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AA  ZZÜÜRRIICCHHII  MMAAGGYYAARR  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII  EEGGYYEESSÜÜLLEETT  ŐŐSSZZIINNTTEE  

TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE  XXXXVVII  
 

Valamikor a múlt század nyolcvanas éveiben, Zürichben óvodát szerveztünk azzal a cél-

lal, hogy magyar származású gyermekeket történelmi mesékkel a magyar történelem szerete-

tére neveljük. A dolog több mindenen megbukott, de aligha nem akkor született a szándék, 

egyesületünk szervezésére. 

  

 A bukás egyik oka volt, hogy nemigen találtunk olyan magyar mesét, ami a magyar tör-

ténelmi valósághoz simult. A legtöbb ilyen mesében a magyar mythologia alakjai negatívan 

szerepelnek: a Vasorrú Bába, a boszorkány, a sárkány... 

  

 Ez a gondolat érhetett meg bennünk, amikor 2011 márciusában egyesületünk a követke-

ző felhívást küldte el elektronikusan a világba: 
                              

A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET           

FELHÍVÁSA - MESEÍRÁS ÜGYÉBEN  

Segítségül hívunk egy aránylag kicsiny és egyszerű ügyben minden jószándékú embert, 

akinek szívügye a magyarok megmaradása. 

Egyesületünk úgyis, mint család és úgyis, mint az egész világra kiterjedő szervezet ta-

pasztalja, hogy  

-       minden nemzet megmaradásának kulcsa saját tisztességes történelemtudatában van; 

-       a becsületes történelemtudat megalapozója, építője és erősítője a tisztességes nem-

zeti történelemkutatás, történelemírás és történelemoktatás; 

-         a magyarok nemzettudata jelenleg zavart, mert az egész magyar társadalomtudo-

mány évszázadok óta nem képes önállóan, külső nyomástól függetlenül és egészsége-

sen fejlődni. 

 Mivel minden ember nevelése születése előtt kilenc hónappal a családban kezdődik, ami az 

iskolában, majd a társadalomban folytatódik, így az emberformálás természetszerűleg fizika-

ilag is és szellemileg is a családban, gyermekkorban kezdődik. Ebben a folyamatban döntő 

szerepe van a zenének, a képi ábrázolásnak és az anyanyelvi beszédnek. A magyar azon ritka 

népek közé tartozik, amelynek sajátos zenei és prózai anyanyelve van. Ami viszont teljes-

séggel hiányzik: a tudomány mai szintjén a tisztességes magyar történelem képi- és mese-

megjelenítése, a zenei anyanyelv ápolása pedig egyre inkább elhanyagolódik. 

Kérünk tehát mindenkit, akinek gyakorlata van a meseírásban, jelentkezzék nálunk olyan 

mesével, amely tárgyát a tisztességes magyar történelemírásból meríti, amihez magyar kifes-

tő és magyar népzenei anyagot is csatolnánk. Legfontosabb segédanyagul ajánljuk a honla-

punkon megjelenő irodalmunkat és eszme-csere rovatunkban a kifestő könyveket.  

Az ügy megvalósításához kellene bizonyítottan megbízható kiadó és terjesztő. Egyesüle-

tünkben soha senki tevékenységéért fizetést nem kapott, jövedelmet tehát leghamarább az 
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adott kifestős mesekönyvek eladásából lehet remélni. Mivel ilyen mesekönyvünk jelenleg 

nincs, ezért remélhető a kereslete - de éppen mert nincs, ez idő szerint igénye sincs. 

Kérjük, hogy ezt a felhívásunkat továbbítsa mindenki a maga módján. Egyenlőre csak 

írók jelentkezését várjuk próbairat beküldésével. Az ügyet a továbbiakban az aláírók kezelik. 

Előre köszönünk minden jószándékú tettet és javaslatot. 

Az egyesület nevében 

a ZMTE Elnöksége és Tudományos Tanácsa 

zmte@freemail.hu   www.zmte.org 

Zürich/Budapest, 2011.  kikelet hava 
 

 

Március 24-én már összeállt egy kis csapat és ezt követően az év során hat alkalommal 

találkoztunk Budapesten. A hatodik összejövetelen négyen megalakítottuk a Zürichi Magyar 

Történelmi Egyesület Magyar Történelmi Meseíró Közösségét, aminek "Tündér Ilona" nevet 

adtuk. Ugyanakkor jóváhagytuk közösségünk működési elvét: 
 

  

                   

                       

                   A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  

„Tündér Ilona” Magyar Történelmi Meseíró Közössége Működési 

Elve 
 

A jelen Meseíró Közösség a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) elnöksége és 

Tudományos Tanácsa 2011. kikelet havában közzétett felhívására és az abban foglalt alapel-

vek érvényesítésére jött létre. A közösség nyílt és baráti kézfogásra nyújtja kezét minden 

irányba. A közösséghez csatlakozó minden személy ezeket az alapelveket elfogadja, mese-

írói tevékenységében érvényesíteni igyekszik és ezt a szándékát csatlakozása alkalmával a 

jelen irat aláírásával kijelenti. Aki ezt a szándékát megváltoztatja, az tartozik a jelen közös-

ségből önként kilépni. A közösségből minden tag bármikor következmények nélkül kiléphet. 

A tagság halállal is megszűnik. 

A közösség se anyagi, se politikai célt nem követ. Kizárólagos céljának tekinti a tisztes-

séges magyar nemzeti történelemíráson alapuló magyar meseírás elősegítését és terjesztését. 

Önként vállalt tevékenysége minden költségét minden tag maga vállalja. Amennyiben a kö-

zösség tevékenysége során üzleti dolog valamely formájára szükség van, úgy külön megál-

lapodás alapján, a Farkas L. Rozália vezette „Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány” a 

rendelkezésünkre áll; ez ügyben minden részlet egyedi megállapodás tárgyát képezi. 

Függetlenül attól, hogy valamely szellemi termék ebben a közösségben milyen szerepet 

játszott (megvitatták, tanáccsal szolgáltak stb.) mindenkor megmarad alkotója tulajdonában, 

csorbítatlan jogokkal és kötelezettségekkel – hacsak erről mástartalmú, külön, írásba foglalt 

megállapodás nem születik. A csoport, mint közösség, egymás támogatására is alakul – min-

den tag ellenszolgáltatás nélkül kérheti a közösség segítségét, és minden tag tartozik önzet-

lenül segíteni a másik tagot, legyen az tanácsadás, üzleti érvényesülés, szereplési lehetőség, 

vagy más hasonló dolog. 

A népmese (monda) elmondja mindazt a valóságmintát számunkra, hogy elődeink ho-

gyan tették szűkebb környezetüket az emberi életre alkalmasabbá, valamint hogyan, mi mó-
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don tették kézzelfoghatóvá, s adták át utódaiknak az értékeiket (emberi nemesség, bölcses-

ség, ügyesség). Tiszta lelkiismerettel a rossz legyőzhető.  Lényegében a jó s a rossz harca ez, 

a képi tanítás nyelvén. 

A népmesei alkotáshoz viszont lételméleti mélységű, léttani igényű lendület, találkozás, 

ihletés, sőt vízió kellett, de ez nem merő másolás, hanem kezdetektől akart képezni egy ala-

pot, kívánt a lényeglátáshoz elképzelni egy létező művészi vonatkozást. 

Mindezek (monda, legenda, mitológiai - nem a rögvalóságba gyökerezett - igényű jel-

kép) közül a legfontosabb közlő népi teljesítmény a magyar népmese. Ahogy van sajátos 

magyar zenei anyanyelv, éppúgy létezik magyar mesei (ősi) anyanyelv is. Mindebből követ-

kezően a magyar mesevilág a magyar néplélekben gyökerezik. A népmesékben egyfajta élet-

filozófia tükröződik. Mindez, a néplélekből fakadó természeti törvényszerűség (Lex natura-

lis) és ott értelmezhető első bölcsészeti helyen. 

A mese egyúttal lehet történelem-, valamint államiság-értelmezés is. Éppen ezért, a ma-

gyar történelmi mesék súlyozottan megközelítendőek és célul tűztük ki tudományos igényű 

taglalásukat és az ehhez kapcsolódó módszertan kidolgozását. 

A „tisztességes nemzeti történelemírás” tárgyában a közösség irányadóként elfogadja azt 

a szellemiséget, amit a ZMTE kiadványaival is igazol, aminek egyik kifejeződése, hogy két 

magyar oktatási miniszter engedélyével, egy Magyarországon akkreditált felsőoktatási in-

tézmény keretében jogosították történelemtanárok továbbképzésére. 

A közösség nevében senki semminemű kötelezettséget nem vállalhat – hacsak nincs erre 

a közösség által felhatalmazva – ha mégis megteszi, azt csak saját felelősségére teheti. A kö-

zösség minden tagjának van elektronikus (e-mail) címe – a közösség minden belső (tagok 

közötti) közleménye elektronikus úton történik. Címváltozás tudatásáért minden tag maga 

felel. Minden tag, minden másik tagtól kapott küldeményt tartozik ezen az úton igazolni. 

Amennyiben határozathozatal szükséges, az a jelen közösség vezetője által írásban, leg-

alább tíz nappal előbb meghirdetett összejövetelen történik a jelenlévő tagok egyszerű több-

sége dönt, minden tagnak egy szavazata van. A szavazásnál törekedni kell az egyhangúság 

elérésére.  

Noha a közösség minden tagja egyenlő jogokkal bír és egyenlő kötelezettséget vállal, a 

szakszerűség megkövetelheti, hogy a tagok maguk közül bárkit felkérjenek valamely feladat 

egyszeri, vagy tartós végzésére. Célszerű pl. egy személy felkérése a formalitások intézésére 

(a közösség összehívása, jegyzőkönyvvezetés stb.). Az egyes részfeladatok továbbdelegálha-

tók. 

Abban, az egyáltalán nem várt esetben, ha a közösség tagjai között jogvita keletkezne, a 

magyarországi jogot elismerjük irányadónak. 

A közösség iratait a ZMTE irattára őrzi. 

A jelen iratot egyhangúlag jóváhagyta a közösség 6. számú összejövetele Budapesten, 

2011. november 16-án. Érvényes visszavonásáig. 

 

Budapest/Zürich, 2011. november 16. 

 

Alapító tagok aláírása: 

 

        Bogyó Barna                                                  dr. Csihák György 

 Magyar Alkotóművészek Országos                          a Zürichi Magyar Történelmi  

Egyesülete (MAOE) választmányi tag,                              Egyesület  elnöke 

bizottsági elnök, tervező iparművész 

                  



55 

                 Farkas L. Rozália                                             László Péter Sándor 

       Emese Kis Csillaga Alapítvány                             adjunktus, egyetemi oktató 

                 kuratóriumi elnöke             
 

 

Közös megegyezéssel a csoport vezetője Farkas L. Rozália, külkapcsolati felelőse László 

Péter Sándor, rendezvényi felelőse Bogyó Barna és intézője Csihák György lett. A csoport 

2012-re előkészített három mesetudományos rendezvényt, ahol felkért hozzászólókkal és a 

felnőtt közönséggel megtárgyaljuk azokat a meséket, amelyeket a Zürichi Magyar Történel-

mi Egyesület eddigi kiadványai szellemében írtunk, illetve mások írtak, de mi is megfelelő-

nek tartunk. 

  

 

Folytattuk a Horthy-korszak tudományos feldolgozását. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetemen május 26-án tudományos tanácsunk ülést tartott, amelyre dr. Szabó A. Ferenc, 

egyik titkárunk hívott: 
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 Az ülésről a következő jegyzőkönyv készült:  

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

a ZMTE Tudományos Tanácsa 67. soros üléséről a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyete-

men, 2011. május 26-án. 

A tanácsülés folytatólagosan átalakul a meghirdetett „Horthy kerekasztal” rendezvényévé. 

 

Jelen van: Csihák György, Gedai István, Harai Dénes, Költő László, Szabó A. Ferenc; mint 

vendég Pandula Attila, Szekeres István és Váralljai Csocsán Jenő; rendezvény második felé-

ben Stármüller Géza (Kolozsvár). 

Kimentette magát: Bérczy Szaniszló, Csámpai Ottó, J. Ujváry Zsuzsanna. 

 

Kezdete: 13.00 óra. 

 

1) A 2010. december 16-i ülés jegyzőkönyvét változtatás nélkül hitelesíti: Harai Dénes és 

Szabó A. Ferenc. 

2) Darai távollétében Csihák hivatkozik a Zentán, 2010. december 18-án történt vizsgáztatás 

beszámolójára, amit Darai Lajos és J. Ujváry Zsuzsanna aláírásával egyesületi tagjainknak 

megküldtünk. Megemlíti, hogy a honlapon is megtalálható ez a beszámoló, a Zentán kiadott 

tanúsítványok másolatával, továbbá a Kodolányi János Főiskola rektorának köszönő levelé-

vel. A tájékoztatót a tagok tudomásul veszik azzal, hogy Darai a tájékoztatást a taggyűlésen 

részletezi. 

3) Bérczi ismételt távollétében tájékoztatás nem történik, de reméljük a taggyűlésen pótolja. 

4) Csihák ismerteti a „Meseíró Közösség” eddigi tevékenységét és válaszol a kérdésekre. A 

közösség összejöveteléről minden egyesületi tag írott beszámolót kapott és a taggyűlésen is 

szó lesz róla. 

5) A mai napra meghirdetett „Horthy rendezvény” vonatkozásában Csihák jelzi, hogy az 

egyesületi kiadvány az eddig leadott iratokkal a szokásos módon a digitális könyvtárakban 

van. 

Ezt követően átveszi a vezetést Szabó A. Ferenc és 14.00 órakkor a rendezvény átalakul és 

kezdődik a „Horthy kerekasztal”. 

Elhangzanak a következő rövidített előadások: Pandula Attila: Horthy Miklós magyar és 

magyar vonatkozású kitüntetései (35 perc).  

Váralljai Csocsán Jenő: Klebelsberg Kuno gróf művészetpolitikája (vetítéssel, 50 perc). 

Tíz perc szünet után, Harai Dénes: Horthy a katona (30 perc). 

Szabó A. Ferenc: A népesedési kérdés a Horthy korszakban (26 perc). 

Minden előadást baráti hangú, élénk vita követ. 

Harai Dénes és Váralljai Csocsán Jenő teljes dolgozatát leadja, s így utólag bekerül a kötet-

be. 

A jegyzőkönyvvezető kötelességének tartja feljegyezni, hogy az első rendezvényen (2009. 

október 16) megfogalmazott tisztázandó kérdésekkel mindezidáig nem foglalkoztunk: 

„Horthy Mikós valóságos hibái; a Budai Várpalota sorsa; néhány alapvető fogalom pontos 
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körülírása, esetleg helyes meghatározása, pl.: anyaország; fasiszta, náci, bolsevista; forrada-

lom, ellenforradalom; vitézi rend, lovagrend; a magyar nemes, stb. 

 

Vége: 18.00 óra. 

 

Köszönet a házigazdának a kedves vendéglátásért és várjuk a taggyűlésre a beszámolóját és 

javaslatát a folytatásra. 

 

 Zürich/Budapest, 2011. május 30. 

 

       Csihák György 

       mint jegyzőkönyvvezető 
 

 

A jegyzőkönyv hiteles: 1. 

     

    2. 

 

Kapják a TT és a ZMTE tagjai. 

  

Erről a rendezvényünkről készült a 63. kötetünk (Acta Historica Hungarica Turiciensia 

XXVI/1), amely ezúttal kiegészült öt dolgozattal.  

A 64. kötetünk a Kodolányi János Főiskola és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Történelemtanár-továbbképzés sikeres vizsgadolgozatait tartalmazza (Acta Historica Hunga-

rica Turiciensia XXVI/2). – Mindkét kötet honlapunkról ingyen letölthető és megtalálható 

még a magyar és az európai digitális könyvtárban is.  

 

A Zrínyi Egyetemmel ezzel lezárult a 2000. májusában együttműködési szerződéssel 

kezdődött közös tevékenységünk. Az egyetemet megszüntették, több más intézménnyel ös--

szevonták. 

  

  Az évi rendes taggyűlésünk Budapesten volt június 18-án, ahol az alábbi jegyzőkönyv ké-

szült: 
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Zürichi Magyar Történelmi Egyesület                Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich 

ZZÜÜRRIICCHHII  MMAAGGYYAARR  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII    EEGGYYEESSÜÜLLEETT  
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága               Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezdete: 13,00 óra 

 

A taggyűlésen részt vesz 22 szavazattal rendelkező egyesületi tag és 1 vendég (1. sz. melléklet). A résztvevők 

megegyeznek abban, hogy a szavazások nyilvánosak. Ezt követően a Taggyűlés 22 igen szavazattal:  

– megválasztja a jegyzőkönyv vezetőjévé Pandula Attilát (Budapest), a jegyzőkönyv hitelesítőjévé    Csámpai Ot-

tót (Pozsony) és Darai Lajost (Kápolnásnyék); 

– jóváhagyja az elnökség által előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendet (2. sz. melléklet). 
 

A taggyűlést üdvözli Mühlethaler Christian, a Svájci Államszövetség Budapestre akkreditált nagykövete megbízá-

sából Köpp Sebastian attaché.  
 

A taggyűlés: 

– legmélyebb tisztelettel elbúcsúztatja az egyesület elhunyt tagjait: Csala-Erdélyi Kornélia (Kassa), Csere Sándor 

(Tapolca), Henkey Gyula (Kecskemét), Nagy Kálmán (Budakeszi) és Szalmay György (St. Gallen) és az egye-

sület érdekében kifejtett munkájukért jegyzőkönyvi köszönetet mond; 

– jóváhagyja a 2010. 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 külömböző országokban megtartott havonkén-

ti rendezvényekről. 2010. november 4-én, Horthy Miklós és korával foglalkozó tudományos műhely-

rendezvényünk volt Budapesten, amit 2011. május 26-án folytattunk. A tanártovábbképzést befejeztük 

Zentán, ahol a sikeres végzőknek adtunk 16 „tanúsítványt”. Tudományos Tanácsunk négy ülést tartott. 

Meseíró Tudományos Közösséget szerveztünk, tartott eddig három összejövetelt. Folytattuk honlapunk 

megújítását. Feltűnően sokan látogatják az egész világról és rendszeresen igen sok adatot letöltenek. Eddi-

gi és újabb kiadványaink teljes szöveggel bekerülnek a magyar (napi látogatószám 60.000) és az EU digi-

tális könyvtárába. Ez eddig 64 kötet. Az utolsó 12 csak digitálisan. A 64. sz. kötet a Zentán sikerrel vizs-

gázottak dolgozatai (4. sz. melléklet).  

2. Az elnökség jelenlévő tagjai beszámolnak saját végzett munkájukról. 

3. A pénztáros beszámol a pénzügyekről (5. sz. melléklet) és bejelenti, hogy az egyesület pénzforgalma a fo-

lyó üzleti évben negatív egyenleggel zárult. Az egyesületnek vagyona nincs. 

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

5. A beszámolók több javaslatot tartalmaznak. 
 

A beszámolót követően: 

A. a taggyűlés felkéri az egyesület minden tagját, hogy tevékenységével segítse egyesületét és anyagilag is, 

hiszen tagdíj nincs. Az egyesület zürichi közhasznú intézmény, az adományok az adóban elszámolhatók. 

B. A taggyűlés az alábbi határozatokat hozza mindig 22 igen szavazattal: 

- elfogadja az elnök beszámolóját és a felmentést megadja (7,8,9. sz. melléklet); 

- 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 2012. évi teljes egyesületi műsor szervezésével és lebonyolításával. 

C. A taggyűlés köszönetét fejezi ki a Tudományos Tanács tagjainak az egyesület érdekében kifejtett tevékenysé-

gükért, különösen Darai Lajosnak, Harai Dénesnek, Szabó A. Ferencnek, J. Ujváry Zsuzsannának, továbbá 

Gáspár Róbertnek, Mátyus Gyulának és Szikora Istvánnak. 

D. A taggyűlés 22 igen szavazattal megválasztja egy évre az elnököt és 22 igen szavazattal egy évre az elnökség 

tagjait, és két számviteli ellenőrt 3 évre. (10. 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. 

 

 

Jegyzőkönyv 

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 27. taggyűléséről 

2011. június 18-án, Budapesten 

az Alapszabály 4. pontja szerint 
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Vége: 17.00 óra. 

 

 Ezen jegyzőkönyv készült németül és magyarul két-két eredeti példányban papíron, mind a négy példány 

hiteles. 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 
Pandula Attila (Budapest) 

 

A jegyzőkönyv hiteles: 

                                  
Csámpai Ottó (Pozsony)                                         Darai Lajos (Kápolnásnyék) 

                                                                                    

Melléklet: 10 db  

Egyesületi közleményt csak e-mail címre küldünk. 

Kapcsolati címünk Magyarországon: 

 

 Rihmer Aurél H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4. 

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

granasztoi@yahoo.com 

 

Közlemény: 

Az egyesület e-mail címe: zmte@freemail.hu  Erre a címre mindenki küldje el e-mail címét – akár gondolja, hogy 

tudjuk, akár nem.  

 

Honlapunk: www.zmte.org 

Segítség: aki tud, biztosítson ide kapcsolatot (link). 

Eszme-csere rovatunkban 3 nyelven lehet vitatkozni.  

Digitális folyóiratunkba várjuk az írásokat: zmteszerk@gmail.com  

Honlapunk fennmaradásának biztosítéka: gyakori látogatása! 

 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület      Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich 

UUNNGGAARRIISSCCHH  HHIISSTTOORRIISSCCHHEERR  VVEERREEIINN  ZZÜÜRRIICCHH  
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága     Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn 

PROTOKOLL 
der 27. Mitgliederversammlung des Ungarisch Historischen Vereins Zürich 

vom 18. Juni 2011 in Budapest 

gemäss Art. 4. der Statuten 
 

Beginn: 13.00 Uhr. 

 
An der Mitgliederversammlung nehmen 22 stimmberechtigte Vereinsmitglieder und 1 Gast (Anlage 1) teil. Die Teilnehmer einigen sich darauf, jede Abstimmung 

öffentlich durchzuführen. Folgende Beschlüsse werden mit je 22    Stimmen angenommen: 

- die Wahl von Attila Pandula (Budapest) als Protokollführer, sowie Ottó Csámpai (Pressburg) und Lajos Darai 

(Kápolnásnyék) als Beglaubiger;  

- die Tagesordnung (Anlage 2), welche vom Vorstand im voraus versandt wurde. 
 

Die Mitgliederversammlung wird von Herrn Attaché Sebastian Köpp im Auftrage des Schweizerischen Botschafters 

zu Budapest, Herrn Christian Mühlethaler begrüsst. 
 

Die Mitgliederversammlung 

 

mailto:granasztoi@yahoo.com
http://www.zmte.hu/
mailto:zmteszerk@gmail.com
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- nimmt würdevoll Abschied von den verstorbenen Mitgliedern: Csala –Erdélyi Kornélia (Kasshau), Csere Sándor 

(Tapolca),  Henkey Gyula (Kecskemét), Nagy Kálmán (Budakeszi), sowie Szalmay György (St. Gallen) und spricht 

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

- nimmt das Protokoll der Mitgliederversammlung des Jahres 2010 ohne Änderung an (Anlage 3). 

 

Es folgt die Berichterstattung des Vorstandes: 

1. Der Präsident erstattet Bericht über die gesamten Aktivitäten des Vereins und über die monatlichen Zu-

sammenkünfte in den verschiedenen Ländern. Am 4 November  2010 veranstalteten wir eines  „Workshop” 

betreffend Horthy und seine Zeit – die Fortsetzung erfolgte am 26. Mai 2011. Die Weiterbildung der Ge-

schichtslehrer in Senta (Serbien) wurde beendet und wir diplomierten16 Teilnehmer. Der Wissenschaftliche 

Beirat hielt 4 Sitzungen ab. Wir haben eine wissenschaftliche Gruppe mit Zielsetzung der Bildung von „His-

torischen Märchen” gebildet. Unsere Homepage wurde laufend erneuert. Die Besucherzahl aus der ganzen 

Welt ungewöhlich hoch ist. Es werden sehr viele Daten heruntergeladen. Unsere Publikationen (gegenwärtig 

64, die letzten 12 nur in digitalisierter Form) werden vollumfänglich sowohl in die Ungarische- (tägliche Be-

sucherzahl 60.000), als auch in die EU-Digitalisierte-Bibliothek aufgenommen. Das letzte Buch beinhaltet die 

erfolgreichen Diplomarbeiten der Teilnehmer in Senta (Anlage 4).   

2. Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes erstatten Bericht über die von ihnen persönlich verrichteten Ar-

beiten. 

3. Der Kassierer referiert über die Finanzen des Vereins (Anlage 5) und teilt mit, dass die Bilanz am Ende des 

Berichtsjahres mit einem negativen Saldo abgeschlossen wurde. Der Verein besitzt kein Vermögen. 

4. Die Rechnungsrevisoren stellen ihre Berichte und Vorschläge vor (Anlage 6). 

5. Die Berichte enthalten mehrere Anregungen. 

 

Nach den Berichterstattungen: 

A. Die Mitglieder des Vereins werden dazu aufgerufen, den Verein auch finanziell zu unterstützen, da der 

Verein keine Mitgliederbeiträge erhebt. Infolge Gemeinnützigkeit sind die Spenden steuerwirksam. 
B. Durch die Mitgliederversammlung werden mit jeweils 22 Ja-Stimmen beschlossen: 

- der Bericht des Präsidenten wird angenommen und Décharche erteilt (Anlage 7,8,9); 

- 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 Vor-

schläge zu Beschlüssen erhoben; 
- der Vorstand wird beauftragt, alle Veranstaltungen des Jahres 2012 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, insbesondere an Darai Lajos, Harai Dénes, Szabó A. Ferenc, J. Ujváry Zsuzsanna, sowie an Gáspár Róbert, Mátyus Gyula und 

Szikora István. 

D. Die Mitgliederversammlung wählt mit 22 Ja-Stimmen den Präsidenten für ein Jahr, mit 22 Ja-Stimmen die Mitglieder des Vorstandes für je 

ein Jahr, und zwei Rechnungsrevisoren für drei Jahre (Anlage 10). 

 

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. 

 
 

Protokollführer: 

 
Pandula Attila (Budapest) 

 

Das Protokoll haben beglaubigt 
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Csámpaí Ottó (Pressburg)             Darai Lajos (Kápolnásnyék) 

 

Anlagen 10 St. 

Vereinsmitteilungen werden nur auf e-mail Adresse geschickt. 

Unsere Verbindungsadresse in Ungarn: 

 Rihmer Aurél 

H-1027 Budapest, Bajvivó utca 4 
Telefonnummer: +36/1/ 325 6643, +36/20/5654419 

granasztoi@yahoo.com 

 

Mitteilungen: 

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

 
A taggyűlés elnöksége 

 

 
A taggyűlés közönsége 

 

Az elnök ismét én lettem, a vezetőség összetételében változás nem történt. Mivel lejárt a számviteli ellen-

őrök megbízatása, ezért három évre megválasztottuk ellenőrnek dr. Balogh Erzsébetet (Zürich) és Lányi 

Ernőt (Budapest). 

http://www.zmte.hu/
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Fiatal történészhallgatók kezdeményezésére megalakult a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület "Altöttingi 

Országgyűlés" munkacsoportja, amely a következő évre egy zártkörű rendezvényt szervez ebben a tárgyban. 

Ezzel lényegében folytatjuk a Horthy-korszak történelemtudományos vizsgálatát. 

  

  Folytattuk előadássorozatunkat Budapesten és Szabadkán. Budapesten 9, Szabadkán 10 előadás volt. A 

látogatottság nem változott. 

 

  

                                       Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Magyar Őstörténeti                                                              Sekretariat der „Treffen zur 

Találkozók Titkársága                   Frühgeschichte der Ungarn“ 

 

 

 

Közérdekű Egyesület 

Gemeinnütziger Verein 

 

Hungarian Historical Society of Zurich 

Association Historique Hongroise de Zurich 

Società Storica Ungherese di Zurigo 
Associación Histórica Húngara de Zürich  

CH-8047 ZÜRICH                                                                                                                   

Postfach 502       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: v. Rihmer Aurél 

H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4 

Tel: +36/1/325 6643    granasztoi@yahoo.com 
  

                     Előadás                                   Elnök 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

  

 
Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians                      Segreteria delle riunioni per la storia antica ed alto-medievale degli Ungheresi 

Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise       01_023_A_W-2008               Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros
             

 

 

 

 

 

                          UUnnggaarriisscchh  HHiissttoorriisscchheerr  VVeerreeiinn  ZZüürriicchh  

 

Budapest 

Meghívó 

Január 20. 

 

 

 

Február 17. 

 

 

Március 24. 

 
 

Április 28. 

 

 

Május 19. 

 

 

 

Június 16. 

 

 

 

 

Szeptember 22 

 

 

Október 27. 

 

 

November 17. 

dr. Gedai István, kandidátus, a Magyar Nemzeti Múzeum ny. 

főigazgatója, ZMTE, Veresegyház 

A Horthy-korszak a Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállítá-

sában 

Szőnyi József, a Pilisszántóért Egyesület elnöke 

“Világosság Szántó felett” (L.: honlapunkon). A szántói Bol-

dogasszony kápolna és Csillagösvény építése és történelmi 

előzményei (DVD) 

Egyed Zoltán, magánkutató, Budapest 

Műholdas régészet. Új technika a történelemtudományban. 

Buda a Pilisben? (L.: honlapunkon)(DVD) 

prof. dr. Váralljai Csocsán Jenő, Oxford, ZMTE, Piliscsaba 

Gróf Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája 

 

dr. Szederkényi Tibor egyetemi tanár, a MTA (a földtudo-
mány) doktora, az MTA Földtani Tudományos Bizottság tagja, 
ZMTE, Szeged 
Az utolsó 40’000 év geológiai eseményei, amelyek embercso-

portok,  népek vándorlását befolyásolták (írásvetítő) 

Fenyves József, nukleártechnikus, Központi Fizikai Kutató 

Intézet, Budapest 

Műholdas régészet. Új technika a történelemtudományban. 

(L.: honlapunkon) Szent István Fejér-Vára Budakalászon 

(DVD)      A három “Pilis- előadást” bevezeti és a beszélgetést 

összefoglalja dr. Darai Lajos 
dr. Csihák György a ZMTE elnöke, Zürich 

“Horthy-fasizmus” – “Antall-demokrácia”. Történelmi párhu-

zam és előzmény 

A TAMANA-tudomány és eredményei. Emlékezés dr. Vámos-

Tóth Bátor László, ZMTE, Honolulu, munkásságára (írásvetí-

tő, hangszalag) 

dr. Pandula Attila a MTA (történelemtudomány) doktora, 

ELTE BTK docens, ZMTE, Budapest 

Horthy Miklós rendjelei és kitűntetései, különös tekintettel a 

társadalomtörténeti vonatkozásokra (DVD) 

 

dr. Darai Lajos, filozófus, kandidátus, KJF, 

ZMTE, Kápolnásnyék 

 

 

dr. Bérczi Szaniszló a földtudomány kandi-

dátusa, ELTE TTK docens, ZMTE, Budapest 
 

 

dr. Költő László régész, a Somogy Megyei 

Múzeumok igazgatója, ZMTE, Kaposvár 
 

dr. Grandpierre Attila kandidátus, a MTA 

Csillagászati Kutatóintézet tudományos fő-

munkatársa, ZMTE, Budapest 

dr. Bérczi Szaniszló a földtudomány kandi-

dátusa, ELTE TTK docens, ZMTE, Budapest 
 

 

 

dr. Harai Dénes a történelemtudomány 

kandidátusa, intézeti igazgató ZMNE, 

ZMTE, Budapest 

 

 

 

dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, kandi-

dátus, egyetemi docens, PPKE BTK, ZMTE, 

Piliscsaba 

 

Simon Imre Endre nyelvész, ZMTE, Rox-

boro és dr. Csihák György 

v. Rihmer Aurél történész, ZMTE, Budapest 

 

 

 

Háromszor jelölve az Európa Tanács „René Descartes” tudományos díjra 

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

Encyclopaedia Hungarica 

2011 

 
Nyilvános előadás  

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 I. emeletén) 

e-mail: aranytiz@aranytiz.hu    www.aranytiz.hu 

mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.hu/
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Közérdekû Egyesület                                             Magyar Őstörténeti          Sekretariat der „Treffen zur 

Gemeinnütziger Verein                           Találkozók Titkársága                 Frühgeschichte der Ungarn“ 

 
Hungarian Historical Society of Zurich 

Association Historique Hongroise de Zurich 

Società Storica Ungherese di Zurigo 
Associación Histórica Húngara de Zürich  

 CH-8047 ZÜRICH Postfach 502                                                                                                                                                                

Postkontonummer: Zürich 80 36214-1                                                               
IBAN elektronisch: CH1309000000800362141                                                      

IBAN Papierform: IBAN CH 13 0900 0000 8003 6214 1                                         

SWIFT Code/BIC: POFICHBEXXX 
Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8, 

CH-3030 Bern 

Clearing Number: 09000 
Telephon +43/3352/31872 

zmte@freemail.hu   www.zmte.org  
Encyclopaedia Hungarica 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesüle t  

Ungarisch Historischer Verein Zürich  

Háromszor jelölve az Európai Únió “René Descartes” tu-
dományos díjára 

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

 

 

A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET 2011. ÉVI ELŐADÁSSOROZATA SZABADKÁN 

Szervezi az egyesület asztaltársasága. Kapcsolat: Dr. Szikora István, Cím: Serbia, 24000 Subotica, ul. Boško Buha br. 1, tel: +381/24/545 663 , 

                        vagy Szabó Lajos, Cím: Serbia, 24000 Subotica, ul. Uskočka  br. 109,  tel: +381/24/516 383   mob: +381/64/411 33 99 

Helyszín: 24000-Szabadka, Magyar Ház, Age Mamužić  u. 11 sz. ( tel: +381/24/ 624 224 ) A belépés díjtalan. Az előadást vita követi. 

Előadás minden hónap második péntekén 17 órai kezdettel 
 

Január 14.      Dr. Ceglédi Katalin, Ph. D., nyelvész, nyugalmazott egyetemi tanár, Véménd 

         Őstörténetünkről a nyelvek tükrében 

Február 11.    Záhonyi András, ősi írások kutatója, ZMTE, Budapest 

        Kettős, vagy hármas honfoglalás. Emlékezés László Gyulára 

Március 11.   Dr. Almási Tibor, Ph. D., egyetemi docens, SZTE BTK történeti segédtudományok  

                      tanszék, Szeged 

       Tatárjárás és következményei. IV. Béla király 

Április 8.       Basa György, a Bójai Farkas Gimnázium történelem és latin nyelv tanára, Zenta 

       Az 1941-es délvidéki bevonulás 

Május 13.      Dr. Timaru-Kast Sándor, magánkutató, ZMTE, Ingelheim 

       Fehér ló fiai 

Június 10.      Dr. Marjanucz László, Ph. D., egyetemi docens, SZTE Történeti Intézetének igazgatója,  

                      Szeged 

       Az 18OO-as reformkor - a legnagyobb magyar kora 

Szeptember 9. Dr. Vizi László Tamás, Ph. D., a Kodolányi János Főiskola tanszékvezető tanára,      

                        ZMTE, Székesfehérvár 

       Magyarország külpolitikája a két világháború között 

Október 14.  Dr. Jankó Anna-Mária, Ph. D., a HM Hadtörténeti Intézet, Múzeum és Levéltár    

                     tudományos kutatója, Budapest 

       Katonai felmérések Szabadka és környékére 

November 11. Dr. jur. Szabó Pál, történész doktorandusz, SZTE BTK Történeti Intézet tudományos  

                        segédmunkatársa, Hódmezővásárhely 

       Merénylet a merénylet árnyékában (megjegyzések Csépán nádor halálához /12O9/)  

December 9.  Miklós Péter, történész, muzeológus, Móra Ferenc Múzeum, Szeged 

       Trianon a magyar politikai gondolkodásban  
 

ZMTE = Zürichi Magyar Történelmi Egyesület; SZTE = Szegedi Tudományegyetem;  BTK = Bölcsészettudományi Kar; 

HM = Honvédelmi Minisztérium 

 

 

 

    SSzzaabbaaddkkaa  

 Meghívó 
     2011 

mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.hu/
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Dr. Csihák György előadása Budapesten, szeptember 22-én. Elnököl: Dr. J. Újváry Zsuzsan-

na 
 

  

.... és az előadás közönsége 
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Dr. Pandula Attila előadása november 17-én: Horthy Miklós és kitüntetései, különös tekin-

tettel a társadalomtörténeti vonatkozásokra. Elnököl Rihmer Aurél. 
      

 
....és az előadás közönsége 

  

  Ez az év Magyarországon ismét a nagy változások éve volt. Egyesületünk számára ez eddig 

semmit nem jelentett, de a láthatáron feltűnt néhány viharfelhő. 
  

  Isten segítségével, még élünk! 
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Zürich, 2012. jégbontó hava                   

                                                                                                       Csihák György 

  

              

Folytatás a következő kötetben 
 

 

 

 

Vesd össze: 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története XXVI Acta Histo-

rica Hungarica Turiciensia 28. évf. 1. sz. 134-150. oldal) 

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

df  
 

– Meseírás munkacsoport       134-137. oldal 

– A ZMTE Tudományos Tanács kerekasztal beszélgetése a Horthy-korszakról a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen  137-140. oldal 

– Éves taggyűlés       141-154. oldal 

– Budapesti előadássorozatunk előadásai   146. oldal 

– Szabadkai előadássorozatunk előadásai    147. oldal 

– Budapesti előadások képei      148-149. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

