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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története  

XII. 
 

 

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 (1996–1997): 

 

 

Isten kegyelméből és egyesületi tagjaink kiváló munkája eredményeként, 

egyesületünk életének tizenkettedik évében rendezhettük tizenkettedik magyar 

őstörténeti találkozónkat (lásd: Acta XII/1.) és hatodik magyar történelmi 

iskolánkat (lásd: Acta XII/1.). E hajdan mágikus számok, talán valami szerencsét 

rejtenek...  

A külső körülmények viszont egyre kedvezőtlenebbek számunkra, a békés 

építkezők számára. Jövőre a Hazában több választás, szavazás esedékes. Az 

emberek egyre jobban hirdetik, hogy elegük van a politikából – miközben egyre 

inkább belekeverednek. A társadalom egyre idegesebb – a magyarokat egyre 

kevésbé érdekli magyarságuk. Nő az „európai izgalom” – a cél Európa, és egyre 

kevésbé a nemzeti. Egyre sokasodik a panasz a könyvkiadás sanyarú helyzetéről 

– miközben egyre nő a rossz könyvek áradata. A társadalomban növekszik a 

gazdag–szegény ellentmondás. A szomszédos országokban a magyarok 

elszegényedése gyorsabban nő, mint Magyarországon. Nőttön nő a nyugati 

magyarság érzéketlensége és megosztottsága. A nemzethalál réme ismét egyre 

gyakrabban és mind komorabban fölmerül. 

Mi csak arra kényszerültünk, hogy magyarországi tagozatunkat jogutód 

nélkül megszüntettük. 

Újdonság egyesületünk életében, hogy Rozsnyón is rendszeressé váltak 

előadásaink. 

Övezeti találkozónk egy volt, Csíkszeredában (lásd: Acta X/3.), ismét a 

pünkösdi búcsú kapcsán. Valamivel szerényebben voltunk mint előzőleg, két év 

előtt, de most is volt 21 szakember, aki 12 előadást tartott az öt országból 

érkezett 84 résztvevő előtt. Pataki Imre, a Kriterion Alapítvány igazgatója 

javaslatára, ezentúl Szeredában minden évben lesz övezeti történésztalálkozónk. 

A rendezvény számára eddig is ő biztosította a helyet. Sántha Pál Vilmos pedig 

a szervezés lelke. Isten áldja őket.  

Az őstörténeti találkozónk és az iskolánk idén ismét Tapolcán volt (lásd: 

Acta XII/1.). A találkozón 47 szakember 19 előadását vitattuk meg 264 

résztvevői előtt. Az iskolában 11 előadó 16 előadást tartott a 3 világrész 15 

országából érkezett 298 résztvevő előtt. Az iskola tárgya volt „A nemzetállamtól 

az övezetek Európájába a 20. században”. Az utolsó napon szavaztak a 

résztvevők: 61-en adtak szavazatot. A NATO-csatlakozás mellett 36-an, míg 

ellene 23-an szavaztak, 2 „nem, tudom” volt. Az európai közösséghez való 

csatlakozásunk mellett szavazott 38 és ellene 21, tartózkodott egy. A szavazáson 

való résztvétel 30% alatt maradt. Győztek az álmodozók, a csodavárók. 

Feltehetően így lesz ez a valódi választáson is. 

http://mek.oszk.hu/06800/06837/06837.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06837/06837.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06837/06837.pdf
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A rendezvény első napján volt egyesületünk szokásos évi taggyűlése – ahol 

ismét több, nagyszerű barátunktól búcsúztunk örökre: Frech‘ Miklós 

Keszthelyről, Zichy Irén Stockholmból és Sebestyén László Budapestről távozott 

az égi hazába. Az egyesületnek 120 tagja van 4 világrész 18 országában. A 

taggyűlés köszönetét fejezte ki az egyesület érdekében kifejtett tevékenységéért 

a következő személyeknek: Caratsch Claudio (Bern), Beke Zoltán (Rozsnyó), 

Bíró Bálint (Kaposvár), Germann Georg (Bern), Hausz Árpád és Jónás József 

(Kaposvár), Pataki Imre és Sántha Pál Vilmos (Csíkszereda). Eddig kiadtunk 

összesen 18 könyvet. Az év folyamán jelent meg az 1996. évi őstörténeti 

találkozónk és iskolánk könyve (lásd: Acta XI/1.), továbbá Germam Georg, a 

Berni Történelmi Múzeum igazgatója könyve: A Berni Történelmi Múzeum 

magyar emlékei, címmel, két nyelven, színes képekkel, a budapesti svájci 

nagykövet ajánlásával (lásd: Acta XI/3.). Találkozónk és iskolánk jövőre is 

Tapolcán lesz – az iskola 1848 jegyében. 

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen októberben, Svájc és 

Magyarország címmel tudományos konferenciát rendeztünk Svájc magyarországi 

nagykövete, az Egyetem, a Magyar Külügyi lntézet és a Svájci-Magyar 

Tudományos Együttműködési Bizottság közreműködésével. A rendezvény a 

Bank Vontobel AG támogatásával jött létre. 

Nem tehetünk másként: dolgozunk tovább a magyar nemzeti öntudat 

erősítésén – miközben a cél egyre hangosabban összeurópai, világpolgári. 

 

Zürich, 1997. földanya hava 

 

http://mek.oszk.hu/06500/06503/06503.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05935/05935.pdf
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V. övezeti történésztalálkozónk. Csíkszereda, 1997. május 15-17. Dr. Boros László és alapító 

tagunk, prof. dr. Frisnyák Sándor (mindketten Nyíregyháza)... 

 

...és valamennyien – mint minden ilyen alkalommal – a csíksomlyói zarándoklaton (előtérben 

áll) Csihák György 
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XII. őstörténeti találkozó és VI. történelmi iskola. Tapolca, 1997. augusztus 10–17. A nagy 

hőségben jólesik a dinnye! Középen (ül) Sipos Anna (Marosvásárhely), aki férjével hét 

alkalommal hozott nagyrendezvényünkre egy-egy nagy buszt, tele erdélyivel 

A tapolcai városi mozi kedves dolgozói, akik hat éven át voltak hűséges, mindenkor szíves 

segítő társaink. Elöl (ül) az igazgató: Mészáros Daisy 
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Szolanovszky Zsigmond erdélyi világutazó (Sydney), aki már akkor járt az ujguroknál, 

amikor Magyarországon erről beszélni még nem volt divat 

A Svájc és Magyarország konferencia hallgatósága a budapesti Közgazdasági Egyetemen.  

Az első sorban (szemüveges) Krajczár Gyula Komárom polgármestere 
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Mikes Kelemen Középiskola. Beregszász, 1997. november 10. Az egyesület egész napos 

bemutatkozó rendezvénye. A képen Herényi István, Nagy Kálmán, Papovics Vlagyimir 

tanfelügyelő és Balogh Rozália történelemtanár (Beregszász) és Csihák György.  

Aki fényképez: Pál Lajos dísztagunk, az ottani zeneiskola igazgatója (Tiszapéterfalva) 

Erdély                                                   Hargita Megye 

 

 

Részletek a 30. és 50. 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. 

 

 

 






















































































