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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története  

XX. 
 

 

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 (2004–2005): 

 

 

Sorsunk úgy hozta, hogy ez az első magyarországi nagyrendezvényünk 

kötete (lásd: Acta XVII/2.) jelenik meg abban az évben, amikor az eddig 

kialakult rendünkben nagyrendezvényt sehol nem tartottunk. A 2005. év – 

átállásunk időszaka. 

A természettudomány erőteljes térhódítása, a történelemtudományban új 

utak keresését parancsolja, miközben sok, már régebben ismert adat értéke 

megnő, és számos, eddig beidegződött feltételezés pedig alapját veszíti. 

Egyesületünkben arra a meggyőződésre jutottunk, hogy végigtekintve immár 

húsz évi céltudatos tudományszervező munkánkat, az eddig megjelentetett közel 

hatvanezer kötetünk, a tudás mai szintjén minden érdeklődő számára, erős 

fogódzkodót kínál a magyar történelem egészére. A továbbiakban az új 

kihívásnak kell megfelelnünk. 

Múlt év novemberében, idén pünkösdkor, majd ősszel két alkalommal 

többnapos rendezvény keretében igyekeztünk megérteni, hogy „mit üzen a 

genetika a korai magyar történelemkutatásnak?” Mivel a távlat 40–35 ezer év, 

nyilvánvaló, hogy a megközelítés teljesen újszerű kell legyen. Egyesületünk 

életképessége és ereje ezúttal is abban mutatkozik meg, hogy alig van a 

tudománynak olyan fő ága, amely területről ne lennének velünk kiváló kutatók, 

oktatók, szakemberek. Így a feladatot is rendkívül sok oldalról közelítjük és 

reméljük, hogy a közeli jövőben mind oktatásunkban, mind rendezvényeinken, 

az új helyzetben is helytállunk (vesd össze „Újra kell írni a történelmet?” c. 

írásommal: Acta XIX/3.). Áttekintve kiadványainkat (lásd: Acta XXI/1.) 

megállapítjuk, hogy 50 kötetünkben 8 olyan dolgozat van, ami világ-

viszonylatban is a genetikai kutatás élvonalába tartozik (Matsumoto, Tauszik), 

83 ilyen dolgozatunk van az embertan tárgyköréből is. Nyugodtan állítható, 

hogy a „20 éves a ZMTE” füzetünkben (lásd: Acta XIX/2.) közölt 1144 

tudományos értekezés között aligha van 100 olyan, ami talán nem kapcsolható 

közvetlenül ehhez, a mára új típusú kutatáshoz. Tehát nem véletlenül jelöltek 

bennünket háromszor az Európa Tanács René Descartes tudományos díjára. 

A szokásos havi előadások teljesítése mellett a múlt év szeptemberében 

Szabadkán kezdett tanártovábbképzésünket folytatjuk – havonta egy-egy 

hétvégen két-két előadónk oktat egész nap, sőt másnap mennek előadni 

Magyarkanizsára is. Nyáron a Budai Várpalotában két ünnep alkalmával egy-

egy egész napos előadássorozatot tartottunk a Magyar Kultúra Alapítvány 

felkérésére, ahol a Heraldika Kiadóval közös könyvbemutatót is tartottunk. Az 

év végén, havi két-három előadással bekapcsolódunk Budapesten a Két Hollós 

Könyvesbolt előadássorozatába: teremben és a Zenit TV-ben, ismét 

könyvbemutatóval is. 

http://mek.oszk.hu/05900/05943/05943.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05916/05916.pdf
http://mek.oszk.hu/06000/06007/06007.pdf
http://mek.oszk.hu/06000/06008/06008.pdf


ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 4 

Augusztusban Budapesten tartottuk évi rendes taggyűlésünket a szokásos 

rendben. Elbúcsúztattuk örökre eltávozott, igen értékes egyesületi tagjainkat: 

Faragó Józsefet (Kolozsvár), L'Eplattenier Yvettet (Zürich), Lindegger Petert 

(Winterthur) és Loewengreen Irénet (Zürich). Pénztárosunk jelentése szerint a 

gazdasági évet ismét negatív egyenleggel zártuk, a hitelező én voltam. 

Vagyonunk nincs. Jegyzőkönyvi dícséretben részesültek tudományos tanácsunk 

tagjai a teljes évi egyesületi műsor tudományos szervezéséért. Elnökségünkbe 

választottuk a kővetkező személyeket: Aerni Agathon (Bern), Almási Gábor 

(Oftersheim), Beke Zoltán (Rozsnyó), Bergou Jánosné (Budapest), Cser Ferenc 

(Sydney), Csámpai Ottó (Pozsony), Darai Lajos (Kápolnásnyék), Germann 

Georg (Bern), Juba Ferenc (Bécs), Kovács Veronika (Helsingborg), Költő 

László (Kaposvár), Lányi Ernő (Budapest), Lukács György (Koppenhága), 

Marinka Ludwig (Unterengstringen), Sancz Klára Lujza (Budapest), Sándorfi 

György (Budapest), Slavic Magdolna (Szabadka), Szederkényi Tibor (Szeged), 

Timaru-Kast Sándor (Ingelheim), Tüttő György (London) és Vajda Gábor 

(Szabadka). Az elnök ismét én lettem. 

Az elején említettem: a 2005. évről szóló beszámoló ebben, az egyelőre 

utolsó kötetünkben jelenik meg, ahol az első magyarországi nagyrendezvényünkről 

tudunk beszámolni (lásd: Acta XVII/2.). Összesen rendeztünk 18 magyar 

őstörténeti találkozót, 12 magyar történelmi iskolát és 10 övezeti 

történésztalálkozót. Ez negyven rendezvény – és a véletlen így hozta: ez az 

ötvenedik kötetünk. Abban az évben adtuk ki első kötetünket és írtuk első 

egyesületi iratunkat „Magyarok Őstörténete” címmel. Most ennek az 

átdolgozásán fáradozunk, az új kívánalmak, eredmények alapján (lásd: Acta 

VII/2.). Felhívásunkra akkor létrejött a „Magyar Történelmi Egyesületek 

Tanácsa” – de nem csinált semmit. Aki akkor a könyvterjesztést vállalta – 

ellopta könyveinket. Perben kellet leverjük, miközben feljelentett minket az 

ügyészségen és az adóhivatalban – ahol a tárgyalás éppen folyt, ott mindég a 

másik kettőre hivatkozott. Akkor még a nyugati világban öt-hat színvonalas, 

magyar történelemmel foglalkozó magyar lap élt – mára mind elnémult - a Haza 

még nem pótolja. 

Az 1992. évről szóló beszámolóm végén írtam, hogy „Feltámadunk” – ma 

is ebben a reményben zárom soraim. 

 

Zürich-Turicumban, 2005. enyészet hava elején 

 

http://mek.oszk.hu/05900/05943/05943.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06375/06375.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06375/06375.pdf
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Őstörténeti munkacsoportunk „gén” tanácskozása. Tiszadob, 2005. május 13–16. A képen 

prof. Szederkényi Tibor az MTA doktora (Szeged-Pécs), Beke Zoltán, dr. Csámpai Ottó, 

Nyeső József (Konstanz), Dani Pál, Pintér István (Hódmezővásárhely), dr. Költő László 

(Kaposvár), Dolnics Zoltán (Miskolc) és aki előad Bihari Gábor (Nyíregyháza) 

 

... és Sancz Klára Lujza (Budapest), Fábri Bálint (Nyíregyháza), dr. Miklauzics István 

(Budapest), dr. Szederkényi Tibor, dr. Darai Lajos Mihály (a történelemtanár  

továbbképzésünk felelőse) 
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A Magyar Kultúra Alapítvány budapesti székházában 13 előadást tartottunk 2005. június 3-án. 

Aki előad Szabó István Mihály alapító tagunk, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 

tagja. Ugyanott augusztus 14-én, a II. Budavári Nagyboldogasszony ünnepségsorozat 

alkalmával, augusztus 14-én hat előadásból álló rendezvényt tartottunk 

Őstörténeti munkacsoportunk „gén” tanácskozása. Alsóbodok, 2005. szeptember 15–18. A 

résztvevők egy csoportja: Gáspár Róbert (Pécs), Hencze Attila (Dunaszerdahely),  

Záhonyi András (Budapest), Sancz Klára Lujza, Csörgei László (Dunaszerdahely);  

István (Budakalász), dr. Béres Judit kandidátus (Budapest), dr. Költö László, Zalaba Zoltán és  

Iski Ibolya (Dunaszerdahely), Bergou Jánosné (Budapest), dr. Csámpai Ottó (Pozsony),  

dr. Horváth Gábor és dr. Mészáros Anita (Pécs) 

 

Részletek az 51. 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. 




































































































