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20 Jahre Ungarisch Historischer Verein Zürich
Der Ungarisch Historische Verein Zürich, ein gemeinnütziger Schweizer Verein,

wurde 1985 gegründet, gemäss Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, mit
Sitz in Zürich.

Zum Verein gehören 134 Mitglieder, aus vier Kontinenten (Amerika, Asien,
Australien, Europa) und zwanzig Ländern (Argentinien, Australien, China, Dämemark,
Deutschland, England, Griechenland, Irland, Kanada, Österreich, Rumänien,
Schweden, Schweiz, Slowakei, Serbien und Montenegro, Thailand, Tschechien,
Ukraine, Ungarn, USA). Das jüngste aktive Mitglied ist 10 das älteste 95 Jahre alt. Das
Durchschnittsalter der Mitglieder dürfte bei vierzig Jahren liegen. Die Forscher aus
dem gesamten Karpatenbecken beteiligen sich, seit Anfang an, an der Vereinstätigkeit.

Drei Komitate in Ungarn stiffteten eine Vereinsfahne, die von dem Erzbischof von
Veszprém und von dem reformierten Bischof von Pressburg feierlich geweiht wurde.

Der Verein organisierte in 6 Ländern 18 Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn und
selbst in Ungarn 12 Ungarisch Historische Schule (beide jeweils eine Woche lang), in
dem Karpatenbecken 10 Regionaltreffen der Historiker (jeweils 3 Tage lang). An
diesen Veranstaltungen hielten 448 Experten 976 Vorträge für 6’796 Teilnehmer.
Darüberhinaus, organisierte der Verein während 20 Jahren, mehr als 1’200 Vorträge
für etwa 16’000 Teilnehmer, in mehr als zweihundert Ortschaften, in vier Kontinenten
und 22 Ländern. Die Gesamtzahl aller Teilnehmer an die Veranstaltungen des Vereins
überstieg die Zahl von 22’000. Die tatsächlich gehaltenen Vorträge sind, in der Tat,
etwas mehr, da einige Vorträge wiederholt wurden, und andererseits konnten von uns
nicht alle Vorträge die in vielen Ländern vorgetragen wurden erfasst werden. Der
Verein beteiligt sich am Geschichtunterricht an der Militärakadmie „Zrínyi Miklós“ in
Budapest.

Der Verein hat 47 Bücher in 54’768 Exemplaren herausgegeben, die überall in der
Welt, wo Ungarn leben und lernen zu finden sind.

Mit der Bewilligung des ungarischen Unterrichtsministers, in Zusammenarbeit der
Hochschule „Kodolányi János“ in Székesfehérvár, sind wir berechtigt für die
Weiterbildung der ungarischen Geschichtslehrer.

Der Verein ist der Eigentümer der Encyclopaedia Hungarica, eines Lexikons, mit
ungarischer Prägung. Dieses vierbändige Lexicon wurde in Canada redigiert und
erstellt, unter der Mitwirkung von 844 Personen aus der ganzen Welt, während 18
Jahren. Dies ist die wichtigste gemeinsamene und unabhängige Geistesschöpfung
des gesamten Ungarntums in den letzten Jahrzehnten.

Der Verein für den „René Descartes Prize“ der Europäischen Union nominiert wurde.

Zürich, November 2004
Ungarisch Historischer Verein Zürich

Präsidum
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Mitglieder
aufgenommen 239
gegenwärtig 134 in 4 Kontinenten und 20 Ländern
Grossveranstaltungen 40 in 8 Ländern

Vorträge
Grossveranstaltungen 976
weitere mehr als 1200 Vorträge in mehr als
zweihundert Ortschaften in 4 Kontinenten und 22 Ländern

Vorträge gehaltene Experten 843
Besucher

Grossveranstaltungen 6’796
sonstige Veranstaltungen cca. 16’000 

Besucher herausgegeben 47 Titel 54’768 Exemplare
Kolportage

gratis an: Teilnehmer unserer Grossveranstaltungen (3-400),
300 Bibliotheken im Karpatenbecken und
156 Bibliotheken in 70 Ländern

Eigentümer der Encyclopaedia Hungarica
Eigene Mittel und Verwendungen

1. Dezember 1985 - 30. Juni 2004 rund Sfr 206’000
keine Mitgliederbeitträge

Eine geweihte Vereinsfahne
Sweizer gemeinnütziger Verein
Nominiert für den „René Descartes Prize“ der Europäischen Union

Präsidium
CH-8047 Zürich Pf. 502, e-mail: zmte@freemail.hu

www.zmte.inf.hu
Pc: Zürich 80-36214-1

1111999988885555 2222000000004444
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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 20 éve
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület svájci közérdekû intézmény, alakult

1985-ben a svájci polgári törvénykönyv 60. pontja szerint. Székhelye Zürich. 
Jelenleg 134 tagja van, akik négy világrész (Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa)

húsz országában (Anglia, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Csehország, Dánia,
Görögország, Írország, Kanada, Kína, Magyarország, Németország, Románia,
Svájc, Svédország, Szlovákia, Szerbia és Montenegro, Thaiföld, Ukrajna, USA)
tevékenykednek. A legfiatalabb aktív tagja tíz, a legidõsebb kilencvenöt éves; a
tagság átlagos életkora negyven körül lehet. A kutatók az egész Kárpát-
medencébõl, 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 18 magyar õstörténeti találkozót,
Magyarországon 12 alkalommal magyar történelmi iskolát (1-1 hétig) és a Kárpát-
medencében 10 övezeti történésztalálkozót (3-3 naposat). Ezeken a
rendezvényeken 448 szakember 976 elõadást tartott 6’796 résztvevõ elõtt. A
fentieken túl, az egyesület 20 évi fennállása alatt, négy világrész 22 országában,
további több, mint 200 településen, 1200-nál több elõadást tartott, mintegy 16’000
résztvevõ elõtt. A hallgatóság összlétszáma így, a 20 év alatt meghaladja a 22’000
fõt. A ténylegesen elhangzott elõadások száma jóval több, mivel egyes elõadások
több alkalommal is elhangzottak, továbbá, a számos országban tartott elõadások
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 Fõiskolával együttmûködve, jogosultak vagyunk a történelemtanárok tovább -
képzésére.

Kiadott az egyesület 47 könyvet 54’768 példányban – mindenütt megtalálhatók a
világban, ahol magyarok élnek vagy tanulnak.

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

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

Zürich, 2004. november hó

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület

Elnökség  
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Taglétszám
fölvéve 239
jelenleg 134 négy világrész 20 országában
Nagyrendezvényeinken 8 országban 40

Elõadások száma
nagyrendezvényeinken 976
négy világrész 22 országának több mint 200 településén
további több mint 1200

Elõadó szakemberek száma 843
Hallgatóság

nagyrendezvényeinken 6’796
egyéb rendezvényeinken kb. 16’000 

Könyvkiadás 47 kötet 54’768 példányban
Könyvterjesztés

ingyen kapta: nagyrendezvényeink résztvevõi (3-400),
300 könyvtár a Kárpát-medencében és
további 70 ország 156 könyvtára

Az Encyclopaedia Hungarica tulajdonosa
Saját források/kiadások

1985. december 1. – 2004. június 30.
több mint 206’000 Sfr; mintegy 33 millió forint
tagdíj nincs

Egy felszentelt egyesületi zászló
Svájci közérdekû intézmény
jelölve az Európa Tanács „René Descartes“ tudományos díjára.

Elnökség
CH-8047 Zürich Pf. 502, e-mail: zmte@freemail.hu

www.zmte.inf.hu
Pc: Zürich 80-36214-1

1111999988885555 2222000000004444
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Einige Worte zu unserer Tätigkeit der letzten 20 Jahre

Im Verein werden weder persönliche noch politische Themen behandelt, und
in religiösen Fragen sind wir tolerant. Die Schweizer Staatsidee wird von uns
optimal zur Geltung gebracht, indem wir uns zum Prinzip der Volkshoheit,

gesellschaftlich zu der direkten Demokratie bekennen und in den
Außenbeziehungen die aktive Neutralität vertreten.

Wir streben nach Weiterentwicklung der Freundschaft unter den Völkern,
insbesondere im Raume Mitteleuropas. Hinsichtlich der Beziehungen zwischen
Ungarn und der Schweiz dienen wir einer besseren Verständigung. In diesem
Rahmen haben wir in Aarau, Basel, Bern, St.Gallen, Uster, Luzern, Winterthur und
Zürich mehrere Vorträge mit geschichtlichen Themen zu Ungarn organisiert; mehr
als die Hälfte dieser Vorträge wurden in deutscher Sprache gehalten. Unter den
Referenten waren die ersten Fachleute der Schweiz vertreten: Agathon Aerni,
Frantisek Braxator, Gerold Bürgin, Erich von Däniken, Johannes Duft, Aladár
Gajári, Sergius Golowin, Bernhard Gasser, Georg Germann, Carsten Goeherke,
Peter Grieder, Andreas Herzog, Peter Holenstein, Marco A. König, Stefan Kubik,
Peter Lindegger, Heinz Manz, Thomas Mehrle, Peter Ochsenbein, Margarita
Primas, Andreas Oplatka, Peter Sager, Rolf Sailer, Bernard Savioz, Karl
Schmucki, Ludwig Schmugge, Mathias Seifert, Jenõ Staehelin, Claudia Storz,
László Révész, Anton Valavanis, Werner Vogler, Hans-Ulrich Wartenweiler,
Alexander Wittwer, Robert Zett u.a.m.

· Zum Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Ungarn
und der Schweiz haben wir im Zusammenwirken mit der Schweizer Botschaft und
anderen Institutionen in Budapest eine deutschsprachige Wissenschaftliche
Konferenz mit Experten aus der Schweiz und aus Ungarn veranstaltet.

· Im Jahre 1990 haben wir die Ausstellung zur Kultur der Abtei St.Gallen
angeregt. Diese Ausstellung hat danach eine Weltreise angetreten: In Ungarn
fand sie während acht Monaten an vier Orten statt und vermochte insgesamt
150`000 Besucher anzuziehen. Parallel dazu haben wir in Budapest eine
deutschsprachige wissenschaftliche Vortragsreihe veranstaltet, deren
Ergebnisse wir in zweisprachigen Publikationen gemeinsam mit dem Archiv
von St. Gallen herausgegeben haben.

· In der Schweiz haben wir mehrere historische Ausflüge zu schweizerischen
und ungarischen Gedenkstätten organisiert. Die Ergebnisse hieraus war unser (in
zwei Auflagen erschienene) Band 18 : „UNGARISCHES IM BERNER
HISTORISCHEN MUSEUM“ aus der Feder von Prof. Georg Germann, versehen
mit einem Vorwort des Schweizer Botschafters Claudio Caratsch. Der Botschafter
hat übrigens auf unsere Bitte hin die ungarische Nationalhymne in die
rätoromanische Sprache übersetzt, woraufhin ihm bei seinem Weggang von
Budapest eine hohe staatliche Auszeichnung verliehen wurde. 
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Seit der Wende haben sämtliche ungarischen Bildungs- & Erziehungsminister,
beide ungarischen Präsidenten sowie Bundesrat Moritz Leuenberger, damals
Präsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft, unsere Tätigkeit gewürdigt
und uns zu unserem Wirken beglückwünscht.

Im Rahmen unseres Programms zur Weiterbildung der Lehrer haben wir nach
beinahe drei Jahren diesbezüglicher Unterweisung in Zusammenarbeit mit der
„Kodolányi-János-Hochschule“ im Dezember 2003 die in Latein und Deutsch
abgefaßte Urkunde an 41 Absolventinnen & Absolventen in Neumarkt
(Marosvásárhely - Targu Mures, Rumänien) und an 21 Teilnehmer in Kaschau
(Kassa - Kosice, Slowakei) überreicht. Dieses Jahr haben wir den Unterricht in
Szabadka (Subotica, Serbien & Montenegro) begonnen.

Es gibt 16 Stammtische des Vereins im Raum zwischen Hódmezõvásárhely und
Christchurch, resp. zwischen Göteborg & Szabadka (Subotica, Serbien &
Montenegro).

In mehreren europäischen Ländern haben wir diverse Buchpräsentationen
veranstaltet. Im Buchsalon „Litea“ auf der Burg von Buda haben wir diese
Vorstellungen eingeführt; anfänglich wurden sie auch von Ministern besucht.

Nach der ENCYCLOPADIA HUNGARICA, die in unseren Besitz übergegangen
ist, haben wir ein 636 Seiten umfassendes Unterrichtswerk exzerpiert und
veröffentlicht. Dieses besteht aus 42 Arbeiten aus der Feder von 29 Verfassern,
welche aus elf Ländern in vier Erdteilen stammen. Dieses Buch ist neben der
„Encyclopadia“ für die Ungarn auf der ganzen Welt zum zweitwichtigsten
Gemeinschaftswerk der letzten Jahrzehnte geworden und bildet dabei eine geistig
völlig unabhängige Schöpfung.

Unsere Vereinigung ist für alle Ungarn auf der ganzen Welt eine unabhängige
Wissenschaftliche Forschungswerkstatt, in welcher die ungarische nationale
Geschichtsforschung, Geschichtsschreibung und Geschichtslehre fortgesetzt
wird. Das ist die Grundlage eines gefestigten, gesunden Nationalbewußtseins:
Wir sollten nicht vergessen, daß in der Welt von heute einzig Völker mit einem
stabilen Nationalbewußtsein bestehen können; Völker mit gestörtem Bewußtsein
hingegen bringen keine Gesellschaften mit einem „göttlichen Gesicht“ hervor,
sondern lediglich verzerrte Gesellschaften, die sich gleichzeitig ihr eigenes Grab
schaufeln.

Wer das nunmehr bereits zwei Jahrzehnte währende Leben unseres Vereins
näher und über einen längeren Zeitraum betrachtet, der weiß, daß wir den
gemeinschaftlich verfaßten Prinzipien und Zielsetzungen treu geblieben sind. Wer
ferner unsere Veröffentlichungen kennt, kann feststellen, daß wir in der
Erforschung der ungarischen Geschichte um möglichst breite Vollständigkeit
bemüht sind, indem sich unsere Aufmerksamkeit ganzheitlich auf die Geschichte
richtet - sie erstreckt sich von der Literaturgeschichte bis zur Kirchenhistorie -,
indem wir in unserem Kreise innerhalb der Geschichtsschreibung sowohl die
Anthropologie, die Musikwissenschaft und die Archäologie als auch die
Völkerkunde und Sprachwissenschaft, um nur einige Disziplinen zu nennen,
gleichermaßen pflegen. 
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In unserem Leben fordert natürlich auch die Natur ihren Anteil: mittlerweile sind
wir nurmehr zwei oder drei aus der Gruppe derer, die noch an den
Großveranstaltungen der ersten Jahre beteiligt waren; die anderen sind entweder
verstorben oder aufgrund ihres Alters nicht mehr in der Lage, weite Reisen zu
unternehmen, weder physisch auf unserer Erde, noch geistig im Raume der
Wissenschaft. Doch sind die Ergebnisse unseres Vereins gleichsam die
Ergebnisse eben jener Generation, und daher gebührt diesen Menschen unser
tiefer Dank und Respekt.

Wir hoffen, diese Haltung werde auch von jenen nicht vergessen, die sich
möglicherweise aufgrund ihres Alters erst später zu unserem Wirken hinzugesellt
haben. Die Wissenschaft schreitet fort, und heutzutage können wir den Lauf der
Geschichte auch nicht länger so betrachten, wie wir es vor zehn, zwanzig oder gar
hundert Jahren getan haben. Der technische Fortschritt hat uns auch in dieser
Disziplin neue Wege und Möglichkeiten eröffnet. Nur wer mit diesen
Entwicklungen leben kann, ist imstande, die Gesamtheit dieser Wissenschaft
weiterzuführen: in unserem Falle handelt es sich um den Prozeß des Ergründens
der ungarischen Vergangenheit. 

Wir vertrauen darauf, daß diese Forscher, seien sie nun jung oder alt, ihren Weg
zu uns finden. Nur so verstärken wir das kleine Lager der fachgemäßen
nationalen Geschichtsschreibung. Unseren Vorgängern zollen wir die gebührende
Achtung, auch wenn wir mit unserem heutigen Wissen mitunter einige Torheiten
feststellen müssen. Niemals nämlich dürfen wir vergessen, daß wir als ihre
Nachfolger bloß in ihren Fußstapfen gehen und ohne ihre Vorarbeit viel weiter
zurücklägen, gerade so, wie auch wir zweifellos weiter zurückliegen als die auf
uns folgende Generation. Mögen unsere Ansichten demnach noch so geistreich
sein, so liegen sie doch gewiß noch weitab von der wissenschaftlichen Wahrheit.
Die Welt und ihr Gang werden durch einen nahezu unendlichen Datenhaufen
umschrieben, den wir mit der endlichen Aufnahmebefähigung unseres Geistes
wohl nie in seiner ganzen Menge und Fülle werden erfassen können.

Der UNGARISCH HISTORISCHE VEREIN spielt im Zusammenspiel der
ungarischen Geschichtswissenschaft auf seine Weise gewissermaßen die Rolle
eines Liberos. Weder die nationale noch irgend eine andere ungarische
Gruppierung innerhalb der Geschichtsforschung verfügt über eine derart
universelle und unabhängige Werkstatt, wie sie bei uns existiert, in der sich
folglich die insgesamt 15 Millionen Ungarn wirklich zusammenschließen könnten. 

Leider gibt es da aber eine Art „Geschlossener Gesellschaft“, die sich fälschlich
für die Hüterin allen Wissens hält, resp. die vorgibt, allein die universitäre
Gelehrsamkeit zu repräsentieren. Die zweifelhaften Umstände ihres
Zustandekommens und Bestehenbleibens stören sie offensichtlich überhaupt
nicht. In den beiden letzten Jahrzehnten ist zudem eine zweite, völlig andersartige
Gesellschaft in den Vordergrund getreten, deren Mitglieder vor allem mit Werbung
versuchen, an das Kapital zu gelangen, nachdem sie durch die Erstgenannten
lange unterdrückt worden waren. Weder sind wir in der Lage noch dazu
berechtigt, die eine oder die andere Gruppierung zu be- oder gar zu verurteilen,
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vielmehr möchten wir bereitwillig anerkennen, daß beide Gesellschaften in der
Wissenschaft bedeutsame Ergebnisse erzielt haben, gerade auf dem Felde der
ungarischen Geschichtswissenschaft. Zwischen den beiden ist indes
unverkennbar eine Parallele festzustellen, die für unseren Verein gewiß
nichtzutrifft: Beide sind sie ausgrenzend. Auch wenn sie sich mitunter auf ihren
nationalen Charakter berufen, so entspricht dieses Credo doch einzig einer
zahlungskräftigen Nachfrage.

Wer sich unserem Verein nähert, den pflegen wir zu warnen, daß er hier
gewissermaßen in einen Steinbruch eintrete. Ist er bereit, ohne die geringste
Hoffnung auf Entlöhnung und Auszeichnung ehrenamtlich und ausdauernd viel
Arbeit zu leisten, dann mag es ihm gelingen, den einen oder anderen Stein
zurecht zu meißeln für den Bau des heiligen Gebäudes der ungarischen Zukunft.
Hierfür erbitten wir Gottes Hilfe und Seinen Segen, und dafür sprechen wir ihm
unseren Dank aus und wünschen ihm alles nur Gute. Wir mahnen auch, die
bekannte Aussage nicht zu vergessen: „Der Schlüssel zur Zukunft eines jeden
Volkes liegt in der eigenen Geschichte. Das Volk, das diesen Schlüssel verliert,
verliert gleichsam seine Zukunft“.

Daher müssen wir der Schweiz wirklich dankbar sein, daß wir diese große
Arbeit im Herzen Europas und unter dem Schutz der Eidgenossenschaft zu einer
Zeit beginnen konnten, als allein schon das Träumen davon in Ungarn mit
Lebensgefahr verbunden war.

In unserer Tätigkeit richten wir unser Hauptaugenmerk auf die Klärung von
Fragen zur ungarischen Frühgeschichte sowie auf die fundamentalen Fragen der
ungarischen Geschichtswissenschaft. Die auf diesem Gebiet verübten
Verfälschungen haben das Ungarntum im zusammenwachsenden Europa
gefährdet und geschwächt. In dem großen Schmelztiegel aber können einzig
Völker mit festem Nationalbewußtsein erfolgreich bestehen, resp. überhaupt am
Leben bleiben.

Auf diesem Feld darf sich unser Verein rühmen, Großes geleistet zu haben: Die
in 20 Jahren erschienenen 47 Vereinsbücher sind, mit ihren fast 60`000
gedruckten Exemplaren in den großen Bibliotheken der Welt, eine einzigartige
Fundgrube der neuesten ungarischen Geschichtsforschung. Hierzu kommen
epochale Arbeiten mehrerer Vereinsmitglieder:

· Agathon Aerni (Bern) und Claudia Storz (Aarau) analysieren die
organisatorischen Maßnahmen der letzten Königin aus dem Hause Árpád, die von
gesamteuropäischer Bedeutung war;

· Szaniszló Bérczi (Budapest) hat in Wort und Bild die eurasischen
Zusammenhänge innerhalb der sakralen ungarischen Volkskunst dargestellt;

· Walter Berschin (Heidelberg), Johannes Duft & Werner Vogler (St. Gallen)
sind weltbekannte Fachleute jener Chronik, die sich mit Gewißheit mit den
Magyaren beschäftigt;

· József Csapó (Nagyvárad/Großwardein/Oradea) hat das Recht von
Volksgruppen auf Weltniveau erhoben; er ist Präsident des Nationalrates der
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Sekler geworden;
· Ottó Csámpai (Pozsony/Preßburg/Bratislava) hat mit seiner Arbeit die

Ethnosoziologie entdeckt und mit deren Hilfe die vom ungarischen Mutterland
abgetrennten Volksteile und deren Nationalbewußtsein untersucht;

· Lajos Csomor (Pákozd) hat bewiesen, daß Ungarns Heilige Krone ein
einheitliches sakrales Kunstobjekt vorstellt;

· Ferenc Juba (Bécs/Wien), der Gründer des nach ihm benannten Ungarischen
Marinemuseums, weist in seinen Werken wiederholt darauf hin, daß Ungarn einst
auch eine Seemacht war;

· László Költõ (Kaposvár) hat die awarisch-ungarische Kontinuität im
Karpatenbecken nachgewiesen;

· József Lukács (Kassa/Kaschau/Kosice, Slowakei) hat aufgezeigt, daß die
Awaren im Karpatenbecken die Landnahme von Árpáds Volk, d.h. der Magyaren
unter Führung des Fürsten Árpád, erfahren haben, ferner daß die Sclawen nur in
sehr geringer Zahl auf diesem Gebiete lebten;

· Gyula Nagy (Pointe-Claire) hat in Kanada eine Stiftung ins Leben gerufen,
damit Yaxiong Du (Beijing) die Methodik von Bartók & Kodály in Ungarn studieren
konnte.  Du entdeckte und lehrt weltweit, daß die eigentümliche ungarische
Muttersprache der Musik ihre Parallelen einzig in Innerasien habe. Dies wurde
von

· György Csajághy und dessen Gattin (Pécs) weiter entwickelt; sie weiteten
ihre Forschungen auch auf die ungarischen Musikinstrumente aus. Die
Erforschung der Instrumentalmusik wird von

· Lajos Pál (Tiszapéterfalva/Petrovo) fortgeführt;
· Kálmán Nagy (Budapest) hat in seinem Buch die erste authentische und

fachgerechte Analyse der letzten ungarischen Landnahme wiedergegeben;
· László Sebestyén (Budapest) erbrachte aufgrund der Darstellung aller

bekannter schriftlicher Überlieferungen in seinem Werk „ZUR VERTEIDIGUNG
DES SIMON KÉZAI“ den Nachweis für eine skythisch-hunnisch-awarisch-
magyarisch ethnische Kontinuität;

· István Szekeres (Budakalász) ist der einzig wirklich namhafte ungarische
Erforscher der ungarischen Paläographie;

· Sándor Timaru-Kast (Ingelheim) ist ein einmalig bedeutender Forscher auf
dem Felde der ungarisch-keltischen Beziehungen;

· József Zachar (Budapest) ist der erste wirkliche Vermittler der ungarischen
Militärgeschichte.

Die zeitlich und räumlich unabhängige Arbeit zahlreicher weiterer
Vereinsmitglieder hat heute dazu geführt, daß der über 150 Jahre andauernde
Streit über die Frühgeschichte der Ungarn ihre Bedeutung eingebüßt hat. Es ist
nun an der Zeit, neue Fachfragen zu stellen.

In den vergangenen Jahren hatte zwar nahezu jedes Vereinsmitglied Anteil am
Erfolg, aber im Folgenden sollen nun doch ein paar Spitzenleistungen
hervorgehoben werden: László Götz (St.Pölten) hat in seinem fünfbändigen Werk
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die Unhaltbarkeit der durch die Sprachwissenschaft vorgetragenen Theorie zur
ungarischen Frühgeschichte aufgezeigt. Ferenc Cser (Sydney) faßte in seinem
Buch all jene Tatsachen zusammen, die sowohl für die Genesis der ungarischen
Sprache als auch des ungarischen Volkes im Karpatenbecken sprechen. Ákos
Nagy (Adelaide) hat in seinem Buch nachgewiesen, daß die Blutgruppen B und
AB für die Ungarn charakteristisch sind, daß diese Tatsache zwar wiederum
typisch ist für die Völker Eurasiens, nicht aber für die heutigen Völker Europas.
Hideo Matsumoto (Osaka) entdeckte die Bedeutung der Gene für die
Frühgeschichte der Völker und fand das „fehlerhafte“ Gen der Japaner, das er bei
zahlreichen eurasischen Völkern und bei den Ungarn nachzuweisen vermochte.
Lajos Kazár (Melbourne) wies nach, daß auch die japanische Sprache ebenso
einen Zweig der sog. ural-altaischen Sprachfamilie bildet wie das Ungarische.
Rudolf Dudás (Vancouver) lehrt, wobei er der Beweisführung von Rawlinson &
Lenormant folgte - die genannten beiden Gelehrten sind nicht Mitglieder unseres
Vereins - , daß die von den Orientalisten als Sumerisch bezeichnete Sprache auch
die Sprache der Skythen war; er lehrt diese Sprache. Mit der Hilfe von Kálmán
Sárkány (Budapest) und Ferenc Juba (Bécs/Wien) gelang es, das „Tarih-i Üngürüs“
von Budapest nach Prag zu József Blaskovics - er übersetzte zwar diesen Text ins
Ungarische, jedoch nicht den Volksnamen „üngürüs"! - zu überbringen:
„Üngürüs“ aber bedeutet Ungarisch/Awarisch/Hunnisch/Skythisch. Diese Ur-
Gesta bestätigen, daß die Üngürüs in drei Schüben in das Karpatenbecken
kamen, erstmals in vorgeschichtlicher Zeit, als es noch keine schriftliche
Überlieferung gab. Gyula Henkey (Kecskemét) hat unter anderem mit Hilfe von
József Gódor (Kecskemét) & Pál Vilmos Sántha (Csikszereda/Seklerburg/
Miercurea Ciuc, Rumänien) in einem einheitlichen System das gesamte
Ungarntum anthropometrisch vermessen und weist daher aufgrund seiner Daten
von mehr als 40`000 Menschen nach, daß die Ungarn in 54,3% anthropologisch
eine Turk-Typik zeigen. Seine diesbezügliche Leistung ist einzigartig.

In der Novemberausgabe der Zeitschrift „SCIENCE“ aus dem Jahre 2000 (vol.
290, pg. 1155-59) veröffentlichten 17 der namhaftesten Genetiker [von den USA
bis in die Ukraine] die bisherigen Ergebnisse der europäischen Genforschung.
Danach ist das älteste europäische Gen zwischen 40`000 und 35`000 Jahre alt.
Sein häufigstes Vorkommen, nämlich 60 %, ist im Karpatenbecken zu finden; im
westeuropäischen Muster ist sein Anteil verschwindend gering. Dieses Gen ist
von den Ahnen der Ungarn mit der ersten Einwanderungsgruppen aus dem
Süden hergebracht worden. Fast gleichzeitig erschien diese Gruppe in Sibirien
und auch in Amerika. Diese Studie erstmals auf Ungarisch vorgestellt zu haben,
ist das Verdienst von István Mihály Szabó, eines Mitgliedes des Ungarischen
Akademie der Wissenschaften. Die Daten von Cser, Henkey und der Gen-
Forscher - unter ihnen findet sich kein Ungar - und jene des „Tarih-i Üngürüs“
treffen sich in einem derart hohen Maße, daß die diesbezügliche Debatte
eigentlich bereits so gut wie entgültig entschieden ist: Die Ungarn sind seit 40-
35`000 Jahren im Karpatenbecken heimisch und gehören damit zu den ältesten
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Néhány szó az egyesület húsz évi tevékenységéről

Az egyesületben politikával, személyi ügyekkel nem foglalkozunk, vallási
ügyekben tole ránsak vagyunk. Maximálisan érvényesítjük a svájci
állameszmét: a népfelség elvét valljuk, a társadalomban a direkt

demokrácia hívei vagyunk és a külkapcsolatokban a pozitív sem legességet
képviseljük.

Igyekszünk előmozdítani a népek barátságát, elsősorban Közép-Európában.
Magyarország és Svájc viszonylatában egymás jobb megismerését szolgáljuk. Ez
utóbbi keretében, számos ma gyar történelmi tárgyú előadást tartottunk Aarauban,
Baselban, Bernben, St. Gallenben, Usterban, Luzernban, Winterthurban,
Zürichben. Az előadások több mint fele német nyelvû volt. Az előadók között Svájc
legjobb szakértői szerepeltek: Aerni Agathon, Braxator Frantisek, Bürgin Gerold,
Däniken Erich, Duft Johannes, Gajári Aladár, Golowin Sergius, Gasser Bernhard,
Germann Georg, Goeherke Carsten, Grieder Peter, Herzog Andreas, Holen stein
Peter, König A. Marco, Kubik Stefan, Lindegger Peter, Manz Heinz, Mehrle
Thomas, Ochsenbein Peter, Primas Margarita, Oplatka Andreas, Sager Peter,
Sailer Rolf, Savioz Bernard, Schmuki Karl, Scmugge Ludwig, Seifert Mathias,
Staehelin Jenő, Storz Claudia, Révész László, Valavanis Anton, Vogler Werner,
Wartenweiler Hans-Ulrich, Wittwer Alex ander, Zett Robert stb.

· Budapesten a svájci-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének
évfordulóján, a svájci nagykövetséggel és más intézményekkel közösen német
nyelvû tudományos konferenciát szerveztünk svájci és magyar előadók
résztvételével;

· a Szent Galleni Apátság kultúrája (Die Kultur der Abtei Sankt Gallen) kiállítást
kezde ményeztük 1990-ben. Ez a kiállítás azután bejárta a világot.
Magyarországon négy hely szinen nyolc hónapig tartott és összesen mintegy
150'000 látogatót vonzott. Ezzel egy idöben Budapesten németnyelvû
tudományos konferenciát szerveztünk, anyagát St. Gallen levéltárával közösen
kiadtuk kétnyelvû könyvben;

· Svájcban számos történelmi kirándulást szerveztünk közös svájci-magyar
emlékhelyekre. Ennek egyik eredménye lett a két kiadást megért 18. számú
kötetünk: „A berni történelmi múzeum magyar emlékei“ (Ungarisches im
Bernischen Historischen Museum), prof. Germann Georg tollából, Caratsch
Claudio nagykövet előszavával. A nagykövet kérésünkre a magyar himnuszt
lefordította rätoromán nyelvre, amiért Budapestről való távozása alkalmával
magas állami kitüntetésben részesült. Tevékenységünkhöz írásban gratulált a
fordulat óta minden magyar oktatási miniszter, mindkét magyar államfő és
Leuenberger Moritz svájci államfő. Tanártovábbképzésünk keretében, közel
három évi oktatás után, 2003 decemberében adtuk át a Kodolányi János
Főiskolával közösen latin és magyar nyelvû oklevelünket Marosvásárhelyen
(Targu Mures – Románia) 41 és Kassán (Kosice, Szlovákia) 21 főnek.
Megkezdtük idén ezt az oktatást Szabadkán (Subotica, Szerbia és Montenegro).
Asztaltársaságunk 16 van Hódmezővásárhelytől Christchurchig és Göteborgtól
Szabadkáig.
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Számos könyvbemutatót tartottunk Európa több országában. A budai vár Litea
könyvszalonjá ban ezt mi vezettük be, kezdetben miniszterek is látogatták.

A tulajdonunkba került Encyclopaedia Hungarica után 636 oldalon megírtuk és
kiadtuk okta tási segédkönyvünket, ami – 4 világrész 11 országából 29 szerző 42
dolgozatából áll. Az Encyclopaedia mellett, ez az egyetemes magyarság második
legjelentősebb közös és független –  szellemi alkotása az elmúlt évtizedekben.

Egyesületünk az egyetemes magyarság egyetlen olyan független tudományos
kutatómûhelye, ahol a magyar nemzeti történelemkutatás, történelemírás és
történelemoktatás továbbmegy. És ez a szilárd, egészséges nemzettudat alapja.
Ne feledjük: a mai világban csak az egészséges, kemény tudatú népek maradnak
állva. A zavart tudatú népek pedig nem istenarcú, hanem torzarcú társadalmakat
hoznak létre, miáltal önnön sírjuk megásóivá válnak.

Aki egyesületünk két évtizedes életét közelebbről és hosszabb ideje látja, az
tudja, hogy a közösen fogalmazott elveinkhez és céljainkhoz hûek vagyunk. Aki
ismeri kiadványainkat megállapíthatja, hogy a magyar történelem kutatásában a
teljességre törekszünk, amennyiben figyelmünk kiterjed a törté nelem egészére,
az irodalomtörténettől az egyháztörténelemig és a teljeskörû vizsgálódás
módszerét követjük, amennyiben a történelemkutatásban nálunk egyaránt
szerepet kap az embertan, a zenetudo mány, a régészet, a néprajz, a nyelvészet,
– hogy csak néhány tudományágat említsek.

Életünkben a maga részét megköveteli a természet is. Már csak ketten-hárman
vagyunk azok közül, akik az első évek nagyrendezvényein is résztvettünk. A többiek
vagy eltávoztak az élők sorá ból, vagy koruknál fogva már nem vállalkoznak nagy
utakra se a földgolyón, se a tudomány ban. Ám egyesü letünk eredménye – az ő
eredményük is, amiért hála és tisztelet illeti őket.

Reméljük nem feledkeznek meg erről azok sem, akik esetleg koruknál fogva
munkánkba később kapcsolódnak. A tudomány halad, s ma már történelmünkre
sem lehet így tekintetni, mint tíz, húsz, harminc, ötven, vagy száz évvel ezelőtt. A
technika fejlődése is új utakat és lehetőségeket nyit, s aki ezekkel élni tud, az
előreviheti a tudomány egészét is és ezen belül a magyar múlt feltárása
folyamatát. Bízunk abban, ezek a kutatók – bár fiatalok, vagy bármennyire
korosak – utat találnak hozzánk. Erősítsük együtt a szakszerû nemzeti
történelemírás kicsiny táborát. Tiszteljük eleinket akkor is, ha mai tudásunkkal
észrevesszük egykori gyarlóságukat. Ne feledjük, hogy mi az utódok vagyunk, s
nél külük ma sokkal hátrább lennénk – amint mi már most biztosan hátrább
vagyunk az utánunk követ kező nemzedéknél. Legyen új meglátásunk bármely
szellemes, az még biztosan messze van a tudomá nyos igazságtól. Arról nem is
beszélve, hogy a világot szinte végtelen adathalmaz írja le, amit a mi véges
befogadóképességû szellemünk talán soha nem fog fel a maga teljes egészében.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület a mai magyar történelemtudományban
egyfajta közép pályás. Nemcsak a nemzeti – semmilyen magyar
történelemkutatás nem rendelkezik más egyetemes és független magyar
mûhellyel, ahol tehát – mint nálunk – a mintegy 15 millió magyar tényleg össze -
foghat. Van egyfajta közösség, amely magát minden tudás letéteményesének
minősíti és mindentudás egyetemet szervez. Létrejöttének és fönnmaradásának
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körülményei láthatóan nem zavarja. Felszínre tört az elmúlt egy-két évtizedben
egy másfajta társaság is, amelynek tagjai elsősorban annak hir detésével
igyekeznek tőkét gyûjteni, hogy őket a másikok sokáig elnyomták. Nem tisztem és
nem is jogom sem az egyik, sem a másik csoportosulás értékelése, sőt
készséggel elismerem, hogy mindkét társaság valóságos eredményeket mondhat
magáénak a tudományban, jelesül a magyar történelem tudományban. Kettőjük
között azonban nem lehet nem észrevenni egy fő párhuzamot – ami ránk biztosan
nem jellemző: mindkettő kirekesztő. Ha itt, vagy ott hivatkoznak nemzeti
jellegükre, az is a fizetőképes kereslethez szól.

Aki a mi egyesületünkhöz közeledik, mindég figyelmeztetjük, hogy hozzánk
kőbányába jön. Ha jutalom és kitüntetés legcsekélyebb reménye nélkül, kitartóan,
tisztességgel sokat dolgozik, akkor talán sikerül egy-két követ közösen
kifaragnunk a magyar jövő szent épületéhez. Ehhez kérjük Iste nünk segítségét,
áldását, ehhez a munkához mondunk köszönetet és kívánunk minden jót. Kérjük
senki ne feledje a többször megfogalmazott híres mondást: minden nemzet
jövőjének kulcsa saját történel mében van, amely nemzet ezt a kulcsot elveszíti,
az saját jövőjét veszíti el.

Ezért igazán hálásak lehetünk Svájcnak, amiért ezt a nagy munkát, Európa
közepén, Svájc védelme alatt elkezdhettük akkor, amikor Magyarországon
ilyesmiről álmodni is életveszélyes volt.

Tevékenységünkben súlyt helyeztünk a korai magyar történelem tisztázására,
mint az egész magyar történelemtudomány sarkalatos kérdésére. Az ebben a
tárgyban elkövetett ferdítések, az egyesülés felé haladó Európában a
megyarságot végveszélybe sodorták. A nagy olvasztó tégelyben, csak a kemény
nemzettudattal rendelkező népek lehetnek sikeresek, sőt: csak ezek maradhatnak
életben. Ezen a területen egyesületünk egyedülállót alkotott. A 20 év alatt
megjelent 47 egyesü leti könyvünk a legújabb magyar történelemkutatás
egyedülálló tárháza, közel 60 ezer példányban a világ nagy könyvtáraiban. Ehhez
járul több egyesületi tagunk korszakalkotó munkája:

· Aerni Agathon (Bern) és Storz Claudia (Aarau) az utolsó Arpád-házi királyné
európai méretû szervezéseit elemzi;

· Bérczi Szaniszló (Budapest) rajzban és szövegben bemutatja a szakrális
magyar népmû vészet eurázsiai összefüggéseit;

· Berschin Walter (Heidelberg) Duft Johannes és Vogler Werner (St. Gallen) a
biztosan ma gyarokkal foglalkozó krónika világhírû szakértői;

· Csapó József (Nagyvárad/Oradea) világszintre emeli a népcsoport jogot és a
Székely Nemzeti Tanács elnöke lett;

· Csámpai Ottó (Pozsony/Bratislava) munkájával fölfedezi az etnoszociológiát
és segítsé gével elemzi a Magyarországtól elszakadt magyar nemzetrészek
nemzettudatát;

· Csomor Lajos (Pákozd) bebizonyítja, hogy Magyarország Szent Koronája
egységes szakrális mûtárgy;

· Juba Ferenc (Bécs/Wien) a róla elnevezett magyar tengerészeti múzeum
alapítója ismétel ten felhívja munkáiban arra a figyelmet, hogy Magyarország
tengeri nagyhatalom is volt;
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· Költő László (Kaposvár) tudományosan bebizonyítja az avar-magyar
folyamatosságot a Kár pát-medencében;

· Lukács József (Kassa/Kosice) kimutatja, hogy az avarok a Kárpát-
medencében megérték Árpád népének honfoglalását és a sclávok abban az
időben elenyésző számban lehettek jelen;

· Nagy Gyula (Pointe-Claire) Kanadában alapítványt szervezett, hogy Du
Yaxiong (Beijing) Magyarországon tanulhassa Bartók és Kodály módszerét. Du
felfedezte és világszerte ta nítja, hogy a sajátos magyar zenei anyanyelvnek ma
csak Belső-Ázsiában van párhuzama. Ezt továbbfejleszti;

· Csajághy György és felesége (Pécs), a kutatást kiterjeszti a magyar
hangszerekre. A kutatást a hangszeres zenére

· Pál Lajos (Tiszapéterfalva/Petrovo) foly tatja;
· Nagy Kálmán (Budapest) az utolsó magyar honfoglalás első hiteles, szakszerû

elemzését adja könyvében;
· Sebestyén László (Budapest) „Kézai Simon védelmében“ valamennyi ismert,

írott forrás elemzésével bebizonyította a hun-szkíta-avar-magyar
folyamatosságot;

· Szekeres István (Budakalász) az egyetlen igazán jelentős magyar
írástörténetkutató;

· Timaru-Kast Sándor (Ingelheim) a magyar-kelta kapcsolatok egyedülállóan
jelentös kuta tója;

· Zachar József (Budapest) az első, igazán nagyjelentőségû magyar modern
hadtörténeti összefoglaló közreadója.

Több egyesületi tagunk térben és időben egymástól függetlenül végzett
munkája napjainkban elvezetett oda, hogy a korai magyar történelem tárgyában
dúló 150 éves vita ügyefogyottá vált. Új kérdéseket kell fogalmazni. A 20 év alatt,
szinte minden egyesületi tagunk munkája benne van a sikerben, de azért
emeljünk ki néhány csúcsteljesítményt. Götz László (St. Pölten) ötkötetes
munkájában ki mutatta a nyelvtudomány által képviselt magyar őstörténeti
elképzelés tarthatatlanságát. Cser Ferenc (Sydney) könyvében összefoglalta
mindazt a tényt, ami a magyar nyelv és nép kárpát-medencei kialakulása mellett
szól. Nagy Ákos (Adelaide) könyvében kimutatta, hogy a magyarokra a B-AB
vércsoport a jellemző, ami jellemző Eurázsia népeire, de nem Európa mai lakóira.
Matsumoto Hideo (Oszaka) fölfedezte a gének szerepét a népek őstörténetében
és megtalálta a japánok „hibás“ génjét, amit kimutatott több eurázsiai népben,
köztük a ma gyarban. Kazár Lajos (Melbourne) bebizonyította, hogy a japán nyelv
is az un. urál-altaji „nyelvcsalád“ tagja – mint a magyar. Dudás Rudolf (Vancouver)
Rawlinson és Lenormant (e két személy nem tagja egyesületünknek) bizonyítását
követve tanítja, hogy a nyelvészek által szumérnak nevezett nyelv a szkíták
nyelve – és tanítja ezt a nyelvet. Sárkány Kálmán (Budapest) és Juba Ferenc
(Bécs) segítségével a Tarih-i Üngürüsz Budapestről Prá gába került Blaskovics
Józsefhez, aki magyarba ültette, de az „üngürüsz“ népnevet nem fordította. Az
üngürüsz jelent magyart, avart, hunt, szkítát. Ez az ősgeszta igazolja, hogy az
üngürüszök háromszor jöttek a Kárpát-medencébe, először a történelem előtti
idő ben, amikor még nem volt írott történelem. Henkey Gyula (Kecskemét) többek
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Alapítótagok
                                     Hallay István (†), Toronto

Historiker - történész

Dr. Henkey Gyula, Kecskemét
Anthropologe
a történelemtudomány 
kandidátusa

Prof. Dr. Kállay István (†)
Universität Eötvös Loránd
tanszékvezetõ egyetemi tanár,
a történelemtudomány doktora

Prof. Dr. Lindegger Peter
Wintherthur, Historiker, történész

Prof. Dr. Ochsenbein Peter, (†)
St. Gallen
Direktor a.D. Stiftsbibliothek
az apátsági könyvtár ny. igazgatója

Dr. Sager Peter, Bern - Carrigmore
Direktor Ostinstitut, Vicepräsident
der Parlamentischen Versammlung
des Europarates a.D.
a berni Ostinstitut ny. igazgatója,
az Európa-Parlament v. alelnöke

Rojkóné Bakos Ibolya, Bern
magánkutató

Prof. Dr. Schmugge Ludwig, Zürich
a Zürichi Egyetem Történeti
Intézetének igazgatója

Prof. Dr. Váralljai Csocsán Jenõ,
Oxford - Piliscsaba

Prof. Dr. Zachar József
D. Sc., Budapest, Historiker,
a Magyar Tudományos Akadémia
doktora, egyetemi tanár
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Zielsetzungen
des

Ungarisch Historischen Vereins Zürich
Eingedenk der verheerenden Folgen, die eine Einseitigkeit

historischer Theorien sowohl in der europäischen als auch der
globalen Geschichtsschreibung der letzen zweihundert Jahre
gezeitigt haben, bekennt sich der Ungarisch Historische
Verein Zürich zur Verwirklichung einer unvoreingenommenen
und wertfreien Geschichtsforschung.

Der Ungarisch Historische Verein Zürich erklärt daher
sowohl aus ethischer & wissenschaftlicher Überzeugung als
auch im Vertrauen auf ein Ende der endlosen
Fachstreitigkeiten, daß er die wahrhaftige Geschichte eines
jeden Volkes als Teil des Weltkulturerbes betrachtet.

Weder beabsichtigt der Ungarisch Historische Verein Zürich,
sich auf bestimmte Zeitalter zu beschränken noch eine
historische Persönlichkeit über eine andere zu erheben,
vielmehr erachtet er die Geschichte, resp. die historischen
Eregnisse als eine Manifestation der fortwährenden Wirklichkeit.

In seinem Bemühen, das menschliche Wirken in der
Vergangenheit zu erforschen, versucht der Ungarisch
Historische Verein Zürich den Ursprung und das Ziel des
Weltenlaufes im Sinne eines göttlichen Wirkens zu deuten.

Indem der Ungarisch Historische Verein Zürich in den
Altvorderen und Ahnen seine unmittelbaren Wegbereiter,
Wohltäter und Gewährsleute erblickt, anerkennt er in ihnen
die Verdienste jener alten Meister, von denen wir einerseits
kaum etwas wissen, anderseits jedoch alles verdanken.

Als wirksame Kraft im Befriedungsprozeß der Völker des
Karpatenbeckens siecht der Ungarisch Historische Verein
Zürich das Magyarentum als Träger & Verkörperung des
Eurasierturns, welches seine kulturvermittelnde Rolle als
Brückenbauer seit Jahrhunderten getreulich wahrnimmt.

Ziele & Absichten
des Ungarisch
Historischen Vereins
Zürich

Unvoreingenommen
e & wertfreie
Geschichts-
forschung

Völkergeschichte als
Weltkulturerbe

Auffassung von Ge-
schichte als
Manifestati-on der
Wirklichkeit

Hohe
Wertschätzung der
Ahnen

Das Magyarentum -
ein wichtiges
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Der Ungarisch Historische Verein Zürich bemüht sich
darum, die Ergebnisse der Geschichtsforschung jener
Ungarn kennenzulernen, die außerhalb der Grenzen des
heutigen Ungarn leben; er beobachtet ferner den Stand der
historischen Disziplinen und des Geschichtsunterrichtes
sowohl in Ungarn, den angrenzenden Staaten als auch
universell in der Absicht, eine einheitliche Formulierung und
historische Überlieferung zum weltweiten Ungarntum
anzustreben.

In seiner Verplichtung, die Vergangenheit der Magyaren
und deren weltweiten Beziehungen aufzuzeigen, schafft der
Ungarisch Historische Verein Zürich sowohl Anreize zu
derartigen Forschungsprojekten und zur historischen
Methodik als auch Möglichkeiten, deren Ergebnisse in Form
angemessener Veröffentlichungen wirkungsvoll zu verbreiten.

Seit seiner Gründung im Jahre 1985 ist der Ungarisch
Historische Verein Zürich zunächst in Westeuropa, später
auch im Karpatenbecken, alljährlich in Vortragsreihen,
wissenschaftlichen Treffen, geschichtlichen Seminarien und
in anderen Formen aktiv geworden.

In regelmäßiger Folge veröffentlicht der Ungarisch
Historische Verein Zürich die auf den genannten
Veranstaltungen vorgetragenen Referate in Sammelbänden.
Darin erfüllt der Verein eine besonders wichtige
wissenschaftliche Aufgabe, indem solche Themen, die in der
heimischen pseudowissenschaftlichen Geschichtsschreibung
ausgeklammert bleiben mußten, unter den interessierten
Landsleuten weltweit verbreitet werden.

Der Ungarisch Historische Verein Zürich schuldet all denen
Dank, ohne deren Opferbereitschaft und Unterstützung sich
das Bisherige nicht hätte verwirklichen lassen. Allein ihnen,
insbesondere aber den Vereinsmitgliedern und denen, die
unser Bemühen unterstützen, aber auch den zuständigen
Personen und Amtsstellen in der Schweiz, sowie seit 1988
dem jeweiligen kultusminister Ungarns verdankt der Verein
sein Fortbestehen ebenso wie sein künftiges Wirken im
Dienste der Geschichtswissenschaft.

Daher bittet der Ungarisch Historische Verein Zürich jede
Ungarin und jeden Ungarn sowie alle Nicht-Ungarinnen und
Nicht-Ungarn, denen an der Erforschung der magyarischen
Geschichte gelegen ist, um tätige Mithilfe und materielle
Unterstützung bei der Fortführung seiner Anliegen in
Forschung und Veröffentlichung auf dem Feld der Geschichte
Ungarns.

Der Verein bemüht
sich um
Vereinheitlichung im
Geschichtsbild vom
Un-garntums

Eine der Aufgaben
des Ungarisch Hist.
Vereins besteht in
der Förderung von
Forschungsprojekte
n & deren
Publikation

Rege Aktivitäten des
Ungarisch
Historischen Vereins
Zürich

Veröffentlichungen
zu hist. Themen, die
in der heimatlichen
Geschichts-
schreibung
unerwünscht waren
und sind

Dank für die erfolgte
Hilfe &
Unterstützung

Bitte um
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Absichtserklärungen der Mitglieder
des

Ungarisch Historischen Vereins Zürich
Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins

Zürich, haben in unserer Vereinigung weder in der
Vergangenheit noch in der Gegenwart jemals materielle oder
politische Ziele verfolgt.

Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins
Zürich, sind erfüllt von tiefer Liebe zum ungarischen Volk,
dessen Geschichte und Sprache.

Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins
Zürich, sind der festen Überzeugung, daß unsere Zukunft
einzig und allein auf einer tugendhaften Haltung aufgebaut
werden kann; als unabdingbare Voraussetzung hierfür
erachten wir die gegenseitige menschliche Achtung, das
Gefüge einer Gemeinschaft und die Ächtung jeglicher Form
der Gewalt.

Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins
Zürich, wünschen, wir möchten uns in unserem Bemühen um
die Erforschung der ungarischen Geschichte sowohl von
Menschenliebe und selbstloser Denkweise, als auch von
sachlicher Klarheit und fachlichem Wissen leiten lassen.

Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins
Zürich, strecken unsere Hände zum freundschaftlichen Gruße
in jede Richtung aus.

Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins Zürich,
sind einer politisch unabhängigen, rein wissenschaftlichen,
freundschaftlichen und informativen Tätigkeit verplichtet.

Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins
Zürich, bringen echtes Verständnis auf für die privaten
Verpflichtungen unserer Mitglieder, unserer Freunde und der
an unserer Vereinigung interessierten Personen.

Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins
Zürich, sind bestrebt, vor allem den wahren Ursprung des
ungarischen Volkes, resp. der ungarischen Stämme, unsere
Urheimat oder unsere Urheimatländer, ferner den Ursprung
der ungarischen Sprache und unseres Volkes in rein
wissenschaftlichem Geiste und in Zusammenarbeit mit den
Nachbarwissenschaften frei von äußeren Zwängen zu
untersuchen und zu erforschen.

Frei von materiellen
od. politischen
Zielen

Zur Motivation

Die ethische Haltung
der
Vereinsmitglieder

Ethische Leitlinien

Offenheit nach allen
Seiten

Polit. unabhängige,
rein der
Wissenschaft ver-
pflichtete
Vereinigung

Gegenseitige
persönliche Loyalität
der Mitglieder

Hauptgebiete der
histori-schen
Forschung im
Ungarisch
Historischen Verein
Zürich
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Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins
Zürich, weisen zwar keinerlei Theorien im vorneherein zurück,
erwarten aber, daß sowohl Beweise als auch Argumente auf
einer strikt wissenschaftlichen Basis beruhen.

Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins
Zürich, können nicht unwidersprochen hinnehmen, daß eine
unbewiesene Behauptung aufgestellt oder irgend ein Problem
ungerechtfertigt als bereits gelöst hingestellt wird.

Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins
Zürich, zollen den Mitgliedern der großen Völkerfamilie
gleichsam tiefsten Respekt, erwarten indes, daß dieselbe
achtungsvolle Haltung auch unserem Volk gegenüber
eingenommen wird.

Wir, die Mitglieder des Ungarisch Historischen Vereins
Zürich, vertreten unverhohlen unsere Ansicht zu Gegenwart &
Zukunft der Geschichtsforschung und haben unsere
Standpunkte in der vorliegenden Absichtserklärung zum
Ausdruck gebracht.

Zürich / Budapest / Adelaide / Athine / Bangkok / Beijing / Beregszász / Boulogne
Sur Mer / Brno / Carrigmore / Csikszereda / Felsõõr / Heidelberg / Helsingborg /
Honolulu / Koppenhagen / Lendva / London / Pozsony / Vancouver,

Ostern 1999
Ungarisch Historischer Verein Zürich

Unvorgenommenheit
gegenüber
begründeten
Theorien

Unannehmbarkeit
unbewiesener
Behauptungen

Achtung gegenüber
allen Völkern

Offene Darstellung
der Haltung der
Vereins-mitglieder



24

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let
cél ki tû zé sei

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let az el fo gu lat lan,
sza bad tör té ne lem ku ta tás meg va ló sí tá sá nak esz mé nyét
tûz te ma ga elé - ér zé kel ve a tör té net el mé le tek, tör té ne ti le -
írá sok egy ol da lú sá gát és an nak rom bo ló kö vet kez mé nye it,
kü lö nö sen az utol só két száz év eu ró pai és vi lág tör té nel mé -
ben. 

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let er köl csi és szak -
mai meg gyõ zõ dés bõl, va la mint az örö kös tör té nel mi vi -
szály kel tés meg szün te té sé nek re mé nyé ben, ki je len ti, hogy
a vi lág örök ség ré szé nek te kin ti min den nép igaz tör té nel -
mét.  

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let nem szán dék szik
az em be ri ség éle tét le szû kí te ni bi zo nyos tör té nel mi ko rok -
ra, be csem pész ni e kor szak ok kö zé fej lõ dé si irá nyo kat és
nem eme li egyik tör té nel mi sze rep lõt sem a má sik fö lé, ha -
nem a tör té nel mi idõt az örök ké va ló ság meg nyil vá nu lá sá -
nak, a tör té nel mi ese mé nye ket az örök ké va ló ság üze ne té -
nek tart ja.

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let az idõ, a tér és az
em be ri ha té kony ság egy ön te tû sé gé nek, vég te len sé gé nek a
múlt fe lé va ló ki ter jesz té sé vel ku tat ja az em be ri tör té ne lem -
ben a vi lág Is ten nek ne ve zett alap ját és cél ját is.

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let õse ink ben, elõ de -
ink ben köz vet len jó te võ in ket, elõ ké szí tõ in ket és ha gyo má -
nyo zó in kat lát va ke re si és el is me ri ré gi mes te re ink ér de me -
it, akik rõl jó sze ré vel alig tu dunk va la mit, de akik nek min dent
kö szön he tünk.

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let a Kár pát-me den -
cei né pek meg bé ké lé se ko vá szá nak te kin ti a ma gyar sá got,
amely az eur ázsia i ság hor do zó ja és meg tes te sí tõ je, amely
e híd és e kul tú ra köz ve tí tõ sze re pét hos  szú év ez re dek óta
meg szen ve dett hi va tá sa ként gya ko rol ja.

Elfogulatlan,
elõítéletmentes
történelemkutatás

A népek történelmét
a világörökség
részévé tenni

A történelemnek az
örökkévalóság
megnyilatkozásakén
t való tekintése

Az elõdök
nagyra értékelése

A magyarság
kultúraközvetítõ
szerepének ápolása
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A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tud va és meg is -
mer ve a mai Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül élõ ma gya rok e
szá za di tör té ne lem ku ta tá si ér de me it és ered mé nye it is, va -
la mint lát va a  tör té ne lem ku ta tás és -tanítás ál la po tát, s a
kör nye zõ or szá gok és a vi lág ké pét a ma gyar ság ról és tör -
té nel mé rõl, ala kí ta ni és ter jesz te ni tö rek szik az egye te mes
ma gyar ság tör té nel mi ku ta tá si te vé keny sé gét és is me re te it.

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let mind ezen okok nál
fog va kö te les sé gé nek tart ja fel tár ni a ma gyar em be ri múl tat
és egye te mes ös  sze füg gé se it, ösz tön zi e fel tá ró mun kát és
a mun ka mód szer ta ná nak ki ala kí tá sát, va la mint nyil vá nos -
ság ra hoz za a vi lág ma gyar sá ga és töb bi né pe szá má ra a
ku ta tá sok ban el ért ered mé nye ket, ke re si és meg va ló sít ja a
nyil vá nos sá, köz tu dot tá té tel leg ha té ko nyabb for má it.

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let 1985-ös ala pí tá sa
óta kez det ben Nyu gat-Eu ró pá ban, majd a Kár pát-me den cé -
ben éven te rend sze re sen elõ adás so ro zat ok kal, tu do má nyos
ta lál ko zók kal és tör té nel mi is ko lák kal je lent ke zik és sok más
mó don je len van a ma gyar tu do má nyos köz élet ben.

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let a ren dez vé nye in
el hang zott és meg vi ta tott elõ adá so kat sor ra-rend re kö te tek -
ben meg je len te ti, ami vel ko moly tu do má nyos ûrt tölt be és
egye dül ál ló kül de tést tel je sít, mert az érin tett té mák és fel -
dol go zá suk ál ta lá ban hi á nyoz nak, il let ve nem szá mí ta nak si -
ke res nek a hi va ta lo sí tott ha zai tu do má nyos ság ban. A kö te -
tek el jut nak min den ho vá, ahol ma gya rok él nek vagy ta nul -
nak.

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let fel kér min den ma -
gyart és nem ma gyart, akit a ma gyar tör té ne lem ku ta tá sa lel -
ke sít, hogy se gít sen az el kez dett ku ta tá sok foly ta tá sá ban,
ki szé le sí té sé ben, az el ért ered mé nyek szé le sebb kör ben va -
ló köz kinc  csé té te lé ben, és a mun ká hoz el en ged he tet le nül
szük sé ges tá mo ga tás biz to sí tá sá ban.

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let kö szö net tel tar to -
zik mind azok nak, akik ál do zat vál la lá sa és tá mo ga tá sa nél -
kül az ed di gi nem va ló sult vol na meg, il let ve akik nek fenn -
ma ra dá sun kat és ered mé nye in ket kö szön het jük: min de nek
elõtt egye sü le tünk tag ja i nak és tá mo ga tó i nak, a sváj ci il le té -
kes sze mé lyek nek, ha tó sá gok nak, és min den ma gyar or szá -
gi kul tusz mi nisz ter nek 1988 óta. 

Igaz kép terjesztése
a magyarságról és
történelmérõl

A történeti kutatások
és nyilvánossá
tételük elõsegítése

A magyar
tudományos közélet
alakítása

A hazai történetírás
nemkívánatos
témáinak
tanulmányozása és
nyilvánosságra
hozása

A törekvésekhez
támogatók
keresése, felkérése
és a hála kifejezése
a segítõknek
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A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let
tagjainak szándékai

Ne künk, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag ja i nak
az egye sü let ben nem vol tak és nin cse nek sem anya gi, sem
po li ti kai cél ja ink.

Ne künk, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag ja i nak
sze rel münk a ma gyar nép és tör té nel me, va la mint nyel ve és
kul tú rá ja.

Ne künk, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag ja i nak
meg gyõ zõ dé sünk, hogy jö võnk új, di csõ temp lo ma csak a
tisz ta er kölcs re épít he tõ: en nek elõ fel té te le egy más köl csö -
nös tisz te let ben tar tá sa, a kö zös ség vál la lás egy más sal, va -
la mint az erõ szak min den for má já nak és kö vet kez mé nyé nek
el tûn te té se.

Mi, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag jai azt kí -
ván juk, hogy em be ri sze re tet, szak mai tisz ta ság, tár gyi tu -
dás és ön zet len, be csü le tes gon dol ko dás mód jel le mez zen
ben nün ket, akik a ma gyar nép és a ha za tör té nel mé nek ku -
ta tá sá ban együt te sen mun kál ko dunk.

Mi, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag jai ba rá ti
kéz fo gás ra nyújt juk ke zün ket min den irány ba.

Mi, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag jai po li ti ká -
tól men tes, tisz tán tu do má nyos, ba rá ti és is me ret ter jesz tõ
te vé keny sé get foly ta tunk.

Mi, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag jai mé lyen
tisz tel jük tag ja ink, ba rá ta ink és az ér dek lõ dõk el kö te le zett sé -
ge it, ame lyek azon ban sem mi lyen kö vet kez mén  nyel nin cse -
nek ránk.

Mi, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag jai kül sõ
nyo más tól men te sen, a leg tisz tább tu do má nyos szel lem ben
akar juk ta nul má nyoz ni és ki de rí te ni, - min de nek elõtt - a ma -
gyar nép vagy né pek iga zi ere de tét, õs ha zán kat vagy õs ha -
zá in kat, va la mint a ma gyar nyelv ere de tét, ma élõ nyel vünk
és né pünk ro ko na it.

Mi, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag jai nem uta -
sí tunk ele ve vis  sza sem mi fé le el mé le tet, azon ban el vár juk,
hogy a bi zo nyí té kok és az ér vek szi go rú an tu do má nyos ala -
pon áll ja nak.

Mi, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag jai nem
egye zünk be le, hogy bár ki bár mi rõl ki je lent se, hogy az már
meg ol dott és ezért min den ki kö te les ma gá é vá ten ni.

Anyagi és politikai
céloktól mentes
tevékenység

Magyar indítékok

Etikai álláspont

Etikus
mozgatóeszmék

Nyitottság minden
irányban

Politikamentes,
tisztán tudományos
elkötelezettség

A tagok személyes
elkötelezettségeinek
kölcsönös tisztelete

A fõ törekvés és a
magyar nép, nyelv
és õstörténet
szabad kutatása és
tanulmányozása

Szigorúan
tudományos érvek
és bizonyítékok

Végleg bebizonyított
elméletek
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Mi, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag jai tel jes
tisz te let tel va gyunk úgy szin tén az em be ri ség nagy csa lád já -
nak töb bi tag ja iránt, mi köz ben el vár juk tõ lük ugyan ezt a
tisz te le tet a mi né pünk kel szem ben.

Mi, a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let tag jai a je len és
a jö võ kér dé se i nek a tör té ne lem ku ta tás sal va ló ös  sze füg gé -
sé vel tisz tá ban va gyunk, s ál lás pon tun kat ez zel a szán dék -
nyi lat ko zat tal tel jes ter je del mé ben nyil vá nos ság ra hoz zuk.

Zü rich / Bu da pest / Adelaide / Athine / Bang kok / Beijing / Be reg szász / Boulogne
Sur Mer / Brno / Carrigmore / Csik sze re da / Fel sõ õr / Heidelberg / Helsingborg /
Ho no lu lu / Kop pen hagen / Lendva / Lon don / Po zsony / Van cou ver,

1999. Hús vét

Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let

Minden nép
tisztelete

Az egyesületi tagok
történeti
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Ehrenpräsidum - Díszelnökség
Arady Erik (†) Sydney, Historiker, történész
Dr. Balás Gábor (†) Budapest, Historiker, jogász, történész
Prof. Dr. Blaskovics József (†) Dekan, Karl-Universität zu Prag,

a prágai Károly Egyetem dékánja
Prof. Dr. Csámpai Ottó Pozsony, Ethnosoziologe, ethnoszociológus
Dr. Csihák György Zürich, Wirtschafter, Historiker, közgazdász, történész
Prof. Dr. DDr.h.c. Duft Johannes St. Gallen, päpstlicher Hausprälat,

pápai belsõ kamarás
Prof. Dr. Faragó József Kolozsvár, Ethnologe, néprajzos
Prof. Dr. Fejes Pál Szeged, egyetemi tanár, a kémiatudomány doktora
Dr. Frech' Miklós (†) Keszthely, Archeobotaniker, régészeti növénytanos
Dr. Forrai Sándor Budapest, Historiker, rovásírás szakértõ
Dr. Gonda Ferenc (†) Budapest, Historiker, magánkutató
Dr. Götz László (†) St. Pölten, Historiker, magánkutató
Dr. Henkey Gyula Kecskemét, Anthropologe, antropológus,

a történelemtudomány kandidátusa
Dr. vitéz Herényi István Budapest, Historiker, a történelemtudomány

kandidátusa
Capt. ddr. vitéz Juba Ferencz Bécs, Historiker, magánkutató
Prof. Dr. Kazár Lajos (†) Canberra, Sprachwissenschaftler, nyelvész
Dr. Kiszely István Budapest, Anthropologe, antropológus
vm. Kovárczy lstván (†) Malmö, Historiker, magánkutató
Prof. Dr. Lindegger Peter Winterthur, Historiker történész
Lukács József (†) Kassa, Archeologe, régész
Prof. Dr. Mehrle Tamás O.P (†) Fribourg, Theologe, teológus
Ing. Molnár László Sopron, Museumdirektor, múzeumigazgató
Dr. Nagy Ákos Adelaide, Hämatologe, haematológus
Nagy Kálmán Budakeszi, Husarenoberst a.D., Militärhistoriker,

ny. huszárezredes, hadtörténész
gr. vitéz Nádasy T. Jenõ (†) London, Historiker, magánkutató
Dr. Pandula Attila Budapest, Adjunkt, Universität Eötvös Loránd,

adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Rácz Michael a.D. Bürgermeister von Oberwart, Felsõõr ny. polgármestere
Prof. Dr. Révész László (†) Bern, Historiker, Universität Bern a.D.,

ny. jogász, történész
Dr. Sager Peter Ostinstitut Bern, Direktor a.D., Vizepräsident der Parlamentischen

Versammlung des Europarates a.D., a berni Ostinstitut ny. igazgatója,
az Európa-parlament v. alelnöke

Sántha Pál Vilmos Csikszereda, Wirtschafter, közgazda
Dr. Sárkány Kálmán (†) Budapest, Historiker, magánkutató
Dr. Vámos-Tóth Bátor László Honolulu, Historiker, magánkutató
W. Vityi Zoltán (†) Vásárosnamény, Historiker, magánkutató
Prof. Dr. Zachar József Budapest, Historiker, történész
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Wissenschaftlicher Beirat - Tudományos Tanács
Elnök:

Zachar József - D. Sc., történész, egyetemi tanár - Eszterházy Károly Fõiskola,
Eger

Titkár:
Csámpai Ottó - C. Sc., etnoszociológus, habilitált egyetemi docens - Trencséni
Egyetem, tanszékvezetõje, Pozsony
Darai Lajos - C. Sc., filozófia történész, fõiskolai tanár - Kodolányi János
Fõiskola, Székesfehérvár
Horváth Lajos - ny. fõlevéltáros, tanszéki szakfõtanácsos, Szent István Egyetem,
Gödöllõ
Kókai Sándor - Ph. D., tanszékvezetõ helyettes, Bessenyei György Fõiskola,
Földrajz Tanszék, Nyíregyháza
Sántha Pál Vilmos - közgazdász, Miercurea Ciuc/Csikszereda
Szabó A. Ferenc - C. Sc., politológus, egyetemi tanár - Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem, Politikaelmélet Tanszék, Budapest

Vétójogú tag:
Csihák György - dr. u., közgazdász, történész, ZMTE elnök, Zürich

Tag:
Bérczi Szaniszló - C. Sc., csillagász, fizikus, a földtudomány kandidátusa - ELTE,
Általános Fizika Tanszék (Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Ûrkutató Csoport),
Budapest
Faragó József - D. Sc., etnográfus, egyetemi tanár, nyelvész, az MTA tiszteleti
tagja. Cluj Napoca/Kolozsvár
Frinyák Sándor - D. Sc., természettudományi doktor, - Nyíregyházi Fõiskola,
Földrajz Tanszék, Nyíregyháza
Gyõri-Nagy Sándor - Ph. D., tanszékvezetõ egyetemi tanár, az Európai
Ökoszociális Fórum alelnöke, Szent István Egyetem, Gödöllõ
Harai Dénes - C. Sc., katona-pedagógus, egyetemi tanár - Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 
Vitéz Herényi István - C. Sc., jogász, történész, Budapest
Vitéz Capt. Juba Ferenc - ddr. u., tengerésztörténész, jogász, tengerészkapitány,
hajóorvos
Költõ László - dr., régész, vegyészmérnök, osztályvezetõ, Rippl-Rónai Múzeum,
Kaposvár
Mesterházy Zsolt - üzemgazdász, magyar ókor-kutató - Nemzeti Széchenyi
Casino, elnök, Budapest
Nagy Kálmán - hadtörténész, nyugalmazott huszárezredes, Budakeszi
Pál János - dr. u., elnök - Magyar Huszár és Lovashagyományõrzõ Egyesület,
címzetes egyetemi docens, Budapest
Slavić Magdolna - Mr. Sc. Ph. Subotica/Szabadka
Szederkényi Tibor - D. Sc., a földtudomány doktora, egyetemi tanár - Pécsi
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2004
aufgenommen abgelebt ausgetreten ausgeschlossen vergessen heute
fölvéve elhunyt kilépett kizárva elfelejtve ma

26 4 2 2 – 18

145 35 6 11 15 78

68 4 2 12 12 38

239 43 10 25 27 134

Gründungsmitglied
alapító tag

Ehrenmitglied
dísztag

Mitglied
tag

Total
Összesen

ungarn

magyar

10

38

25

73

nicht
ungarn

nem
magyar

8

40

13

61

Total
összesen

18

78

38

134

davon
lebt in der
Schweiz

7

12

4

23

ebbõl él
Magyar-
országon

4

29

11

44

Mitglieder

Ende

Tagok

végén

Gründungsmitglied
Alapító tag

Ehrenmitglied
Dísztag

Mitglied
Tag

Total
Összesen
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Unsere Mitglieder, die für immer fortgegangen sind
Egyesületi tagjaink, akik örökre eltávoztak

Arady Eric, Sydney
Árkay László, Montreal
Bakó Ferenc, Eger
Balás Gábor, Budapest
Blaskovics József, Prag
Bürgin Gerold, Zürich
Csernai László, Budapest
Farkas József, Mátészalka
Fiala Ferenc, Saarbrücken
Ferenczi István, Kolozsvár
Frech’ Miklós, Keszthely
Gonda Ferenc, Budapest
Götz László, St. Pölten
Gyenes József, Budapest
Gyõrvári Ernõ, Sopron
Hallay István, Toronto
Hóka Mihály, New York
Holéczy Ákos, Arlesheim
Jánszkyné Papp Éva, Los Cocos
Kállay István, Budapest
Kazár Lajos, Canberra
Kovács János, Hückelhovan
Kovárczy István, Malmö

Kováts Loránt, Pécs
L’Eplattenier Yvette, Zürich
Loewengreen Alex, Zürich
Lukács József, Kassa
Manz Heinz, Zürich
Mehrle Tamás, Fribourg
Mikó Jenõ, Pozsony
Mile Tibor, London
Nádasy Erzsébet, London
Nádasy T. Jenõ, London
Nagy Gyula Kálmán, Pointe Claire
Ochsenbein Peter, St. Gallen
Quarz Sepp-Rudolf, Landau
Révész László, Bern
Sándorfi György, Budapest
Sárkány Kálmán, Budapest
Sebestyén László, Budapest
Stuber Paul, Grenchen
Szalay Zsigmond, Tyukod
Szûk Ödön, Szentendre
Vogler A. Werner, St. Gallen
W. Vityi Zoltán, Vásárosnamény
Zichy Irén, Stockholm

Requiéscat in pace
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ASZTALTÁRSASÁGAINK - UNSERE TAFELRUNDEN

AUSTRALIA
István Nagy (Adelaide)
2/13 Lassie Ave.,
Windsor Gardens SA 5087
T: 08/83678581
E-mail:
vandomis@webmedia.com.au

Géza Katona (Hobart)
11 Zomay Ave., Dynnyrne 7005
Tasmania
T: 03/62233174
katona@tasmail.com

József Kozsik (Melbourne)
9 Hilbert Courth
East Oakleigh Vic. 3166
T: 03/95684590
E-mail: cserenc@netscape.net

Károly Gerecs (Sydney)
13 Bangalla Road
Concord West NSW 2138
T: 02/97431748
E-mail: gerecs@tpg.au

AUSTRIA
László Kelemen
A-7501 Unterwart 300
T: 0043/3352/38788
E-mail: office@umiz.at

MAGYARORSZÁG
Sancz Klára Lujza
H-1117 Budapest,
Hamzsabégi u. 20.
T: 0036/1/2095960
E-mail: sanczklara@pim.hu

Szalkai László
H-6800 Hódmezõvásárhely
Futó Mihály u. 12.
T: 0036/62/243929
E-mail:
cseresznyes@mail.cserko.sulinet
.hu

NEUSEELAND
Steven Andras Toth
12 Webb Street, Christchurch
T: 03/3557448

ROMANIA
László Barabási
Széki út 157,
RO-530203 Miercurea Ciuc
T: 0040/98/302501
E-mail: barabasil@freemail.hu

Dr. József Faragó
Dragalina 8/14
RO-400024 Cluj-Napoca
T: 0040/264/193666
E-mail: faragojozsef@usa.net

Anna & Lajos Sipos
Str. Moldovei 13/B
RO-540542 Tg. Mures
T: 0040/265/244139
E-mail:
molnarj@ms.sapientia.ro

SERBIA
Lajos Szabó
Partizanskih baza 17
YU-24000 Subotica
T: 00381/24/547504
E-mail: gsepsey@tippnet.co.yu

SLOWAKIA
Kornélia Csala
Mäsiarska 59
SK-040 01 Košice
T: 00421/55/6254184
E-mail: obcklub@stonline.sk

Dr. Ottó Csámpai
Vyšehradská 13
SK-851 06 Bratislava
T: 0042/903/453514
E-mail: csotto@netax.sk

Zoltán Beke
Dovčiková 1
SK-048 01 Rožnava
T: 00421/905/968338
E-mail: beke@pobox.sk

SWEDEN
Frigyes Hutter
Kantyxegůngen 8
SE-42147 Västra Frölunda
(Göteborg)
T: 0046/31/479789
E-mail:
fredrikhutter@hotmail.com

a
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Ungarisch Historische Schulen
Magyar Történelmi Iskoláink

1) Szeged, 1992. augusztus 23-29
Szervezõ: Fejes Pál
A magyar õstörténetkutatás és írott forrásai. Nemzeti szimbólumaink
ISBN 963 8465 00 X

2) Tab, 1993. augusztus 15-21
Szervezõ: Darai Lajos
A történelemkutatás módszertana. Magyar õstörténet, magyar õsmûveltség.
Mûveltségünk keleti kapcsolatai. Középkori és újkori történelmünk
ISBN 963 04 44135

3) Tapolca, 1994. augusztus 13-20
Szervezõ: Pandula Attila
Helyünk és szerepünk a Kárpát-medencében.
Közép-Dunántúl, Veszprém megye, Balaton-felvidék
ISBN 963 85 274 12

4) Tapolca, 1995. augusztus 13-20
Szervezõ: Pandula Attila
A Kárpát-medence népei
ISBN 963 85274 8 X

5) Tapolca, 1996. augusztus 11-18
Szervezõ: Pandula Attila
A keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-medencében
ISBN 963 85684 1 0

6) Tapolca, 1997. augusztus 10-17
Szervezõ: Pandula Attila
A nemzetállamtól az övezetek Európájába a 20. században

7) Tapolca, 1998. augusztus 9-16
Szervezõ: Pandula Attila
Az 1848-1849-es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc
ISBN 963 86100 5 0

8) Tapolca, 1999. augusztus 1-8
Szervezõ: Pandula Attila
Az elsõ világháború és magyar történelmi következményei (1914-1921)
ISBN 963 9349 02 X

9) Felsõõr/Oberwart, 2000. augusztus 6-8
Szervezõ: Pandula Attila
Az 1930-as évek magyar mûveltsége
ISBN 963 86 100 3 4

10) Szentendre, 2001. augusztus 5-12
Szervezõ: Pandula Attila
A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából 
(1939-1949)
ISBN 963 86100 6 9

11) Budapest, 2003. augusztus 3-9
Szervezõ: Boda József
A magyar polgári rendvédelem a 19. és a 20. században
ISBN 963 9349 06 2

12) Nyíregyháza, 2004. július 25 - augusztus 1
Szervezõ: Bene János, Nagy Kálmán, Pál János
A magyar huszárság fejlõdéstörténete
ISBN 963 9349 07 0
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Patronat bei Grossveranstaltungen
Nagyrendezvényeink védnökei

Ács János (Tapolca) 1999
Arady Erik (Sydney) 1993
Balázs Lajos (Csikszereda) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Baráth Tibor (Montreal) 1986
Beder Tibor (Csikszereda) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Bene László  (Budapest) 2003
Béndek József (Budapest) 2003
Boda József (Budapest) 2003
Bökönyi István (Budapest) 2003
Caratsch Claudio (Bern) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Cey-Bert R. Gyula (Bangkok) 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
Csabai Lászlóné (Nyíregyháza) 2004
Csámpai Ottó (Pozsony) 1997
Csapó József (Nagyvárad) 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004
Csedõ Csaba István (Csikszereda) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Cser Ferenc (Mebourne) 2003, 2004
Csere Sándor (Tapolca) 1998, 1999, 2001, 2004
Csihák György (Zürich) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001
Csoknyai Péter (Oberwart) 1989
Csontos János (Debrecen) 2004
Csoóri Sándor (Budapest) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Dahinden B. Max (Bern) 1994
Dani D. Pál (London) 1986, 1988, 1993
Darai Lajos Mihály (Kápolnásnyék) 2001, 2003, 2004
Demény Lajos (Bukarest) 1996, 1998
Dióssy László (Veszprém) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Du Yaxiong (Beijing) 1989, 1990, 1991
Egyed Ákos (Kolozsvár) 1995
Entz Géza (Budapest) 1994
Faragó József (Kolozsvár) 1998, 2003, 2004
Farkasch Dániel (Bad Hombruch) 1986
Ferenczi István (Kolozsvár) 1995, 1996
Ferenczy Ferenc (Székelyudvarhely) 1994, 1996
Fodor Gábor (Budapest) 1995
Frisnyák Sándor (Nyíregyháza) 2003, 2004
Galambos Ferenc (Unterwart) 1989
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Gazda László (Nyíregyháza) 2004
Gedai István (Budapest) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Gonda Ferenc (Budapest) 1987
Götz László (St. Pölten) 1990, 1991
Gulyás Ferenc (Köln) 1990
Gyenessei István (Kaposvár) 1993, 1994, 1999
Gyenge Imre (Oberwart) 1989
Györffy-Villám András (Tapolca) 2004
Gyulay Endre (Szeged) 1999, 2001, 2003, 2004
Hajós Ferenc (Ljubljana) 1997, 1998, 1999
Hallay István (Toronto) 1986
Hámory József (Budapest) 1999
Herényi István (Budapest) 1995
Hiller István (Budapest) 2004
Holló József (Budapest) 2004
Horváth Gyula (Zalaegerszeg) 1996, 1997, 1998
Ignácz István (Budapest) 2003
Ipóth Barnabás (Komárno) 1994
Juba Ferencz (Bécs) 1987, 1988, 1989, 1992
Juhász Ferenc (Budapest) 2004
Kállay István (Budapest) 1993
Kazár Lajos (Canberra) 1993, 1994
Keszegh István (Komárno) 1994
Kobza Dániel (Brisbane) 1988
Kolber István (Kaposvár) 1995, 1996, 1997, 1998
Kovács Sándor (Székelyudvarhely) 1994, 1996
Költõ László (Kaposvár) 1993
Kötõ József (Kolozsvár) 1994
Krajczár Gyula (Komárom) 1994
Kuti Csaba (Veszprém) 1999, 2001
László Gyula (Budapest) 1986
Lászlóffy Pál (Csikszereda) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Mádl Ferenc (Budapest) 1994, 1999, 2001
Magyar Bálint (Budapest) 1996, 1997, 1998, 2004
Márfi Gyula (Veszprém) 1997, 1998, 1999
Márkus Mihály (Veszprém) 1994
Mehrle Tamás (Fribourg) 1987
Mezey Ervin (Buchs) 2004
Mikó Jenõ (Pozsony) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004
Missura Tibor (St. Gallen) 1991
Molnár László (Sopron) 1991
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Nádasy Erzsébet (London) 1988
Nádasy T. Jenõ (London) 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
Nagy Ákos (Adelaide) 1988, 1993
Nagy János (Budapest) 2004
Nagy Kálmán (Budakeszi) 1993, 2004
Németh Gábor (Szentendre) 1992
Németh Imre (Budapest) 2004
Németh Zsolt (Budapest) 1999
Pál Béla (Budapest) 2004
Pál János (Budapest) 2004
Pálfi Dénes (Zalaegerszeg) 1994, 1995
Pandula Attila (Budapest) 1992
Pásztor István (Komárno) 1994
Pataki Imre (Csikszereda) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
Patrubány Miklós 2001
Pokorni Zoltán (Budapest) 1999, 2001
Pražak Richárd (Brno) 1997, 1998, 1999
Racz Michael (Oberwart) 1989, 1994
Rojkoné Bakos Ibolya (Bern) 1986, 1987, 1988
Salgó László (Budapest) 2003
Sági Károly (Keszthely) 1994
Sántha Pál Vilmos (Csikszereda) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Sebestyén László (Budapest) 1988, 1992
Sibak András (Tapolca) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
Somogyi Gyõzõ (Salföld) 1999
Stamler Imre (Somogyjád) 1993
Stumpf István (Budapest) 1999
Szabados Péter (Kaposvár) 1993, 1994
Szabó János (Budapest) 2001
Szabó Miklós  (Budapest) 2001, 2003, 2004
Szendi József (Veszprém) 1994, 1995, 1996
Szita Károly (Kaposvár) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Tabajdi Csaba (Budapest) 1995, 1996, 1997, 1998
Tüttõ György (London) 1988, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004
Váralljai Csocsán Jenõ (Oxford) 1988
Varga László (Zalaegerszeg) 1999
Weiersmüller Rudolf  (Bern) 2001, 2003, 2004
Zachar József (Budapest) 1998, 1999, 2001, 2003
Zichy Irène-Henriette (Stockholm) 1986, 1987, 1992
Zongor Gábor (Veszprém) 1994, 1995
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Veriensfahne gestiftet von:
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület zászlaját

adományozta:

Somogy Megye – elnöke dr. Gyenesei István
Veszprém Megye – elnöke dr. Zongor Gábor
Zala Megye – elnöke dr. Pálfi Dénes

Fahnenband gestiftett von:
A zászlóra szalagot kötött:

1994-ben
Cpt. vitéz ddr. Juba Ferenc (Bécs)
Rev. Mrg. tb. pápai prelátus Tüttö György (London)
Hargita Megye nevében Sántha Pál Vilmos, Hargita Megye elnöke
Székelyudvarhely nevében dr. Ferenczy Ferenc polgármester
Komárom nevében Krajczár Gyula polgármester
Komárno nevében Stubendek László alpolgármester
Oberwart/Felsõõr nevében Racz Michael polgármester
Az egyesület felvidéki barátai nevében prof. dr. Csámpai Ottó (Pozsony),
Lukács József (Kassa) és thdr. Mikó Jenõ püspök (Pozsony)
Tapolca nevében Sibak András polgármester
Kaposvár nevében Szabados Péter polgármester
Zabola  nevében Ádám Attila polgármester
Tab  nevében Farkas István polgármester

2000-ben
Decs nevében Biczó Ernõ polgármester
Rozsnyó nevében (Rožnava) ing. Kardos Ferenc polgármester,

Beke Zoltán
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem nevében Szabó Miklós rektor,

az MTA tagja, egyetemi tanár, nyugállományú vezérõrnagy

2001-ben
Szentendre nevében Miakich Gábor polgármester
Vitézi Rend nevében vitéz Radnóczy Antal (München)

nyugállományú dandártábornok, a Vitézi Rend fõkapitánya
2004-ben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye nevében Gazda László elnök és 
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Ungarisch Historische Schule
A Magyar Történelmi Iskolán résztvevõk száma

Nach Ländern - Országonként

Ort
Helyszín

Szeged 1992 124 3 11 20 3 7 61 72 24

178 4 13 28 4 7 65 66 41

184 4 10 19 4 6 58 78 23

186 2 12 12 2 7 38 70 10

225 4 15 16 1 4 67 72 15

298 3 15 18 1 5 57 79 16

246 3 9 21 2 3 69 81 16

Tab 1993

Tapolca 1994

Tapolca 1995

Tapolca 1996

Tapolca 1997

Tapolca 1998

Total Teilnehmer
Összesen

Total
fı

aus Kontinent

vilÆgrØszbıl
aus Land
orszÆgból

Total
fı

aus Kontinent

vilÆgrØszbıl
aus Land
orszÆgból

Frauen
nık

unter 30
Jahren
30 Øven
aluliak

davon Referent
Ebbıl oktató

% in Total
Összesenbıl %-banVorträge

Elhangzott
elıadÆsok
szÆma

289 4 13 21 1 6 62 68 23Tapolca 1999

47 4 12 21 4 12 26 15 20Felsıır 2000

294 4 13 25 1 5 63 79 23Szentendre 2001

123 4 14 25 4 13 36 20 16Budapest 2003

135 1 14 33 3 12 48 42 36 NyíregyhÆza 2004

Tapolca
1994

T
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Land
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n
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T
o
t
a
l

ö
s
s
z
e
s
e
n

Tab
1993

Tapolca
1998

Tapolca
1999

Anglia 1 - - - 3

1 1 1 -

2 2 - -

- - - -

- - 1 2

- - 2 -

1 - 2 -

4 - - -

- - - -

118 88 121 172

- 1 4 6

1 - 2 -

14 36 22 45

2 2 2 1

1 1 4 2

29 51 21 14

- - - -

1 1 1 1

1 - 2

3 1 - -

-

178 184 186

T
o
t
a
l

ö
s
s
z
e
s
e
n

Tapolca
1996

4

2

4

1

2

-

1

-

-

124

7

2

50

4

1

19

-

1

3

-

225

T
o
t
a
l

ö
s
s
z
e
s
e
n

Tapolca
1997

6

6

2

1

2

1

-

-

1

183

6

5

44

5

3

28

1

1

3

-

298 246

AusztrÆlia 1
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Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn
A Magyar Õstörténeti Találkozókon résztvevõk száma

Regionaltreffen der Historiker – Övezeti Történésztalálkozók

Ort

Helyszín

Benidorm 1986 4 1 5 3 9 4 13 - 13 5 18 3 15 3

8 5 13 8 13 22 35 - 21 27 48 8 35 3

20 14 34 23 19 28 47 1 39 42 81 24 56 13

26 36 62 19 25 24 49 1 51 60 111 20 38 9

13 4 17 13 11 12 23 4 24 16 40 17 23 8

20 14 34 12 21 44 65 5 41 58 99 17 32 8

21 52 73 - 10 8 18 - 31 60 91 - 23 4

11 84 95 - 12 1 13 6 23 85 108 6 30 4

24 31 55 - 15 2 17 9 39 33 72 9 30 5

18 104 122 - 8 35 43 1 26 139 165 1 18 4

12 121 133 - 13 32 55 2 25 153 188 2 15 2

28 136 164 1 19 81 100 12 47 217 264 13 19 -

11 67 78 1 15 153 168 1 26 220 246 2 19 3

Zürich 1987

London 1988

Felsıır 1989

Altenberg 1990

St. Gallen 1991

Szentendre 1992

KaposvÆr 1993
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aus anderen Ländern
MÆs Ællamokból

Total
Összesen

Vorträge
ElıadÆsok

14 126 140 1 25 124 149 134 39 250 289 135 22 8Tapolca 1999

9 5 14 1 13 20 33 - 21 26 47 1 14 6Felsıır 2000

21 84 105 - 35 154 189 82 56 238 294 82 34 12Szentendre 2001

18 60 78 � 2 43 45 � 20 103 123 � 28 5Budapest 2003

16 49 65 � 9 49 58 � 25 98 123 � 20 3NyíregyhÆza 2004

Ort
Helyszín

Vorträge
ElıadÆsok szÆma

persönlich
szemØlyesen

eingesandt
beküldve

Expert
szakember

Gast
vendØg

aus Kontinent

vilÆgrØsz
aus Land
orszÆg

unter 30 Jahre in %
30 Øv alattiak %-ban

10 6 24 214 2 6 78

14 - 23 133 1 5 65

22 5 25 112 3 7 71

9 1 16 151 3 7 42

12 - 21 84 1 5 38

15 1 18 270 2 5 82

Teilnehmer - RØsztvevık szÆma

SzØkelyudvarhely - Hofmarkt

1994. mÆjus

KomÆrom
1994. szeptember

Csikszereda - Szeklerburg

1995. jœnius

SzØkelyudvarhely - Hofmarkt

1996. mÆjus

Csikszereda - Szeklerburg

1997. mÆjus

Csikszereda - Szeklerburg

1998. mÆjus

18 2 16 62 2 6 35Csikszereda - Szeklerburg

1999. mÆjus

22 3 24 231 2 4 62Decs

2000. Æprilis

19 1 27 111 2 5 39Rozsnyó - Rosenau

2000. jœnius



4040

Publikationen des
Ungarisch Historischen Vereins Zürich
A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let

ki ad vá nyai

1. El ső (Benidormi) Ma gyar Ős tör té ne ti Ta lál ko zó Elő adá sai és Ira tai. (153 ol dal, eb ből 60 ol -
dal an gol, fran cia és né met nyel vû). Zü rich, 1991. ISBN 963 02 8926 1

2. A Má so dik (Zü ric hi) Ma gyar Ős tör té ne ti Ta lál ko zó Elő adá sai és Ira tai. (140 ol dal, eb ből 50
ol dal an gol, fran cia és né met nyel vû). Zü rich, 1993. ISBN 963 02 8926 2

3. Ma gya rok Ős tör té ne te. Ös  sze fog la ló át te kin tés. (48 ol dal). Ír ta a Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi
Egye sü let ős tör té ne ti írói mun ka kö zös sé ge, Zü rich-Bu da pest, 1992. ISBN 963 02 8925 3; má so -
dik ki adás 1996. ISBN 963 85274 6 3

4. A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let El ső (Sze ge di) Ma gyar Tör té nel mi Is ko lá já nak Elő -
adá sai és Ira tai. (275 ol dal, az elő adá sok szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor). Zü rich, 1993. ISBN
963 8465 00 X

5. Ma gyar Tör té nel mi Ta nul má nyok 1. (133 ol dal) Ki egé szí tő ta nul má nyok a Tabi is ko la elő adá -
sa i hoz. Zü rich, 1993. ISBN 1217 4629

6. Csihák György: A ma gyar par la men ta riz mus ezer éve. (91 ol dal) Ös  sze fog la ló át te kin tés. Bu -
da pest, 1990.  ISBN 963 02 8925 3

7. Nagy Gyu la: Az el lo pott ma gyar ős tör té net. Ma gyar Tör té nel mi Ta nul má nyok 2. (119 ol dal).
Bu da pest-Zü rich, 1994. ISBN 963 04 4112 8

8. Ké pes lap ok ma gyar tör té nel mi mo tí vu mok kal. 8 kü lön fé le, szimp la és dup la
9. A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let Má so dik (Tabi) Ma gyar Tör té nel mi Is ko la Elő adá -

sai és Ira tai. (416 ol dal) Az elő adá sok szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor. Bu da pest-Zü rich, 1994.
ISBN 963 04 4413 5

10. Die Frühgeschichte der Ungarn. Zusammenfassung (Geschrieben von der Arbeitsgruppe des
Ungarisch Historischen Vereins Zü rich. 54 Seiten). Zü rich-Bu da pest, 1994. ISBN 963 85 274 4 7

11. A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let Har ma dik (Ta pol cai) Ma gyar Tör té nel mi Is ko lá ja
Elő adá sai és Ira tai. (224 ol dal) Az elő adá sok szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor. Bu da pest-Zü rich,
1994. ISBN 963 85 274 12

12. A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let El ső (Székelyudvarhelyi) Öve ze ti Tör té nész ta lál -
ko zó Elő adá sai és Ira tai. (180 ol dal) Az elő adá sok szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor. Bu da pest-Zü -
rich, 1994. ISBN 963 85274 2 0

13. Csihák György: Be szél ge tés né pem mel a ha zánk ról. (64 ol dal) Bu da pest-Zü rich, 1995. ISBN
963 85274 5 5

14. A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let Má so dik (Ko má ro mi) Öve ze ti Tör té nész ta lál ko zó
Elő adá sai és Ira tai. (152 ol dal) Az elő adá sok szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor. Komárom-
Komárno-Zürich, 1995. ISBN 963 85274 3 9

15. A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let Ki len ce dik (Ta pol cai) Ma gyar Ős tör té ne ti Ta lál ko -
zó Elő adá sai és Ira tai. (143 ol dal) Az elő adá sok szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor. Bu da pest-Zü -
rich, 1995. ISBN 963 85274 1 2

16. Csihák György: Ex Oriente Lux. (250 ol dal) Ta nul mány a ma gyar múlt ról, je len ről és a jö vő -
ről. Bu da pest-Zü rich, 1996. ISBN 963 85274 7 1

17. A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let Ti ze dik (Ta pol cai) Ma gyar Ős tör té ne ti Ta lál ko zó és
Ne gye dik Ma gyar Tör té nel mi Is ko la Elő adá sai és Ira tai. (258 ol dal) Az elő adá sok szö ve ge,
jegy ző könyv, mû sor. Bu da pest-Zü rich, 1996. ISBN 963 85274 8 X

18. Germann Georg: Ungarisches im Bernischen Historischen Museum (mit Farbbildern). A
Ber ni Tör té nel mi Mú ze um ma gyar em lé kei (két nyel vû ki ad vány szí nes ké pek kel 44 oldal).
Előszó: Claudio Caratsch. Bern-Bu da pest, 1996. ISBN 963 85274 9 8

19. Csám pai Ot tó: Nem zet és tár sa da lom. Be ve ze tés az etnoszociológiába. (152 ol dal) Bu da -
pest-Zü rich, 1996. ISBN 963 85684 02
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20. Hon fog la lá sunk és előz mé nyei. A ti zen egye dik Ma gyar Ős tör té ne ti Ta lál ko zó Elő adá sai és Ira -
tai (173 ol dal). Az elő adá sok szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor. 10 ol dal angol-magyar-német-francia
és orosz nyel vû ős tör té ne ti fo gal mak. Ke resz tény egy há zak és tör té nel mi sze re pük a Kár pát-
me den cé ben. Az Ötö dik Ma gyar Tör té nel mi Is ko la Elő adá sai és Ira tai (110 ol dal). Az elő adá sok
szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor. Bu da pest-Zü rich, 1997. ISBN 963 85684 1 0

21. Nagy Kál mán: A hon fog la lás had tör té ne te. (151 ol dal) Bu da pest, 1998. ISBN 963 7810 97 8
(Kö zö sen a Sza bad tér Ki adó val)

22. Csihák György: Vá lasz né pem kér dé se i re a ha zánk ról. (102 ol dal) Bu da pest-Zü rich 1999
23. A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let Nyol ca dik (Ka pos vá ri) Ma gyar Ős tör té ne ti Ta lál -

ko zó Elő adá sai és Ira tai. (140 ol dal) Az elő adá sok szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor. Bu da pest-Zü -
rich, 1999. ISBN 963 85684 2 9

24. Die Ungarn und die Abtei Sankt Gallen. Ma gya rok és a Szent Galleni Apát ság. (118 ol dal)
Az elő adá sok szö ve ge. St. Gallen-Budapest, 1999. Két nyel vû ki ad vány a Ma gyar Nem ze ti Mú -
ze um ban 1998-ban ren de zett „Die Kultur der Abtei Sankt Gallen“ cí mû ki ál lí tás al kal má val, az
EL TE-n ren de zett nem zet kö zi kon fe ren cia elő adá sai. ISBN 963 85684 3 7 (Kö zö sen St. Gallen
Kanton le vél tá rával) – Második kiadás 2002. ISBN 963 86100 8 5

25. A Zü ric hi Magyar Tör té nel mi Egye sü let Har ma dik (Lon do ni) Ma gyar Ős tör té ne ti Ta lál ko -
zó Elő adá sai és Ira tai. (188 ol dal) Az elő adá sok szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor. Bu da pest-Zü -
rich, 1999. ISBN 963 85684 5 3

26. Csihák György: A ma gyar nem zet múlt ja « Szent Ist ván ki rály élet mû ve és a ma gyar ál -
lam ala pí tás « A bambergi lo vas « Sacra Regni Hungarici Corona és a ma gyar köz jo gi ren -
de zés kér dé sei ma « Ma gyar - nép - ki sebb ség. (94 oldal)  Bu da pest-Zü rich, 1999. ISBN 963
85684 6 1

27. Fünfzehn Jahre UHVZ - A ZMTE tizenöt éve 1985 - 1999. (50 oldal) Zü rich-Bu da pest, 1999.
ISBN 963 85684 7 X

28. Nagy Gyu la: Az el lo pott ma gyar ős tör té net II. (200 ol dal) Bu da pest-Zü rich, 1999. ISBN 963
85684 4 5

29. Csihák György: Dunhuang bar lang ké pei és a Sán szi agyag ka to nák né ma üze ne te a ma gyar
mû velt ség gyö ke re i ről. (56 oldal) Bu da pest-Zü rich, 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, mûsor. 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. (284 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. (51 oldal) Budapest-Zürich, 2002. ISBN 963
86100 0 X

34. Kiadványaink tartalom jegyzéke – Vereinspublikationen mit Inhaltsübersicht. (44 oldal)
Zürich-Budapest, 2002. ISBN 963 86100 7 7

35. Ma gyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban. A Zürichi Magyar Tör té nel -
mi Egye sü let (Szentendre-2001) Tizenhatodik Magyar Őstörténe ti Ta lál ko zó Elő adá sai és Ira tai
(180 ol dal). A második világháború és történelmi következményei Magyarország
szempontjából (1939-1949). Tizedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai (206 oldal). Az
elő adá sok szö ve ge, jegy ző könyv, mû sor. Budapest-Zürich, 2003. ISBN 963 86100 6 9

36. Achtzehn Jahre UHVZ – A ZMTE tizennyolc éve 1985-2002. (59 oldal) Zürich-Budapest, 2002.
ISBN 963 86100 9 3

37. Magyar Történelem. Tízezer év – ezer oldalról. Oktatási segédkönyv a magyar történelem
tanításához. (636 ol dal) 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 (Rozsnyói) Övezeti Történésztalálkozó
Előadásai és Iratai (Rozsnyó, 2000). Rozsnyó-Budapest-Zürich, 2003. ISBN 963 86100 2 6
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39. Délközép Kárpát-medence mûveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és népi
mûveltségük fejlődésére. (242 oldal) A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Nyolcadik (Sárközi-
Decsi) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. Decs 2000. ISBN 963 9349 03 8

40. Csihák György: Forog a történelem kereke… (52 oldal) 2004. ISBN 963 9349046
41. A magyar mûveltség gyökerei * Az 1930-as évek magyar mûveltsége. (149 oldal) A Zürichi

Magyar Történelmi Egyesület Tizenötödik Magyar Őstörténeti Találkozó és Kilencedik Magyar
Történelmi Iskola előadásai és iratai. Felsőőr 2000. ISBN 963 86100 3 4

42. Az első világháború és magyar történelmi következményei (1914-1921)* Szent István és a
magyar államalapítás. (342 oldal) A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Nyolcadik Magyar
Történelmi Iskolája és Tizennegyedik Magyar Őstörténeti Találkozója (Tapolca 1999) Előadásai és
iratai (342 oldal). Budapest-Zürich 2004. ISBN 963 9349 02 X

43. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenhetedik Magyar Őstörténeti Találkozója és
Tizenegyedik Magyar Történelmi Iskolája (Budapest 2003) előadásai és iratai. (288 oldal)
Budapest-Zürich 2004. ISBN 963 9349 06 2

44. Zwanzig Jahre UHVZ – A ZMTE húsz éve 1985-2004. (74 oldal) Zürich-Budapest, 2004.
ISBN 963 9349 05 4

Tartalom: www.zmte.hu

Ki ad vá nya ink meg ta lál ha tók min den na gyobb ma gyaror szá gi könyv tár ban
és to váb bi 70 or szág 156 könyvtá rá ban, te hát min de nütt,

ahol ma gya rok él nek vagy ta nul nak

Könyveink megvásárolhatók a Heraldika Kiadó könyesboltjában cikkenként is:

H-1113 Budapest, Takács Menyhért utca 5.
( & 7 0036 (1) 209-6078, ) 0036 (20) 97-36-120

www.heraldikakiado.hu 
E-mail: heraldika@heraldikakiado.hu

és terjesztőinél

Egyes példányok megrendelhetők:

H-8660 Tab, Városi Könyvtár,
Ady Endre utca 5.

( & 7 0036 (84) 320-453
E-mail: Bookstab@matavnet.hu

Az Egyesület által kiadott könyvek,
a Magyar Köztársaság oktatási minisztere által

T 300730-1676/1999 számon kiadott alapítási engedélyünk és
T 302460-780/1999 számon kiadott indítási engedélyünk szerint,

pedagógus továbbképzési programunk tankönyvei
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Encyclopaedia Hungarica
Nemzeti Szemléletû Magyar Lexikon

Hungarian Historical Society of Zürich
Association Historique Hongroise de Zurich

Società Storica Ungherese di Zurigo
Associación Histórica Húngara de Zürich

CH-8047 Zürich, Schweiz, Postfach 502
Präsident: Dr. György J. Csihák

Band Seiten

I. kötet 1992. ISBN 0 9695894 0 9 778 oldal
II. kötet 1992. ISBN 0 9695894 0 9 785 oldal

III. kötet 1992. ISBN 0 9695894 2 5 888 oldal
IV. kötet 1992. ISBN 0 9695894 3 3 573 oldal

A Calgaryban (Kanada) székelõ Lexikon Alapítvány készítette 1981-tõl 1998-ig,
magyar nyelven. A munkát 70 szerkesztõ, 14 szaktanácsadó, 252 cikkíró, 482
adatszolgáltató, 6 mûvészi munkatárs, 12 lektor és a törzs 8 munkatársa végezte,
összesen 844 személy – az egész világról, a Kárpát-medencébõl minden országból.
Szerkesztése és kiadása költségeit a világban szétszóródott magyarok fedezték.

A 15 milliónyi, egyetemes magyarság egyetlen, igazán nagyjelentõségû, közös és
független szellemi alkotása az utóbbi évtizedekben.

Tulajdonosa lett a közérdekû Zürichi Magyar Történelmi Egyesület – amely svájci
székhelyû és az egyetemes magyarság egyetlen olyan tudományos mûhelye,
amelyben tovább él a nemzeti történelemkutatás, történelemírás és történelem
oktatás.



Vorträge
1144 Titel von 443 Verfassern aus 23 Ländern auf 4 Kontinenten

Előadások
443 szerzõ 1144 elõadáscíme 4 világrész 23 országából

Abkürzungen - Rövidítések

Au Ausztrália M Magyarország/Ungarn
Aust Ausztria Irl Irland
B Belgium J Japan
Ca Kanada K Kína
Ch Svájc Ka Kazah
Cz Csehország/Tschech. Ro Romania
D Németország/Deutschland S Svédország
F Franciaország Sk Szlovákia
G Görögország/Griech. Sp Spanyolország
Gb Anglia T Thailand
U Ukrajna USA Amerikai Egyesült Államok
YU Jugoszlávia (Serbia & Montenegro)

O Ország - Land
ÕT Õstörténeti Találkozó - Treffen zur Frühgeschichte
TI Történelmi Iskola - Historische Schule
ÖV Övezeti Történésztalálkozó - Regionaltreffen der Historiker
EE Egyesületi Elõadás - Vortrag in dem Verein
Sz Írott szöveggel rendelkezünk - Text bei dem Verein
H hangszalagon - auf Band
Ny Nyelv - Sprache

A angol - englisch
F francia - französisch
N német - deutsch
M magyar - ungarisch
R rätoroman - rätoroman

K Kiadványban megjelent - veröffentlicht

A név kövéren szedve = az Egyesület tagja
Name fett gedruckt = Mitglied des Vereins
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