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AA  ZZÜÜRRIICCHHII  MMAAGGYYAARR  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII  EEGGYYEESSÜÜLLEETT                          

TTAAGGJJAAIINNAAKK  CCÉÉLLJJAAII      

 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület az elfogulatlan, szabad történelem-

kutatás megvalósításának eszményét tűzte maga elé – érzékelve a törté-

netelméletek, történeti leírások egyoldalúságát és annak romboló következ-

ményeit, különösen az utolsó kétszáz év európai és világtörténelmében. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület erkölcsi és szakmai meggyőző-

désből, valamint az örökös történelmi viszálykeltés megszüntetésének re-

ményében, kijelenti, hogy a világörökség részének tekinti minden nép igaz 

történelmét. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület nem szándékszik az emberiség 

életét leszűkíteni bizonyos történelmi korokra, becsempészni e korszakok 

közé fejlődési irányokat és nem emeli egyik történelmi szereplőt sem a má-

sik fölé, hanem a történelmi időt az örökkévalóság megnyilvánulásának, a 

történelmi eseményeket az örökkévalóság üzenetének tartja. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület az idő, a tér és az emberi haté-

konyság egyöntetűségének, végtelenségének a múlt felé való kiterjesztésé-

vel kutatja az emberi történelemben a világ Istennek nevezett alapját és 

célját is. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őseinkben, elődeinkben közvet-

len jótevőinket, előkészítőinket és hagyományozóinkat látva keresi és elis-

meri régi mestereink érdemeit, akikről jószerével alig tudunk valamit, de 

akiknek mindent köszönhetünk. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület a Kárpát-medencei népek meg-

békélése kovászának tekinti a magyarságot, amely az eurázsiaiság hordo-

zója és megtestesítője, amely e híd és e kultúraközvetítő szerepét hosszú 

évezredek óta megszenvedett hivatásaként gyakorolja. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tudva és megismerve a mai Ma-

gyarország határain kívül élő magyarok e századi történelemkutatási érde-

meit és eredményeit is, valamint látva a történelemkutatás és -tanítás álla-

potát, s a környező országok és a világ képét a magyarságról és történel-

méről, alakítani és terjeszteni törekszik az egyetemes magyarság történelmi 

kutatási tevékenységét és ismereteit. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület mindezen okoknál fogva köte-

lességének tartja feltárni a magyar emberi múltat és egyetemes összefüg-
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géseit, ösztönzi e feltáró munkát és a munka módszertanának kialakítását, 

valamint nyilvánosságra hozza a világ magyarsága és többi népe számára a 

kutatásokban elért eredményeket, keresi és megvalósítja a nyilvánossá, 

köztudottá tétel leghatékonyabb formáit. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 1985-ös alapítása óta kezdetben 

Nyugat-Európában, majd a Kárpát-medencében évente rendszeresen elő-

adássorozatokkal, tudományos találkozókkal és történelmi iskolákkal jelent-

kezik és sok más módon jelen van a magyar tudományos közéletben. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület a rendezvényein elhangzott és 

megvitatott előadásokat sorra-rendre kötetekben megjelenteti, amivel ko-

moly tudományos űrt tölt be és egyedülálló küldetést teljesít, mert az érin-

tett témák és feldolgozásuk általában hiányoznak, illetve nem számítanak 

sikeresnek a hivatalosított hazai tudományosságban. A kötetek eljutnak 

mindenhová, ahol magyarok élnek vagy tanulnak. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület felkér minden magyart és nem 

magyart, akit a magyar történelem kutatása lelkesít, hogy segítsen az el-

kezdett kutatások folytatásában, kiszélesítésében, az elért eredmények szé-

lesebb körben való közkinccsé tételében, és a munkához elengedhetetlenül 

szükséges támogatás biztosításában. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület köszönettel tartozik mindazok-

nak, akik áldozatvállalása és támogatása nélkül az eddigi nem valósult vol-

na meg, illetve akiknek fennmaradásunkat és eredményeinket köszönhet-

jük: mindenek előtt egyesületünk tagjainak és támogatóinak, a svájci illeté-

kes személyeknek, hatóságoknak, és minden magyarországi kultuszminisz-

ternek 1988 óta. 
 

 

 

  
   


