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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története  

XXXI. 
 

 

Bevezető 
 

Jelen Emlékkönyv-sorozatunk minden kötete első részébe kerül: „A 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte történte.” 

Minden „gazdasági év” – ami a naptári év első felében kezdődik és 

végződik – történetét az elsőtől az utolsóig, az év végén leírtuk és bekerült az 

adott időszaki rendezvényünk kötetébe, amely egyúttal évkönyv is. Tehát ez a 

szöveg jegyzőkönyve az eseményeknek, hiszen azokkal szinte egy időben 

készültek. Az első években – költség okból – képek nélkül, majd az utóbbi 

időben már sok képpel és az eredeti iratok bemásolásával. Ezért lehet bizonyos, 

elsősorban képi átfedés a mellékelt digitalizált emlékkönyv anyagával. 

Nem véletlen a címválasztás: emléket kívánunk állítani egy remek, tragikus 

sorsú, de felejthetetlen emlékű történetíró sorstársunknak, Málnási Ödönnek. 

Kiadója javaslatára, egy francia mű címére hivatkozva, Málnási megírta 

1937-ben könyvét „A magyar nemzet őszinte története” címmel. Könyve 

előszavában írja: „A nemzet elvérzési, porbasúlytottsági korszakában, az utolsó 

huszonkét évnek a hazáért való vigyázásban, áldozatkész vérzésben és a nemzeti 

kultúráért éjjel nappal tevő szorgalmatosságban, verejtékezésben töltése után az 

ember lelkében annyi nemzettudatossági érzelem halmozódik fel, hogy 

meglátásaiban csak azok osztozhatnak, akik az egyetemes nemzeti érdekek iránt 

fogékonyak, áldozatkészek, értük élő, lángoló magyar lelkek.” Ezúttal sem 

kívánunk ehhez semmit tenni. 

Málnási könyvét az akkori magyar társadalom osztatlan és tomboló 

lelkesedése fogadta, majd működésbe léptek bizonyos erők és Málnásit 

börtönbüntetésre ítélték. Ugyanezért a munkájáért már a kommunisták újra 

börtönbe juttatták. Ezt követően Nyugatra menekült, és könyvét kiegészítette. 

Ismét működésbe jöttek azok a „bizonyos erők”, Málnásit letartóztatták és nem 

rajtuk múlott, hogy nem került ismét börtönbe. Ekkor az üldözött ember kilépett 

szerzetes rendjéből, megnősült és hamarosan elhunyt. Özvegye, az író értékes 

könyvtárával Magyarországba ment és így ért véget egy nagyszerű magyar 

történész élete. 
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Következzék a mi egyesületünk őszinte története (2015–2016): 

 

 

Feljegyzések a ZMTE Emlékkönyvébe 

 

Magyarországi egyetemi életem során a legkedvesebb tanárom a 

matematika professzora volt. Ö mondta egyszer, hogy az ember teljesítő 

képessége teljében van harminctól hatvanéves koráig. Nem tudom, hogy ez 

vonatkozik-e egy egyesületre is, minden esetre ebben az évben harmincegy 

évesek lettünk. Egyesek szerint, egy egyesület életében ez már a kiöregedés 

kora. Remélem, hogy a mi esetünkben ez nem így van. 

Történetünket a szokásos rendezvényeinkről való beszámolómmal kezdem. 

Budapesti rendezvénysorozatunk ebben az évben is az Aranytíz Kultúr-

házban volt – amint immáron huszonhárom éve, minden hónap azonos napján, 

azonos órában.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szekeres István, prof. dr. Váralljai 

Csocsán Jenő és Dr. Bérczi Szaniszló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. J. Újváry Zsuzsanna elnök és  

Pandula Attila előadó 

 

 

Aranytíz műsor képek 
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Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  

2016                             UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 Magyar Őstörténeti  

Találkozók Titkársága  

Sekretariat der „Treffen zur 

Frühgeschichte der Ungarn” 

 
 

Háromszor jelölve az Európa Tanács „René Descartes” tudományos díjra 

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

 

Árpád fejedelem díj 2012 

Encyclopaedia Hungarica tulajdonosa 

 

Közérdekű Egyesület 

Gemeinnütziger Verein 

 

Hungarian Historical Society of Zurich 

Association Historique Hongroise de Zurich 

Società Storica Ungherese di Zurigo 

Associación Histórica Húngara de Zürich 

 

CH-8004 Zürich,  

Birmensdorferstrasse 51 

Postfach 502  

zmte@freemail.hu  

www.zmte.org 

Postkontonummer: Zürich 80 36214-1 

IBAN elektronisch: CH1309000000800362141 

IBAN Papierform: IBAN CH 13 0900 0000 8003 6214 1 

SWIFT Code/BIC: POFICHBEXXX 

Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8,  

CH-3030 Bern  

Clearing Number: 09000 

Kapcsolati cím Magyarországon: Haraszti Zsuzsanna 

H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10. 

Tel: +36/1/389 4087 haraszti.zsuzsanna@chello.hu 
 

 

 

Budapest 

Meghívó 
 

 

 
 

Nyilvános előadás 

minden hónap utolsó előtti 

csütörtökjén 

Kezdete:  pontosan 17 óra 

Belépés díjtalan 

Az előadást vita követi 

Helye:  

Aranytíz Kultúrház  

H-1051 Budapest,  

V. Arany János utca 10. 
Telefon: 0036/1/354-3400.  

Fax: 0036/1/354-3404 

www.aranytiz.hu 

 

 

 Előadás Elnök 

Január 21. dr. Pandula Attila a MTA (történelemtudomány) 

doktora, ELTE BTK docens, Budapest, ZMTE  

Osztrák-magyar Érdemkeresztek (hadi változatai) 

az első világháború időszakában 

dr. J. Újváry Zsuzsanna 

történész, kandidátus, egyetemi 

docens, PPKE BTK, ZMTE, 

Budapest 

Február 18. dr. Bérczy Szaniszló, kandidátusa, ELTE Fizikai 

Intézet, ZMTE  

A korai gondolkodástörténet néhány szokásáról 

dr. Harai Dénes kandidátus, 

egyetemi tanár. NKE Budapest, 

ZMTE  

Március 17. dr. Frisnyák Sándor professzor emeritus 

Nyíregyházi Főiskola, ZMTE 

dr. Gál András PhD gimnáziumi igazgató, c. 

főiskolai docens, Szerencs 

Tokaj-hegyaljai borvidék – Hazánk első történelmi 

tája 

 

Dr. Kókai Sándor kandidátus, 

intézeti igazgató, egyetemi 

magántanár, Nyíregyházi 

Főiskola, ZMTE 

mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.org/
mailto:haraszti.zsuzsanna@chello.hu
http://www.aranytiz.hu/
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Április 21. Záhonyi András, régi írások kutatója, Budapest, 

MTE 

„A tények azonban makacs dolgok” 

Szekeres István írástörténet 

kutató, Budakalász, ZMTE 

Május 19. Jávor Miklós történész, PPKE BTK doktorandusz, 

Mosonmagyaróvár 

A protestáns reakció kezelése 1956 után, az Állami 

Egyházügyi Hivatal „receptje” szerint 

Prof. Dr. Erdélyi Géza, c. ref. 

Püspök, Rimaszombat, ZMTE 

Június 23. Dr. Tímár Sándor magánkutató, Ingelheim, 

ZMTE  

Barangolás a NÉMETEK földjén (Skambriától 

Britanniáig) 

Mesterházy Zsolt magyar ókor 

kutató, Budapest, ZMTE 

Szeptember 22. Nyári Gábor történész, PPKE BTK doktorandusz, 

Városlőd 

A „nyugatos” menekültek sorsa a második világháburú 

után 

dr. Csihák J. György, a ZMTE 

elnöke, Zürich 

Október 20. dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, kandidátus, 

egyetemi docens, PPKE BTK, ZMTE, Budapest 

Vas vármegye török hódoltatása 

dr. Pandula Attila a MTA 

(tört.tudomány) doktora, ELTE 

BTK docens, Budapest, ZMTE  

November 17. Rihmer Aurél könyvtáros, történész, Budapest, 

ZMTE 

A környezeti változások által bekövetkezett és a 

jövőben feltételezhető népmozgások 

dr. Szederkényi Tibor, az 

MTA  (földtudomány) doktora, 

egyetemi tanár, Pécsi Egyetem, 

ZMTE 

Megjegyzés: háznagy: Molnár Zsuzsanna ZMTE 

ZMTE = a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagja; PPKE = Pázmány Péter Katolikus Egyetem, NKE = Nemzeti Közszolgálati Egyetem; ELTE = Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem, Budapest; BTK = Bölcsészettudományi Kar 

Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians 

Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise 
Segreteria delle riunioni per la storia antica ed alto-medievale degli Ungheresi 

Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros 
01_023_A_W-2016 
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Ugyanitt tartottuk 32. taggyűlésünket június 25-én. 

 

A jegyzőkönyv tervezete. Kapja a ZMTE minden tagja szóbeli beszámoló 

helyett. Részletek a helyszínen.  

Zürich, 2016.június 25.  Dr. Csihák György elnök 

 
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  

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  

32. taggyűléséről 2016. június 25-én, Budapesten 

az Alapszabály 4. pontja szerint 
 

Kezdete: 13,00 óra 
 

A taggyűlésen részt vesz 24 szavazattal rendelkező egyesületi tag (1. sz. 

melléklet). A résztvevők megegyeznek abban, hogy a szavazások nyilvánosak. 

Ezt követően a Taggyűlés 24 igen szavazattal: 

– megválasztja a jegyzőkönyv vezetőjévé Darai Lajost (Kápolnásnyék) és a 

jegyzőkönyv hitelesítőjévé Gedai Istvánt (Veresegyház), valamint Lukács 

Györgyöt (Koppenhága); 

– jóváhagyja az elnökség által előzetesen kiküldött meghívóban szereplő 

napirendet (2. sz. melléklet); 

– a taggyűlés legmélyebb tisztelettel elbúcsúztatja az egyesület elhunyt 

tagjait: Gódor József (Kecskemét), Szabó István Mihály (Budapest) és az 

egyesület érdekében kifejtett munkájukért jegyzőkönyvi köszönetet mond; 

– jóváhagyja a 2015. 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 havonkénti rendezvényekről. 

Továbbra is folytatjuk honlapunk megújítását.  

Tudományos kutatómunkánkat folytatjuk a két munkacsoportunkban:  

A régi magyar nyelvű rovásírások munkacsoportunk havonta ülést tart 

Budakalászon a Kós Károly Általános Művelődési Központban;  

A Horthy-korszak történelemtudományos vizsgálata munkacsoportunk 

újabb rendezvényt szervezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, az 

egyetem campusán. Kötete elektronikusan megjelenik a szokásos 
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megjelenési helyeken. Az Acta Historica Hungarica Turiciensica 

periodika újabban megjelenik a svájci elektronikus könyvtárban is. 

Eddig 72 szám jelent meg.  

Befejeztük a két évig tartó történelemtanár továbbképzést Komarnóban 

(Szlovákia), együttműködésben a Kodolányi János Főiskolával 

(Székesfehérvár) és a CSEMADOK helyi szervezetével, ahol a múlt 

évben 13 személy kapott tanúsítványt a tanfolyam sikeres elvégzéséről. 

A főiskolával közösen előkészítettük a következő tanfolyamot 

Orosházán, szervezéssel a szomszédos Erdélyben és Délvidéken. 

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 pénzforgalma 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 24 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 2017. évi teljes egyesületi műsor 

szervezésével és lebonyolításával. 

C. A taggyűlés köszönetét fejezi ki: Csámpai Ottónak, Darai Lajosnak, 

Harai Dénesnek, Haraszti Zsuzsannának, Molnár Zsuzsannának, 

Pandula Attilának, Szekeres Istvánnak, Vízi László Tamásnak az 

egyesület érdekében kifejtett áldásos tevékenységükért. 

D. A taggyűlés 24 igen szavazattal megválasztja egy évre az elnököt és 24 

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 óra 30 perc. 
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Ezen jegyzőkönyv készült németül és magyarul két-két eredeti példányban 

papíron, mind a négy példány hiteles. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Darai Lajos (Kápolnásnyék) 

 

A jegyzőkönyv hiteles: Gedai István (Veresegyház) és 

 Lukács György (Koppenhága) 

 

Melléklet: 6 db. 

 

Egyesületünk címe: CH-8004 Zürich, Birmensdorferstrasse 51 

Egyesületi közleményt csak e-mail címre küldünk. 

Kapcsolati címünk Magyarországon: 

Haraszti Zsuzsanna, 

H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10. 

Telefon: +36/1/389 4087 

e-mail: 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 három nyelven lehet vitatkozni. 

Digitális folyóiratunkba várjuk az írásokat: zmteszerk@gmail.com 

Honlapunk fennmaradásának biztosítéka: gyakori látogatása! 

 

01_018_A_W 

mailto:haraszti.zsuzsanna1@chello.hu
mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.org/
mailto:zmteszerk@gmail.com


ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

  9 

A taggyűlés résztvevői 
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Entvurf des Protokolls. Geht an alle Mitglieder des UHVZ anstelle einer 

mündlichen Berichterstattung vor Ort. Detailles an der Sitzung. 

Zürich, 25. Juni 2016.  Dr. G. Csihák Präsident 

 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich

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

 

 

PROTOKOLL 
 

der 32. Mitgliederversammlung  

des Ungarisch Historischen Vereins Zürich 

vom 25. Juni 2016 in Budapest 

gemäss Art. 4. der Statuten 
 

Beginn: 13.00 Uhr. 
 

An der Mitgliederversammlung nehmen 24 stimmberechtigte 

Vereinsmitglieder und 1 Gast (Anlagen 1) teil. Die Teilnehmer einigen sich 

darauf, jede Abstimmung öffentlich durchzuführen. Folgende Beschlüsse 

werden mit je 27 Stimmen angenommen: 

– die Wahl von Lajos Darai (Kápolnásnyék) als Protokollführer, sowie 

István Gedai (Veresegyház) und George Lukac (Koppenhagen) als Beglaubiger; 

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

wurde. 
 

Die Mitgliederversammlung nimmt würdevoll Abschied von den verstorbenen 

Mitglieder: Gódor József (Kecskemét), Szabó István Mihály (Budapest) und spricht 

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

– nimmt das Protokoll der Mitgliederversammlung des Jahres 2015 ohne 

Änderung an (Anlagen 3). 
 

Es folgt die Berichterstattung des Vorstandes: 

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

und über die monatlichen Zusammenkünfte in den verschiedenen Ländern.  

Unsere Homepage wird laufend ernauert.  

Unsere wissenschaftliche Forschungsarbeit setzen wir fort in unsren 

zwei Arbeitsgruppen. Unsere Arbeitsgruppe „Altungarische Schriften 

(Keilschriften)” organisiert monatlich öffentliche Sitzungen in 

Budakalász (eine Vorort von Budapest).  

Die zweite Arbeitsgruppe „Analyse der Zeit in Ungarn Zwischen den 

beiden Weltkriege” veranstaltete ein Kolloquium in Zusammenarbeit 
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mit der „Nationalen Universität der Staatsdiener” auf dem Campus der 

Universität; die Referate werden veröffentlicht wie gewönlich. Die 

Periodika „Acta Historica Hungarica Turiciensica” werden auch von 

der Schweizerischen Nationalbibliothek aufgenommen unter dem  Titel 

„Helveticat”, bis Datum 72.  

Die unsere, zwei Jahre dauernde Weiterbildung der Geschichtslehrer, in 

Komarnó (Slowakei) in Zusammenarbeit mit der „Hochschule 

Kodolányi János” (Székesfehérvár/Stuhlweißenburg) und mit der 

„CSEMADOK” (eine landesweite kulturelle Organisation der in der 

Slowakei lebenden Ungarn) haben wir abgeschlossen; 13 Personen 

haben ein Abschluß-Dokument erhalten. 

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 24 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 2017 

vorzubereiten und durchzuführen. 

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

Vereins erbrachten Tätigkeiten an die Mitglieder bzw. Freunde: Ottó 

Csámpai, Lajos Darai, Dénes Harai, Zsuzsanna Haraszti, Zsuzsanna 

Molnár, Attila Pandula, István Szekeres, László Tamás Vízi. 

D. Die Mitgliederversammlung wählt mit 24 Ja-Stimmen den Präsidenten 

und mit 24 Ja-Stimmen die Mitglieder des Vorstandes für je ein Jahr 

(Anlagen 6). 
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Die Anlagen sind wesentliche Bestandteile des Protokolls und sind als 

vertraulich zu behandeln. Das bedeutet, dass die Kenntnisnahme ihrer Inhalte 

den Vereinsmitgliedern vorbehalten ist. Über etwaige Veröffentlichung 

entscheidet der Präsident. 
 

Ende der Mitgliederversammlung: 17 Uhr 30. 
 

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 hat beglaubigt 

István Gedai (Veresegyház) und George  Lukac (Koppenhagen) 
 

Anlagen: 6 St. 
 

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 4037 

e-mail: 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 drei Sprachen. 

 
01_018_B_W 

mailto:haraszti.zsuzsanna1@chello.hu
mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.org/
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Ugyancsak havonta tartotta nyilvános üléseit a „Régi magyar nyelvű rovásírások 

munkacsoport” Budakalászon a Kós Károly Művelődési Központban, Szekeres 

István vezetésével – immáron második éve. 

 

 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  

2016                             UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 Magyar Őstörténeti  

Találkozók Titkársága  

Sekretariat der „Treffen zur 

Frühgeschichte der Ungarn” 

 
 

Háromszor jelölve az Európa Tanács „René Descartes” tudományos díjra 

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

 

Árpád fejedelem díj 2012 

Encyclopaedia Hungarica 

 

Közérdekű Egyesület 

Gemeinnütziger Verein 

 

Hungarian Historical Society of Zurich 

Association Historique Hongroise de Zurich 

Società Storica Ungherese di Zurigo 

Associación Histórica Húngara de Zürich 

 

CH-8004 Zürich,  

Birmensdorferstrasse 51 

Postfach 502  

zmte@freemail.hu  

www.zmte.org 

Postkontonummer: Zürich 80 36214-1 

IBAN elektronisch: CH1309000000800362141 

IBAN Papierform: IBAN CH 13 0900 0000 8003 6214 1 

SWIFT Code/BIC: POFICHBEXXX 

Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8,  

CH-3030 Bern  

Clearing Number: 09000 

Kapcsolati cím Magyarországon: Haraszti Zsuzsanna 

H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10. 

Tel: +36/1/389 4087 haraszti.zsuzsanna@chello.hu 
 

 

 

Budakalász 

Meghívó 
 
 

Nyilvános előadás 

általában minden hónap utolsó 

pénteki napján 

Kezdete: pontosan 17 óra 

Belépés díjtalan 

Az előadást vita követi 

Helye:  

Kós Károly Általános 

Művelődési Központ 

H-2011 Budakalász,  

Szentendrei út 9. 

Telefon: +36/26/340-468  

Fax: +36/26/540-422 

e-mail: info@koskarolymh.hu 

web: www.koskarolymh.hu 

 

 

 Előadás Elnök 

A ZMTE „Régi magyar nyelvű rovásírások” munkacsoportja nyilvános ülései 

 

Január 29. Záhonyi András, a régi írások kutatója, Budapest, 

ZMTE  

A székely rovásírás emlékei, párhuzamai 

Módszertani példák az eddigi olvasatok 

kiegészítésére, a feliratok újraértelmezésére 

dr. Bérczi Szaniszló, a föld-

tudomány ZMTE „kandidátusa, 

ELTE Fizikai Intézet, Budapest, 

ZMTE 

mailto:zmte@freemail.hu
http://www.zmte.org/
mailto:haraszti.zsuzsanna@chello.hu
mailto:info@koskarolymh.hu
http://www.koskarolymh.hu/
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Február 26. dr. Mandics György írás- és művelődéstörténész, 

Budapest  

A Karacsay kódex – ahogy ismerik, és a valóságban 

A Karacsay kódex 1902-ben hatalmas vihart kavart, 

amely mintegy 200 újságcikket szült, (…), végül egy 

könyvecskét 

Szekeres István írástörténet 

kutató, Budakalász,  ZMTE 

Március 18. dr. Mandics György írás- és művelődéstörténész, 

Budapest  

Janus Pannonius és a rovásírás 

Mindenki úgy tudta, hogy Janus Pannonius 

szomorúan, magányban halt meg. A szerző 

felfedezte: ez nem így történt 

Dr. Farkas László PhD 

írásanalitikus, Budapest 

Április 29. Záhonyi András – dr. Bérczy Szaniszló 

Beszélő szavak és rögzítésük különféle jelkészletekkel 

A név mint jelkép, a magyar nyel különlegessége 

Szekeres István írástörténet 

kutató, Budakalász,  ZMTE 

Május 27. Szekeres István írástörténet kutató, Budakalász,  

ZMTE  

A székely írás három ábécéjének történeti összevetése 

A „Nikolsburgi”, „bolognai” és a „Rudimenta” 

ábécéje 

dr. Mandics György írás- és 

művelődéstörténész, Budapest 

Június 24. Szekeres István írástörténet kutató, Budakalász,   

A székely és az ótörök írás ténybeli 

történetkutatásának módszertani összefoglalása  

dr. Mandics György írás- és 

művelődéstörténész, Budapest 

Szeptember 29. Dr. Farkas László PhD írásanalitikus, Budapest 

Az írásanalitika alapműszere: a grafométer. Az 

láthatatlan jeleinek láthatóvá tétele 

dr. Bérczi Szaniszló, a föld-

tudomány kandidátusa, ELTE 

Fizikai Intézet, Budapest, 

ZMTE 

Október 28. Podonyi Hedvig  írásanalitikus, Budapest  

Barokkos szellemben – a kézírásról 

Dr. Farkas László PhD 

írásanalitikus, Budapest 

November 25. Podonyi Hedvig  írásanalitikus, Budapest  

Esettanulmány: íráselemzés s történelemkutatás 

szolgálatában 

Záhonyi András, a régi írások 

kutatója, Budapest, ZMTE  

Megjegyzés: háznagy: Molnár Zsuzsanna ZMTE  

MTE = a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagja;  

ELTE = Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest 

Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians 

Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise 
Segreteria delle riunioni per la storia antica ed alto-medievale degli Ungheresi 

Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros 
01_023_A_W-2016 
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Podonyi Hedvig előadó 

 

 

 

 

 

 
Farkas László előadó és  

az előadás hallgatói 

 

Budakalász műsor képek 

 

Az év – részint új, részint jelentős – eredménye kiadványaink vonatkozásában 

jelentkezik, a szerkesztés tekintetében Darai Lajos bizony nagyon fárasztó 

munkája eredményeként. Mivel a naptári év során nem készült el minden 
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dolgozat, de fontosnak éreztük őket, a 2016. évi XXXI. évfolyambeli 

megjelenés mellett döntöttünk, gyakorlati megfontolásból. 

Az egyik kötet, az utolsó előtti, komáromi „történelemtanár továbbképzésünk” 

vizsgadolgozatait tartalmazza. Több olyan dolgozat készült, amit méltónak 

találtunk arra, hogy egyesületi kiadványaink sorozatába illesszük. Ily módon 

már két ilyen kötetünk van. Az első a Zentai – Acta XXVI/2.  – és most a 

második a komáromi – Acta XXXI/4. – ezen előadás sorozatunk sikerének 

immáron önálló köteteinkben is megjelenő bizonyítéka. 

Különösen büszkék lehetünk az Acta XXXI/5. kötetünkre: „Alapvetés. 

Tanulmányok a magyar eredetről és következményeiről. Oktatási segédkönyv 

II.” Szó sincs arról, hogy az első idejétmúlt lenne. Sokkal inkább arról van szó, 

hogy tananyagunkat kibővítjük az újabb kutatási eredményekkel. Ez a kötetünk 

ismételt bizonyítéka annak, hogy egyesületünk még mindég az egyetemes 

magyarság egyik független tudományos műhelye, de abban egyedülálló, hogy 

nálunk tovább él mindhárom: a tisztességes nemzeti történelemkutatás, 

történelemírás és történelemoktatás. 

Végül pedig elkezdjük emlékkönyveink digitalizálását. Miután Kósa Géza 

tagunk Melbourne-ből néhány alkalommal nagyobb összeget juttatott egyesületi 

számlánkra, elhatároztuk, hogy veszünk egy jobb minőségű gépet, 

odaajándékozzuk egyesületünk jó barátjának, Bogyó Barnának, akinek felesége 

is művész és eddig is, önzetlenül segített nekünk ilyen dolgainkban. Barna 

barátunk sajnos elhunyt, de özvegye, Gődér Hajnal vállalta, hogy a gépért 

cserébe digitalizálja harminc egyesületi évünk, mind a nyolc, különböző méretű 

emlékkönyvét. Kötöttünk erre egy szerződést, és alaposan megtárgyaltuk a 

művésznővel a teendőt. Darai Lajos elkészítette a kötetek tervét, írtunk hozzá 

szövegeket és lesz harminc ilyen kötetünk – minden évről egy. Egyedülálló 

nemzeti kincsről van szó: az egyesület életének kezdetétől, minden 

rendezvényről képek, a műsor, a szereplők aláírásával igazolva. 

Pandula Attila úgy véli, hogy levelezésünk is ilyen kincs és kezdeményezi 

elhelyezését a Magyar Nemzeti Levéltárban. Irataink, kezdettől mostanáig 

rendezett formában rendelkezésre állnak. A Magyar Nemzeti Múzeum érmetára 

már őrzi egyesületünk bronz jelvényét, az Altöttingi Országgyűlésünk emlékéről 

tartott megemlékezésünk (lásd: Acta XXIX/2. és vesd össze: Acta XVIII/1.) 

altöttingi gyertyáját pedig szintén számozottan őrzi, mint egyedi tárgyat. 

Lehet, hogy mindezek inkább a múlt emlékei és rendezésük inkább a múltat 

jelzik, de reméljük, hogy mindezekből újabb eredmények fognak kivirágzani. 

Ehhez kérjük a magyarok Istene áldását. 

 

Zürich, 2017. március, azaz kikelet hava 8. 

 

Csihák György 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00004/pdf/
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00018/pdf/
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00019/pdf/
http://epa.oszk.hu/Acta%20XXIX/2.
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00007/pdf/
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Az egyesületi élet képei 
 

 

Emlékkönyveink őszinte történetünk hűséges tanúi. Mindég jelen voltak 

rendezvényeinken, amit bizonyítanak az itt bemutatott képek. Megörökítenek 

számos feledhetetlen emléket, személyes megemlékezést, boldog pillanatot. 

Bepillantást adnak olyan események hátterébe is, amelyek segíthetnek fontos 

események megértésében. Múltunk becses emlékei. Nézegetése közben 

feltámadnak halottaink, akiket így bárki személyesen is megismerhet. 
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egyesület minden tagja és barátja számára
közvetlen hozzátartozójával

	

I

Heivszín : StefániaPark Irodaház földszintjén, H-1143 Budapest, Stefánia út 101-
103 (a svájci nagykövetség mellett, a régi DOB nagykövetség épülete, a házak
előtt kényelmesen lehet autóval parkolni),

Időpont : 2015 . november 21, szombaton 14-18 óráig . Pontos kezdés!

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület

A megemlékezés alkalmával beiktatjuk új egyesületi tagjainkat.
Szíveskedjék okvetlenül eljönni az, akinek a beiktatása még nem történt meg.
Előadás nem lesz, felszólalásokat kérünk .'b %,l, .j (Ae	d

A közös asztalról költségmentesen mindenki kiszolgálhatja magát kedve
szerint. Lesz szendvics, saláta, sós és édes sütemény, kávé, ásványvíz, üdítők,
friss narancs lé.

A várható létszám megállapítása céljából minden meghívott szíveskedjék
erre a címre jelezni részvételi szándékát 2015 . november 15-ig .

Ünnepi öltözetet kérünk, népviselet külön örömünkre szolgálna .

Zürich/Budapes , 2015 . október 30 .
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