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FÜGGELÉK 
 

I. Engedély, tananyag, szakirodalom, tanárok 

1. A továbbképzés magyar állami engedélye 
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület által kidolgozott és a Kodolányi János Főiskola 

által benyújtott és támogatott, a „Magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani meg-

újítása” című 120 órás történelemtanár- és pedagógus-továbbképzési, valamint felnőttképzési 

tervet az Országos Pedagógus-Továbbképzési Akkreditációs Bizottság javaslata alapján a 

Magyar Köztársaság oktatási minisztere a T 300730-1676/1999. október 14. számú határoza-

tával jóváhagyta és alkalmazásához az alapítási engedélyt kiadta, valamint a T 302460-

780/1999. december 17. számú határozatával indítását engedélyezte. Az ALF-025 Akkreditá-

ciós számú közös továbbképzésünk lejárt indítási engedélyét 02-0008-04 Nyilvántartási szá-

mon még egyszer megújítottuk 2005-ben, majd annak lejárta után a továbbiakban a korábban 

engedélyezettel azonos tematikájú továbbképzéseket tartottunk, mindig a mai országhatáron 

kívüli városokban, mert a magyarországi hirdetésre egyetlen gimnázium vagy általános iskola 

sem válaszolt.  

2. A továbbképzés célja 
„A legújabb magyar történeti kutatásoknak a történelemoktatásban hasznosítható megis-

mertetése, a 21. században megfelelő oktatási, kutatási módszertan elsajátításnak elősegítése, 

a nemzettudat és nemzeti történelemtudat történelemtanárok számára szükséges színvonalú 

közvetítése, állásfoglalás és mintaadás, a történelemtanítás tartalmi kérdései, valamint nem-

zetközi vonatkozásainak tisztázására.”    

3. A továbbképzés felelőse 
 Dr. Darai L. Mihály filozófia-tud. kandidátusa, főiskolai tanár. 

4. A miniszteri engedélyben szereplő tematika részletezve 
I. A történelemkutatás módszertana. 

1. Régészet. 

a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. 

b. Temetőfeltárás, telepfeltárás. 

c. Leletgyűjtés kezelés, helyszínen maradó leleltek. 

d. Restaurálás, meghatározás, leírás, tudományos közlés. 

e. Raktározás, kiállítás. 

f. Középkori várak, települések, temetők.  

2. Őstörténet. 

a. Őstörténeti kronológia. 

b. Kőkorszaki tárgyi leletek, azokból levonható következtetések. 

c. Keleti Mediterráneum hatása. 

d. A fémfeldolgozásra utaló leletek. 

e. Rézkor, bronzkor, vaskor a Kárpát-medencében. 

f. Preszkíta-kori lakosság nyomai. 

g. Szkíta kor. 

h. Kelta kor. 
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i. Római hódítás kora. 

j. A keleti lovas népek megjelenése, a lovas műveltség. 

k. A tenger és a pusztai népek. 

l. Őstörténeti fogalmak. 

m. Bevezetés a magyar népzene és a magyar őstörténet összefüggéseibe. 

n. Őstörténeti szintézis. 

3. Családtörténet. 

a. Az etnikai közösségek keletkezése.  

b. A rasszok. 

c. A protokulturális tömörülés: a horda. 

d. Család, nemzetség, kisebbség, nemzeti közösség. 

e. Népességszámlálás a törzsi szervezetben. 

f. Családok és nagycsaládok. 

g. Nemzet-előtti etnikai közösségek – nemzetség, törzs. 

h. Uralkodó családok – dinasztikus szerepben. 

i. Az Arsakida—Makedón, Arsakida—Árpád-házi kapcsolat példája. 

j. A nemzet, mint kulturális közösség. 

k. A nemzeti jellem és arculat. 

l. A nemzet, mint küldetésközösség. 

4. Embertan (antropológia). 

a. Egy adott terület lakóinak embertani vizsgálata. 

b. A magyarság főbb embertani jellegei. 

c. A rasszok szerinti elkülöníthetőség. 

d. A magyarság keleti elemeinek embertani képe. 

e. Az előfordulás gyakoriságából levonható következtetések. 

f. Az adott őslakosságra vonatkozó következtetés lehetőségei. 

g. Kisebb eltérések a magyaroknál tájegységenként és néprajzi egységenként.  

5. Régészeti növénytan (archeobotanika). 

a. Régészeti feltárás során előkerült növényi maradványokból, 

b. kövületi lenyomatokból, 

c. ábrázolásokból levonható következtetések, 

d. az adott korban éltekre vonatkozóan, 

e. elsődlegesen a költözésre, helyváltoztatásra utaló adatokkal. 

6. Régészeti örökléstan (archeogenetika). 

a. A feltárt emberi maradványok kora, tagozódása, 

b. típusai, ezek kapcsolatrendszere. 

c. A területi elhelyezkedésből levonható következtetések. 

d. A vércsoportra vonatkozó vizsgálati lehetőségek. 

e. Génkutatás. 

f. Emberi maradványok rasszra, etnikumra, származásra utalásai. 

7. Történeti ábratan (archeoikonográfia). 

a. Az emberábrázolások típusai a legkorábbi időtől kezdve. 

b. A felismerhető embertípusok. 

c. A felismerhető tevékenység. 

d. Az egykori életmódra vonatkozóan levonható következtetések. 

8. Történeti földrajz (pl. rétegzett térképek). 

9. Zenetörténet. 

a. Az archaikus zenei rétegek kutatása. 

b. Különböző népzenék összehasonlító vizsgálata. 

c. Zenei anyanyelvek és rokonságok. 

d. Hangszerek keletkezése és története. 
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10.  Írott források, írástörténet. 

a. A történeti ideográfikus összehasonlító jeltörténeti kutatás módszere, történeti háttere. 

b. Írástörténeti kutatások eredményeinek hasznosítása a történelemkutatásban: régmúl-

tunk írásjelekben. 

c. Magyar nyelvemlékek. 

e. Legendák, mondák ősi ismeretei. 

f. Ami a krónikából megmaradt. 

g. Rovásírásos nyelvemlékek. 

h. Keleti, főleg bizánci és arab források. 

i. Nyugati, főleg germán évkönyvek adatai. 

j. Újabban feltárt kútfők: kínai, ujgur, oguz krónikák és társaik.  

II. Magyar őstörténet kutatás. 

11. A nyelvtudomány és a magyar őstörténet. 

a. Szkíta–hun–avar–magyar vonulat a Kárpát-medencei leletekben. 

b. A Kárpát-medence egyéb népei. 

c. Az előző hazákban az előmagyarokkal élt népek. 

d. A magyar nyelv alapszókincse. 

e. A jövevényszavak és átadott szavak jellege. 

f. A jövevényszavak. 

g. A magyar nyelvemlékek származási tanúsága. 

h. Nyelvünk nyugati kapcsolatai. 

12. A régészet és a magyar őstörténet. 

a. A keleti magyar előnépek vonulása tárgyi emlékeinek jellege. 

b. A Kárpát-medencei szkíta, hun, avar és magyar leletek. 

c. Az Árpád-kori település és a korábbi avar szállások. 

d. A törés nélküli együttélés régészeti bizonyítékai. 

13. Az embertan és a magyar őstörténet. 

a. Kárpát-medencei népesség embertani képe a honfoglalás korában: magyaroknál, meg-

hódolt népeknél, Árpád-kori katonai segédnépeknél, későavarok tovább élése a honfoglalásig, 

magyarrá válása. 

b. A rasszok aránya a honfoglalóknál, az Árpád-korban és a mai magyaroknál. 

c. A magyar őslakosság összetételére vonatkozóan levonható következtetések. 

14. A néprajz és a magyar őstörténet. 

a. A régészet által feltárt tárgyak egybevetése az ábrázoltakkal. 

b. A régészet által feltárt tárgyak egybevetése a továbbélőkkel. 

c. Az együtt élő és a szomszédos népek viseletei, települési, temetési munkájából és 

egyéb műveltségi jellemzőiből levonható következtetések. 

15. A finnugor elmélet érvrendszere. 

a. Előzmények: Grimm testvérek, Sajnovics stb. 

b. A magyar és a finn nyelv szerkezeti hasonlóságainak rokonítása. 

c. Következtetés egy ősi finnugor korszakra és a közös finnugor őshazára. 

d. A halászó-vadászó nép feltételezése. 

e. A pásztorkodásra való áttérésről következtetett ugor kiválás. 

f. Bizonyos szomszéd türk népek hatásának elismerése. 

g. A több évszázados feltételezett népi érintkezések. 

h. A több évszázados feltételezett népi szókincs átvételek. 

i. Több korábbi őshaza és a Magna Hungaria feltételezése. 

j. Tovább költözés, leválások feltételezése; a baskíriai magyarok. 

k. Nyelvhasonlóságból eredetre való következtetés. 

l. Szókincs-gyarapodásból eseménysorozatra való következtetés. 

16. A sumer-magyar rokonság elmélete. 
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a. Nyelvi hagyományok összevetése. 

b. Szimbolikus, kultikus hagyományok egybevetése. 

c. Jogi intézményi párhuzamok. 

d. Mondák. 

17. A szkíta őstörténet öröksége. 

a. Tatárlaka és Tordos öröksége. 

b. A szkíta föld a Kis-Kárpátoktól Közép-Ázsiáig és az Arab-öbölig. 

c. A szkíták tagozódása és történelme. 

d. A szkíták történelmi szerepe és jelentősége. 

e. A szkíta műveltség és kultúra. 

f. A szarmaták. 

g. A dákok és a pártusok (hunok). 

18. A hun őstörténet öröksége. 

a. Dákok és pártusok. 

b. Hun honfoglalás. 

c. A Hun Birodalom és Kárpát-medencei központja. 

d. Atila világtörténelmi tettei. 

e. A hunok utódállamai. 

19. Az avar korszak öröksége. 

a. Az avar honfoglalás. 

b. Avar birodalom az Inntől a Volgáig. 

c. Az onogur honfoglalás előmagyarokkal.  

d. A lovas műveltség rokon vonásai.  

e. Az avarok közép-európai szerepe. 

f. A frank támadások következményei. 

20. Az ősi magyar állam. 

a. Szakrális hagyományok. 

b. A pártus állam és a kaukázusi államok hagyományai. 

c. A hun–avar–magyar állami jogfolytonosság. 

d. Egyéb jogi hagyományok és intézmények. 

e. Szimbolikai és írásbeliségi hagyományok. 

f. A képviseleten alapuló országgyűlés. 

III. Középkori és újkori történelmünk. 

21. Magyarország és a több honfoglalás. 

a. A Kárpát-medence korai kedvező lakhatási körülményei. 

b. A tatárlakai, tordosi ékírásos leletek bizonysága. 

c. A lovasnépek életformája. 

d. Kelták, szkíták, szarmaták, hunok, avarok a Kárpát-medencében. 

e. Írásos források e térség lakóiról. 

f. Magyar-rokon, előmagyar népek megjelenése az írott forrásokban. 

g. A 670 körüli honfoglalás valószínűsége. 

h. A 895. évi honfoglalás és előzményei. 

i. A Kárpát-medence természeti képe a honfoglalás (895) és az államalapítás korában. 

j. Antropogén tájformálás a Kárpát-medencében (895-1920). 

k. A Kárpát-medence népessége és az etnikai térszerkezet változásai (895-1920). 

l. A magyar településhálózat kialakulása és fejlődése a 10. századtól 1920-ig a Kárpát-

medence feudális-kori földrajzi munkamegosztása (régiók és interregionális kapcsolatok). 

m. A magyar mező- és erdőgazdálkodás történeti földrajza 1920-ig. 

n. A magyar ipar történeti földrajza. 

o. A Kárpát-medence közlekedésföldrajza (az Árpád-kortól 1920-ig). 

p. A középkori magyar tengeri hatalom. 
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22. A magyar könnyűlovasság. 

a. A lovas népek műveltsége. 

b. Lótenyésztés, a lovaglás tudománya, a kengyel szerepe. 

c. A magyar íj és nyíl, egyéb, a magyarokra jellemző fegyverek. 

d. A könnyűlovas harceljárás sajátosságai, szembesítés a nehézlovassággal. 

e. A magyar könnyűlovasság a 9., 10. században. 

f. A magyar honfoglalók hadművészete. 

g. A lovaskultúra kérdései. 

23. Középkori hadjárataink. 

a. Honfoglalás előtti felderítések és a 898-900. évi itáliai hadjárat. 

b. Hadjáratok keleti frank vagy morva szövetségben. 

c. Dél-európai hadjáratok Arnulf keleti frank császár szövetségében. 

d. Nyugat-európai hadjáratok Berengár itáliai király szövetségeseként. 

e. A magyar–német szövetségváltás és a 907. évi német támadás.  

f. A honfoglalás vitás kérdései, bolgár–besenyő támadás? 

g. A 907-es frank támadás, visszaverése és következményei. 

h. Hadjáratok keleten Bizánc ellen. 

i. A német és a bizánci adófizettetés. 

j. Adómegtagadásból fakadó büntetőhadjáratok. 

k. Géza fejedelemsége, Quedlinburg. 

l. A honfoglalás (895) mint hadjárat. 

24. Szent István és a Szent (Megszentelt) Korona. 

a. Szent István, az államszervező, 

b. az egyházszervező, 

c. a jogalkotó, 

d. az országépítő, 

e. egyénisége a legendák és a krónikák világában, 

f. a róla kialakított téves kép gyökerei, 

g. Szent István, a római egyház szentje. 

25. A középkori magyar állam. 

a. A nagyfejedelemség korának állama. 

b. Az Árpád-házi királyi magyar állam.  

c. Az Anjou-korszak állami élete. 

d. Zsigmond korának nézetei. 

e. A tatárdúlás és a közeledő török támadás hatása. 

26. Mátyás magyar reneszánsza. 

a. A magyar ősiség megújulása. 

b. A lappangó hagyományok felelevenítése. 

c. Újjáéledő szimbólumok és rovásírás. 

d. A reneszánsz társadalmi gyökerei. 

e. Mezővárosok és árutermelés. 

f. A magyar szabad királyi városok 15. századi fénykora az európai várostípus. A nyugat-

európai városi fejlődés és társadalmi mobilitás. 

g. A török és a sikeres hadjáratok. A magyar kettős végvárrendszer kiépítése. (Luxem-

burgi Zsigmond kezdte meg, Hunyadi Mátyás folytatta.)  

27. Dózsa György ideológiája. 

a. A keresztes hadjáratok és ideológiája. 

b. Bakócz Tamás szerepe. 

c. Magyar keresztes hadjárat meghirdetése. 

d. Huszitizmus és más eszmei háttér; a ferencesek társadalmi ellenzékisége a magyar pa-

rasztháborúban és a reformáció hátterében. 
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e. Nemzeti (paraszt) polgárháború a nemzeti királyságért.  

f. A főúri megtorlás formája és következményei. 

28. A török hódoltság ellentmondásai. 

a. Az Oszmán-hódítás és hódítók a 15-16. században. (Hogyan vált a kis határmenti emi-

rátusból a 16. század közepére 2,5 millió km2-nyi hatalmas birodalom?) 

b. Európai összefüggések és a szulejmáni ajánlat. 

c. A mohácsi csata háttere; az ellenfél, a lehetséges szövetségesek és a Magyar Királyság.  

d. A kettős királyválasztás következményei. 

e. A három részre szakadt ország jellemzői, a kondominium rendszere. 

f. A hosszú török hódoltság okai.  

g. Mi tartotta meg a magyarságot magyarnak a hosszú török uralom alatt? 

h. A török uralom mérlege. 

29. A Habsburgok térnyerése és törekvései. 

a. A Habsburgok európai és magyarországi törekvései. 

b. A török ellenes felszabadító háború következményei. 

c. Habsburg ellenes szabadságharcok. 

d. A 18. századi magyar fejlődés. 

30. A magyar felvilágosodás és polgárosodás. 

a. A német felvilágosult minták közvetítései Magyarországra. 

b. A nevelés reformjának hatásai.  

c. Mária Terézia testőrségének a tervezetthez ellentétes hatása. 

d. Reakciók a francia forradalomra. 

e. Szellemi búvópatakok.  

31. Az 1848-1849. évi polgári forradalom és szabadságharc. 

a. A törvényhozási és a közéleti reformok.  

b. Az országházon kívüli ellenzék forradalma. 

c. Az utolsó rendi országgyűlés döntései. 

d. Erdéllyel egyesített önálló polgári magyar állam. 

e. A reakció támadása a magyar megújulás ellen. 

f. A szabadságharc diadalai és bukása. 

32. A kiegyezés és következményei. 

a. Habsburg megtorlás és önkényuralom. 

b. A magyar passzív ellenállás lehetőségei. 

c. A Habsburg-hatalom külső kudarcai és belső válsága. 

d. A magyar politika kiegyezési sikerei. 

e. Két központú alkotmányos monarchia. 

f. Gazdasági és tudományos fejlődés. 

33. Az első világháború és magyar történelmi következményei. 

a. A nemzetközi helyzet alakulása. 

b. Az ország háborúba kényszerítése. 

c. A magyar huszárság részvétele az első világháborúban. 

d. Hősi helytállás és hadi veszteségek. 

e. A győztesek gátlástalanságai.  

f. Az 1000 éves ország szétdarabolása. 

g. A határon túli elszakított magyar nemzeti közösségek sorsa. 

h. A Wilson-féle önrendelkezési elv. Gyulafehérvári határozatok. 

i. 1919. december 9. Párizsi Kisebbségi Egyezmény Románia és a Társult Főhatalmak 

között. Előzmények és következmények. 

34. Magyarország a két világháború között. 

a. Háborúvesztés, forradalmak, konszolidáció. 

b. Az ország megcsonkításának következményei. 
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c. A Horthy-rendszer berendezkedése. 

d. Kulturális és gazdasági teljesítmények. 

e. Út keresés a nemzetegyesítés érdekében. 

f. Az elszakított magyar nemzeti közösség története Trianontól a második világháborúig.  

g. 1918-1938. A Gyulafehérvári Határozatoktól a Bukaresti Kisebbségi Statútumig. 

h. Az 1921. évi földreform Romániában. 

i. A magyar nyelvű oktatás helyzete Erdélyben. 

35. A második világháború és történelmi következményei. 

a. Magyarország részvétele a háborúban. 

b. Magyar huszárok a második világháborúban. 

c. Az 1944. október 15-ei, háborúból való kilépési kísérlet és tanulságai.  

d. Területgyarapodások és területvesztések, szovjet megszállás. 

e. A háborút lezáró fegyverszüneti egyezmény és a párizsi békeszerződés. 

f. A "határon túli magyarok" helyzete, emigráció. 

g. Barátsági szerződések — külpolitikai kényszerpálya, szovjetizálás. 

h. "Koalíciós évek", pártok és pártharcok, a személyi kultusz évei. 

i. Földosztás, áttérés tervgazdálkodásra, a jóvátétel negatív hatásai a magyar gazdaságra. 

j. Államosítások, az 50-es évek gazdaságpolitikája. 

k. Az elszakított magyar nemzeti közösség története a második világháborútól napjainkig. 

l. Erdély: 1944-1953. Párhuzamok: közképviselettől az önfeladásig. 1945-1996. Nemzeti-

ségi Statútumtól az Autonómia Statútumig. 1948-2000. Történelmi Magyar Egyházak jog-

fosztottsága. 

36. Az 1956-os forradalom és szabadságharc célkitűzései és történelmi jelentősége. 

a. A jóvátétel fizetés terhei.  

b. A mindenre kiterjedő hatalom kártékonysága. 

c. A gazdasági sikertelenségek hatása. 

d. A szocialista tábor problémái. 

e. A szocialista hatalom belső válsága. 

f. Tüntetésből forradalom, forradalomból szabadságharc. 

g. Nemzetközi bénaság és szovjet háború Magyarország ellen. 

h. Az 1956-os forradalom romániai hatásai. 

i. A nyugati hatalmak elfogadják a Kádár-rendszert. 

j. Az 1989-es fordulathoz vezető út. 

IV. Művelődéstörténet. 

37.  Ősi műveltségünk rétegei. 

a. A magyar lovas műveltség jegyei. 

b. A magyar paraszti műveltség jegyei.  

c. Ünnepek, szokások, hagyományok. 

d. Népdalok, népmesék, népművészet, szájhagyomány. 

38. Az ősi világkép öröksége. 

a. Táltos kultusz: gyógyító és tudós emberek, vezérek. 

b. Turul monda, Csodaszarvas monda. 

c. Mondai hagyományból történelmi szereplők. 

d. A régi világkép és a kereszténység egyeztetése. 

e. Szűz Mária, mint Nagyboldogasszony.  

f. A szentek névünnepei és a magyar naptár eseményei. 

39. Jelek, jelképek, jelentések. 

a. Az uráli, Ibrit-parti sziklarajzok vizsgálata írástörténeti eszközökkel. 

b. Termékenységi szimbólumaink az Urál-hegység és a Sárga-folyó (Huang-ho) között. 

c. Óvó, rontás elhárító jelek és cselekvések. 

d. Jelképek használati eszközökön, tárgyakon. 
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e. Hímzett, festett és faragott virágok jelentései. 

f. A koronázási jelvények szimbolikája. 

40. Nyelvünk, írásunk ősisége. 

a. A Kaukázuson túli és a folyamközi (mezopotámiai) nyelvi és írástörténeti párhuzamok. 

b. A 'Huang-fan' és az ordoszi hun aranykorona. Legrégebbi ismert népnevünk. 

c. A magyar (rovás)írás emlékei. 

d. A magyar jogi és irodalmi írásbeliség rovásírási korszaka. 

e. A rovásírás szerepe a tiltástól az elfogadásig. 

f. A magyar analfabetizmus a rovásírással élő relativitása.  

41.  Zenénk ősi rétegei. 

a. A magyar énekes népzene rétegei, stílusai. 

b. A magyar énekes népzene keleti, törökös jellege. 

c. A magyar ötfokúság és a magyar népzene. 

d. A magyar népdalok ritmikája, dallam- és szövegösszefüggései.  

e. A magyar népi hangszerek és eredetük.  

f. A rézfúvós hangszerek kialakulása és szerepük a hadtörténetben. 

42. Ősvallási örökség és keresztény hitvilág. 

a. A Kaukázusból hozott vallások (katolicizmus, monofizitizmus) és keleti kereszténység. 

b. A Kazár Birodalom-béli zsidó vallási hatás.  

c. A Nap-kultusz és a csillaghit maradványai.  

d. A Mária ünnepek ősvallási összefüggései.  

e. A szakrális vezető kiválasztása.  

f. Az ünneplési szokások és szertartások. 

g. Babonaság és boszorkányság.  

h. Ördög és angyal.  

43. A Megszentelt Korona, mint szimbólum együttes. 

a. A pántos korona keleti jellege. 

b. A pántos korona, mint uralmi jelkép. 

c. A független földi hatalom jelképe. 

d. A zománcképi szereplők jelentései.  

e. A párta formáinak jelentései. 

f. A kereszt jelentősége. 

44. A Korona-eszme. 

a. A Megszentelt Korona jogi tana. 

b. A Korona-eszme Szent István Intelmeiben. 

c. A Megszentelt Korona a Magyarok Országának tulajdonosa. 

d. A Megszentelt Korona teste és tagjai.  

e. A király és a magyar nemzet viszonya a Megszentelt Koronához. 

f. A Megszentelt Korona koronázó szerepe. 

g. A Megszentelt Korona magyar nemzetet megőrző szerepe. 

45. A magyar címer és a nemzeti színek. 

a. A magyar címer tagozódása. 

b. A sávok jelentése. 

c. A kettős kereszt jelentése. 

d. A hármas halom jelentése. 

e. A korona, a címer koronája. 

f. A kis és a nagy magyar címer. 

g. Zászlók és lobogók. 

h. A nemzeti színek kialakulása. 

i. A nemzeti színek jelképei. 

46. Magyar állami és közösségi jelképek. 
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a. Turul, Csodaszarvas, holló, pelikán stb. 

b. Liliom, árvalányhaj, tulipán, alma stb. 

c. Lándzsa, kard, íj stb. 

d. A koronázási jelvények jelképei.  

e. A magyar címer és a nemzeti zászló, mint jelkép.  

f. A királyok pénzein szereplő jelképek. 

V. Műveltségünk keleti és nyugati kapcsolatai.  

47. Nyelvünk keleti kapcsolatai. 

a. Uráli, altaji, török és egyéb rokonságok. 

b. Az írástörténet keleti párhuzamai. 

c. Szkíták, hunok és avarok nyelve. 

d. Jászok, szarmaták, gepidák nyelve. 

e. Kazárok, besenyők, kunok nyelve. 

f. Kabarok, székelyek, palócok nyelve. 

g. Nyelvünk "nyugati" kapcsolatai, avagy a magyar–kelta (nyelvi) rokonság elmélete. 

48. Népmeséink keleti kapcsolatai. 

a. Az égig érő fa történetei. 

b. A legkisebb fiú királyságai. 

c. Fanyűvő óriások és varázsló törpék. 

d. Táltos paripák és egyéb segítők. 

e. Kacsalábon forgó paloták. 

f. A székely és a kínai népmesék párhuzama. 

49. Népzenénk keleti párhuzamai. 

a. Az ötfokúság keleti párhuzamai. 

b. Keleti típusú hangszerek. 

c. A hunok zenei emlékei. 

d. Az avarok zenei emlékei. 

e. Az elő-magyarok zenei emlékei. 

f. Honfoglalók sípjai. 

g. A régi hit nyomai a népdalokban.  

50. Kettős műveltséget egyesítő sajátos mythológiánk és keleti és keresztény párhuzamai. 

a. Népművészetünk és annak szakrális jellege.  

– a növényábrázolás elsődlegessége, lélekelemek ábrázolása,  

– a magyarság ’szent’ állatai (szarvas, turul, oroszlán). 

b. A magyar mythológia két ősi párhuzama: 

– a sámánhit Belső-Ázsiából, 

– a zoroaszteri (táltos) vallás Közép-Ázsiából (lóáldozattal). 

c. A magyar mythológia keresztény párhuzama: 

– szumér örökség: a Napba Öltözött Asszony, 

– Boldogasszony ünnepek, 

– keresztény balladák ősi összetevői, 

– a szentek névünnepeihez kapcsolt ősi hitek. 

51. A magyar konyha keleti öröksége. 

a. Keleti főzési hagyományok  

b. Keleti fűszerek használata. 

c. Változatosság és gazdagság. 

d. A könnyű lovasság élelmi felszerelése.  

e. A fejedelmi konyha edényei.  

f. Az étkezés szertartásai.  

g. Az ételek, mint jelképek 

52. Bizánci és római hatások. 
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a. Kaukázusi hatás a Bizánci Birodalomra, a pártus Arsakidától a Makedón dinasztiáig. 

b. Bizánci kapcsolatok a hunok és az avarok óta. 

c. Az Árpád-ház és Bizánc kapcsolata. 

d. A bizánci kereszténység hatása. 

e. Római lovagok és templomok. 

f. A latin szertartás és nyelv elterjesztése. 

g. Rómához pártolás az egyházszakadással. 

h. Magyarország a kereszténység és a pápaság védőbástyája. 

53. A magyar lovagság és a keresztes hadjáratok. 

a. A magyar lovagság, mint a nyugat mintaadója. 

b. A Szentföld felszabadításának eredeti magyar ötlete. 

c. Magyar keresztes hadjáratok 

d. Részvétel a keresztes hadjáratokban. 

54. A magyar reneszánsz (megújulás). 

a. Vitéz János és Janus Pannonius.  

b. Mátyás király a magyar múlt megújítója.  

c. Mátyás könyvtára és Corvinái.  

d. A magyar reneszánsz épületei (a 16-17. századi magyar és erdélyi reneszánsz. kitelje-

sedése és virágzása, az erdélyi rekeszzománcos reneszánsz). 

e. A magyar reneszánsz egyéb alkotásai. 

55. A vallási türelem törvénye Erdélyben. 

a. Erdély a török korban. 

b. Bethlen Gábor és a vallási türelem. 

c. A többnemzetiségű és többvallású Erdély. 

56. Magyar viselet és tánc (nemesi, városi, paraszti életmód, anyagi kultúra, szórakozás, 

viselet, tánc és erkölcs). 

a. Főúri, polgári és paraszti lakás- és anyagi kultúra. 

b. Városi utcakép, városi házak és lakásbelső. 

c. A nemesség, a polgárság és a jobbágyság demográfiai sajátosságai, a család szerkezete. 

A születés, gyermek, halál, házassági szokások. 

d. Főúri, polgári és paraszti étkezési kultúra, italozási szokások, borkultúra. 

e. A magyar viselet kialakulása a 16–17. században, a főúri viselet gyönyörű darabjai; a 

díszmagyar, a magyar viselet típusai, ruhadarabjai. 

f. Öltözködés és divat, mint társadalmi ösztönző erő. 

g. Szórakozás tánc, városi, paraszti közerkölcs. 

h. A magyar humor. 

i. A népviselet gazdagsága. 

j. A népviseleti tájegységek. 

k. A magyar viselet típusai, ruhadarabjai. 

l. A magyar tánc ősi elemei; a páros tánc, a hajdútánc. A nyugati táncok. 

m. A magyar tánc tájegységek szerint. 

n. A magyar csárdás, mint divattánc, a magyar verbunkos.  

VI. Összefoglaló áttekintés a történettudományban. 

a. Történelmi kronológia. (időrend). 

b. Őstörténetünk (korai történetünk). 

c. A magyar nemzet múltja. 

VII. Összefoglaló áttekintés a művelődéstörténetben. 

a. A történelmi magyar alkotmány. 

b. A történelemtanítás helye a magyar oktatásban. 

c. A magyar oktatásügy története 1920 előtt és után. 

d. A magyarországi kulturális egyesületek vázlatos története. 
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e. A Kolozsvári Magyar Egyetem sorsa 1918 után. 

f. A magyar nemzeti közösségek helyzete. 

VIII. Módszertani tanulságok. 

a. A történelemoktatás módszertana. 

b. Az őstörténetkutatás módszertana. 

c. A történelemkutatás módszertana. 

IX. Tartalmi következtetések. 

a. A magyar jelen és jövő a Kárpát-medencében. 

b. Autonómia (önigazgatás), regionalizmus (övezetek), integráció (egyesülés). 

c. Alkotmányosság és nemzethez kötődés. 

d. Teljes és tényleges egyenlőség — európai integráció. 

5. A miniszteri engedélyben szereplő szakirodalom: a Zürichi 
Magyar Történelmi Egyesület kiadványai 
 

Jahr-

gang 

Évfo- 

lyam 

Nr. 

Szám 

Titel 

A kiadvány megnevezése 

Nr. 

Sor- 

szám* 

I. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia I. évfolyam 1. szám. Első (Benidorm 1986) Magyar Őstörténeti 

Találkozó Előadásai és Iratai. Zürich, 1991. ISBN 963 02 8926 1 és ISSN 2297-7538 

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

1 

II. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia II. évfolyam 1. szám. A Második (Zürich 1987) Magyar Őstör-

téneti Találkozó Előadásai és Iratai. Zürich, 1993. ISBN 963 02 8926 2 és ISSN 2297-7538 

http://mek.oszk.hu/06400/06487/06487.pdf 

2 

III. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia III. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Harmadik (London 1988) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai s Iratai. Budapest-Zürich, 1999 

ISBN 963 85684 5 3 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/05900/05930/05930.pdf 

25 

IV. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia IV. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Negyedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Felsőőr/ Oberwart 1989) Budapest-Zürich, 

2005. ISBN 963 9349 10 0 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/05900/05927/05927.pdf 

46 

V. 1 
Acta Historica Hungarica Turiciensia V. évfolyam 1. szám. Csihák György: A magyar parlamenta-

rizmus ezer éve. Budapest, 1990. ISBN 963 02 8925 3 és ISSN 2297-7511 
6 

V. 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia V. évfolyam 2. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Ötödik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Altenberg 1990) Budapest-Zürich, 2005. 

ISBN 963 9349 09 7 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06800/06833/06833.pdf  

49 

VI. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia VI. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai.) (Szent Gallen 1991) Budapest-Zürich, 

2005. ISBN 963 9349 08 9 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/05900/05946/05946.pdf  

47 

VII. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia VII. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Hetedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Szentendre 1992) Budapest-Zürich, 2005. 

ISBN 963 9204 48 X és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06800/06844/06844.pdf  

51 

VII. 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia VII. évfolyam 2. szám. Magyarok Őstörténete. Zürich-Budapest, 

1992. ISBN 963 02 8925 3; második kiadás 1996. ISBN 963 85274 6 3; harmadik bővített kiadás 2007. 

ISBN 963 9204 37 4  és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06300/06375/06375.pdf  

3 

VII. 3 
Acta Historica Hungarica Turiciensia VII. évfolyam 3. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Első (Szeged 1992) Magyar Történelmi Iskolájának Előadásai és Iratai. Zürich, 1993. ISBN 963 8465 

00 X és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06400/06488/06488.pdf  
4 

VIII. 1 
Acta Historica Hungarica Turiciensia VIII. évfolyam 1. szám. Magyar Történelmi Tanulmányok 1. 

Zürich, 1993. ISSN 1217 4629 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06400/06486/06486.pdf  
5 

VIII. 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia VIII. évfolyam 2. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesü-

let Második (Tab 1993) Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1994. ISBN 

963 04 4413 5 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06300/06381/06381.pdf  

9 

VIII. 3 

Acta Historica Hungarica Turiciensia VIII. évfolyam 3. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesü-

let Nyolcadik (Kaposvár 1993) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 

1999. ISBN 963 85684 2 9 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06500/06527/06527.pdf  

23 

IX. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Kilencedik (Tapolca 1994) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1995. 

ISBN 963 85274 1 2 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06700/06769/06769.pdf  

15 

IX. 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 2. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Harmadik (Tapolca 1994) Magyar Történelmi Iskolája Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1994. 

ISBN 963 85274 12 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06300/06365/06365.pdf  

11 

http://mek.oszk.hu/06300/06366/06366.pdf
http://mek.oszk.hu/06400/06487/06487.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05930/05930.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05927/05927.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06833/06833.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05946/05946.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06844/06844.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06375/06375.pdf
http://mek.oszk.hu/06400/06488/06488.pdf
http://mek.oszk.hu/06400/06486/06486.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06381/06381.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06527/06527.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06769/06769.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06365/06365.pdf
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Jahr-

gang 

Évfo- 

lyam 

Nr. 

Szám 

Titel 

A kiadvány megnevezése 

Nr. 

Sor- 

szám* 

IX. 3 

Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 3. szám. Die Frühgeschichte der Ungarn. Zürich-

Budapest, 1994. ISBN 963 85 274 4 7. Zweite erweiterte Ausgabe 2007. ISBN 963 9204 30 7 és ISSN 

2297-7538 http://mek.oszk.hu/06300/06362/06362.pdf  

10 

IX. 4 
Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 4. szám. Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörté-

net. I. Budapest-Zürich, 1994. ISBN 963 04 4112 8 és ISSN 2297-7511 
7 

IX. 5 

Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 5. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Első (Székelyudvarhely 1994) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1994. 

ISBN 963 85274 2 0 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06300/06364/06364.pdf  

12 

IX. 6 

Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 6. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Második (Komárom 1994) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. Komárom-Komárno-Zürich, 1995. 

ISBN 963 85274 3 9 és ISSN 2297-7538  http://mek.oszk.hu/06300/06370/06370.pdf  

14 

IX. 7 
Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 7. szám. Képeslapok magyar történelmi motívu-

mokkal. 8 különféle, szimpla és dupla, színes ISSN 2297-7511  
8 

X. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia X. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Tizedik (Tapolca 1995) Magyar Őstörténeti Találkozó és Negyedik Magyar Történelmi Iskola Előadá-

sai és Iratai. Budapest-Zürich, 1996. ISBN 963 85274 8 X és ISSN 2297-7538  

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

17 

X. 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia X. évfolyam 2. szám. Csihák György: Beszélgetés népemmel a 

hazánkról. Budapest-Zürich, 1995 ISBN 963 85274 5 5 és ISSN 2297-7538 

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

13 

X. 3 

Acta Historica Hungarica Turiciensia X. évfolyam 3. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Erdélyi Övezeti Történésztalálkozói (1995-1999) Előadásai és Iratai. Csikszereda-Budapest-Zürich, 

2000. ISBN 963 85684 9 6 http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf  

30 

XI. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 1. szám. Honfoglalásunk és előzményei. Keresztény 

egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-medencében. (Tapolca 1996) Budapest-Zürich, 1997. ISBN 963 

85684 1 0 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06500/06503/06503.pdf  

20 

XI. 2 
Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 2. szám. Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom. 

Bevezetés az etnoszociológiába. Budapest-Zürich, 1996. ISBN 963 85684 02 és ISSN 2297-7511  
19 

XI. 3 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 3. szám. Germann Georg: Ungarisches im Ber-

nischen Historischen Museum. A Berni Történelmi Múzeum magyar emlékei. Bern-Budapest, 1996. 

ISBN 963 85274 9 8 és ISSN 2297-7538  http://mek.oszk.hu/05900/05935/05935.pdf  

18 

XI. 4 
Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 4. szám. Csihák György: Ex Oriente Lux. Buda-

pest-Zürich, 1996. ISBN 963 85274 7 1 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06300/06363/06363.pdf  
16 

XII. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XII. évfolyam 1. szám. Magyar út és nehézségei a nemzetállam-

tól az övezetek Európájába a huszadik század fordulóján. Avarok – onogurok – magyarok. (Tapolca 

1997). Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9349 11 9 és ISSN 2297-7538  

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

50 

XIII. 1 
Acta Historica Hungarica Turiciensia XIII. évfolyam 1. szám. Nagy Kálmán: A honfoglalás hadtörté-

nete. (A Szabadtér Kiadóval együtt.) Budapest, 1998. ISBN 963 7810 97 8 és ISSN 2297-7511  
21 

XIII. 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XIII. évfolyam 2. szám. A honfoglalás és az 1848-1849-es ma-

gyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára. (Tapolca 1998). (324 oldal) Budapest-

Zürich, 2001. ISBN 963 86100 5 0 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06500/06536/06536.pdf  

31 

XIV. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 1. szám. Az első világháború és magyar törté-

nelmi következményei (1914-1921). Szent István és a magyar államalapítás. (Tapolca 1999) Budapest-

Zürich, 2004. ISBN 963 9349 02 X és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06800/06802/06802.pdf  

42 

XIV. 2 
Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 2. szám. Csihák György: Válasz népem kérdése-

ire a hazánkról. Budapest-Zürich, 1999 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/05900/05921/05921.pdf  
22 

XIV. 3 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 3. szám. Die Ungarn und die Abtei Sankt Gallen. 

Magyarok és a Szent Galleni Apátság. ISBN 963 85684 3 7 (Közösen St. Gallen Kanton levéltárával) – 

Második kiadás: Szent Gallen-Budapest, 1999. ISBN 96386100 8 5 és ISSN 2297-7538  

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

24 

XIV. 4 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 4. szám. Csihák György: A magyar nemzet múlt-

ja - Szent István király életműve és a magyar államalapítás - A bambergi lovas - Sacra Regni Hunga-

rici Corona és a magyar közjogi rendezés kérdései ma - Magyar - nép - kisebbség. Budapest-Zürich, 

1999. ISBN 963 85684 6 1 és ISSN 2297-7511  

26 

XIV. 5 
Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 5. szám. Fünfzehn Jahre UHVZ - A ZMTE tizen-

ötéves 1985 - 1999. Zürich-Budapest, 1999. ISBN 963 85684 7 X és ISSN 2297-7511 
27 

XIV. 6 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 6. szám. Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstör-

ténet II. Budapest-Zürich, 1999. ISBN 963 85684 4 5 és ISSN 2297-7538  

http://mek.oszk.hu/06700/06783/06783.pdf  

28 

XV. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 1. szám. A magyar műveltség gyökerei. Az 1930-

as évek magyar műveltsége. (Felsőőr/Oberwart 2000) Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 86100 3 4 és 

ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06700/06799/06799.pdf  

41 

http://mek.oszk.hu/06300/06362/06362.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06364/06364.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06370/06370.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06505/06505.pdf
http://mek.oszk.hu/11200/11213/11213.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06503/06503.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05935/05935.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06363/06363.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06837/06837.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06536/06536.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06802/06802.pdf
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http://mek.oszk.hu/06100/06107/06107.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06783/06783.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06799/06799.pdf


 

1396 

 

Jahr-

gang 

Évfo- 

lyam 

Nr. 

Szám 

Titel 

A kiadvány megnevezése 

Nr. 

Sor- 

szám* 

XV. 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 2. szám. Délközép Kárpát-medence műveltsége, 

különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére. (Sárköz-Decs 2000) Decs-

Zürich, 2004. ISBN 963 9349 03 8 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/05900/05926/05926.pdf  

39 

XV. 3 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 3. szám. Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-

medencében, különös tekintettel a gömöri tájegységre. (Rozsnyó 2000) Rozsnyó-Budapest-Zürich, 2002. 

ISBN 9638610026 és ISSN 2297-7538   http://mek.oszk.hu/06700/06792/06792.pdf  

38 

XV. 4 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 4. szám. Csihák György: Dunhuang barlangképei 

és a Sánszi agyagkatonák néma üzenete a magyar műveltség gyökereiről. Budapest-Zürich, 2000. ISBN 

9638568488 és ISSN 2297-7538   http://mek.oszk.hu/06300/06368/06368.pdf  

29 

XVI. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XVI. évfolyam 1. szám. Magyar haditechnika és magyar hadjá-

ratok a kora középkorban. A második világháború és történelmi következményei Magyarország 

szempontjából (1939-1949). (Szentendre 2001) Budapest-Zürich, 2002. ISBN 963 86100 6 9 és ISSN 

2297-7538 http://mek.oszk.hu/06700/06790/06790.pdf  

35 

XVI. 2 
Acta Historica Hungarica Turiciensia XVI. évfolyam 2. szám. Barabási László: Nemes Székely Nemzet 

– Csillagösvényen. Csiksomlyó-Budapest, 2001. ISBN 963 86100 4 2 és ISSN 2297-7511  
32 

XVII. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XVII. évfolyam 1. szám. Csihák György: Magyar nempolitikai 

írások. Budapest-Zürich, 2002. ISBN 963 86 100 0 X és ISSN 2297-7538  

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

33 

XVII. 2 
Acta Historica Hungarica Turiciensia XVII. évfolyam 2. szám. Kiadványaink tartalomjegyzéke – 

Vereinspublikationen mit Inhaltsübersicht. Zürich-Budapest, 2002. ISBN 9638610077, ISSN 2297-7511 
34 

XVII. 3 
Acta Historica Hungarica Turiciensia XVII. évfolyam 3. szám. Achtzehn Jahre UHVZ – A ZMTE 

tizennyolc éve 1985-2002. Zürich-Budapest, 2002. ISBN 9638610093 és ISSN 2297-7511  
36 

XVIII. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XVIII. évfolyam 1. szám. Magyar Történelem. Tízezer év – ezer 

oldalról. Oktatási segédkönyv a magyar történelem tanításához. (636 oldal) Budapest-Zürich, 2003. ISBN 

963 86100 1 8 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/05900/05939/05939.pdf  

37 

XVIII. 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XVIII. évfolyam 2. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egye-

sület Tizenhetedik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizenegyedik Magyar Történelmi Iskola Előadá-

sai és Iratai. (Budapest 2003) Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 06 2 és ISSN 2297-7538  

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

43 

XIX. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XIX. évfolyam 1. szám. A magyar huszárság története. A lo-

vasműveltség sajátosságai. Az első magyar huszártörténeti konferencia keretében. (Nyíregyháza, 

2004) Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 07 0 és ISSN 2297-7538  

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

45 

XIX. 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XIX. évfolyam 2. szám. Zwanzig Jahre UHVZ – A Zürichi 

Magyar Történelmi Egyesület 20 éve 1985-2004. Zürich-Budapest, 2004. ISBN 963 9349 05 

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

44 

XIX. 3 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XIX. évfolyam 3. szám. Csihák György: Forog a történelem 

kereke... Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 04 6 és ISSN 2297-7538  

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

40 

XX. 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XX. évfolyam 1. szám. Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom. 

Bevezetés az etnoszociológiába. Második, bővített kiadás. Közösen a Heraldika Kiadóval. Budapest-Zürich, 

2005. ISBN 963 9204 38 2 és ISSN 2297-7511  

48 

XXI. 1 
Acta Historica Hungarica Turiciensia XXI. évfolyam 1. szám. Kiadványaink tartalma. Budapest – 

Zürich, 2006. ISBN 9639204 37 4 és ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/06000/06007/06007.pdf  
52 

XXII 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXII. évfolyam 1. szám. Őstörténetünk és a genetika. 1456 – 

Nándorfehérvár – 1606 Zsitvatorok – 1956 Budapest. (Mártély 2006) (372 oldal). Budapest-Zürich 2007. 

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

53 

XXIII 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egye-

sület Huszadik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Hódmezővásárhely 2007)  

(159 oldal). Budapest-Zürich, 2008. ISSN 2297-7538  

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

54 

XXIII 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2008/A. (137 oldal) Budapest 2008. ISSN 2297-7538 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00001/pdf/ és http://epa.oszk.hu/01400/01445/00001/pdf/00001.pdf  

55 

XXIII 3 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 3. szám. Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteleté-

re. Tudományos emlékülés. (Esztergom 2007) (67 oldal). Budapest-Zürich, 2008. ISSN 2297-7538 

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

56 

XXIII 4 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 4. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2008/B. (176 oldal) Budapest 2008. ISSN 2297-7538 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00010/pdf/ és 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00010/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2008_4.pdf  

57 

XXIV 1 
Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám. Hunyadi Mátyás és a magyar újjászü-

letés. Tudományos emlékülés. (Esztergom 2008) (115 oldal). Budapest-Zürich 2009. ISSN 2297-7538 
58 

http://mek.oszk.hu/05900/05926/05926.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06792/06792.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06368/06368.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06790/06790.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05917/05917.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05939/05939.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05943/05943.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06824/06824.pdf
http://mek.oszk.hu/06000/06008/06008.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05916/05916.pdf
http://mek.oszk.hu/06000/06007/06007.pdf
http://mek.oszk.hu/09100/09137/09137.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06849/06849.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00001/pdf/
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00001/pdf/00001.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06850/06850.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00010/pdf/
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00010/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2008_4.pdf
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http://mek.oszk.hu/09100/09125/09125.pdf  

XXIV 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 2. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2009/A. (145 oldal) Budapest 2009. ISSN 2297-7538     

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00002/pdf/ és 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00002/pdf/acta_hist_01445_2009_2.pdf                                                                                          

59 

XXV 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. Évfolyam 1. szám. 25 év, 1985-2009. A Zürichi Magyar 

Történelmi Egyesület Őszinte Története (239 oldal). Budapest-Zürich 2010. ISSN 2297-7538 

http://mek.oszk.hu/09100/09126/09126.pdf  

60 

XXV 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. évfolyam 2. szám. Csihák György: „Cum Deo pro Patria 

et Libertate.“ „Horthy fasizmus“ – „Antall demokrácia.“ Történelmi előzmény és párhuzam.  (142 

oldal). Budapest-Zürich 2010. ISSN 2297-7538 http://mek.oszk.hu/09100/09110/09110.pdf  

61 

XXV 3 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. évfolyam 3. szám.   Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2010/A. (130 oldal). Budapest 2010. ISSN 2297-7538 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00003/pdf/ és 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00003/pdf/EPA01445_2010A.pdf                                                               

62 

XXVI 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 1. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2011/A. Az 1920. június 4-től 1944. december 21-ig tartó időszak magyaror-

szági eseményeinek elemzése, különös tekintettel az október körüli eseményekre. (231 oldal). Budapest-

Zürich 2011. ISSN 2297-7538  

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00006/pdf/ és http://mek.oszk.hu/09400/09484/09484.pdf  

63 

XXVI 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 2. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2012/A. Zentai KJF–ZMTE 

Történelemtanár-Továbbképzés Vizsgaelőadásai. (230 oldal). Budapest-Zürich 2011. ISSN 2297-7538  

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

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

64 

XXVII 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVII. évfolyam 1.  szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2012/B. (229 oldal) Budapest-Zürich 2012. ISSN 2297-7538  

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00005/pdf/ és  

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00005/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2012.pdf 

65 

XXVIII 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVIII. évfolyam 1. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2013/A. A Zürichi Magyar történelmi Egyesület „Az altöttingi országgyűlés 

történelmi vizsgálata” című zártkörű tudományos tanácskozásán elhangzott előadások írott változata. 

(176 oldal) Budapest-Zürich 2013. ISSN 2297-7538 http://epa.oszk.hu/01400/01445/00007/pdf/ és 

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

66 

XXVIII 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVIII. évfolyam 2. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2013/B. Budapest-Zürich 2013. ISSN 2297-7538   

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00008/pdf/ és 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00008/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2013_1.pdf  

67 

XXIX 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIX. évfolyam 1. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2014/A. Budapest-Zürich 2014. ISSN 2297-7538 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00009/pdf/ és 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00009/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2014_1.pdf  

68 

XXIX 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIX. évfolyam 2. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2014/A. „Tízezer hontalan magyar Szent István-napi zarándoklata 1947. 

augusztus 20-án” címmel a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Pilisszántáért Egyesület közös 

rendezésében 2014. augusztus 20-án Pilisszántón a Boldogasszony Sziklakápolnában és a Páduai Szent 

Antal Templomban tartott ünnepi megemlékezés és tudományos ülésszak beszédei és előadásai. Buda-

pest-Zürich, 2014. ISSN 2297-7538 http://epa.oszk.hu/01400/01445/00011/pdf/ és 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00011/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2014_2.pdf  

69 

XXX 1 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXX. évfolyam 1. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2015/A. A Hazáért! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kara, valamint a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület centenáriumi rendezvénye 

Budapest, 2014. november 28. előadásai. Budapest-Zürich, 2015. ISSN 2297-7538 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00012/pdf/ és  

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00012/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2015_1.pdf  

70 

XXX 2 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXX. évfolyam 2. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2015/B. Budapest-Zürich 2015. ISSN 2297-7538 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00013/pdf/ és 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00013/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2015_2.pdf  

71 

XXX 3 

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXX. évfolyam 4. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és 

Képzőközpont Folyóirata 2015/C. A Hazáért! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kara, valamint a Zürichi Magyar Történelmi egyesület második emlékkonferenciá-

ja az első világháborúról. Budapest, 2015. április 24. Ludovica tér 2. NKE Kápolna.  Budapest-Zürich 
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Színia Bodnár Erika (Pécel) 

Mr. Szlávity Magda (Szabadka) 

Szőnyi József (Pilisszántó 

Szűcs Ferenc (Budapest) 

 

 

Takács József (Tiba) 

Takács Sándor (Budapest) 

Tancsák János (Kassa) 

Tauszik Tamás (Budapest) 

Dr. Teleki Géza (Washington) 

Dr. Timaru-Kast Sándor (Ingelheim) 

Dr. Tomka Péter (Győr) 

Tóth István (Szeged) 

Tóth József (Tapolca) 

Tóth Lajos S. J. (Pilisvörösvár) 

Totth Jenő (Brisbane) 

Török Albert (Székelyudvarhely) 

Töttős Gábor (Szekszárd) 

Ugody Alajos (Adelaide) 

Underhill, Peter A. (Stanford, CA) 

Uzsoki András (Balatonfüred) 

Vadas Ferenc (Szekszárd) 

Dr. Vajda Gábor (Szabadka) 

Varga Béla (Vaja) 

Varga Bertold (Felsőhegy) 

Varga Csaba (Pilisszentiván) 

Vass Ferenc (Alexandra Hills)  

Vass Laura (Komárom) 

Vattay Antal (Budapest) 

Vámos-Tóth Bátor (Honolulu) 

Dr. Váralljai Csocsán Jenő (Piliscsaba) 

Dr. Vedres András(Budapest) 

Végh Tibor (Budapest) 

Vida Dénes (Bécs) 

Vincze Áron (Decs) 

Dr. Vizi László Tamás (Székesfehérvár) 

Vízi Márta (Szekszárd)  

V. Kápolnás Mária (Szekszárd) 

Vofkori László (Székelyudvarhely) 

Wack Géza (Budapest) 

Wittwer Alexander (Bern) 

W. Vityi Zoltán (Budapest) 

Dr. Zachar József (Budapest) 

Zakar András (Budapest) 

Zalezsák Albin (Toronto)  

Záhonyi András (Budapest)  

Z. Tóth Csaba 

 



 

 

 

II. A megvalósítás krónikája 

1. Eredmény összesítve 
 

Kassai továbbképzés 2001-2003, a tanfolyam egészén résztvevők száma: 17 fő. 

Helyben 12 azelvégzésről szóló oklevelet és 5 részvételi tanúsítványt adtunk ki.  

Marosvásárhelyi továbbképzés 2001-2003, a tanfolyam egészén résztvevők száma: 43 fő. 

Helyben 41 az elvégzésről szóló oklevelet és 2 részvételi tanúsítványt adtunk ki.  

A 2003-as első továbbképzés zárásakor: 

 A továbbképzésen oktató tanárok közül is adtunk 3-nak az elvégzésről szóló oklevelet. 

Szabadkai továbbképzés 2004-2006, a tanfolyam egészén résztvevők száma: 32 fő. 

Helyben 25 az elvégzésről szóló oklevelet és 7 részvételi tanúsítványt adtunk ki.  

Magyarkanizsai továbbképzés 2007-2008, a tanfolyam egészén résztvevők száma: 57 fő. 

Helyben 57 az elvégzésről szóló tanúsítványt adtunk ki.  

Zentai továbbképzés 2009-2010, a tanfolyam egészén résztvevők száma: 16 

Helyben 16 az elvégzésről szóló tanúsítványt adtunk ki.  

Komáromi továbbképzés 2014-2015, a tanfolyam egészén résztvevők száma: 13. 

Helyben 16 az elvégzésről szóló tanúsítványt adtunk ki.  

Minden tanfolyamra az egészet elvégzőknél sokkal többen iratkoztak fel, illetve 

összességében több százan vettek részt az egyes előadásokon. 

 

2. A kassai továbbképzés 2001-2003 
 

Kodolányi János Főiskola—Zürichi Magyar Történelmi Egyesület–Kassai Ma-

gyar    Polgári Klub  

120 ÓRÁS TÖRTÉNELEMTANÁR–TOVÁBBKÉPZÉS ELŐADÁSAI 

Helye: Magyar Polgári Klub, Kassa, Mészáros utca 26. 

Ideje: 2001. október–2003. december (nyári szünettel), havi egy szombaton 9,00–

14,00 óráig. 

 

1. ELŐADÁSI NAP: 2001. november 24. 

Dr. Zachar József:  

Bevezetés: A továbbképzési program célja, tartalma, megvalósítási formája. 

Tartalmi kulcskérdések: Megújítandó területek, témák, csomópontok a magyar történelem 

kutatásában és oktatásában. 

Módszertani kulcskérdések: Módszertani megújítás, a források bevonása, forrástípusok, a 

források feldolgozási lehetőségei. 

Dr. Szabó A. Ferenc: 

Kárpát–medencei népesedési viszonyok, népesedési folyamatok, irányok és kulcskérdések. 
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2. ELŐADÁSI NAP: 2001. december 15. 

Dr. Darai Lajos:  

Az őstörténet kutatásának és tanításának módszertana. 

Egyetemes és magyar őstörténeti kronológia összehasonlító módszertana. 

Dr. Csapó József: 

Az önkormányzat múltja és jelene a történelmi Erdélyben: 1. Székely székek autonómiája. 2. 

Egyházi autonómia. 3. Belső önrendelkezés — a kollektív identitáshoz való jog. 

3. ELŐADÁSI NAP: 2002. január 19. 

Dr. Pandula Attila:  

Magyar jelképek és zászlók (inszigniológia és vexiológia). 

Családtörténet és személyábrázolások (genealógia és történeti ikonográfia). 

Nemzeti címer és pecsétek (heraldika és szragisztika). 

4. ELŐADÁSI NAP: 2002. február 9. 

Költő László: 

Klasszikus régészeti anyagvizsgálati módszerek. 

Történeti folytonosság a vörsi, 8–10. századi későavar temetőkben. 

Marton Veronika: 

A tatárlakai vonalas írástól az ékírásig. 

A teremtésmítosz (Naprendszer keletkezése) az ékiratos szövegekben és magyar vonatkozá-

sai. 

5. ELŐADÁSI NAP: 2002. március 9. 

Dr. Frisnyák Sándor: 

 A Kárpát-medencei  

- természeti kép a honfoglalás után, 

- antropogén tájformálás, népessége és az etnikai tájszerkezet változásai (895–1920). 

- magyar településhálózat 900-tól 1920-ig, 

- feudális kori földrajzi munkamegosztás, 

- mező- és erdőgazd. Tört. földrajza 1920-ig. 

Magyar ipartörténet földrajz, közlekedésföldrajz 1920-ig 

6. ELŐADÁSI NAP: 2002. április 27. 

Szekeres István: 

A történeti összehasonlító (ideográfikus) jeltörténeti 

Kutatás módszertana. 

A teknős jelcsalád 'Hung-fan' ideogrammái. 

A 'Hung-fan' és az ordoszi hun aranykorona. 

Az uráli, Irbit-parti Sziklarajzok vizsgálata írástörténeti eszközökkel.  

Termékenységi szimbólumaink az Urál-hegység és a Sárga folyó között. 

7. ELŐADÁSI NAP: 2002. május 18. 

Csajághy György,  

Csajághy Györgyné:  

Zenetörténet és őstörténet összefüggései. 

Zenénk ősi rétegei, keleti párhuzamai. 

A régi magyar hitvilág és hiedelemvilág megjelenése a magyar népzenében. 

Ősi magyar hangszerek, hangszertörténet. 
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8. ELŐADÁSI NAP: 2002. június 8.  

Dr. Csihák György: 

A ZMTE tevékenységének bemutatása. 

A magyar történelemtudomány helyzete, összefüggése a nemzettudattal. 

A magyar nemzet múltja az őstörténettől napjainkig. 

A magyarok őstörténete. 

Nagy Kálmán: 

A honfoglalás hadtörténete 

A honfoglalást biztosító hadjáratok. 

9. ELŐADÁSI NAP: 2002. szeptember 28.  

Horváth Lajos: 

A csodaszarvas és Moldva bölényfejes címere. 

A 108 honfoglaló nemzetség számáról. 

Bors honfoglaló vezér és a barsz (hópárduc). 

Dr. Cey–Bert Róbert Gyula: 

Az ősi műveltség és világkép öröksége. 

A magyar konyhaművészet keleti jellege. 

10. ELŐADÁSI NAP: 2002. október 19.  

Dudás Rudolf: 

A szumír–szkíta örökségünk: 

– a szkíták történelmi szerepe, 

– ős–szkíta nyelvi összefüggések, 

– a magyar ősnyelv, 

– a III. Úr Dinasztia történelme. 

11. ELŐADÁSI NAP: 2002. november 23. 

Vedres András: 

Mit adott a magyarság a világnak? 

Nagy magyar tudósok és gondolkodók. 

Rókusfalvy Pál: 

A magyar küldetéstudat. 

12. ELŐADÁSI NAP: 2002. december 14. 

Dr. Szabó József—Dr. Sallai János: 

A Kárpátok védelmi szerepe a kezdetektől a 20. századig. 

A magyar honvédelem története. 

13. ELŐADÁSI NAP: 2003. március 1.  

 Dr. Botlik József: 

Magyarország területi változásai 1938–1941-ig: 

– Felvidék és Kárpátalja, 

– Észak–Erdély és Székelyföld, 

– Délvidék, 

Kérdések–válaszok, beszélgetés. 
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14. ELŐADÁSI NAP: 2003. március 29.  

Csurgai–Horváth József: 

Középkori magyar művelődéstörténet. 

A forráskritika és a történeti segédtudományok.  

Dr. Vizi László Tamás: 

A középkori magyar állam fénykora és hanyatlása. 

A napóleoni háborúk és Magyarország. 

15. ELŐADÁSI NAP: 2003. április 5. 

 Dr. Lukács László: 

A magyarság néprajza és az összehasonlító néprajztudomány.  

Dr. Demeter Zsófia 

A magyar mezőgazdaság és ipar története. 

16. ELŐADÁSI NAP: 2003. május 31. 

Dr. Csámpai Ottó: 

Nemzet és nemzettudat: családok és nagycsaládok, nemzet–előtti etnikai közösségek: nem-

zetség, törzs, a nemzet, mint kulturális közösség, a nemzet, mint nyelvi közösség, a nemzeti 

jellem és arculat, nemzeti azonosságtudat, a nemzet, mint küldetésközösség. 

18. ELŐADÁSI NAP: 2003. szeptember 27. 

Dr. Zachar József: 

A Thököly–felkelés. 

A Rákóczi–szabadságharc. 

Az első világháború és magyar történelmi. 

Következményei. 

Magyarság a két világháború között 

A második világháború és történelmi következményei  

19. ELŐADÁSI NAP: 2003. október 18.  

Mesterházy Zsolt: 

A magyar ókor. A Kárpát-medence történeti folyamatossága. 

A Szent Korona, mint az első keresztény ikonosztáz.  

Etruszk őstörténet. 

A magyar ókor története.  

Kitalált középkor kérdésköre a német történetírásban. 

20. ELŐADÁSI NAP: 2003. november 15. 

Dr. Földesi Margit: 

Magyarország 1948-tól 1956-ig. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

Dr. Sorosy Tamás: 

Magyar biztonságpolitikai összefüggések és kilátások 1956-tól napjainkig. 

ZÁRÓVIZSGA NAP: 2003. december 20.  

Dr. Csámpai Ottó 

Csurgai-Horváth József 

      Dr. Darai Lajos 

 

 

Jelentés 

„A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani megújítása” 

című tanfolyam záróvizsgáiról 
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Oktatási központ: Kassa, Magyar Polgári Klub, vezetője Csala Kornélia. 

Időpont: 2003. december 13. 

A vizsgabizottság tagjai: Dr. Csámpai Ottó – Pozsony 

Dr. Csurgai Horvát József – Székesfehérvár 

 
A záróvizsgák a történelem-tanárok továbbképzése befejeztével a kassai köz-

pontban 2003. december 13-án lettek lebonyolítva. A szervezők részéről a feltételek 

minden irányban biztosítottak voltak, az ellátás és a vizsgák zökkenőmentesek vol-

tak. 

A vizsgákra való felkészüléshez a hallgatók megkapták a „Magyar történelem – 

tízezer év ezer oldalról” című oktatási segédkönyvet és ugyanúgy kézhez kapták az 

elkészített kérdésköröket, ill. tájékoztatva voltak a záróvizsgák lebonyolítási módjá-

val. 

A bevezetőben a vizsgabizottság tagjai kiemelték a továbbképzés jelentőségét, s 

a tényt, hogy a történelem valós ismerete a nemzettudat szerves része, amely a felvi-

déki magyar értelmiség jövőbeli cselekvésének egyik fontos mozgatórugója lehet. 

Mivel a hallgatók többségében tapasztalt szakemberek voltak a maguk területén, 

a vizsgákat leszűkítettük és lehetőséget adtunk nekik a számukra legérdekesebb 

(vagy eddig teljesen ismeretlen, esetleg félreismert) témák előadására. 

A feleletekből, ill. felszólalásokból arra lehetett következtetni, hogy a hallgatók elsa-

játították a magyar történelemmel kapcsolatos legújabb és egyben tudományosan 

alátámasztott ismereteket, ugyanakkor rámutattak a történelemtanítás nehézségeire az 

adott környezetben. Továbbá teret kaptak arra, hogy elmondhassák véleményüket a 

továbbképzés tartalmi, módszertani és szervezési kérdéseivel kapcsolatban. Ebből 

több olyan meggondolandó ötlet és hozzászólás fogalmazódott meg, amely a tovább-

képzés folytatása esetében minőségi többletként megvalósítható. 

A záróvizsgák befejeztével ünnepélyes keretek között kiosztottuk a diplomákat, 

amelyre 12 személy volt jogosult (+ 1 oktató). Rajtuk kívül 5 kaptak bizonylatot a 

továbbképzés látogatásáról. Bizonyos negatívumkén értékelem, hogy a vizsgázók 

között nem voltak valójában azok, akikre a legjobban számítottunk – tehát a történe-

lemtanárok. Függetlenül ettől, úgy vélem a továbbképzést a jövőben mindenesetre 

folytatni kell. 

A záróvizsgákról részletes fotódokumentáció készült, melyet mellékelek. 

 

Kassa, 2003. december 13.                                                            Dr. Csámpai 

Ottó, C.Sc.,        

rendkívüli egyetemi tanár, a vizsgabizottság elnöke 

 

Idézet a Kassai Polgári Klub honlapjáról: „A leghosszabban tartó, és talán a 

leggyümölcsözőbb munkánk a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola által veze-

tett négyszemeszteres történelmi tanfolyam megszervezése volt. A tanfolyam fő véd-

nökségét a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület vállalta. Neves egyetemi oktatók 

előadásán keresztül sajátíthatták el a tanfolyam hallgatói a magyar történelmi ismere-

teket. Az előadók kérésünkre készségesen vállaltak egy esti előadást is a további ér-

deklődők számára. A tanfolyammal járó költségeket a már említett két intézmény 
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fedezte, a helyszint és a szervezési munkát térítésmentesen biztosította a Kassai Pol-

gári Klub.” (http://www.kpk-kok.sk/) 

 

3. A marosvásárhelyi továbbképzés 2001-2003 
 

Kodolányi János Főiskola—Zürichi Magyar Történelmi Egyesület–Deus Provi-

debit  Tanulmányi Ház  

120 ÓRÁS TÖRTÉNELEMTANÁR–TOVÁBBKÉPZÉS ELŐADÁSAI 

Helye: Deus Providebit Tanulmányi Ház Sapientia Egyetem Nagyterme, Marosvásárhely. 

Ideje: 2001. október–2003. december (nyáron szüntet), havi egy alkalommal, máso-

dik vagy harmadik szombaton 9,00–14,00 óráig. 

 

1. ELŐADÁSI NAP: 2001. október 24. 

Dr. Darai Lajos:  

Az őstörténet kutatásának és tanításának módszertana. 

Egyetemes és magyar őstörténeti kronológia összehasonlító módszertana. 

Dr. Herényi István: 

A honfoglalás előtti népek a Kárpát–medencében. 

A gyepű (avar, frank, magyar). 

2. ELŐADÁSI NAP: 2001. november 24. 

Dr. Csihák György: 

A ZMTE tevékenységének bemutatása. 

A magyar történelemtudomány helyzete, összefüggése a nemzettudattal. 

A magyar nemzet múltja az őstörténettől napjainkig. 

A magyarok őstörténete. 

Sántha Pál Vilmos: 

A székely önigazgatási törekvések története. (A legkorábbi időktől mostanáig.) 

3. ELŐADÁSI NAP: 2001. december 15.  

Szekeres István: 

A történeti összehasonlító (ideográfikus) jeltörténeti kutatás módszertana. 

A teknős jelcsalád 'Hung-fan' ideogrammái. 

A 'Hung-fan' és az ordoszi hun aranykorona. 

Az uráli, Irbit-parti Sziklarajzok vizsgálata írástörténeti eszközökkel.  

Termékenységi szimbólumaink az Urál-hegység és a Sárga folyó között. 

4. ELŐADÁSI NAP: 2002. január 19.  

Dr. Faragó József: 

A magyar népballadák keleti kapcsolatai. 

Dr. Csapó József: 

Az önkormányzat múltja és jelene a történelmi Erdélyben: 1. Székely székek autonómiája. 2. 

Egyházi autonómia. 3. Belső önrendelkezés — a kollektív identitáshoz való jog. 

http://www.kpk-kok.sk/
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5. ELŐADÁSI NAP: 2002. február 16. 

Dr. Botlik József: 

Magyarország területi változásai 1938–1941-ig: 

– Felvidék és Kárpátalja, 

– Észak–Erdély és Székelyföld, 

– Délvidék, 

– Kérdések–válaszok, beszélgetés. 

6. ELŐADÁSI NAP: 2002. március 23. 

Költő László: 

Klasszikus régészeti anyagvizsgálati módszerek. 

Történeti folytonosság a vörsi, 8–10. Századi későavar temetőkben. 

Dr. Faragó József: 

A magyar népmesék keleti kapcsolatai. 

7. ELŐADÁSI NAP: 2002. április 20.  

Dr. Süli–Zakar István: 

 A Kárpát–medencei  

- természeti kép a honfoglalás után. 

- antropogén tájformálás, népessége és az etnikai   

   tájszerkezet változásai (895–1920). 

- magyar településhálózat 900-tól 1920-ig, 

- feudális kori földrajzi munkamegosztás, 

- mező– és erdőgazd. Tört. földrajza 1920-ig. 

Magyar ipartörténet földrajz, közlekedésföldrajz 1920-ig. 

8. ELŐADÁSI NAP: 2002. május 18.  

Timaru–Kast Sándor: 

"Kelta magyarok, magyar kelták" avagy a kelta (ír)–magyar rokonság a régészet, a mondavi-

lág és nyelvünk tükrében, ősi magyar szókincsünk a magyar-kelta rokonság jegyében. Szkí-

ták és kelták a Kárpát-medencében. 

A 3x45 perces előadásban diafelvételek segítségével, ír és breton zene kíséretében egy rövid 

barangolásra is sor kerül a "Világvégére" (Bretagne, Wales, Skócia, Írország). 

9. ELŐADÁSI NAP: 2002. szeptember 21.  

Dudás Rudolf: 

A szumír–szkíta örökségünk: 

– a szkíták történelmi szerepe, 

– ős–szkíta nyelvi összefüggések, 

– a magyar ősnyelv, 

– a III. Úr Dinasztia történelme. 

Mesterházy Zsolt: 

A magyar ókor. A Kárpát-medence történeti folyamatossága. 

A Szent Korona, mint az első keresztény ikonosztáz. 
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10. ELŐADÁSI NAP: 2002. október 19. 

Horváth Lajos: 

A csodaszarvas és Moldva bölényfejes címere. 

A 108 honfoglaló nemzetség számáról. 

Bors honfoglaló vezér és a barsz (hópárduc). 

Dr. Cey–Bert Róbert Gyula: 

Az ősi műveltség és világkép öröksége. 

A magyar konyhaművészet keleti jellege. 

11. ELŐADÁSI NAP: 2002. november 23. 

Szekeres István: 

Székely–hun írásjelek a hunok régészeti leletein. 

Hun—kínai íráskapcsolatok. 

A „magyar” név etimológiája. 

A székely rovásírás nikolsburgi jelrendszere. 

12. ELŐADÁSI NAP: 2002. december 14. 

Mesterházy Zsolt:  

Etruszk őstörténet. 

A magyar ókor története. 

Kitalált középkor kérdésköre a német történetírásban. 

13. ELŐADÁSI NAP: 2003. január 18. 

Dr. Szabó József—Dr. Sallai János: 

A Kárpátok védelmi szerepe a kezdetektől a 20. Századig.  

A magyar honvédelem története.  

14. ELŐADÁSI NAP: 2003. március 22. 

Dr. Csihák György: 

A Megszentelt Korona, mint ötvösmű és mint keresztény műtárgy. 

A Korona Tan, a Korona Eszme és a Regnum Marianum, s ezek mai jelentősége. 

15. ELŐADÁSI NAP: 2003. április 12. 

Dr. Csámpai Ottó: 

Nemzet és nemzettudat: családok és nagycsaládok, nemzet–előtti etnikai közösségek: nem-

zetség, törzs, a nemzet, mint kulturális közösség, a nemzet, mint nyelvi közösség, a nemzeti 

jellem és arculat, nemzeti azonosságtudat, a nemzet, mint küldetésközösség. 

16. ELŐADÁSI NAP: 2003. május 17. 

Rókusfalvy Pál: 

A magyar küldetéstudat. 

17. ELŐADÁSI NAP: 2003. szept. 27. 

Szabó Péter: 

19. századi magyar művelődéstörténet.  

A reformkor nagy eszméi. 

Vizi László Tamás: 

Az 1848-1849. évi polgári forradalom és szabadságharc. 

A kiegyezés és következményei. 
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18. ELŐADÁSI NAP: 2003. október 18.  

Dr. Földesi Margit: 

Magyarország 1948-tól 1956-ig. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

Dr. Sorosy Tamás: 

Magyar biztonságpolitikai összefüggések és kilátások 1956-tól napjainkig. 

19. ELŐADÁSI NAP: 2003. nov. 15. 

Dr. Zachar József: 

Az első világháború és magyar történelmi következményei. 

Magyarság a két világháború között. 

A második világháború és történelmi következményei. 

20. ZÁRÓVIZSGA NAP: 2003. december 13. 

Dr. Csihák György 

Dr. Darai Lajos 

 Dr. Darai Lajos 

 

 
Feljegyzés 

„A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani megújítása” 

KJF—ZMTE történelemtanár–továbbképzés marosvásárhelyi 20. vizsganapjáról 

 

Hely: Deus Providebit Tanulmányi Ház, Marosvásárhely. 

Ideje: 2003. december 13. 9,00–14,00 óra 

Vizsgáztató: Dr. Darai Lajos a továbbképzés felelőse, Dr. Csihák György ZMTE 

elnök. 
 

Erre az utolsó vizsga- és oklevél-kiosztó napra, előzetes egyeztetés alapján 52 fő kapott 

személyre szóló meghívót. Kimentette magát Fodor Imre Marosvásárhely alpolgármestere, 

aki aznap Kolozsvárt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alakulóülésén volt, valamint a 

"háztulajdonos" Csató Béla kanonok, akit kötelessége Budapestre szólított.  

Külön dicséretben részesítettük a három szervezőt: Sípos Annát és Lajost a ZMTE tag-

ját, akik elnökségi határozatra elnyerték az egyesület "örökös tagja" címet, valamint Molnár 

Józsefet a Sapientia Egyetem főtitkárát. Az öt helyi személy KJF bemutatkozó könyvajándé-

kát kapta.  

Csihák röviden ismertette az egyesület tevékenységét és oktatási segédkönyvét, Darai 

pedig a Főiskolát és értékelte a jelen oktatást, amelyben 20 fő oktatott 3 világrész 7 országá-

ból: 3 akadémikus, 8 kandidátus, 4 doktor és 5 egyetemet végzett személy (Kassán 3 világ-

rész 6 országából 30 fő oktatott, 3 akadémikus, 12 kandidátus, 7 doktor és 8 egyetemet vég-

zett). 

Sipos Lajos ismertette a résztvevők statisztikáját: érdeklődők száma összesen 146, ál-

landó résztvevő 25–33 fő. Részvételi szám: legkisebb 16, legnagyobb 136, átlag 26 fő. Fog-

lalkozás szerinti megoszlás: tanár 11, gimn. Diák 8, egyetemista 6, nyugdíjas 9, orvos 4, 

mérnök 6, művész 4, lelkész 3, foglalkozás ismeretlen 5; (ebből: biológus, tisztviselő, áru-

szakértő, közgazdász, gyógyszerész, fogtechnikus). Helységek szerint: Marosvásárhely és 

környéke a többség, de volt Szászrégen, Nagyszalonta, Szilágycsok. 

A résztvevők már előzőleg is kaptak a bolti forgalomban 6000 Ft értékű oktatási segéd-

könyvünkből 121 db-ot ajándékba, az egyesület nagyszámú egyéb kiadványai mellett. Töb-

bek között a Ház könyvtára kapott egy sorozat Ecyclopaeda Hungarica-t mintegy 30ezer Ft 
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értékben. (Kassán kiosztottunk 43 kötetet és kapott a rendező Kassai Polgári Klub 1 sorozat 

Encyclopediat.) 

Ezt követte a résztvevők válasza feltett kérdéseinkre, valamint véleménynyilvánítása. 

Arra a kérdésre, hogy kinek melyik előadás, téma adott a legtöbbet, az alábbi választ kaptuk: 

küldetésünk (Rókusfalvy), Korona (Csihák), kelta (Tímár), írástörténet (Szekeres), gyepű 

(Herényi), viselet, tánc (Tímár, Faragó), nyelvészet (Dudás), régészet (Költő), hadtörténet 

(Szabó József). 

Az értékelő felszólalók kivétel nélkül elismeréssel szóltak az előadások színvonaláról és 

többen (Ostya Dezső püspök helyettes, Szabó László, Ayreiser László, Murasánszky Emma 

mindhárom történelemtanár, Szövét István ref. Lelkész, Hölgyes Mihály régész–egyetemi 

hallgató) köszönték a Főiskolának és az Egyesületnek, hogy ennyi áldozat vállalásával ezt a 

rendezvényt, végül is 2 év 4 hónapon át rendszeresen biztosították. Sajnálják befejezését és 

remélik, hogy az Egyesület ott egyébként működő asztaltársasága a Tanulmányi Házzal az 

előadássorozatot folytatja. Erre mind az asztaltársaság vezetői, mind a Tanulmányi Ház kép-

viselője, mind az egyesület készségét nyilvánította. 2004. január első felében közlik a foga-

dásra alkalmas időpontokat az egyesület elnökével. 

Végül kiadtunk 41 oklevelet és 2 látogatói igazolást (mindkettő mellékelve). (Ugyan-

ezen a napon Kassán kiosztottunk 21 oklevelet és 5 látogatói igazolást.) 

A szünetben ismét volt pogácsa, kávé, pálinka, borvíz elegendő. 

Csihák és Darai értékelése: Az oktatás a várakozásokat messze meghaladóan sikeres 

volt. Amint a résztvevők is egyöntetűen kinyilvánították: pont ott segítünk, ahol az ínség a 

legnagyobb. 

Csihák megjegyzése: Köszönet illeti a Kodolányi János Főiskolát és főigazgatóját, mert 

nélkülük ez a siker nem lenne. Köszönet illeti Darai Lajost, aki ily hosszú időn át, egyidőben 

két helyen folyamatosan példás rendben végezte ezt a szervezést és elszámolást — szoros 

együttműködésben az Egyesület tudományos tanácsával és megfelelve a KJF ügyviteli rend-

jének. Megjegyzendő, hogy az anyagi áldozatvállalás is tetemes, de ezért a pénzért ilyen 

kiváló szakembergárdát ma Magyarországon senki felvonultatni nem tud. 

 

Marosvásárhely, 2003. december 13.            Dr. Csihák György Dr. Darai 

Lajos 

 

4. A szabadkai továbbképzés 2004-2006 
 

                    Kodolányi János Főiskola—Zürichi Magyar Történelmi Egyesület—Észak-                                            

Bácskai Magyar Pedagógus Egyesület 

120 ÓRÁS TÖRTÉNELEMTANÁR–TOVÁBBKÉPZÉS ELŐADÁSAI  

Városi Könyvtár, Szabadka, Dusán cár utca 2. és 

Városi Középiskolai Kollégium, Harambasics u. 22. 

6x45' előadás minden hónap utolsó előtti szombatján 9,00-tól 14,30-ig.  

(Nincs előadás: 2005. június, július, augusztus, december, 2006. június, július, augusztus) 

 

1. ELŐADÁSI NAP: 2004. szeptember 18. 

Dr. Zachar József—Dr. Darai Lajos:  

A továbbképzési program célja, tartalma, és a megvalósítás formája. 

Dr. Zachar József: 

Tartalmi kulcskérdések és módszertani megújulás:  
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Megújítandó területek, témák, csomópontok, valamint forrástípusok, források feldolgozása  

a magyar történelem kutatásában és oktatásában. 

Nemzeti jellemünk gyökerei. 

Dr. Darai Lajos:  

Az őstörténeti szenzációk tartalmi háttere: Egy történelem — egy tudomány. 

Az egyetemes és a magyar őstörténet időrendje és módszertana: A régmúlt és a ma  

összekötése az alárendelés és mellérendelés történeti megjelenésének feltárásával. 

 

 

2. ELŐADÁSI NAP: 2004. október 23. 

Dr. Rókusfalvy Pál: 

A magyar küldetéstudat. 

Dr. Csámpai Ottó: 

Nemzet és nemzettudat: családok és nagycsaládok, nemzet–előtti etnikai közösségek:  

nemzetség, törzs, a nemzet, mint kulturális közösség, a nemzet, mint nyelvi közösség, a  

nemzeti jellem és arculat, nemzeti azonosságtudat, a nemzet, mint küldetésközösség. 

3. ELŐADÁSI NAP: 2004. november 20. 

Dr. Szederkényi Tibor: 

Őstörténeti tapasztalatok a selyem út mentén Belső-Ázsiából. Szederkényi Ferenc ausztráliai  

magyar kutató helyszíni megfigyelései alapján. 

Záhonyi András: 

Miért fontos számunkra Mezopotámia?  

Csillagászati és mitológiai áttekintés.  

A mezopotámiai írásemlékek. 

A magyarság kincsei. A képi rend. Krónikáink bibliai leszármazási rendje.   

4. ELŐADÁSI NAP: 2004. december 18. 

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 erdőgazd. tört. földrajza 1920-ig. 

Magyar ipartörténet földrajz, közlekedésföldrajz 1920-ig.) 

5. ELŐADÁSI NAP: 2005. január 22. 

Dr. Pandula Attila: 

Magyar jelképek, zászlók (inszigniológia, vexillológia). 

Családtörténet és személyábrázolások (genealógia és történeti ikonográfia). 

Nemzeti címer és pecsétek (heraldika, szfragisztika). 

Dolnics Zoltán: 

A hunok ázsiai megjelenése és szerepe.  

A magyarság belső-ázsiai őshazájától a Kárpát-medencéig. 

6. ELŐADÁSI NAP: 2005. február 19. 

Dr. Szabó József—Dr. Sallai János: 

A Kárpátok védelmi szerepe a kezdetektől a 20. századig. 
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A magyar honvédelem története. 

7. ELŐADÁSI NAP: 2005. március 19. 

Mesterházy Zsolt: 

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

etnogenezis története és az etruszk őstörténet. 

Kitalált középkor kérdésköre a német történetírásban. 

Horváth Lajos: 

A csodaszarvas és Moldva bölényfejes címere. 

A 108 honfoglaló nemzetség számáról. 

Bors honfoglaló vezér és a barsz (hópárduc). 

8. ELŐADÁSI NAP: 2005. április 23. 

Dr. Timaru–Kast Sándor: 

"Kelta magyarok, magyar kelták" avagy a kelta (ír)–magyar rokonság a régészet, a  

mondavilág és nyelvünk tükrében, ősi magyar szókincsünk a magyar-kelta rokonság  

jegyében. Szkíták és kelták a Kárpát-medencében. 

Diafelvételek segítségével, ír és breton zenekísérettel rövid barangolás a "Világvégére"  

(Bretagne, Wales, Skócia, Írország). 

Dr. Költő László: 

Klasszikus régészeti anyagvizsgálati módszerek. Archeometria. 

A Kárpát–medence régészeti vázlata. 

Történeti folytonosság a vörsi, 8–10. századi későavar temetőkben.  

A lovas temetkezésekről. 

9. ELŐADÁSI NAP: 2005. május 21. 

Marton Veronika: 

Mezopotámiai és magyar művelődéstörténeti  

kapcsolatok: A tatárlakai vonalas írástól az ékírásig. Árpádkori írásbeliség magyar zárványai. 

A teremtésmítosz (Naprendszer keletkezése) az ékiratos szövegekben és magyar vonatkozásai. 

A Vízözön és a Gilgames eposz.  

Dr. Botlik József: 

Főbb csomópontok a magyar történelemben III. Béla királytól Trianonig. 

10. ELŐADÁSI NAP: 2005. szeptember 17. 

Dudás Rudolf: 

Szkíták világa. 

A Bábel előtti ősnyelv. 

Pintér István: 

Adalékok Görgey 1849-es téli tevékenységéhez. 

A szabadságharc délvidéki vonatkozásai. 

Przsemysl ostromai. 

A II. Magyar hadsereg harcai a Donnál. 

11. ELŐADÁSI NAP: 2005. október 22. 

Dr. Csihák György: 

1. A magyar nemzet múltja (összefoglaló). 

2. Magyarok őstörténete (összefoglaló). 

3. Sacra Regni Hungarici Corona - Magyarország Szent Koronája. 

12. ELŐADÁSI NAP: 2005. november 19. 

Dr. J. Újvári Zsuzsa: 
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1. A magyar és erdélyi reneszánsz virágzása a 16-17. században 

2. A kora újkori magyar nemesi, városi és paraszti életmód főbb kérdései: anyagi kultúra, 

család, erkölcs, szokások, viselet, szórakozás és tánc. 

3. A török kori magyar történelem főbb összefüggései; mindennapi élet az oszmán uralom 

árnyékában.  

13. ELŐADÁSI NAP: 2006. január 21. 

Dr. Botlik József:  

Az első világháború és annak magyar történelmi következményei. 

Magyarország területi változásai 1938–1941-ig: Felvidék és Kárpátalja, Észak–Erdély és  

Székelyföld, valamint Délvidék. 

Trianon utáni földreformok a Kárpát–medencében. 

Kérdések és válaszok, beszélgetés. 

14. ELŐADÁSI NAP: 2006. február 18. 

Dr. Szakály Sándor:  

Magyarország jellemzése a két világháború között. 

A magyar tisztikar szerepe a második világháborúban és annak történelmi következményei. 

 

Matuska Márton: 

A magyarok elleni háború végi délvidéki genocídium. 

Vajda Gábor: 

A délvidéki magyarok művelődési helyzete a második világháborút követő években. 

15. ELŐADÁSI NAP: 2006. április 22. 

Dr. Szabó A. Ferenc: 

Kárpát–medencei népesedési viszonyok, népesedési folyamatok, irányok és kulcskérdések. 

1956 történelmi jelentősége  

Pál Tibor:  

Történelemoktatásunk kritikája. 

17. ELŐADÁSI NAP: 2006. május 20. 

Csurgai–Horváth József: 

Középkori magyar művelődéstörténet. 

A forráskritika és a történeti segédtudományok.  

A középkori magyar állam fénykora és hanyatlása. 

Dr. Szabó Péter: 

A napóleoni háborúk és Magyarország.  

Az 1848–49. évi polgári forradalom és szabadságharc. 

A kiegyezés és következményei.  

19. századi magyar művelődéstörténet.  

A reformkor nagy eszméi. 

18. ELŐADÁSI NAP: 2006. szeptember 23. 

Dr. Földesi Margit: 

Magyarország 1948-tól 1956-ig. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

Dr. Szerencsés Károly: 

Magyar biztonságpolitikai összefüggések és kilátások 1956-tól napjainkig. 

Vajda Gábor:  

Az autonómia és a nemzetté válás dilemmájának évei a visszarendeződésig (1967–1973). 
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19. ELŐADÁSI NAP: 2006. október 21. 

Dr. Csapó József: 

Az önkormányzat múltja és jelene a történelmi Erdélyben:  

1. Székely székek autonómiája.  

2. Egyházi autonómia.  

3. Belső önrendelkezés — a kollektív identitáshoz való jog. 

 Mészáros Zoltán: 

A titói jugoszláv újságírás. 

20. ELŐADÁSI NAP: 2006. november 18.  

Dr. Zachar József, Dr. Vajda Gábor, Mr. Szlávity Magda, Dr. Darai Lajos, Király  

Veronika, Takács Etelka: Zárás: vizsgáztatás, okiratok kiosztása.  

 

TARTALÉK ELŐADÓK ÉS ELŐADÁSOK: 

Dr. Cey–Bert Róbert Gyula: 

Az ősi műveltség és világkép öröksége. A magyar ősvallás. 

A magyar konyhaművészet keleti jellege.  

Dr. Csihák György: 

A Megszentelt Korona, mint ötvösmű és mint keresztény műtárgy. 

A Korona Tan, a Korona Eszme és a Regnum Marianum, s ezek mai jelentősége. 

Kis államok és egyenrangú nemzetek sorsa az Európai Unióban. 

A magyar történelemtudomány helyzete, összefüggése a nemzettudattal. 

A magyarok őstörténete.  

A magyar nemzet múltja az őstörténettől napjainkig.  

Történetírásunk két eredeti forrása: egy régi geszta és egy sugalmazott mű.  

Ddr. Juba Ferencz: 

A magyarság kötődése a tengerhez az ősidőktől. 

A magyar helytállás tengeri példái. 

Dr. Szegfű László: 

A Kárpát–medencei "szlávok", különös tekintettel Megalé Moráviára. 

Dudás Rudolf: 

A szumír–szkíta örökségünk: 

– a szkíták történelmi szerepe, 

– ős–szkíta nyelvi összefüggések, 

– a magyar ősnyelv, 

– a III. Úr Dinasztia történelme.  

Nemzetünk "hétmagyar" nevezetéről.  

Dr. Kováts Zoltán:  

A népességfejlődés vázlata a honfoglalástól 1920-ig.  

Dr. Bérczi Szaniszló:  

A lovas műveltség művészete és a matematika.  

Szekeres István: 

Bevezetés a történeti összehasonlító jeltörténeti módszertani alkalmazásába. 

– A ’Hung fan’ ideogrammái. 

– A ’jég — gyeg’; a ’ló’ piktogramokból képzett betűjelek ismertetése. 

A 'Hung-fan' és az ordoszi hun aranykorona. 

Az uráli, Irbit-parti Sziklarajzok vizsgálata írástörténeti eszközökkel.  

Az orchoni és jeniszeji ótürk ábécék ismertetése. 
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Termékenységi szimbólumaink az Urál-hegység és a Sárga-folyó között.  

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: 

A magyar nép fejlődése a nemzetségektől a modern nemzetig. 

Nagy Kálmán: 

A 895. évi honfoglalás. 

A honfoglaló magyarok hadművészete. 

Honbiztosító hadjáratok a honfoglalás után. 

A magyar huszár a második világháborúban.  

Dr. Demeter Zsófia: 

Uralmi gazdálkodás Magyarországon a 19. században. 

Dr. Lukács László: 

A magyar néprajzi látásmód az ezredfordulón.  

 

Székesfehérvár, 2006. június 24.                                                                          Dr. Darai Lajos      

 

 

 

 

KJF-ZMTE történelemtanár-továbbképzés zárása 

Szabadka, 2006. november 18. 

 

Jelen van  

a KJF és a ZMTE részéről Dr. Zachar József, a ZMTE Tudományos Tanács elnö-

ke és Dr. Darai Lajos, a továbbképzés KJF-felelőse, a ZMTE TT titkára,  

az Észak-bácskai Magyar Pedagógus Egyesület részérők Király Veronika elnök és 

Takács Etelka titkár,  

Dr. Vajda Gábor költő, irodalomtudós, a ZMTE szerbiai alelnöke és Szlávity 

Magda helyi szervező, a ZMTE TT tagja, 

valamint a továbbképzés résztvevői és Mihályi Katalin, a Magyar Szó napilap új-

ságírója. 

 

A kétéves, 120 órás továbbképzés záróvizsgán néhányan írásban adták le beszá-

molójukat, a nagy többség részéről azonban szóbeli beszámoló történt, amely beszél-

getéssel zárult. Ennek rövid kivonata: 

Szlávity Magda:  

A történelmi ismeretek hiánya gyökértelenség érzést okoz, amit most pótolni lehe-

tett. Ez a továbbképzés új szemléletet adott, megváltoztatta a hozzáállást. A hallgatók 

nemzettársi elismerést kaptak azzal, hogy nagy tudású előadók szerepeltek itt. Az ő 

szűkes tudása is szélesebb körbe lett helyezve. Még azt is megtudta Dr. Költő Lász-

lótól, miként tudja a vegyészetet összekapcsolni a történelemkutatással. Darai tanár 
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úr széles összefüggésbe helyezte a kérdést. Dr. Zachar József kompetenciát mutatott. 

Rókusfalvy tanár úr megerősítette magyarságában. És bizony a hazai, azaz szerbiai 

előadók olyasmikről beszéltek, amikről ők addig inkább csak suttogni mertek. S bár 

ő itt sokat hallott, de még nem eleget, szívesen hallgat bennünket a jövőben is. A 

ZMTE tagjává vált, amely szervezet ad emberi megbecsülést, tanítást, ezért érdemes 

benne dolgozni. Csatlakozzon hozzá mindenki, aki megteheti. 

Dr. Vajda Gábor: 

Ő irodalomtudós, de a történelemben is el kellett mélyednie, mert normális kultu-

rális élet nincs, ezért irodalmat is csak történelmi összefüggésben szabad művelni. 

Az egyesület munkája sokoldalúan hasznos volt, de nem eléggé funkcionális, a 

szempontokat távlatosan kell felfogni, az ifjúság érdekeit, a pedagógiai, pszichológi-

ai és egészségi szempontokat kell kiemelni. Így például Tímár Sándor összefoglalója 

frappáns volt, és Pál Tibor is jól kiegészítette a magyarok történetét. Létrejött egy 

helyi új történelmi tankönyv, de nem hasznos, mert nincs benne, hogy a modern 

szerb kultúra jelentős mértékben a Kárpát-medencéből származik, ami így a szerbek-

nek is káros. Benne a magyar történelem csak 30 oldal a 200-ból, de csak a gyilkos-

ságok stb vannak benne — a magyar diákok lelki épsége szempontjából kellene több. 

A török alóli felszabadulás utáni korszak szerb írói sorozatban benne vannak, de pél-

dául Illyés, József Attila vagy Márai meg sincs említve. Ő tanácskozást javasolt a 

könyvről, de elutasították. Ezért továbbra is aktuális a szerbekkel közös témákat fel-

dolgozni, amint a magyarok és románok köztieket is, és ezt harcosan fel kell vállalni, 

rászoktatni a másik felet erre az igénye. Most kell az ifjúság nevelése szempontjából 

előtérbe helyezni, ezzel emberi formákat kialakítani, szerbek és magyarok közös tör-

ténelmének jegyeit tisztázni. Például a szabadkai főtéri szoborról tudja meg minden-

ki, ki volt az az ember, akit ábrázol. Nagy tárgyilagosság kell európai szinten. Meg 

kell valósítani a nemzeti önismeret délvidéki részét, amit eddig szabotáltak. Nem a 

megmaradás tehát a téma, hanem bizonyos, az élethez nélkülözhetetlen konkrétu-

mok. Azt kell tisztázni, hogy mi a jelen követelménye. Értékelni kell a titoizmust is. 

Fantázia és tényszerűség viszonyát optimalizálni kell, mert eddig az előbbi volt túl-

súlyban. Tények és összefüggések kellenek az ifjúságnak, hogy ne legyen öngyilkos-

ság, alkoholizmus, és ami még jöhet. Funkcionálisabban kell működni témakezelés 

szempontjából. Gyakorlatiasabbá, humanistábbá kell válni. 

 

Szabó Lajos: 

Köszönet Dr. Szabó Péternek, Dr. Zachar Józsefnek, Dr. Darai Lajosnak és Dr. 

Csihák Györgynek, akik lehetővé tették e továbbképzés létrejöttét. És a türelemért, 

kitartásért a hallgatóságnak. Nemzetstratégiai alapon lépéseket kell tenni, hogy mo-

dern történelemtanításunk legyen (amint ez 1867 után megtörtént), mert most szerb-

ből fordított és rossz tankönyvekből tanítják nálunk a történelmet. Így csak a beolva-

dás vár ránk, de kritikai tudással és őstörténeti ismeretekkel megmaradhatunk. Még a 

ZMTE-kiadványok tartalmát is hozzá kell igazítani az új fejleményekhez, pl. a Szent 

Gallen-i kötet újabb kiadás feltüntetése nélkül jelent meg az eredeti kiadási eszten-

dővel, de jóval későbbi fejleményeket tükröző (Semino-cikk) írás hozzáadásával. 

Megfelelő pontosítással az új kiadás hitelesebb és így használhatóbb lesz. És igen jó, 

hogy hozzá lehet jutni ilyen témákat tárgyaló könyvekhez. A ZMTE Szabadkai Asz-

taltársasága is működik, havonta-kéthavonta hívnak továbbra is előadókat, s megren-

dezik az első szabadkai övezeti történésztalálkozót is.  
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Szikora István: 

Hálával gondoljunk őseinkre, akik létrehozták közösségünket, nyelvünket. Jó tud-

nunk a genetikáról, a lovas kultúráról, de még a sumérokról is. A nemzet fő kincse a 

nyelv, aki elhagyja, hazaáruló Gárdonyi szerint. A tudást se szabad elhallgatni, 

mondta Teller Ede. A múlt vezet a mába, nem fordítva van. Ő maga a saját faluja 

neveit Dudás Rudolf elemzései mintájára egészen a sumér nyelvbeli hasonlóságokig 

tudja visszafelé követni. Lapályos és vizes területek falvaiban vannak az ilyen elne-

vezések. S az sem véletlen, amit a genetika megmutat, hogy az ókori nagy rabszolga-

tartó területen, a törököknél van a legtöbb fajta haplotípus. Mi magyarok pedig nem 

is vagyunk annyira kevert nép, mint amennyire sugallni akarják sokan. A történelmet 

újra kell írni, a hamisításokat, elhallgatásokat meg kell szűntetni. Sokan korábban 

hatalmi elvárásoknak akartak megfelelni, s ezért magyarellenesek lettek. Még a lovas 

kultúra török eredete is kérdéses, mert a lóval kapcsolatos szavaink nem török erede-

tűek. Hiszen Magyar Adorjántól tudjuk, hogy ősszó az, ami egyszótagú, és a még a 

természetben előforduló valamit jelent. S igen érdekes itt Gosztonyi Kálmán mérése 

a kiemelkedően sok magyar ősszó tekintetében a többi, akár még ókori nyelvhez ké-

pest is. Ő egyébként sokat olvasott e témákról, s emiatt gyakran közbeszólt, kérdezett 

az előadásokon, amiért, ha zavaró volt, most elnézést kér. Köszöni az előadók fára-

dozásait nemzeti tudatunk erősítéséért. Bizony további szervezéssel még többet lehet 

elérni. Például pszichológust is bevonni a tervezésbe, és sok-sok egyéb szempontot is 

érvényesíteni. Jó lenne például az 1918 előtti magyarországi kisebbségi politikát be-

mutatni, mert annak alkalmazása ma is megfelelne bizony nekik a Délvidéken a 

szerbek részéről. Mivel igen fontos a közérthető beszéd, fel kell tárni nyelvünk ösz-

szetevő rétegeit, például a hunok nyelvét, ha egyszer már az elérhető az Iszfaháni-

kódexből. Nagyobb hírverés kellene aztán például Vérbulcsú nagy hadjáratának az 

Alpokon keresztül, hiszen az jóval jelentősebb volt, mint Hannibálé Róma ellen. 

Nem kell erről hallgatni, amint rovásírásunkkal is kell foglalkoznunk. Hiszen fenn-

maradt rovásírásos keresztény imádság is.  

Majoros Antal: 

Bajmoki tanító, helytörténész vagyok, 16 könyvet írtam a faluról. Én ezt tekintem 

nemzetmegtartásnak. Ha a vendégek meglátnák, milyen ott az élet, talán sírva fakad-

nának örömükben, mert az anyaországban sincs olyan hagyományápolás, mint Baj-

mokon. Ahol öt emlékműnél emlékezhetnek meg a magyarság múltjáról, s az itteni 

előadások igazolták, hogy a legfontosabb emlékek azok. Bizony a Trianon-trauma 

előtt sokkal erősebb volt a magyar identitás őrzése, mint ma. Petőfi, Aradi Vértanúk, 

II. Rákóczi Ferenc búcsúja például állandó téma volt a nagyszülők száján. Ma keve-

sen tudják mindezt, és az ok a rendszer: már ő sem tanulta a történelmet, csak a visz-

szatérés idején, s aztán utána ö is tanítani kezdte a történelmet, szakkört alapított, 

önképzéssel, és még ma is dicsérik érte diákjai. Itt az előadások megerősítették hité-

ben, hogy a munkáját jól végezte, például Bajmok régiségének feltárásában, hogy 

még Mátyás király adományozta édesanyjának a falut 1463. február 16-án. Húsz évig 

dolgozott rajta, hogy ez legyen a falu napja. Az a hit erősítette meg mindig, hogyan 

kell tovább dolgozni, amit Kölcsey fogalmazott a nemzet számára, hogy ne hagyja 

elveszni elmúlt emlékezetét.  

Csőke Márta: 

Történelemtanár Szabadkán. Ő otthon kezdte édesapjától megismerni a történel-

met. Újvidéken bölcsész szakon szerbül tanult. A Visegrádi Nyári Akadémián is 
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részt vett. Látta, hogy itt Délvidéken a magyar önazonosság sokkal erősebb, mint 

Magyarországon. Pedig a kilencvenes évekig nem kaptak támogatást ebben. E to-

vábbképzésen viszont minden előadás élmény volt neki, és utána baráti körben még 

mindig beszámolt róla, azaz részletesen elmesélte nekik, amit az előadóktól hallott.  

Süli István: 

Úgy érezte itt magát, mint amikor a nagyapja mesélt neki. A Hetedhétországról 

például már tudja, mi az. A nagyapja volt a legnagyobb pedagógus, nagyanyja is a 

népdalaival. Ő pedig végigjárta az egész Nagy-Magyaroszágot, ősei lakhelyei útján, 

akik még a természetet nem irtották. Akik az itteni továbbképzésen részt vettek, 

érezhették, hogy ha megmozdulunk belül, újra tudjuk éleszteni a magyarság tudatun-

kat. Nem mindenki tanár, de mindenki tudja a gyerekek, unokák felé a magyarságtu-

datot közvetíteni. 

Homolya Zoltán: 

Ő már tudta, hogy nem vagyunk annyira testvérek a finnugorokkal, mert az első 

világháborúban a nagyapjának erősen helyt kellett állnia ellenük Tarnopolnál. 1627-

ben egy földesúr lefejezte egy ősét egy tanyán… (Elérzékenyül.) Meg szeretné írni a 

családja történetét Felvidéktől Délvidékig, nyugattól keletig, már a 18. század elején 

jár. Az előadások sokat jelentettek neki. 

Gajdócsi Hajnalka: 

Történelem szakos, három általános iskolában tanít. Megköszöni a sok magas szin-

tű előadást. Sokat segített neki, mert a szerb egyetemen magyar történelmet nem ta-

nult. A tananyag mellé így sok információt tudott adni. A neki legjobban tetsző elő-

adók, akik mondandóját a legjobban fel tudta használni: Dolnics Zoltán a hunokról, 

Szabó József a Kárpátok védelmi vonaláról, Tímár a keltákról, Pintér István 1848, 

1918, Botlik József a bécsi döntésekről, Újvári Zsuzsa a törtök korról. Ezek nagyon 

hasznosak voltak számára. De van ellenvéleménye is, mert nem tetszett, ha az előadó 

ülve olvasta az előadását. Azért kell az itt hallott információkat az óráján felhasznál-

nia, mert 2004 óta is csak a történelem- könyvek végén, besűrítve van a magyarok 

történelme. A legutóbbi belgrádi kétnapos továbbképzésén a 60 tanár közül 12 volt 

magyar, s felkérték őket, hogy a készülő új tankönyv számára dolgozzanak ki a fő-

szövegbe a szerb részekkel párhuzamosan bekerülő részeket a jelentős magyar törté-

nelmi eseményekről. Köszöni, hogy sokat adtak az itteni előadók, a továbbképzés 

ehhez a munkához is, a helyi történelem tanároknak. 

Szlávity Magda: 

Ezek szerint jó lenne, ha a KJF és a ZMTE tanárai, történészei összeállítanának 

egy történelmi áttekintést arról, amit ma minden magyar gyermeknek tudnia kellene 

a magyar történelemről, a magyarságról, és kitérnének arra is, hogy ezt mások mi-

ként magyarázzák, esetleg félre, milyen viták vannak erről, miként kell arra felké-

szülni, megvédeni az igazunkat.  

Fekete János: 

Ő főiskolai műszaki laboráns. S bár heterogén közegből származik, mert sváb, 

magyar és kun vér folyik benne, két anyanyelve van, a szerb és a magyar, és szerb 

iskolába járt, a magyarokról mindent önszorgalomból tud, mégis magyarnak tekinti 

magát, és ezért is jött ide a történelmi továbbképzésre. Egy-egy tényt több szempont-

ból is lehet magyarázni, például ugyanaz másként van szerb és másként bosnyák né-

zőpontból. Végigjárta a magyar emlékhelyeket: Mohács, Eger stb. Itt sokan öregek 

már, igazán a fiatalokat kell bevonni, akiknek még délelőtt van, vagy hajnal, mert 
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nekik öregeknek már délután. Sokan arra rendeltettek, hogy küldetésük legyen, hogy 

nem vagyunk hiába a földön. Bizony jellemző betegségünk nekünk magyaroknak, 

hogy nem élünk a lehetőségekkel, sőt előnyt adunk másoknak, ellenfeleinknek, de 

aztán az elhalasztott alkalmak nem térnek vissza. Miért nem lehetett a Délvidéken 

például József Attila verseit elmondani? Nézzük meg Teleki Pált, mert bizony lehet, 

hogy nem öngyilkos lett. Mondani kell erről a másik oldalt is. Ő kérte, legyünk, akik 

vagyunk. Büszke volt szeptemberben, mert ifjúságunk szabad szellemmel megemlé-

kezett ’56-ról. Ugyan nem tudott mindig eljönni ide, de megköszöni, mert sokat 

nyújtottak az előadások.  

Dr. Vajda Gábor:  

Nekünk „zürichieknek” gyorsítanunk kell a pedagógiai, tudományos folyamatokat 

a Délvidéken. A tankönyvek ma sokoldalúan tűrhetetlenek. A könyvek egytizede 

foglalkozik magyar történelemmel. Mit tehetünk? Nemzetköziesednie kell – jó érte-

lemben – a történelem megismerésének. Egzisztenciális problémák vannak. A szerb 

közvéleményre kell nyomást gyakorolni, de a saját politikusainkra is. A szerbek be-

látják az európaiság előnyeit. Nekünk katalizálni kell az önmegismerést — európai 

szellemben. Hogy mi a valóság, és a határok légiesítése, — merjük vállalni a gon-

dolkodást. A szerb politikát is befolyásolni lehet a magyar identitás őrzésével. Ma-

gyarrá nevelni, = normálissá. A magyar történelem és irodalom ismerete: katarzis, — 

hibák és előnyök felismerése, hogy ne legyen tovább kretonológia.  

Szabó Lajos: 

A tízévente megtartott népszámlálás 10-15 % csökkenést mutat a magyarok szá-

mában. És sokan árulnak ma ingatlant, ez nagyon negatív jel. A vajdasági Horvát 

Nemzeti Tanács egy év alatt elérte, hogy a horvát tankönyveket a főtéri boltban árul-

ják. A horvátok, románok, szerbek a kettős állampolgárságot is egyből megadták a 

nem anyaországi nemzettagoknak. Nálunk meg már nem tudnak lassan magyarul a 

gyerekek, de már a tanárok se. Már a tantestületi üléseket se magyarul tartják. Ennyit 

jelent, ha az anyaország elhanyagol bennünket. Ez a célja a magyar kormánynak, az 

itteni asszimilálódás?  

Király Veronika: 

Ne csodálkozzunk a végeredményen, hiszen nincsen magyar nyelvű képzés, min-

denki magánszorgalomból magyar, és képezi magát magyarul, ha képezi. Ehhez a 

magánszorgalmunkhoz pedig vízumkényszert kaptunk a magyar országgyűléstől, 

nem támogatást. És itt mi most nem politizálunk, hanem tényekről számolunk be, 

összefüggéseket rögzítünk. 

Pecze Rózsa: 

Sok dolognak érdemes utánanézni. Például Stevenson a gőzmozdony feltalálója, 

de már előtte a bányalovak helyett gőzmozdonyokat használtak. Őt a közelmúlt ér-

dekli a legjobban. A környéket kutatja, fényképezi. A szerémségi Beocsinban például 

még 300 magyar él, ahol a Spitzer család kastélyát fényképezte, amelyet meg kellene 

menteni.  

Mészáros Zoltán:  

Műemlékvédelmi intézet kell. Az ifjúságra pedig a tanárokon keresztül lehet hatni. 

Meg kell becsülni őket. Az előadásokkal kapcsolatban szerinte fontos a többes eredet 

feszegetése. Fokozni az eddigi ismereteket is, például a sztyeppei kultúrák felé. Az 

arab, perzsa, ujgur, tibeti források felé. Az írásbeliség ott más jellegű. E forrásokat ki 

kell adni, például az Ürümcsi Egyetemről valókat. A középkori előadások azért fon-
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tosak, mert azt a korunkat alig ismerjük. A zászlók, nemzeti jelképek előadása is igen 

jó volt, még több kell erről. Aztán arról például, hogyan művelték a földet, hogyan 

szántottak stb. Jó, ha diákat vetítenek, például a sírmellékletekről, amelyek az elő-

adás anyagához köthetők. Azaz forrás értékű információk kellenek. Bővebb, mé-

lyebb középkori ismeret szükséges. Az újabb korral is kell törődni, mert ez határozza 

meg közvetlenül a mai napjainkat. Ezek az előadások jók voltak, mert magyar szem-

pontból adták elő történelmünket. A PowerPointos előadás a legjobb, mert feldobja a 

hallgatóságot, hiszen a továbbképzett tanár is ember, jó az, ha érdekes számára az 

előadás. Szeretné, ha lenne ennek a továbbképző, felnőtt képző tanfolyamnak hon-

lapja, ahol fenn van a tanrend, és témák szerint fel kellene tenni az eddigi előadáso-

kat, hogy mindenki tovább tudjon tájékozódni a teljes anyagból. És még oda a befo-

gadói igény szerint is különböző módon kellene feltenni a szövegeket, például a diá-

kok számára rövid, jól megfogalmazott módon, hogy felébredjen az érdeklődésük.  

Szikora István: 

Kiss Dénesnek igaza van, hogy aki szépen, közérthetően beszél magyarul: politizál. 

Dr. Vajda Gábor: 

A kultúra: empátia. Megértjük a történelemtanárokat. Nehéz nekik, de segítsük 

őket, s akkor majd mindenki beszélhet magyarul is. Másoknak más a dolguk, — poli-

tizálni is kell, akinek az a dolga. Hangot kell adni annak, hogy nincs tudományos 

szintre emelve az oktatás. Fel kell ismerni feladatainkat. Bíznunk kell, hogy tágul a 

közösségünk, s az európai és a szerb segítség előbb elvárható lassan, mint a magyar-

sági. Ki kell fejezni érdekeinket: európai érdek, szerb érdek, hogy a magyarok meg-

védjék magukat. Folyamatosan kell kérni az ENSZ-protekturátust — és a magukért 

karakánul kiállókat becsüli a szerbség, tehát ki kell állnunk magunkért. A szerbek 

csoportosan erősek, magukban nem, — meg kell ismerniük nekik is önmagukat, tör-

ténelmi gyökereiket, amelyek még a török korba nyúlnak vissza. A beolvasztó érde-

keket nem szabad hallgatással se támogatni, hanem folyton nyilatkozni kell az alter-

natíváról, hogy vagy magyarok leszünk magas szinten, vagy legyünk szerbek. A kre-

tén se fű, se fa állapotokat meg kell szűntetni. 

Karácsonyi Ernő: 

Ő bánsági faluból való műszaki ember. Hangsúlyozza a családi nemzeti azonosság 

tudat jelentőségét. A Zentai Főgimnáziumban Tőke István magyartanár tudta a dol-

gát. Indítványozza, hogy most a végén Puskás Ferencre emlékezzünk. (Megtesszük 

egy perces néma felállással.) 

 

Ezután következett a diplomaosztás:  

- diplomát kapott 25 fő állandó látogató, 

- és tanúsítványt 7 fő időszakos látogató.  

 

Székesfehérvár, 2006. november 23.                                                                  Dr. 

Darai Lajos 
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5. A magyarkanizsai továbbképzés 2007-2008 
 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület–Kodolányi János Főiskola–Beszédes József 

Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont, J. J. Zmaj Általános Iskola, a Magyar-

kanizsai Pedagógusok Egyesülete és a Magyarkanizsai Rákóczi Szövetség Helyi 

Szervezete.   

120 ÓRÁS TÖRTÉNELEMTANÁR–TOVÁBBKÉPZÉS ELŐADÁSAI  

J. J. Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa, Damjanich utca 1. 

6x45' minden hónap utolsó előtti szombatján 9,00-tól 14,00-ig. 

(Nincs előadás: 2007. és 2008. július, augusztus) 

 

1. ELŐADÁSI NAP: 2007. január 20. 

Dr. Zachar József:  

Bevezetés: A továbbképzési program célja, tartalma, megvalósítási formája. 

Tartalmi kulcskérdések és módszertani megújulás a magyar történelem kutatásában,  

oktatásában: megújítandó területek, témák, csomópontok, és forrástípusok, forrásfeldolgozás. 

Nemzeti jellemünk gyökerei.  

Dr. Darai Lajos:  

Új szemlélet és módszertan az ember, a társadalom és az emberiség őstörténeti kutatásában.  

A genetikai korlátozott embertörténeti alkalmazása.  

A modern ember félmillió éves európai őstörténete.  

Magyar folytonosság a Kárpát-medencében.  

 

2. ELŐADÁSI NAP: 2007. február 17. 

Dr. Költő László: 

Klasszikus régészeti anyagvizsgálati módszerek.  

Archeometria. 

A Kárpát–medence régészeti vázlata. 

Történeti folytonosság a vörsi, 8–10. századi későavar temetőkben.  

A lovas temetkezésekről. 

Záhonyi András: 

Miért fontos számunkra Mezopotámia?  

Csillagászati és mitológiai áttekintés.  

A mezopotámiai írásemlékek. (Néhány érdekes írástörténeti párhuzammal, mint Indus-völgye: Ha-

rappa, Kárpát-medence: Tatárlaka. Novotny táblázatának pontosítása: rovásjeleink és a mezopotámi-

ai jelpárhuzamok, és néhány hettita, egyiptomi, kínai jelpárhuzam) 

Krónikáink bibliai leszármazási rendje.   

 

3. ELŐADÁSI NAP: 2007. március 24. 

Mesterházy Zsolt: 

Fejezetek a magyar ókor történetéből: 60 keleti honfoglalás a Kárpát-medencében. 

Dr. Bérczi Szaniszló:  

Utazások Eurázsiában és az eurázsiai művészetek geometriai világában.  

 

4. ELŐADÁSI NAP: 2007. április 21. 

Dr. J. Újváry Zsuzsa: 
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A magyar–török harcok és viszony a 15-17. században. 

 

5. ELŐADÁSI NAP: 2007. május 19. 

Dr. J. Újváry Zsuzsa: 

Az Erdélyi Fejedelemség a 16–18. században. 

 

6. ELŐADÁSI NAP: 2007. június 23.  

Dr. J. Újváry Zsuzsa: 

A magyar reneszánsz virágzása a 16-17. században. 

A kora újkori magyar nemesi, városi és paraszti életmód főbb kérdései: anyagi kultúra, csa-

lád, erkölcs, szokások, viselet, szórakozás és tánc. 

 

7. ELŐADÁSI NAP: 2007. szeptember 29. 

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.) 

 

8. ELŐADÁSI NAP: 2007. október 20. 

Dr. Csámpai Ottó:  

Nemzet és nemzettudat: családok és nagycsaládok, nemzet–előtti etnikai közösségek:  

nemzetség, törzs, a nemzet, mint kulturális közösség, a nemzet, mint nyelvi közösség, a 

nemzeti jellem és arculat, nemzeti azonosságtudat, a nemzet, mint küldetésközösség. 

A magyar nép fejlődése a nemzetségektől a modern nemzetig. 

Szekeres István: 

Bevezetés a történeti összehasonlító jeltörténet módszertani alkalmazásába. (Hun—kínai írás          

kapcsolatok. Székely–hun írásjelek a hunok régészeti leletein. A nikolsburgi ábécé keltezése.  

Három jel a Nikolsburgi ábécéből. A székely rovásírás nikolsburgi jelrendszere. Írástörténet és ma-

gyar őstörténet. A „magyar” név etimológiája.) 

 

9. ELŐADÁSI NAP: 2007. november 17. 

Dr. Sallai János: 

A határok szerepe a történelemben Vereckétől Schengenig. 

 

10. ELŐADÁSI NAP: 2007. december 15. 

Dr. Botlik József: 

Főbb csomópontok a magyar történelemben III. Béla királytól Trianonig. 

 

11. ELŐADÁSI NAP: 2008. január 19. 

Dr. J. Újváry Zsuzsa: 

Magyar és európai királyi, fejedelmi udvarok. 
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Magyar társadalomtörténet a parasztságtól az arisztokráciáig, városfejlődés. 

Magyarország demográfiája és etnikumai a 15–18. századig.  

Dr. Pandula Attila: 

Magyar jelképek, zászlók (inszigniológia, vexillológia). 

Családtörténet és személyábrázolások (genealógia és történeti ikonográfia). 

Nemzeti címer és pecsétek (heraldika, szfragisztika). 

 

12. ELŐADÁSI NAP: 2008. február 9. 

Dr. Zachar József: 

A Thököly–felkelés.  

A Rákóczi–szabadságharc. 

 

13. ELŐADÁSI NAP: 2008. március 8. 

Dr. Csihák György: 

Magyarok őstörténete (összefoglaló). 

A magyar nemzet múltja (összefoglaló). 

Sacra Regni Hungarici Corona - Magyarország Szent Koronája.  

 

14. ELŐADÁSI NAP: 2008. április 12. 

Dr. Botlik József:  

Magyarország területi változásai 1920, 1938–1941-ig:  

Felvidék és Kárpátalja, Észak–Erdély és Székelyföld, valamint Délvidék. 

Trianon utáni földreformok a Kárpát–medencében. 

Kérdések és válaszok, beszélgetés. 

 

15. ELŐADÁSI NAP: 2008. május 17. 

Dr. Ardai Lajos: 

Az első világháború és magyar történelmi következményei.  

Magyarság a két világháború között.  

A második világháború és történelmi következményei.  

 

Dr. Szabó A. Ferenc: 

Kárpát–medencei népesedési viszonyok, népesedési folyamatok, irányok és kulcskérdések.  

1956 történelmi jelentősége.  

 

16. ELŐADÁSI NAP: 2008. június 14. 

Dr. Szakály Sándor:  

Magyarország jellemzése a két világháború között. 

A magyar tisztikar szerepe a második világháborúban és annak történelmi következményei. 

 

17. ELŐADÁSI NAP: 2008. szeptember 13. 

Dr. Botlik József:  

Magyarország a második világháborúban és annak történelmi következményei 1944-1956. 

  

18. ELŐADÁSI NAP: 2008. október 11. 

Dr. Csihák György: 
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Magyar - nép - nemzet - kisebbség - autonómia: magyarul önigazgatás, önkormányzat, ön-

rendelkezés. 

A magyar emigráció rövid története és céljai. 

Övezetek Európája – a kisállamok jövője. 

Közép-Európa útja az övezetek Európájába. 

Egy közép-európai rendezés terve.  

A Nagy Csalás – a világ pénzügyeivel.  

 

19. ELŐADÁSI NAP: 2008. november 15.  

 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. 

 

20. ELŐADÁSI NAP: 2008. december 13. 

Dr. Zachar József, Dr. Újváry Zsuzsanna, Dr. Basa György, Dr. Költő László, Jenei  

Erzsébet, Mr. Szlávity Magda, Záhonyi András: Zárás: vizsgáztatás, vizsgabeszélgetést a tovább-

képzés megadott témaköreiről és a továbbképzés tapasztalatairól, okiratok kiosztása. 
   

2008. június 11.                                                                                     Dr. Darai Lajos      

 

 

Jelentés a KJF–ZMTE továbbképzési program magyarkanizsai záró vizsganap-

járól 

 

A kétéves továbbképzésünk 2008. december 20-án záróvizsgával fejeződött be, 

ahol 57 hallgató kapott tanúsítványt. 

A határátlépés nehézségei miatt késve érkező teljes vizsgabizottság helyett Tu-

dományos Tanácsunk elnökének dr. Zachar Józsefnek, és a vizsgabizottság elnöké-

nek, dr. Újváry Zsuzsannának hozzájárulásával a korábbi képzésben is részt vevő 

helyi szervező tanárok, és a ZMTE előző nap, illetve más határátkelőn korábban 

megérkezett, jelen lévő oktatói kezdték meg, és bonyolították le a vizsgabizottság 

elnökségének megérkezéséig a hallgatók vizsgáztatását. (Úgymint Záhonyi András, 

Jenei Erzsébet, Szlávity Magda, Basa György és jómagam.) 

A vizsgáztatás három csoportban folyt: 

1.) akik CD vagy DVD lemezre készítették el, és számítógépes vetített előadás 

formájában mutatták be munkáikat. 

- vizsgáztatók: Dr. Költő László és Záhonyi András 

Itt 8 eladás hangzott el, mindegyik magas színvonalú felkészülésről tett tanúbi-

zonyságot. Az előadások után a vizsgáztatók értékeltek, kérdéseket tettek fel. Több 

előadás után a jelen lévő többi vizsgázó is bekapcsolódott a diszkusszióba. 

2.) akik írásos formában készítették el munkáikat 

- vizsgáztató: Basa György 
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A csoportban vizsgázók száma: 14 fő. 

3.) akik a TT ülésen jóváhagyott kérdésekről tartottak szóbeli előadást 10-15 

percben  

- vizsgáztatók: Szlávity Magda és Jenei Erzsébet 

A legtöbb vizsgázó ebben a csoportban volt, összesen 35-en számoltak be a ta-

nultakról. 

A vizsga után a továbbképzésről közös értékelést tartott Jenei Erzsébet, aki 

megköszönte a résztvevő hallgatók szorgalmát, és a tanárok odaadó és áldozatos 

munkáját. 

Jenei Erzsébet után Tudományos Tanácsunk elnöke, dr. Zachar József, foglalta 

össze a továbbképzés tanulságait.  

A vizsga résztvevőit köszöntötte Magyarkanizsa Város képviselőtestületének je-

len lévő tagja is. 

Hallgatóink többsége gyakorló pedagógus, de volt közöttük építészmérnök (2 

személy), villamosmérnök (2 személy), orvos (1 személy), újságíró (2 személy), me-

zőgazdasági mérnök (3 személy), állatorvos (1 személy), egyetemisták és hat közép-

iskolai képesítésű hallgató.  

Két szerb nemzetiségű és egy izraelita vallású hallgatónak is sikeresen fejezte be 

a képzést. 

A tanúsítványok kiosztására egy, a tanfolyam hallgatói által szervezett közös 

ebéd keretében került sor. A részvételről és a követelmények teljesítéséről a KJF és a 

ZMTE elnöke által aláírt tanúsítványt kapta: 

 

Bata Rózsa (Zenta) 

Berec Sándor (Zenta) 

Beszédes Ernő (Kanizsa) 

Bicskei Anna (Péterréve) 

Bús Gábor (Zenta) 

Bús János ( Kanizsa) 

Bús Márta (Kanizsa) 

Csizmadia Attila (Zenta) 

Detki Gyöngyi (Zenta) 

Dobó Ella ( Zenta) 

Dobó Zsolt (Zenta) 

Dukai Tibor (Zenta) 

Fábián Horváth Ildikó (Zenta) 

Fodor Éva (Kanizsa) 

Fodor István (Horgos) 

Goór Anna (Péterréve) 

Gutási Márta (Kanizsa)  

Gyulai Mónika (Zenta) 

Hán Angéla (Zenta) 

Horvát Virág (Zenta) 

Jenei Ervin (Zenta) 

Jenei Erzsébet (Kanizsa) 

Kávai Anna (Dolnji Lakoš, 

Szlovénia) 

Kávai Szabolcs (Zenta) 

Korencsi László (Törökbecse) 

Kugli Ildikó (Kikinda) 

Majoros Nyilas Erzsébet (Zen-

ta) 

Maráci Kornélia (Zenta) 

Mészáros György (Temerin) 

Muhi Imre (Zenta) 

Muhi Piroska (Zenta) 

Nagy Károly (Szabadka) 

Nagygyörgy Zoltán (Szabadka) 

Papp Mónika (Törökkanizsa) 

Pecze Rózsa (Szabadka) 

Pósa Károly (Zenta) 

Puskás Károly (Újvidék) 

Radovanović Petar (Törökkani-

zsa) 

Rice Gizella (Tóthfalu) 

Sarnyai Mária (Kanizsa) 

Sóti Etelka (Kanizsa) 

Sóti Gizella (Martonos)  

Széll Edina (Zenta) 

Szemerédi Magda (Zágráb) 
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Szirovicza Zsolt (Törökkani-

zsa) 

Szivák Zoltán (Zenta) 

Tóth Abonyi Gábor (Zenta) 

Tóth Vilmos (Szentmihály) 

Túri Gábor (Zenta) 

Urbán Gábor (Zenta) 

Valkay Zoltán (Zenta) 

Vas Ilona (Törökkanizsa) 

Vörös László (Kispiac) 

Vujičić Sava (Zenta) 

Weiss Zoltán (Belgrád) 

 

Magyarkanizsa–Kaposvár. 2009. május.                     Dr. Költő László 

 

6. A zentai továbbképzés 2009-2010 
 

Kodolányi János Főiskola–Zürichi Magyar Történelmi Egyesület–Bolyai Tehet-

séggondozó Gimnázium és Kollégium–Zentai Bolyai Alapítvány 

120 ÓRÁS TÖRTÉNELEMTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS 

Helye: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta, Posta utca 18. 

Ideje: minden harmadik szombat, 10,00–14,00 óráig (nyári szünettel). 

 

1. ELŐADÁSI NAP 2009. január 31.  

Dr. Darai Lajos:  

Megnyitó és tájékoztatás a feltételekről, körülményekről. 

Új szemlélet és módszertan az ember, a társadalom és az emberiség őstörténeti kuta-

tásában.  

A genetika korlátozott embertörténeti alkalmazása.  

A modern ember félmillió éves európai őstörténete.  

Kárpát-medencei magyar eredet és folytonosság.  

 

2. ELŐADÁSI NAP 2009. február 28.  

Dr. Bérczi Szaniszló:  

Az eurázsiai lovasnépek műveltsége – magyar-eurázsiai kapcsolatok. Műveltségré-

tegződések. 

Mesterházy Zsolt: 

Fejezetek a magyar ókor történetéből: 60 keleti honfoglalás a Kárpát-medencében. 

 

3. ELŐADÁSI NAP 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 körülmé-

nyei. 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 törté-

nelmi, művelődés- és nyelvtörténeti háttere.  
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4. ELŐADÁSI NAP 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. 

 

5. ELŐADÁSI NAP 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 

 

6. ELŐADÁSI NAP 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 nyelvi közös-

ség, a 

nemzeti jellem és arculat, nemzeti azonosságtudat, a nemzet, mint küldetésközösség. 

A magyar nép fejlődése a nemzetségektől a modern nemzetig. 

 

7. ELŐADÁSI NAP 2009. szeptember 12.  

Dr. Csihák György: 

Magyarok őstörténete. A magyar nemzet múltja. 

Sacra Regni Hungarici Corona – Magyarország Megszentelt Koronája. 

 

8. ELŐADÁSI NAP 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. 

 

9. ELŐADÁSI NAP 2009. november 21.  

Dr. J. Újváry Zsuzsa: 

A Magyar Királyság a Hunyadiak korában; a kettős déli végvárvonal kialakulása és 

szerepe. 
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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. 

 

10. ELŐADÁSI NAP 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 tájformá-

lás, népessége és az etnikai tájszerkezet változásai (895–1920); magyar településhá-

lózat 900-tól 1920-ig; feudális kori földrajzi munkamegosztás; mező- és erdőgazda-

ság 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). 

11. ELŐADÁSI NAP 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. 

 

12. ELŐADÁSI NAP 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 ma-

gyarság, Trianon gyökerei.   

A török-ellenes felszabadító hadjáratok. 

 

13. ELŐADÁSI NAP 2010. március 20.  

Dr. Váralljai Csocsán Jenő: 

A budavári szobrok és a renaissance előszele. 

Mátyás Graduále és a Hunyadiak származása. 

 

14. ELŐADÁSI NAP 2010. április 17.  

Dr. Váralljai Csocsán Jenő: 

A budavári királyi palota.  

Ajtósi Dürer és a magyar udvar. 

 

15. ELŐADÁSI NAP 2010. május 15.  

Dr. Vizi László Tamás: 

Magyar külpolitikai kihívások 1918-tól 1945-ig. 

 

16. ELŐADÁSI NAP 2010. június 19.  

Dr. Szakály Sándor:  

Magyarország jellemzése a két világháború között. 
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A magyar tisztikar szerepe a második világháborúban és annak történelmi következ-

ményei. 

 

17. ELŐADÁSI NAP 2010. szeptember 18.  

Dr. Sallai János: 

A határok szerepe a történelemben Vereckétől Schengenig. 

 

18. ELŐADÁSI NAP 2010. október 16.  

Dr. Basa György: 

Az I. világháború utáni földreform a régi Jugoszláv Királyság bácskai és bánáti ré-

szén. 

 

19. ELŐADÁSI NAP 2010. november 20.  

Dr. Basa György: 

A második magyar hadsereg és Don-kanyari helytállása és pusztulása. 

 

20. ELŐADÁSI NAP 2010. november 20.  

Dr. Újváry Zsuzsanna, Dr. Basa György, Dr. Darai Lajos: Vizsgáztatás vizsgaelő-

adásokkal, tanúsítványok kiosztása, záró étékelés. 

Dr. Darai Lajos 

 

 

 
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület közleménye 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Kodolányi János Főiskola 

120 ÓRÁS TÖRTÉNELEMTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSÁRÓL 

Zenta, 2010. december 18 

 

Véget ért a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) és a Kodolányi János 

Főiskola (KJF, Székesfehérvár) kétéves történelemtanár-továbbképzése a zentai Bo-

lyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban. „A magyar történelem tanításá-

nak tartalmi és módszertani megújítása" elnevezésű nyilvántartott szakmai tovább-

képző 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 em-

lékezetessé a tanfolyam szorgalmas és kitartó résztvevői részéről. Az előadások szö-

vege összeszerkesztve megjelent az Acta Historica Hungaria Turiciensia XXVI. év-

folyam 2. számaként és felkerül a ZMTE honlap (www.zmte.org) Elektronikus 

könyvtárába (azaz: http://epa.oszk.hu/01400/01445/00004/pdf/).   

A nap csúcspontján 16 tanfolyami résztvevő megkapta a ZMTE elnöke és a KJF 

rektora kézjegyével ellátott, bőrkötésű, latin és magyar nyelvű tanúsítványt a tovább-

képzési 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 Ta-

http://www.zmte.org/
http://zmte.webnode.hu/elektronikus-konyvtar/
http://zmte.webnode.hu/elektronikus-konyvtar/
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00004/pdf/
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nács 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 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 Sza-

bolcs, Ripcó Sipos Elvira, Varga Bertold, Vida János. (Dőlt betűvel, akik dolgozatot 

adtak a vizsgakötetbe.)   

 

Budapest–Kápolnásnyék, 2011. január 19.                      Dr. Újváry Zsuzsa és Dr. 

Darai Lajos 

 

7. A komáromi továbbképzés 2014-2015 
 

Kodolányi János Főiskola–Zürichi Magyar Történelmi Egyesület–CSEMADOK 

Komárom 

100 ÓRÁS TÖRTÉNELEMTANÁR TOVÁBB- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI ELŐ-

ADÁSOK 

Komárom, 2014. január—2015. december 
Előadás (júl., aug. kivételével) minden hónap utolsó szombatján 10,00—14,00 óráig  

Az előadás helye: Csemadok székház, Észak-Komárom, Kossuth tér 3. 

Szinnyei József Könyvtár, Nádor (Palatinus) utca 9. 

Az előadások címe utáni kód a Tanrend vonatkozó tartalmi pontjaira utal. 

 

1. ELŐADÁSI NAP: 2014. január 25.   

Dr. Csámpai Ottó CSc, etnoszociológus, habilitált egyetemi docens, Nagyszombati 

Egyetem —Dr. Darai Lajos C. Sc., filozófus, a filozófiai tudomány kandidátusa, 

professor emeritus, Kodolányi János Főiskola:  

Megnyitó és tájékoztatás: a feltételek, követelmények, az előadássorozat tartal-

ma és célja. 

Dr. Darai Lajos CSc, filozófus, filozófia tud. kandidátus, professor emeritus, Kodo-

lányi János Főiskola:  

Új szemlélet és módszertan az ember, a társadalom és az emberiség őstörténeti 

kutatásában: A genetika korlátozott embertörténeti alkalmazása. A modern ember 

félmillió éves európai őstörténete. (I/1/a-j, II/13,20, IV/37-39,42, V/50, VII, VIII, 

IX.)  

Dr. Csámpai Ottó CSc, etnoszociológus, habilitált egyetemi docens, Nagyszombati 

Egyetem: 

Nemzeti jellemünk gyökerei. (I/3/j-l,4, II/13,20, III/25, IV, VII, VIII, IX.) 

 

2. ELŐADÁSI NAP: 2014. február 22. 

Dr. Csámpai Ottó CSc, etnoszociológus, habilitált egyetemi docens, Nagyszombati 

Egyetem: 

Nemzet és nemzettudat: családok és nagycsaládok, nemzet–előtti etnikai közös-

ségek: nemzetség, törzs, a nemzet, mint kulturális közösség, a nemzet, mint nyelvi 
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közösség, a nemzeti jellem és arculat, nemzeti azonosságtudat, a nemzet, mint külde-

tésközösség. (I/3,4, II/13,20, III/25, IV.) 

A magyar nép fejlődése a nemzetségektől a modern nemzetig. (VII, VIII.) 

A Kárpát-medence népeinek jövője a XXI. században. (IX.) 

Kucsora Ibolya újságíró: 

Isten Országa az ősgesztánkban. (I/3/e, I/10/f, II/21/e, IV/38/d,42.) 

 

3. ELŐADÁS: 2014. március 29. 

Dr. Mandics György írástörténet kutató—Záhonyi András írástörténet kutató: 

A magyar műveltség ősi párhuzamai: Magyar mondavilág a csillagos égen. Csil-

lagászati és mitológiai áttekintés. (I/10/b-e.) 

Mezopotámiai, egyiptomi és magyar művelődéstörténeti kapcsolatok: A tatár-

lakai vonalas írástól a hieroglifákig és az ékírásig. (II/11,15,16, IV/38-40, V/47.) 

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

IV/40, V/47/b.) 

 

4. ELŐADÁSI NAP: 2014. április 26. 

Mesterházy Zsolt magyar ókor kutató: 

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

medencei etnogenezis története és az etruszk őstörténet. (I/8, II/17-19, III/25, IV/37, 

V/47,50,51,53.) 

Kitalált középkor kérdésköre a német történetírásban. (I/10, V I.) 

Keleti bevándorlások a Kárpát-medencébe Kr. e. 2200 és IV. Béla uralkodása 

között. (III/21-25.) 

Dr. Bérczi Szaniszló CSc, csillagász, fizikus, a földtudomány kandidátusa, egyetemi 

docens Eötvös Loránd tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet 

Anyagfizikai Tanszék (Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport):  

Az eurázsiai lovasnépek műveltsége – magyar-eurázsiai kapcsolatok. Művelt-

ségrétegződések. (I/8, II/17-19, III/25, IV/37,38, V/48.) 

 

5. ELŐADÁSI NAP: 2014. május 31. 

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

A magyar nemzet múltja (összefoglaló).  (I/18, II/12,13,20, III/21-23, IV/38, 

IX.) 

Sacra Regni Hungarici Corona – Magyarország Megszentelt Koronája. (II/24-

25, IV/43,44.) 

Capt. Ddr. Juba Ferencz és a komáromi Magyar Tengerészet történeti Gyűjte-

mény.  

 

6. RENDKÍVÜLI ELŐDÁSI NAP: 2014. június 21. 

Dr. Timaru-Kast Sándor orvos, a kelta nyelv magánkutatója: 

"Kelta magyarok, magyar kelták". A kelta (ír)–magyar rokonság a régészet, 

mondavilág s nyelvünk tükrében, ősi magyar szókincsünk ennek jegyében. Szkíták 

és kelták a Kárpát-medencében.  

Diafelvételek segítségével, ír és breton zenekísérettel rövid barangolás a "Világ-

végére" (Bretagne, Wales, Skócia, Írország). 
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7. ELŐADÁSI NAP: 2014. június 28. 

Dr. Költő László régész, vegyészmérnök, ny. megyei múzeumigazgató, a ZMTE ma-

gyarországi alelnöke: 

A régészet módszertana: Klasszikus régészeti anyagvizsgálati módszerek. Arc-

heometria. (I/1/a-f, I/2,4-6, II/12,13.) 

A Kárpát-medence régészeti vázlata. (III/21,22.)  

A lovas temetkezésekről. (III/21,22.) 

Az avar továbbélés lehetőségei a Kárpát-medencében temetőelemzések alapján: 

Történeti folytonosság a vörsi, 8-10. századi későavar temetőkben. (III/21,22.) 

Szőnyi József a Pilisszántóért Egyesület elnöke: 

“Világosság Szántó felett”. A szántói Boldogasszony kápolna és Csillagösvény 

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

 

8. ELŐADÁSI NAP: 2014. szeptember 27. 

Dr. Frisnyák Sándor DSc, a földrajztudományok doktora, professor emeritus, Nyír-

egyházi Főiskola, Turizmus és Földrajz-tudományi Intézet —Dr. Kókai Sándor 

CSc, geográfus, társadalomföldrajzos és történeti földrajzi kutató (Bánság), a föld-

rajztudomány kandidátusa, habilitált egyetemi magántanár, a Nyíregyházi Főiskola 

Turizmus és Földrajztudományi Intézetének igazgatója: 

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

VI, VIII.) 

(A Kárpát–medencei természeti kép a végleges honfoglalás után, 

- antropogén tájformálás, népessége és az etnikai tájszerkezet változásai [895–

1920], 

- magyar településhálózat 900-tól 1920-ig, 

- feudális kori földrajzi munkamegosztás, 

- mező- és erdőgazdaság történeti földrajza 1920-ig.) 

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

VI, VIII.) 

 

9. ELŐADÁSI NAP: 2014. október 25. 

Dr. Erdélyi Géza ThDr. E.G. emeritus felvidéki püspök, az Emberi Méltóság Taná-

csának alelnöke — Dr. Váralljai Csocsán Jenő PhD, szociológus, művészettörté-

nész, ny. egyetemi tanár, Oxfordi Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 

Mai hitvallás és nemzeti önazonosság tudat, magyarok és szlovákok a Felvidé-

ken. (X, XI, XIV.) 

A népesség utánpótlása a nemzeti lét alapföltétele. (X, XI.) 

A Turini Lepel és Magyarország. (I/7, IV, IV/42, V.) 

 

10. ELŐADÁSI NAP: 2014. november 29. 

Dr. Pandula Attila DSc, történész, a történettudományok doktora, egyetemi docens, 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Segédtudomá-

nyok Tanszék: 

Magyar jelképek, zászlók (inszigniológia, vexillológia). (I/3,7,10, III/31,32, 

IV/39,42,43,45,46.) 

Családtörténet és személyábrázolások (genealógia és történeti ikonográfia). 

(I/3,7,10.) 
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Nemzeti címer és pecsétek (heraldika, szfragisztika). (I/3,7,10, III/31,32, 

IV/39,42,43,45,46.) 

 

11. ELŐADÁSI NAP: 2014.december 13. 

Szekeres István írástörténet kutató: 

Bevezetés a történeti összehasonlító jeltörténet módszertanába. (I/10/b-e.) 

Hun–kínai íráskapcsolatok. (II/11,15,16, IV/38-40, V/47.) 

Székely–hun írásjelek a hunok régészeti leletein. (II/11,15,16, IV/38-40, V/47.) 

A nikolsburgi ábécéről. A székely rovásírás nikolsburgi jelrendszere. (I/10/g, 

IV/40, V/47/b.) 

Írástörténet és magyar őstörténet. A „magyar” név etimológiája. (I/10/g, IV/40, 

V/47/b.) 

 

12. ELŐADÁSI NAP: 2015. január 31.  

Dr. J. Újváry Zsuzsa PhD, történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet: 

Európa a középkor végén és a kora újkorban. (III, VIII.) 

Az Oszmán Birodalom felemelkedése. A középkori Magyar Királyság, mint kö-

zép-európai nagyhatalom vélt szövetségesei. Az európai nemzetállamok, a kialakuló 

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

 

13. ELŐADÁSI NAP: 2015. február 28. 

Dr. J. Újváry Zsuzsa PhD, történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet: 

A Magyar Királyság a Hunyadiak korában; a kettős déli végvárvonal kialakulása 

és funkcionálása. (III/26-30.) 

A Magyar Királyság élet-halál harca az Oszmán Birodalom ellen a 16-17. szá-

zadban; Mohács és következményei. (III/26-30.) 

A XVI. századi országegyesítési kísérletek. (III/26-30.) 

Az új végvárrendszer kialakulása és működése. (III/26-30.) 

Az oszmán berendezkedés a Magyar Királyságban, a kondomínium rendszere. 

(III/26-30.) 

 

14. ELŐADÁSI NAP: 2015. március 28. 

Dr. Újváry Zsuzsa PhD, történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet:  

Az Erdélyi Fejedelemség kialakulása; Bocskai István és Bethlen Gábor harcai. 

(III/26-30.) 

A 17. századi oszmán-magyar viszony, a háborús békeévek pusztításai: pusztuló 

magyarság, Trianon gyökerei.  (III/26-30.) 

A török-ellenes felszabadító hadjáratok. (III/26-30.) 

 

15. ELŐADÁSI NAP: 2015. április 25. 

Dr. Váralljai Csocsán Jenő PhD, szociológus, művészettörténész, ny. egyetemi ta-

nár, Oxfordi Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 

A budavári szobrok és a renaissance előszele. (III/26, V/54.) 

Mátyás Graduále és a Hunyadiak származása. (III/26, V/54.) 
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A budavári királyi palota. (III/26, V/54.) 

Leonardo da Vinci és a budai királyi udvar. (III/26, V/54.) 

 

16. ELŐADÁSI NAP: 2015. május 30. 

Dr. Vizi László Tamás PhD, történész, oktatási rektorhelyettes, főiskolai tanár, Ko-

dolányi János Főiskola: 

A napóleoni háborúk és Magyarország. (III, III/29, 30,31, VI.) 

A reformkor és nagy eszméi. (III, III/30,31, VI.) 

Az 1848-49. évi polgári forradalom és szabadságharc. (III, III/30,31, VI.) 

A kiegyezés és következményei. (III, III/32, VI.) 

 

17. ELŐADÁSI NAP: 2015. június 27. 

Dr. Demeter Zsófia CSC, történész, a történettudományok kandidátusa, a Szent Ist-

ván Király Múzeum igazgatója, főiskolai tanára: 

A magyar mezőgazdaság és ipar története. (III, III/29-32, VI, VII.) 

Uralmi gazdálkodás Magyarországon a 19. században. (III, VI, VII.) 

Dr. Lukács László DSC, néprajzkutató, a néprajztudomány doktora, egyetemi tanár 

KJF:  

A magyarság néprajza és az összehasonlító néprajztudomány. (II/14, V/47,56, 

VII.)  

A magyar néprajzi látásmód az ezredfordulón. (X/63, XI, XIII.) 

 

18. ELŐADÁSI NAP: 2015. szeptember 26.  

Dr. h. c. Szabó Péter PhD, történész, rektor, főiskolai tanár, Kodolányi János Főis-

kola: 

Tanulótársadalom, tudás alapú társadalom? Korunk társadalma előtt álló kihívá-

sok, a változó világrend. (IX, X, XI, XII.) 

– a 20. század végétől kibontakozó, új világgazdasági és társadalmi folyamatok 

rövid áttekintése, 

– a tanulótársadalom, a tudás alapú társadalom fogalmának vizsgálata, 

– a finn oktatási törvény: a tanulótársadalomhoz vezető út és a különféle oktatási 

szintek. 

 

19. ELŐADÁSI NAP: 2015. október 31.  

Nyáry Gábor történész, doktorandusz: 

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

Jávor Miklós történész: 

Az arisztokrácia s a hungarista mozgalom kapcsolatának vizsgálata 1944 előtt és 

után. (III/ 34, 35.) 

 

20. ELŐADÁSI NAP: 2015. november 28. 

Harai Dénes CSC, katona-pedagógus, ny. ezredes, egyetemi tanár, intézetigazgató, Nemze-

ti Közszolgálati egyetem Honvédelmi és Honvédtisztképző Kar:  
1956 történelmi jelentősége. (III/35, 36.) 
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21. ELŐADÁSI NAP: 2015. december 19. 

Dr. Csámpai Ottó —Dr. Darai Lajos: 

Vizsgaelőadások a résztvevők által választott és feldolgozott tárgykörben. Az 

előadássorozat hasznosítható tapasztalatainak megbeszélése, tanúsítványok átadása, 

zárszavak. 
 

TARTALÉK ELŐADÁSOK: 

Dr. Darai Lajos CSc, filozófus, a filozófiai tudományok kandidátusa, professor 

emeritus, Kodolányi János Főiskola:  

Egyetemes és magyar őstörténet időrend és módszertan: A régmúlt összekötése a 

mával az alárendelés és mellérendelés történeti megjelenésének feltárásával. 

(I/1/a-j, II/13,20, IV/37-39,42, V/50, VII, VIII, IX.) 

Dr. Váralljai Csocsán Jenő PhD, szociológus, művészettörténész, ny. egyetemi ta-

nár, Oxfordi Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 

A Megszentelt Korona eredete. (I/7, II/18-20, III/24, IV/39,42-44.)  

Gróf Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája. (III/34, VI VII.) 

Dr. J. Újvári Zsuzsa PhD, történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet: 

A magyar és erdélyi reneszánsz virágzása a 16-17. században. (IV, V/54-55, VI, 

VIII.)  

A kora újkori magyar nemesi, városi és paraszti életmód főbb kérdései: anyagi 

kultúra, család, erkölcs, szokások, viselet, szórakozás és tánc. (V/56, VI, VIII.) 

Dr. Halabuk József történész, főiskola docens, Budapesti Műszaki Főiskola, Tanár-

képző és Mérnökpedagógiai Központ: 

Regionalizmus a Duna mellett. (IX, X.) 

Dr. Gedai István CSc, numizmatikus, a történelemtud. kandidátusa, a Magyar 

Nemzeti Múzeum ny. főig.:  

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

A pénzverési kezdetei Magyarországon, magyar uralkodók pénzeinken. (I/1,2, 

II/12, IV/24, 39.)  

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

“Horthy-fasizmus” – “Antall-demokrácia”. Történelmi párhuzam és előzmény. 

(III/33-34, VI-XII.) 

Nagygyörgy Zoltán történetíró publicista: 

„Híven, becsülettel, vitézül! A hazáért mindhalálig!” (IX-XI.) 

Dr. Prokopp Mária CSc, művészettörténész, a művészettörténet kandidátusa, pro-

fessor emeritus, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet: 

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

Az egyetemszervező Vitéz János esztergomi érsek. (III/26, V/54.) 

Rihmer Aurél történész:  

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

dalmi átalakulások. (III/25.) 

Dr. Vizi László Tamás PhD, történész, oktatási rektorhelyettes, főiskolai tanár, 

Kodolányi János Főiskola: 

Magyar külpolitikai kihívások 1918-tól 1945-ig. (III/33-34.) 

Magyarország jellemzése a két világháború között. (III/33-34, VI, VII.) 
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Dr. Sallai János PhD, történész, ny. r. ezredes, habilitált egyetemi tanár, mb. tu-

dományos és nemzetközi dékánhelyettes Magyar Közszolgálati Egyetem Rendé-

szettudományi Kar:   

A határok szerepe a történelemben Vereckétől Schengenig. (VI, VII, IX, X, XI, 

XII.) 

†Dr. Szabó A. Ferenc CSc, politológus, ny. egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Politika-tudományi Tanszék:  

Kárpát-medencei népesedési viszonyok, folyamatok, irányok és kulcskérdések. 

(IX, X, XI, XII.) 

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

 

Jelentés 

a KJF-ZMTE történelemtanár-továbbképzésével azonos 2014-2015-ben lezajlott 

szlovákiai komáromi felnőttképzési tanfolyamról 

 

Az oktatás a 2014. március 6-i KJF–ZMTE–CSEMADOK háromoldalú megál-

lapodásnak megfelelően az elmúlt két évben lezajlott és 2019. december 19-én meg-

történt a tanfolyam lezárása, vizsgaelőadásokkal és beszámolókkal, valamint a tanú-

sítványok kiosztásával.  

Az előadók előadásaikat általában a Csemadok Székházban tartották, és két alka-

lommal a Városi Könyvtárban szerepeltek, ahol a záró vizsganap is lezajlott. 

Vizsgaelőadások a résztvevők által választott és feldolgozott helytörténeti, öve-

zeti, országos vagy egyetemes tárgykörben. Beszélgetés a résztvevőkkel az előadás-

sorozat hasznosítható tapasztalatairól, tanúsítványok átadása, zárszavak. A vizsga-

dolgozatok már megjelentek az Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évfo-

lyam 3. számaként (azaz: http://epa.oszk.hu/01400/01445/00018/pdf/).    

A záró alkalommal történt vizsgaelőadások, beszámolók előtt Dr. Darai Lajos 

köszöntötte a résztvevőket és röviden szólt azokról a témákról, amikre a kezdéskor 

tartott előadásában nem tudott részletesebben kitérni, vagy ha azóta ismert meg újabb 

kutatási eredményeket róluk. És ez a magyar műveltség igen gazdag területét érintet-

te, ahol fontos megismerni a nyelvünknek a gyökerekig vagy más néven gyökökig 

visszanyúló feltárásának azokat az újabb eredményeit is, amik egészen a hangokig 

keresik a jelentésadás képességét, és ezekkel a mozzanatokkal magának az emberi 

nyelvnek a mélyére néznek. Ugyancsak fontosak a jelek, amiket jelképekként őr-

zünk, használunk az ősidők óta, illetve a saját magyar ábécét használó írásunk, ame-

lyet székely rovásként is emlegetnek az írás egyik módja és megőrző embercsoportja 

miatt. Ezek is erőteljesen kapcsolnak minket az egyetemes emberi múlthoz, de nem 

az eddig vélt módon, hanem fordítva, azaz nem átvevők, hanem átadók voltak őseink 

ezen a téren. A műveltséghez tartozik annak a társadalom megszervezésével kapcso-

latos része, ami még a nyelv és a gondolkodás jellegével is párhuzamba állítható, 

mindegyik mellérendelő jellege miatt. Hiszen a magyar mellérendeléses viszonyok, 

mellérendelő gondolkodás jellemezte a magyar államiságot és közéletet, amint a 

mindennapi életet. Igen régi hagyományok által megszentelt ország koronánk, a Sac-

ra Regni Hungarici Corona, azaz Hunok Országa Megszentelt Országkoronája, még 

manapság is közvetít időtálló eszméket, szolgáltat felhasználható gondolatokat, teszi 

a hajdani Magyarország sok évszázadon át létező és ható alkotmánya letéteményese-

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00018/pdf/
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00018/pdf/
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00018/pdf/
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ként. Ez a magyar alkotmány és alkotmányos állami berendezkedés – keletkezésekor 

Eurázsiában általános alárendelő és nyugaton hűbéri körülmények között – olyan 

alapjogokat határozott meg és biztosított a területén élők számára, ami a mai nemzet-

közi viszonyok között is iránymutató megoldást nyújthat a különböző nyelvű, kultú-

rájú emberek, népek együtt élésére, -tevékenységére.  

A zárás alkalmával a következő résztvevők szerepeltek és kaptak tanúsítványt (a 

tanúsítványon csak magyarul szerepel a születési hely): 

1. Balogh Gábor (Köbölkút/Gbelce), családtörténeti dolgozatát előadta. 

2. Boldis Csilla (Komárom/Komárno), beszámolt az itt szerzett új ismeretek-

ről. 

3. Borka Iván (Szímő/Zemné), helytörténeti témáját ismertette.  

4. Fišer Angéla (Madar/Modrany), helytörténeti dolgozatát előadta. 

5. Gróf Lajos (Érsekújvár/Nové Zámky), első világháborús könyvét ismertet-

te. 

6. Kliment Éva (Ipolyság/Šahy), helytörténeti dolgozatát előadta. 

7. Kocsis Károly (Komárom/Komárno), beszámolt az itt szerzett új ismere-

tekről. 

8. Mácsodi Anna (Komárom/Komárno), helytörténeti témáját ismertette. 

9. Milány Éva (Rimaszombat/Rimavská Sobota), beszámolt a szerzett új is-

meretekről. 

10. Pál István (Gúta/Kolárovo), beszámolt az itt szerzett új ismeretekről. 

11. Ribarics Márta (Komárom/Komárno), beszámolt az itt szerzett új ismere-

tekről. 

12. Vass Laura (Komárom/Komárno), szlovák kolonizációról dolgozatát elő-

adta. 

13. Vida István (Érsekújvár/Nové Zámky), helytörténeti témáját ismertette. 

A tanúsítványok kiosztása után még további élénk beszélgetés alakult ki a felme-

rült témákkal kapcsolatban. Aztán a zárógondolatokat Dr. Csámpai Ottó mondta. 

Felhívta a figyelmet a mindennapi élet és a történelem, történelemtudomány kapcso-

latára, amit a felvidéki környezetben mindenki, de különösen a magyarok a bőrükön 

éreznek. Rávilágított a tudomány előnyeire, előrelátására, amit saját példájával iga-

zolt, mert már évtizede könyvet jelentetett meg a migrációs válságról, igaz nem déli 

elvándorlást, hanem keletit, az ukrajnait előrejelezve, elemezve. Minden résztvevő-

nek további érdeklődést és sikeres tevékenységet kívánt a történettudomány terüle-

tén. 

Ezek után még az egész társaság átment a Klapka Étterembe, ebédelni, és kötet-

len beszélgetés kezdődött. A végén a vendéglátó Stubendek László polgármester is 

megjelent, aki köszöntötte a résztvevőket a tanfolyam sikeres elvégzése alkalmából, 

és köszönetet mondott az annak lebonyolításában szerepet vállalóknak, valamint a 

Kodolányi János Főiskolának és Zürichi Magyar Történelmi Egyesületnek és a taná-

roknak a tanfolyam megvalósításáért. 

A tanfolyam sikeres zárásáról Balogh Gábor beszámolt a Felvidék.ma hírportá-

lon: http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/58452-egy-tanfolyam-vege-es-

tapasztalatai  

 

Nyitracsehi–Kápolnásnyék, 2015. december 21.   Dr. Csámpai Ottó, Dr. Darai Lajos   

 

http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/58452-egy-tanfolyam-vege-es-tapasztalatai
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/58452-egy-tanfolyam-vege-es-tapasztalatai
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8. Kibocsátott okiratminta 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 




