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 FÜGGELÉK 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története                              

XXXIV 

Harmincnégy év egy ember életében valaha egy emberöltőt jelentett – ma már csak egy fél 

emberöltő. Történelmi léptékben viszont mindig csak – csak talán kevesebb, mint egy pillanat.  

Egy egyesület életében viszont – szintén egy öltő. Egy egyesületi öltő.  

Ha meggondolom, hogy ez alatt az idő alatt egyesületünkből több mint százan elhaltak. 

Százan, akik segítettek fenntartani a tisztességes nemzeti történelemírást – és akikkel tovább is 

vittük, még akkor is, ha ma már alig akad valaki, aki az ilyesmire emlékezni akar. És eljutottunk 

a történelemírás újabb korszakához – az archeogenetikához (régészeti genetika: öröklődéstan-

nal segített régészet), vagy a veszélyes „genetikai régészethez” (Darai Lajos szerint), a génré-

gészethez (Gyimóthy Gábor szerint). Szerintem is új korszakhoz, amikor a genetikusok próbál-

ják a történelemírást éppúgy befolyásuk alá vonni, mint ahogyan azt a nyelvészek teszik – 

mindmáig.  

Vegyük ez évet sorjában. Ismét az Aranytíz Kultúrházban kezdtük, Budapesten, ahol az 

előadások rendben – noha nem a tervezett rendben – lebonyolódtak. Ugyanis dr. Németh Szilvia 

olyan örömök elé nézett, ami akadályozta volna abban, hogy Budapestre jöjjön. Kérésére eljött 

Pozsonyból dr. Szigeti Krisztina, aki ott éppolyan állásban van, mint a mi Szilviánk, és igazán 

meg lehettünk elégedve, mert olyan nagyszerű előadást tartott helyette.  

Éppígy jártunk Marton Veronikával, aki hasonló örömet remélve – de a nagymama szere-

pében – szintén lemondta előadását. Helyette viszont Záhonyi András tartotta meg november-

ben esedékes előadását, október 24-én. November 21-én pedig megjött önkéntes száműzetésé-

ből dr. Nyári Gábor barátunk, aki „Meddig tart a Horthy korszak?” - címmel tartott igen érdekes 

és napjainkban is esedékes előadást.  

Az előadások látogatottsága az előző éviekben szokásos volt. Van egy igen szűk állandó 

közönségünk, további három-négy egyesületi tag és időnként két-három esetenkénti, talán kí-

váncsiskodó. Elemben ez semmit nem változtat azon, hogy mindig igen eleven és szakmai 

szempontból rendkívül érdekes beszélgetéseink vannak – alig akarunk elválni és hazamenni és 

mindig nagy érdeklődéssel várjuk a következő előadónkat. Az Aranytíz Kultúrház munkatársai 

pedig igen nagy szeretettel és előzékenységgel fogadnak és segítenek, immáron harminc éve. 

Minden hónapban ugyanazon a napon és órában. Pénzzel sok mindent meg lehet fizetni; a baráti 

szeretetet csak remélhetjük, hogy megfizeti nekik a Jóisten. 

 

Ezzel párhuzamosan tartja Budakalászon minden hónapban nyilvános üléseit a „Régi ma-

gyar nyelvű rovásírások” munkacsoportunk. 
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dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, kandidátus, egyetemi 

docens, PPKE BTK Budapest, ZMTE 
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Kucsera János a Müncheni Széchenyi Kör elnöke, Eching  

Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban. Könyvbemutató 
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Gyűlöletből táplálkozni. A Ku Klux Klán újjáéledése - az első 

világháború egyik közvetlen amerikai hatása 

 

László Péter Sándor történész, Zebegény 

Hiedelmek és szenthelyek 

 

dr. Tímár Sándor magánkutató, Ingelheim, ZMTE 

Történelemtudomány és mítosz. A románok eredetéről és 

letelepedéséről a Kárpát-régióban 

dr. Németh Szilvia történész, ELTE BTK 

Történelemtudományi Doktori Iskola, Pozsony  
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dr. Nyáry Gábor történész, PPKE, Városlőd, ZMTE 

Meddig tart a Horthy-korszak? 

 

Záhonyi András régi írások kutatója, Budapest, ZMTE 

A nyelvi gyök(ér)rendszer működése a magyar nyelvben és 
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dr. Csihák György, a ZMTE elnöke 

 

 

dr. Harai Dénes kandidátus, egyetemi 

tanár, NKE Budapest, ZMTE 

 

 

dr. Czoma László ny. múzeumigazgató, 

Budapest, ZMTE 

 

Mesterházy Zsolt magyar ókor kutató, 

Budapest ZMTE  

 

dr. Pandula Attila az MTA 

(történelemtudomány) doktora 

ELTE BTK docens, Budapest, ZMTE 

 

 

Jávor Miklós történész, doktorandusz, 

PPKE, Mosonmagyaróvár,  ZMTE 

 

dr. Darai Lajos filozófus, kandidátus, 

prof.  emeritus KJF, Kápolnásnyék, 

ZMTE 
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Dr. Bérczi Szaniszló PhD., ELTE Budapest, ZMTE:  

A legősibb fogalomtár  

 

Dr. Faragó Imre PhD., ELTE Budapest: 
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Záhonyi András régi írások kutatója, Budapest, ZMTE: 
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Kötetlen beszélgetés írástörténeti műveletekről, esetekről 
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Dr. Farkas László, PhD., okleveles tudományos írásanalitikus, 

Budapest, ZMTE: Írások grafométeres vizsgálata 
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Székesfehérvár; ELTE = Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem 
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Az év nagy eseménye volt a Budakalászon tartott MAGYAR 

ŐSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓNK.  
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A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET (ZMTE) 31. MAGYAR 
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Amint az a sajtótájékoztatónkból kiderül, ez a rendezvényünk sok 

szempontból eltér, a korábbi, azonos című rendezvényünktől.  

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 
a Züricjhi  

AaaaaddddA 

 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 2019. április 27 és 28-án tartotta XXXI. 

Magyar Őstörténeti Találkozóját, Budakalászon a Kós Károly Művelődési Ház és 

Könyvtár-ban. Itt tartja havi nyilvános összejöveteleit „a régi magyar nyelvű rovásírások” 

munkacsoportunk. A rendezvény, a szokásostól eltérő módon csak két napig tartott, ezért 

rendszere is eltért a megszokottól. Látván, hogy már számtalan helyen rendeznek hasonló 

összejöveteleket, meghívtunk 17 hasonló intézményt baráti kör szervezése szándékával – 

és el is jöttek 6 szervezet képviselői, akik bemutatkoztak és részt vettek a beszélgetésben is. 

Az első napon délelőtt főelőadást tartott Váralljai Csocsán Jenő oxfordi ny. prof. „a 

nagyszentmikósi kincs és ’Lehel kürtje’ jelentőségéről”, a délután első részében pedig 

prof. Farkas László az Irástudományi Szakmai Kollégium elnöke „történeti kéziratainkat 

íráselemezte”. Ezt követően Bérczi Szaniszló kandidátus és Fabó László a beszéd 

kialakulásáról és hangjainak rendszeréről értekeztek, majd Szekeres István, a 

munkacsoport vezetője, „az uráli, nemeket jelölő fejszimbólumok” történeti 

összefoglalását adta.  

A második napon délelőtt Grandpierre Attila kandidátus őstörténelmünk 

elemzésének helyzetével és jövőjével foglalkozott, a délután nagy része pedig a 

genetikusoké volt. Oláh Zoltán és Török Tibor genetikus-kandidátusok előadásaihoz 

Gáspár Róbert és Neparáczki Endre genetikus-kandidátus fűzött értékes kiegészítéseket. 

Tárgy volt a genetikai folytonosságunk és az öröklődéstan alkalmazásának lehetőségei a 

magyar történelemtudomány számára. Ez után ismét a házigazdák következtek: Záhonyi 

András előadása az ősi írásrendszerekről, Mandics Györgyé „Az elveszettnek hitt régi 

magyar költészet”.  

Az egész rendezvényt filmre vette a müncheni Ravasz Zoltán Csipai József 

segítségével és a film YouTube rendszerben lesz elérhető. Valamennyi írásban is leadott 

szöveg megjelenik, mint az Egyesület 117. kiadványa digitálisan is elérhető lesz a szokásos 

helyeken. A rendezvény rendben, zavartalanul folyt le, jelentős érdeklődés mellett. 

A két nap levezetőelnöke Darai Lajos, a Kodolányi János Egyetem emeritus 

professzora, a rendezvény védnöke Rogán László, Budakalász polgármestere volt. 

 

Budakalász, 2019. április 29.                              ZMTE Elnöksége 
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              A rendezvényen minden úgy történt, amint az a tájékoztatóban áll. Ezúttal a figyelem 

középpontjában nem a házigazda munkacsoportunk állt, hanem a génkutatók. Leginkább arra vol-

tunk kíváncsiak, hogy ez az új tudományág, az öröklődéstan, miként hasznosítható a történelem-

tudományban. Ennek a tudományágnak a képviselői közül eljött Oláh Zoltán, Neparáczki Endre 

és Török Tibor. Beszélgetésükbe élénken bekapcsolódott Gáspár Róbert és Darai Lajos, és mind 

ezek számos és fontos tanulsággal szolgáltak a hallgatóság részére. Mindenekelőtt, talán a legér-

dekesebb az volt, hogy ennek a tudományágnak a művelői, milyen határozottsággal lépnek fel. Az 

emberben önként felmerült a gondolat: a történelemtudományban ugyan nem állunk -e, tényleg, 

egy új fejezet indulása elején? Nem fogja-e ez a tudományág átvenni a vezetést a történelemtudo-

mányban, amint azt eddig a nyelvészet tettei? 

 

 

 

 

Az elnöklő Darai Lajos (Kápolnásnyék) és a hozzászóló Sancz Klára Lujza (Budapest), mindketten 

ZMTE 
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A közönség egy része. 

Elöl Haraszti Zsu-

zsanna (Budapest) 

ZMTE, a jobb szélen 

Neparáczki Endre (Sze-

ged) 

 

 

 

 

 

 

Az egyik főelőadó Váralljai Csocsán Jenő (Ox-

ford), ZMTE 
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A másik főelőadó Grandpierre Attila 

(Zebegény), ZMTE 

 

 

 

 

 

 

 

Főelőadó Oláh Zoltán (Miskolc) 

 

 

 

 

 

Főelőadónk Bérczi Szaniszló (Budapest), ZMTE 
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A közönség egy 

másik része. Az 

első sorban há-

rom főelő-

adónk: Farkas 

László (Buda-

pest), Szekeres István (Budakalász) és Záhonyi András (Budapest, sétabottal), mindhárman ZMTE 

 

 

 

Az egyik felkért hozzászóló Mesterházy 

Zsolt (Budapest), ZMTE 
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Főelőadó Tóth Tibor (Szeged) 

az elnöklő Darai Lajossal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darai egy hozzászóló barátunkkal  
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Két főelőadónk 

Mandics György és 

Záhonyi András, mind-

ketten Budapest és 

ZMTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

A filmkészítők Csipai József (Budapest) 

és Ravasz Zoltán (München) 

 

 

 

 

 

A film megtalálható a honlapunkon (https://zmte.webnode.hu/elektronikus-konyvtar/) és a Yo-

uTube-on:  

2019. április 27. délelőtt: https://www.youtube.com/watch?v=LtQR-44R7II&t=19s, 

2019. április 27. délután: https://www.youtube.com/watch?v=vt1wh13Ya08, 

2019. április 28. délelőtt: https://youtu.be/eJdsg0-WKS0, 

2019. április 28. délután: https://www.youtube.com/watch?v=Oupl3P_6wS0, 

miként a rendezvény könyve (Acta XXXIV/3.) is valamennyi szokásos helyeinken, digitálisan, 

ingyen letölthetően  

 

A taggyűlésünk idén is májusban volt az Aranytíz Kultúrházban. 

https://zmte.webnode.hu/elektronikus-konyvtar/
https://www.youtube.com/watch?v=LtQR-44R7II&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=vt1wh13Ya08
https://youtu.be/eJdsg0-WKS0
https://www.youtube.com/watch?v=Oupl3P_6wS0
https://epa.oszk.hu/01400/01445/00057/pdf/
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Zürichi Magyar Történelmi Egyesület                 Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich 

ZÜRICHI  MAGYAR  TÖRTÉNELMI  EGYESÜLET 
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága                Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kezdete: 14óra 23 perc 

 

A taggyűlésen részt vesz 13 szavazattal rendelkező egyesületi tag (1. sz. melléklet). A résztvevők 

megegyeznek abban, hogy a szavazások nyilvánosak. Ezt követően a Taggyűlés 13 igen szavazattal 
 - megválasztja a jegyzőkönyv vezetőjévé Darai Lajost (Kápolnásnyék) és a jegyzőkönyv hitelesítőjévé 

Csámpai Ottót (Nyitracsehi) valamint Farkas Lászlót (Budapest);                                                                                                                                                                         

 – jóváhagyja az elnökség által előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendet (2. sz. melléklet). 
--- A taggyűlés legmélyebb tisztelettel elbúcsúztatja az egyesület elhunyt tagját: Kovács Veronikát 

(Helsingborg), és az egyesület érdekében kifejtett munkájáért jegyzőkönyvi köszönetet mond; 

– jóváhagyja a 2018. évi taggyűlés jegyzőkönyvét változtatás nélkül (3. sz. melléklet). 
 

Az elnökség beszámolója az alábbi részekből áll: 

1. Az elnök beszámol az egyesület egész évi tevékenységéről és a különböző országokban 

megtartott rendezvényekről. Továbbra is folytatjuk honlapunk megújítását. Tudományos 
kutatómunkánkat folytatjuk két munkacsoportunkban. A régi magyar nyelvű rovásírások 

munkacsoportunk havonta nyilvános ülést tart Budakalászon a Kós Károly Általános Művelődési 

Központban és sikeresen megszervezte és lebonyolította soron következő, két napos magyar 
őstörténeti találkozónkat. A Horthy-korszak történelemtudományos vizsgálata munkacsoportunk 

a terv szerint megtartotta az ugyancsak sikeres, két napos rendezvényét a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemmel, az Egyetem kampuszán. Az Acta Historica Hungarica Turiciensia periodika 
sorozatunkban befejeztük emlékkönyveink digitalizálását, így van eddig minden évről egy, szám 

szerint 33 - és mindez megjelenik digitálisan a szokásos helyeken. Eddig megjelent összesen 114 

kiadványunk. Tudományos Tanácsunk három ülés tartott. 

2. Beszámolnak a munkacsoportok vezetői. 
3. Az elnökség jelenlévő tagjai beszámolnak saját végzett munkájukról. 

4. A pénztáros beszámol a pénzügyekről (4. sz. melléklet) és bejelenti, hogy az egyesület pénz-

forgalma a folyó üzleti évben negatív egyenleggel zárult. Az egyesületnek vagyona nincs. 
5. A számviteli ellenőrök beterjesztik jelentésüket és javaslatukat (5. sz. melléklet). 

6. A beszámolók több javaslatot tartalmaznak. 

 

A beszámolót követően: 
 

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

anyagilag is, hiszen tagdíj nincs. Az egyesület zürichi közhasznú intézmény, az adományok az 

adóban elszámolhatók. 

B. A taggyűlés az alábbi határozatokat hozza mindig 13 igen szavazattal: 

- elfogadja az elnök beszámolóját és a felmentést megadja; 
- elfogadja az elnökség beszámolóját és a felmentést megadja; 

- elfogadja a pénztáros jelentését és a felmentést megadja; 

- elfogadja a számviteli ellenőrök jelentését és javaslatukat határozatra emeli; 

- megbízza az elnökséget a 2020. évi teljes egyesületi műsor szervezésével és lebo-
nyolításával. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 35. taggyűléséről 

2019. június 22-én, Budapesten 

az Alapszabály 4. pontja szerint 
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C. A taggyűlés köszönetét fejezi ki: Darai Lajosnak, Gáspár Róbertnak, Harai Dénesnek, Ha-

raszti Zsuzsannának, J. Újváry Zsuzsannának, Molnár Zsuzsannának, Szekeres Istvánnak és Zá-

honyi Andrásnak az egyesület érdekében kifejtett áldásos tevékenységükért. 

D. A taggyűlés 13 igen szavazattal megválasztja egy évre az elnököt és 13 igen szavazattal 

egy évre az elnökség tagjait (6. sz. melléklet).  

 

 A mellékletek a jegyzőkönyv lényeges részét képezik, ami azt jelenti, hogy tartalmuk 

csakis az egyesület tagjai tudomására hozható. A nyilvánosság körének bővítéséről az elnök dönt. 

 

Vége:17 óra15 perc. 

 

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

a négy példány hiteles. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Darai Lajos (Kápolnásnyék)                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

A jegyzőkönyv hiteles: Csámpai Ottó (Nyitracsehi) és Farka László (Budapest)                                                                           

 

 

 Melléklet: 6 db. 

 

 

 

Egyesületünk címe: CH-8004 Zürich, Birmensdorferstrasse 51 

   

  Egyesületi közleményt csak e-mail címre küldünk. 
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Kapcsolati címünk Magyarországon: 

 

 Haraszti Zsuzsanna 

H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10 

T: +36/1/389 4087 

haraszti.zsuzsanna1@chello.hu 

 

 

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

gondolja, hogy tudjuk, akár nem.  

 

Honlapunk: www.zmte.org 

 

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

 

Eszme-csere rovatunkban két nyelven lehet vitatkozni.  

Digitális folyóiratunkba várjuk az írásokat: zmtehu@gmail.com  

Honlapunk fennmaradásának biztosítéka: gyakori látogatása! 

 

  01_018_A_W 

http://www.zmte.hu/
mailto:zmtehu@gmail.com
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Zürichi Magyar Történelmi Egyesület                  Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich 

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága                 Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn 
                                                      

ENTWURF D          

PROTOKOLL 
                                der 35 Mitgliederversammlung des Ungarisch Historischen Vereins Zürich 

                              vom 22. Juni 2019 in Budapest 

                            gemäss Art. 4. der Statuten 
 

Beginn: 14Uhr 23 M. 
 

An der Mitgliederversammlung nehmen 13 stimmberechtigte Vereinsmitglieder teil. Die Teilnehmer einigen sich 

darauf, jede Abstimmung öffentlich durchzuführen. Folgende Beschlüsse werden mit je 13 Stimmen angenommen: 
- die Wahl von Lajos Darai (Kápolnásnyék) als Protokollführer, sowie Ottó Csámpai (Nyitracsehi) und László 

Farkas (Budapest) als Beglaubiger;  

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

       Die Mitgliederversammlung nimmt würdevoll Abschied von dem verstorbenen Mitglied Veronika Kovács 

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

- nimmt das Protokoll der Mitgliederversammlung des Jahres 2018 ohne Änderung an (Anlagen 3). 

 
1. Es folgt die Berichterstattung des Vorstandes. Der Präsident erstattet Bericht über die gesamten Aktivitäten 

des Vereins in den verschiedenen Orten. Unsere Homepage wird laufend erneuert. Unsere 

wissenschaftliche Forschungsarbeiten setzen wir fort in unsren zwei Arbeitsgruppen. Unsere Arbeitsgruppe 
„Altungarische Schriften (Keilschriften)” organisiert monatlich öffentliche Sitzungen in Budakalász (eine 

Vorort von Budapest), und führte durch unser nächstes Treffen über ungarische  Frügeschichte. Die zweite 

Arbeitsguppe „Analyse der Zeit in Ungarn zwischen den beiden Weltkriege” ebenfalls realisirt wie geplant 
ein Kolloquium in Zusammenarbeit mit der „Nationalen Universität der Staatsdiener” auf dem Campus der 

Universiät, am 1. und 2. Dezember 2018. Die Periodika „Acta Historica Hungarica Turiciensia” mit 

weiteren Ersheinungen erweitert wurde. Unsere Erinnerunsbücher wurden alle digitalisiert. Gegenwärtig 

sind 113 Bücher von uns zu finden auf den bekannten Ersheinungsorten.  Unser Wissenschaftlicher Beirat 
hat drei Sitzungen abgehalten. 

2. Berichten die Leiter der Arbeitsgruppen. 

3. Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes erstatten Bericht über die von ihnen persönlich verrichteten 
Arbeiten. 

4. Der Kassierer referiert über die Finanzen des Vereins (Anlagen 4) und teilt mit, dass die Bilanz am Ende 

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

5. Die Rechnungsrevisoren stellen ihre Berichte und Vorschläge vor (Anlagen 5). 
6. Die Berichte enthalten mehrere Anregungen. 

 

Nach den Berichterstattungen: 
 

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

Verein keine Mitgliederbeiträge erhebt. Infolge Gemeinnützigkeit sind die Spenden steuerwirksam. 

B. Durch die Mitgliederversammlung werden mit jeweils 13 Ja-Stimmen beschlossen: 

- der Bericht des Präsidenten wird angenommen und Décharche erteilt; 

- der Bericht des Vorstandes wird angenommen und Décharche erteilt; 

- der Rechnungsbericht wird angenommen und Décharche erteilt; 
- der Bericht und Vorschläge der Rechnungsrevisoren werden angenommen und ihre Vorschläge zu 

Beschlüssen erhoben; 

- der Vorstand wird beauftragt, alle Veranstaltungen des Jahres 2020 vorzubereiten und 
durchzuführen. 

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

Mitglieder: Lajos Darai, Róbert Gáspár, Dénes Harai, Zsuzsanna Haraszti, Zsuzsanna J. Újváry, Zsuzsanna 
Molnár, István Szekeres und András Záhonyi. 
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D. Die Mitgliederversammlung wählt mit 13 Ja-Stimmen den Präsidenten und mit 13 Ja-Stim-

men die Mitglieder des Vorstandes für je ein Jahr (Anlagen 6). 

 

Die Anlagen sind wesentliche Bestandteile des Protokolls und sind als vertraulich zu behandeln. 

Das bedeutet, dass die Kenntnisnahme ihrer Inhalte den Vereinsmitgliedern vorbehalten ist. Über 

etwaige Veröffentlichung entscheidet der Präsident. 

 

Ende der Mitgliederversammlung: 14Uhr 15 M. 

 

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

verfasst worden; alle vier Exemplare sind beglaubigt. 

 

Protokollführer: 

Lajos Darai (Kápolnásnyék) 

 

Das Protokoll haben beglaubigt: 

Ottó Csámpai (Nyitracsehi) , László Farkas (Budapest) 

  

                                         

  

                                              

 

 

Anlagen 6 St. 
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Unsere Vereinsadresse: CH-8004 Zürich, Birmensdorferstrasse 51 

 

Vereinsmitteilungen werden nur auf e-mail Adresse geschickt 

 

Unsere Verbindungsadresse in Ungarn: 

 Zsuzsanna HARASZTI 

H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10 

Telefon: +36/1/389 4087 

haraszti.zsuzsanna1@chello.hu 

 

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

e-mail Adresse 

Unsere Homepage www.zmte.org 

 

Bitte: besorgen Sie Kontakte dazu (link) 

 

Die Spalte „Meinungs-Austausch” steht Ihnen zur Diskussion zur Verfügung in zwei Sprachen 

 

                                                                    
01_018_B_W 

 

 
 

http://www.zmte.hu/


630 
 
 

 

 

Kiadványaink száma elérte a száztizennyolcat. Digitalizált emlékkönyveink száma 32 – tehát 

1985 óta 32 év. Az utóbbi évben különösen büszkék lehetünk két rendezvényünk kiadványával. 

Az egyik, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen tartott rendezvényünk anyaga (Acta 

XXXIV/2), amit a nevezetes román nyilatkozat századik évfordulóján, 2018. december 1 és 2-án 

tartottunk. A románok akkor kiáltották ki új államuk megalakulását – nevezetesen Erdély „csatla-

kozását” hozzájuk. 

A másik ilyen komoly rendezvényünk, amelynek kötetére szintén büszkék lehetünk, a követ-

kező magyar őstörténeti találkozónk volt (Acta XXXIV/3), ahol néhány kiemelt tárgy mellett, 

különösen a genetikusokra voltunk kíváncsiak. Természetesen sokat tanultunk tőlük, de felhívtuk 

figyelmüket arra, hogy a történelemtudomány eddigi eredményeit össze kell igazítani a genetika 

eredményeivel, máskülönben elvitatkozunk egymás mellett, aminek vesztese csak a tudomány le-

het – ez esetben pedig ez a valami olyan dolog, ami például bennünket, magyarokat igen közelről 

érint. Ebben mindannyian teljesen egyek voltunk. Tiszteljük a genetikát, amiből bennünket legin-

kább az archeogenetika, ha tetszik az örklődéstan érdekel a leginkább, ami iránt az úgynevezett 

„Semino-féle jelentés” óta különösen figyelmezünk.  

A rendezvény után, kibontakozott egy rendkívül érdekes és széles körű vita, aminek teljes 

szövegét honlapunk Eszme-csere rovata tartalmazza majd. A vita természetesen nem zárulhatott 

le, és újabb területre is áterjedt – aminek ismertetésére feltehetően egy újabb kötetben tudunk majd 

beszámolni. Legyen ez – pillanatnyilag! - a jövő titka és reménye.  

 

Zürich/Budapest, 2020. január 25. 

      Csihák György 

 

 

 

Folytatás a következő kötetben. 

 

 

  

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00056/pdf/
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00056/pdf/
https://epa.oszk.hu/01400/01445/00057/pdf/

