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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

XIV. 
 
 

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 (1998–1999): 
 
 

Az új évezred előtti utolsó év. 
Igaz, nem az fontos, hogy melyik évben járunk, hanem az, hogy mit teszünk. 

Mégis, van annak valami szerepe, hogy egyesületünk jövőre tizenöt éves lesz és 
egy új évezred fordulóján vagyunk. Többek javaslatára hozzáfogtunk 1986-ban 
fogalmazott „Nyilatkozat”-unk újrafogalmazásához. Kibővítettük és új ruhába 
öltöztettük. 

A második hó végén, mintegy harminc résztvevővel megalakítottuk 
Kolozsvárott egyesületünk erdélyi asztaltársaságát, ahol határozatba ment, hogy 
havonta egyesületi összejövetelt rendezünk. A szervezést Faragó József, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja, Palkó Attila régész-történész és Kiss 
Ármánd festőművész-tanuló, kolozsvári barátainak vállalták. 

Csikszeredában volt május közepén hetedik övezeti találkozónk, (lásd: 
Acta X/3.) Csikszereda város és a helyi RMDSZ védnöksége alatt. A találkozó 
elnöke Frisnyák Sándor tanszékvezető egyetemi tanár volt. A találkozó fő 
témája Transsylvánia története, jelene és jövője volt. A régió táj-, társadalom- és 
gazdaságtörténetét az előadók a Kárpát-medence (=megarégió) összefüggés- és 
kölcsönhatás-rendszerében mutatták be, hangsúlyozva a jelenségek és 
jelenségcsoportok specifikumait és a történelmi országrészek (Erdély, Alföld, 
Felvidék, stb.) egymást kiegészítő gazdasági jellegét. Az ezeregyszázéves 
évfordulóra való felkészülést szolgálta a Szent István életművét, az államalapítás 
jelentőségét értékelő előadás és kerekasztal beszélgetés. A rendezvényen két 
világrész hat országából tizennyolc előadás hangzott el, 80 résztvevő előtt. 

Egyesületünk tizennegyedik magyar őstörténeti találkozója és nyolcadik 
magyar történelmi iskolája ismét Tapolcán volt, augusztus elején (lásd: Acta 
XIV/1.). A találkozó fő tárgya Szent István és a magyar államalapítás, az iskoláé 
az első világháború és magyar történelmi következményei – volt. A rendezvény 
számos magyar és külföldi személyiség védnöksége alatt jött létre. A találkozón 
19 szakember 22 előadását vitattuk meg. A találkozó elnöke Lukács József 
kassai régész volt.  

Iskolánkban 21 előadó 23 előadása hangzott el és levetítettünk négy filmet, 
amelyek az iskola témájával foglalkoztak. (A filmvetítést mindig élénk vita 
követte. Az „Én is jártam Isonzónál” című film vitáját a szerzőpáros Gulyás-
testvérek vezették.) Volt két kirándulás, egy tábortűz – amit elvitt volna a vihar, 
ha a jó hangulat és tapolcai barátaink meg nem mentettek volna. A rendezvény 
kezdetén Veni sancte volt, egyesületünk dísztagja, Csere Sándor tapolcai 
kanonok szervezésében, a befejezéskor pedig ökomenikus istentisztelet a helyi 
reformált templomban, Csere Sándor kanonok, Kúti Géza nagytiszteletű úr és 
rendezvényünk résztvevői közös örömére. 

http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06802/06802.pdf
http://mek.oszk.hu/06800/06802/06802.pdf
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A rendezvényen négy világrész tizenhárom országából 289 személy vett 
részt, költségeit mindenkinek vállalnia kellett. A szomszédos országokból 
érkezők nagy része végül is költségtérítést kapott – főleg az Oktatásügyi 
Minisztérium, Veszprém megye és az Illyés Közalapítvány jóvoltából. A helyi 
rendezés költségeit ismét Tapolca városa fedezte. Egyesületünk költségeit 
mindig magunk vállaljuk, sőt az egyes előadók, szervezők is minden költségüket 
maguk fedezik, így a legtöbb költséget Egyesületünk és főleg előadóink viselik. 

A két, egyidőben zajló rendezvényt mindenki ingyen látogathatta, a 
tematikát összehangoltuk. Mivel az első világháború után – kissé nagyvonalúan 
fogalmazva – a gyepű veszett el, ezért az őstörténet keretében bővebben foglalkoztunk 
a gyepűvel. Az államalapítás pedig alkalmat adott arra, hogy foglalkozzunk 
Magyarország Szent Koronájával, a Szent Korona-eszmével és a magyar 
közjoggal – egészen napjainkig. A rendezvény első napján „Dunának, Tiszának 
egy a hangja” címmel műsoros estet rendeztünk – telt ház előtt. A műsorban 
fellépő együttesek: a sárközi „Csillagrózsa hagyományőrző néptáncegyüttes” 
(Decs), a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium leánykara, a diószegi 
citerazenekar, a Tiszapéterfalvai Zeneiskola népzenei csoportja, a nyitracsehi 
férfi éneklőcsoport, Csajághy György tárogatóművész Pécsről, bemutatták, hogy 
mennyire egységes és magasszíntű magyar műveltség él az egész Kárpát-
medencében, mindmáig: énekben, táncban, viseletben, zenében egyaránt. A 
rendezvény alkalmat adott arra is, hogy megnyissuk Kiss Ármánd festőművész 
erdélyi tájképkiállítását és Somogyi Győző festőművész „Huszárok az első 
világháborúban” című kiállítását. 

A rendezvény első napján tarottuk egyesületünk évi rendes taggyűlését, 
amelyen 42 egyesületi tag és három vendég vett részt. Négy egyesületi tagunkat 
elbúcsúztattunk örökre: Bakó Ferenc (Eger), Bürgin Gerold (Zürich), Kállay 
István (Budapest) és Stuber Paul (Grenchen).  

Az év folyamán hat könyvünk és egy füzetünk jelent meg: az 1988. évi 
Londoni Magyar Őstörténeti Találkozó kötete (lásd: Acta III/1.), az 1993. évi 
Kaposvári Őstörténeti Találkozó kötete (lásd: Acta VIII/3.), a Szent Gallen-kötet 
második kiadása (lásd: Acta XIV/3.) és három könyve két egyesületi tagunknak 
(lásd: Acta XIV/2., Acta XIV/4. és Acta XIV/6.) és a Fünfzehn Jahre UHVZ - A 
ZMTE tizenötéves 1985–1999. c. füzet (Acta XIV/5. – csak papír alapon). Az 
üzleti év negatív egyenleggel zárult. A taggyűlés elfogadta az elnök, az 
elnökség, a pénztáros, az ellenőrök és a szervezésben résztvevő többi személy 
beszámolóját és az egyesület érdekében kifejtett tevékenységükért az alábbi 
személyeknek köszönetét fejezte ki: Bergou Jánosné (Budapest), Csámpai Ottó 
(Pozsony), Csihák György (Zürich), Domokos Levente (Székelykeresztúr), 
Frisnyák Sándor (Nyíregyháza), Gódor József (Kecskemét), Kertész Károlyné és 
munkatársai (Tapolca), Kovács László (Tapolca), Kovács Veronika 
(Helsingborg), Körmendy József (Veszprém), Király Edit (Nagyenyed), 

http://mek.oszk.hu/05900/05930/05930.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06527/06527.pdf
http://mek.oszk.hu/06100/06107/06107.pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05921/05921.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06373/06373.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06783/06783.pdf
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Lindegger Péter (Winterthur), Pál Lajos (Tiszapéterfalva), Pandula Attila 
(Budapest), Parapatics Tamás és munkatársai (Tapolca), Sántha Pál Vilmos és 
munkatársai (Csíkszereda), Sibak András és munkatársai (Tapolca), Szádeczky-
Kardoss Irma (Budapest). 

A taggyűlés egy évre megválasztotta az elnökséget, engem ismét elnöknek, 
továbbá választott három évre két ellenőrt, valamint a díszelnökségbe Csámpai 
Ottót Pozsonyból, Sántha Pál Vilmost Csíkszeredából és Zachar Józsefet 
Budapestről.  

A Magyar Köztársaság oktatási minisztere T 300730-1676/1999 sz. 
alapítási engedélyével és T 302460-780/1999 sz. indítási engedélyével a 
történelemtanárok továbbképzését végezhetjük „A magyar történelem tanításának 
tartalmi és módszertani megújítása” címmel. Az engedélyt a Pilisborosjenőn 
székelő Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ 
javaslatára kaptuk. Lebonyolítására együttműködési szerződést kötöttünk a 
székesfehérvári központtal működő Kodolányi János Főiskolával. 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi egyetemmel kötött együttműködési 
megállapodásunk alapján pedig bekapcsolódunk az Egyetemen a történelem 
tanításába. 

Caratsch Claudio, Svájc magyarországi nagykövete, egyesületünk 
dísztagja, lefordította anyanyelvére, rétorománra a magyar himnuszt. Ezért – 
Magyarországról való távozása alkalmával – a magyar kormány magas kitüntetésben 
részesítette. A kitüntetést elfogadhatta – ami egy svájci diplomata esetében, 
Svájcban, kivétel számba megy. 

Az elnökség határozatára az évvégi záróünnepségeken nem szép 
előadások, hanem komoly, elmélyült elemzés következett. Számot vetettünk 
múltunkkal és felkészültünk a jövőre. Tizenöt évi munkánk eredménye: hét 
országban huszonkilenc nagyrendezvényen 732 előadás, amihez további 200 
településen, négy világrész huszonegy országban több mint ezer előadás jön, 
összesen mintegy tizenegyezer hallgató előtt. Előadásaink huszonhét kötetben 
mintegy harmincnégyezer példányban, több mint hetven ország közel ötszáz 
könyvtárában megtalálhatók, mindenütt, ahol magyarok élnek, vagy tanulnak a 
világban. Ez nem csak eredmény, de kötelesség is.  

Amint kötelez bennünket fölszentelt zászlónk is. 
 

Zürich, 1999. őszutó                                
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VII. övezeti történésztalálkozónk. Csikszereda, 1999. május 19–21.  
Az előadó dr. Hanusz Árpád (Nyíregyháza), az elnök Faragó József (Kolozsvár) 

 

Kerekasztal beszélgetés: dr. Barabási László, Sántha Pál Vilmos, Beder Tibor 
(főtanfelügyelő), Pataki Imre – valamennyien Csikszeredából 
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XIV. őstörténeti találkozó és VIII. történelmi iskola. Tapolca, 1999. augusztus 1–8. Az előadó 
dr. Földesi Margit PPKE egyetemi docens (Budapest), az elnök Balogh Rozália 

történelemtanár (Beregszász) 

Az előadó dr. Szakály Sándor a Duna TV alelnöke (Budapest),  
az elnök dr. Szádeczky-Kardoss Irma, kandidátus – mindketten egyesületünk tagjai 
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Az elnök prof. dr. Faragó József (Kolozsvár),  
az előadó prof. dr. Salamon Konrád az MTA doktora, ELTE (Budapest) 

 

„Dunának Tiszának egy a hangja”. A Nyitracsehi Férfi Kórus… 
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…és a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium leánykara 
 

…és az első „egyesületi házaspár”:  
Hadicska Tünde (Marosvásárhely) és Domokos Levente (Székelykeresztúr) az elnökkel 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 
 

 

 10 

Egésznapos kirándulás Keszthelyre 
 

Együttműködési szerződés aláírása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel. Budapest, 
2000. május 25. dr. Harai Dénes rektorhelyettes, Négyesi Lajos, dr. Szabó A. Ferenc,  
dr. Darai Lajos, Nagy Kálmán, dr. Csihák György, dr. Juba Ferenc, dr. Zachar József,  

Bergou Jánosné és a rektor Szabó Miklós tábornok, akadémikus 
 

Részletek a 30. és a 42. 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. 

 
























































































































































