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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története 
 

XXV 
 
A kínai naptár szerintez a tigris éve – nekünk egy kicsit, inkább a bánat éve lett. 
Előző évi, jól sikerült „Horthy műhely-rendezvényünk”, majd évzáró ünnepségünk 

után jött a temetés: január 16-án örökre megváltunk Tudományos Tanácsunk első elnökétől. 
Levezetett 63 tanácskozást és megírta jegyzőkönyveit is. 

Az év első felében őstörténeti munkacsoportunk három hosszabb űlést tartott 
Szántó/Pilis tárgyában – egyet a helyszínen. 
 

 
    MEGHÍVÓ 
 
Tisztelt Címzett ! 
 
Szeretettel hívom a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület nem nyilvános 

összejövetelére. 
Időpont : 2010. február 19, pénteken 15-19 óráig 
Helyszín : 1183 Budapest,Vers u 2. Alexander Étterem 
honlap: alexandercaffe.eoldal.hu   telefon: +36/30/986-3189 

Megközelíthető : Haladás utcai megálló autóbusszal:182, 183, 184,  198, 217, 
282, 284. Villamos: 50 a Határ út-tól, Üllői úton Szarvascsárda térig 

Tárgy : mellékelve (2 irat) 
 
A tárgyat ezúttal elsősorban technikai szempontból részletesen ismerteti 

Egyed Zoltán (kb. 50 perc). Megfigyelései nem egyedülállóak, hasonló 
dolgokkal többen is foglalkoznak, az eredmények a tudományban inkább 
kérdésesek. Egyed Zoltán a többiektől – akik közül az összejövetelen néhányan 
jelen lesznek – abban különbözik, hogy az elektronikus technika legújabb 
eredményeit tudja a tudomány eredményeivel egybevetni és « szélesvásznú » 
képernyőn bemutatni (űrfényképezés, űrgeológia, földrengés és régészet, 
computeranimáció stb.). Sajnos a magyar nyelvészek feledvén legfőbb 
feladatukat, nem szolgálnak megfelelő magyar kifejezéssel.  

Az összejövetel célja, a bemutatott eredmények sokoldalú megbeszélése : 
az alkalmazott kutatási technika megismerése, mit tud abból hasznosítani a 
tudomány, a kutatóknak hasznos útmutatás, a lehetséges közös út keresése stb. 
Ez így persze csak a kezdet. 

Az elmúlt húsz esztendő nemzetünk életében a lemaradásé volt. A kitörési 
pontok keresése mindannyiunk kötelessége – itt főleg ilyesmiről van szó. 

A találkozás reményében, tisztelettel és szeretettel 
 
Dr. Csihák György, a ZMTE elnöke 
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www.zmte.org 
 
Melléklet: 1. Bevezetőm a rendezvényhez amit ott nem fogok elmondani 
         2. Egyed Zoltán vázlata 
 
Kapja:  
 
Aradi Lajos 
Bérczi Szaniszló 
Csihák György   

          V. Csocsán Jenő  
Darai Lajos  
Egyed Zoltán 
Fenyves József  

 Forrai Kristóf 
Frisnyák Sándor 
Grandpierre Attila 
Harsányi Ildikó  
Herceg Ferenc 
Kelemen László 
Költő László 
Lánszki Imre 

Lányi Ernő  
László Péter Sándor 
Mesterházi Zsolt 
Pandula Attila  
Pető Imre  
Rihmer Aurél  
Prokopp Mária 
Sancz Klára Lujza 
Simon Endre 
Szabó István Mihály 
Szederkényi Tibor 
Szeicz Judit 
Szekeres István 
Szőnyi József 
J. Újváry Zsuzsanna 

    Csihák György (Zürich) 
 

Bevezető 

Egyed Zoltán ismertet őjéhez 
 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

Mindenkinek köszönöm, hogy eljön egy rövid ismertető hosszabb megbeszélésére. 

 

Egyesületem 25 éve arról ismert az egész világon, hogy a történelemtudomány magyar 
vonatkozású részének elemzésében helyet ad az újnak, a talán 15 milliónyi magyar körében, 
vállalva a tévedés lehetőségét is. 

Amit ma Egyed Zoltán bemutat, az nem lehet minden magyar kutató előtt ismeretlen, de talán 
keveset beszélnek róla, pedig a világ tudományos közönsége jól ismeri és hasznosítja – néhol 
magyar szakemberek közreműködésével. Tudom például, hogy a magyar régészek kiképzését 
világszerte kiválónak tartják. Így azután nem meglepő, hogy magyar régészek résztvesznek pl. a 
tengerfenék kutatásában. 

Néhány példa, a mai ismertetőnkhöz. Aki járt a mi egyhetes történelmi iskolánkban, találkozott 
néhány filmkivonattal, amit előadásaim kapcsán bemutattam. Több ilyen egész filmmel is 
rendelkezem. Az egyik, francia kutatók filmje az inkákról. Amit most előadok, az mind látható a 
filmen, részint mint kutatási eredmény, részint mint játékfilm. 
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Az utolsó előtti inka, halálos ágyához hívta országa vezetőit és leendő utódját, a fiát. Országa 
akkor nagyobb volt mint ma Brazília és két tenger mosta határait. Fővárosa az akkori és a mai 
Kuckó volt. Az inkák 92 év alatt (1440-1532) alatt annyit építettek, mint a kínaiak 2000 év alatt. 

A kutatók ott, 40-30ezer éves rétegben több teljes emberi csontvázat találtak. A helyreállított 
koponyák meglepték a kutatókat, mert nem mongolid, hanem kelet-afrikai. Ezt a kis kitérőt egy 
budapesti hölgy kedvéért tettem, mert a koponyák “szobrosítása” az ő munkáját dicséri – a 
filmben beszél is, magyarul. 

Az inka, halálos ágyán pontosan megmondta, hogy mikor, keleten megjelennek hódítók, akik 
elpusztítják országát. Halála után fia elhatározta, az ország megvédését – a történet közismert. 

Derék kutatóinkat a jóslat érdekelte: a csillagokból olvasta az inka. El is mondják a “legendát” – 
persze “csillagnyelven”. 

Tudnunk kell, hogy van olyan komputer program (sajnos ezeknek a kifejezéseknek sincs magyar 
neve), ami segítségével a csillagos eget a Föld bármely pontján, a képernyőn, sok évre 
visszamenőleg, meg tudják jeleníteni. 

Ismét egy kis kitérő. Ausztrália közepén, az aboriginek szent hegyén magam is fényképeztem 
olyat, amit tilos, mert szent és fehér ember nemigen látott. A kép kora kb. 40ezer éves. Érdekes a 
kormeghatározás technikája. A teljesen sötét barlang falai tele vannak színes képekkel. 
Égésanyag itt sincs, amint nincs se Egyiptom piramisai belsejében, se Kutya, se Dunhuang 
barlangjaiban (mivel világítottak a hunok/szkiták?). Az abo-képek kormeghatározása a kép 
ábraelemzésével történik – amit most nem ismertetek. De van a teljesen sötét barlang tetejére 
festve csillagos ég, aminek korát – az előbb említett komputer-technikával megállapították. Így, 
a festmények korát kétféle technikával is azonosították. Kérem jól megérteni: ez tudomány. 

Térjünk vissza az inka halálos ágyához. A filmben mutatják egy hegyről nézve Kuckó mai 
városát: látható a nagy forgalom is, mintha Budapestet néznénk a Hármashatár-hegyről. Erre a 
valódi képre rávetítik egy az egy-ben az ősi Kuckó régészeti térképét. Jól látható a mai városon a 
hajdani város képe: a falak, a védőművek, az épületek stb. 

Eltűnik a mai kép, marad a régészeti és megjelennek, majd mozognak a különféle égi testek. 
Mondják hozzá a legendát és pontosan megmutatják, hogy a csillagokban miként volt megírva, 
hogy a várost hogyan kellett felépíteni. 

Ezután elmondják a haldokló inka jóslatát és mutatják hozzá az akkori csillagképeket. A fia 
pedig csinálhatott amit akart (ezeket a jeleneteket mutatják a közbeiktatott játékfilmmel) – az 
Inka Birodalom el kellett pusztuljon: mutatják a csillagok. 

Ezekhez hasonló technikát mutat nekünk Egyed Zoltán. Következtetéseivel talán nem áll azon a 
szinten, mint a franciák, de ő csak egy szakács. Szabad legyen emlékeztetnem arra, hogy Nyers 
Csaba is – csak egy szakács. 

Rajtunk is múlik, hogy történelmünket jobban megismerjük, mert amint a csillagokban, legalább 
úgy a múltunkban is rejlik jövőnk. Rajtunk is múlik, hogy mennyire kapcsolódunk a tudományos 
haladáshoz. Ebben az esetben valamihez, amitől ma még nem lehetünk túlságosan leszakadva. 

Tessék kérem besétálni: az ajtót kitárjuk. 

 

Zürich, 2010. január 12. 
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Egyed Zoltán (Budapest) 

 

KKuuttaattáássii   bbeesszzáámmoollóó  
 

Mottó: 
Az egész rejtély megoldásához tehát az visz közelebb, ha nem kettős, hanem hármas  

lépcsőzetességben gondolkodunk, azaz Buda előtt volt Óbuda, azelőtt pedig Ősbuda. Így a két korábbi helyszín 
épületei, műtárgyai és emlékei egyaránt helyet kaphatnának és megoldódna az a nem kis probléma is, hogy az óbudai 

helyszínre semmifél Atila városa és Árpád vára rommaradványok nem mutatkoztak eddig. 
Darai Lajos 

 
Kutatási előzmények: 

Az itt röviden ismertetett kutatás előzményének tekintem azt a 28 évvel ezelőtti budapesti 
történelem szakkört, amelynek keretében ősi magyar településeket ismertettek meg velünk 
tanáraink. De nem elméletben, hanem gyakorlatban, a helyszínen megmutatva a romokat, az 
emléknyomokat. 

A Szentendre—Pomáz—Budakalász határolta területre jártunk és oda többször is visszatértünk. 
Megálltunk Sashegyi Sándor sírjánál is és egy idős helyi férfi a pomázi Klissza-dombról 
megmutatta, elmagyarázta a város kiterjedését: hol voltak a hatalmas bástyák és merre folyt régen a 
Duna. A Kevély-hegy oldalában óriási épületromokat, kikövezett utakat találtunk, török kardok 
után kutattunk a hegyoldalban és egy érdekes helynél, ahol mécsesek égtek és koszorúk voltak, 
imádkoztunk.  

E felejthetetlen élmény indította el mai kutatásomat. Már gyerekként is könyvtárban olvastam 
utána annak, amit láttam és az ott talált ábrázolásokat, képeket gondolatban elhelyeztem a 
korábban bejárt terepen. Nem lettem régész, de mindig e terület közelében volt dolgom. 

 

A megtalált, rendkívül eredményes új eszköz: 
1996 óta egyre nagyobb területet részletesen megismerve, az apró nyomokat, jeleket figyelve, az 

egészet metszetekkel összehasonlítva kezdtem foglalkozni a kérdéssel. Azután az interneten és a 
könyvtárakból is céltudatosan gyűjtöttem a vonatkozó irodalmat.170  

Végül a Google Earth műholdas keresőről171 a National Geographic magazinban olvastam, ahol 
azt írták: ezzel az eszközzel találnak meg sok helyütt a világon rég eltűntnek hitt városokat. E 
Google Föld ingyenes számítógépes eljárás vagy alkalmazás, amely képzeletbeli172 földgömbként 
használható. A Föld háromdimenziós modelljére mértékhelyes műholdképek,173 légi felvételek és 
földrajzi tájékoztatási174 adatok vannak vetítve. Az alkalmazásban a Föld minden részéről 
leolvashatók a földrajzi helymeghatározók175 és az adott pont magassága.  

Az időszalag segítségével egy adott hely műholdas képei között válogathatunk több évre 
visszamenőleg. Az adott területnél a földben jelenlévő épületeket, vagy a már nem létező falakat is 
kimutatja a program, ugyanis ezek vetülete eltér a környezettől és a rétegben mélyebben lévő vizet 
is láthatjuk. Hőtérképként is működik a rendszer, azaz attól függően, hogy mi van a felszín alatt, a 
hidegebb és melegebb részeket, alakzatokat is megmutatja. És a fejlesztésnek köszönhetően 
lehetőség adódik a műholdas felületre számítógépen tárolt adatból, rajzból, szerkezetből képet 
illeszteni. 

 A Föld programmal 2006-ban kezdtem dolgozni és külömböző irányból vizsgálni a műholdas 
képeket az eltérő időszakokban. 2008 augusztusában a Pomáz—Csobánka területen felfigyeltem  a 
terep változásaira, a lerobbantott egykori bástyák helyére, épületek alapfalaira a föld felszínén. Pár 
nappal később egy 1686-os Buda-Ofen képet elemezve és a műholdas képpel összevetve, 

                                                 
170 Vesd össze, Darai Lajos: „Kitagadott Árpád-örökség?” Acta Historica Hugarica Turiciensia XXIV. évfolyam 2. 
szám, a Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2009/A. (A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
59. sz. kiadványa), 44-73 oldal. http://www.zmte.org  
171 http://earth.google.com/ és http://hu.wikipedia.org/wiki/Google_Earth  
172 Azaz virtuális 
173 http://hu.wikipedia.org/wiki/Műholdkép és http://hu.wikipedia.org/wiki/Google_Maps  
174  A földrajzi tájékoztató rendszert lásd : http://hu.wikipedia.org/wiki/GIS  
175 Azaz koordináták  
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azonosítási pontokat találtam. Ekkor gondoltam arra, hogy a régi képeknek a műholdas területre 
’vetítésével’ több oldalról kapunk támpontokat az egykori városok és épületek akkori helyzetéről.  

Az Ezüsthegy felől 2009 októberében sikerült egy 16. századi köztudottan Székesfehérvárt 
ábrázoló képet háttéri azonosítással a Budakalászi fennsíkra helyeznem. Megállapítottam, hogy a 
Kevély-hegy keleti oldalán volt található a Szent Péter és Pál székesegyház, amelyet IV. Béla 
építtetett 1230 tájékán egy Géza kori kis templomot lebontatva. Ismert, hogy Szent Gellért 
halálának helyszínén építtette. Mivel 1046-ban a ma ismert Buda még nem létezett, nem a ma 
ismert Pesten ravatalozták fel a püspököt.  

Több kép összehasonlítása a műholddal készített képek segítségével, együttesen jól megmutatja, 
hogy az egyes  műtárgyak176 hol álltak egykor és most hol találhatók.  Hunyadi Mátyás renaissance 
felsö vára sem ott állt, ahol ma feltételezik.  

 

Az új eszköz és a hagyományos kutatás egyesítése: 
 Atila városáról szóló mondák alapján azt írták krónikásaink, hogy Árpád, a magyarok fővezére, 

ennek a várnak a helyén ütötte fel fejedelmi szállását és itt lett a királyi szállás is. Itt alakult ki az a 
központi székhely, amely évszázadokig Buda, majd Vetus-Buda néven szerepelt a történelemben. 

A 15. és 16. században sok régi szövegben megtalálható a Sicambria név és az akkor élők 
tudomása szerint ez a Sicambria nevezetű város azonos Etzelburggal, Atila városával. Jónéhány 
adat szól arról, hogy ez a régi Atila-város, Sicambria, Buda (Vetus-Buda) ebben a korszakban is 
már sok rommá vált épülettel rendelkezett. Így érthetö, hogy ma már nagyon nehezen ismerhető fel 
itt mind e régi maradvány. A föld felszíne alatt azomban bizonyára megvannak a bizonyítékai 
ennek a müveltségnek. Ezekhez most hozzájuthatunk, ha megfelelően módszeresen 
alkalmazzuk új eszközünket.   

Az pedig Anonymus adata, hogy a magyarok átkelve a Dunán, Atila városába mentek és ott 
megcsodálták a romba dőlt, illetve még álló palotákat. Ezt a helyet választotta Árpád fejedelem 
először szálláshelyül Pannóniában és szent István király, aki tőle származott, ezért alapította ennek 
közelében Alba városát. Ezt Kálti Márk Képes Krónikája megerősíti. Csak a király kiváltsága volt 
hogy fehér kőből építsen várat, a fehér szín miatt, amely a főhatalom jelképe volt, ami 
őstörténelmünkben és mondáinkban mindenütt jelen van.  

 Szent István által,  Árpád fejedelem temetési helye mellett, alapított Fehér-egyháza köré város 
épült. Az Alba ezért a forrásvízi, messziről is jól látható mészkőre is utalhat. Ugyanakkor Alt-Ofen 
történészeink szerint Ó-Buda neve németül, ami azon a nyelven kályhát, illetve mészégető 
kemencét jelent (pest – hun szó, kemencét is jelent, amiben pl. a fémet olvasztoták). Ilyet pedig 
csak  bánya közelében építettek, hogy ne kelljen messzire szállítani a követ. Domboldalba építették 
és a szigetelés miatt földdel borították, s még erdő mellé a fűtőanyag miatt (több ilyen kemencét 
föltártak pl. Somogyjád határában). Oláh Miklós esztergomi érsek Hungaria c. művében azt írta, 
hogy Buda-Bleda „azt a várat, amelyet Atila Sicambria városa mellett épített és Atilának 
neveztetett, a saját nevéről Budának mondta... A magyarok azt a várat és várost manapság is 
Budának hívják, a németek pedig hol Ecelburgnak, vagyis Atila várának, hol Ofennek, a 
mészkőégető kemencékről”.  

A műholdas képeket a metszetekkel közösen tanulmányozva és jól ismerve a terepet, úgy 
gondolom, a királyi Fehérvár, ősi városunk ezen a területen található, a Pilisborosjenőtől 
Szentendréig húzódó területen, Budakalászt, Csobánkát és Pomázt is magába foglalva. 
Ismertetömben több ilyen képet mutatok. 

 
Budapest, 2010. január 12. 
 
Melléklet: 1 db kép 

 

 

 

 

                                                 
176 Építészeti tárgyak  
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A képen Pandula, Lányi, Csihák, Simon 

 

 
A képen Szederkényi, Darai, Fenyvesi, Szőnyi 



 204 

 
A képen az előadó Egyed Zoltán 

 
Az első rendezvényen 12 fő és a másodikon 11 személy vett részt, azonos helyszínen. 

Megismerkedtünk ezzel – a Magyarországon még alig ismert – kutatási technikával és a megjelent 
kiváló szakembereink sok értékes útmutatást adtak a fiatal kutatóknak. A meghívóból nem derül ki, 
de mindkét alkalommal előadott Fenyves József nukleártechnikus, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet (Budapest) munkatársa is.  
 A harmadik összejövetel Szőnyi József (polgi!), a Pilisszántóért Egyesület elnöke 
meghívására Pilisszántón volt.  
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MMMMMM 

« Világosság Szántó felett » 

MEGHÍVÓ 
 
         

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Pilisszántóért Egyesület szeretettel hívja a két 
egyesület tagjait és közeli hozzátartozóit közös zártkörű rendezvényükre : 

 
Időpont : 2010. június 6 vasárnap. Egész nap. 
Találkozás : 10.15-kor az autóbusz megállóban Pilisszántó község templománál (ez buszmegálló 
is). A volánbusz indul, Bp., Árpád híd pesti hídfőjétől 9.25-kor. A busz óránként közlekedik oda-
vissza 21 óráig. 
Szállás: Szántón csak turistaszállás van magánháznál. 

Kirándulás. Távolság: 500 méter, szintkülönbség: 0 méter. Vezető és a történelmi helyeket 
ismerteti: Szőnyi József. Öltözet: az időjárásnak megfelelően (esőkabát, magas szárú cipő). 
Római katolikus istentisztelet 9 órakor van a helyi plébániatemplomban. 
Étkezés: önellátó alapon. Szántón egy cukrászda van (sütemény, ital). Étterem Szentkereszten – 3 
km. 
Faluházba érkezünk kb. 12.30-kor. Ott is elfogyasztható a saját étel.   
Előadás: 14-16 h. – a ZMTE előző két rendezvénye folytatásaként (L.: honlapunkon 
magyar/egyesületi hírek és eszmecsere/történelem menüben www.zmte.org). 
Felkért előadó: Bérczi Szaniszló (nem tud jönni), Darai Lajos, Egyed Zoltán, Grandpierre Attila, 
Szőnyi József: Csillagösvényen (a Boldogasszony kápolna építése stb.) Minden előadást 
megbeszélünk 17 óra után. A kápolnához a rendezvény keretében nem megyünk. 

A tudományos kutatómunkát őstörténeti munkacsoportunkban folytatjuk, amint elkezdtük 
idén február 19-én és április 23-án. A csoport vezetője Bérczi Szaniszló. Megbeszélés a helyszínen. 

Emléklapot kap, aki a határidőig szabályosan jelentkezik és a rendezvényen egész nap részt 
vesz. 
 
Jelentkezés írásban (ez vonatkozik az előadókra is!): Pilisszántóért Egyesület, Szőnyi József 
elnök, H-2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 20, vagy ZMTE dr. Csihák György, A-7400 Oberwart, 
Panoramaweg 14, zmte.hu 
 
 
Jelentkezési határidő: 2010. május 31. Részvételi díj nincs. 
 
Pilisszántó/Zürich, 2010. április 14. 
 
 Dr. Csihák György   Dr. Bérczi Szaniszló C.Sc.       Szőnyi József 
 ZMTE elnök      Pilisszántóért Egyesület elnöke 
 
   
 Előadónk itt is az előbbi kettő volt, és meghallgattuk Darai Lajos elmélkedését: „Kitagadott 
Árpád-örökség” címmel. 
 Ebédeltünk egy kedves falusi vendéglőben és a város volt polgármestere (polgi) vezetésével 
megnéztük a város nevezetességeit: az újonnan épített Boldogasszony kápolnát, a középkori 
barlangrendszer maradványait, és a hajdani – összesen tizenhét! – nagyváros romjai közül a 
nevezetesebbeket.  
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Ebéd a vendéglőben 



 207 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kezdete: 13,00 óra 
 
A taggyűlésen részt vesz 25 szavazattal rendelkező egyesületi tag és 1 vendég (1. sz. melléklet). A 
résztvevők megegyeznek abban, hogy a szavazások nyilvánosak. Ezt követően a Taggyűlés 25 igen 
szavazattal:  
– megválasztja a jegyzőkönyv vezetőjévé Darai Lajos (Kápolnásnyék), a jegyzőkönyv hitelesítőjévé                                                                                                
Csámpai Ottó (Pozsony);  
– jóváhagyja az elnökség által előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendet (2. sz. melléklet). 
 
A taggyűlés: 
– legmélyebb tisztelettel elbúcsúztatja az egyesület elhunyt tagjait: Egyed Attila (Calgary) és Zachar 

József (Budapest) és az egyesület érdekében kifejtett munkájukért jegyzőkönyvi köszönetet mond; 
– jóváhagyja a 2009. évi taggyűlés jegyzőkönyvét változtatás nélkül (3. sz. melléklet). 
 

 

  Jegyzőkönyv 
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 26. taggyűléséről 

2010. június 19-én, Budapesten 
az Alapszabály 4. pontja szerint 
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Az elnökség beszámolója az alábbi részekből áll: 
1. Az elnök beszámol az egyesület egész tevékenységéről és a különböző országokban megtartott 

havonkénti rendezvényekről. 2009. október 16-án, Horthy Miklós és korával foglalkozó 
tudományos műhely-rendezvényünk volt Budapesten, amit 2010. november 4-én ismétlünk. 
Őstörténeti munkacsoportunk 3 hosszabb ülést tartott Szántó/Pilis tárgyában. A 
tanártovábbképzést folytatjuk Zentán. Tudományos Tanácsunk hat ülést tartott. Folytattuk 
honlapunk megújítását. Eddigi és újabb kiadványaink teljes szöveggel bekerülnek a magyar (napi 
látogatószám 60.000) és az EU digitális könyvtárába. Ez eddig 60 kötet. Az utolsó 8 csak 
digitálisan. A 60. kiadványt felújítottuk.  

2. Az elnökség jelenlévő tagjai beszámolnak saját végzett munkájukról. 
3. A pénztáros beszámol a pénzügyekről (4. sz. melléklet) és bejelenti, hogy az egyesület pénz-

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

 
A beszámolót követően: 

A. a taggyűlés felkéri az egyesület minden tagját, hogy tevékenységével segítse egyesületét és 
anyagilag is, hiszen tagdíj nincs. Az egyesület közhasznú intézmény, az adományok az adóban 
elszámolhatók. 

B. A taggyűlés az alábbi határozatokat hozza mindig 25 igen szavazattal: 
- elfogadja az elnök beszámolóját és a felmentést megadja; 
- elfogadja az elnökség beszámolóját és a felmentést megadja; 
- elfogadja a pénztáros jelentését és a felmentést megadja; 
- elfogadja a számviteli ellenőrök jelentését és javaslatukat határozatra emeli; 
- megbízza az elnökséget a 2011. évi teljes egyesületi műsor szervezésével és lebo-

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

tevékenységükért, továbbá Molnár Zsuzsannának és Lányi Ernőnek. 
D. A taggyűlés 25 igen szavazattal megválasztja egy évre az elnököt és 25 igen szavazattal egy évre az 

elnökség tagjait (6. sz. melléklet).  
 
 A mellékletek a jegyzőkönyv lényeges részét képezik, ami azt jelenti, hogy tartalmuk csakis az 
egyesület tagjai tudomására hozható. A nyilvánosság körének bővítéséről az elnök dönt. 
 
Vége: 17.00 óra. 
 
 Ezen jegyzőkönyv készült németül és magyarul két-két eredeti példányban papíron, mind a négy 
példány hiteles. 

 

 
 

Darai Lajos (Kápolnásnyék) 
Jegyzőkönyvvezető 

 
A jegyzőkönyv hiteles: 

 

 
                                                                                    

Csámpai Ottó (Pozsony) 
 

Melléklet: 6 db  
Egyesületi közleményt csak e-mail címre küldünk. 

Kapcsolati címünk Magyarországon: 
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vitéz Rihmer Aurél H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4. 

Telefonszáma: +36/1/3256643; +36/20/5654419 
granasztoi@yahoo.com 

 
Közlemény: 

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

 

Honlapunk: www.zmte.org 
Segítség: aki tud, biztosítson ide kapcsolatot (link). 

Eszme-csere rovatunkban 3 nyelven lehet vitatkozni.  
Digitális folyóiratunkba várjuk az írásokat: zmteszerk@gmail.com 

Előkészületben saját wikipediánk!  
Honlapunk fennmaradásának biztosítéka: gyakori látogatása! 

 
  
 
 
 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület                Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich 
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága    Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn 
 
 

  

             

                                                     Protokoll 
                              der 26. Mitgliederversammlung des Ungarisch Historischen Vereins Zürich 

                              vom 19. Juni 2010 in Budapest 
                            gemäss Par. 4. des Statutums 

 
Beginn: 13.00 Uhr. 
 
An der Mitgliederversammlung nehmen 25 stimmberechtigte Vereinsmitglieder und  1 Gast (Anlagen 1) teil. Die Teilnehmer einigen sich darauf, jede 
Abstimmung öffentlich durchzuführen. Folgende Beschlüsse werden mit je     Stimmen angenommen: 

- die Wahl von Lajos Darai (Kápolnásnyék) als Protokollführer, sowie Ottó Csámpai (Pressburg) und                                     
als Beglaubiger;  
- die Tagesordnung (Anlagen 2), welche vom Vorstand im voraus versandt wurde. 
 
Die Mitgliederversammlung 
- nimmt würdevoll Abschied von den verstorbenen Mitgliedern: Attila Egyed (Calgary) und József Zachar 
(Budapest) und spricht den Verstorbenen ihren Dank für die Verdienste um den Verein aus; 
- nimmt das Protokoll der Mitgliederversammlung des Jahres 2009 ohne Änderung an (Anlagen 3). 
 
Es folgt die Berichterstattung des Vorstandes: 

1. Der Präsident erstattet Bericht über die gesamten Aktivitäten des Vereins und über die monatlichen 
Zusammenkünfte in den verschiedenen Ländern. Am 16 Oktober 2009 veranstalteten wir ein – 
„workshop” betreffend Horthy und seine Zeit – die Fortsetzung folgt in diesem Jahr. Die 
Arbeitsgruppe „Frühgeschichte” hat drei Tagungen in der Angelegenheit „Szántó/Pilis” 
(Altofen/Buda). Die Weiterbildung der Geschichtslehrer in Senta (Serbien) wird fortgesetzt. Der 
Wissenschaftliche Beirat hatte 6 Sitzungen. Unsere Homepages wurde weitererneuert. Unsere 
Publikationen (gegenwärtig 60, die letzten 8 nur in digitalisierten Form) werden sowohl in das 
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Ungarischen- (tägliche Besucherzahl 60.000), als auch in das EU-Digitalisierten-Bibliothek 
vollumfänglich aufgenommen (die Nummer 60. erneuert wurde).  

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

3. Der Kassierer referiert über die Finanzen des Vereins (Anlagen 4) und teilt mit, dass die Bilanz am 
Ende des Berichtsjahres mit einem negativen Saldo abgeschlossen wurde. Der Verein besitzt kein 
Vermögen. 

4. Die Rechnungsrevisoren stellen ihre Berichte und Vorschläge vor (Anlage 5). 
5. Die Berichte enthalten mehrere Anregungen. 

 
Nach den Berichterstattungen: 

A. Die Mitglieder des Vereins werden dazu aufgerufen, den Verein auch finanziell zu 
unterstützen, da der Verein keine Mitgliederbeiträge erhebt. Infolge Gemeinnützigkeit sind die 
Spenden steuerwirksam. 

B. Durch die Mitgliederversammlung werden mit jeweils 25 Ja-Stimmen beschlossen: 
- der Bericht des Präsidenten wird angenommen und Décharche erteilt; 
- der Bericht des Vorstandes wird angenommen und Décharche erteilt; 
- der Rechnungsbericht wird angenommen und Décharche erteilt; 
- der Bericht und Vorschläge der Rechnungsrevisoren werden angenommen und ihre 

Vorschläge zu Beschlüssen erhoben; 
- der Vorstand  beauftragt wird, alle Veranstaltungen des Jahres 2011 vorzubereiten und 

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

Tätigkeiten an die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates vom UHVZ, sowie an Zsuzsanna 
Molnar und Ernő Lányi. 

D. Die Mitgliederversammlung wählt mit 25 Ja-Stimmen den Präsidenten für ein Jahr, mit 25 Ja-
Stimmen die Mitglieder des Vorstandes für je ein Jahr (Anlagen 6).  

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

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

etwaige Veröffentlichung entscheidet der Präsident. 

 
Ende der Mitgliederversammlung: 17.00 Uhr. 
 
 Dieses Protokoll ist in deutscher und ungarischer Sprache auf Papier in je zwei Originalen verfasst 
worden; alle vier Exemplare sind beglaubigt. 

 

 
 

Darai Lajos (Kápolnásnyék) 
Protokollführer 

 
Das Protokoll haben beglaubigt: 

 

 
                                                                                    

Csámpai Ottó (Pressburg) 
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Anlagen 6 St. 

Vereinsmitteilungen werden nur auf e-mail Adresse geschickt. 
Unsere Verbindungsadresse in Ungarn: 

v. Rihmer Aurél 
H-1027 Budapest, Bajvivó utca 4 

Telefonnummer: +36/1/ 325 6643, +36/20/5654419 
granasztoi@yahoo.com 

 
Mitteilungen: 

 
Die elektronische Adresse des Vereins lautet: zmte@freemail.hu  Wir bitten um Ihre e-mail Adresse 

 

Unser Homepages www.zmte.org 
Bitte:  besorgen Sie Kontakte dazu (link). 

Die Spalte „Meinungs-Austausch” steht Ihnen zur Diskussion zur Verfügung. 
Unsere eigene wikipedia in Vorbereitung! 

 

 
 
 
 
 
 
 Az elnökségbe ismét azokat a személyeket választottuk, akiket az előző évben. Új tagja az 
elnökségnek dr. Szikora István, aki szabadkai előadássorozatunkat szervezi sikerrel. 
 Tudományos Tanácsunk az év folyamán három ülést tartott – megállapodásunk szerint a 
tikárjai vezetésével. Megbeszéléseink főtárgya a november 4-re, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemre meghirdetett, szűk körű, közös műhely-rendezvény volt: „Kisérlet Horthy Miklós 
személye és kormányzati idejének eredményei értékelése és elhelyezése a magyar történelemben, 
kizárólag a történelemtudomány szakmai szempontjai szerint.” Az alábbi meghívót kapta 
egyesületünk minden tagja és néhány, előadásra felkért más személy: 
 
 
 
 

Meghívó 
 

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  és a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem  

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 
közös tudományos tanácskozására 

 
Ideje: 2010. november 4 (csütörtök),  10 órától 19 óráig. 
Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, H-1101 Budapest, X., ker., Hungária krt.  

9-11., Zrínyi terem tel.: 36(1) 432-9000. 
Tárgya: Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének eseményei értékelésére és 
elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a történelemtudomány szakmai szempontjai 
szerint.  

A rendezvényen érvényes az egyesület (ZMTE) nyilatkozata és házirendje. Ebben a 
tárgyban 2009-ben megvitattuk a következő személyek egyes nézeteit, akik az itt meghirdetett 
rendezvényen is ezúttal meghívott előadók:   Darai Lajos,  Gedai István,  Pandula Attila, Rihmer 
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Aurél, Szabó Á. Ferenc,  Zachar József (†) (erre az alkalomra írt dolgozatával lesz jelen). A 
következő személyek névre szóló meghívását tervezzük: Arady Lajos, Balogh Ádám, Beke Margit, 
V. Csocsán Jenő, Horváth Csaba, Kaiser Ferenc, Kovács Eleonóra, Krasznay Béla, Ravasz István, 
Salamon Konrád, Somorjai Béla, Szakály Sándor. 

Jelentkeznie írásban csak a szereplőnek  kell: 1) előadó -  az előadás címével, rövid 
legfeljebb 15 soros összefoglalójával, technikai- és időigényével (lehetőleg nem több, mint 30 
perc); 2) hozzászóló – a tárgy meghatározásával (legfeljebb 10 perc időigény); 3) aki csak a végén, 
a műhelyvitában kiván szerepelni; és mindenki rövid önéletrajzzal (számunkra ismeretlen személy 
esetén). 

A jelentkezést küldeni a jelen meghívó egyik aláírójához kell. Legkésőbb a rendezvényen 
le kell adni a dolgozatot papíron és lemezen word programmal írva. Aki így nem adja le, az nem 
szerepelhet. A jelentkezés sorrendjében minden jelentkezést igyekszünk elfogadni. Előadó, 
hozzászóló csak az lehet, aki szabályosan jelentkezett. Aki nem kap értesítést 2010. október 15-ig, 
az a kért időben szerepelhet. Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 15. 
 A rendezvényen  belépődíj nincs, minden előadást megvitatunk. Mivel a rendezvény 
tudományos műhely, ezért az előadóktól, hozzászólóktól elvárjuk, hogy a rendezvény egész ideje 
alatt jelen legyenek. A megbeszéléseket hangszallagon rögzítjük, előadás, hozzászólás és 
megbeszélés megjelenik a ZMTE honlapján PDF ingyen letölthető formában és a magyar valamint 
az európai digitális könyvtárban is. Se résztvételi díj, se juttatás, se ellátás nincs. 
Sajtónyilvánosságot biztosítunk. Ebéd a helyszínen befizethető, ára 605 forint. 
 Az egyesületről és az egyetemről, szokásainkról, rendezvényeinkről, tevékenységünkről 
honlapunkon minden tájékoztatás elérhető. Személyes megbeszélésre számos helyen, a 
rendezvényeinken van mód. Minden résztvevőnek ajánljuk, hogy a ZMTE honlapján olvassa el 
Balogh Ádám, Farkas Ferenc, Isépy Dezső, Juba Ferenc, Radnóczy Antal, Tancsák János, Teleki 
Géza vonatkozó írásait. 
 A jelen meghívót kapják az egyesület tagjai és más meghívott előadók.  
 
Zürich/Budapest, 2010. január 29. 
 
Dr. Csihák György          Dr. Felházi Sándor                            Dr. Zachar József (†) 
a ZMTE elnöke                   mk., ezredes, dékán                           a ZMTE Tudományos Tanács  
zmte@freemail.hu              felhazi.sandor@zmne.hu                   elnöke 
www.zmte.org  www.zmne.hu                                 
 
 
 Szeptember végén az alábbi levéllel fordultam a rendezvény résztvevőihez: 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2O1O. 
november 4-i közös műhely-rendezvény 

résztvevőihöz 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
 Ez a közös műhely-rendezvényünk az Egyetem és az Egyesület között, 2OOO. május 25-én 
aláírt együttműködési megállapodásunk alapján jött létre. E rendezvényért köszönet az Egyetemnek 
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és munkatársainak, akik – részben -  Tudományos Tanácsunkban előkészítették. A rendezvény 
védnöke dr. Lázár János. 
 Az elmúlt évben volt ebben a tárgyban egy zártkörű műhelyünk, jövőre szeretnénk folytatni, 
talán nagyobb nyilvánossággal és ehhez kérjük az idei rendezvényen szíves közreműködésüket és 
javaslataikat. 
 Műhelyről, tehát nem előadássorozatról van szó, ezért szeretnénk, ha minden résztvevő 
végig jelen lenne és a tárgy tudományos feldolgozásában résztvenne. Gondosan előkészített, 
részletes műsorfüzetet minden szereplő előre kap. 
 A múlt évben nem szerepeltem és amikor elhatároztam, hogy idén jelentkezem mint előadó 
is, egy tudományos vitában való résztvételre gondoltam. Közben szereztem a lesújtó tapasztalatot: 
nincs vita. Vannak szekértáborok, ahonnan – több-kevesebb tisztességgel – „kijelentések” 
hangzanak, amelyek elemzése, valódi megvitatása teljességgel hiányzik. Sokszor értelme sem lenne 
a sok ferdítés, csúsztatás és másegyéb gyarlóság miatt. 
 Mára ott tartunk, hogy már nem iskolák, közösségek vannak, hanem csak azok szószólói. 
Minden rendezvényen ők nyilatkoznak, de már kérdezni sem szabad. 
 A jelenség szinte az egész társadalomtudományunkra érvényes. Kijelentések vannak, az 
egyes csoportok tagjai egymást idézik, esetleg dicsérik – a másik társaságot legfeljebb becsmérlik, 
de inkább hallgatnak róla. Ez így sokminden, de biztosan nem tudomány. 
 Bementem Budapesten több könyvesboltba és kerestem Horthy-val kapcsolatos könyvet. A 
legtöbb helyen a polcról legalább egy tucat könyvborítóról Hitler mosolyog rám, de ha Horthy iránt 
érdeklődtem, előbb zavartan tanakodtak, majd többnyire ajánlottak egy másik boltot, ahol árulnak 
ilyesmit is. 
 Ebben a helyzetben elhatároztam, hogy előadásom a megadott címmel és keretben 
megtartom, de egyúttal írok egy hosszabb tanulmányt, amiben ez az előadásom csak egy fejezet (az 
ötödik). A címzetteket tisztelettel arra kérem, ne akadjanak fenn azon, ha előadásomban több olyan 
kijelentés van, amihez illik magyarázatot, forrást, hivatkozást adni. Honlapunkon (www.zmte.org) 
magyar/kiadványaink menüben megtalálható egész írásom (142 oldal), átdolgozott második 
formában, ott minden elérhető (Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV/2). 
 Bízom abban, hogy ez a második „Horthy műhelyrendezvényünk” jó előkészítője lesz egy 
jövőre tartandó, talán többnapos rendezvényünknek, amihez ezúton is kérem mindannyiuk szíves 
közreműködését. A részleteket, a javaslatokat kérem beszéljük meg  a „műhelyben”. Ezért is igen 
fontos, hogy egész nap mindenki jelen legyen. Már aki teheti és ezt a – nem egyéni és nem saját 
zsebre menő – nemzeti feladatunkat fontosnak tartja. 
 Figyelem! Autóval a Hős utcai oldalkapuhoz menjünk. A portán PONTOSAN tudjuk meg, 
hogy hová kell mennünk, főleg, ha elkésve érkezünk. A ZMTE tagjai és Beke Margit, Kovács 
Eleonóra, Mózessy Gergely előadása külön teremben lesz. 
  
 Tisztelettel és szeretettel 

 
Csihák György, a ZMTE elnöke 

 
 
 Az előző évi „Horthy-műhely” beszámolóban lévő határozat szerint,  kértem az előadókat, 
hogy az elhangzottakból közösen leszűrt tapasztalataink alapján igyekezzenek kitérni az alábbi 
dolgok elemzésére is: Horthy Miklós valóságos hibái; a Budai Várpalota sorsa; néhány alapvető 
fogalom pontos körülírása, esetleges helyes meghatározása, pl.: anyaország, fasiszta, náci, 
bolsevista, forradalom, ellenforradalom; vitézi rend, lovagrend; magyar nemes, stb. 
 Ismeretlen okból, a rendezvény kezdete előtt három héttel tudatták velünk, hogy a 
rendezvény nem lehet az egyetemen – új helyszínt kellet keresnünk. Mentőangyalunk Balogh Erika 
lett, az Aranytíz Kulturház igazgatója. Ebben a házban vannak budapesti előadásaink – immáron 17 
éve, mindég azonos napon és órában. Kérésünkre azonnal helyet adott házában – mindannyiunk 
hálás köszönete érte! Ekkor a résztvevőkhöz az alábbi levelet küldtem: 
 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2O1O. 
november 4-i közös műhely-rendezvénye résztvevőihez 
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Tisztelt Hölgyek és Urak! 
 
 Az események gyors változása folytán ismét kérjük figyelmüket. 
 Szíves tájékoztatásukra mellékeljük a rendezvény műsorfüzetét. 
 Közös elhatározással eldöntöttük, hogy a rendezvény helyszíne változik: 
 Aranytíz Kultúrház, H-1051 Budapest V., Arany János utca 10. II. em. Bartók terem, (a 
MTA mögötti utca): +36/1/354 3400, aranytiz@aranytiz.hu   www.aranytiz.hu 
 A rendezvény védnöke dr. Lázár János. 
 A ZMTE előadói: Váralljai Csocsán Jenő, Csihák György, Beke Margit, Darai Lajos, Gedai 
István, Halabuk József, Kovács Eleonóra, Pandula Attila, Rihmer Aurél, Mózessy Gergely, Vizi 
László és más jelentkezői: Balogh Ádám, Költő László, Frisnyák Sándor, Miklauzics István, J. 
Újváry Zsuzsanna, valamint személyes meghívottjai: Fejszés Ádám, Szekeres István a közös kezdés 
után külön terembe mennek. Az előadások sorrendjét ott sorsolással eldöntjük. 

 Időrend: 9.00-9.30 közös megnyitó, 9.30-13.00, 5 előadás, elnök Pandula Attila, 14.00-
17.00, 5 előadás, elnök J. Újváry Zsuzsanna, 17.00-19.00 hozzászólás, vita, további terv, elnök 
Darai Lajos. 
 A ZMNE előadói: Arday Lajos, Deák Gábor, Horváth Csaba, Kaiser Ferenc, Kolozsi Béla, 
Salamon Konrád, Szabó A. Ferenc, Szakály Sándor. 

Időrend: 9.30-13.00, 8 előadás, elnök: Horváth Csaba (dékánhelyettes), Szabó A. Ferenc. 
Lévén műhelyrendezvény, ezt követően a társaság csatlakozik a ZMTE csoporthoz. 
 Helyszínen italok, édesség, hideg étel kapható, a környéken több étterem van, önellátás is 
megengedett. 
 Minden egyéb értelemszerűen a meghívó, illetve a műsorfüzet szerint érvényes. 
 Aki tud, szíveskedjék készíteni digitálisan fényképet és küldje el címünkre 
(zmte@freemail.hu).  
 A ZMNE egy hónapon belül összehívja a ZMNE-re a ZMTE Tudományos Tanácsát, ahol 
értékeljük a rendezvényt és megállapodunk a továbbiakról. 
 Az egyetemről, az egyesületről és a rendezvényről csak az nyilatkozhat, akinek arra 
felhatalmazása van. 
 
Zürich/Budapest, 2010. október 27. 
 
 
 
 Csihák György        Prof. Szabó A. Ferenc 
           a ZMTE elnöke                                      egyetemi tanár (ZMNE)  
 
 A rendezvényen az alábbi megnyitót mondtam: 
 
  Jó reggelt kívánok! 
 

Csihák György vagyok, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke. 
Mindenkinek köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a szervezőknek, akik munkálkodnak a 

rendezvény sikerén. Köszönöm az Aranytíznek, hogy befogadta rendezvényünket. Köszönöm a 
rendezvény szereplőinek, hogy nehéz munkát vállaltak egy történelmi kor tudományos 
felderítésében. Az előkészítésben elkövetett hibák miatt többen panaszkodtak – kérem szíves 
elnézésüket. Aki nekem címét megadta, azt tájékoztattam. 

Nem egy előadássorozatra jöttünk, hanem mástermészetű komoly munkára. Ebben a 
tárgyban tavaly rendeztünk egy ilyen egynapos összejövetelt, csak egyesületünk tagjaival. Akkor 
határoztuk el a folytatást ebben a formában és örömünkre csatlakozott a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, s így a rendezvény végén akkor már megfogalmaztuk és aláírtuk azt a 
meghívót, amit csekély változtatással idén mindenki aki érintett,  megkapott. Már most hívok 
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mindenkit a jövő évi azonos tárgyú rendezvényünkre és kérem a mai szereplőket, hogy a nap 
folyamán tegyék meg javaslataikat. Még sehol se tartunk. 

Egyesületem zürichi közhasznú egyesület, tagjai élnek jelenleg öt világrész 21 országában. 
Háromszor előterjeszteték az Európai Unió „René Descartes tudományos díjára” – amire igen 
büszkék vagyunk, mert az egész Kárpát-medencéből eddig még senkit elő sem terjesztettek. A 
díjkiosztó brüsszeli bizottság elnöke felhívott telefonon és közölte, hogy noha az egyik előterjesztés 
szinte szószerint megegyezik a kiírással, mégis ne számítsunk arra, hogy a díjat meg is kapjuk, mert 
Brüsszelben politikai döntéseket hoznak és a svájciakat nem szertik. 

A fordulat óta tevékenységünkhöz írásban gratulált minden magyar államfő és oktatási 
miniszter. 

Már a második magyar őstörténeti találkozónkon 1987-ben Zürichben, megkezdtük a 
műhelymunkát. A jelenlévők közül Pandula Attila ott volt. Megkezdtük az őstörténeti fogalmak, 
lexikonszerű kidolgozását. A kételkedők mindjárt mondták, hogy lehetetlen, hogy a világ négy 
sarkából összesereglett magyarok, majd egyetértenek ilyen szövegekben, hogy „őstörténetünk”, 
„őshazánk”, „honfoglalásunk” stb. Ott volt egy akadémiai nagyság, aki azzal érvelt, hogy az 
akadémián készül egy őstörténeti lexikon és abban minden meglesz. Az utolsó napon volt aki 
könnyes szemmel mondta, hogy nem tudta elképzelni, hogy ez sikerülni fog. Sikerült. 

Több mint 1O év alatt – mindig egy-egy heti munkával – kidolgoztunk 7 ilyen fogalmat. 
Ismételten megvitattuk, lefordítottuk 4 nyelvre és még a fordításokat is keresztbe ellenőriztük. 
Megtalálható kiadványainkban és honlapunkon is. Ebben a munkában már részt vett Váralljai 
Csocsán Jenő professzor Londonban és Darai Lajos professzor is – akik szintén itt ülnek. 

Így kerekedett ki ezután egyetlen közösen írt egyesületi kiadványunk, a „Magyarok 
őstörténete” is, amin legalább három évig dolgoztunk, negyvenen-ötvenen. Megért három kiadást 
magyar és német nyelven. Néhány éve átdolgoztuk és belekerült a genetika új eredményeivel. 
Akkor, kétszer, több napon át, minden szavát megrágtuk. Az egyik csoportot vezette Költő László 
megyei múzeumigazgató, a másikat Csámpai Ottó nagyszombati professzor – mindketten itt vannak 
most – a harmadik csoportot Béres Judit genetikus vezette. Ilyen rövid formában ennek a tárgynak 
biztosan nincs jobb feldolgozása. 

Egy akkreditált felsőoktatási intézmény rektorával írom alá a latin és magyar nyelvű okiratot 
történelemtanárok továbbképzésének sikeres elvégzését igazolandó. Az okirat két oktatási miniszter 
– Pokorni Zoltán és Magyar Bálint – négy engedélyszámát tartalmazza. Címe: „A magyar 
történelem tanításának tartalmi és módszertani megújítása”. Eddig négy helyszínen 138 ilyen 
okiratot adtunk ki, az ötödik helyszínen idén decemberben vizsgáztatunk. Egy-egy ilyen képzés 2 
évig tart. 

Írtunk hozzá egy oktatási segédkönyvet 635 oldal, 29 szerző 42 dolgozata 4 világrész 11 
országából. Ebben a terjedelemben biztosan nincs jobb magyar történelemkönyv. A miniszteri 
engedély melléklete tartalmazza a kötelező irodalmat, ahol kiadványaink tételesen vannak 
felsorolva. Így kiadványaink – ezidáig számszerint 62 – a történelemtanár továbbképzés 
tankönyvei. Megtalálhatók költségünkre 3OO magyarországi és további 73 ország 156 
könyvtárában, valamint PDF ingyen letölthetően honlapunkon és a magyar, valamint az európai 
digitális könyvtárban. 

Végül megemlítem az egyetlen magyarszellemű történelmi lexikont, az Encyclopaedia 
Hungarica-t. Négy kötet, 844-en írtuk, az egész világról, közel két évtizeden át. 

Sokmindenen lehet vitatkozni – egy biztos: ez a három mű, az egyetemes – talán 15 
milliónyi – magyar legjelentősebb közös és független szellemi terméke az utóbbi 6O-7O évben. 
Mindez a magunk erejéből. Mi nem zokogunk évente, hogy az ilyen-olyan pénz – amit mi majd 
elköltünk – idén gyatrábban csordogál. „Átlőve oldalunk, de szabadok vagyunk!” Nem ismerek 
még egy intézményt, amelyik nevében viseli, hogy „magyar” – és akárcsak hasonló teljesítménye 
lenne. Mindez ilyen műhelymunkából származik, amire most is hívunk, baráti szeretettel. 
Elhivatottsággal keressük eközben az együttműködést. A mai magyar történelemtudományban 
számos jelentős dolog indult el ezekből a műhelyeinkből – akkor is, ha nem mindenki tudja. Egy 
székely múzeumigazgató irta nemrégiben, hogy ezzel ne törődjünk, az érdem a miénk akkor is, ha 
sokan azt gondolják, hogy ők turul-madárként szálltak ki a bölcsőből. 
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Noha mindez jólismert sokak számára, azért mondom el, mert most ismét ilyen 
műhelymunkára hívunk és kérem a rendezvény szereplőit, hogy tartsanak ki és vállaljanak 
erejükhöz mérten minél nagyobb feladatot. 

Egyhetes magyar történelmi iskoláinkkal – számszerint 13 alkalommal – végigmentünk az 
egész magyar történelmen. A Horthy-korszakkal ezidáig nem foglalkoztunk. Nagyon kérem: 
tegyünk mindent félre, ami nem idevaló. Tiszta kézzel és fejjel, komoly történészi alapossággal 
dolgozzuk fel, mai életünk, talán legfontosabb megalapozó korszakát. Valódi történész nem riad 
vissza se a tényektől, se az ismeretlentől, az aligfeltárttól. Isten segítségével, fogjunk hozzá. 
 Végül néhány tájékoztató. Ha most itt befejezzük a megnyitót, akkor kérem a 
Nemzetvédelmi Egyetem által felkért előadókat, szíveskedjenek a mellettünk lévő terembe menni. 
Az egyesületi előadók ittmaradnak, mert itt van a vetítővászon, amire két előadónknak szüksége 
van. Amikor ott végeznek, akkor kérem jöjjenek ide vissza, mert a műhely „java” akkor itt lesz. 
 A földszinten van büfé, egy utcányi távolságra több étterem, ahol szerényen is lehet 
ebédelni. 
 Kérem, van-e valakinek olyan kérdése, vagy mondanivalója, amit szerinte mindenki kellene 
halljon? 
 Kérem még néhány percig szíves türelmüket. Most 1O éve írtuk alá a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetemmel együttműködési szerződésünket. Tessék nyugodt lenni, nem lesz itt 
lopott pénzből se ilyen-olyan díj, se pajzs, se kard. Ám egyesületünk támogatására adnak művészek 
műtárgyakat, amiket mi nem pénzzé teszünk, hanem ilyen alkalommal barátainknak adunk. Mint 
most egy festményt az Egyetemnek. 
 Továbbá átadom az Egyetemnek, hálánk és köszönetünk jeléül, egyesületünk fennállásának 
25-éves ünnepére készült fafaragványt. Készítette szintén egyesületünk tagja, Szász Viktor 
székelyudvarhelyi faragómester.  
 Köszönöm a figyelmet. 
 
Budapest, 2O1O. november 4. 
      Csihák György 
 
 
 
 
Az alábbi képek a rendezvényen készültek. 
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 A rendezvényről az alábbi tájékoztató jelent meg: 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közös 
rendezvényéről, Budapest, Aranytíz Kulturház, 2O1O. november 4 

 
Tárgy:  Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének   eseményei értékelésére és 

elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a történelemtudomány szakmai 
szempontjai szerint. (ZMTE) 
Horthy a katona, a kormányzó. (ZMNE) 
 

 A rendezvény a terv szerint, de attól eltérő helyszínen rendben lezajlott. Tekintettel a 
megjelent előadók számára, az előadások két csoportban voltak. 1. csoport. Elnökölt J. Újváry 
Zsuzsanna és Pandula Attila. Előadott: Csihák György, Darai Lajos, Gedai István, Pandula Attila, 
Váralljai Csocsán Jenő, Vizi László Tamás (egy-egy előadás 3O perc, utána 1O-1O perc gyors 
kérdés-felelet). 2. csoport. Elnökölt Horváth Csaba és Szabó A. Ferenc. Előadott: Arday Lajos, 
Horváth Csaba, Kaiser Ferenc, Szabó A. Ferenc, Salamon Konrád, Szakály Sándor. 
 Egyesült a két csoport 16 órakor, majd Darai Lajos vezetésével megvitattuk az előadásokat. 
 Költő László, az egyesület egyik alelnöke a 2. csoportban szerzett tapasztalatai szerint, ott 
uralkodtak a katonai vonatkozások. Ezért, szerencsésebbnek tartaná, ha a két csoport előadásai egy 
közönség előtt lennének. Ez vagy kevesebb előadót enged meg, vagy a rendezvény esetleg kétnapos 
kellene legyen – különös tekintettel, arra, hogy műhely-rendezvényről van szó. 
 Határozatba ment, hogy a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tudományos Tanácsát az 
illetékes titkárja, Szabó A. Ferenc idén december elejére összehívja, ahol közösen értékeljük a 
rendezvényt és döntünk a továbbiakról. 
 A jövőben csak azokat tájékoztatjuk, akik a rendezvényen megjelentek, továbbá aki kéri. 
 Ígéretemhez híven, aki a dolgozatát a kiírás szerint papíron és lemezen, word programmal 
írva és szerkesztve leadta, illetve hamarosan leadja, valamint a helyszínen bemutatott nyilatkozatot 
aláírásával leadja, abból digitális kötetet készítünk és a meghirdetett módon terjesztjük. 
  
   Csihák György, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke 
 
Melléklet: a Műsorfüzet tervezete 
 
 Műhelyünket beharangozandó, a Magyar Hirlap című budapesti napilapban az alábbi cikk 
jelent meg: 
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További részletek megtalálhatók jelen kötetünk mellékletében, a „Műsorfüzet”-ben. 
 Havi előadásaink egész éven át a szokásos rendben zajlottak Budapesten és Szabadkán – 
szintén megtalálható a jelen kötet mellékletében. 
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A képen előadó Nagygyörgy Zoltán Horgosról, Szekeres és Csihák 

 
Tudományos Tanácsunk december 16-án tartotta idei utolsó összejövetetlét, amelyről az alábbi 
jegyzőkönyv készült: 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

a ZMTE Tudományos Tanácsa 66. soros üléséről, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 
2O1O. december 16-án 

 
Jelen van: Csihák, György, Darai Lajos, Gedai István, Harai Dénes, Pandula Attila, Szabó A. 
Ferenc. 
Kimentette magát: Csámpai Ottó és Vizi  László Tamás. 
 
Kezdete: 14.O5 óra 
 

1. A 2O1O. szeptember 24-i ülés jegyzőkönyvét hitelesíti: Szabó A. Ferenc és Pandula Attila. 
2. Zentán vizsgáztat december 18-án Darai Lajos és J. Ujváry Zsuzsanna. 
3. Bérczy Szaniszló távollétében a tervezett rendezvény nem tárgyalható. 
4. A 2O1O. november 4-i „Horthy műhely” közös rendezvényünkkel kapcsolatban Harai 

Dénes átadja három meghívó másolatát: dr. Lázár János, dr. Simicskó István és dr. Tóth 
Zoltán József kapta.  
Csihák György bejelenti, hogy a vonatkozó kötet szerkesztve, mellékleteivel kész, a ZMTE 
előadói következő dolgozataival: Csihák György, Darai Lajos, Gedai István, Miklauzics 
István, Rihmer Aurél és Váralljai Csocsán Jenő. Szabó A. Ferenc jelzi, hogy a ZMNE 
előadói részéről 2O11 januárban a következő dolgozatokat leadja: Arday Lajos, Harai 
Dénes, Salamon Konrád és Szabó A. Ferenc. Harai Dénes vállalja addigra az előszó 
megírását. Ebben az esetben lehetséges, hogy az egész kötet a honlapunkon lesz februárban 
a szokásos formában. 
 
A folytatás tárgyában az alábbi közös vélemény alakult:  
A rendezvényt az eredeti terv szerint folytatjuk, mert hasznos. Szabó A. Ferenc és 
Csihák György 2O11 februárban közös meghívóval az idén elmaradt „műhely-
megbeszélésre” hívja az idei rendezvény meghívottjait, továbbá azokat, akiket a TT tagjai 
2O11. január 31-ig, név és póstai cím megadásával, a TT illetékes titkárának (dr. Szabó A. 
Ferenc, ZMNE, H-1581 Budapest, Pf. 15) írásban ajánl. Személyes megjelenés helyett a 
mondanivaló írásban is elküldhető. További gondolatébresztőnek ajánljuk Csihák György 
dolgozatát: Cum Deo pro Patria et Libertate. „Horthy-fasizmus.” – „Antall-demokrácia”. 
Történelmi előzmény és párhuzam c. dolgozatát, mivel már megtalálható a ZMTE honlapján 
(www.zmte.org/magyar/kiadványok menüben, 12O oldal). Az elhangzott előadásokról 
tájékoztatást nyújtanak a rendezvény füzetében lévő összefoglalók, pl. honlapunkon. 
(Emlékeztetőül. A rendezvény tárgya NEM az én dolgozatom, hanem: „Kísérlet Horthy 
Miklós személye és kormányzati idejének eseményei értékelésére és elhelyezésére a magyar 
történelemben, kizárólag a történelemtudomány szakmai szempontjai szerint.” A 2OO9. évi 
rendezvényen „...elhangzott vita alapján szerencsés lenne több dolog elemzése is, mint 
például: Horthy Miklós valóságos hibái; a Budai Várpalota sorsa; néhány alapvető fogalom 
pontos körülírása, esetleg helyes meghatározása, pl.: anyaország; fasiszta, náci, bolsevista; 
forradalom, ellenforradalom; vitézi rend, lovagrend; magyar nemes, stb.”)  
 
A rendezvény a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen lesz, 2O11. május 26-án, 
csütörtökön 9-17 óráig. 
 
Fontosnak tartjuk az Egyesület tagjai résztvételét – szűkebb érdeklődési körüktől függetlenül 
is – a tárgy sokoldalú feldolgozása érdekében. Társadalomtudományunk által csak 
felületesen feldolgozott olyan dologról van szó, ami nemzettudatunk mai állapotával 
szorosan összefügg. 
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Vége: 16.3O óra 
 
Zürich/Budapest, 2O1O. december 19. 
 
      Csihák György 
      mint jegyzőkönyvvezető 
 
 
  
 A Horthy-rendezvényünkön megemlékeztünk 1956 hőseiről – és a mi kis közösségünk 
gyászáról: ezt a rendezvényt még Zachar Józseffel hirdettük meg, de már nem lehetett közöttünk. 
Megírt dolgozatát családja itt már nem adta elő. 
 „Horthy Miklós katonája” volt az „örök huszár”, Nagy Kálmán, aki Tudományos 
Tanácsunknak is tagja volt haláláig – 2O1O. október 13-án kísértünk utolsó útjára. Így hullanak el 
legjobbjaink „a hosszú harc alatt”. 
 A szokásos két év leteltével befejeződött történelemtanár továbbképzésünk Zentán, ahol a 
sikeres vizsga keretében december 18-án, 16 személy vehette át, a Kodolányi János Főiskola 
rektora és általam aláírt, latin és magyar nyelven kiállított oklevelét. 
 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Kodolányi János Főiskola 
 

120 ÓRÁS TÖRTÉNELEMTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA  
 

Zenta, 2010. december 18 
 

Véget ért a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) és a Kodolányi János Főiskola 
(KJF, Székesfehérvár) kétéves történelemtanár-továbbképzése a zentai Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium és Kollégiumban. „A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani 
megújítása" elnevezésű nyilvántartott szakmai továbbképző tanfolyam megszervezését a ZMTE 
Tudományos Tanácsának, a gimnázium igazgatójának, Gajda Attilának és kiváló tanárának, dr. 
Basa Györgynek, valamint a zentai Bolyai Alapítványnak és titkárának, Vida Jánosnak és 
elnökének, Kormányos Róbertnek köszönhetjük. A befejezést a záróvizsgának megfelelő magas 
színvonalú előadások tették emlékezetessé a tanfolyam szorgalmas és kitartó résztvevői részéről. Az 
előadások szövege összeszerkesztve felkerül a ZMTE honlapjára: www.zmte.org.  
 

A nap csúcspontján 16 tanfolyami résztvevő megkapta a ZMTE elnöke és a KJF rektora 
kézjegyével ellátott, bőrkötésű, latin és magyar nyelvű tanúsítványt a továbbképzési tanfolyam 
eredményes elvégzéséről. Ennek az ünnepélyes átadását dr. Basa György tanár úr remek beszéde 
vezette be a helyi szervezők részéről, majd szólt a résztvevőkhöz dr. Újváry Zsuzsa egyetemi 
docens PPKE, a ZMTE Tudományos Tanács tagja és dr. Darai Lajos főiskolai tanár KJF, a ZMTE 
TT titkára és ők adták át a tanúsítványokat. A résztvevők is elmondták a két év során begyűjtött 
élményeiket, tapasztalataikat. 
  

A történelemtanár-továbbképzés 2009. január 31. és 2010. december 18. között megtartott 
előadásai és előadói a következők voltak:   
 

2009. január 31. Dr. Darai Lajos:  
Megnyitó és tájékoztatás a feltételekről, körülményekről. 
Új szemlélet és módszertan az ember, a társadalom és az emberiség őstörténeti kutatásában.  
A genetika korlátozott embertörténeti alkalmazása.  
A modern ember félmillió éves európai őstörténete.  
Kárpát-medencei magyar eredet és folytonosság.  
 

2009. február 28. Dr. Bérczi Szaniszló:  
Az eurázsiai lovasnépek műveltsége – magyar-eurázsiai kapcsolatok. Műveltségrétegződések. 
Mesterházy Zsolt: 
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Fejezetek a magyar ókor történetéből: 60 keleti honfoglalás a Kárpát-medencében. 
 

2009. március 28. Dr. Költő László: 
A régészet módszertana. Archeometria. 
Az avar továbbélés lehetőségei a Kárpát-medencében temetőelemzések alapján. 
 
Marton Veronika: 
Az I. András király korabeli Imák. (Az első magyar nyelvemlék.) 
1. Magyarország első elárultatása.  
Az 1047-ben írt Imák megtalálásának körülményei. A valódiságáról folytatott közel  
150 évig tartó vita bemutatása.  
Történelmi előzmények a 955 évi Lech mezei csatától I. András királlyá választásáig.  
Mi vitte Andrást arra, hogy Vatát, a nemzeti felkelés vezetőjét imába foglalt átokkal sújtassa? 
2. Az Imák szövegének bemutatása.  Az egyes mondatok, szavak, kifejezések történelmi, 
művelődés- és nyelvtörténeti háttere.  
 

2009. április 25. Dr. Demeter Zsófia: 
A magyar mezőgazdaság és ipar története: 
Uralmi gazdálkodás Magyarországon a 19. században.  
Dr. Lukács László:  
A magyarság néprajza és az összehasonlító néprajztudomány.  
A magyar néprajzi látásmód az ezredfordulón. 
 

2009. május 16. Záhonyi András: 
Az ősi írásemlékek kutatásának módszertana.  
A mezopotámiai kultúra, vallás, tudomány és későbbi párhuzamai. 
A magyar rovásírás és jeleink kapcsolata más írásrendszerekkel. 
Krónikáink bibliai leszármazási rendje 
 

2009. június 13. Szekeres István: 
Bevezetés a történeti összehasonlító jeltörténet módszertanába.  
(Hun–kínai íráskapcsolatok. Székely–hun írásjelek a hunok régészeti leletein.  
A nikolsburgi ábécé keltezése. Három jel a Nikolsburgi ábécéből.  
A székely rovásírás nikolsburgi jelrendszere. Írástörténet és magyar őstörténet. 
A „magyar” név etimológiája.) 
 
Dr. Csámpai Ottó:  
Nemzet és nemzettudat: családok és nagycsaládok, nemzet–előtti etnikai közösségek:  
nemzetség, törzs, a nemzet mint kulturális közösség, a nemzet mint nyelvi közösség, a 
nemzeti jellem és arculat, nemzeti azonosságtudat, a nemzet mint küldetésközösség. 
A magyar nép fejlődése a nemzetségektől a modern nemzetig. 
 

2009. szeptember 12. Dr. Csihák György: 
A magyar nemzet múltja. 
Magyarok őstörténete. 
Sacra Regni Hungarici Corona – Magyarország Megszentelt Koronája. 
 

2009. október 17. Dr. J. Újváry Zsuzsa: 
Európa a középkor végén és a kora újkorban.  
Az Oszmán Birodalom felemelkedése. A középkori Magyar Királyság, mint közép-európai 
nagyhatalom vélt szövetségesei. Az európai nemzetállamok, a kialakuló Habsburg Birodalom és a 
valós ellenség, az Oszmanídák birodalma. 
 

2009. november 21. Dr. J. Újváry Zsuzsa: 
A Magyar Királyság a Hunyadiak korában; a kettős déli végvárvonal kialakulása és funkcionálása. 
A Magyar Királyság élet-halál harca az Oszmán Birodalom ellen a 16-17. században; Mohács és 
következményei.  
A XVI. századi országegyesítési kísérletek.  
Az új végvárrendszer kialakulása és működése.  
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Az oszmán berendezkedés a Magyar Királyságban, a kondomínium rendszere. 
 

2009. december 12. Dr. Frisnyák Sándor—dr. Kókai Sándor: 
 Magyarország történeti földrajza vázlata (895–1920). 
A Kárpát–medencei  
- természeti kép a végleges honfoglalás után, 
- antropogén tájformálás, népessége és az etnikai tájszerkezet változásai (895–1920), 
- magyar településhálózat 900-tól 1920-ig, 
- feudális kori földrajzi munkamegosztás, 
- mező– és erdőgazdaság történeti földrajza 1920-ig, 
- magyar ipartörténeti és közlekedésföldrajz 1920-ig. 
Dr. Kókai Sándor: 
A Temesi Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában  
(1718-1918). 
 

2010. január 23. László Péter:  
Történetföldrajzi jellegű népmozgások Pannonia Inferior és Superior és határvidékén a Kr. e. 4-től a 
Kr. u. 4. századig. 
Történelmi sóutak, borostyánút, aranyút, sólyomút, stb. 
 

2010. február 13. Dr. Újváry Zsuzsa:  
Az Erdélyi Fejedelemség kialakulása; Bocskai István és Bethlen Gábor harcai.  
A 17. századi oszmán-magyar viszony, a háborús békeévek pusztításai: pusztuló magyarság, 
Trianon gyökerei.   
A török-ellenes felszabadító hadjáratok. 
 

2010. március 20. Dr. Váralljai Csocsán Jenő: 
A budavári szobrok és a renaissance előszele. 
Mátyás Graduále és a Hunyadiak származása. 
 

2010. április 17. Dr. Váralljai Csocsán Jenő: 
A budavári királyi palota.  
Ajtósi Dürer és a magyar udvar. 
 

2010. május 15. Dr. Vizi László Tamás: 
Magyar külpolitikai kihívások 1918-tól 1945-ig. 
 

2010. június 19. Dr. Szakály Sándor:  
Magyarország jellemzése a két világháború között. 
A magyar tisztikar szerepe a második világháborúban és annak történelmi következményei. 
 

2010. szeptember 18. Dr. Sallai János: 
A határok szerepe a történelemben Vereckétől Schengenig. 
 

2010. október 16. Dr. Basa György: 
Az I. világháború utáni földreform a régi Jugoszláv Királyság bácskai és bánáti részén. 
 

2010. november 20. Dr. Basa György: 
A második magyar hadsereg és Don-kanyari helytállása és pusztulása.  
 
A tanúsítványt kapott résztvevők: 
Barta Judit, Basa Csehák Zsuzsanna, Csehák Attila, Csonti István, Édes Katalin, Hecskó Izabella, 
†Lévai János, Martonosi Klára, Mészáros Ágota, Mraznica Márta, Nagy Szilvia, Recskó Mihók 
Hilda, Recskó Szabolcs, Ripcó Sipos Elvira, Varga Bertold, Vida János.   
 
 
 
Budapest–Kápolnásnyék, 2011. január 19.                      Dr. Újváry Zsuzsa és dr. Darai Lajos 
 
 



 225 

    
 
 
 

 
 
 
 
 



 226 

 
 
 
 
 



 227 

 
 
 Ezzel 182-re emelkedett, az általunk eddig kiadott oklevelek száma, öt helyszínen. 
 
Zürich/Budapest, 2O1O. álom hava. 
 
      Csihák György 
 
 
Folytatás a következő kötetben. Az összes előzményt a 62. sz. kötetünk tartalmazza. 
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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  
és a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 
közös tudományos tanácskozása 

 

Budapest, 2010. november 4 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
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MŰSOR 
 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth 
Lajos Hadtudományi Kar közös rendezvénye, Budapest, 2010. november 4 

 
Védnök: Dr. Lázár János a FIDESZ-KDMP országgyűlési      
                képviselőcsoportjának vezetője 
 
Tárgy: Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének   eseményei értékelésére és 

elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a történelemtudomány szakmai 
szempontjai szerint. (ZMTE) 

 
Tárgy:  Horthy a katona, a kormányzó 
            (ZMNE) 
 
 9.00- 
 9.15        Ünnepélyes megnyitó. Üdvözlés. Nyilatkozat. Házirend.       Felházi Sándor 
és Csihák György 
                     Helyszín: Zrínyi terem 
9.15- 
9.25    Megalakul a ZMTE, valamint a ZMNE munkacsoport és elvonul az előadások helyszínére: 

ZMTE Kazai terem;  ZMNE IMO   
           Konferencia terem 

 
9.25- Előadások megkezdése / Egy-egy előadás 20-30 perc. /A      munkacsoportokban 11-11 
előadás hangzik el. A ZMTE csoportban az egyesület tagjai adnak elő. /Az előadásokat kérdések, 
hozzászólások követik.  

 
           

13.00-   Ebéd / Egyénileg megvásárolt ebédjeggyel.      

14.00 

14.15-  A rendezvény folytatása: előadások, kérdések, vita. 

16.00 

16.15-  A csoportok munkájának összegzése 

19.00  A rendezvény zárása / Csihák György és Felházi Sándor 

           Helyszín: Zrínyi terem 

19.15   Fogadás 

 
Előadók és témák:        
 
ZMNE előadói: 
 
Arday Lajos:   
Horthy Miklós angol-amerikai megítélése. 
 
Deák Gábor:  
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A Magyar Királyi Honvédség érték- és szimbólumrendszerének kialakulása a Kormányzó katonai 
identitásának tükrében. 
 
Harai Dénes: 
Horthy - a katona 
(pedagógiai-antropológiai közelítés) 
 
Horváth Csaba: 
Horthy Miklós és a Honvédség 
(A Hadsereg, mint a revízió alapja) 
 
Kaiser Ferenc:  
Horthy a haditengerész  
 
Kolozsi Béla: 
Az 1938-41-es magyar területi revíziók jelenkori recepciója 
(tudásszociológiai reflexiók) 
 
Társadalmi emlékezet – felejtés és kegyelet: a hősi halált halt kormányzó-helyettes 
 
Szabó A. Ferenc: 
Horthy Miklós és a kassai bombázás 
 
Salamon Konrád: 
A fővezérségtől a kormányzóságig 
 
Szakály Sándor: 
Horthy – a katona 
 
ZMTE előadói: 
 
Csihák György: 
„Horthy-fasizmus“ – „Antall-demokrácia“. Történelmi párhuzam 
 
Darai Lajos:  
Milyen kormányzónk volt nagybányai vitéz Horthy Miklós? 
 
Gedai István:  
Hóman Bálint 
 

Halabuk József:  

Nagybányai vitéz Horthy Miklós (szereplését lemondta) 

 

Kovács Eleonóra: 
A magyarországi evangélikus egyház a Horthy-korszakban két lelkészpálya tükrében: Gáncs Aladár 
és Irányi Kamill székesfehérvári működése 
 

Mózessy Gergely: 
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Prohászka Ottokár - a keresztény kurzus programadója és kritikusa. 
 
Pandula Attila: 
Horthy Miklós rendjelei és kitüntetései különös tekintettel a társadalomtörténeti vonatkozásokra    
(DVD) 
 

Rihmer Aurél: 
A Vitézi Rend története és szerepe 1920-1944 között 
 
Váralljai Csocsán Jenő: 
Gróf Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája   (DVD) 
 
Vizi László:  
Volt e félni valója a trianoni békeszerződés aláírójának a nyilasoktól? 
 

 
Az előadásokon elnököl:  

Dr. Szabó A. Ferenc (ZMNE) 

Dr. Harai Dénes (ZMNE) 

Dr. Darai Lajos (ZMTE) 

Dr. Pandula Attila (ZMTE) 

Dr. J. Újváry Zsuzsanna (ZMTE) 
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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  

25 éve 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület svájci közérdekű intézmény, alakult 1985-ben a svájci 
polgári törvénykönyv 60. pontja szerint. Székhelye Zürich.  

Jelenleg 93 tagja van, akik öt világrész (Amerika, Afrika, Ausztrália, Ázsia, Európa) huszonegy 
országában (Anglia, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Görögország, 
Írország, Kanada, Kína, Magyarország, Németország, Románia, Svájc, Svédország, Szlovákia, 
Szerbia, Thaiföld, Ukrajna, USA) tevékenykednek. A legfiatalabb aktív tagja 18, a legidősebb 100 
éves; a tagság átlagos életkora negyven körül lehet. A kutatók az egész Kárpát-medencéből, 
megalakulása óta résztvesznek tevékenységében. 

Az egyesületnek 1994-ben három megye zászlót adományozott, amelyet a veszprémi érsek 
szentelt és a pozsonyi református püspök megáldott. 

Az egyesület eddig rendezett 6 országban 20 alkalommal magyar őstörténeti találkozót, Magyar-
országon 13 alkalommal magyar történelmi iskolát (1-1 hétig) és a Kárpát-medencében 10 övezeti 
történésztalálkozót (3-3 naposat). Ezeken a rendezvényeken 926 szakember 1133 előadást tartott 
7438 résztvevő előtt. A fentieken túl, az egyesület 25 évi fennállása alatt, négy világrész 22 
országában, további több, mint 200 településen, 1600-nál több előadást tartott, mintegy 18 000 
résztvevő előtt. A hallgatóság összlétszáma így, a 25 év alatt meghaladja a 25 000 főt. A 
ténylegesen elhangzott előadások száma jóval több, mivel egyes előadások több alkalommal is 
elhangzottak, továbbá, a számos országban tartott előadások nem mindég jelentek meg 
nyilvántartásunkban. 

Az egyesület részt vesz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a történelem oktatásban. A 
Magyar Köztársaság oktatási minisztere engedélyével, a Kodolányi János Főiskolával 
együttműködve, jogosultak vagyunk a történelemtanárok továbbképzésére; eddig négy helyszínen 
kiadtunk 138 latin és magyar nyelvü oklevelet sikeres vizsgázóinknak. 

Kiadott az egyesület 60 könyvet 70’770 példányban – mindenütt megtalálhatók a világban, ahol 
magyarok élnek vagy tanulnak, és digitálisan honlapunkon, valamint a magyar és az európai 
digitális könyvtárban. 

Az egyesület tulajdonosa lett a magyar nemzeti lexikonnak, az Encyclopaedia Hungarica-nak. Ez 
a négykötetes mű Kanadában készült, 18 éven át, 844 személy munkája eredménye. A négy 
világrészen élő, tizenötmilliónyi magyar legjelentősebb közös és független szellemi alkotása az 
elmúlt évtizedekben. 

Az egyesületet háromszor jelölték az Európa Tanács „René Descartes “ tudományos díjára. 
 

Zürich, 2009. december hó 

                                                                        Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Elnökség 
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1985198519851985                                        2009200920092009    
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

25 éve számokban 
 
Taglétszám 
fölvéve      254 

jelenleg öt világrész 21 országában    93 
Nagyrendezvényeink        9 országban 46 
Előadások száma 

nagyrendezvényeinken             1’133 
 négy világrész 22 országában több mint  200 településén 

további több mint              1’600 
Előadó szakemberek száma             1’010 

Hallgatóság 
nagyrendezvényeinken 7’438 
egyéb rendezvényeinken kb.            18’000 

Könyvkiadás                          60 kötet 70’770 példányban digitálisan 
                                                                   abból 8 kötet csak digitálisan 
Könyvterjesztés 
 ingyen kapta:  nagyrendezvényeink résztvevői (3-400), 
 300 könyvtár a Kárpát-medencében és 
 további 70 ország 156 könyvtára 
Az Encyclopaedia Hungarica tulajdonosa 
Saját források és kiadások 
 1985. december 1. – 2009. október 30. 

több mint 260’000 Sfr.; mintegy 42 millió forint 
 tagdíj nincs 
Egy felszentelt egyesületi zászló 
Zürichi közérdekű intézmény 
Háromszor jelölve az Európa Tanács „René Descartes“ tudományos díjára.    
  Elnökség 
 

CH-8047 Zürich Pf. 502      zmte@freemail.hu;        www.zmte.org 
 
 

 



 235 

 

 

Nyilatkozat 
 
 
Emberi szeretet, szakmai tisztaság, tárgyi tudás és önzetlen, becsületes gondolkodásmód 
jellemezzen bennünket, akik a magyar nép és a haza történelmének kutatásában együttesen 
munkálkodunk. 
 
Baráti kézfogásra nyújtjuk kezünket minden irányban. Tevékenységünk politikától mentes, tisztán 
tudományos, baráti és ismeretterjesztő. Nincsenek sem anyagi, sem társadalmi céljaink szerelmünk 
a magyar nép és történelme, valamint nyelve. Mélyen tiszteljük tagjaink, barátaink és az érdeklődő 
egyének elkötelezettségeit, amelyek azonban semmiféle következménnyel nem járnak sem 
egyesületünkre, sem a többi tagjára. 
 
Minden célunk pozitív. Külső nyomástól mentesen, a legtisztább tudományos szellemben akarjuk 
tanulmányozni és kideríteni - mindenek előtt - a magyar nép, vagy népek igazi eredetét, őshazánkat 
vagy őshazáinkat, valamint a magyar nyelv eredetét, ma élő nyelvünk és népünk rokonait. 
 
Nem utasítunk eleve vissza semmiféle elméletet, azonban elvárjuk, hogy a bizonyítékok és az érvek 
szigorúan tudományos alapon álljanak. Nem egyezünk bele, hogy bárki bármiről kijelentse, hogy az 
már megoldott és ezért mindenki köteles magáévá tenni. 
 
Teljes tisztelettel vagyunk úgyszintén az emberiség nagy családjának többi tagja iránt, miközben 
elvárjuk tőlük ugyanezt a tiszteletet a mi népünkkel szemben. Meggyőződésünk szerint, jövőnk új, 
dicső temploma csak a tiszta erkölcs alapjára építhető; ennek előfeltétele egymás kölcsönös 
tiszteletben tartása és az erőszak minden formájának és következményének eltüntetése. 
 
A jelen és a jövő kérdéseinek a történelemkutatással való összefüggésével tisztában vagyunk. A mi 
álláspontunkat ezennel teljes terjedelmében nyilvánosságra hozzuk. 
 
Kelt Zürichben az 1986-os esztendő február havának 10-ik napján. 
 
 

                   Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
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Házirend 
 
1. Az elhangzott és írásban közölt dolgozatok kizárólagos tárgya a magyar történelem és a magyar 

nyelv, valamint a szorosan kapcsolódó témakörök, különösen hangsúlyozandó, hogy semmiféle 
politikai, filozófiai vagy vallási közleménynek itt helye nincs. 

 
2.   Az itt elhangzott és/vagy ide küldött dolgozatok közlési joga kölcsönösen az  Egyesület és a 

szerző tulajdona.   Az Egyesület hasznot nem kereső társaság, így közleményeit önköltségi áron, 
vagy ingyenesen adja át az érdeklődőknek. Ugyanez vonatkozik a hangszalagra, filmre és 
minden egyéb információra. 

 
3. Az Elnökség kéri a résztvevőket, hogy tárgyilagosságukat őrizzék meg és jóhiszeműen 

hallgassák végig a legellentmondóbb nyilatkozatokat is és semmiféle személyi kérdést ne 
vessenek fel. Az előadókat, a hozzászólókat semmi módon ne zavarják. 

 
4. Az előadók előadásukat az elnöknek mondják, illetve olvassák. A hallgatóság részéről 

közbeszólásnak, hangos megjegyzésnek helye nincs. Kérdések írásban feltehetők és kiigazítások 
ugyancsak írásban átadhatók az elnöknek. Az elnök csoportosítja mind a kérdéseket, mind a 
helyreigazításokat és a beszélgetés alkalmával felveti. 

 
5. A vezetés a mindenkori elnök kezében van; megszólítása: Elnök Asszony! Elnök Úr! Az elnök a 

saját legjobb belátása szerint vezet. 
 
6.     Szerelmünk a magyar történelem és a magyar nyelv! 
 
 

Zürich Magyar Történelmi Egyesület 
Elnökség 
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A VÁLTOZÓ   
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 

 
A Nemzetvédelmi Egyetem jogutóda a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiának.  1996-ban 

alapították a ZMNE-t, amelynek két kara van: a Kossuth Lajos Hadtudományi és a Bólyai János 
Katonai Műszaki Kar. Az egyetem akkreditált: BA. / MA. szakkal, valamint két doktori iskolával és  
nyelvvizsga központtal rendelkezik.  Az egyetem az elmúlt másfél évtizedben megalapozta 
tekintélyét a felsőoktatásban. A 2009-ben az egyetemet 8 évre  akkreditálták. Az egyetem rektori 
jogokkal felruházott vezetője: dr. Lakatos László ny. mk. vezérőrnagy, főtitkár.  

A ZMNE képzése stabil, akkreditált, elveiben, eljárásaiban, módszereiben, tematikáiban 
tisztázott, szervezett és eredményes. Specifikuma, hogy minden oktatási formát áthat a biztonság 
problematikája. Szakok: Katonai Vezetői, Biztonság- és Védelempolitikai, Nemzetbiztonsági, 
Nemzetközi Tanulmányok, Büntetés –Végrehajtási Nevelő, Védelmi Igazgatási, Védelmi Humán 
Erőforrás Szervező, valamint Katonai Gazdálkodási, Pénzügyi és Számviteli, Rendszerszervező, 
Katonai Logisztikai valamint Mérnök (Közlekedés, Biztonságtechnikai, Gépész-, Had- és 
Biztonságtechnikai,  Katasztrófavédelmi) szakok és OKJ-s képzések.   
  A képzés célja, a vezetői értékskálán jobb pozícióba hozni a tiszteket és a civil 
szakembereket, azaz megalapozottan sikerorientált, teljesítményelvű, racionális gondolkodású 
vezetők képzése, akik szakmai képességeik birtokában, alkalmasak a jövőben felmerülő komplex 
biztonsági kihívások kezelésére.  
  Jelenleg folyik az új egyetemi szerkezet megteremtése, amelynek jellege közszolgálati és 
amelyhez további felsőoktatási intézmények csatlakozása várható a következő években.  Az 
egyetemi modell két specifikumot kapcsol majd össze, amelyek a felsőfokú képzést irányai: (a) az 
alapfokú (BA - szintű) tisztképzés a nemzeti tisztképzés értékeire épül, biztosítja a NATO 
együttműködés feltételeit, valamint (b) a közszolgálati képzés (BA / MA-szintű) alapvetően az EU-
követelményeknek megfelelő civil, elit-képzés.  

Egyetemünk a nemzeti tisztképzés 202 éves hagyományára épül, széleskörű magyar és 
nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkezik. Egyetemünk együttműködése a ZMTE – vel, több 
mint egy évtizedes és eredményes. Ezúton is köszöntjük a konferencia résztvevőit. 
 

Az előadások összefoglalói 
 
Arday Lajos (Budapest): 
 

Horthy Miklós angol-amerikai megítélése 
 

Horthy, a tengerésztiszt és az angol tengeri hatalom   
A konstantinápolyi diplomáciai szolgálat  kapcsolata Thomas Hohlerrel 
Pola: James Joyce a nyelvtanár  
Angol-amerikai vélemények a nemzeti hadsereg fővezéréről  
A Tábornoki Bizottság: Gorton, Troubridge, Bandhotz, Sir George Clerk 
Horthy, a kormányzó és Hohler, a brit főmegbízott/követ kapcsolata 
Brit és amerikai követjelentések Horthy személyiségéről és kormányzói tevékenységéről 
Barclay, Ramsay, Knox, O’Malley, Montgomery 
Magyar vélemények Horthyról: Bánffy Miklós, Barcza György, Shvoy Kálmán, Mester Miklós     
Horthy figyelmeztetései Hitlernek 1935, 1938 
Háború, emigráns kormány, titkos tárgyalások 
Horthy és a háborús bűnösség; utolsó évek külföldön 
Angol és amerikai történészek Horthyról  
C.A. Macartney, Th. Sakmyster 
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Csihák György (Zürich) : 

 
„Horthy-fasizmus“ – „Antall-demokrácia“.  

Történelmi párhuzam 
 
 Történelmi háttér és korkép ami nélkül történelmi folyamat nem érthető. 

 A 2009. évi azonos tárgyú rendezvényünk ajánlására néhány fogalom: fasizmus, nácizmus, 
bolsevizmus (eddig még senki nem bizonyította, hogy ezen fogalmakhoz kötődő társadalmi rendszer 
Horthy Miklós nevével összekapcsolt időszakban Magyarországon társadalmi rend alapja lett 
volna), újkori demokrácia. 
 Trianon után Magyarország 1927. március 31-én nyerte vissza önállóságát és a második 
nagy háború kitört 1939. szeptember 1-én. Ennyi idő alatt a helyére igazítottuk az akkor több mint 
egyezer évre visszatekintő alkotmányjogi és közjogi állapotunkat, megteremtettük a korszak egyik 
legelismertebb pénzét, a pengőt, több szakmai területen bevezettük az általános betegbiztosítást, 
megépült 2000 iskola, Magyarország igazi zenei és sport nagyhatalom lett, vallásra és fajtára való 
tekintet nélkül, soha sehol annyi Nobel-díjas nem nevelődött mint akkor nálunk; amikor még 
Svájcban is vittek zsidókat koncentrációs táborba, Magyarország az európai zsidók egyetlen 
menedéke lett. Pesten áll Európa második legnagyobb zsinagógája. 
 A két totalitárius birodalom (a náci és az internáci) közé szorult, 1941 közepéig semleges 
Magyarország, mindkét oldalról jövő fenyegetés ellenére, a környező országokból közel kétszázezer 
menekültnek nyújtott biztonságos otthont és lehetőséget a továbbmenekülésre. 
 Magyarországon az Antall-féle “fordulat” akkor következett be, amikor forradalmunk 1956-
os fegyveres, majd 1968-as gazdasági része után, a nyolcvanas évek végére a társadalmi része is 
megvalósult. Akkor a világ csodálattal nézett ránk és a térségben minden tekintetben, elismerten az 
elsők voltunk. Az 1946. évi első törvény életbeléptetése óta nincs rendezés, így államunk az 
alkotmányjogi és a közjogi hiátus állapotában van. A gazdaság, az egészségügy, a művelődésügy, a 
sport stb. helyzete tekintetében alig van ország a világon, amely bennünket ezen vagy azon a 
területen meg ne előzne. Ugyanazok uralkodnak felettünk, akik kitalálták nekünk a “Horthy-
fasizmus”-t, miközben országunkban a faji és a vallási egyenetlenség oly mértékű növekedése 
fenyeget, amire keresztény államunk ezer évi fennállása alatt példa soha nem volt. 
 Akik valaha magánvagyonunkat elvették és az állami vagyonhoz csatolták, magánosítás 
címen felvásárolták és jelentős részét külföldieknek eladták. Mára országunk a térség legnagyobb 
államadósságát cipeli, a “rendszerváltók” szűk körétől eltekintve az emberek a nagy 
munkanélküliségben úgy elszegényedtek, amire évtizedek óta példa nem volt, a kis magyar 
vállalkozók rendre tönkremennek, miközben a külföldi tulajdonú áruházak száma szakadatlanul nő, 
s polcaik roskadoznak – a kínai áruktól. 
 Horthy Miklós az országban közszeretet tárgya, általánosan elismert vezető volt.  Horthy 
idején országunk minden tekintetben állandóan gyarapodott – mára már a becsületünkért, sőt még a 
megmaradásunkért is küzdenünk kellene. 
 
 
Darai Lajos (Kápolnásnyék): 

 
Milyen kormányzónk volt nagybányai vitéz Horthy Miklós? 

 
Vajon az 1944-es kormányzói szék megingás és országunk rendezetlen alkotmányi állapota 

okozza azóta romlásunkat? Miként alakult lehetőség, hogy Horthy Miklós kormányzó legyen? 
Milyen kormányzó volt, miként kormányzott? Milyen volt a hatása a magyar szellemi életre? Mi 
történt, ami megfosztotta őt az ország kormányzásától, az országot kormányzójától? Mi a tanulság, 
lehet-e még orvosolni a bajt, milyen lépések szükségesek ehhez? E kérdésekre 65 éve nincs – 
egyértelmű – válasz számunkra, mert nem volt egyértelmű a helyzet, amikor és ahol ezek 
felmerültek. Ezért is vállalkozunk rá, e tanácskozással közösen és egyénileg, hogy remélhetőleg 
valamennyire dűlőre vigyük a kérdések megoldását. Így gondolatmenetünk első állomása az 1920. 
évi II. törvénycikk kormányzónk megválasztásáról, feladat- és jogköréről, mert csak ennek 
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tudatában lehet Horthy Miklós kormányzói tevékenységét megítélni. E megítélés pedig maga a 
gondolatmenet második szakasza. Ennek méltatandó jelentősége, hogy az 1944 óta is betöltetlen 
királyi méltóságot előtte 24 éven keresztül Horthy kormányzó helyettesítette. Valamint csak 
kormányzónk e tisztéből való elmozdításának pontos leírása, ennek körülményei igaz értékelése 
fejtheti meg máig tartó tragédiánk végzetes titkát, oldhatja a nemzetünket szenvedtető kínokat, 
egységesítheti és éltetheti a nemzetet felemelő erőket. 
 
 
Deák Gábor (Budapest): 
 

A Magyar Királyi Honvédség érték- és szimbólumrendszerének kialakulása a 
Kormányzó katonai identitásának tükrében 

 
 Az 1919 után életre hívott m. kir. honvédség érték- és szimbólumrendszerében erőteljesen 
kötődött a monarchia katonai hagyományaihoz. A katonai fejlődés és a politikai átalakulás azonban 
megváltoztatta nemcsak a hadsereg rendszerét, hanem azt a kulturális közeget is, amelyben a 
társadalom meghatározó rétege a tisztikar mozgott. Kialakult egy egyedi érték- és 
szimbólumrendszer, amely külsőségeiben és a mögötte meghúzódó tartalmakban legitimálta a 
tisztikart, a fegyveres erő célrendszerét és társadalmi kötődését. Ebben nagy szerepet vállalt Horthy 
Miklós kormányzó, aki a katonai szocializációja során elsajátított értékeket próbálta 
továbbörökíteni az új fegyveres erőben. Becsületfelfogása, a katonák szerepéről alkotott 
elképzelései tükröződtek a m. kir. honvédség érték- és szimbólumrendszerében. 
 
 
Gedai István (Veresegyház): 
 

Hóman Bálint 
 

A két világháború közötti korszak a magyar kultúrpolitika legdiadalmasabb időszaka volt és 
ez a diadal – Horthy Miklós kormányainak és miniszterelnökeinek (már csak az időtartam miatt is 
első sorban Bethlen István és Gömbös Gyula) támogatásával – gróf Klebelsberg Kunónak és a 
miniszterségben őt követő Hóman Bálintnak köszönhető. 
Hóman Bálint életútja egyrészt dicsőséges, másrészt tragikus; az 1945 utáni magyar szellemi elit 
megsemmisítését példázza. Családi indíttatása (édesanyja a birtokos Darányi család tagja) ellenére 
már az érettségi után, 1903-ban az Egyetemi Könyvtárban dolgozott és emellett végezte az 
egyetemet. 1907-ben kapott tanári diplomát és már a rákövetkező évben doktorált. Tudományos 
munkássága korán egyetemi katedrára és a közélet művelődési vezéreinek sorába emelte. 1917-ben 
egyetemi tanár, 1925-től tanszékvezető lett. 1940-ig adott elő az egyetemen; tanított, nevelt. 1918-
ban a Magyar Tudományos Akadémia és a vele egyenrangú Szent István Tudományos Akadémia 
tagjává választották. 1922-ben a Széchenyi Könyvtár, 1923-ban a Magyar Nemzeti Múzeum 
főigazgatója lett, majd az Országos Gyűjteményegyetem, később az ennek szerepét átvevő Magyar 
Nemzeti Múzeum Tanácsának elnöke. Tudományos munkásságának jelentőségét ezek is tanúsítják. 
A magyar középkori pénz- és gazdaságtörténeti elemző munkái elévülhetetlenek. A 8, illetve 5-
kötetes „Magyar Történet” általa írt középkori részében szintetizálta addigi tanulmányait; máig a 
legjobb összefoglaló magyar történeti munka. 

Keresztény és nemzeti értékrendje vitte a politikába is. Részt vett Gömbös Gyula 
kormányprogramjának kidolgozásában és 1932-1942 között miniszterként, képviselőként irányította 
azt a magyar kultúrpolitikát, amely – éppen ez az értékrend miatt – 1945-ben megszakadt és egy 
nemzet-, valamint magyar kultúrát pusztító, hamisító, feledtetni akaró rendszer lépett helyébe. Ez a 
rendszer Hóman Bálintot valamennyi tudományos és társadalmi címétől megfosztotta, 1946 
március 2-án pedig életfogytiglani börtönre ítélte. A váci börtön hírhedten szadista ÁVH-s őrei 
halálra kínozták; 1951 június 2-án meghalt. Tetemét a váci börtöntemető jeltelen sírjai között 2001-
ben tárták fel és temették el a Tass-i családi sírkertben. 
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Halabuk József (Budapest): 
 

Nagybányai vitéz Horthy Miklós 
(Mentalitástörténeti torzó társadalmi összefüggésekben vizsgálva) 

  
A különféle társadalomtudományok akár egymásnak szögesen ellentétes vélekedéseket 

fogalmaztak, fogalmaznak meg a jelentős történeti személyiségek és a társadalomalakító tömegek 
szociális viszonyai vonatkozásaiban. Az egyes álláspontok önmagukban is ellentétes nézeteket 
vallóak lehetnek, miközben tevékenységi körükben az elméleti megközelítések akár közel sem 
minden esetben harmonizálnak a gyakorlati politizálásokkal, a hatalomgyakorlási eljárásaikkal. 

A történeti személyiségek, mint maguk is individuumok, alakjainak ábrázolásai erőteljesen 
indukálják a társadalomtudományi méltatásokat (lényegében) félretoló céltudatos szándékkal 
megfogalmazott erősen szubjektív hangvételű, erősen torzító szövegelést. Ezek az írások nem 
történettudományi alkotások, de az utókor történeti tudata alakulására mindenképpen lényeges 
hatással bírnak. Ezt a két sarokpontot (is) kell figyelemmel kísérnünk. 

Az eseménytörténeti kutatások és azok nyomán születendő általános érvényű megállapítások 
a történeti szféra egész sávjában tekintve napjainkban még közel sem rendelkeznek olyan nívójú 
értékeléssel, amik alapján kellően állást lehetne foglalni egy-egy közelmúltbeli történeti 
személyiség életútja megítélése területén. Ez a körülmény azonban nem, hogy nem korlátozza, 
hanem éppen indokolja bizonyos tudományos igényű megállapítások megtételét. 

Horthy Miklós személyes- és államférfiúi életútját és annak igencsak sokszínű társadalmi 
tudati tükröződése mikéntjét kívánjuk áttekinteni, nem tévesztve eközben szem elől, hogy e 
területen ilyen vonatkozású szaktudományos állásfoglalások száma és nívója meglehetősen 
mérsékelt. Az egyes megállapításainkat gondolatébresztő szándékkal fogalmazzuk meg. 

A személyes- és az államférfiúi magatartás, az életút, valamint annak bizonyos értelmű 
közéleti hatásai kétségen kívül hatással voltak a hazai- s a nemzetközi politikára. Horthy Miklós 
vonatkozásában is nemzetközi jelentőséggel bír az ön-, az énképe és ezeknek sokcsatornás 
kapcsolódása a korszak viszonyaihoz, eseményeihez, valamint mindezeknek egyetemes 
érvényesülése.   

 A (történeti) személyiségrajz néhány vonása felvázolásának megkezdése mellett, első 
teendőnek tartjuk a korábban megfogalmazott különféle vélekedések, valamint azok szociális 
hatássorozatainak elkülönítését a pamfletektől kezdve a társadalomtudományi fércműveken át, az 
emlékkötetek, a visszaemlékezések megemlítése mellett, a résztanulmányokon keresztül az 
összefoglaló igényű szaktudományi művekig hatolóan.    

 
 

Harai Dénes (Budapest): 
 

Horthy - a katona 
 

Horthy személyének megítélése nem egységes, de lehet-e egységes egy olyan időszak 
szituációira adott későbbi politikai érdekek által motivált válaszok alapján, amikor személyiség-
fogalmunk megrendült, mert a válaszok sok esetben kikényszerítettek voltak, a világ realitásainak 
kényszerei következtében. (választások-válaszok). Irodalmi, politikai magaslatról rátekintve sem 
lehet egyértelműen dönteni, ez a magaslat a kényszerekből és azok interpretációjából állt elő. (Fel 
lehet vetni az emlékezet moráljának problémáit: az egyik közegben lehet beszélni róla a másikban 
nem.) A történelmi karakterek sztereotip víziók voltak, amelyekből az érdekelt réteg irodalma lett, 
amelyekből tananyagok, vizsgakövetelmények, emléknapok keletkeztek, majd mindez tudattá alakult. 
Ez szimptomatikus jellegű, tisztán jelzi a kort és pedagógiáját. (Vigyázni kell, mert máris elindult 
újra ez a tendencia (Gondoljunk Antall megítélésének vibrációjára? Ő volt az első, aki azt mondta, 
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hogy Mi, magyarok „önmagunk” is képesek vagyunk…. Lehetett ez érdekből, történelmi 
tapasztalatból….) Horthy Miklós karakterét – amely alapvetően katonai szerkezetű –  a korabeli  
sztereotip fogalmakkal leírni: irredenta, soviniszta, fasiszta, rasszista (mint világnézet ? mint 
magatartás?) nem lehet. J. Kristeva nyomán felvethetjük, hogy mi volt a gondolkodás tétje? 
Háborúban ez mindig a megmaradás. A háború az erők leltára (idézet a 39-es történelmi munkából). 
Az egzisztenciát megnyomorította a kor, benne saját intézkedései és annak következményei. A XX. 
század az egzisztenciához a pszichés megnyomorodást adta hosszá. A katonát nem vezetik eszmék, 
ideológiák. Ha transzponálnánk személyiségét olyan közegbe, amely… bizonyára tiltakozna ellene 
(de lehet e a személyiséget ide-oda transzponálni  a személyiség jogainak megsértése nélkül. 
Alkatának volt-e kapcsolata azzal, amit „Horthy-korszaknak” nevezünk, tehetjük fel a kérdést Szűcs 
Jenő nyomán, aki Szent Istvánnal összefüggésben kérdezte ezt, és nemleges választ adott rá. 
Sajátosság: a monarchista- elitek alkonya és az ipari tőkések felemelkedése. Karaktere katonai-
tragikus (hősies-katonai vagy katonai-tragikus). Személyisége nem ellentmondásos. A 
tömegértékeket nem osztotta (szociáldemokrata, kommunista, liberális és általában a liberális 
forradalmi - lenini), szemben állt korának áramlataival. Karakterében közel állt egymáshoz a hősies 
és a kegyetlen is.   
      Horthy történelem orientált személyiség („szegedi-gondolat”). Horthy óvatossága, ami felé a 
történelem csapdái sodorták. Két dimenzióban célszerű vizsgálni: 

(a) Európa környezeti nyomása (külföldi minták, áramlatok, katonapolitikai törekvések) 
aspektusából: (i.) a bolsevik mozgalom kibontakozása ( a Szovjetunió létrejötte), (ii.) az I. VH 
kataklizmája (a 2. magyar hadsereg megsemmisülése), (iii.) Trianon traumája, (iv.) Németország 
fegyverkezése (a mechanikus gyári technológiákat meghaladó kreativitás: V2 az első ballisztikus 
rakéta, sugárhajtású repülőgép, A-bomba előállítási kísérletek, műbenzin, műgumi gyártás, Tigris 
harckocsi).  

(b) A katonai gondolkodás és működésmód aspektusából; a tapasztalat-alapú meggyőződés 
szerkezet:, (i.)Az organikus-paternalista (keresztényi térérzet, hősök tisztelete, nemzetféltő 
altruizmus, védelem, önfeláldozás, hősiesség, generációkat összetartó szolidaritás) valamint (ii.) a 
despotikus–ceremoniális katonai azonosságtudat (karizmatikus válaszok a döntő jelenségekre, az 
„ellenség”- felé despotizmus, támadás, megsemmisítés). Óvatosság - kötelesség - felelősség. A 
civil-ruhát úgy viselte, mint az egyenruhát.  
      Erős és gyenge, ez az alapstruktúrája a történelemnek. A történelem az erők leltára. A 
katonai az a forma, amelyben (i.) a  gondolkodás a korszerűt, csak a technika, a haditechnika 
területén észleli, (ii.) amelyben megjelenik a világszemlélet konzervativizmusa, hogy a világ 
kormányozható, megfenyíthető, regulázható, megalázható. A katona ennek a struktúrának az eleme. 
Kontrasztja: korszerűség igénye a haditechnika és elmaradottság az emberkép tekintetében. A 
katonát nem vezetik elvek, eszmék e fogalmak politikai, ideologikus formájában. 
 
Horváth Csaba (Budapest): 

 
Horthy Miklós és a Honvédség 

(A Hadsereg, mint a revízió alapja) 
 
1. Trianon katonai hatása 

- a Kormányzó és Trianon, 
- a hadseregre ható közvetett és közvetlen tiltások, 

2. A „rejtés időszaka” és annak különlegességei 
3. Kormányzó, kapcsolatok, hadsereg fejlesztési próbálkozások 

- magyar – olasz kapcsolatok, 
- LHT szerepe 
- a német vonal erősödése, 

4. Az 1938-as év, az intenzív fejlesztés lehetősége és kezdete 
- a győri program lehetősége, 
- Bledtől Kielig (Horthy Miklós a revízió küszöbén), 
- a békés területgyarapítások és a Kormányzó, 

5. A háborúba lépés és az első háborús év hatása, 
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- a Délvidék ügye, 
- a Szovjetunió elleni hadba lépés, 

6. Magyar csapatok a Donnál 
7. A hadsereg és Magyarország védelme. 
 
 
Kaiser Ferenc (Budapest): 

 
Horthy, a haditengerész 

 
 Nagybányai vitéz Horthy Miklós magyar emberként egyedülálló teljesítményt tudott 
felmutatni. Az osztrák-magyar (császári és királyi) haditengerészet parancsnoka lett. Nem csak 
magyarként, kálvinistaként is az egyetlen volt, rajta kívül mindenki más katolikus volt ezen a 
poszton. Sokan elfelejtik, hogy Horthy Miklós az első világháború lezárásáig rendkívül sikeres 
karriert futott be a közös haditengerészetnél. A magyar politikai életben 1919 és 1944 között 
betöltött – a mai napig számos vitát kiváltó – szerepe azonban lényegében teljesen háttérbe 
szorította Horthy, a haditengerész megítélését. A szocialista rendszerben például ehhez 
kapcsolódóan mindössze annyit tartottak fontosnak megemlíteni, hogy Horthy tengernagy verte le 
és torolta meg brutális módon a cattarói matrózfelkelést. (Ez az állítás azonban nem igaz.) Horthy 
sorhajókapitány az osztrák haditengerészet egyik legvakmerőbb, legsikeresebb tisztje volt az első 
világháború idején. A tengeri hadviselés történetével foglalkozó szakemberek nevét leginkább az 
osztrák haditengerészet egyik legsikeresebb vállalkozása, az otrantói áttörés kapcsán említik meg. 
Az ütközet egyébként a klasszikus „üss és fuss” típusú összecsapások egyik mintapéldájaként 
számos nagy tengerésznemzet haditengerészeti akadémiáján tananyag.  
 
 
Kolozsi Béla (Budapest): 

 
Az 1938-41-es magyar területi revíziók jelenkori recepciója 

 ( tudásszociológiai reflexiók ) 
 

Az ismeretek - különösen az értékeket, politikai értékeket érintő ismeretek - nem csupán a 
racionális okfejtés, problematikussá tétel és ésszerű problémamegoldás ösvényein haladnak, 
formálódnak, stabilizálódnak érvényesülnek vagy falszifikálódnak. Az ismeretek ideológiákkal, 
olykor utópiákkal is átszövődöttek. 
      Kezdetben társadalmi csoportok, mindenekelőtt az ellenfélnek, riválisnak számító társadalmi 
csoportok gondolkodásmódjában mutatta ki a tudásszociológia az irracionális, ideologikus 
elemeket, majd ez mindenfajta ismeretstruktúrában nyomon követhetővé vált. Egészen szűk 
területek ismeretrendszereinek szembekerülése a sterilen ésszerű következtetések logikájával, 
hipotézisállító lehetőségeivel is szembeötlővé vált. A keresztmetszeti jellegű tudásmódokon túl a 
historikus ismeretekre is igaz mindez. Az ideológián kívül az utópikus (és visszásan az anti-
utópikus, reménytelenséget sugárzó, bűnbakszerepet vállaló) gondolkodásmód különösen is 
megjelenik a történelmi ismeretekben, az ezekre vonatkozó attitűdökben. A közelmúlt magyar 
történelem olyan kulcskérdéseire, mint amilyenek az un. Horthy-korszak 1938-41-es időszakának 
jelentős eseményei különösen is igaz mindez. A korábban megcsonkított magyar államterület 
illetőleg államhatárok revíziói, vagy akár Magyarország hadba kerülése a már folyó II. Világháború 
közepette szembeötlő példái ennek. A história akkori dilemmáinak a háború kontextusában történő 
egyoldalú prezentációja, a revíziók és a háborút követő magyarellenes területi szankciók sajátos, 
egyoldalú értelmezései pedig e tekintetben további példák lehetnek. 
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Kolozsi Béla (Budapest): 
 

Társadalmi emlékezet – felejtés és kegyelet: 
a hősi halált halt kormányzóhelyettes 

 
Egy személyiség utóélete az érvényes normák és a társadalmi megítélés inerciájának 

ütközésében is alakul. 
Hősi halála után a róla elnevezett pesti kőrúton állt a patrióta Horthy Istvánnak, 

Magyarország 1942. augusztus 20-án, Szent István király napja hajnalán, hadszíntéren hősi halált 
halt, Hitler-ellenes, világpolitikai irányultságát illetően közismerten angolbarát kormányzó-
helyettesének emléktáblája.  

 Budapest-Ferencváros Vámház körút 5. számú épületén állott tábláját az orosz megszállás 
kezdeti időszakában vandálok súlyosan megrongálták, majd az emlékmű töredékanyagát, 
maradványait még a kétezres években is méltatlanul és kegyeletsértően egyfajta alkotói 
nyersanyagként igyekeztek mások felhasználni. 

A magyar történelmi alkotmányosság idegen megszállásig tartó uralma idején, hősi halálát 
fél évvel megelőzően, kormányzóhelyettesként – ha éppen helyettesként is – ő részesült utolsóként 
államfői méltóságban, közjogi méltóságban, ahogy ma szokás nevezni. A Magyar Országgyűlés 
egyöntetűen, közfelkiáltással választotta meg erre, a nemzeti szocializmus különféle árnyalatainak 
tüntető távolmaradása mellett. Nem privilégiumot keresett azonban e közméltóság jóvoltából – 
bajtársiasan életét kockáztató, gyötrelmes frontszolgálatot vállalt – a nagy hadi repülőgépeket 
támadástól védő, vadászrepülői, harci kísérői feladatokat látott el.  

A hadszíntéren halt hősi halált halt Magyarországért. Fiatal életét hazájáért adta. Jellemes, 
patrióta-erényekkel ékes államférfi volt. Politikai vétek soha nem terhelte, ilyennel még csak nem is 
vádolta érdemben senki, a nemzetiszocialisták alattomos és cinikus, egyszersmind ostoba rágalmait 
kivéve. Emléke mégis sok-évtizedes, méltatlan és vétkes hallgatást szenvedett.  

  Jagelló I. Ulászló és II. Lajos óta hadszíntéren első alkalommal 1942-ben halt hősi halált 
magyar államfői méltóság. Újraállított állami emléktáblája úgy fogalmaz: kijár Neki a nemzet és a 
mindenkori magyar állam főhajtása! 

A nemes, normatív megállapítások vajon mennyire képesek áttörni a név, egy családnév 
sztereotip, erőltetetett negatív konnotációihoz kötődő sztereotípiáit? 
 
 
 
Kovács Eleonóra (Székesfehérvár): 
 

A magyarországi evangélikus egyház a Horthy-korszakban két lelkészpálya 
tükrében: Gáncs Aladár és Irányi Kamill székesfehérvári működése 

 
A témát két nagyon elütő személyiségű és pályafutású lelkész tevékenységén keresztül 

tárgyalja az előadás. E két személy a jelentős katolikus többségű városban különböző utat választva 
igyekezett fejleszteni az ekkor létszámában megcsappant evangélikus közösséget. Az evangélikus 
egyházat érintő e korszakbeli legjellemzőbb események, döntések, állásfoglalások e két teljesen más 
típusú gyülekezetvezetési metódusban is lecsapódtak, s megfigyelhetők. Míg Gáncs Aladár az 
evangélikus ébredési mozgalom jelentős alakjaként – s az evangélikusok között fogalommá váló 
alakjával –, addig Irányi Kamill – pályafutása alatt több alkalommal is megmutatkozó – harcos 
szellemével tűnt ki. A Gáncs-féle békés, de határozott közösségen belüli aktivizálódást Irányi – más 
hangsúlyokkal – fejlesztette, s a harcos protestáns szellem felélesztésével jelentős energiákat 
mozgósított a közösségben. Az országos és a helyi viszonyokra való válaszadás, a más 
felekezetekkel való kapcsolat jellege és intenzitása, a hitvédelem, az evangélikus öntudat fejlesztése, 
a város közéletében való részvétel különböző hangsúlyokkal voltak jelen e két lelkészpályán. 
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Mózessy Gergely (Székesfehérvár): 
 

Prohászka Ottokár - a keresztény kurzus programadója és kritikusa. 
 
 A fehérvári püspök által vezetett bizottság kérte fel hivatalosan a kormányzói feladatokra 
Horthyt, aki 1920 januárjába miniszterelnökséggel is "megkínálta" Prohászkát. A püspök 
egyszemélyben tekinthető a "keresztény kurzus" egyik programadójának - egyszersmind 1921-től 
egyik legkomolyabb kritikusának is. 
 
 
Pandula Attila (Budapest): 
 

Horthy Miklós rendjelei és kitüntetései különös tekintettel a társadalomtörténeti 
vonatkozásokra 

 
Horthy Miklós nagyszámú rendjelét és kitüntetését a következő csoportosításban kívánom 

tárgyalni: 
 
 I. CSOPORT: 1918 előtt kapott kitüntetések és elismerések  

1. pl. Mária Terézia Katonai Érdemrend 
2.  A Katonai Érdemkereszt II. osztálya a kardokkal 
3.  Károly Csapatkereszt 
4.  Sebesülési Érem. 

 
II. CSOPORT: 1920-1945 között protokolláris alapon kapott elismerések 

1. pl. Szent István Rend nagykeresztje nyaklánccal 
2. A Magyar Vöröskereszt Érdemcsillaga a hadi díszítménnyel. 

 
III. CSOPORT: 1920-1945 között számára tényleges érdemek alapján adományozott magyar 
elismerések 

1. pl. a Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztje. 
 
IV. CSOPORT: 1920-1945 között elsősorban protokolláris alapon adományozott külföldi 
elismerések 

1. pl. Német Vaskereszt lovagkeresztje 
2. Dán Királyság: Elefánt Rend. 
 
Az előadás keretében bő válogatást mutatunk be a tárgyalt elismerések fényképeiből és a 
HM-el kapcsolatos ún. viselési átadási fényképek közül. 

 
 
Rihmer Aurél (Budapest): 
 

A Vitézi Rend története és szerepe 1920-1944 között 
 

Az I. világháború után a nemzetnek szüksége volt arra, hogy a harctereken elért kimagasló 
hőstettek ne legyenek hiábavalók, különösen akkor, amikor vesztes hazánkat még a trianoni 
békediktátum is megcsonkította. Éppen ezért, ezen harctéri hősiesség elismerésére, létre hozták a 
Vitézi Telkek Intézményét (Vitézi Rendet). Ezen szervezet az addig fennálló társadalmi 
különbségeken igyekezett felülemelkedni azáltal, hogy létrehozott egy önálló monarchikus 
rendiséget. Egyben igyekezett a társadalmat hazaszeretetre nevelni, továbbá elősegíteni a 
szegényebb tagok földhöz juttatását. De nem csak földet adott, hanem igyekezett a földművelés 
korszerű formáit is megismertetni a tagokkal, mi által az egész nemzetgazdaságra is hatással volt 
közvetve, hiszen az átadott tudás a renden kívül is teret nyert. Éppen ezért, fontosnak vélem azt, 
hogy a Vitézi Rend szerepe a konferencián bemutatásra kerüljön. 
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Salamon Konrád (Budapest): 
 

A fővezérségtől a kormányzóságig 
 

1919. július 17-én Horthy Miklós hadügyminiszter kivált a szegedi kormányból, de 
megtartotta hadsereg-parancsnoki tisztségét, s augusztus 9-én létrehozta a Nemzeti Hadsereg 
Fővezérségét, amelynek főhadiszállását Siófokra helyezte át. 
      November 5-én tárgyalt a demokratikus ellenzéki pártok vezetőivel, s megállapodtak abban, 
hogy a Nemzeti Hadsereg budapesti bevonulása után nem lesz katonai diktatúra. 
      A november 16-i bevonulást követően a legfontosabb feladat a törvényes rend helyreállítása 
volt. 
      A november 24-én megalakult kormányt a békekonferencia elismerte, meghívta a 
béketárgyalásra, főfeladatának a demokratikus választás megtartását jelölte meg, amelyet 1920. 
január 25-26-án tartottak 
       A patthelyzetet Horthy egy hadparanccsal oldotta fel, miszerint a Nemzetgyűlés első 
feladata az ideiglenes államfő megválasztása, s majd ő nevezi ki a miniszterelnököt. 
     Az 1920. február 16-án összeült Nemzetgyűlés február 27-én kimondta, hogy az államfői 
hatalom tényleges rendezéséig titkos szavazással kormányzót választ. 
      1920. március 1-én a Nemzetgyűlés Horthy Miklós altengernagyot kormányzóvá választotta. 
 
 
Szabó A. Ferenc (Budapest): 
 

Horthy Miklós és a kassai bombázás 
 
  A magyar országgyűlés 1941. június 27-i ülésén az előző napon történt kassai incidens 
hatására olyan határozatot hozott, amely szerint Magyarország a ki nem provokált támadás 
következtében hadban állónak tekinti magát a Szovjetunióval. 
      A szerző ismerteti röviden a provokációval kapcsolatos szakirodalmi álláspontokat, különös 
tekintettel a kormányzó szerepére. Megállapítja, hogy Horthy Miklós sem tudta kivonni magát a 
német hadisikerek hatása alól, ezért korábbi óvatos álláspontját feladva, értesülve a hazánkkal 
konkurens országok (Románia, Szlovákia) Szovjetunió elleni fellépéséről, a kassai híreket hallva, 
valamint az őt azokról tájékoztató vezérkari főnök és hadügyminiszter érvelését meghallgatva, a 
hadiállapot kihirdetésének javaslata mellett döntött. 
      Bárdossy László, aki már 1941. június 22-e óta jelentős nyomás alatt állt a német-szovjet 
háborúval kapcsolatos állásfoglalás kérdésében, meghajolt a nyilvánvaló kormányzói akarat előtt és 
másnap az országgyűlés elé terjesztette ismert javaslatát.  
      Az előadás röviden vázolja a magyar háborús részvétel történetét Horthy Miklós 1944. 
szeptember végi J. V. Sztálinhoz intézett fegyverszüneti kérelmét tartalmazó levele megszületéséig, 
amelyben elismerte, hogy nem szovjet támadás érte korábban Kassát.     Sztálin határozottan 
elzárkózott később attól, hogy Horthy Miklós háborús bűnösként a Népbíróság elé kerüljön. 
      A szerző befejezésül boncolgatja azokat az okokat, amelyek a szovjet diktátort 
motiválhatták, s arra a következtetésre jut, hogy annak olyan értesülései lehettek a kassai 
merényletről, amelyek abban Horthy ártatlanságát erősítették. Szerinte ez a logikai lánc új 
megvilágításba helyezi ezt a máig teljesen fel nem tárt, de évtizedek óta nagy érdeklődést kiváltó 
történetet. 
 
Szakály Sándor (Budapest): 
 

Horthy – a katona 
 
 Horthy Miklós altengernagy, a Magyar Királyság kormányzója (1920-1944) katonai 
pályafutása, tevékenysége alapvetően az Osztrák-Magyar Monarchia fennállásának éveire esett. 
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Katonaként, pontosabban a monarchia haditengerészetének tisztjeként nyújtotta azon katonai 
teljesítményeket, amiért elnyerte a hadiflotta parancsnoki tisztét, sorhajókapitányi rendfokozatban 
még 1918 elején. Haditengerésztisztként fűződik a nevéhez az Otrantó szorosban elért osztrák-
magyar katonai siker, de ő vezényelte a hadiflottát akkor is, amikor a Szent István csatahajó 
hullámsírba süllyedt. 
 Milyen haditengerésztiszt volt? Valóban emlegetik teljesítményét az I. világháború története 
kapcsán a világban? Milyen katonai teljesítmény fűződik a nevéhez 1918 novembere után? 
Létrejöhetett volna nélküle a Nemzeti Hadsereg? Szervező vagy vezetői képessége a 
meghatározóbb életútja során? 
 Mind olyan kérdések a feltettek, melyek egy Horthy életút felvázolása során 
megválaszolásra várnak. Sikeres és hiteles válaszok, közelebbi kép a katonából politikussá 
emelkedett Horthy Miklósról, aki nélkül Magyarország XX. századi történelme biztosan más irányt 
vett volna. 
 
 
Váralljai Csocsán Jenő (Oxford): 
 

Gróf Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája  
Gróf Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája 

1. Előzmények. A család a magyar történelemben. A pálya kezdete: a Julián egyesület 
„Emlékirata a magyar nemzeti birtokpolitikáról”. Működése mint államtitkár a VKM-ben: 
Konstantinápolyi Magyar Intézet, Vág-menti iskolák. 

1917-ben már miniszterelnökségi államtitkár. A Hadigondozó Hivatal megszervezése. 
Tiszával lemond. A Magyar Történeti Társulat elnöke, megszervezi a bécsi Magyar Történeti 
Intézetet és a Collegium Hungaricumot.  Tisza István meggyilkolása utána kommün alatt Tisza 
unkohuga, gr. Almásy Denise Gyula melletti tanyáján rejtőzik. 

1920-ban képviselő lesz Sopronban, oda telepíti a selmeci bányászati akadémiát. 
A II. Bethlen kormányban belügyminiszter, letartóztatja a legitimistákat, és nyomoztat az 

erzsébetvárosi bombamerénylet után. Megszervezi a soproni népszavazást, segíti az Egységes Párt 
megalakulását, és kidolgozza az új választójogi törvényt. 
  2. Oktatáspolitika. 1922-ben kultuszminiszter lesz és komáromi képviselő, megfogalmazza a 
kultúrfölény elméletét. 

A felsőoktatásban végrehajtja a pozsonyi egyetem Pécsre telepítését és a kolozsvári egyetem 
Szegedre telepítését, fölfejleszti a debreceni egyetemet, és azt korábbi miniszterelnökéről nevezi el. 

Az Országos Természettudományi Tanács mellett fölállítja a svábhegyi csillagvizsgálót, a 
tihanyi limnologiai intézetet, és a Műegyetem alá a Duna partjára Magyar Dhlemet tervez. Az MTA 
elveszett tőkéjét pótolja. A múzeumokat Gyűjteményegyetemmé fejleszti, létrehozza a Tudományos 
Társulatok Sajtóvállalatát és a Corvinrendet. 

Megszervezi a berlini, a római és a párizsi kulturintézetet, az antant gyűrűje ellen a finn-ugor 
népekkel épít kultúrkapcsolatokat. 

A középiskolákban három típust különböztetett meg: gimnáziumot, reálgimnáziumot és 
reáliskolát. Az utóbbiakban nem tanítottak latint, és az a típus nem bizonyult életképesnek, a 
harmincas években eltűnt. A polgári iskolákat 4-osztályosra emelte  és előírta 1927-ben, hogy a 
vármegye székhelyeken és törvényhatóságú jogú városokban középiskoláknak kell működnie, a 
járásszékhelyeken polgári iskoláknak. 
Az angolnyelv tanítására a sárospataki kollégiumot specializálta és fejlesztette tovább, a francia 
nyelv oktatására létrehozta a gödöllői premontrei gimnáziumot, és fontos alapítása még a budai 
cisztercita gimnázium 

A népoktatás már azért is fontos, mert a termelékenység szoros kapcsolatban áll a dolgozók 
értelmi képzettségével. Az 5000 népiskola megteremtése során 3500 iskolatermet és 500 tanítói 
lakást építtetett, a tanyákon és iskolátlan falvakban és a váltakozó oktatás megszüntetésére. 
A népiskolák építésére olyan terveket dolgoztatott ki, amelyek belesimultak a falvak települési 
képébe. A szegedi Dóm-téren az egyetemet úgy építette ki, hogy harmóniába legyen a Fogadalmi 
templommal.  

Létrehozta az Alföld Bizottságát és Duna-Tisza csatornát kívánt építeni. 
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3. Művészetpolitika.  A Történelmi Társulat elnökeként erősen pártolta a történelmi 
festészetet, és Dudits Andor pompás történelmi freskókkal díszítette az Országos Levéltárat, a pécsi 
egyetem és a gödöllői gimnázium auláját. A szegedi egyetemre Kontuly Bélával megfestette a 
magyar irodalom fontosabb műveinek megjelenítését, amit a bolsevisták, mint a Magyar Nemzeti 
Színházat elpusztították. 

A debreceni egyetem dísztermébe Rudnay Gyulával, Iványi Grünvald Bélával festetett négy 
debreceni, illetve hortobágyi jelenetet, mindebből csak egy kép maradt Debrecenben  

A Tihanyi Biológiai Intézetbe Vaszary Jánossal festetett balatoni, illetve tengeri lényekről 
jeleneteket. Sajnos ezeknek is nyoma veszett a II. világháború nyomán, de Vaszary tervváltozatai 
megmaradtak. Jellemző, hogy gr. Klebelsberg halála után Vaszaryt kitették a Képzőművészeti 
Főiskoláról. 

Igen fontos volt még gr. Klebelsberg mecenaturája a magyar szobrászat fejlesztésére. A 
szegedi Dóm-téren létrehozta a Hősök csarnokát, ahol 1930. október 25-én 51 szobrot avattak föl a 
magyar művelődés legnagyobb alakjairól 32 szobrász részvételével. Ezek között volt Stróbl Alajos 
12 portréja és Ohman Béla 6 illetve 7 alkotása. 

Pásztor János szobor párját eredetileg Tihanyba tervezte, de végül  Szeged főterére állíttatta 
gr. Klebelsberg. 
Klebelsberg szobrot állíttatatott Kisfaludi Strobl Zsigmonddal gr. Tisza Istvánról Debecenben. Azt 
a civisek előbb szén alatt, majd elásva rejtegették, hogy a bolsik ne tudják beolvasztani, és 1990 
után újra fölállították. 

A Savoyai Jenő lovas szobrát alkotó Róna Józseffel pompás lovas szobrot készíttetett  
Gödöllőre a premonreieket hazánkba hozó Árpádházi Kálmán halicsi királyról, és Róna készítette a 
bécsi magyar intézetbe Bessenyei pompás szobrát is. 
 
 
Vizi László Tamás (Székesfehérvár):  
 

Volt e félni valója a trianoni békeszerződés aláírójának a nyilasoktól? 
 
 Dr. Benárd Ágoston, a Simonyi-Semadam Sándor vezette kormány munkaügyi és népjóléti 
minisztereként, a kormány  és a kormányzó személyes kérésére vállalta el a trianoni békeszerződés 
aláírásának hálátlan feladatát. Ellentétben a róla később alkotott véleményekkel, Benárd egyáltalán 
nem vonult vissza sem a politikától, sem pedig a közéletből. Nemzetgyűlési képviselő maradt, s 
tagja volt az 1921-es Teleki-kormánynak is. Népszerű a szegényeket támogató orvosként és közéleti 
szereplőként a korabeli Magyarország ismert személyisége maradt, s 1935-ben ismételten 
kormánypárti országgyűlési képviselőnek választották. Benárd, a régi osztály- és minisztertárs, 
Teleki Pál kérésére orvosi kapcsolatai révén 1939-ben pszichiátriai szakvéleményt kért Szálasi 
Ferencnek "Cél és követelések" című munkájáról, amelyet Telekinek és Imrédynek is bemutatott. A 
dokumentumot az OPNI Múzeuma és Levéltára őrizte, egészen annak 2007-es bezárásáig. A nyíltan 
nyilas ellenes Benárd budapesti lakását 1944 október 15-e után a nyilasok figyeltették, a hozzá 
érkezőket igazoltatták. Látva helyzete tarthatatlanságát, személyének és családjának biztonsága 
érdekében Benárd Bécsbe távozott, ahol többször is összetűzésbe kerül az ott feltűnő nyilasokkal. 
 A valódi részletek Benárd 1945 utáni peréből rekonstruálhatóak, amelyeket előadásomban 
kívánok részletesen bemutatni. A peranyagból az is kiderül, hogy ki volt az a kir. törvényszéki 
elmeorvos főorvos, aki 1939-ben Szálasi elmeállapotáról oldalakon keresztül értekezett, s akit a 
Benárd-perben a védelem indítványának ellenére a bíróság mégsem idézett meg. Holott perdöntő 
tanú lehetett volna. 

 
Beküldött előadás. Juba Ferenc (†): Horthy Miklós. Külön irat: Juba Ferenc levele az apostoli 
nunciushoz Károly király boldoggá avatása tárgyában      
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A rendezvény szereplői 

(tervezet) 
 
ARDAY LAJOS – D. Sc., történész, az MTA doktora, Budapest, Corvinus Egyetem 
BALOGH ÁDÁM – prof. OSR, vitéz, Bad Ischl 
BEKE MARGIT – D. Sc., Esztergomi Érsekség 
CSIHÁK GYÖRGY  - dr. u., közgazdász, történész, ZMTE elnök, Zürich 
DARAI LAJOS - C. Sc., filozófia történész, KJF, főiskolai tanár, Kápolnásnyék, ZMTE 
DEÁK GÁBOR - P.R. szakértő, doktorandusz, Budapest, ZMNE 
FELHÁZI SÁNDOR – C. Sc., ezredes, dekán, ZMNE, Budapest  
FRISNYÁK SÁNDOR – D. Sc., emeritus professzor, Nyíregyháza, ZMTE 
GEDAI ISTVÁN – C. Sc., numizmatikus, MNM ny. főigazgató, Veresegyház, ZMTE 
HALABUK JÓZSEF –  C. Sc., főiskolai tanár, Budapest, ZMTE 
HARAI DÉNES dr. – C. Sc. katona-pedagógus, egyetemi tanár, intézeti igazgató, ZMNE, Budapest, 
ZMTE 
HORVÁTH CSABA  - Ph. D. alezredes, hadtörténész, tud. dékánhelyettes, Budapest, ZMNE 
KAISER FERENC –  Ph. D. történész  egyetemi docens, Budapest, ZMNE 
KOLOZSI BÉLA – Ph. D. ny. nagykövet, pszichiáter, az orvostudomány kandidátusa, Budapest 
KOVÁCS ELEONÓRA – magyar-történelem szakos tanár, Székesfehérvár 
KÖLTŐ LÁSZLÓ  - dr. u., megyei múzeumok igazgatója, Kaposvár, ZMTE 
M IKLAUZICS ISTVÁN –  dr. u., közgazdász, Budapest, ZMTE 
MÓZESSY GERGELY – C. Sc., múzeológus, Székesfehérvár 
PANDULA ATTILA - D. Sc., ELTE BTK docens, Budapest, ZMTE 
RIHMER AURÉL  - történész, Budapest, ZMTE 
SALAMON KONRÁD  - D. Sc., emeritus professzor, ELTE, Budapest 
SZABÓ A. FERENC - C. Sc., politológus, egyetemi tanár, ZMNE, Budapest  
Szakály Sándor - D. Sc., történész, az MTA doktora, Budapest, Pannon Egyetem  
J. Újváry Zsuzsanna – C. Sc., történész, PPKE BTK docens, ZMTE, 
VÁRALLJAI CSOCSÁN JENŐ – prof. dr. Oxford, Piliscsaba, ZMTE 
VIZI LÁSZLÓ TAMÁS  – Ph. D. történész, tanszékvezető főiskolai tanár - Kodolányi János Főiskola, 
Székesfehérvár, ZMTE 
 
ELTE BTK = Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
KJF = Kodolányi János Főiskola 
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum 
PPKE BTK = Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
ZMNE = Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
ZMTE = A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagja 
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Meghívó 
 

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  és a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem  

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 
közös tudományos tanácskozására 

 
Ideje: 2010. november 4 (csütörtök),  10 órától 19 óráig. 
Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, H-1101 Budapest, X., ker., Hungária krt.9-11. 
Tárgya: Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének eseményei értékelésére és 
elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a történelemtudomány szakmai szempontjai 
szerint.  

A rendezvényen érvényes az egyesület (ZMTE) nyilatkozata és házirendje. Ebben a 
tárgyban 2009-ben megvitattuk a következő személyek egyes nézeteit, akik az itt meghirdetett 
rendezvényen is ezúttal meghívott előadók:   Darai Lajos,  Gedai István,  Pandula Attila, Rihmer 
Aurél, Szabó Á. Ferenc,  Zachar József (†) (erre az alkalomra írt dolgozatával lesz jelen). A 
következő személyek névre szóló meghívását tervezzük: Arady Lajos, Balogh Ádám, Beke Margit, 
V. Csocsán Jenő, Horváth Csaba, Kaiser Ferenc, Kovács Eleonóra, Krasznay Béla, Ravasz István, 
Salamon Konrád, Somorjai Béla, Szakály Sándor. 

Jelentkeznie írásban csak a szereplőnek  kell: 1) előadó -  az előadás címével, rövid 
legfeljebb 15 soros összefoglalójával, technikai- és időigényével (lehetőleg nem több, mint 30 
perc); 2) hozzászóló – a tárgy meghatározásával (legfeljebb 10 perc időigény); 3) aki csak a végén, 
a műhelyvitában kiván szerepelni; és mindenki rövid önéletrajzzal (számunkra ismeretlen személy 
esetén). 

A jelentkezést küldeni a jelen meghívó egyik aláírójához kell. Legkésőbb a rendezvényen 
le kell adni a dolgozatot papíron és lemezen word programmal írva. Aki így nem adja le, az nem 
szerepelhet. A jelentkezés sorrendjében minden jelentkezést igyekszünk elfogadni. Előadó, 
hozzászóló csak az lehet, aki szabályosan jelentkezett. Aki nem kap értesítést 2010. október 15-ig, 
az a kért időben szerepelhet. Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 15. 
 A rendezvényen  belépődíj nincs, minden előadást megvitatunk. Mivel a rendezvény 
tudományos műhely, ezért az előadóktól, hozzászólóktól elvárjuk, hogy a rendezvény egész ideje 
alatt jelen legyenek. A megbeszéléseket hangszallagon rögzítjük, előadás, hozzászólás és 
megbeszélés megjelenik a ZMTE honlapján PDF ingyen letölthető formában és a magyar valamint 
az európai digitális könyvtárban is. Se résztvételi díj, se juttatás, se ellátás nincs. 
Sajtónyilvánosságot biztosítunk. Ebéd a helyszínen befizethető, ára 605 forint. 
 Az egyesületről és az egyetemről, szokásainkról, rendezvényeinkről, tevékenységünkről 
honlapunkon minden tájékoztatás elérhető. Személyes megbeszélésre számos helyen, a 
rendezvényeinken van mód. Minden résztvevőnek ajánljuk, hogy a ZMTE honlapján olvassa el 
Balogh Ádám, Farkas Ferenc, Isépy Dezső, Juba Ferenc, Radnóczy Antal, Tancsák János, Teleki 
Géza vonatkozó írásait. 
 A jelen meghívót kapják az egyesület tagjai és más meghívott előadók.  
 
Zürich/Budapest, 2010. január 29. 
 
Dr. Csihák György    Dr. Felházi Sándor             Dr. Zachar József (†) 
a ZMTE elnöke     mk., ezredes, dékán       a ZMTE Tudományos Tanács  
zmte@freemail.hu         felhazi.sandor@zmne.hu                   elnöke 
www.zmte.org  www.zmne.hu                                 
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 MEGHÍVÓ 
  

 
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület zártkörű rendezvényére 
 

 Tárgy: Az 1920. június 4-től 1944. december 21-ig tartó időszak magyarországi 
eseményeinek elemzése, különös tekintettel az október körüli eseményekre. (Egyedüli célunk a 
történelmi igazság keresése.)  

 A rendezvényen az egyesület nyilatkozta és házirendje érvényes. Elnököl dr. Zachar József.  
Minden előadást megbeszélünk és a napot általános vitával, valamint elnöki összegzéssel zárjuk. 
Az előadóktól elvárjuk, hogy minden megbeszélésen, vitán résztvegyenek. 
(Műhelybeszélgetés!) A hallgatóság hozzászólását is szívesen vesszük.  Az előadás szövegét 
papíron és lemezen world-ben kérjük legkésőbb az előadás alkalmával, mert megjelentetését 
tervezzük. 

A rendezvény ideje: 2009. október 16 (péntek)  9-20 óráig; 
                                   helye: Hotel Benczúr külön terme, H-1068 Budapest, Benczúr utca 35, 
   műsora: 
  9.00  Elnöki megnyitó 
  9.10  Krasznay Béla: A trianoni döntéstől Budapest szovjet megszállásáig 
10.00  Darai Lajos: Milyen kormányzónk volt v. Nagybányai Horthy Miklós? 
11.00  Pandula Attila: v. Nagybányai Horthy Miklós kitűntetései 
12.00-13.00 Ebédszünet 
13.00  Gedai István: A Horthy-korszak bemutatása a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításán 

14.00  Szabó Á. Ferenc: Magyar-német kapcsolatok Horthy és Hitler kieli találkozójától a 
kassai bombázásig. 
15.00  Zachar József: A II. világháború és Magyarország 
16.00  v. Rihmer Aurél: Mi a Vitézi Rend. A Vitézi Rend kialakulásának jogi és történelmi háttere. 
 Se résztvételi díj, se juttatás, se ellátás nincs. A rendezvény annyiban zártkörű, hogy csak a 
meghívott előadók és a ZMTE tagjai lesznek jelen (a tagok számára az egyesületi jelvény viselése 
kötelező).  

Az egyesületről minden adat megtalálható honlapunkon. További felvilágosítással a 
meghívó aláírói szolgálnak. 

A várható létszám megállapítása végett, a  ZMTE azon  tagjai, akik nem előadók, de 
szeretnének jelen lenni, résztvételi szándékukat szíveskedjenek bejelenteni az egyesület elnökénél 
október 1-ig. 
  
Zürich/Budapest, 2009. szeptember 19. 
  
 
 Dr. Csihák György     Dr. Zachar József 
 ZMTE elnök      ZMTE Tudományos Tanács elnök 
            zmte@freemail.hu     jzachar@yahoo.com 
            www.zmte.org 
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Meghívó 
 

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  és a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem  

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 
közös tudományos tanácskozására 

 
Ideje: 2010. november 4 (csütörtök),  10 órától 19 óráig. 
Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, H-1101 Budapest, X., ker., Hungária krt.  

9-11., Zrínyi terem tel.: 36(1) 432-9000. 
Tárgya: Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének eseményei értékelésére és 
elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a történelemtudomány szakmai szempontjai 
szerint.  

A rendezvényen érvényes az egyesület (ZMTE) nyilatkozata és házirendje. Ebben a 
tárgyban 2009-ben megvitattuk a következő személyek egyes nézeteit, akik az itt meghirdetett 
rendezvényen is ezúttal meghívott előadók:   Darai Lajos,  Gedai István,  Pandula Attila, Rihmer 
Aurél, Szabó Á. Ferenc,  Zachar József (†) (erre az alkalomra írt dolgozatával lesz jelen). A 
következő személyek névre szóló meghívását tervezzük: Arady Lajos, Balogh Ádám, Beke Margit, 
V. Csocsán Jenő, Horváth Csaba, Kaiser Ferenc, Kovács Eleonóra, Krasznay Béla, Ravasz István, 
Salamon Konrád, Somorjai Béla, Szakály Sándor. 

Jelentkeznie írásban csak a szereplőnek  kell: 1) előadó -  az előadás címével, rövid 
legfeljebb 15 soros összefoglalójával, technikai- és időigényével (lehetőleg nem több, mint 30 
perc); 2) hozzászóló – a tárgy meghatározásával (legfeljebb 10 perc időigény); 3) aki csak a végén, 
a műhelyvitában kiván szerepelni; és mindenki rövid önéletrajzzal (számunkra ismeretlen személy 
esetén). 

A jelentkezést küldeni a jelen meghívó egyik aláírójához kell. Legkésőbb a rendezvényen 
le kell adni a dolgozatot papíron és lemezen word programmal írva. Aki így nem adja le, az nem 
szerepelhet. A jelentkezés sorrendjében minden jelentkezést igyekszünk elfogadni. Előadó, 
hozzászóló csak az lehet, aki szabályosan jelentkezett. Aki nem kap értesítést 2010. október 15-ig, 
az a kért időben szerepelhet. Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 15. 
 A rendezvényen  belépődíj nincs, minden előadást megvitatunk. Mivel a rendezvény 
tudományos műhely, ezért az előadóktól, hozzászólóktól elvárjuk, hogy a rendezvény egész ideje 
alatt jelen legyenek. A megbeszéléseket hangszallagon rögzítjük, előadás, hozzászólás és 
megbeszélés megjelenik a ZMTE honlapján PDF ingyen letölthető formában és a magyar valamint 
az európai digitális könyvtárban is. Se résztvételi díj, se juttatás, se ellátás nincs. 
Sajtónyilvánosságot biztosítunk. Ebéd a helyszínen befizethető, ára 605 forint. 
 Az egyesületről és az egyetemről, szokásainkról, rendezvényeinkről, tevékenységünkről 
honlapunkon minden tájékoztatás elérhető. Személyes megbeszélésre számos helyen, a 
rendezvényeinken van mód. Minden résztvevőnek ajánljuk, hogy a ZMTE honlapján olvassa el 
Balogh Ádám, Farkas Ferenc, Isépy Dezső, Juba Ferenc, Radnóczy Antal, Tancsák János, Teleki 
Géza vonatkozó írásait. 
 A jelen meghívót kapják az egyesület tagjai és más meghívott előadók.  
 
Zürich/Budapest, 2010. január 29. 
 
Dr. Csihák György          Dr. Felházi Sándor                            Dr. Zachar József (†) 
a ZMTE elnöke                   mk., ezredes, dékán                           a ZMTE Tudományos Tanács  
zmte@freemail.hu              felhazi.sandor@zmne.hu                   elnöke 
www.zmte.org  www.zmne.hu                                 
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ZACHAR JÓZSEF (†) - D. Sc., történész, egyetemi tanár - Eszterházy Károly Főiskola, Eger, otthon H-1148 Budapest, Adria sétány 5/F/III/5, 
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Titkár: 
BÉRCZI SZANISZLÓ  - C. Sc., csillagász, fizikus, a földtudomány kandidátusa - ELTE, TTK, Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék (Kozmikus 
Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport), Budapest, H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, távbeszélő: +36/1/372-2986, otthon: H-1072 
Budapest, Király u. 53, távbeszélő: +36/1/268-1765. E-levél: bercziszani@ludens.elte.hu  
DARAI LAJOS - C. Sc., filozófia történész, főiskolai tanár - Kodolányi János Főiskola, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1, otthon: H-2475 
Kápolnásnyék, Dózsa Gy. u. 27/B, távbeszélő: +36/30/989-2320, darajos@gmail.com  
SZABÓ A. FERENC - C. Sc., politológus, egyetemi tanár - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Politikatudományi Tanszék, H-1101 Budapest, 
Hungária körút 9-11, távbeszélő: +36/1/432-9000/29401. Otthon: H-1125 Budapest, Álom u. 21, +36/1/355-8004. E-levél: szabo.a.ferenc@zmne.hu 
 
 
Vétójogú tag: 
CSIHÁK GYÖRGY  - dr. u., közgazdász, történész, ZMTE elnök. A-7400 Oberwart/Felsőőr, Panoramaweg 14, távbeszélő: +43/3352/31872, publifax: 
+43/5776787400. E-levél: zmte@freemail.hu   
 
 
Tag: 
CSÁMPAI OTTÓ  - C. Sc., etnoszociológus, habilitált egyetemi docens - Nagyszombati Egyetem. Otthon: SK-85106 Bratislava/Pozsony, Vyšehradská 
13, távbeszélő: +421/903/453-514. E-levél:  csottoster@gmail.com  
FRISNYÁK SÁNDOR - D. Sc., természettudományi doktor - Nyíregyházi Főiskola, Földrajz Tanszék, H- 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, távbeszélő: 
+36/42/599-400/2185. Otthon: H-4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 5. Távbeszélő: +36/42/317-048. E-levél: drfrisnyaksandor@gmail.com 
GEDAI ISTVÁN – C. Sc., numizmatikus, a történelemtudomány kandidátusa, a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója. Otthon: H-2112 
Veresegyház, Galagonya utca 23, távbeszélő: +36/28/388593. E-levél: gedart@gmail.com 
HARAI DÉNES dr. – C. Sc. katona-pedagógus, egyetemi tanár, intézeti igazgató – Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, H-1101 Budapest, 
Hungária körút 9-11. Távbeszélő: +36/1/432-9005, fax: +36/1/432-9085. Otthon: H-1193 Budapest, Bem J. u. 21. II/5, távbeszélő: +36/1/377-9732, 
mobil: +36/30/919-0230. E-levél: harai.denes@zmne.hu  
KÖLTŐ LÁSZLÓ  - dr., régész, vegyészmérnök, ny. megyei múzeumigazgató - Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, Rippl-Rónai Múzeum, 
Kaposvár, H-7400 Kaposvár, Fő u. 10, távbeszélő: +36/82/314-212, távmásoló: +36/82/312-822.  Otthon: H-7400 Kaposvár, Könyves Kálmán u. 20, 
távbeszélő: +36/82/414-222, mobil: +36/30/337-3272. E-levél: kolto@smmi.hu  (laszlo.kolto@freemail.hu) 

NAGY KÁLMÁN  (†) - hadtörténész, nyugalmazott huszárezredes, H-2092 Budakeszi, Virágvölgy u. 9, távbeszélő: +36/23/451-383.  
vitéz RIHMER  AURÉL  - könyvtáros, történész.  Otthon: H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4, távbeszélő: +36/1/325-6643, mobil: +36/20/565-4419. E-
levél: granasztoi@yahoo.com   
SLAVI Ć MAGDOLNA  - Mr. Sc. Ph. - SRB-24000 Subotica/Szabadka, Jozef Atile 20, távbeszélő: +381/24/537-290.  
E-levél: slavicm@freemail.hu   
SZABÓ ISTVÁN M IHÁLY – D. Sc., mikro-, illetve környezet biológus, az MTA rendes tagja, ny. tanszékvezető egyetemi tanár, H-1111 Budapest, 
Bertalan Lajos u. 11. Távbeszélő: +36/1/4665266. E-levél: szabo.istvan18@chello.hu  
SZEDERKÉNYI TIBOR  – D. Sc., a földtudomány doktora, egyetemi tanár - Pécsi Egyetem. Otthon: H-6725 Szeged, Veresács utca 16/a, 
távbeszélő:+36/62/443-580, mobil: +36/30/358-8661. E-levél: szedertib@vnet.hu   
J. ÚJVÁRY ZSUZSANNA – Ph. D. történész, egyetemi docens – PPKE BTK Történelemtudományi Intézet, H-2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1, 
távbeszélő: +36/26/375-375/2956. Otthon:  H-1202 Budapest, Csoma utca 5, távbeszélő: +36/1/285-0881, mobil: +36/30/278-8365.  
E-levél: zsujvary@freemail.hu és zsujvary@gmail.com 
VIZI LÁSZLÓ TAMÁS  – Ph. D. történész, tanszékvezető főiskolai tanár - Kodolányi János Főiskola, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1,  távbeszélő: 
+36/22/543-394, +36/22/300-739, 312-152/402, 403. Otthon: H-8000 Székesfehérvár, Privigyei út 2/A, távbeszélő: +36/30/298-5922. E-levél:  
lvizi@mail.kodolanyi.hu és vizilt@externet.hu  
 
 
Budapest, 2011. január.  
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ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET 

 
SEKRETARIAT DER TREFFEN ZUR FRÜHGESCHICHTE DER UNGARN 

MAGYAR ÕSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓK TITKÁRSÁGA 
CH-8047 Zürich, Postfach 502 • Postscheckkonto: Zürich 80 36214-1 

                           BIC: POFICHBEXXX;   IBAN: CH 13 0900 0000 8003 6214 1 
Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8,   CH-3030 Bern  Clearing Number: 09000 

www.zmte.hu           zmte@freemail.hu 
 

Präsident/Elnök: Dr. György J. Csihák • Telefon: +43/3352/31872 
 

Gemeinnütziger Verein. Svájci Közérdekű Egyesület 
 

Kapcsolati cím Magyarországon: 
Vitéz Rihmer Aurél • H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4. • Telefon: +36/1/3256643 

granasztoi@yahoo.com 
 

Dreimal nominiert für den „René Descartes Price” der Europäischen Union 
Háromszor jelölve az Európai Únió „René Descartes” díjára 

Nyilvános előadás Budapesten minden hónap utolsó előtti csütörtökjén 17 órakor 
H-1051 Budapest, Arany János u. 10. Telefon: +36/1/354-3400 és még több városban 

www.aranytiz.hu  aranytiz@aranytiz.hu 

Asztaltársaságaink - Unsere Tafelrunden 
 
AUSTRALIA 
István Nagy (Adelaide) 
2/13 Lassie Ave., 
Windsor Gardens SA 5087 
T: +61/8/83678581 
vandomis@webmedia.com.au 
 
Géza Katona (Hobart) 
11 Zomay Ave., Dynnyrne 7005 
Tasmania 
T: +61/3/62233174 
stargeza@iprimus.com.au; 
 
József Kozsik (Melbourne) 
9 Hilbert Courth 
East Oakleigh Vic. 3166 
T: +61/3/95684590 
 
Károly Gerecs (Sydney) 
13 Bangalla Road 
Concord West NSW 2138 
T: +61/2/97431748 
gerecs@tpg.com.au 
gerecs@hotmail.com 
 
AUSTRIA 
László Kelemen 
A-7501 Unterwart 300 
T: +43/3352/312875 
e-levél: office@umiz.at 
 
 
 

MAGYARORSZÁG 
vitéz Rihmer Aurél 
H-1027 Budapest, 
Bajvívó u. 4. 
T: +36/1/3256643 
granasztoi@yahoo.com 
 
NEUSEELAND 
Steven Andras Toth 
12 Webb Street, Christchurch 
T: +64/3/3557448 
 
ROMANIA 
László Barabási 
Széki út 157, 
RO-530203 Miercurea Ciuc 
T: +40/98/302501 
barabasil@freemail.hu 

     
SERBIA 
Lajos Szabó 
Uskočka br. 109. 
SRB-24000 Subotica 
T: +381/64/4113399 
empe@tippnet.co.rs 
 
SLOWAKIA   
Kornélia Csala 
Mäsiarska 59 
SK-040 01 Košice 
T: +421/55/6254184 
+421915930638@orangemail.sk 
 

Dr. Ottó Csámpai 
Vyšehradská 13 
SK-851 06 Bratislava 
T: +421/903/453514 
csottoster@gmail.com 
 
Zoltán Beke 
Dovèiková 1 
SK-048 01 Rožnava 
T: +421/905/968338 
beke@pobox.sk 
 
SWEDEN 
Frigyes Hutter 
Kantyxegången 8 
SE-42147 Västra Frölunda 
(Göteborg) 
T: +46/31/479789 
frigyeshutter@hotmail.com  
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                           Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Magyar Őstörténeti                                   Sekretariat der „Treffen zur 
Találkozók Titkársága                     Frühgeschichte der Ungarn“ 

 
 
 

Közérdekű Egyesület 
Gemeinnütziger Verein 

 
Hungarian Historical Society of Zurich 
Association Historique Hongroise de Zurich 
Società Storica Ungherese di Zurigo 
Associación Histórica Húngara de Zürich  
    

CH-8047 ZÜRICH                                                                                                                   
Postfach 502       zmte@freemail.hu       www.zmte.org 
                                                                                                                                                                      
Postkontonummer: Zürich 80 36214-1                                                               
IBAN elektronisch: CH1309000000800362141                                                      
IBAN Papierform: IBAN CH 13 0900 0000 8003 6214 1                                         
SWIFT Code/BIC: POFICHBEXXX 
Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance, Nording 8, 
CH-3030 Bern 
Clearing Number: 09000 
 
Kapcsolati cím Magyarországon: v. Rihmer Aurél 
H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4 
Tel: +36/1/325 6643    granasztoi@yahoo.com 
  
 
Előadás                  Elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
  
 
Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians                      Segreteria delle 

 
  
 

Ungarisch Historischer Verein Zürich 

 
Budapest 

Meghívó 

Január 21. 
 
 
 

Február 18. 
 
 

Március 18. 
 
 

Április 22. 
 
 
 
Május 20. 
 
 
Szeptember 23. 

 
Október 28. 
 
 
November 12. 

Dr. Guttmann Szabolcs - Nagyszeben volt főépítésze, 
egyetemi tanár, Serfőző Levente - HÍD Egyesület elnöke, 
Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda igazgatója 
Nagyszeben - szászok és magyarok, múlt és jelen (DVD) 

Prof. Dr. Váralljai Csocsán Jenő, Oxford, ZMTE, Piliscsaba 
A budavári szobrok (1421-1426) (DVD) 
 

Sancz Klára Lujza ny. muzeológus, ZMTE, Budapest 
Emlékezés Széchenyi Istvánnak a Hazához való hűségéről, 
halálának 150. évfordulója alkalmakor 

Nagygyörgy Zoltán helytörténész, Horgos 
A délvidéki 1848/1849-es történésekből. Kárász Benjamin – a 
hazafi (DVD) 

Kréneisz Géza magánkutató, ZMTE, Öckörö/Svédország 
A nagyszentmikósi  kincs madonnái (DVD) 
 
Csala-Erdélyi Kornélia a Kassai Polgári Klub vezetője, 
ZMTE 
A kassai magyar kulturális élet újjászervezése Trianon után 
 
dr. Csámpai Ottó C.Sc., ethnoszociológus, Nagyszombati 
Egyetem, ZMTE, Pozsony 
Négy Esterházy véráldozata a vezekényi csatában 
Egyesületi ünnepség. Budapest Hotel Benczúr 

dr. Darai Lajos, filozófus, kandidátus, kuta-
tóprofesszor, KJF, ZMTE, Székesfehérvár 
 
 

dr. Pandula Attila  a történelemtudomány 
kandidátusa, ELTE BTK docens, ZMTE, 
Budapest 

v. Rihmer Aurél történész, Budapest 
 
 

Szekeres István írástörténész kutató, ZMTE, 
Budakalász 
 
 
dr. Bérczi Szaniszló a földtudomány kandi-
dátusa, ELTE TTK docens, ZMTE, Budapest 
 
dr. Zachar József egyetemi tanár, az MTA (a tör-
ténelemtudományok) doktora, ZMTE, Budapest 
 
 
dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, kandi-
dátus, egyetemi docens, PPKE BTK, ZMTE, 
Piliscsaba 
 

Asztaltársaság:  A ZMTE budapesti asztaltársasága találkozik minden előadás után a VÁCI UTCA KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM, „R“  CAFÉ  PARTI SZERVIZ,        
H-1056 Budapest, Váci utca 78-80. T: 00 36 (1) 267-6222, 267-6223 
Könyvvásárlás: az egyesület rendezvényein 
Megjegyzés. Háznagy: Lányi Ernő,  Molnár Zsuzsanna, v. Rihmer Aurél,  Sancz Klára Lujza 

 

Háromszor jelölve az Európa Tanács „René Descartes” tudományos díjra 
Dreimal nominiert für den „René Descartes Prize” der Europäischen Union 

2010 

 

Nyilvános előadás  
minden hónap utolsó előtti csütörtökjén 
Kezdete: pontosan 17 óra 
Belépés díjtalan 
Az előadást vita követi 
Helye: H-1051 Budapest, V. Arany János utca 10. 
Telefon: 0036/1/354-3400. Fax: 0036/1/354-3404 
(Arany János ifjúsági Klub I. emeletén) 
e-mail: aranytiz@aranytiz.hu    www.aranytiz.hu 

Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians                      Segreteria delle riunioni per la storia antica ed alto-medievale degli Ungheresi 
Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise                                        Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros 
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Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8, 
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Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  
Ungarisch Historischer Verein Zürich 

Háromszor jelölve az Európai Únió “René Descartes” tudományos díjára 
Dreimal nominiert für den “René Descartes Prize” der Europäischen Union 

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 altomedievale degli Ungheresi 
Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros 

 

 
 

Helyszín: 24000-Szabadka, Magyar Ház, Age Mamužić  u. 11 sz. ( tel: +381/24/ 624 224 ) A belépés díjtalan. Az előadást vita követi. 
Kapcsolat: Dr. Szikora István, Cím: Serbia, 24000 Subotica, ul. Boško Buha br. 1, tel: +381/24/545 663 , 

                        vagy Szabó Lajos, Cím: Serbia, 24000 Subotica, ul. Uskočka  br. 109,  tel: +381/24/516 383   mob: +381/64/411 33 99 
Előadás minden hónap második péntekén 17 órai kezdettel 

Január 8. Dr. Révész László, Ph. D., SZTE régészeti tanszék vezetője, Szeged 
  Néhány gondolat a honfoglalókról 
 
Február 12. Dr. Bérczi Szaniszló, Ph. D., a földtudomány kandidátusa, ELTE TTK; ZMTE; Budapest 
  Eurázsia művészete 
 
Március 12.         Mesterházy Zsolt, magánkutató, ZMTE, Budapest 
  Honfoglalások kora 
 
Április 9. Basa György, a Bójai Farkas Gimnázium történelem és latin nyelv tanára, Zenta 
  Agrárreform és telepítés a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság első évtizedeiben 
 
Május 14. Dr. Almási Tíbor, Ph. D., egyetemi docens, SZTE BTK történelmi segédtudományok   
                            tanszéke, Szeged 
  Zách Felicián merénylete az oklevelek tükrében 
 
Június 11. Dr. Marjanucz László, Ph. D., egyetemi docens, SZTE Történeti Intézetnének igazgatója,  
                            Szeged 
  Kis magyar reformkor. Magyarország politikai viszonayai 1712-1723 
 
Szeptember 10.   Dr. Szegfű László Ph. D., ny. főiskolai tanár, Szeged 
               Pontosítási kísérlet a keresztény magyar királyság megalapításáról. A Szent Korona eredete és  
                            a koronázás időpontjának kérdése 
 
Október 8.           Záhonyi András, ősi írások kutatója, ZMTE, Budapest 
  Világkorszakok, hónapok, napok 
 
November 12. Prof. dr. Zachar József, egyetemi tanár, a MTA (a történelemtudományok doktora), ZMTE,  
                            Budapest 
  Lázadások, felkelések, szabadságharcok Magyarföldön 
 
December 10. Dr. Papp Árpád, Ph. D., múzeológus, Városi Múzeum, Szabadka 
  Néprajzi kartográfia 
 

ZMTE = Zürichi Magyar Történelmi Egyesület; SZTE = Szegedi Tudományegyetem; ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem;  
BTK = Bölcsészettudományi Kar; TTK = Természettudományi Kar; MTA = Magyar Tudományos Akadémia 
 

 

 Szabadka 

 Meghívó 
     2010 
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1. Első (Benidorm 1986) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (151 oldal, ebből 60 oldal angol, francia és német nyelvű). 
Zürich, 1991. ISBN 963 02 8926 1 

  2 .A Második (Zürich 1987) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (146 oldal, ebből 50 oldal angol, francia és német nyelvű). 
Zürich, 1993. ISBN 963 02 8926 2 

  3. Magyarok Őstörténete. Összefoglaló áttekintés. (48 oldal) Írta a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őstörténeti írói munkaközössége. 
Zürich-Budapest, 1992. ISBN 963 02 8925 3; második kiadás 1996. ISBN 963 85274 6 3; harmadik bővített kiadás (44 oldal) Zürich-
Budapest, 2007. ISBN 963 9204 37 4 

  4. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első (Szeged 1992) Magyar Történelmi Iskolájának Előadásai és Iratai. (277 oldal) Az 
előadások szövege, jegyzőkönyv, műsor. Zürich, 1993. ISBN 963 8465 00 X 

5. Magyar Történelmi Tanulmányok 1. (136 oldal) Kiegészítő tanulmányok a Tabi iskola előadásaihoz. Zürich, 1993.  
ISSN 1217 4629 

6. Csihák György: A magyar parlamentarizmus ezer éve. (92 oldal) Összefoglaló áttekintés. Budapest, 1990.  
ISBN 963 02 8925 3 

7. Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet. Magyar Történelmi Tanulmányok 2. (124 oldal) Budapest-Zürich, 1994.  
ISBN 963 04 4112 8 

  8. Képeslapok magyar történelmi motívumokkal. 8 különféle, szimpla és dupla 
  9. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Tab 1993) Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. (416 oldal) Az előadások 

szövege, jegyzőkönyv, műsor. Budapest-Zürich, 1994. ISBN 963 04 4413 5 
10. Die Frühgeschichte der Ungarn. Zusammenfassung. (54 Seiten) Geschrieben von der Arbeitsgruppe des Ungarisch Historischen Vereins 

Zürich. Zürich-Budapest, 1994. ISBN 963 85 274 4 7; zweite überarbeitete Ausgabe 2007. ISBN9639204307 
11. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Harmadik (Tapolca 1994) Magyar Történelmi Iskolája Előadásai és Iratai. (227 oldal) Az 

előadások szövege, jegyzőkönyv, műsor. Budapest-Zürich, 1994. ISBN 963 85274 12 
12. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első (Székelyudvarhely 1994) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. (183 oldal) Az 

előadások szövege, jegyzőkönyv, műsor. Budapest-Zürich, 1994. ISBN 963 85274 2 0 
13. Csihák György: Beszélgetés népemmel a hazánkról. (68 oldal) Budapest-Zürich, 1995. ISBN 963 85274 5 5 
14. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Komárom 1994) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. (152 oldal) Az előadások 

szövege, jegyzőkönyv, műsor. Komárom-Komárno-Zürich, 1995. ISBN 963 85274 3 9 
15. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Kilencedik (Tapolca 1994) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (143 oldal) Az 

előadások szövege, jegyzőkönyv, műsor. Budapest-Zürich, 1995. ISBN 963 85274 1 2 
16. Csihák György: Ex Oriente Lux. (249 oldal) Tanulmány a magyar múltról, jelenről és a jövőről. Budapest-Zürich, 1996. 

 ISBN 963 85274 7 1 
17. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizedik (Tapolca 1995) Magyar Őstörténeti Találkozó és Negyedik Magyar Történelmi 

Iskola Előadásai és Iratai. (258 oldal) Az előadások szövege, jegyzőkönyv, műsor. Budapest-Zürich, 1996. 
 ISBN 963 85274 8 X 

18. Germann Georg: Ungarisches im Bernischen Historischen Museum (mit Farbbildern). A Berni Történelmi Múzeum magyar emlékei 
(kétnyelvű kiadvány színes képekkel, 44 oldal) Előszó: Claudio Caratsch. Bern-Budapest, 1996.  
ISBN 963 85274 9 8 

19. Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom. Bevezetés az etnoszociológiába. (152 oldal) Budapest-Zürich, 1996.  
  ISBN 963 85684 02 
20. Honfoglalásunk és előzményei. (Tapolca 1996) A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenegyedik Magyar Őstörténeti Találkozó 

Előadásai és Iratai (173 oldal) 10 oldal angol-magyar-német-francia és orosz nyelvű őstörténeti fogalmak. Keresztény egyházak és történelmi 
szerepük a Kárpát-medencében. Az Ötödik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. (100 oldal) Az előadások szövege, jegyzőkönyv, 
műsor. Budapest-Zürich, 1997. ISBN 963 85684 1 0 

21. Nagy Kálmán: A honfoglalás hadtörténete. (151 oldal) Budapest, 1998. ISBN 963 7810 97 8 (Közösen a Szabadtér Kiadóval) 
22. Csihák György: Válasz népem kérdéseire a hazánkról. (102 oldal) Budapest-Zürich, 1999 
23. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Nyolcadik (Kaposvár 1993) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (140 oldal) 

Az előadások szövege, jegyzőkönyv, műsor. Budapest-Zürich, 1999. ISBN 963 85684 2 9 
24. Die Ungarn und die Abtei Sankt Gallen. Magyarok és a Szent Galleni Apátság. (114 oldal) Az előadások szövege. St. Gallen-Budapest, 

1999. Kétnyelvű kiadvány a Magyar Nemzeti Múzeumban 1998-ban rendezett „Die Kultur der Abtei Sankt Gallen“ című kiállítás 
alkalmával, az ELTE-n rendezett nemzetközi konferencia előadásai. ISBN 963 85684 3 7 (Közösen St. Gallen Kanton levéltárával) – 
Második kiadás: St. Gallen-Budapest, 1999. ISBN 963 86100 8 5 

25. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Harmadik (London 1988) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (188 oldal) Az 
előadások szövege, jegyzőkönyv, műsor. Budapest-Zürich, 1999. ISBN 963 85684 5 3 

26. Csihák György: A magyar nemzet múltja * Szent István király életműve és a magyar államalapítás * A bambergi lovas * Sacra 
Regni Hungarici Corona és a magyar közjogi rendezés kérdései ma * Magyar - nép - kisebbség. (94 oldal)  Budapest-Zürich, 1999. 
ISBN 963 85684 6 1 

27. Fünfzehn Jahre UHVZ - A ZMTE tizenötéves 1985 - 1999. (50 oldal) Zürich-Budapest, 1999. ISBN 963 85684 7 X 
28. Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet II. (206 oldal) Budapest-Zürich, 1999. ISBN 963 85684 4 5 
29. Csihák György: Dunhuang barlangképei és a Sánszi agyagkatonák néma üzenete a magyar műveltség gyökereiről. (64 oldal) 

Budapest-Zürich, 2000. ISBN 963 85684 8 8 
30. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Erdélyi Övezeti Történésztalálkozói (1995-1999) Előadásai és Iratai. (312 oldal) Az 

előadások szövege, jegyzőkönyv, műsor. Csikszereda-Budapest-Zürich, 2000. ISBN 963 85684 9 6 
31. A honfoglalás és az 1848-1849-es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára. A Zürichi Magyar Történelmi 

Egyesület Tizenharmadik Magyar Őstörténeti Találkozója és Hetedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. (Tapolca 1998). (324 
oldal) Budapest-Zürich, 2001. ISBN 963 86100 5 0 

32. Barabási László: Nemes Székely Nemzet – Csillagösvényen. Regény. (112 oldal) Csiksomlyó-Budapest, 2001.  
ISBN 963 86100 4 2 

33. Csihák György: Magyar nempolitikai írások. (50 oldal) Budapest-Zürich, 2002. ISBN 963 86 100 0 X 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Kiadványai 
Kiadványai  
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34. Kiadványaink tartalomjegyzéke – Vereinspublikationen mit Inhaltsübersicht. (44 oldal) Zürich-Budapest,  2002. 
ISBN 963 86 100 7 7 

35. Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenhatodik Magyar 
Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (178 oldal) A második világháború és történelmi következményei Magyarország 
szempontjából (1939-1949). Tizedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai (Szentendre 2001) (207 oldal) Az előadások szövege, 
jegyzőkönyv, műsor. Budapest-Zürich, 2002. ISBN 963 86100 6 9 

36. Achtzehn Jahre UHVZ – A ZMTE tizennyolc éve 1985-2002. (58 oldal) Zürich-Budapest, 2002. ISBN 963 86100 9 3 
37 Magyar Történelem. Tízezer év – ezer oldalról. Oktatási segédkönyv a magyar történelem tanításához. (636 oldal) Budapest-Zürich, 

2003. ISBN 963 86100 1 8 
38. Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-Medencében, különös tekintettel a gömöri tájegységre. (169 oldal) A Zürichi Magyar 

Történelmi Egyesület Kilencedik (Rozsnyó 2000) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. Rozsnyó-Budapest-Zürich, 2002. ISBN 
963 86100 2 6  

39. Délközép Kárpát-medence műveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére. (243 oldal) 
Nyolcadik (Sárköz-Decs 2000) Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai. Decs-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 03 8 

40 Csihák György: Forog a történelem kereke...  (52 oldal) Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 04 6 
41. A magyar műveltség gyökerei. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenötödik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Az 

1930-as évek magyar műveltsége. A Kilencedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. (Felsőőr/Oberwart 2000) (156 oldal) 
Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 86100 3 4 

42. Az első világháború és magyar történelmi következményei (1914-1921). A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizennegyedik Magyar 
Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. (147 oldal) Szent István és a magyar államalapítás.  A Nyolcadik Magyar Történelmi Iskola 
előadásai és iratai. (Tapolca 1999)  (195 oldal) Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 02 X 

43. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenhetedik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizenegyedik Magyar Történelmi Iskola 
Előadásai és Iratai. (288 oldal) (Budapest 2003) Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 06 2 

44. Zwanzig Jahre UHVZ – A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 20 éve 1985-2004. (74 oldal) Zürich-Budapest, 2004. 
  

        ISBN 963 9349 05 4 
45. A magyar huszárság története. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenkettedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. (114 

oldal) A lovasműveltség sajátosságai. Az Egyesület Tizennyolcadik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (313 oldal) Az első 
magyar huszártörténeti konferencia keretében. (Nyíregyháza, 2004) Budapest-Zürich, 2004. 
ISBN 963 9349 07 0 

46. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Negyedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (296 oldal) (Felsőőr/ Oberwart 1989) 
Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9349 10 0 

47. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (295 oldal) (Szent Gallen 1991) 
Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9349 08 9 

48. Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom. Bevezetés az etnoszociológiába. Második, bővített kiadás. Közösen a Heraldika Kiadóval. (280 
oldal) Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9204 38 2 

49. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Ötödik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (291 oldal) (Altenberg 1990) 
Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9349 09 7 

50. Magyar út és nehézségei a nemzetállamtól az övezetek Európájába a huszadik század fordulóján. (186 oldal). A Zürichi Magyar 
Történelmi Egyesület Hatodik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. Avarok – onogurok – magyarok.  Az Egyesület Tizenkettedik 
Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iiratai. (Tapolca 1997). (230 oldal) Budapest-Zürich, 2005.  
ISBN 963 9349 11 9 

51. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hetedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Szentendre 1992)  (210 oldal). 
Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9204 48 X 

52. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXI. évfolyam 1. szám. Megjelent kiadványok tartalmi áttekintése. Vereinspublikationen mit 
Inhaltsübersicht. (92 oldal) Zürich-Budapest, 2006. ISBN 963 9204 28 5 

53.   Acta Historica Hungarica Turiciensia XXII. Évfolyam 1 . szám. Őstörténetünk és a genetika. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
Tizenkilencedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. 1456 Nándorfehérvár – 1606 Zsitvatorok – 1956 Budapest. 
Tizenharmadik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. (Mártély 2006) (372 oldal) Budapest-Zürich, 2007. ISBN 

54.  Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. Évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Huszadik Magyar 
Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Hódmezővásárhely 2007) (159 oldal) Budapest-Zürich, 2008. ISBN 

55.  Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. Évfolyam 2. szám. Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. Tudományos emlékülés. 
(Esztergom 2007) (67 oldal). Budapest-Zürich 2008. ISBN 

56. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. Évfolyam 3. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 
2008/A. (137 oldal) Budapest 2008. ISBN 

57. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. Évfolyam 4. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 
2008/B. (176 oldal) Budapest 2008. ISBN                                                                                             

58. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. Évfolyam 1. szám. Hunyadi Mátyás és a magyar újjászületés. Tudományos emlékülés. 
(Esztergom 2008) (115 oldal). Budapest-Zürich 2009. ISBN 

59. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. Évfolyam 2. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 
2009/A. (145 oldal). Budapest 2009. ISBN   

60. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. Évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  Őszinte Története     (239 
oldal).  Budapest-Zürich 2010. ISBN  

61.  Csihák György: „Cum Deo pro Patria et Libertate.“ „H orthy fasizmus“ - „Antall  demokrácia.“ Történelmi e lőzmény és párhuzam. 
(142 oldal). Budapest-Zürich 2010. ISBN  

62.  Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. Évfolyam 3.  szám.   Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 
2010/A. (130 oldal). Budapest 2010. ISBN  

63. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. Évfolyam 1.  szám.   Az 1920. június 4-től 1944. december 21-ig tartó időszak 
magyarországi eseményeinek elemzése, különös tekintettel az október körüli eseményekre. (231 oldal). Budapest-Zürich 2011. ISBN                                                                        
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Nr. 

Szám 

Titel 

A kiadvány megnevezése 

Nr. 

Sor- 

szám* 

I. 1 
Első (Benidorm 1986) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Zürich, 1991.  

ISBN 963 02 8926 1 
1 

II. 1 
A Második (Zürich 1987) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Zürich, 1993.  
ISBN 963 02 8926 2 

2 

III. 1 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Harmadik (London 1988) Magyar Őstörténeti Találkozó 
Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1999 ISBN 963 85684 5 3 

25 

IV. 1 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Negyedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. 
(Felsőőr/ Oberwart 1989) Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9349 10 0 

46 

V. 1 Csihák György: A magyar parlamentarizmus ezer éve. Budapest, 1990. ISBN 963 02 8925 3 6 

V. 2 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Ötödik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. 
(Altenberg 1990) Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9349 09 7 

49 

VI. 1 
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai.) 
(Szent Gallen 1991) Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9349 08 9 

47 

VII. 1 
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hetedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. 
(Szentendre 1992) Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9204 48 X 

51 

VII. 2 
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 

3 

VII. 3 
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első (Szeged 1992) Magyar Történelmi Iskolájának Előadásai 
és Iratai. Zürich, 1993. ISBN 963 8465 00 X 

4 

VIII. 1 Magyar Történelmi Tanulmányok 1. Zürich, 1993. ISSN 1217 4629 5 
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