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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

VIII. 
 
 

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 (1992–1993): 

 

 

Hét év egyesületi életünk után – szinte új életet kezdtünk. 

Már régóta foglalkoztunk a gondolattal: mit kezdjünk az egyesületünkben 

összegyűlt nemzeti kincsünkkel? 

Szeged, 1992. augusztus 23., reggel 10 óra: a Zürichi Magyar Történelmi 

Egyesület Első Magyar Történelmi Iskoláját (lásd: Acta VII/3.) megnyitja Dr. 

Lippa Pál, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere, az Iskola védnöke. 

Meglepetésünkre – és örömünkre – megjelent dr. Gyulay Endre, római katolikus 

püspök, aki szép beszédével indította útjára vállalkozásunkat.  

Max B. Dahinden, Svájc magyarországi nagykövete meleghangú levélben 

gratulált kezdeményezésünkhöz, kiemelve „azt a tiszta tudásra épülő szakmai 

munkát, ami az Egyesület tevékenységét jellemzi”. Elfoglaltsága miatt kimentette 

magát, de ígérte, hogy vállalja a továbbiakban is iskolánk védnökségét. 

Az Iskolában két világrész kilenc országából százhúszan vettek részt, főleg 

fiatalok, illetve fiatalokkal foglalkozó tanárok, papok. A résztvevők nagyobb 

része volt nő és harminc éven aluli. Az Iskolába bárki eljöhetett, ha elmúlt 

tizenhat éves és tud magyarul. A tárgysorozat a magyar őstörténet és a kora-

középkor idejére összpontosított. 

Az oktatásban résztvevő húsz egyesületi tag három világrész hét 

országából jött. Közöttük két tanszékvezető egyetemi tanár, egy docens, két 

adjunktus, egy múzeumigazgató, egy megyei régész, egy antropológus 

(kandidátus), egy tengerészkapitány, egy huszár ezredes, egy jogászdoktor, egy 

orvosdoktor, egy közgazdász doktor, egy aranyműves, egy paptanár, egy 

rovásírás-szakértő és négy magánkutató – a magyar őstörténet jeles szakértői. 

Egy hét alatt tartottak huszonnégy előadást és tíz szemináriumot. Volt még öt 

kirándulás (Pusztaszer, hajózás a Tiszán stb.) három filmvetítés és a végén a 

dómban ökumenikus istentisztelet. 

Saját költségét (utazás, szállás, étkezés) minden résztvevő – beleértve az 

oktatásban és a szervezésben résztvevőket is – maga fedezte. Az Iskola minden 

résztvevője számára ingyenes volt. Lehetségessé vált azáltal, hogy a Művelődési 

és Közoktatási Minisztérium Etnikai és Nemzeti Kisebbségi Főosztálya százezer 

és az Illyés Alapítvány ötvenezer forintot adott a költségekre. Kértünk másoktól 

is – de nem adtak. Ezért úgy döntöttünk, hogy ebből a pénzből egyénileg 

senkinek se, hanem a közösségnek adunk: ebből fedeztük a közös költségeket, 

mint a terembér, a kirándulások, a műszaki személyzet, a posta és a 

sokszorosítás stb. költségeit. 

Az Iskola szervezését sokan ajánlották, de csak egy ember vállalta: Fejes 

Pál, tanszékvezető egyetemi tanár Szegedről, akinek legfőbb segítője felesége, 

Judit asszony volt. Áldja meg őket a jó Isten. Csak aki ott volt, csak aki olvasta a 

http://mek.oszk.hu/06400/06488/06488.pdf


ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET       *     UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH
 

 4

leveleket, aki hallotta a sok köszönő szót, az tudhatja, mit is nyújtott az a néhány 
ember áldozatkészségével százhúsz magyarnak. 

Az Iskola szakmai előkészítése és vezetése az elnökség által életrehívott 
Iskolavezetőség kezében volt. Tagjai: dr. Bakay Kornél múzeumigazgató, 
Kőszeg, dr. Bárdi László a Dél-Dunántúli Regionális Oktatási Központ vezetője, 
Pécs, dr. Fejes Pál tanszékvezető egyetemi tanár, Szeged, Juhász János városi 
tanácsos, Siófok, Nagy Kálmán ny. huszár ezredes, hadtörténész, Budakeszi és 
dr. Pandula Attila egyetemi adjunktus, ELTE, Budapest. Alkalmankint magam 
is bekapcsolódtam.  

Az Iskola hirdetését a nyugati világban hat újság, Magyarországon négy, 
valamint a Felvidéken egy és Erdélyben is egy újság lehozta, a szegedi rádió és 
televízió, valamint a Magyar Televízió rövid műsorban beszámolt róla. A 
sikeres lebonyolításról két hazai újság számolt be – külföldi egy se, noha 
beszámolónkat harmincnyolc helyre elküldtük. 

Már a helyszínen elhatároztuk, hogy Iskolánkat jövőre megismételjük. 
Rendezésére többen vállalkoztak – mi Tab város meghívását fogadtuk el. Ebben 
közrejátszott az is, hogy Őstörténeti Találkozónkat addigra már meghívták 
Kaposvárra – Somogyban kitűnő tagjaink vannak, akik sokat segítenek. 

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Etnikai és Nemzeti Kisebbségi 
Főosztályától újabb ötszázezer forintot kaptunk a Második (Zürichi) Magyar 
Őstörténeti Találkozónk évkönyvének kiadására. Könyvterjesztésünk 
szervezetten beindult – sok kezdeti nehézséggel. Viszont már készült második 
egyesületi évkönyvünk, forgalomban volt „Őstörténetünk” című egyesületi 
tanulmányunk, a kiskönyvek sorozatban az én könyvemmel „A magyar 
parlamentarizmus ezer éve” címmel. Elkészítettük a tabi iskolánk számára a 
következő kis kötetünket, amelyben Balás Gábor, Götz László, Henkey Gyula és 
Vámos-Tóth Bátor egy-egy tanulmánya kapott helyet. Egyesületünk 
bemutatására kiadtunk egy kis ismertető füzetet magyarul és németül - 
fedőlapján az Egyesület „logo”-jával, amit Rőczei György dísztagunk tervezett. 
Ugyancsak Rőczei barátunk tervezte első négy képeslapunkat, honfoglalás 
korabeli ornamentika felhasználásával.  

Évi közgyűlésünket májusban, Zürichben tartottuk. Már rutinszerűen 
számoltunk be a zürichi és a budapesti előadásokról. Nagy eredményként 
könyveltük el, hogy Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum velünk 
közösen indított előadássorozatot. Az előadások minden hónap utolsó szerdáján, 
délután vannak – nagyszámú közönség előtt. Elsőül Nagy Kálmán hadtörténész 
dísztagunk tartott két előadást a magyar könnyűlovasság kialakulásáról és a 
magyar huszárról, majd Juba Ferencz tengerészkapitány, ausztriai alelnökünk 
ugyancsak két előadása következett a magyarság és a tenger történelmi 
kapcsolatairól. Az első előadásra kivonult a Magyar Televízió, a Duna Televízió 
és a Magyar Rádió. 
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Noha Zürichben számos magyar szervezet van, egyedül minket kért fel a 
város, hogy mint alapító vegyünk részt egy „Interkulturellenes Begegnungszentrum” 
(interkultúrális központ) alapításában. Az alakuló összejövetelen, képviselőnket 
L'Eplattenier Yvette asszonyt – a lehető legnagyobb számú szavazattal – az új 
intézmény vezetőségébe választották. Az egyik helyi rádióban lehetőséget 
kaptunk arra, hogy heti egy órában saját műsort adjunk, bármely nyelven. Az 
Elnökség Szerkesztő bizottságot alakított, prof. Dr. Lindegger Peter, svájci 
alelnökünk vezetésével, akik az első néhány adást elkészítették „Corvinus Radio 
Zürich” néven.  

Évi pénzforgalmunk Magyarországon szerény plusz, Svájcban szerény 
mínusz egyenleggel zárult. Az Egyesület hitelezője ismét én lettem. A 
Taggyűlés tudomásul vette, hogy az Iskola ügyében tervezett alapítványt nem 
hoztuk létre. 

A Taggyűlés jegyzőkönyvi dicséretben részesítette az alábbi személyeket: 
Fejes Pál és felesége, Judit asszony (Szeged), Gódor József (Kecskemét), 
Marinka Lajos (Unterengstringen), L'Eplattenier Yvette (Zürich), Nagy Kálmán 
(Budakeszi) és Sárkány Kálmánné (Budapest). A történelemtudomány terén 
kifejtett tevékenységük elismeréseként a díszelnökségbe választottuk Lindegger 
Petert (Winterthur) és Nagy Kálmánt (Budakeszi).  

Első ízben választottunk iskolavezetőséget dr. Bárdi László, a Dél-
Dunántúli Regionális Oktatási Központ vezetője, Pécs, dr. Beöthy György 
történész, Budapest, dr. Darai Lajos egyetemi adjunktus BME, Kápolnásnyék, 
Erdélyi Balázs múzeumigazgató, Tapolca, dr. Fejes Pál tanszékvezető egyetemi 
tanár, Szeged, dr. Frech' Miklós archeobotanikus, Keszthely, dr. Gyimesi Endre 
levéltár-igazgató, Zalaegerszeg, dr. Juba Ferencz tengerészkapitány, hadtörténész, 
Bécs, Nagy Kálmán ny. huszár ezredes, hadtörténész, Budakeszi, Nagy Mária 
oktatási felügyelő, Tapolca, dr. Pandula Attila egyetemi adjunktus ELTE, 
Budapest, Sebestyén László történész, Budapest, Stamler Imre iskolaigazgató, 
Somogyjád, dr. Szauter Lajos egyetemi docens, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 
Budapest és Vándor László megyei múzeumok igazgatója, Zalaegerszeg 
személyében. Ugyancsak első ízben bíztunk meg egy személyt a magyarországi 
irodánk vezetésével; Gerendás Andrást, Budapest. 

Három évre számlaellenőrnek választottuk Gódor Józsefet (Kecskemét), 
Marinka Lajost (Unerengstringen) és Szalmay Györgyöt (St. Gallen). 

Az Elnökség tagjai az alábbi személyek lettek: Aerni Agathon (Bern), 
Almási Gábor (Heidelberg), Bojtár János (Budapest), Bürgin Gerold (Zürich), 
Darai Lajos (Kápolnásnyék), Fejes Pál (Szeged), Frech Miklós (Keszthely), 
Jónás József (Kaposvár), Juba Ferencz (Bécs), Kubik István (Zürich), 
L'Eplattenier Yvette (Zürich), Lindegger Peter (Winterthur), Loewengreen Iréne 
(Zürich), Lukács József (Kassa), Nádasy T. Jenő (London), Ochsenbein Péter 
(St. Gallen), Pandula Attila (Budapest), Sebestyén László (Budapest), Seifert 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 6 

Matthias (Zürich), Stamler Imre (Somogyjád) és Szabó Erzsébet (Székelyudvarhely). 

Az elnök ismét én lettem. Elnökséget és elnököt egy évre választottunk.  

Ezután került sor évünk utolsó eseményére, a Nyolcadik (Kaposvári) 

Magyar Őstörténeti Találkozóra (lásd: Acta VIII/3.), amelyet Kaposvárott 

tartottunk július 11-től 17-ig, dr. Gyenesei István Somogy Megye Közgyűlési 

elnöke és Szabados Péter kaposvári polgármester védnökségével. 

A magyar sajtó, rádió és televízió körében eddig soha nem tapasztalt 

érdeklődést váltott ki a találkozó. Aligha volt az országban olyan országos lap és 

Somogyban olyan helyi sajtótermék, amelyik ne adott volna legalább egy rövid 

hírt rólunk. A különböző rádió és TV adók többször is, néha egy teljes órás 

műsorral számoltak be a Találkozóról. 

A Találkozón a szakemberek három világrész tizennégy országából vettek 

részt. Huszonegy szakember harminc előadást tartott. A résztvevők száma 

száznyolc volt. Egész napos kirándulás keretében megtekintettünk több somogyi 

ásatást és honfoglalás-korabeli emléket, Kaposmérőn pedig egy magyar lovas-

íjas bemutatót. 

Elhatároztuk, hogy 1994 augusztusában az Őstörténeti Találkozót, majd 

pedig a Magyar Történelmi Iskolát Tapolcán tartjuk, mégpedig két egymás után 

következő héten. A Találkozón – eddigi szokásunknak megfelelően – ismét 

kiosztottuk a jövő évi két fő rendezvényünkre a meghívókat. A két rendezvény 

védnöke Svájc magyarországi nagykövete mellett most már három megye: 

Somogy, Zala és Veszprém – elnöke. Elhatároztuk ugyanis, hogy egyenlőre 

ebben a történelmileg rendkívül érdekes három megyében maradunk 

rendezvényeinkkel. 

Nyolc év után először éreztük, hogy munkánk gyümölcse érni kezd. A 

Találkozón kezdeményeztük a magyar őstörténet oktatásának reformját abban a 

szellemben, amit egyesületünk képvisel. Javaslatunkat egy-egy emberünk 

személyesen vitte valamely illetékeshez azzal a kéréssel, hogy fogadjanak 

bennünket és kezdjünk erről tárgyalni. A Találkozón nagy vita volt arról, hogy 

feladatunk-e nekünk ilyen javaslatok kidolgozása, hiszen ezzel kihívjuk magunk 

ellen a „hatalmasok” haragját. Mivel mi nem veszekedni, de saját 

eredményeinkre hivatkozva jobbítani szeretnénk, a Találkozó a közösen 

kidolgozott előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

Az utolsó napon ökumenikus istentiszteleten közös imával kértük 

Istenünket: segítsen bennünket abban, hogy a helyes úton járjunk. 

 

Uster, 1993. magvető hava 
 

http://mek.oszk.hu/06500/06527/06527.pdf
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Rőczei György (Budapest) négy egyesületi képeslapunkat tervezte  
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Rőczei György (Budapest) négy egyesületi képeslapunkat tervezte 
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I. magyar történelmi iskolánk. Szeged, 1992. augusztus 23–29. A résztvevők. Elöl prof. Fejes 
Pál az iskola vezetője és házigazdája 

Dr. Holéczy Ákos zenés előadása Zürichben, 1993. szeptember 14.: „János Vitéztől a Szabin 
nők elrablásáig”. Vendéglátó a Csihák házaspár és dr. Missura Tibor. Vendégünk Bánki László 

a Magyar Televízió zenei rendezője 
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VIII. magyar őstörténeti találkozónk. Kaposvár, 1993. július 11–17. Előadó Pál Lajos és fia 
(Tiszapéterfalva/Kárpátlaja). Elnököl dr. Magyar Kálmán 

 

Fogadás a városházán Kaposvárott. Középen Szabados Péter polgármester, egyesületünk 
tagja… 
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…és a megyeházán. A főhelyen dr. Gyenesey István megyei elnök és dr. Csihák György 
 

Előadás Budapesten a Hadtörténeti Intézetben tartott sorozatunk keretében a Szent Korona 
menekítéséről 1993. november 23-án 14.30-kor. Középen áll az előadó vitéz Somorjai Béla 

St. Gallenből. A Mattsee emlékmű képét nézik az egykori koronaőrök 
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Részletek a 4. és a 23. 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. 

 

 




























































































































