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

kola (KJF, Székesfehérvár) kétéves történelemtanár-továbbképzése a zentai Bolyai Tehetség-

gondozó Gimnázium és Kollégiumban. „A magyar történelem tanításának tartalmi és mód-

szertani megújítása" elnevezésű nyilvántartott szakmai továbbképző tanfolyam megszervezé-

sét 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 rekto-

ra kézjegyével ellátott, bőrkötésű, latin és magyar nyelvű tanúsítványt a továbbképzési tanfo-

lyam 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 meg-

tartott 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: 

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  

http://www.zmte.org/


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, mű-

velődés- 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 funkcio-

nálása. 

A Magyar Királyság élet-halál harca az Oszmán Birodalom ellen a 16-17. században; Mohács 

és következményei.  

A XVI. századi országegyesítési kísérletek.  

Az új végvárrendszer kialakulása és működése.  

Az oszmán berendezkedés a Magyar Királyságban, a kondomínium rendszere. 
 

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 Iza-

bella, †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 


