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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

XIX. 
 
 

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. 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 
 

 

 3 

Következzék a mi egyesületünk őszinte története (2003–2004): 
 
 

Számunkra ez az év azzal kezdődött, hogy az előző év végén oklevelet 
osztottunk. Két és félévi oktatás után Marosvásárhelyen 43 és Kassán 20 fő 
bizonyult érdemesnek arra, hogy latin és magyar nyelvű oklevelet kapjon a 
Kodolányi János Főiskolától (Székesfehérvár) és a Zürichi Magyar Történelmi 
Egyesülettől. 

Az oktatásra a Magyar Köztársaság oktatási minisztere T 300730-
1676/1999 sz. alapítási és T 302460-780/1999. sz. indítási engedélye alapján 
került sor. Az oktatás címe: „A magyar történelem tanításának tartalmi és 
módszertani megújítása.” 

A rend az, hogy az ilymódon akkreditált továbbképzésre egy 
magyarországi felsőoktatási intézmény jogosult. A fenti engedélyek birtokában 
az oktatási tárcától az oktatók költsége lehívható, a feltétel, hogy legalább 20 
jogosult fő vegyen részt a továbbképzésben. A korábbi években magyar tanárok 
keresték az ilyen továbbképzést, mert előmenetelük attól is függött, hogy 
továbbképezték-e magukat, iskolájuk pedig részben vagy egészben átvállalta 
költségüket. Ez a rendszer mára megszűnt, aminek az is eredménye, hogy a 
tanárok nem keresik a szervezett továbbképzést. Felesleges hangsúlyozni, hogy 
ez milyen veszéllyel jár az oktatásban résztvevők szakmai színvonalára. A mi 
tanártovábbképzésünk címe sem véletlen. Erre minden helyen rámutattak, ahol 
az engedélykérelmünk járt. Jól tudta a miniszter (Pokorni Zoltán), hogy mire 
adott nekünk jogosítványt. 

Azaz, a jogosítványt a Kodolányi Főiskola kapta – így akarja ezt a jog. A 
beadványban azonban szerepeltetni kellett a tantervet, a hozzá tételesen felsorolt 
oktatók jegyzékét és az irodalmat. Mivel a Kodolányi János Főiskolán 
történelemtanár képzés nincs, a Főiskola együttműködési megállapodást kötött 
velünk. A tantervet mi készítettük, az oktatók csak az egyesület tagjai lehetnek, 
az irodalom gerincét az egyesületünk kiadványai képezik, miáltal kiadványaink 
a magyarországi történelemtanár továbbképzés tankönyvei. Így a két miniszteri 
engedély (a másodikat Magyar Bálint adta). 

A 2001. október 24-től 2003. december 13-ig tartó továbbképzésben húsz 
alkalommal harminc fő oktatott három világrész hét országából: 3 akadémikus, 
12 kandidátus, 7 egyetemi doktor és 8 más, egyetemet végzett személy. Egy-egy 
előadáson a résztvevők legkisebb száma 16, a legnagyobb 136 fő, átlagban 26 fő 
volt a látogatottság, a legtöbb tanár, pap és diák volt. A részvételért senki nem 
fizetett. Az egyesülettől ingyen kapott minden résztvevő több egyesületi 
könyvet, egyebek mellett oktatási segédkönyvünket. Ez a kiadványunk 
huszonkilenc szerző negyvenkét dolgozatát tartalmazza négy világrész tizenegy 
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országából: Magyarországon 6500 forintért árusítják, megtalálható költségünkre 
300 magyarországi könyvtárban is (lásd: Acta XVIII/1.). 

Ez a magasszínvonalú szakmai továbbképzés – egyesületünk húsz évi 
munkája eredményeként jöhetett létre. Szervezése iskolavezetőségünkben 
kezdődött, tizenhárom évvel ezelőtt dr. Pandula Attila CSc ELTE docens 
vezetésével. Az Iskolavezetőség 1999-ben átalakult, azóta Tudományos Tanács 
és vezetője dr. Zachar József DSc egyetemi tanár. Ez a társaság tizenhárom éve, 
évente hat alkalommal ülésezik – mindég ugyanazon a helyen, napon és időben. 
Egyesületünkben tevékenységéért soha senki semminemű juttatásban nem 
részesül. 

Kivételt képez ez az oktatás. A Kodolányi János Főiskola saját erejéből 
fedezi az oktatók költségét. Egyenkénti összegében szerény, összességében 
mégis nagyvonalú segítség ez, hiszen az oktató például Marosvásárhelyen, ha 
oktat, az neki háromnapi elfoglaltság, Kassán is legalább kettő.  

Az oklevélosztás napján a résztvevők felszólalásából kitűnt, hogy melyek a 
leginkább sikeres témák: küldetésünk (Rókusfalvy), Szent Korona (Csihák), 
kelta (Tímár), írástörténet (Szekeres), gyepű (Herényi), viselet, tánc (Tímár), 
(Faragó), nyelvészet (Dudás), régészet (Költő), hadtörténet (Zachar, Szabó 
József). Az értékelő felszólalók kivétel nélkül elismeréssel szóltak az oktatás 
magas színvonaláról és köszönték a Főiskolának, az Egyesületnek és azon belül 
természetesen az előadóknak áldozatvállalásukat. Valamennyien hangsúlyozták, 
hogy pont ott kapták a legtöbb segítséget, ahol legnagyobb az ínség: erősödött 
egészséges nemzettudatuk. 

Az oktatási miniszter által megbízott szervezője dr. Darai Lajos CSc 
főiskolai tanár. Marosvásárhelyen a helyi szervező egyesületünk két kitűnő 
tagja, a tanárházaspár Sipos Anna és Lajos. Az oktatásnak otthont adott 
egyesületünk régi barátja Csató Béla kanonok főesperes, aki házába fogadta a 
Sapientia Egyetemet is és az ő megbízásából Molnár József egyetemi titkár 
sokat segített. Kassán a Kassai Polgári Klub vállalta a helyi szervezést élén a 
nagyszerű Csala házaspárral: Kornélia és András. Magyarok Istene bizonyára 
rájuk mosolyog!  

Mindkét helyen továbbra is igénylik egyesületünk előadásait. 
Ezt az oktatást 2004 szeptemberében Szabadkán kezdjük az ottani Városi 

Könyvtár és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete helyi 
szervezésében. A kezdeményező dr. Vajda Gábor DSc egyesületünk alelnöke, az 
Aracs folyóirat főszerkesztője és Mr. ph. Slavity Magdolna szervezőnk, akiket 
szabadkai asztaltársaságunk is segít, Szabó Lajos tanfelügyelővel az élen.  

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fölajánlotta, hogy a résztvevők 
legjobb dolgozatait beveszi tudományos kiadványaiba. Megjelenhetnek ezek a 
dolgozatok mi könyveinkben is és a legjobb résztvevőket bevonjuk oktatási 
tevékenységünkbe.  

http://mek.oszk.hu/05900/05939/05939.pdf
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Az év folyamán számos városban voltak előadásaink. Budapesten ismét az 
Arany János utcai Arany Ifjúsági Központ gyönyörűen átépített épületében, ahol 
Lányi Ernő és Sancz Klára Lujza fogadja a vendégeket. Hódmezővásárhelyen 
sorozatunkat áttették a könyvtárból a Művelődési Központba, ahol Somogyi 
Rózsa a ház „üdvöskéje” és Szalkai László történelemtanár a vendégek szíves 
fogadója. Előadás után asztaltársaságunk hajnalig vígad az „öszöm-iszom”-ban. 

Az év nagyrendezvénye Nyíregyházán volt július 25-től augusztus 1-ig. 
Őstörténeti találkozónk főtárgya a lovasműveltség, iskolánk tárgya a magyar 
huszár volt (lásd: Acta XIX/1.). A rendezésben társunk volt a Magyar Huszár és 
Lovashagyományőrző Társaság, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, valamint 
Nyíregyháza. Ez volt az Első Magyar Huszártörténeti Konferencia. A 
rendezvényen résztvett 58 előadó, akik az összesen 135 résztvevővel 3 világrész 
14 országából voltak. Mivel a résztvevők költségére idén elsőízben sehonnan 
sem kaptunk pénzt, így véreink a szomszédos országokból csak igen gyéren 
voltak jelen. Szép lovasbemutató és huszárfelvonulás zárta a rendezvényt. 

A konferenciát egyesületünk dísztagja, a 95 éves Nagy Kálmán huszárezredes 
tiszteletére rendeztük, aki az egyetlen igazán jelentős olyan hadtörténészünk, aki 
fegyverrel a kezében, sőt lóháton végigharcolta az egész világháborút 
Nyíregyházától Voronyezsig és vissza Sopronig.  

A rendezvény első napján volt megtartva szokásos évi taggyűlésünk, ahol 
beszámoltunk – nagyjából – a fenti eseményekről. Elbúcsúztattuk két igen 
kiváló tagunkat: Mikó Jenő püspököt Pozsonyból, valamint Ochsenbein Petert 
St. Gallenből, aki az ottani apátsági könyvtár igazgatója volt. Pénzügyeink nem 
állnak jobban, mint annakelőtte: ismét hiánnyal zártunk, amit én fedeztem.  

Eredményeink közül kiemelkedik, hogy az év folyamán ismét kiadtunk öt 
kötetünket és egy füzetet (lásd: Acta XIV/1., Acta XV/1., Acta XV/2., Acta 
XIX/1., Acta XIX/3. és Acta XIX/2.), miáltal kiadott könyveink száma 43, közel 
60 000 példányban. A naptári év végéig további 7 kötetünk készül. Az év 
folyamán Bergou Gizella ny. történelemtanár tagunk Budapesten személyesen 
elvitt 6-6 kötetünket, mintegy húsz személyiséghez: államfőhöz, miniszterekhez, 
pártvezetőkhöz, országos lapokhoz.  

A taggyűlés újabb három évre megválasztott két ellenőrt: Mátyus Gyulát 
(Kecskemét) és dr. Szalmay Györgyöt (St. Gallen). Megválasztotta az elnökséget. 
Elnök: Csihák György (Zürich); az elnökség tagjai: Aerni Agathon (Bern), 
Almási Gábor (Oftersheim), Beke Zoltán (Rozsnyó), Bergou Jánosné 
(Budapest), Csámpai Ottó (Pozsony), Cser Ferenc (Sydney), Darai Lajos 
(Kápolnásnyék), Faragó József (Kolozsvár), Juba Ferenc (Bécs), Kovács 
Veronika (Helsingborg), Költő László (Kaposvár), Lányi Ernő (Budapest), 
L'Eplattenier Yvett (Zürich), Loewengreen Iréne (Zürich), Lindegger Peter 
(Winterthur), Lukács György (Koppenhága), Marinka Ludwig (Unterengstringen), 
Sancz Klára Lujza (Budapest), Sántha Pál Vilmos (Csikszereda), Sipos Anna és 

http://mek.oszk.hu/06800/06824/06824.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06802/06802.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06799/06799.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05926/05926.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06824/06824.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06824/06824.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05916/05916.pdf
http://mek.oszk.hu/06000/06008/06008.pdf
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Sipos Lajos (Marosvásárhely), Slavity Magdolna (Szabadka), Sándorfi György 
(Budapest), Szederkényi Tibor (Szeged), Tímár Sándor (Ingelheim), Tüttő 
György (London) és Vajda Gábor (Szabadka).  

Ma még kevesen tudják, de a magyar történelemtudományban az utóbbi 
évek legjelentősebb eseménye a Science 2000. novemberi számában olvasható: 
„The Genetic Legacy of Paleolithic Homo Sapiens sapiens in Extant Europeans: 
AY Chromosome Perspective”, magyarul: „A Paleolitikus Homo sapiens 
sapiens származási hagyománya a meglévő európaiakban: Az Y kromoszóma 
áttekintése.” (Science vol. 290. 10. November 2000, www.sciencemag.org) 

A tárgyat így a magyar tudományban elsőként dr. Szabó István Mihály a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELTE ny. tanszékvezető 
egyetemi tanára, az MTA Általános Mikrobiológiai Bizottsága társelnöke 
(egyesületünk alapító tagja) dolgozta fel és vetítette a korai magyar történelemre. 
Zavartalanul, a legteljesebb formában nálunk, a 2003-as budapesti Magyar 
Őstörténeti Találkozón adhatta elő („Vezérfonal a magyar és az uráli népek 
őstörténetének áttekintésére.” (Acta XVIII/2. 69–104. oldal). 

A Science cikkét aláírta a világ élvonalába tartozó 17 génkutató az USA-
tól Ukrajnáig – magyar nincs köztük. Tudósításuk szerint a legrégibb európai 
gén (az M45 leszármazási vonalból eredő Eu19 haplotípus) 40–35 000 éves – 
mint az Istállóskő-Szeleta műveltség. 

A régészek már régen megállapították, hogy ezzel kezdődött a Kárpát-
medence rendszeres emberi betelepülése. Legnagyobb előfordulása (60%) a 
magyarországi mintában van. Kisebb mértékben található a lengyel (56,4), az 
ukrán (54), az udmurt (37,2 és a mari 13), a macedón (35), a horvát (29,3), a 
cseh és a szlovák (26,7) mintában, míg a nyugat-európai mintában szinte 
egyáltalán nincs jelen. A jelentés szerint a magyarok elődei délről, az első 
csoportban hozták. Ezzel szinte egyidőben megjelent az ugyancsak M45-ből 
eredő M3-as egyes helyeken Szibériában és később Amerikában is.  

A mai magyarság, embertani felmérése egyesületünk tagja (Henkey 2000) 
szerint, 54.3%-a a törökös típusokba sorolható. Így a természettudomány két ága 
(embertan és genetika) szükséges és elégséges egybehangzó megállapítása 
ügyefogyottá teszi a százötven éves vitát. Ezek a biológiai jellemzők év tízezrek 
során alig változnak. A korai történelmet illetően új kérdéseket kell fogalmazni. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy noha a magyar műveltség gyökerei 
behálózzák a világot, a Kárpát-medencében itthon vagyunk 40–35 000 éve. Nem 
mi mondjuk, hanem a világ 17 első genetikusa. 

Írásos forrás alátámasztja a fentieket: a Tarih-i Üngürüsz ősgesztánk – 
fordítója egyesületünk alapító tagja Blaskovics József. Cser Ferenc DSc 
egyesületünk ausztráliai alelnöke, már évekkel ezelőtt „Gyökerek” című 
munkájában (Melbourne, 2000.) az egyes tudományágak eredményeit 

http://www.sciencemag.org/
http://mek.oszk.hu/05900/05943/05943.pdf
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összefoglalva kiállt a magyar nép és nyelv Kárpát-medencei eredeztetése 
mellett. Ezek az eredmények a kutatás új formáit és irányát igénylik. 

Egyesületünk eddig is a korai magyar történelem kutatásában élenjárt. 
Hagyományaink helyes folytatásának tűnik, hogy a génekben leírt, 
soktízezeréves történelmet is olvassuk és kritikus kutatásunkban erre is 
figyelmezzünk. Ezt a célt szolgálandó előző kötetünkben közreadtuk a cikk 
teljes szövegét és magyar fordítását. Jelen kötetünkben (lásd: Acta XIX/1.) – 
miként az előzőben is: – több dolgozat foglalkozik ezzel a tárggyal. 
Novemberben pedig szűkkörű szakmai tanácskozásunkon meghatározzuk 
további tevékenységünk fő irányát és formáit.  

Továbbra is bízva főleg egyesületi tagjaink áldozatos és eredményes 
munkájában, kérjük a Teremtő támogatását. 

 
Zürich, 2004. magvető hava 
 

A bambergi lovas 

http://mek.oszk.hu/06800/06824/06824.pdf
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XVIII. őstörténeti találkozónk és XII. történelmi iskolánk. Nyíregyháza, 2004. július 25. – 
augusztus 1. Sajtótájékoztató Budapesten a Nemzeti Lovarda dísztermében, Budapest, 2004. 
július 14. A képen: Hajdú-Bihar Megye alelnöke, dr. Pál János a Magyar Huszár és Lovas 

Hagyományőrző Társaság ügyvezetője, dr. Csihák György, dr. Zachar József, Nagy Kálmán, 
Györffy-Villám András a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Egyesületek 

Szövetségének elnöke 

Az előadó Csala-Erdélyi Kornélia dísztagunk (Kassa),  
az elnök Radics Géza (a Körösi Csoma Társaság elnöke Chicago) 

 
 

Részletek a 45. 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. 

 


































































