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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

XV. 
 
 

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 (1999–2000): 
 
 

Az ezredév utolsó éve egyesületünk életének tizenhatodik éve volt. 
Néhány meglepetéssel kezdődött. 
Másodjára jártam Ausztráliában, ahol háromévente, az év fordulóján 

magyar kongresszus van. Kihasználva az alkalmat, feleségemmel körülutaztuk 
ezt az országot, ami egyszerre egy sziget és egy világrész is. Három évvel 
ezelőtt már több barátot sikerült szereznem egyesületünknek és idén már azzal 
fogadtak Melbourne-ben, Sydney-ben és Hobartban, hogy – Erdély után – ők is 
megalakították egyesületünk asztaltársaságát. Szerveztek ez alkalommal több 
találkozót, előadást és kérik könyveinket, hogy legalább így részesei lehessenek 
munkánknak. 

Mindenben üröm volt mérges levelezés, ami az egész évet keserítette. 
Pályáztunk egy könyvtervünkkel valamely rangos alapítványnál, ahonnan 
alamizsnaszerű összeget kaptunk, és a könyvet képező huszonöt beadott 
kéziratunkból nyolcat adtak vissza. Egy másik pályázatunk esetében, majdnem 
elveszett a kapott kis pénzecskénk, mert akinek a számlájára ment, sokáig 
tagadta, hogy nála van, a végén visszautalta a pénzt annak, aki adta, mondván, 
hogy az elszámolási határidő lejárt. 

Tavasszal együttműködési megállapodást kötöttünk Budapesten a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel – az egyetlen magyar egyetem, ahol 
katonatiszteket képeznek. Ebből az alkalomból szép ünnepség keretében az 
egyetem rektora zászlónkra szalagot kötött. A naptári év két egyetemi félévében 
egyesületünk tagjai előadással résztvettek az egyetem tudományos rendezvényein, 
az oktatás keretében pedig egyesületünk tizenkét tagja tizennyolc előadást 
tartott. A következő évi őstörténeti találkozónkat és történelmi iskolánkat is az 
egyetemmel közösen rendezzük – a közös előkészületek megkezdődtek. Az egyetem 
vállalta, hogy egyesületünk adatait, néhány iratát és valamennyi könyvünknek 
legalább a tartalomjegyzékét az internetre teszi. 

A Magyar Köztársaság oktatási minisztere T 300730-1676/1999. számú 
alapítási engedélye és T 302460-780/1999. számú indítási engedélye lehetővé 
teszi, hogy egyesületünk Magyarországon a történelemtanárok továbbképzését 
végezze. Az oktatásban csak egyesületünk tagjai vehetnek részt. A miniszter 
által hitelesített programot mi állítottuk össze, kiadványaink képezik a kötelező 
és az ajánlott irodalom gerincét. A bonyolításra együttműködési szerződést 
kötöttünk a székesfehérvári székhelyű Kodolányi János Főiskolával, amely az 
ország első magánfőiskolája, amely diplomát ad, jelenleg ötezer hallgatója van, 
és amely az engedélyeztetést végezte és annak magas költségét állta. A főiskola 
egyesületünk tagját, a továbbképzést főigazgató-helyetteseként kezdeményező 
Darai Lajost jelölte programfelelősnek, amit a miniszter megerősített. 
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Szakmai felelősségünk komolyodik. Már nemcsak vitatkozunk 
találkozóinkon, nemcsak saját iskolánk van évente egy hétig, hanem egyetemen 
rendszeresen oktatunk és történelemtanárokat kell tanítanunk. Tudományos 
munkánk szervezettebb és rendszeressé vált. Elnökségünk határozatára 
létrehoztuk az egyesület tudományos tanácsát. Elnöknek kértük Zachar Józsefet, 
a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Zrínyi díjas történészt, 
egyesületünk alapító tagját, aki megkapta mind a francia, mind az osztrák 
köztársaság elnökétől a tudományos munkásságért adható legnagyobb 
kitűntetést is. Így ő a leginkább kitűntetett magyar történész ma Magyarországon. 
A tanács titkára lett Csámpai Ottó a Nagyszombati Egyetem tanszékvezető 
helyettese, aki a Zrínyi Egyetemmel való tudományos együttműködésünket 
szervezi, Darai Lajos, aki a tanárok továbbképzéséért felelős, Pandula Attila az 
ELTE adjunktusa, iskolánk vezetője, Sántha Pál Vilmos romániai alelnökünk, 
aki az ottani tevékenységünkért felelős, Szabó A. Ferenc a Zrínyi Egyetem 
tanára, aki a Zrínyin, oktatásunkat szervezi és Csihák György, aki az őstörténeti 
találkozóink felelőse. A tanács tagja Faragó József professzor Kolozsvárról, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja, Fejes Pál egyetemi tanár Szegedről, az 
MTA doktora, Frisnyák Sándor tanszékvezető egyetemi tanár Nyíregyházáról, 
az MTA doktora, Harai Dénes a Zrínyi Egyetem rektor-helyettese, Herényi 
István kandidátus Budapestről, Juba Ferencz tengerészkapitány, hajóorvos, 
jogász, Bécsből, Lányi Ernő ny. térképész Budapestről, Nagy Kálmán ny. 
huszárezredes Budakesziről, Starmüller Géza művészettörténész Kolozsvárról és 
Vízi László Tamás tanszékvezető főiskolai docens Székesfehérvárról.  

A teljes évi előkészület és szervezkedés után sem sikerült egyetlen 
történelemtanár-továbbképzési csoportot sem indítanunk. Oka lehet az ügyetlen 
szervezés, de az is, hogy a pedagógusok úgy vélik: rosszul vannak fizetve, miért 
képeztessék magukat, ami pénzbe is kerül? Illetve éppen ez évben vonta vissza a 
miniszter a kötelező továbbképzési kötelezettséget. A Kárpát-medencében 
egyébként is – zord szelek járnak. Nő a szegénység, az elégedetlenség – miközben 
óriási vagyonok képződnek. Egyre több a koldus és a milliárdos. Évek óta több a 
koporsó, mint a bölcső.  

Egyesületünk tagja, Claudio Caratsch, svájci nagykövet Budapesten, 
kérésünkre lefordította a magyar himnuszt a rétoromán nyelvre és egy 
ünnepségen Svájcban elénekelte Michael Sauser, akinek édesanyja magyar. 
Sauser több mint száz nemzet himnuszát énekli eredeti nyelven. Amikor a követ 
Magyarországról távozott, magas kitüntetést kapott, kiemelten a himnusz 
fordításáért. Egy svájci követ nem fogadhat el kitüntetést idegen országtól – ezt 
elfogadhatta. 

Az év folyamán két övezeti történésztalálkozónk volt. Április 27-től 29-ig 
a Sárköz fővárosa, Decs Nagyközség adott otthont a rendezvénynek, azon belül 
a Faluház, Bognár Cecil igazgatóval az élen (lásd: Acta XV/2.). Az 

http://mek.oszk.hu/05900/05926/05926.pdf
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Önkormányzati Testület viselte a helyi költségeket és gondoskodott a kiegészítő 
rendezvényekről, Biczó Ernő polgármesterrel és Kokos László alpolgármesterrel 
az élen. A találkozó tárgya volt Délközép Kárpát-medence kultúrája, különös 
tekintettel a sárközi települések kialakulására és népi kultúrájuk fejlődésére. A 
találkozón két világrész (Amerika, Európa) négy országából (Románia, Svájc, 
USA és Magyarország) származó előadók vettek részt. A megjelent huszonnégy 
szakember huszonegy előadást tartott, amelyet három kerekasztal beszélgetés 
formájában megvitattunk, bevonva a mintegy 231 főnyi közönséget is, akik 
között a harminc éven aluliak aránya 62% volt. A rendezvényen résztvett az 
MTA két doktora, három munkatársa, négy kandidátus és a térségből számos 
muzeológus, helytörténész, néprajzkutató, művész stb. A polgármesteri 
fogadáson sárközi ételkülönlegességeket és borokat ismerhetett meg a 
közönség, a bemutatóhoz a Gyöngyösbokréta kórusa énekelt. A Csillagrózsa 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes pedig a sárközi népzene és néptánc tárgyában 
tartott előadás keretében szerepelt. Április 30-án, millenniumi emléknapon, 
ökumenikus istentisztelet volt, majd a Honvédelmi Minisztérium politikai 
államtitkára átadta Decs nagyközségnek a millenniumi zászlót. Ezt követte a 
középkorban elpusztult Ete város helyén állított emlékmű avatása. A 
rendezvényt anyagilag támogatta több vállalat és egyéni vállalkozó is. 

A történelmi bányaváros, Rozsnyó volt a következő övezeti történész 
találkozó színhelye (lásd: Acta XV/3.), ahol Beke Zoltán tagunk vezetésével 
évek óta rendszeresen tartanak előadást egyesületünk tagjai. Kardos Ferenc 
polgármester s a város vezetői biztosították a helyi rendezés feltételeit és 
költségeit. A találkozó tárgya volt: „Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-
medencében, különös tekintettel a gömöri tájegységre”. A találkozón két 
világrész (Ausztrália, Európa) öt országából (Ausztria, Ausztrália, 
Magyarország, Szlovákia, Svájc) származó előadók vettek részt. A megjelent 
huszonhét szakember tizenkilenc előadást tartott, amelyet négy kerekasztal 
beszélgetés keretében megvitattunk, bevonva a mintegy 111 főnyi közönséget, 
akik között a harminc éven aluliak aránya 39% volt. Az előadók között volt hét 
egyetemi tanár és egy MTA doktor. Jelen volt régész, történelmi földrajzos, 
helytörténész, szociológus, filozófus, történész, tengerész, egyházi és világi 
szakember. A város polgármestere fogadást adott a vendégek tiszteletére, a 
Csemadok helyi szervezete egy hangulatos esetét szervezett, amelyen magyar és 
szlovák művészek ízelítőt adtak a vidék műveltségéből. 

Őstörténeti találkozónk fő tárgya „A magyar műveltség gyökerei”, az 
iskolánk tárgya „Az 1930-as évek magyar műveltsége” volt. Meghirdettük 
augusztus 6-tól 13-ig Vajára. Mivel a helyszínnel kapcsolatosan több 
bizonytalanság fölmerült, úgy döntöttünk, hogy a rendezvényt háromnaposra 
rövidítve, Felsőőrött (Oberwart) tartjuk (lásd: Acta XV/1.). A rendezvényen 
négy világrész (Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa) tizenkét országából 

http://mek.oszk.hu/06700/06792/06792.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06799/06799.pdf
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(Anglia, Ausztrália, Dánia, Kanada, Magyarország, Németország, Románia, 
Svájc, Szlovákia, Thaiföld, USA, Ausztria) származó előadók 20 előadását 
megvitattuk, összesen mintegy 47 főnyi közönség előtt. A téma kapcsán négy 
összefoglaló vita volt. A rendezvény keretében megalakítottuk az egyesület 
felsőőri asztaltársaságát Michael Racz Felsőőr polgármestere, egyesületünk 
díszelnökségének tagja kezdeményezésére. Mindegyik rendezvényünkön, 
minden résztvevő saját költségét maga fedezte.  

A rendezvény első napján tartottuk az egyesület évi rendes taggyűlését. Az 
egyesületnek 106 aktív tagja van, négy világrész tizenkilenc országában, ebből 
huszonegy nem magyar, Svájcban él 28. Beszámoltunk a rendszeres, havonkénti 
előadásokról (Budapesten és Pozsonyban), a többi rendezvényről és az egyesület 
egész tevékenységérről, amelynek során az egyesület pénzforgalma a folyó 
üzleti évben jelentős negatív egyenleggel zárult – amelyet én hiteleztem. Az 
egyesületnek vagyona nincs. A taggyűlés köszönetét fejezte ki az egyesület 
céljai megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységéért az alábbi 
személyeknek: Barabási László (Csikszereda), Beke Zoltán és munkatársai 
(Rozsnyó), Bognár Cecil és munkatársai (Decs), Németh József (Tapolca), 
Zachar József és a Tudományos Tanács tagjai. Mint minden évben, úgy idén is 
megválasztottuk az egész vezetőséget, egy évre. Az elnök ismét én lettem, a 
díszelnökségbe választottuk a következő személyiségeket: Kolozsvárról Faragó 
Józsefet és Kassáról Lukács Józsefet. A legmélyebb tisztelettel elbúcsúztattuk 
elhunyt tagjainkat: Ferenczi Istvánt Kolozsvárról, Holéczy Ákost Arlesheimből, 
Révész Lászlót Bernből.  

Az év folyamán négy kötetet adtunk ki, közel hatezer példányban: Tizenöt 
éves az egyesület (két nyelven, lásd Acta XIV/5 – csak papír alapon), az erdélyi 
övezeti találkozóink kötetét (lásd: Acta X/3.) és két könyvét egyesületi 
tagunknak (lásd: Acta XIV/6. és Acta XV/4.).  

Az év végén Budapesten záróünnepséget tartottunk, ahol ismét képviseltette 
magát a Svájci Államszövetség. Felvettük ünnepélyesen is új tagjainkat és ismét 
örökös tagokat is ünnepeltünk: Rojkóné Bakos Ibolyát Bielből, Beke Zoltánt 
Rozsnyóról és Sántha Pál Vilmost Csikszeredából. Örökös tag lett eddig 1997-
ben Csihák György, Zürichből, Nagy Kálmán Budakesziről és Sárkány 
Kálmánné Budapestről, Körmendy József Veszprémből és Pandula Attila 
Budapestről; 1999-ben Lukács József Kassáról, Kovács Imre Endre Csornáról és 
Uzsoki András Balatonfüredről.  

Tizenhat év elteltével megállapíthatjuk, hogy az egyesület bebizonyította 
életképességét és a célkitűzések helyesek. Látni kell viszont azt is, hogy az élet 
változása egyre újabb és újabb kérdéseket felvet, amire vagy tudunk felelni, 
vagy nem, de akkor: hogyan tovább?  

A magyar társadalomtudomány nemzeti elkötelezettségű művelői nyugaton 
rendre elhullanak, a Kárpát-medencében pedig a szellemi fordulat legalábbis 

http://mek.oszk.hu/06300/06372/06372.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06783/06783.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06368/06368.pdf
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felemás. A kétségkívül kialakult nagyobb szabadság velejárójaként megnőtt a 
„gyomos terület” is. Szűkebb szakterületünkön ez azt jelenti, hogy a nemzeti 
jelleg hangoztatásával már nem állunk egyedül, miközben az elmúlt ötven évben 
felnőtt korosztályok emberei nem tudják felmérni a különbséget a valóban 
nemzeti alapú társadalomtudomány és az áltudomány, az illúziókeltés, az esetleg 
szívmelengető hozományvadászat között. A régi rend kegyeltjei pedig sikeresen 
átmentették önmagukat nemcsak a gazdasági életben, hanem a társadalom és a 
tudomány sok-sok területén is. Közel húsz évi kavarodás után, sokszor támad az 
az érzésünk, hogy ismét egyedül vagyunk.  

Nem vagyunk Jancsi és Juliska az erdőben, nem énekelünk hangosan. Csak 
csendben és határozottan tesszük tovább, amit választottunk – amire talán 
választtattunk.  

 
Zürich, 2000. álom hava 
 
 

 
 

Sydneyben egyesületünk ausztráliai vezetőivel: Török András, prof. Földváry Géza, Csihák 
György, Halász Ernő és Szolanovszky Zsigmond
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VIII. Övezeti történésztalálkozónk. Decs, 2000. április 27–29.  
Előadó dr. Andrásfalvy Bertalan az MTA tagja (Hosszúhetény), elnököl prof. Faragó József 

(Kolozsvár), az MTA tagja 

IX. Övezeti történésztalálkozónk. Rozsnyó, 2000. június 16–18. Kerekasztal beszélgetés: 
prof. Gőcz Lajos (Nyíregyháza), dr. Csámpai Ottó, dr. Darai Lajos (Kápolnásnyék), 
dr. Juba Ferenc és dr. Erdélyi Géza református püspök, dísztagunk (Rimaszombat) 
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Az előadó prof. Kósa Géza (Melbourne), az elnök Lukács József régész (Kassa) 

XV. Őstörténeti találkozónk és IX. történelmi iskolánk.  
Felsőőr/Oberwart, 2000. augusztus 6–8.  

Figyelik az előadót: dr. Szádeczky-Kardos Irma, dr. Juba Ferenc, Beke Zoltán,  
dr. Cser Ferenc az MTA doktora (Melbourne), dr. Csámpai Ottó 
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Rácz Mihály díszelnökségi tagunk, Felsőőr/Oberwart polgármestere II. János Pál pápánál 
 
 
 

                                     Decs                                                              Rozsnyó 
 
 
 

Részletek és képek a 38., a 39. és a 41. 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. 

 




















































































































