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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története  

IX. 
 

 

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 (1993–1994): 

 

 

Alig fejeződött be őstörténeti találkozónk Kaposvárott, máris siettünk Tabra 

– egyesületi újévünk első nagy rendezvényének színhelyére. Felhívásunkat négy 

világrész tizenhat országában több mint húsz magyar nyelvű újság közölte. 

Augusztus 15-én, az Egyesület Második Magyar Történelmi Iskolája (lásd: 

Acta VIII/2.) megnyitóján a védnök svájci nagykövetség, Somogy megye és Tab 

város képviselője mellett, beszélt a Határon Túli Magyarok Hivatalának 

képviselője is. 

Az Iskola előkészítését az alábbi vezetőség végezte: dr. Bárdi László 

főtanácsos Pécs, dr. Beöthy György történész Budapest, Bertalan Béla városi 

tanácsos Tab, Bergou Jánosné történelemtanár Budapest, dr. Darai Lajos 

egyetemi adjunktus, az Iskola vezetője Budapest, dr. Fejes Pál tanszékvezető 

egyetemi tanár Szeged, dr. Juba Ferencz történész Bécs, Nagy Kálmán ny. 

huszárezredes, hadtörténész Budakeszi, dr. Pandula Attila egyetemi adjunktus 

Budapest, Rőczei György történelemtanár Budapest, Stamler Imre iskola-

igazgató Somogyjád. Az Iskolavezetőség munkáját az Egyesület elnöksége 

ellenőrizte és közgyűlése, jóváhagyta. 

Az oktatásban résztvett hét országból (Amerikai Egyesült Államok, 

Ausztrália, Ausztria, Kína, Magyarország, Svájc, Thaiföld) 29 fő. Közöttük egy 

tanszékvezető egyetemi tanár (tudományok doktora), egy főiskolai docens 

(kandidátus), két egyetemi adjunktus (egyetemi doktor),két hadtörténész (egyik 

kandidátus), egy-egy iskola igazgató, történelemtanár, levéltárigazgató 

(kandidátus), múzeumigazgató (kandidátus), régész (egyetemi doktor), 

muzeológus (egyetemi doktor), antropológus (kandidátus), genetikus (egyetemi 

doktor), íráskutató, közgazdász (egyetemi doktor), művelődési minisztériumi 

főosztályvezető, követségi titkár, aranyműves, gasztronómus (egyetemi doktor), 

művelődéskutató, nyelvész (kandidátus), nyugalmazott tengerészkapitány 

(kétszeres egyetemi doktor), orientalista (egyetemi doktor) sinológus (tudományok 

doktora), zenekutató tanszékvezető egyetemi tanár, a kínai „nemzet kiváló 

szakértője”. 

Az iskolában négy világrész tizenhárom országából 178 fő vett részt. A 

résztvevők kétharmada 30 éven aluli volt, többségében diák. A huszonkilenc 

oktató 41 előadást és öt kerekasztal beszélgetést tartott. Volt három kirándulás 

(Tihany, Zala, Törökkoppány), négy filmvetítés – és egy ökumenikus istentisztelet 

– az első, emberemlékezet óta Tabon. Minden előadást hangszalagon rögzítettünk, 

a teljes szöveget könyv alakban kiadtuk. Eddig megjelent hét könyvünk és négy 

képeslapunk. 

A felmerült költségeket – beleértve az oktatókat is – minden résztvevő 

maga fedezte. A szomszédos országokból érkezők egy diákszálláson ingyen 

http://mek.oszk.hu/06300/06381/06381.pdf
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laktak. A közös költségeket (posta, hirdetés, sokszorosítás, a rendezvény 

infrastruktúrája) Somogy Megye Közgyűlése (százötvenezer forint), a 

Művelődési és Közoktatási Minisztérium (ötvenezer forint), Tab Város 

Képviselő Testülete és az Egyesület tagjai fedezték. A résztvevők ingyen kaptak 

tőlünk hét könyvet, diplomát, egyesületi kitűzőt. 

A rendezvényt részvételével megtisztelte a Kínai Nagykövetség 

főmunkatársa és Tapolca város vezetői, mint a jövő évi iskolánk rendezői.  

A szokásos évvégi záróünnepségeinken – minden eddiginél nagyobb 

számban jelentek meg az Egyesület tagjai és barátai. Ez jelezte további sikeres 

szereplésünket. 

Mire meghirdettük Tapolcára a Kilencedik Magyar Őstörténeti Találkozót 

és Harmadik Magyar Történelmi Iskolánkat, addigra Tapolca mellé 

felsorakozott, mint védnök három vármegye is: Somogy, Veszprém és Zala. A 

megyék felkérésére azután védnökséget vállalt még a művelődési és közoktatási 

miniszter, a Határon Túli Magyarok Hivatalának államtitkára, a Magyarok 

Világszövetségének elnöke, a veszprémi érsek, a Dunántúli Református 

Egyházkerület püspöke, Veszprém valamint Kaposvár polgármestere. 

A rendezvény költségeinek fedezéséhez a három megye egyenként 

háromszázezer forinttal, a Művelődési Minisztérium kétszázezer forinttal, 

Kaposvár százezer forinttal és Tapolca százötvenezer forinttal valamint az 

infrastrukturális költségek (terembér, sokszorosítás stb.) vállalásával járult 

hozzá. Az iskolavezetőség úgy határozott, hogy a két rendezvény könyveire 

hatszázezer forintot, a többit a résztvevők szállásköltségének és étkezési 

költségeinek mérséklésére fordítjuk. 

A sors úgy akarta, hogy előbb még egy szép élményben lehetett részünk. 

Áldott szép pünkösdnek gyönyörű idején – szombaton, május 21-én 

nyitottuk az Első (Székelyudvarhelyi) Övezeti Történész Találkozónkat (lásd: 

Acta IX/5.) A megnyitó után a felejthetetlen csiksomlyói zarándoklatot majd 

délután Madéfalva történelmi nevezetességű helyeit kerestük fel. A Találkozót 

dr. Ferenczy Ferenc, Székelyudvarhely polgármestere nyitotta meg, mint a 

Találkozó fővédnöke, és Kovács Sándor főesperes, mint a Találkozó védnöke, 

majd a Találkozó társelnökei: Ferenczi Géza a Székely Múzeum ny. 

osztályvezetője, dr. Kováts Zoltán, a Szegedi Tanárképző Főiskola docense és 

dr. Kötő József az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület elnöke. Három napon 

keresztül elhangzott tizenöt előadás, amelyet részletesen megtárgyaltunk. Az 

előadók a következő országokból voltak: Románia, Amerikai Egyesült Államok, 

Német Szövetségi Köztársaság, Magyarország, Svájc. A Találkozón összesen 

238-an vettünk részt. A tárgy dél-kelet Kárpát-medence történelme, régészete, 

néprajza stb. volt – mint egy övezet Európában. A Találkozón elhatároztuk, 

hogy a következő Találkozót 1995-ben június 1–3-ig tartjuk Csikszeredában, 

tehát évente felváltva hol itt, hol ott. Sőt, azt is elhatároztuk, hogy 1994 

http://mek.oszk.hu/06300/06364/06364.pdf
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szeptemberétől, Székelyudvarhely védnökségével, egyesületi tagjaink rendszeresen 

magyar történelmi tárgyú előadásokat szerveznek Székelyudvarhelyen, amire 

Csikszereda is bejelentette igényét. Dr. Kötő Józseffel megállapodtunk abban, 

hogy az EMKE és a ZMTE együttműködési megállapodást köt. A Találkozón 

osztatlan örömet okozott, hogy bejelenthettük: a Második Övezeti Találkozó 

színhelye a két Komárom – a két Komárom és Felsőőr (Oberwart) védnökségével 

–, ahol észak-nyugat Kárpát-medence, mint övezet a tárgy. 

A Székelyudvarhelyi Találkozó költségeit a város és számos helyi adakozó 

biztosította. A résztvevők valamennyien fedezték saját költségüket. A szállást a 

Tamási Áron Gimnázium adta ingyen, de a vendégek többsége szívélyes 

szállásra lelt a város lakóinál. Az étkezést, önköltségi áron, a Benedek Elek 

Tanítóképző adta. A szervezési munka nagyját, helyi rendezvényi felelősünk 

Szabó Erzsébet tanárnő végezte, Szász Viktor tagunk segítségével. Első ízben 

segített sokat egy székelykeresztúri fiatalember, aki már kétszer volt 

Iskolánkban: Domokos Levente. Búcsúzásunk alkalmával egyesületünk tagjai 

könnyes szemmel mondtak köszönetet a helyi rendezőknek. Meghatóan szép 

volt a rengeteg segíteniakarás, jószándékú, éjszakákba nyúló munkavégzés. 

Isten fizesse meg. 

A komáromi kezdeményezést a kedves dr. Balázs Tibor családjának 

köszönhetjük és a pozsonyi dr. Csámpai Ottónak. Dr. Csámpai szervezésében 

Pozsonyban is elkezdődött előadássorozatunk 1994. elején, mégpedig dr. Mikó 

Jenő, a Szlovák Köztársaság Református Gyülekezeteinek püspöke segítségével, 

aki Pozsonyban, kiváló helyen adott otthont rendezvényeinknek. 

Ilyen előzmények után mentünk Tapolcára, ahol – egyesületünk történetében 

először – egy városban, egymás után tartottuk két fő rendezvényünket: augusztus 

7–13-ig a Kilencedik Magyar Őstörténeti Találkozót (lásd: Acta IX/1.) és 14–

20-ig a Harmadik Magyar Történelmi Iskolát (lásd: Acta IX/2.). 

Augusztus 14-én – a két rendezvény között – tartottuk az Egyesület évi 

rendes Taggyűlését, ahol 19 egyesületi tag és 1 vendég vett részt. 

A taggyűlésen tisztelettel elbúcsúztattuk az év folyamán elhunyt egyesületi 

tagjainkat: Jánszkyné Papp Évát (Los Cocos), Manz Heinzt (Zürich) és Sándorfi 

Györgyöt (Budapest).  

A vezetőség beszámolója keretében tájékoztattuk tagjainkat arról, hogy 

rendeztük a Magyarországi Tagozat jogi helyzetét. Ennek keretében meg kellett 

nyerjünk két pert, amit kezdeményeztünk a Fővárosi Bíróságon azon személyek 

ellen, akik nevünkkel visszaélve, újsgácikkekben is támadva próbáltak 

bennünket lejáratni, hivatalos helyeken pénzhez jutni és magukat mint az 

Egyesület tagjait és vezetőit feltüntetni – nem kevés sikerrel. Egyikük ellen 

kártérítési pert is kellett indítsunk. Tartottunk két magyarországi taggyűlést, ahol 

ezekről beszámoltunk, új alapszabályt fogadtunk el, megváltoztattuk címünket. 

Könyveink terjesztői rendre tönkrementek, így ezen a területen is intézkedésre 

http://mek.oszk.hu/06700/06769/06769.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06365/06365.pdf


ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 6 

volt szükség. Beléptünk az újonnan alakult Magyar Könyvszakmai Szövetségbe 

és ezzel biztosítottuk könyvterjesztésünk sikerét. 

A Magyarországi Tagozat nemzetközi jellegét hangsúlyozandó, tagjai 

sorába iktattuk azokat az Egyesületi tagjainkat, akik a Tagozat munkájában 

aktívan résztvesznek, de nem Magyarországon laknak – elsősorban a 

szomszédos országokból. Az új alapszabály kívánalmának megfelelően 

elnökséget és ellenőröket választottunk. Három évre ellenőr lett Gódor József, 

Nagy Kálmán és dr. Sárkány Kálmánné. Egy évre az elnökség tagja lett – akik 

egyúttal az évenként tartandó küldöttértekezlet tagjai is – Bojtár János, Cey-Bert 

Gyula, Csámpai Ottó, Csihák György, Darai Lajos, Erdélyi Balázs, Fejes Pál, 

Juba Ferencz, Kazár Lajos, Lányi Ernő, Lukács József, Miklós György, Pandula 

Attila, Sándorfi György, és Szabó Erzsébet. Az elnök öt évre én lettem. 

Az év folyamán kiadtuk a szegedi iskolánk könyvét (lásd: Acta VII/3.) és 

Nagy Gyula, kanadai tagunk „Az ellopott magyar őstörténet” c. könyvének 

rövidített változatát (lásd: Acta IX/4.) – mindkettőt a Művelődési és Közoktatási 

Minisztérium költségén. A miniszter az év folyamán két levélben is kifejezte 

elismerését munkánk iránt. 

A taggyűlés – az ellenőrök javaslatát követve – jóváhagyta elszámolásunkat, 

amely szerint Svájcban az üzleti évben jelentős hiány, Magyarországon jelentős 

aktívum keletkezett. A svájci hiány fedezetét én adtam. A Taggyűlés végleges 

formában elfogadta egyesületünk zászlaját, amelynek tervét hónapokon át 

vitattuk szóban és írásban, végső formába Pandula Attila és Rőczei György 

dísztagunk öntötte, a három védnök megye pedig előállításának költségeit 

fedezte. 

Az Egyesület érdekében kifejtett tevékenységéért jegyzőkönyvi 

dicséretben részesítette a Taggyűlés az alábbi személyeket: Bojtár János 

(Budapest), Csámpai Ottó (Pozsony), Lányi Ernő (Budapest), Rőczei György 

(Budapest), Sándorfi György (Budapest), Szabados Péter (Kaposvár), Szabó 

Erzsébet és Szász Viktor (Székelyudvarhely). 

A magyar történelemtudomány területén kifejtett kiváló munkájuk 

elismeréseként a díszelnökségbe választottuk a következő személyeket: Arady 

Erik (Sydney), dr. Frech' Miklós (Keszthely), dr. Nagy Ákos (Adelaide), prof. 

dr. Kazár Lajos (Canberra), prof. dr. Kubik István (Zürich). 

Az Egyesület elnökségébe az alábbi személyek kerültek: Kubik István 

(Zürich) jegyző, Loewengreen Irén (Zürich) pénztáros, Sándorfi György 

(Budapest) titkár; alelnök: Nádasy T. Jenő (London), Juba Ferencz (Bécs), Fejes 

Pál (Magyarország), Lukács József (Kassa), Szabó Erzsébet (Székelyudvarhely), 

Lindegger Péter (Svájc); rendezvényi felelős: Aerni Agathon (Bern), Almási 

Gábor (Heidelberg), Bürgin Gerold (Zürich), Csámpai Ottó (Pozsony), Erdélyi 

Balázs (Tapolca), Frech' Miklós (Keszthely), L'Eplattenier Yvette (Zürich), 

Ochsenbein Péter (St. Gallen), Pandula Attila (Budapest), Seifert Matthias 

http://mek.oszk.hu/06400/06488/06488.pdf
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(Zürich); kiadványfelelős: Bojtár János és Rőczei György (Budapest). Az elnök 

ismét én lettem. 

Mozgalmas évet zártunk. Szép eredményekkel – és mégszebb reményekkel. 

 

Uster, 1994. álom hava 
 

Komárom régi címere 
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II. Magyar történelmi iskolánk. Tab, 1993. augusztus 15-21. Farkas István polgármester,  

dr. Darai Lajos az iskola vezetője és Böjte Réka (Csikszereda) 

 

Dr. Nagy Ákos ausztráliai alelnökünk (Adelaide), dr. Magyar Kálmán és  

dr. Kazár Lajos professzor (Melbourne) 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 9 

A magyarországi elnökség ülése dr. Sándorfi György (a magyar igazságügyi miniszter 

irodavezetője) irodájában 1994. II. 17. 16 óra. Gódor József, Sándorfi György,  

Miklós György, Lányi Ernő, Bojtár János, Csihák György (fényképez) 

 

Az első övezeti történésztalálkozónk. Székelyudvarhely, 1994. május 21–24. Az elnökségben 

dr. Kötő József (Kolozsvár), dr. Csihák György, dr. Ferenczy Ferenc polgármester,  

Ferenczi Géza múzeumigazgató és Kovács István főesperes (Székelyudvarhely) 
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Megbeszélés a plébánián a városi, a megyei és a csikszeredai vezetőkkel 

 

Kirándulás Madéfalvára. „Siculicidium. 1754. január 7.” 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 11 

IX. őstörténeti találkozónk. Tapolca, 1994. augusztus 7–13. Nyat Tohnyhaz előadása. 

Ürümcsiből hoztuk Magyarországra doktorálni 

 

Kaposmérőn Kassai Lajos magyarázza a lovas-íjászat tudományát 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 
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Dr. Körmendy József (Veszprém) és dr. Sági Károly (Keszthely) figyeli Tapolcán az előadót, 

dr. Uzsoki Andrást, a tihanyi apátsági múzeum igazgatóját 

 

 

Részletek és képek a 11., 12., 14. és a 15. sz. kötetünkben 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 
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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. 

 

 

 


























































































































































