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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története  

XXI. 
 

 

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 (2005–2006): 

 

 

Parkinson írta igen szellemesen a múlt század hatvanas éveiben. Ha egy 

intézmény épülete gyönyörű, a szőnyegek süppednek, a berendezés pazar, az 

alkalmazottak elegánsak – akkor az az intézmény a végét járja. Felfelé lendülő 

korában másként nézett ki. 

Egyesületünknek nincs székháza, berendezése, alkalmazottja. Vagyonunk 

sincs – legalábbis a szó anyagi értelmében. Viszont – svájci létünkre! – 

egyesületünk mindmáig az egyetemes (talán tizentötmilliónyi) magyar egyetlen 

független tudományos műhelye, ahol továbbmegy együtt mindhárom: a magyar 

nemzeti történelemkutatás, történelemírás és történelemoktatás. Nem örülünk 

neki, de igaz. Nem gazdagszik ebből se egyesületünk, se bármely tagunk. Nem 

előadásokat szervezünk, hanem rendezvényeket, közönséget és közösséget. 

Kiadványaink nem káprázatosak, de a magyar nemzeti történelemtudomány 

tiszta forrásai. Bátran meríthet belőle bárki. Nincs benne méreg, mákony, nem is 

posvány ízű. Így épül, erősödik általa a nemzet tudata. Semmi hivatal nem tartja 

az övének, de nem is bánjuk.  

Kiadványainkat ettől az évtől – de visszafelé is! – Acta Historica 

Hungarica Turiciensia néven jelentetjük meg. Ezzel is kifejezzük, hogy 

tiszteljük múltunkat, hiszen Magyarországon a „hivatalos nyelv” 1844-ig a latin 

volt. Viszont mindmáig a mi egyesületünk az a hely, ahol a genetikusok 

legújabb eredményeit a magyar történelemtudományban földolgozzuk. 

Őstörténeti munkacsoportunk ezen eredmények alapján átdolgozta és újra 

kiadtuk „Őstörténetünk” című füzetünket (Acta VII/2.) és németül is (lásd: Acta 

IX/3.). Acta Historica Hungarica Turiciensia címmel megjelent ugyancsak az 

52. sz. kiadványunk, mint az Acta XXI. évfolyam 1. száma, amelyben 

megjelentettük eddigi összes kiadványunk tartalomjegyzékét (lásd: Acta XXI/1.) 

és új Acta sorszámmal a rendezvények éve szerinti sorrendjében, tehát nem az 

adott könyvek megjelenése sorrendjében. Ebben a kötetünkben megtalálható 

ABC sorrendbe rendezve a nyomtatásban megjelentetett 686 dolgozat címe, és 

ezek a dolgozatok írójuk szerinti ABC sorrendben is. Összesen 272 szerzőtől, 

négy világrész 21 országából. A „20 éves a ZMTE” füzetünkben (lásd: Acta 

XIX/2., 44. sz. kiadványunk), már közöltük 2004-ig, az egyesület szervezésében 

megtartott 1144 előadásunk címét, amit 443 előadó tartott a 4 világrész 23 

országából. Ezek a mi eredményeink – számszerűsítve. Nekünk ez a vagyonunk. 

Hatását majd unokáink élvezik – akkor is, ha majd ők sem tudják, hogy igazából 

mi is ez, és miből lett, ami mégis az ő javukat is szolgálja majd. 

Idei őstörténeti találkozónk hódmezővásárhelyi asztaltársaságunk 

kezdeményezésére, a Tisza-parti Mártély községben volt (lásd: Acta XXII/1.). 

Súlyt helyeztünk a genetikai kutatás eredményeinek értelmezésére. E 

http://mek.oszk.hu/06300/06362/06362.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06362/06362.pdf
http://mek.oszk.hu/06000/06007/06007.pdf
http://mek.oszk.hu/06000/06008/06008.pdf
http://mek.oszk.hu/06000/06008/06008.pdf
http://mek.oszk.hu/09100/09137/09137.pdf
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találkozónk keretében három világrész 13 országából 22 szakember 34 

dolgozata volt a tárgy. Főleg azon tanakodtunk, hogy miként értelmezzük az új 

laboratóriumi eredményeket. Mit jelent az, hogy a legrégibb európai gén 40-35-

ezer éves és Európában a mai magyarokban van a legnagyobb arányban, 60%-

ban? Tőlünk nyugatra alig fordul elő. Viszont egy idő multán ez a gén megjelent 

egyes ázsiai – és! – amerikai emberi közösségekben. Egész biztosan új 

kérdéseket kell fogalmaznunk a tudományban, elsődlegesen a 

történelemtudományban és ezekre a kérdésekre új válaszokat kell adni. A 

tudomány szintjén, ilyen összetett módon, ezzel ma Magyarországon csak a mi 

egyesületünk foglalkozik. Ennek se örülünk, de igaz. 

Magyar történelmi iskolánk tárgya a „három hatos” volt: 1456 

Nándorfehérvár – 1606 Zsitvatorok – 1956 Budapest. Meghallgattuk és 

megbeszéltük 15 előadó 32 előadását (lásd: Acta XXII/1.).  

A rendezvényen 3 világrész 13 országából összesen 126 fő vett részt, 

negyedrészben 30 éven aluliak és ugyancsak negyedrészben nők. A rendezvény 

ünnepséggel kezdődött és zárult. Volt egy egésznapos kirándulás 

Hódmezővásárhelyre és Ópusztaszerre, szakmai könyvbemutató, tábortűz 

borkosotolóval.Vigadtunk a mártélyi Őszirózsa Népdalkörrel, a szegedi ―Sas‖ 

Illyász Hagyományörző és Kisérleti Régész Egyesület színvonalas bemutatót 

tartott. Mártély szalagot kötött zászlónkra, este a község polgármestere fogadást 

adott. A rendezvény ökumenikus igeliturgiával zárult. Résztvételéért most sem 

fizetett senki, viszont költségtérítést sem tudtunk adni – az előadóknak se. 

Fizetségük legyen a nemzet hálája! A rendezvény költségeit elsősorban Mártély 

község, egyesületünk – és természtesen a résztvevők fedezték. Egyesületünktől 

minden résztvevő ajándékba kapott kilenc egyesületi könyvünket, 

személyenként mintegy tizennyolcezer forint, összességében mintegy 

kettőmilliókettőszázhetvenezer forint értékben. 

A rendezvény első napján volt szokásos évi rendes taggyűlésünk – ezúttal 

rendkívüli eseménnyel. Egyesületünk örökös dísztagja dr. Csapó József, a 

Székely Nemzeti Tanács elnöke segítségünket kérte önkormánnyzati törekvésük 

történelem-tudományos, szakmai alátámasztásához. Taggyűlésünk minden 

résztvevő helyeslő hozzászólásával, a tudományos segítségnyújtás mellett 

döntött. Néhány hónap multán, kifejezetten erre a folyamatos tudományos 

munkára egyesületi munkacsoportot alakítottunk. Megjegyzendő, hogy Csapó 

József 1939 óta az első és mindeddig egyetlen valódi magyar közjogi méltóság, 

akit a magyar a máig érvényes történelmi alkotmányunk szerint választott. 

Legméllyebb tisztelettel elbúcsúztattuk egyesületünk elhunyt tagjait: Juba 

Ferencet (Bécs) – az egyetlen magyar, aki hajóorvos, állami- és jogtudományi 

doktor, továbbá tengerészkapitány volt –, Körmendy Józsefet (Veszprém), 

Sárkány Kálmánnét (Budapest) és Vámos-Tóth Bátor Lászlót (Mukilteo) – a 

Tamana tudomány megalkotóját. 

http://mek.oszk.hu/09100/09137/09137.pdf
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Az ellenőrök javaslatára a taggyűlés jóváhagyta a beszámolókat, 

könyvterjesztési tevékenységünket és a pénztáros elszámolását. Az év szerény 

pénzügyi veszteséggel zárult – a veszteséget én fedeztem. Jegyzőkönyvi 

dícséretben részesítettük tudományos tanácsunkat és kiemelten néhány személyt. 

Végül három évre ellenőröket választottunk Mátyus Gyula (Kecskemét) és dr. 

Szalmay György (St. Gallen) személyében. Egy évre az elnökségbe választottuk 

a következő személyiségeket: Aerni Agathon (Bern), Almási Gábor 

(Oftersheim), Beke Zoltán (Rozsnyó), Bergou Jánosné (Budapest), Csala-

Erdélyi Kornélia (Kassa), Csámpai Ottó (Pozsony), Darai Lajos 

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

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

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

István (Hódmezővásárhely), Sándorfi György (Budapest), Slavic´ Magdolna 

(Szabadka), Szederkényi Tíbor (Szeged), Timaru-Kast Sándor (Ingelheim), 

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

Kirchschlag (Alsó-Ausztria) várfenntartó egyesületével pünkösdkor közös 

munkacsoportot alapítottunk egyesületünk szellemében és célkitüzései szerint a 

térség – nagyjából a volt Pannonia – történelmének tanulmányozására. A 

munkacsoportban a két egyesületi elnök felváltva elnököl. Szeptember végén 

ismét találkoztunk Kirchschlagban két napra, ahol mindkét egyesület részéről 

több előadás elhangzott. Közösen meglátogattuk Frakno várát. 

Tudományos tanácsunk Zachar József, őstörténeti munkacsoportunk Bérczi 

Szaniszló vezetésével hat-hat összejövetelt tartott az év folyamán. 

Egyesületi léptékkel mérve egyesületünk immáron hosszú életű. Így már 

többször fölmerült életünkben a kérdés: hogyan tovább? Most is. Őstörténeti 

találkozókkal kezdtük – nevezhettük volna másként is, választhattunk volna 

„elegánsabb” nevet. Nekünk a találkozó tetszett. Elsősorban az erőszakkal 

szétválasztott közösségeink találkozását reméltük. Minden képzeletet fölülmúló 

nehézségek ellenére ez sikerült. Az első hat találkozónk útjában még szöges drót 

és akna volt, de a következő kilenc is nehezen jött össze, sok volt az akadály, az 

ellentét, mégis szép volt, találkozó volt. Egy héten keresztül, a szó legszorosabb 

értelmében együtt voltunk. Már a második alkalommal örvendtünk az újabb 

találkozásnak és attól kezdve minden alkalommal úgy búcsúztunk el, hogy már 

tudtuk: a jövő évben hol és mikor találkozunk újra. Szép volt. Így alakult egy 

valóban tudományos műhely, amit segítet az éppen eközben fejlődő technika: 

fax, szövegszerkesztő, fénymásoló, e-mail. Az első találkozónk idején a 

felszerelésünk csúcsát jelentette egy mechanikus írógép (az is elég ósdi volt). 

Mártélyról a taggyűlés után néhány órával már két nyelven a nagyvilágba 

szétküldtük a jegyzőkönyvet, a rendezvény utolsó napján pedig a rendezvény 40 

oldalas füzetét statisztikákkal, az előadások összefoglalójával, jegyzőkönyvvel, 

fényképekkel. 
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Az első találkozókon egy héten át folyt a vita és kidolgoztunk bonyolult 

szövegeket, mint pl. az őstörténeti fogalmak – közösen 50-60 ember! – majd 

lefordítottuk négy nyelvre és még a fordításokat is egyeztettük keresztül-kasul. 

Időközben a nemzeti magyar történelemtudomány igazi nagy fáklyái 

Nyugaton, csendben kihunytak. A Kárpát-medence viszont mára tele van 

rendezvényekkel, így a szereplők többsége nem hajlandó már egy-két napra se 

helyben maradni – rohan a másik rendezvényre. És ez még a kisebb baj. 

„Változnak az idők és mi változunk az idővel.” Kezdetben örültünk a 

találkozásnak és még reméltük, vártuk is a sok vitát. Eközben a világot elöntötte 

az erőszak hulláma, országunkat a mindenféle színvonalú rendezvényáradat. Az 

emberek idegesek, türelmetlenek – lelki sérültek lettek. Mára a legtöbb ember 

alig tudja, mi fán terem a vita. Vezetni is egyre nehezebb. Aki tudja, Árpád 

apánk miként vezette a honfoglalást, gondolkodhat afelett, hogy miként menne 

ma. Divatos mondás: volt itt tatár, török, német – mind túléltük. Csendesen 

kérdem: hol vannak ma Eger hős védői? Ugyan mennyien lehetnek ma azok, 

akik hajlandóak lennének éhesen, rongyosan, fázva, életük árán is védeni a 

Hazát? Züllesztik a magyar nyelvet. A mai Magyarországon milliárdokat lehet 

szerezni erkölcsöt és embert romboló cirkuszokra, de nincs pénz se Körösi 

Csoma, se Mikes Kelemen, se Dobó István sírjára. Anélkül, hogy pénz és 

dicsőség után sóvárogna, ugyan ki foglalkozik Bornemissza Gergely és Cecey 

Vicuska szerelmével, Árpád Atyánk szent gyermekeivel? És Attilával? Csak az 

egri vár Babek Bástyáján nyugvó, csendes költő. Meg – a láthatatlan ember.” 

Az év utolsó nagy eseménye volt oktatásunk befejezése Szabadkán, 

csoportos vizsgával 2006. november 18-án. Harminckettő fő kapott kétnyelvű 

oklevelet illetve tanúsítványt. 

 

Zürich, 2006. álom hava 
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XIX. őstörténeti találkozónk és XIII. történelmi iskolánk. Mártély, 2006. július 9–15. 

íKerekasztal beszélgetés: prof. Szegfű László (Szeged), dr. J. Újváry Zsuzsanna és  

dr. Zachar József (Budapest), dr. Sebők Ferenc (Szeged) 

 

Kerekasztal beszélgetés: dr. Csihák György, Gáspár Róbert, prof. Csapó József (a Székely 

Nemzeti Tanács elnöke), dr. Csámpai Ottó, dr. Költő László, dr. Darai Lajos Mihály – 

egyesületünk tagjai 
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Közös munkacsoport alakul a ZMTE és a Burgerhaltungsverein Kirchschlag résztvételével. 

Kirchschlag, 2006. június 3. A képen: OSR Schäffer Martin, Mag. Wanek Franz Peter,  

dr. Csihák György, Stadtrat Kager Karl, Burgkastellan und Obmann Vollnhofer F. Josef,  

Rácz Mihály Felsőőr ny. polgármestere, díszelnökségünk tagja, Pichler-Holzer Franz 

Kirchschlag polgármestere 

Dr. Darai Lajos Mihály Szabadkán közli a vizsgaeredményt. Tőle jobbra Király Veronka az 

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete elnöke, a helyi társrendezőnk és Daraitól 

balra az alelnök Kóziné Takács Etelka egyesületi tagunk és helyi szervezőnk 
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Slávity Magdolna egyesületi tagunk, aki a helyi szervezés egyik legfontosabb személye volt. 

Mellette dr. Zachar József és Király Veronka 

 

A vizsgázók egy csoportja a szabadkai városháza kék termében 

 

 

A többi kép és részletek az 53. 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. 




















































































