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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

IV. 
 
 

Bevezető 
 

Jelen Emlékkönyv-sorozatunk minden kötete első részébe kerül: „A 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története.” 

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 (1988–1989): 
 
 

Az ember is megtanulja, hogy mi az a relativitás, mire négy éves lesz. 
Háromévi csodálatosan szép út után egyesületünk hajója, életének 

negyedik évében, megzavarodott vizeken haladt előre. A felszínen ebből alig 
látszott valami, de mink, a vezetők tisztában voltunk a tényekkel. Elemezvén a 
helyzetet, arra a következtetésre jutottunk, hogy a mi feladatunk továbbra is a jó 
munka. Ez a döntésünk stratégiának és taktikának is bevált. 

A kiegyensúlyozott egyesületi élethez nem tartozó, furcsa – mondhatnánk 
gyarló emberi magatartásból fakadó – jelenségek persze az Egyesület 
megalakulásától fogva kísérőnkké szegődtek, de komor valóságukban csak így, 
három, négy év távlatából rajzolódtak ki teljes terjedelmükben. Miket is 
tapasztaltunk? A magyar sajtó sem Magyarországon, sem másutt nem volt 
hajlandó írni rólunk. Hiába adtunk ki szép felhívásokat, amelyeket az egyetemes 
magyarság harminc-negyven kiválósága írt alá Honolulutól Mátészalkáig – nem 
közölte egyetlen lap se. Magyarországon is, másutt is feljelentgettek bennünket, 
névvel is meg anélkül is. Ami ilyenkor következik, azt mindenki tudja: beidézés, 
kihallgatás, érdeklődés, suttogás. Egyes szervezetek tagjai rendszeresen azzal 
foglalkoztak, hogy az embereket elidegenítsék tőlünk. Egyesületünk néhány 
tagja nyíltan is meg alattomban is, néha talán megfontoltan, máskor talán nem 
kifejezetten rossz szándékkal, olyan dolgokat tett, amelyek ránk nézve károsak 
lehettek. Ha a tények félreérthetetlenül valamely személyhez kapcsolódtak, 
akkor megpróbáltuk az illetőket ettől a tevékenységüktől eltéríteni. Néhány 
esetben eredményesek voltunk, máskor nem. Ez utóbbi esetben elnökségünk úgy 
döntött, hogy az illetőkkel a mi részünkről a kapcsolatot megszakítjuk. 

A számok szerint ez volt eddig a legsikeresebb évünk. Rendezvényeink 
látogatottsága enyhén növekedett, kiadásaink alig negyven frankkal haladták 
meg bevételeinket; az év folyamán közel hétezer svájci frank bevételünk volt, 
amelynek nagyobb részét tagjaink adománya tette ki. 

Az év folyamán megkezdtük a havi kirándulások szervezését Svájcban. 
Ezek a kirándulások, amelyek mindég valamely történelmi eseményhez, vagy 
helyhez kötődtek, hamarosan nagyon népszerűek lettek. Erre az időszakra esik 
berni önálló főcsoportunk megalakulása is. Először csak egy-egy előadónkat 
hívták meg berni előadásra, de végül elhatározták a szervezet létrehozását. A 
berni magyar katolikus misszió vezetője Cserháti Ferenc, valamint az egyik 
ottani néptánc-csoportunk vezetői: Gősi Vince, Kőnig Katalin és Vucic Gyula 
egy barátjukkal, Dobál Miklóssal vállalták az indítás nehéz munkáját. Röviddel 
utána Dobál Miklós volt szíves elvállalni a Berni Önálló Csoport (Sektio) 
vezetését. Rendezésükben 1989-től Egyesületünk Bernben is havonta magyar 
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történelmi tárgyú előadásokat tartott, minden hónap második csütörtökjén, 

ugyanabban a rendben, ahogyan ez Zürichben történik.  

Ebben az évben az őstörténeti találkozónkat Felsőőrött (Oberwart) 

rendeztük (lásd: Acta IV/1.), az Őrségben, amit az osztrákok Burgenland-nak 

hívnak. Szorongó szívvel mentünk ebbe a kedves kis hajdani magyar városkába. 

Ott minden a magyar múltról beszél – de a jelenről is: ekkor élte ugyanis 

virágkorát az új magyar bevásárló-turizmus. 

Ezen a Találkozón szerepeltek első ízben előadók Ázsiából – ettől az 

időponttól Egyesületünk tagjai sorában minden kontinens lakói megtalálhatók. 

Most hangzott el először a Találkozók történetében előadás idegen nyelven: Du 

Yaxiong professzor, pekingi zenetudós előadását angol nyelven mondta. 

Megfogalmaztuk újabb egyesületi szövegünket „Honfoglalásunk” címmel. 

A Találkozón a jövő-menő vendégekkel együtt mintegy százhúszan 

voltunk, a szakemberek száma ötvenegy volt, közülük harminchatan tartottak 

összesen harmincnyolc előadást. Nyolcan beküldtek még kilenc előadást. Azok 

közül, akik Magyarországról jöttek, nyegyvenhárman a költségeiket maguk 

fedezték, húsz fő esetében pedig az Egyesület fizette a szállást és az ellátást. A 

nyugati világból huszonnegy szakember vett részt a Találkozón, amely szakmai 

sikerét tekintve is – a jelenlevők egyöntetű véleménye szerint – az eddigi 

Találkozóinkat fölülmúlta. 

A magas szakmai színvonal és a mintaszerű rendezés mellett a siker 

biztosítója volt a város, élén Rácz Mihály polgármesterrel, Mag. Csoknyai Péter 

és családja, valamint az alsóőri plébános, dr. Galambos I. Ferenc. A város 

ugyanis díjmentesen engedélyezte, hogy az egyik iskola helyiségeit a 

rendezvényeink lebonyolítására igénybevegyük, modern internátusában pedig 

gyakorlatilag önköltségi áron kaptunk elegendő szállást és kitűnő kosztot. Ezért 

a szolgáltatásunkért a nyugatról jövő résztvevőktől az önköltségnél valamivel 

magasabb árat kértünk, és ebből fedeztük a magyarországiak költségének 

ránkháruló részét. A városháza dísztermében a polgármester fogadást adott a 

Találkozó valamennyi résztvevőjének a tiszteletére. Az alsóőri plébánián húsz fő 

részére ingyen szállást kaptunk. Itt tudtunk egy nagyobb közös teremben 

elhelyezni olyan magyarországi résztvevőket, akiknek ingyenes szálláson kívül 

mást nem tudtunk biztosítani, de ezáltal lehetővé tettük résztvételüket a 

Találkozón. A kedves Csoknyai család pedig a hosszú előkészítő időszaktól 

kezdve a Találkozó végéig – sőt még azután is! – éjjel és nappal, minden 

gondban és bajban segített. Álljon itt e néhány sor mindörökre köszönetül 

valamennyiök számára. Mivé lennénk, ha nem volnának ilyen testvéreink! 

Hagyományainkhoz híven, a Találkozó alkalmával tartottuk meg 

Egyesületünk évi rendes közgyűlését – amely másfél napig tartott. Az első 

félnap a szokásos rendben zajlott. Az elnök, az elnökség tagjai beszámoltak a 

végzett munkájukról, a pénztáros pedig a pénzügyekről. A két számlaellenőr 

http://mek.oszk.hu/05900/05927/05927.pdf
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javaslatára valamennyien megkaptuk a felmentést a közgyűléstől. Tisztességgel 
elbúcsúztattuk halottunkat: Fiala Ferenc (Saarbrücken). Ismét választottunk 
élethossziglanra díszelnökségi tagokat Csihák György (Uster), Farkas József 
(Mátészalka), Gonda Ferenc (Budapest), Nádasy T. Jenő (London), Németh Péter 
(Nyíregyháza) és W. Vityi Zoltán (Vásárosnamény) személyében. Megválasztottuk 
egy évre elnöknek Csihák Györgyöt, és a következő tagokat az elnökségbe, akik 
egymás között a következő módon osztották el az egyes feladatköröket: jegyző 
Schwitter Judit (Langnau), pénztáros Loewengreen Iréne (Zürich), kiadványi 
felelős Magyar Kálmán (Kaposvár) és Zichy Irén (Stockholm), rendezvényi 
felelős Kádár Péter (Zürich), Királyföldi Erika és Sárkány Kálmánné 
(Budapest), alelnök Nádasy T. Jenő (Anglia), Pluhár Rózsa és Vámos-Tóth 
Bátor László (Amerika), Simon Zoltán (Canada), Németh Péter (Magyarország) 
és Savioz Bernard (Svájc), a Berni Csoport vezetője Dobál Miklós.  

A közgyűlés második napján áttekintettük egyesületi múltunkat és 
felmértük elkövetkezendő feladatainkat. Világosan meghatározott feladattal 
bíztunk meg egy munkacsoportot, amely az Egyesület magyarországi jelenlétének 
körülményeit kellett tisztáznia és a további tevékenységet előkészítenie. Egy 
másik munkacsoport kiadványaink dolgát vette kézbe. Változatlanul aktuális 
feladatnak tartottuk a Találkozókon elhangzó előadások évkönyvszerű 
megjelentetését, viszont; a Magyarországon ezidőszerint növekvő új lapkiadási 
hullám hatására az Egyesület lap kiadását egyenlőre nem szorgalmaztuk. 

Szerény összeggel útjára indítottuk a Kárpát-medence magyarvonatkozású 
őstörténeti kutatásait támogató Alapot. A közgyűlés úgy intézkedett, hogy az 
Alapot egy Tanács vezesse, amelynek elnöke az Egyesület mindenkori Elnöke 
legyen – így az Alap elnöke én lettem. Két társelnököt választottunk Németh 
Péter (Nyíregyháza) és Cey-Bert Gyula (Bangkok) személyében – öt évre. 
Kijelentettem, hogy az Alap gyakorlati vezetését a két társelnökre bízom. 

Ezen a közgyűlésen beszéltük meg a Ferenczy Presse Agentur (München) 
azon felvetését, hogy egy vezető európai múzeumban magyar őstörténeti 
kiállítást rendezzünk. Ezt az ügyet a közgyűlés az Alap létrehozandó szerveinek 
a hatáskörébe utalta.  

Ennek a napnak az estjén ismét a szatmáriak látták vendégül az egész 
társaságot – ki tudja immáron hányadszor! Malacpecsenye, kolbász, szalonna, 
tokaji, szatmári szilva, tábor-tűz, magyarnóta – itt felesleges a krónikás szava! 

A Találkozó utolsó napján, a jegyzőkönyv ünnepélyes aláírása után 
megtartott rendkívüli egyesületi közgyűlésen új tagjaink ünnepélyes 
beiktatásával zártuk a hetet. A Találkozó társelnökeinek – Bakó Ferenc (Eger), 
Cey-Bert Gyula (Bangkok), Forrai Sándor (Budapest), Gulya János (Göttingen) 
– majd az elnökének – Juba Ferencz (Bécs) – zárószavai után, könnyes szemmel 
énekeltük nemzeti imádságunkat, a Szózatot, miközben a több mint száz 
magyar, egymás kezét fogva, hatalmas kört alkotott.  
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Nyilván tetszett a dolog a magyarok Istenének, mert – miként az egész 
héten – délutánra ismét gyönyörű időt adott. Kikocsikáztunk a Vashegyre, ahol 
Dúcz László barátunk ötven főre főzött kondérban halászlét, friss pomázi halból. 
S hogy a főztje igen izlett, nagy része volt benne az erős paprikának, amit Cey-
Bert Gyula csak pár nappal előtte kapott ujgur testvéreinktől. De talán az is 
belejátszott a dologba, hogy a levest – szakácstudományát büszkén hangoztató – 
Du Yaxiong professzor kevergette a legszorgalmasabban. 
 
Uster, 1989. újkenyér hava 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IV. magyar őstörténeti találkozónk. Felsőőr/Oberwart, 1989. július 16–23. 
Kerekasztal beszélgetés: prof. Du Yaxiong (Beijing), dr. Cey-Bert R. Gyula (Bangkok), dr. 

Magyar Kálmán (Kaposvár), Horváth Izabella (Chicago), dr. Juba Ferenc (Bécs), Forrai 
Sándor (Budapest) 
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Előadó dr. Bakó Ferenc a Heves Megyei Múzeumok igazgatója (Eger),  
elnököl dr. Götz László (St. Pölten) 

 

Fogadás a városházán (a látható arcok): prof. Gulya János tanszékvezető és felesége 
(Göttingen), Szalay Zsigmond (Tyukod), dr. Cey-Bert R. Gyula (Bangkok), Bergou Jánosné 

(Budapest), Nagy Kálmán (Budakeszi – itt találkozott 1945 óta először Ausztráliában élő 
testvérével, dr. Nagy Ákossal), Pluhár Rózsa és dr. Érdy Miklós (New York), dr. Magyar 

Kálmán, dr. Tauszik Tamás (Budapest), Rosnay Ágnes (Hilden), Hóka Mihály (New York) 
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Az egyik kedves házigazdánk, dr. Galambos (Iréneusz) Ferenc atya alsóőri kertjében, a 
házimulatságon (középen ül, fekete kabátban) 

 
 

Japán írással a város neve Felsőőr/Oberwart 
 
 

Részletek az egyesület 46. sz. kötetében 
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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. 

 
 














































































