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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története  

XI. 
 

 

Bevezető 
 

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

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte történte.” 

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

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

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

szöveg jegyzőkönyve az eseményeknek, hiszen azokkal szinte egy időben 

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

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

elsősorban képi átfedés a mellékelt digitalizált emlékkönyv anyagával. 

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

sorsú, de felejthetetlen emlékű történetíró sorstársunknak, Málnási Ödönnek. 

Kiadója javaslatára, egy francia mű címére hivatkozva, Málnási megírta 

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

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

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

kultúráért éjjel nappal tevő szorgalmatosságban, verejtékezésben töltése után az 

ember lelkében annyi nemzettudatossági érzelem halmozódik fel, hogy 

meglátásaiban csak azok osztozhatnak, akik az egyetemes nemzeti érdekek iránt 

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

kívánunk ehhez semmit tenni. 

Málnási könyvét az akkori magyar társadalom osztatlan és tomboló 

lelkesedése fogadta, majd működésbe léptek bizonyos erők és Málnásit 

börtönbüntetésre ítélték. Ugyanezért a munkájáért már a kommunisták újra 

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

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

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

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

könyvtárával Magyarországba ment és így ért véget egy nagyszerű magyar 

történész élete. 
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Következzék a mi egyesületünk őszinte története (1995–1996): 

 

 

Minden egyesület annyit ér, amennyit tagjai hajlandók célkitűzései 

megvalósításáért önzetlenül tenni. Nos, aki egyesületünk értékét mérni akarja, 

szíveskedjék tetteinket nézni. Nagyobb körben megmutatni igen nehéz, mert 

újabban a sajtóban ismét nem kapunk helyet. Szinte ugyanúgy, mint alig tíz éve. 

Ennek hatása teljesítményünkön is meglátszik, mert nagyrendezvényeinket 

elsősorban a magyar államhatáron kívül élő magyarok látogatják leginkább. 

Egyik legsikeresebb rendezvényünk, a különböző országokban megrendezett 

évzáró ünnepségünk. 1995. november 24-én, fennállásunk tizedik évfordulóját 

ünneplendő, központi ünnepségünk Budapesten volt a Benczúr Szállóban, ahol 

ünnepi előadónk Lábody László címzetes államtitkár volt. Előtte Caratsch 

Claudio a Svájci Államszövetség budapesti nagykövete rezidenciáján ebédet 

adott, ahová teljes elnökségünket meghívta. Minden asztalnál egy-egy 

Budapestre akkreditált nagykövet elnökölt. Születésnapunkra írásban gratulált a 

Magyar Köztársaság elnöki hivatala, művelődési és közoktatási minisztere és a 

Határon Túli Hivatal elnöke. Néhány nap múlva, november 28-án a budai 

várban két újabb könyvünket mutattuk be.  

Az 1996-os évben ünnepeljük ezeregyszáz éves évfordulóját annak, hogy 

Álmos-Árpád népe a Kárpát-medencében elfoglalta ezt a hont. Az év kezdetén 

külön előadássorozatot kezdtünk Erdély több városában. Először dr. Gedai 

Istvánnal, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójával, utána Nagy Kálmán 

nyugalmazott huszárezredes-hadtörténésszel jártuk Erdély szép vidékeit: 

Kolozsvár, Enyed, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda a főbb 

állomások, de elmentünk számos kisebb településre is, mint Gyimesfelsőlok, 

Csíkszentmárton vagy Marosszentgyörgy. Jártuk a Felvidék városait is. 

Május 7-én újabb két könyvünk bemutatója volt a budai várban: Magyarok 

őstörténete. Összefoglaló áttekintés. Írta a ZMTE írói munkaközössége (lásd: 

Acta VII/2.) és Csihák György: Ex Oriente Lux. Az 1979-ben kiadott könyv 

harmadik, bővített kiadása (lásd: Acta XI/4.). Majd Székelyudvarhelyre 

mentünk a szokásos Pünkösd előtti, két napos övezeti történésztalálkozónkra 

(lásd: Acta X/3.). A találkozón 151 személy, közöttük tizenhat szakember vett 

részt, három világrész hét országából. Megvitattunk kilenc előadást, majd 

szombaton részt vettünk a csíksomlyói zarándoklaton, A találkozó kedves 

emlékét jelenti számomra az az ötven barátunk, aki Tapolcáról jött különbusszal. 

Idén, az udvarhelyi találkozóval egyidőben nyílt meg Kaposvárott az 1100. 

évforduló alkalmával, a kaposvári Iparművészeti Szakközépiskola és Ipari 

Szakmunkásképző Intézettel közösen meghirdetett képző-, iparművészeti és 

kézműves pályázatunk anyagából rendezett kiállításunk. A megnyitón részt 

vettek a megye és a város vezetői is. A pályázatot magyar nemzetiségű, 

http://mek.oszk.hu/06300/06375/06375.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06363/06363.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf
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középfokú intézmények nappali tagozatos tanulói számára írtuk ki. A pályázat 

célja, a honfoglaláskori magyarság forma- és motívumkincsének fölelevenítése, 

tárgykultúrájának, viseleteinek fölidézése, a korabeli anyagok, alkotói eljárások 

alkalmazásával, valamint ezek felhasználása korunk felfogását tükröző képző- 

és iparművészeti alkotásokban, valamint kézműves munkákban. A pályázat 

hirdetése széles körben történt és igen szép anyag gyűlt össze, csaknem 300 

pályamű! 

 
Díjak 
 

Fődíj: nyaralás Fonyódligeten 1996. augusztus 13–22-ig, Somogy Megye adománya 
 

Nyerte: 
 

képzőművészeti csoport 

Palló Imre Művészeti 

Szakközépiskola Székelyudvarhely: 

Boros Erika, 

Boros Izabella, 

Balázs Andrea-Katalin, 

Csáki Dénes, 

Demény István, 

Kokán Lívia, 

Lovász Noémi, 

Mátyás Enikő. 

 

Irányító tanár: Nagy Ibolya és 

Szabó János 

 

 

 

 

iparművészeti és kézműves csoport 

Gábor Áron Képzőművészeti 

Iskola Miskolc: 

Bakos Éva,  

Csontos Szilvia, 

Halász Zsófia,  

Kincses Gabriella, 

Kiss Emese,  

Kovács Andrea, 

Kovács Eszter,  

Nagy Katalin, 

Péczeli Tímea,  

Pizsik Árpád, 

Szepesi Kinga,  

Szoboszlai Dávid.  

 

Kísérő tanár: Zsák Teréz 
 

 

I. díj 4000 Ft értékben  

 

II. díj 3000 Ft értékben  

 

III. díj 2000 Ft értékben  

 

Kaposvár adománya 
 

Tóth Zoltán, Kaposvár,  

Béres Tamás, Nagykanizsa.  

Pintye Enikő, Nyíregyháza,  

Horváth Orsolya, Szombathely. 

Tollas Tamara, Kaposvár,  

Andrási Anikó, Szombathely, 

Pop Erika, Kolozsvár. 

 

Különdíj 3000 Ft. értékben  

 

 

 

 

1. Kerti Károly, Kaposvár Kaposvár városától 

2. Kovács Márk, Kecskemét Somogy Megyétől 

3. Béres Kinga, Budapest Kaposvár városától 

 Iparművészeti SZKÍ 
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Dicséret illeti a pályázat kezdeményezéséért Bíró Bálint történelemtanárt, a 

lebonyolításáért Hausz Árpád igazgatót, a megye és a város vezetőit, akik a 

díjakat adták, Egressi Editet, aki a helyi vezetőket képviselte az egész munkában 

és Jónás József egyesületi tagunkat, aki részese volt a kezdeményezésnek is és a 

lebonyolításból is kivette a részét. A pályaművekből választott szép gyűjtemény 

díszítette Tapolcán a termet, ahol – ezúttal harmadjára – kezdtük augusztusban 

találkozónkat és iskolánkat. 

A XI. Magyar Őstörténeti Találkozó (lásd: Acta XI/1.) fő tárgya volt 

honfoglalásunk és előzményei, az V. Magyar Történelmi Iskoláé (lásd: Acta XI/1.) 

pedig a keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-medencében. 

A Találkozón 188 résztvevő volt négy világrész tizenöt országából, ahol 

huszonöt szakember tizenöt előadását vitattuk meg. A Találkozót három 

„előtalálkozó”-n terveztük azzal a céllal, hogy az előadások egymást kiegészítve 

és nem átfedve, kiadják azt, amit ma a magyar őstörténetről tudunk, tudunk – és 

nem csak feltételezünk. Tervünk minden várakozáson túl sikerült és további 

célunk, hogy kialakítsunk egy közösséget, amely egy egységes mű megírására 

vállalkozhat. A jelen kötetben található előadássorozat minden bizonnyal 

szakmailag a legjobb ebben a tárgyban. Hiánya – s ennyiben nem teljesült 

elképzelésünk – hogy a nyelvészettel nem foglalkozik, de az előadásokat nem 

kaptuk meg időben. Viszont, aki a magyar őstörténettel foglalkozik, pont a 

nyelvészet irányából kapja a legtöbb adatot és ösztönzést. Aki viszont a mi 

kiadványainkat tanulmányozza, az a nyelvészeti eredményekről is kellő 

tájékoztatást kaphat. 

Iskolánkban 225-en vettek részt, szintén négy világrész tizenöt országából, 

ahol tizenöt előadást hallhattunk. A résztvevők mintegy 72 %-a volt harminc 

éven aluli és 67 %-a nő. A rendezvényt anyagilag támogatta az Illyés 

Alapítvány, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Veszprém megye és a 

„Páneurópai Mozgalom” tapolcai szervezete. A rendezvény technikai feltételei 

biztosításáért Tapolca város vezetőinek tartozunk hálás köszönettel. Szívesen 

voltunk e szép Balatonfelvidéki városban. Szeretettel gondolunk az együtt töltött 

szép napokra és mindenkor szívesen jövünk ide vissza. 

Mint minden évben, úgy az idén is, az első tapolcai napon volt 

egyesületünk évi rendes taggyűlése. A színes beszámolókból nagyjából az a kép 

bontakozott ki, mint ami itt, az előzőekből.  

A taggyűlés elején legnagyobb tisztelettel elbúcsúztattuk W. Vityi Zoltánt, 

aki sok éven át volt egyesületünk nagyszerű tagja – a továbbiakban biztosan a 

Mennyországból segíti munkánkat. Az élők közül jegyzőkönyvileg dicsértük 

tagjainkat: Csámpai Ottó (Pozsony), Dani Pál (London), Loewngreen Irén 

(Zürich), Pandula Attila (Budapest) és Lányi Ernő (Budapest). Végezetül 

megválasztottuk az elnökséget, amely a tavalyihoz képest alig változott. 

Megbíztuk titkárságunkat a további tevékenység összefogásával és irányításával. 

http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf
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Az Iskola jövőre egészen újszerű tárgyat kap: „Nemzetállamtól az övezetek 

Európájához a XX. században”. Ezt követően megbíztuk az új iskolavezetőséget, 

majd jóváhagytuk a Magyarországi Tagozat működéséről szóló jelentést. 

Elismeréssel és örömmel vettük tudomásul, hogy Pozsonyban, Csámpai Ottó 

tanár úr vezetésével, előadásaink havonta egyre sikeresebbek. A taggyűlés 

tudomásul vette, hogy előző évi határozatunkra 33 egyesületi tagot felkértünk 

tagsági viszonyának rendezésére. Mivel közülük az év végéig senki sem 

rendezte dolgát, így tagságukat az év végével megszüntettük. A taggyűlés 

időpontjában, négy világrész tizennyolc országában összesen 112 tagunk volt. 

Nem csekély büszkeséggel állapította meg az egyik felszólaló, hogy 

sokévtizedes múlttal, állami támogatással működő egyesületek sem képesek, 

még csak hasonló eredményt se fölmutatni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy aki 

a mi egyesületünkben tevékenykedik, az minden költségét maga kell fedezze, 

viszont kitüntetést, társadalmi, vagy más egyéb elismerést biztosan nem 

remélhet. Az viszont nem is akárki, aki mindezek ismeretében vállalja velünk a 

közösséget. 

 

Zürich, 1996. álom hava 
 

 

Az évzáró ünnepségen adta át ajándékát (a képen) és elismerő oklevelét Lábody László c. 

államtitkár, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke. Tíz éves az Egyesület… 
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Tíz éves az egyesület. Ebből az alkalomból Svájc magyarországi nagykövete 1995. november 

24-én vendégül látta egyesületünk harminc tagját ebédre rezidenciáján, ahol minden asztalfőn 

egy Magyarországra akkreditált nagykövet elnökölt 
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IV. övezeti történésztalálkozónk. Székelyudvarhely, 1996. május 23–25. Aki előad:  

dr. Endrey Antal (Melbourne), aki elnököl prof. dr. Rókusfalvy Pál (Budapest) 
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XI. őstörténeti találkozó és ötödik történelmi iskola. Tapolca, 1996. augusztus 11–18. 

Ferenczi István elnököl, előad Makovecz Imre (Budapest) 

 

 

…és elnököl Csámpai Ottó, előad prof. dr. Prazák Richard dísztagunk, a Cseh Köztársaság 

budapesti nagykövete 
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Mint minden nagyrendezvényünk végén: résztvevőink az ökumenikus istentiszteleten. 

Baloldalon áll Nyeső József, jobboldalon áll Beke Zoltán (Rozsnyó), jobbra az első sorban ül 

Forrai Sándor 

 

Részletek a 20. és a 30. sz. kötetünkben 
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Az egyesületi élet képei 
 

 

Emlékkönyveink őszinte történetünk hűséges tanúi. Mindég jelen voltak 

rendezvényeinken, amit bizonyítanak az itt bemutatott képek. Megörökítenek 

számos feledhetetlen emléket, személyes megemlékezést, boldog pillanatot. 

Bepillantást adnak olyan események hátterébe is, amelyek segíthetnek fontos 

események megértésében. Múltunk becses emlékei. Nézegetése közben 

feltámadnak halottaink, akiket így bárki személyesen is megismerhet. 

 

 

 




















































































































