi előzmény és
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párhuzam c. dolgozatát, mivel már megtalálható a ZMTE honlapján
(www.zmte.org/magyar/kiadványok menüben, 120 oldal). Az elhangzott
előadásokról tájékoztatást nyújtanak a rendezvény füzetében lévő összefoglalók,
pl. honlapunkon.
(Emlékeztetőül. A rendezvény tárgya NEM az én dolgozatom, hanem:
„Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének eseményei értékelésére
és elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a történelemtudomány szakmai
szempontjai szerint.” A 2009. évi rendezvényen „...elhangzott vita alapján
szerencsés lenne több dolog elemzése is, mint például: Horthy Miklós valóságos
hibái; a Budai Várpalota sorsa; néhány alapvető fogalom pontos körülírása, esetleg
helyes meghatározása, pl.: anyaország; fasiszta, náci, bolsevista; forradalom,
ellenforradalom; vitézi rend, lovagrend; magyar nemes, stb.”)
A rendezvény a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen lesz, 2011.
május 26-án, csütörtökön 9–17 óráig.
Fontosnak tartjuk az Egyesület tagjai részt vételét – szűkebb érdeklődési
körüktől függetlenül is – a tárgy sokoldalú feldolgozása érdekében.
Társadalomtudományunk által csak felületesen feldolgozott olyan dologról van
szó, ami nemzettudatunk mai állapotával szorosan összefügg.
Vége: 16.30 óra
Zürich/Budapest, 2010. december 19.
Csihák György,
mint jegyzőkönyvvezető
A Horthy-rendezvényünkön megemlékeztünk 1956 hőseiről – és a mi kis
közösségünk gyászáról: ezt a rendezvényt még Zachar Józseffel hirdettük meg,
de már nem lehetett közöttünk.
Megírt dolgozatát családja itt már nem adta elő.
„Horthy Miklós katonája” volt az „örök huszár”, Nagy Kálmán, aki
Tudományos Tanácsunknak is tagja volt haláláig – 2010. október 13-án
kísértünk utolsó útjára. Így hullanak el legjobbjaink „a hosszú harc alatt”.
A szokásos két év leteltével befejeződött történelemtanár továbbképzésünk
Zentán, ahol a sikeres vizsga keretében december 18-án, 16 személy vehette át,
a Kodolányi János Főiskola rektora és általam aláírt, latin és magyar nyelven
kiállított oklevelét (vesd össze: Acta XXVI/2.).
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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Kodolányi János Főiskola
120 órás TÖRTÉNELEMTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS zárása
Zenta, 2010. december 18.
Véget ért a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) és a Kodolányi
János Főiskola (KJF, Székesfehérvár) kétéves történelemtanár-továbbképzése a
zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban. „A magyar
történelem tanításának tartalmi és módszertani megújítása" elnevezésű
nyilvántartott szakmai továbbképző tanfolyam megszervezését a ZMTE
Tudományos Tanácsának, a gimnázium igazgatójának, Gajda Attilának és kiváló
tanárának, dr. Basa Györgynek, valamint a zentai Bolyai Alapítványnak és
titkárának, Vida Jánosnak és elnökének, Kormányos Róbertnek köszönhetjük. A
befejezést a záróvizsgának megfelelő magas színvonalú előadások tették
emlékezetessé a tanfolyam szorgalmas és kitartó résztvevői részéről. Az
előadások szövege összeszerkesztve felkerül a ZMTE honlapjára: www.zmte.org.
A nap csúcspontján 16 tanfolyami résztvevő megkapta a ZMTE elnöke és a
KJF rektora kézjegyével ellátott, bőrkötésű, latin és magyar nyelvű tanúsítványt
a továbbképzési tanfolyam eredményes elvégzéséről. Ennek az ünnepélyes
átadását dr. Basa György tanár úr remek beszéde vezette be a helyi szervezők
részéről, majd szólt a résztvevőkhöz dr. Újváry Zsuzsa egyetemi docens PPKE,
a ZMTE Tudományos Tanács tagja és dr. Darai Lajos főiskolai tanár KJF, a
ZMTE TT titkára és ők adták át a tanúsítványokat. A résztvevők is elmondták a
két év során begyűjtött élményeiket, tapasztalataikat.
A történelemtanár-továbbképzés 2009. január 31. és 2010. december 18.
között megtartott előadásai és előadói a következők voltak:
2009. január 31. Dr. Darai Lajos:
Megnyitó és tájékoztatás a feltételekről, körülményekről.
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.
Kárpát-medencei magyar eredet és folytonosság.
2009. február 28. Dr. Bérczi Szaniszló:
Az eurázsiai lovasnépek műveltsége – magyar-eurázsiai kapcsolatok. Műveltségrétegződések.
Mesterházy Zsolt:
Fejezetek a magyar ókor történetéből: 60 keleti honfoglalás a Kárpátmedencében.
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2009. március 28. Dr. Költő László:
A régészet módszertana. Archeometria.
Az avar továbbélés lehetőségei a Kárpát-medencében temetőelemzések alapján.
Marton Veronika:
Az I. András király korabeli Imák. (Az első magyar nyelvemlék.)
1. Magyarország első elárultatása.
Az 1047-ben írt Imák megtalálásának körülményei. A valódiságáról folytatott
közel 150 évig tartó vita bemutatása.
Történelmi előzmények a 955 évi Lech mezei csatától I. András királlyá
választásáig.
Mi vitte Andrást arra, hogy Vatát, a nemzeti felkelés vezetőjét imába foglalt
átokkal sújtassa?
2. Az Imák szövegének bemutatása. Az egyes mondatok, szavak, kifejezések
történelmi, művelődés- és nyelvtörténeti háttere.
2009. április 25. Dr. Demeter Zsófia:
A magyar mezőgazdaság és ipar története:
Uralmi gazdálkodás Magyarországon a 19. században.
Dr. Lukács László:
A magyarság néprajza és az összehasonlító néprajztudomány.
A magyar néprajzi látásmód az ezredfordulón.
2009. május 16. Záhonyi András:
Az ősi írásemlékek kutatásának módszertana.
A mezopotámiai kultúra, vallás, tudomány és későbbi párhuzamai.
A magyar rovásírás és jeleink kapcsolata más írásrendszerekkel.
Krónikáink bibliai leszármazási rendje.
2009. június 13. Szekeres István:
Bevezetés a történeti összehasonlító jeltörténet módszertanába.
(Hun–kínai íráskapcsolatok. Székely–hun írásjelek a hunok régészeti leletein.
A nikolsburgi ábécé keltezése. Három jel a Nikolsburgi ábécéből.
A székely rovásírás nikolsburgi jelrendszere. Írástörténet és magyar őstörténet.
A „magyar” név etimológiája.)
Dr. Csámpai Ottó:
Nemzet és nemzettudat: családok és nagycsaládok, nemzet–előtti etnikai
közösségek: nemzetség, törzs, a nemzet mint kulturális közösség, a nemzet mint
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nyelvi közösség, a nemzeti jellem és arculat, nemzeti azonosságtudat, a nemzet
mint küldetésközösség.
A magyar nép fejlődése a nemzetségektől a modern nemzetig.
2009. szeptember 12. Dr. Csihák György:
A magyar nemzet múltja.
Magyarok őstörténete.
Sacra Regni Hungarici Corona – Magyarország Megszentelt Koronája.
2009. október 17. Dr. J. Újváry Zsuzsa:
Európa a középkor végén és a kora újkorban.
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.
2009. november 21. Dr. J. Újváry Zsuzsa:
A Magyar Királyság a Hunyadiak korában; a kettős déli végvárvonal kialakulása
és funkcionálása.
A Magyar Királyság élet-halál harca az Oszmán Birodalom ellen a 16–17.
században; Mohács és következményei.
A XVI. századi országegyesítési kísérletek.
Az új végvárrendszer kialakulása és működése.
Az oszmán berendezkedés a Magyar Királyságban, a kondomínium rendszere.
2009. december 12. Dr. Frisnyák Sándor - dr. Kókai Sándor:
Magyarország történeti földrajza vázlata (895–1920).
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 ipartörténeti és közlekedésföldrajz 1920-ig.
Dr. Kókai Sándor:
A Temesi Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718–1918).
2010. január 23. László Péter:
Történetföldrajzi jellegű népmozgások Pannonia Inferior és Superior és
határvidékén a Kr. e. 4-től a Kr. u. 4. századig.
Történelmi sóutak, borostyánút, aranyút, sólyomút, stb.
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2010. február 13. Dr. Újváry Zsuzsa:
Az Erdélyi Fejedelemség kialakulása; Bocskai István és Bethlen Gábor harcai.
A 17. századi oszmán-magyar viszony, a háborús békeévek pusztításai: pusztuló
magyarság,
Trianon gyökerei.
A török-ellenes felszabadító hadjáratok.
2010. március 20. Dr. Váralljai Csocsán Jenő:
A budavári szobrok és a renaissance előszele.
Mátyás Graduále és a Hunyadiak származása.
2010. április 17. Dr. Váralljai Csocsán Jenő:
A budavári királyi palota.
Ajtósi Dürer és a magyar udvar.
2010. május 15. Dr. Vizi László Tamás:
Magyar külpolitikai kihívások 1918-tól 1945-ig.
2010. június 19. Dr. Szakály Sándor:
Magyarország jellemzése a két világháború között.
A magyar tisztikar szerepe a második világháborúban és annak történelmi
következményei.
2010. szeptember 18. Dr. Sallai János:
A határok szerepe a történelemben Vereckétől Schengenig.
2010. október 16. Dr. Basa György:
Az I. világháború utáni földreform a régi Jugoszláv Királyság bácskai és bánáti részén.
2010. november 20. Dr. Basa György:
A második magyar hadsereg és Don-kanyari helytállása és pusztulása.
A tanúsítványt kapott résztvevők:
Barta Judit, Basa Csehák Zsuzsanna, Csehák Attila, Csonti István, Édes Katalin,
Hecskó Izabella, †Lévai János, Martonosi Klára, Mészáros Ágota, Mraznica
Márta, Nagy Szilvia, Recskó Mihók Hilda, Recskó Szabolcs, Ripcó Sipos Elvira,
Varga Bertold, Vida János.
Budapest–Kápolnásnyék, 2011. január 19.
Dr. Újváry Zsuzsa és Dr. Darai Lajos
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Ezzel 182-re emelkedett, az általunk eddig kiadott oklevelek száma, öt
helyszínen.

Zürich/Budapest, 2010. álom hava.
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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