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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története  

XXII. 
 

 

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 (2006–2007): 

 

 

Teleki Pál testvére londoni őstörténeti találkozónkon (lásd: Acta III/1.) 

mondta 1988-ban, hogy már nyugodtan fog meghalni, mert már van a Zürichi 

Magyar Történelmi Egyesület. 

Idén januárban indítottuk történelemtanár továbbképzésünket Magyar-

kanizsán, több mint száz beiratkozott résztvevővel. Ismereteink szerint 

Magyarország felsőoktatási intézményeiben összesen sem jelentkeztek ennyien erre 

a továbbképzésre. Az is igaz, hogy a miénk egyedülálló: nemcsak a tananyag 

minőségét illetően, nemcsak azért, mert mi a kiváló tankönyveinket ingyen adjuk. 

Azért is, mert csak mi adunk latin és magyar nyelven tanúsítványt minden sikeres 

résztvevőnek – két kormány két oktatási minisztere négy engedélyszámával. 

Egyesületünk tagjai a világ számos városában továbbra is tartottak magyar 

történelmi tárgyú előadást; havi rendszerességgel Budapesten és 

Hódmezővásárhelyen.  

Az év során két olyan nagyobb rendezvényünkről külön is szólnom kell, 

amelyek fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. 

A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal budapesti dísztermében, a Pro 

Libertate Alapítvány és a Szent Korona Szövetség társaságában, július 7-én 

„Megszállástól a hatalom átvételéig Európa szívében 1944 nyarán 

Magyarországon” címmel rendeztünk előadássorozatot, amelynek keretében 

bemutattuk, hogy Magyarország volt az egyetlen állam a második világháború 

során, amely ellenállt a német követeléseknek. A rendezvényt Darai Lajos 

kutatóprofesszor, tudományos tanácsunk titkára vezette és a hét előadó egyike 

szintén tagtársunk. Végezetül átvonultunk v. Koszorús Ferenc vk. ezredes 

emléktáblájához, ahol egykori harcostársa dr. Pott György nyugállományú 

alezredes koszorúzott. A rendezvényhez írásban gratulált dr. Vizi E. Szilveszter 

a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és kilátásba helyezte az erről 

megjelenő kiadvány támogatását. A rendezvény lelke, motorja régi jó barátunk 

v. K. Horváth András, az alapítvány elnöke volt. 

A másik ilyen, kiemelten fontos rendezvényünk Árpád-házi Szent Erzsébet 

születésének 800. évfordulóját ünneplő világhoz kapcsolódott. Rendezvényünk 

az esztergomi, Szent Erzsébet nevét viselő óvoda, általános- és középiskola 

dísztermében volt (lásd: Acta XXIII/3.). J. Újváry Zsuzsanna, tudományos 

tanácsunk tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense szervezte kitűnően. 

A nyolc előadó közül négy egyesületünk tagja. A tudományos részt Zachar József 

professzor, tudományos tanácsunk elnöke vezette. A rendezvényt az intézmény 

tanulóinak irodalmi és zenei műsora keretezte. Emlékezetes színfoltja volt a 

vajdasági magyar diákok irodalmi műsora, egyesületünk barátja, az ottani magyar 

oktatók egyesületének szervezésében, De Negri Ibolya vezetésével. A rendezvény 

http://mek.oszk.hu/05900/05930/05930.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06850/06850.pdf
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keretében Jánoki Dorottya művészettörténész megnyitotta a Tóthné Pálmai Katalin 

textilművész Szent Erzsébetről festett selyemképei kiállítását. A nagyszámú 

közönség soraiban szép számmal voltak az iskolát fenntartó Szatmári Irgalmas 

Nővérek és a több előadást is tartó ferences testvérek. Az intézmény igazgatója, 

Chalupa Zoltán mindannyiunk köszönetét érdemli a példás szervezésért és 

ellátásért. A rendezvényt több TV- és rádiótársaság rögzítette. 

Sok zökkenő és bizonytalanság után, július elsején megkezdtük 

Hódmezővásárhelyen a XX. Magyar Őstörténeti Találkozót (lásd: Acta XXIII/1.). 

Elöljáróban fontos leszögeznünk, hogy mind a város polgármestere, mind pedig az 

összes városi kulturális intézményt felügyelő múzeum igazgatója, azóta több 

levélben kifejezte együttműködésünk iránti elismerését és szándékát további jó 

együttműködésünkre. A városi kultúrház vezetője és munkatársai a rendezvényen 

mindent megtettek a siker érdekében és a nyolc éve folyó havonkénti 

rendezvényeink mind a folyó, mind pedig a következő évben biztosítottak.  

Vasárnap reggel, az ünnepélyes megnyitón a város képviseletében dr. 

Grezsa István szalagot kötött zászlónkra. Beszédjében hangsúlyozta, a város ma 

már elképzelhetetlen egyesületünk nélkül. 

A találkozó keretében szerepelt két világrész hat országából 36 szakember 

42 dolgozattal. Az első este a szálláshely udvarán tábortűz mellett szalonnát 

sütöttünk és ismerkedtünk. Szerdán, a pozsonyi csata emléknapján fát ültettünk 

a Hódmezővásárhelyi Hagyományőrző íjászokkal. Továbbá meglátogattuk a 

helyi kulturális intézményeket: a Tornyai János Múzeumot, az Alföldi Galériát, 

valamint az Emlékpontot. Este egy kóstolóval egybekötött pálinkatörténeti 

előadást hallgattunk, majd együtt vigadtunk a Búzavirág Népdal Együttessel. 

Istentisztelettel, ünnepséggel zárult a rendezvény. A szereplők díjazást nem 

kaptak – fizetségük legyen a nemzet hálája! 

A résztvevők és a szereplők három világrész (Európa, Amerika, Ausztrália) 

tíz országból (Anglia, Ausztria, Magyarország, Németország, Olaszország, 

Románia, Svájc, Szerbia és Szlovákia) voltak, összesen 105 fő. Részvételért 

senki nem fizetett, viszont költségtérítést csak két főnek tudtunk fizetni. A 

rendezvény költségeit elsősorban a társrendezők fedezték – és ki-ki a sajátját. 

Minden résztvevő ingyen kapott kitűzőt, egy jegyzőkönyvet műsorral és 

egyesületüktől 9-9 szakkönyvet, személyenként mindegy tizennyolcezer 

forintértékben. A rendezvényről beszámolt a helyi TV, rádió és lap. 

Ez volt az első olyan rendezvényünk, ahol mi is megszenvedtük a Hazában 

dúló viszonyokat. Asztaltársaságunk néhány tagja, visszaélve a rendezésben 

való részvétel jogán, megpróbált a rendezvényre erőltetni olyan előadókat, 

akiknek eszük ágában sem volt bármit tisztelni, legkevésbé egyesületünk 

rendjét. S ha nem ment a dolog szervezetten, előre megbeszélve, akkor 

próbálkoztak minden egyéb módon. Lehetetlen előre megállapítani, mekkora 

kárt okoztak. Régi egyesületi tagjaink és azok a vendégek, akik évek óta – amint 

http://mek.oszk.hu/06800/06849/06849.pdf
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ők mondják – úgy jönnek a rendezvényeinkre, mint a vasárnapi misére, 

elkeseredetten és tehetetlenül szemlélték a számunkra nálunk eddig szokatlan 

eseményeket, hallották a nálunk máskor soha el nem hangzó szövegeket. 

Szerencsére sikerült az alkalmatlankodókat kiszorítani, de az eseményeket nem 

lehet, meg nem történné tenni. 

Az első napon, vasárnap délután volt egyesületünk évi rendes taggyűlése. 

Például erre az időre megengedtük, hogy a maguk embereit szerepeltessék a helyiek, 

akik közül utóbb többen is sápadt arccal idézték fel a történteket. Sajnáljuk. 

Legmélyebb tisztelettel elbúcsúztattuk újabban elhunyt tagjainkat: Forrai 

Sándort (Budapest), Nagy Ákost (Adelaide) és Sager Peter-t (Blonay) és az 

egyesület érdekében kifejtett munkájukért jegyzőkönyvi köszönetet mondtunk. 

Az elnök beszámolt az egyesület egész tevékenységéről. Többek között 

elmondtuk, hogy befejeztük a 2005. szeptemberben Szabadkán kezdett 

tanártovábbképzést, ahol átadtunk 25 oklevelet és 7 tanúsítványt. Tudományos 

tanácsunk hat, a Kirchschlag közös munkacsoportunk négy ülést tartott. 

Beszámolt az elnökség több tagja is, így a pénztáros, aki bejelentette, hogy az 

egyesület pénzforgalma a folyó üzleti évben negatív egyenleggel zárult (a hiányt 

én fedeztem). Az egyesületnek vagyona nincs. A taggyűlés a beszámolókat 

elfogadta és a szükséges felmentéseket, megadta, majd jegyzőkönyvi 

dicséretben részesítette a tudományos tanács tagjait, különösen Slávity Magdát 

(Szabadka), továbbá Lányi Ernőt (Budapest). Ezt követően a taggyűlés 

megválasztotta egy évre az alábbi személyeket az elnökségbe: Aerni Agathon 

(Bern), Almási Gábor (Oftersheim), Beke Zoltán (Rozsnyó), Begou Jánosné 

(Budapest), Csala Kornélia (Kassa), Csámpai Ottó (Pozsony), Darai Lajos 

(Kápolnyásnék), Germann Georg (Bern), Katona Géza (Hobart), Kovács 

Veronika (Helsingborg), Költő László (Kaposvár), Lányi Ernő (Budapest), 

Lukács György (Koppenhága), Marinka Ludwig (Unterengstringen), Rihmer 

Aurél (Budapest), Sándorfi György (Budapest), Slávity Magdolna (Szabadka), 

Szederkényi Tibor (Szeged), Timaru-Kast Sándor (Ingelheim ), Tüttő György 

(London) és Vajda Gábor (Szabadka). Az elnök ismét én lettem. 

Év végével a Heraldika Kiadóval minden szerződésünket felmondtuk, 

felszólítottuk a céget minden velünk szemben fennálló adóssága haladéktalan 

megfizetésére és eltiltottuk minden, egyesületünkkel kapcsolatos tevékenységtől. 

Egyúttal megtettük a szükséges lépéseket aziránt, hogy egyesületünkhöz méltó 

honlapunk legyen, aminek biztosítása is ennek a cégnek lett volna szerződéses 

kötelezettsége. Miután a Heraldika évek óta „lenyeli” könyveinkből származó 

bevételünket, így egyelőre nincs pénzünk újabb kiadványra. Ezért legalább azt 

szeretnénk, ha honlapunkon megjelenne ingyen letölthető formában újabb 

nagyrendezvényeink anyaga. Isten segíts! 

 

Felsőőr/Oberwart, 2007. álom hava 
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XX. őstörténeti találkozónk. Hódmezővásárhely, 2007. július 1–8. Bevonul az elnökség:  

dr. Csihák György, dr. Grezsa István városi tanácsos, Lökös Györgyi a kultúrház igazgatója 

és dr. Szabó Pál (Hódmezővásárhely) 

Az előadóra várva: dr. Darai Lajos, dr. Költő László, Gáspár Róbert,  

dr. Bérczi Szaniszló kandidátus, ELTE docens (Budapest) 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 7 

A következő három képen: tudományos emlékülés Árpád-házi Szent Erzsébet tiszetletére. 

Esztergom, 2007. november 16. (elnézést kérünk az átviteli technika hibájáért) 
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A budapesti évzáró ünnepség, 2007. november 9.,  

előadója dr. Torgyán József, volt pártelnök és miniszter 

 

 

Képek és részletek az 54. és az 55. 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. 






























































