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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története  

XXIII. 
 

 

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 (2007–2008): 

 

 

Az Úr születése utáni 2008. esztendő Hunyadi Mátyás királlyá 

választásának 550. évfordulója. Ebből az alkalomból rendeztünk tudományos 

ülésszakot Esztergomban, a Balassa Bálint Múzeummal közösen (lásd: Acta 

XXIV/1.). Ez volt Magyarországon, ebben az évben és tárgyban, a 

legszínvonalasabb rendezvény. 

Magyarországról, Angliából, Erdélyből, Olaszországból és Svájcból 

összesen 14 előadást vitattunk meg, a még Szerbiából és Szlovákiából is jött 

szakemberekkel. A rendezvényt kiegészítette két művész képkiállítása, 

kosztümös művészek zenéje, végül a királyváros régészeti bejárása és 

városnézés szakmai vezetéssel. 

Az év végén szép ünnepséggel és 57 oklevél kiadásával befejeztük 

történelemtanár továbbképzésünket Magyarkanizsán és szerződést kötöttünk 

Zentával ennek a képzésünknek a folytatására újabb két évre. 

Havonkénti előadásaink rendben megtörténtek Budapesten és 

Hódmezővásárhelyen, amihez ebben az évben csatlakozott Szabadka, szintén 

szép előadásokkal minden hónapban. 

Hollywoodban világhírű alkotók világhírű közreműködőkkel filmet 

készítettek a magyar 1956-ról (Torn From The Flag. Homage to 1956; Lyukas 

zászló. 1956 emlékére). A filmben egyesületünk tudományos tanácsadóként 

szerepel. Híreink szerint, a film a „célegyenesbe jutott” az Oscar-díj felé. 

Számunkra az év legjelentősebb eseménye, hogy honlapunk nemcsak 

megújult, hanem végre olyan színvonalas lett, ami méltó egyesületünk 24 évi 

teljesítményéhez (www.zmte.org). Három nyelven, magyarul, németül és 

angolul nemcsak ismertet bennünket, közvetíti híreinket, bemutatja egész 

múltunkat, hanem oktatási tevékenységünkhöz is nagy segítséget nyújt. A 

honlapon, több egyesületi tagunk szerkesztésében külön eszme-csere rovatunk 

működik. Ingyen letölthető formában megtalálható mind az 52 kötet könyvünk, 

sőt a tavalyi Szent Erzsébet (lásd: Acta XXIII/3.) és az idei Hunyadi Mátyás 

rendezvényünk (lásd: Acta XXIV/1.) „kötete” is. Igaz, ez utóbbi kettő, még 

nincs papíron. Viszont valamennyi megtalálható a Magyar Elektronikus 

Könyvtárban is – amit naponta 60 000-en látogatnak – az Európai Könytár 

Katalógusában és nemsokára ott lesz az Európai Digitális Könyvtárban is 

(www.europeana.eu). 

Honlapunkon, Tudományos Tanácsunk szerkesztésében, megindítottuk 

elektronikus folyóiratunkat (az Acta sorozatban Acta Historica Hungarica 

Turiciensia időszakos kiadványunk vagy periodikánk keretében: Pannon 

Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata címmel, főszerkesztö 

http://mek.oszk.hu/09100/09125/09125.pdf
http://mek.oszk.hu/09100/09125/09125.pdf
http://www.zmte.org/
http://mek.oszk.hu/06800/06849/06849.pdf
http://mek.oszk.hu/09100/09125/09125.pdf
http://www.europeana.eu/
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Darai Lajos), ami bekerült az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus 

Periodika Archívumába (lásd: http://epa.oszk.hu/01400/01445).  

Szerverünkön saját Wikipedia szolgáltatást szervez Béczi Szaniszló. 

Honlapunkon egyelőre hét filmünk (lásd: http://zmte.webnode.hu/videotar/) 

szerepel – szintén bekerülnek a fenti rendszerekbe. Elektronikus hírszolgálatunk 

folyamatosan tájékoztat rendezvényeinkről. 

Budapesten tartottuk idei rendes taggyűlésünket. Fájdalommal 

búcsúztattuk két kiváló egyesületi tagunkat: Aerni Agathon (Bern) és Kováts 

Zoltán (Szeged). Ezentúl ők ketten is már csak odaátról segítenek bennünket. 

Jegyzőkönyvi dicséretben részesítettük J. Újvári Zsuzsannát, Darai Lajost, Jenei 

Erzsébetet, Gáspár Róbertet – és Tudományos Tanácsunk tagjait. Egyesületünk 

pénzforgalma ismét negatív egyenleggel zárult. Vezetőségünkbe választottuk 

egy évre a következő személyeket: Marinka Ludwig (Unterengstringen), 

Sándorfi György (Budapest), Tüttő György (London), Katona Géza (Hobart), 

Timaru-Kast Alexander (Ingelheim), Költő László (Kaposvár), Germann Georg 

(Bern), Vajda Gábor (Szabadka), Almási Gábor (Oftersheim), Beke Zoltán 

(Rozsnyó), Bergou Jánbosné (Budapest), Csala Kornélia (Kassa), Kovács 

Veronika (Helsingborg), Lukács György (Koppenhága), Sancz Klára Lujza 

(Budapest), Slavity Magdolna (Szabadka), Szederkényi Tibor (Szeged), Darai 

Lajos (Kápolnásnyék), Lányi Ernő (Budapest), v. Rihmer Aurél (Budapest) és 

Botlik József (Budapest). Az elnök ismét én lettem. 

Az egyesület taglétszáma 15 éve nagyjából változatlan – ugyanannyi új 

taggal szaporodunk, mint amennyien elhagynak minket. 

Isten éltet még bennünket. 

 

Felsőőr/Oberwart, 2008. télelő hava 

 

http://epa.oszk.hu/01400/01445
http://zmte.webnode.hu/videotar/
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A következő három képen: ünnepség Hunyadi Mátyás trónralépésének 550. évfordulóján, 

közösen a Balassa Bálint Múzeummal. Esztergom, 2008. október 3–4. 
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A következő három képen: Budapesti évzáró ünnepségen, 2008. november 14-én.  

Az előadó dr. Bíró Zoltán az MDF alapító elnöke.  

A képen jobbra áll prof. Erdélyi Géza püspök. 

A rendezvényt üdvözli Mühlethaler Christian a Svájci Államszövetség budapesti nagykövete 
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A vizsgabizottság Magyarkanizsán 2008. december 20-án 
 

Dr. Költő László a Somogy Megyei Múzeumok igazgatója (jobb oldalon) a vizsgázókkal 
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A vizsgázók egy csoportja. Jobb szélen Pósa Károly történelem tanár, a helyi Rákóczi 

Szövetség elnöke – a helyi szervezés lelke 

A vizsgázók és a közönség. 

Az első sorban (világos kabátban) dr. Szikora István, szabadkai előadásaink szervezője.  

A mögötte lévő sor bal szélén dr. Basa György latin és történelem szakos tanár, zentai 

továbbképzésünk helyi szervezője 

 

 

További részletek és képek az 58. 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. 












































