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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története  

XIII. 
 

 

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 (1997–1998): 

 

 

A Krisztus utáni 1998. év. 

,,A taggyűlés tiszteletteljes köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik lehetővé 

tették, hogy az egyesület kiadjon eddig húsz könyvet és nyolc képeslapot. Ezen 

kiadványok egyedülálló bizonyítékai annak, hogy az Egyesület az egyetlen olyan 

tudományos műhely, amelyben a magyar nemzeti történelemkutatás és a magyar 

nemzeti történelemírás eredményeit és hagyományait, a nyugaton élő, elsősorban 

magyar származású kutatónemzedék, a Kárpát-medencében élő kutatókkal való 

rendszeres és szoros együttműködésben, átmenti és továbbfejleszti.” Idézet az 

1998. évi taggyűlésünk jegyzőkönyvéből. 

Ez az év, számunkra január 12-én kezdődött. Die Kultur der Abtei Sankt 

Gallen, azaz a Szent Galleni Apátság kultúrája címmel kiállítás nyílt a debreceni 

Déri Múzeumban, St. Gallen Kanton, valamint a Kanton levéltára és könyvtára 

rendezésében. Mind a könyvtár, mind a levéltár igazgatója egyesületünk tagja. A 

kiállítást egyesületünk kezdeményezte 1990-ben. Azóta bejárta az egész világot. 

Debrecenből a kiállítás Budapestre jött a Nemzeti Múzeumba, onnan a 

soproni városházába, majd a keszthelyi Festetics Kastélymúzeumba, ahol 

augusztus 26-áig volt nyitva. A kiállítást mintegy százezer ember tekintette meg. 

A budapesti megnyitón a Nemzeti Múzeumban a szakma és a közélet mintegy 

háromszáz kiválósága jelent meg. Ezen a napon, az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetemen németnyelvű tudományos ülésszakot rendeztünk a 

budapesti svájci követséggel és St. Gallen Kantonnal, Die Ungarn und die Abtei 

Sankt Gallen, azaz A magyarok és a Szent Galleni kolostor címmel. Előadott egy 

német, két svájci (egyesületünk tagjai) és öt magyar szakember – az előadások 

anyagát kétnyelvű kötetben megjelentettük (lásd: Acta XIV/3.). Nem árt 

megjegyezni, hogy a budapesti és más magyar újságban megjelent „méltatások” 

kiemelik, milyen barbár módon pusztították eleink a kolostort. (Hajdú-Bihari 

Napló 1998. 1. 23, Magyar Hírlap 1998. 3. 20.). 

A magyar kulturális kormányzat – honfoglalásunk ezeregyszázadik, 

jubileumi évében – se a rendezvényhez, se a kötethez egyetlen fillérrel sem volt 

hajlandó hozzájárulni. A kiállítás és a kiadvány teljes költéségét – leszámítva 

azt, hogy a múzeumok a helyt adták – Svájcból kellett biztosítsuk. A Nemzeti 

Múzeumba a maghívót, a háromszáz vendég részére adott állófogadást – 

Svájcból, magánpénzből fedeztük. 

Az Annales Sangallenses maiores a 925. évnél följegyzi: „Agareni 

monasterium sancti Galli invaserunt. Wiberata martyrisata est. „Ez a történelem 

– a többi képzelet. Magyarul: „Az agarenik Szent Gallusz kolostorát 

megtámadták. Wiboráda mártírrá lett.” A heidelbergi Berschin professzor 

előadásában rámutatott, hogy a legújabb német irodalomban (Propylan 

http://mek.oszk.hu/06100/06107/06107.pdf
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Weltgeschichte) – nyilván az egyre brutálisabb világ hatására – már az áll, hogy 

a magyarok Viborádát a nyakán lévő lánccal verték agyon. 

Ugyan mit teszünk, hogy a német történelemírás ezer éve ránk kent 

gyalázatával szembekerüljünk? A frankfurti könyv-világkiállításra benyújtott 

pályamunkáinkat olvasatlanul visszaküldték. Érdemes végignézni a kiválasztott 

művek jegyzékét.  

Sajnos, még mindig nem járt el az idő – egyesületi céljaink és munkánk felett. 

Az év folyamán egy övezeti találkozónk volt (lásd: Acta X/3.). Ismét a 

csíksomlyói búcsú előtt Csíkszeredában, dr. Faragó József kolozsvári 

professzor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a néprajztudomány doktora 

elnökletével. A rendezvényen 18 szakember 16 előadással szerepelt 270 résztvevő 

előtt, akik két világrész (Európa, Amerika) öt országából (Magyarország, Románia, 

Svájc, Szlovákia, USA) voltak. A résztvevők 82%-a 30 éven aluli. A rendezvényt 

Csíkszereda város és az RMDSZ csíkszeredai szervezete támogatta. 

Áprilisban – dr. Uzsoki András, magyarországi alelnökünk szervezésében 

– egyháztörténeti konferenciát rendeztünk Veszprémben, a veszprémi 

érsekséggel és a Veszprém Megyei Oktatási Központtal, ahol elhangzott 11 

előadás 68 résztvevő előtt. 

A 13. magyar őstörténeti találkozónk és a 7. magyar történelmi iskolánk 

Tapolcán volt augusztus 9. és 16. között (lásd: Acta XIII/2.). A találkozó elnöke 

dr. Szádeczky-Kardoss Irma a történelemtudomány kandidátusa volt, az iskola 

vezetője dr. Pandula Attila ELTE adjunktus. A találkozón 246 fő 3 világrész 

(Amerika, Ázsia, Európa) 9 országából (Anglia, Kanada, Németország, 

Románia, Svájc, Szlovákia, Thaiföld, USA) megvitatta 15 szakember 22 

előadását. Az iskola tárgya az 1848—1849-es magyarországi polgári forradalom 

és szabadságharc volt. Az oktatás keretében 3 országból (Magyarország, Svájc, 

Thaiföld) 21 előadó 16 szakelőadása hangzott el, amit a résztvevőkkel 

megvitattak. Előadott Svájc magyarországi nagykövete is – egyesületünk tagja. 

Az iskola tárgyához kapcsolódóan minden reggel 1848-as katonadalokat 

tanultunk, esténként pedig négy, a tárgyhoz fűződő filmet megnéztünk. Az 

egyiket megvitattuk Csoóri Sándorral, a Magyarok Világszövetségének 

elnökével és Sára Sándorral, a Duna Televízió elnökével. Somogyi Győző 

festőművész kiállította, és egy estén személyesen bemutatta a szabadságharc 

katonáiról készített festményeit. A rendezvényt anyagilag támogatta az Illyés 

Közalapítvány, Somogy és Veszprém megye, Tapolca és Veszprém városa, 

továbbá a Pán-Európa Mozgalom Tapolcai Tagozata. A legtöbb költséget ismét, 

mint mindig, egyesületünk tagsága vállalta. Az iskola résztvevőinek 81%-a 

harminc éven aluli volt.  

Egyesületünknek egy ilyen rendezvény nyolc-tízezer svájci frankjába 

kerül. Ehhez jön egyesületünk tagjainak személyes áldozatvállalása, akiket pl. 

nyugaton ezért a tevékenységükért biztosan senki sem honorál. Mindenkor a 

http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06536/06536.pdf
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pénzügyi támogatást kizárólag a rendezvényre érkező vendégek kapják 

költségtérítés címén. Nem sajnáljuk az utóbbi időben gomba módjára szaporodó 

hasonló rendezvényektől és vállalkozásoktól se a látogatókat, se a nekik juttatott 

pénzt. Viszont látni kell, hogy a mi egyesületünk ezeket a rendezvényeit 

immáron tizenhárom éve szervezi, és például nem egy-két éve fedeztük fel a 

honfoglalást – mint a többiek, kivétel nélkül. Rendezvényeink szellemét és 

színvonalát a többi nem éri el. 

Idén adott az Illyés Közalapítvány 180, Veszprém Megye 100, Veszprém 

város 50 és Somogy Megye 15 ezer forintot. Ez volt a takarónk, amíg 

nyújtózhattunk. Könyvre már évek óta egy fillért se kapunk. Ez volt az első év, 

hogy emiatt saját könyvet nem adhattunk, de kisegített Nagy Gyula Kanadában 

élő tagunk, aki átadott nekünk egy 1848–1849-el foglalkozó könyvét, amit 

minden résztvevő ingyen kaphatott. Tapolca városa adta az infrastruktúrát 

(terem, az előadások technikai feltétele, leírás, sokszorosítás stb.). A fent 

említetteken kívül a többi védnök felénk se nézett – kivéve dr. Csapó József 

nagyváradi szenátort, kedves feleségével, aki megtisztelt bennünket 

látogatásával. Azért, mint minden évben, minden védnökünknek elküldtük 

köszönetünket és beszámolónkat, valamennyi résztvevő aláírásával és 

mindazzal, amit a résztvevők kapnak (könyv, kitűző, diploma stb.). 

Augusztus 9-én volt egyesületünk évi rendes taggyűlése, amelyen a 116 

egyesületi tag közül 39-en vettünk részt. Az egyesületbe eddig fölvettünk 

összesen 220 természetes személyt. Ebből elhunyt 29, kilépett 10 és – 

kölcsönösen elfelejtve 65. Tagdíj nálunk nincs. 

Csak a rendezvényeinken eddig elhangzott több mint 350 tudományos 

előadás, négy világrész 22 országából származó, közel 200 résztvevő előtt. 

Minden egyesületi tagunkat ünnepélyes keretek között a tagságba 

beiktatjuk és értékes egyesületi emblémát kap. Az alapító tagok és a dísztagok 

diplomát is kapnak. Egyeseket örökös tagnak választunk, akik faragott táblát 

kapnak az egyesülettől. A következő, eddig elhunyt tagjaink előtt az egyesület 

egész taggyűlése tisztelgett évről évre: Arady Eric Sydney, Árkay László 

Montreal, Balás Gábor Budapest, Blaskovics József Prága, Fiala Ferenc 

Saarbrücken, Frech' Miklós Keszthely, Gonda Ferenc Budapest, Götz László St. 

Pölten, Gyenes József Budapest, Hallay István Toronto, Hóka Mihály New 

York, Jánszkyné Papp Éva Los Cocos, Kállay István Budapest, Kazár Lajos 

Canberra, Kovács János Hückelhovan, Kovárczy István Malmö, Manz Heinz 

Zürich, Mile Tibor London, Nádasdy Erzsébet és Jenő London, Quarz Sepp-

Rudolf Landau, Sándorfi György Budapest, Sárkány Kálmán Budapest, 

Sebestyén László Budapest, Szalay Zsigmond Tyúkod, Szűk Ödön Szentendre, 

W. Vityi Zoltán Mátészalka, Zichy Irén Stockholm. 

A taggyűlés köszönetét fejezte ki az egyesület érdekében kifejtett 

tevékenységért az alábbi személyeknek: Beke Zoltán Rozsnyó, Bergou Jánosné 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 

 

 

 6 

Budapest, Caratsch Claudio Bern, Gedai István Budapest, Lányi Ernő Budapest, 

Pandula Attila Budapest, Pataki Imre és Sántha Pál Vilmos Csikszereda, Sipos 

Anna és Lajos Marosvásárhely, Uzsoki András Balatonfüred, Vogler Werner St. 

Gallen. 

Egyhangúlag, egy évre ismét engem választottak elnökké, és egyhangúlag 

a következő személyeket az elnökségbe: Aerni Agathon Bern, Almási Gábor 

Heidelberg, Beke Zoltán Rozsnyó, Bergou Jánosné Budapest, Bürgin Gerold 

Zürich, Csámpai Ottó Pozsony, Dani Pál London, Domokos Levente Székely-

keresztúr, Herényi István Budapest, Juba Ferencz Bécs, Kovács Veronika 

Helsingborg, Kováts Zoltán Szeged, Lányi Ernő Budapest, L'Eplattenier Yvette 

Zürich, Lindegger Péter Winterthur, Loewengreen Irén Zürich, Lukács József 

Kassa, Mátyus Gyula Kecskemét, Nagy Kálmán Budakeszi, Pandula Attila 

Budapest, Sándorfi György Budapest, Sántha Pál Vilmos Csíkszereda, Sipos 

Anna és Lajos Marosvásárhely, Szádeczky-Kardoss Irma Budapest, Uzsoki 

András Balatonfüred, Vogler Walter St. Gallen. Ezt követően a díszelnökségbe 

iktattuk Csámpai Ottót Pozsonyból és Sántha Pál Vilmost Csikszeredából. 

Budapesti évzáró ünnepségünk előadója volt dr. Zachar József a Magyar 

Tudományos Akadémia (a történelemtudomány) doktora, a Hadtörténeti Intézet, 

Levéltár és Múzeum tudományos főigazgató helyettese, honvéd ezredes, Zrínyi 

díjas hadtörténész, a francia és az osztrák legmagasabb tudományos kitüntetés 

birtokosa, egyesületünk alapító tagja.  

Hazánkban ismét új szelek fújnak. Sokan reménykednek, mások 

csalódásukban még mélyebbre húzódnak. Régi és új sebek véreznek. A népesség 

tovább csökken. Az abortuszok száma évi hetvenezer – az abortálók egynegyede 

kiskorú. 

Hajtsuk le fejünket és próbáljuk a magyarral megszerettetni hazáját. 

 

Zürich, 1998. télelő hava 
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A plakát 50 országban, 160 városban, a kiegészítő szövege 30 nyelven 
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„Die Ungarn und die Abtei Sankt Gallen”. Acta Historica Hungarica Turiciensia IV. évf. 1. 

szám. 1991. Tudományos ülés az ELTE-n és kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1998. 

március. A kiállítást mi kezdeményeztük és megvalósult 160 helyen, 50 országban, 30 

nyelven. Ez volt az első rendezvény, amiért egyesületünket előterjesztették az EU René 

Descartes tudományos díjra. A képen a kiállítás főszervezője, dísztagunk dr. Vogler Werner, 

Kanton St. Gallen főlevéltárosa budapesti előadásán, 1998. március 3-án 

Hilary Clinton St. Gallenben a „Szent Galleni Apátság kultúrája” kiállításunk megnyitóján 

Vogler Werner dísztagunk, a Kanton levéltárosa társaságában 
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Báró Apor Ferenc és a svájci követség titkára Gasser Rolf a kiállításon 

A Magyar Nemzeti Múzeum-beli ünnepélyes megnyitó után vacsora a svájci követ  

rezidenciáján. Képen az asztalnál Honti Mária államtitkár, Stöckling Hanns Ulrich St. Gallen 

kanton elnöke, dr. Katona Tamás a MTA részéről, dr. Gedai István a Múzeum főigazgatója 

(alapító tagunk), dr. Csihák  György, dr. Vogler Werner, Caratsch Claudio nagykövet 

társaságában 
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Hatodik övezeti történésztalálkozónk. Csikszereda, 1998. május 27–29. Kerekasztal 

beszélgetés: dr. Herényi István, magyarországi alelnökünk, dr. Faragó József, a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja (Kolozsvár), romániai alelnölkünk, prof. Ferenczi István 

(Kolozsvár) és Bíró Donát tagunk (Szászrégen), valamint Cserey Zoltán, a Székely Múzeum 

aligazgatója (Sepsiszentgyörgy) 

Egyháztörténeti konferenciánk a veszprémi érsekséggel. Veszprém, 1998. április 22. Az egyik 

előadó: dr. Kovács Imre Endre dísztagunk, a magyarországi premontrei rend alperjele 

(Csorna), elnököl dr. Uzsoki András dísztagunk (Tihany) és Bauer Nándorné, a megyei 

pedagógiai intézet igazgatója 
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XIII. őstörténeti találkozó és VII. történelmi iskola. Tapolca, 1998. augusztus 9–16. Az 

előadó Csajághy György és felesége Duha Julianna (Pécs), elnököl dr. Timár Sándor (Timaru-

Kast Alexander), Ingelheim  

 

Előadó Somogyi Győző (Salföld), elnököl dr. Szádeczky-Kardoss Irma (Budapest) 
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Az előadó dr. Takács József (Tiba) 

Az előadó dr. Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest), elnök Darai Lajos Mihály 
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Alapító tagunk és tudományos tanácsunk elnöke Zachar József ezredes, a MTA doktora 

ünnepélyes beiktatása és székfoglalója: „Ezeregyszáz év békekötéseink tükrében”, évi 

záróünnepségünkön Budapesten 

 

Szent Gállen 

 

 

Részletek a 24., a 30. és a 31. 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. 

 

 

 












































































































