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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

XVI. 
 
 

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 (2000–2001): 
 
 

Az új évezred első éve. 
A mi vidékünkön a halál valami sötét, valami siralmas, valami – ami az 

embert örökre elválasztja. Nehezen értjük azokat, akik számára a halál valami 
átmenet, sőt: valami születése és még vigadnak is a halott mellett. A mexikóiak, 
ha temetőbe mennek, vidáman zenélnek és mulatnak. Lehet, hogy a mi halotti 
torunk is ilyesmi emlékét őrzi? 

Az új esztendő elején a mi szokásaink szerint elbúcsúztattuk Csernai 
Lászlót, aki a kilencvenes évek elején egyesületünket Magyarországon 
megmentette. Kassán Lukács József régész barátunktól vettünk örök búcsút. 
Ám, a kassai síron új virág nyílt: a temetés után az ottani Polgári Klub 
kezdeményezte és mára márciustól – azóta is minden hónapban – magyar 
történelmi előadást tartunk. Csala Kornélia és férje, András kitűnő szervezése 
eredményeként előadásink nem csak Kassára, hanem esetenkint néhány 
környező kisvárosba is eljutnak; sőt: novembertől Mihályi Molnár László, a 
Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatója segítségével elkezdhettük 
Kassán is a történelemtanárok továbbképzését (természetesen nemcsak 
történelemtanárok részvételével). 

Továbbképzésünk első csoportja viszont Marosvásárhelyen indult október 
24-én, sokévi munkánk eredményeként. Sipos Anna és Lajos tanárházaspár, 
mindketten egyesületünk tagja, évek óta szervezik előadásainkat, ebben a 
gyönyörű, Maros-parti városban. Egyesületünk régi barátja, Csathó Béla 
katolikus főesperes-plebános áldásos munkája eredményeként, alighogy felépült 
az ottani oktatási központ, elsők között kötöttek velünk együttműködési 
megállapodást. Darai Lajos és Herényi István kezdte az oktatást. Az előkészítés 
nagy munkája Tudományos Tanácsunkat dicséri Zachar József egyetemi tanár, a 
Magyar Tudományos Akadémia doktora vezetésével. A tananyag előkészítője, 
az egész rendszer szervezője és irányítója Darai Lajos kandidátus, a Kodolányi 
János Főiskola (Székesfehérvár) tanára, a Magyar Tudományos Akadémia 
munkabizottsági tagja. A Főiskola – együttműködési szerződésünk alapján – 
fedezi az odautazó tanárok költségét, míg a helyiek az ottani költségeket 
fedezik. Az oktatásban – a szakminiszter rendelkezésére – csak egyesületi 
tagjaink vehetnek részt. Ugyancsak a miniszter rendelkezése értelmében 
oktatásunkban a kötelező és az ajánlott irodalom gerincét egyesületünk 
kiadványai képezik. 

Havi előadásaink több országban továbbra is rendre szerveződnek. Az év 
során megalakult Marosvásárhelyen is asztaltársaságunk, a felsőőri 
asztaltársaságunk pedig felváltva Felsőőrött és Alsóőrött havi előadásokat 
kezdett. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a történelem oktatásában 
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továbbra is résztveszünk, Szabó A. Ferenc kandidátus, egyetemi tanár 
szervezésében. 

A Zrínyi Egyetemmel és Szentendre várossal közösen rendeztük idei, XVI. 
Magyar Őstörténeti Találkozónkat és X. Magyar Történelmi Iskolánkat 
Szentendrén, augusztus 5-től 12-ig, az Egyetem campuszán (lásd: Acta XVI/1.). 
Találkozónk főtárgya: Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a 
koraközépkorban, az iskolánk tárgya: A második világháború és történelmi 
következményei Magyarország szempontjából (1939–1949) volt. A rendezvény 
egyesületünk nyilatkozata és házirendje szellemében, teljes rendben folyt le. A 
találkozón levetítettünk 6 tudományos filmet és megvitattuk 31 szakember 46 
előadásanyagát. Az iskolánk résztvevői meghallgatták 31 szakember 23 
előadását, amit megtárgyaltak 3 szeminárium és két beszélgetés keretében, 
megnéztek még 3 történelmi filmet. Volt egy egésznapos (Esztergom, Visegrád, 
múzeumok) és egy félnapos kirándulás Szentendrén, este tábortűzzel, 
mulatsággal. Pénteken este műsoros est volt „Dunának, Tiszának egy a hangja” 
címmel, aminek keretében több együttes és személy szerepelt a Kárpát-
medencéből és Svájcból. A helyszínen megtekinthető volt Starmüller Géza 
(Kolozsvár) festőművész kiállítása és Nagy Ákos (Adelaide) angol nyelvű 
táblázatos történelmi kiállítása. Ökumenikus istentisztelettel és az Egyetem 
rektora által adott fogadással ért véget a nyolcnapos rendezvénysorozat, amelyen 
négy világrész 13 országából (Magyarország, Anglia, Ausztrália, Ausztria, 
Dánia, Kanada, NSZK, Románia, Svájc, Szlovákia, Thaiföld, Ukrajna, USA) 
összesen 294 fő, 79%-ban 30 éven aluli, többségében diák és nő vett részt. A 
részvételért senki sem fizetett. Mindenki ingyen kapta a szállást az egyetemtől, 
valamint a kirándulást és a helyi szállítást, egy kitűzőt és egy diplomát, az 
egyesülettől pedig három szakkönyvet. Úti és étkezési költségtérítést kaptak a 
kárpátaljaiak, valamint az erdélyiek többsége. A rendezvényt anyagilag 
támogatta a két rendező és Szentendre városa, továbbá Pokorni Zoltán oktatási 
miniszter és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. A technikai 
feltételeket (terem, kiszolgáló személyzet, adminisztráció, stb.) az egyetem 
biztosította. 

Az oktatást ismét egyesületi tagjaink vállaltak – mint mindég: 
ellenszolgáltatás nélkül. A szereplők közt volt két akadémikus, két MTA doktor, 
9 kandidátus, több egyetemi, főiskolai, középiskolai tanár, magánkutató, világi 
és egyházi szakember, muzeológus, levéltáros, nyelvész, irodalmár, 
írástörténetkutató, szenátor, katonák, hadtörténészek, vitézek, akik a második 
világháborút fegyverrel a kezükben végigküzdötték.  

Kiemelkedő helyet foglalt el a kassai Henszlmann Imre Helytörténeti 
Társaság kiállítása Kassa bombázásáról. A kiállítást itt Tancsák János szervezte 
– aki Kassán Lukács Józseffel a társaság egyik vezetője. A rendezvényen 
bemutatkozott az Alsóőri Magyar Média és Információs Központ. 

http://mek.oszk.hu/06700/06790/06790.pdf
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A rendezvény megnyitó ünnepségén egyesületünk zászlajára szalagot kötött 
Miakich Gábor, Szentendre város polgármestere, a záróünnepségen pedig a 
valódi Vitézi Rend nevében vitéz Radnóczy Antal nyugállományú 
dandártábornok, a Vitézi Rend főkapitánya. Ezzel, a Tapolcán 1994-ben 
felszentelt egyesületi zászlónkra, amelyet Somogy, Veszprém és Zala megye 
adományozott nekünk, felkerült a tizenhatodik és a tizenhetedik szalag Bécs, 
Decs, Felsőőr, Felvidék, Hargita Megye, Kaposvár, Komárom, Komarno 
(Révkomárom), London, Rozsnyó, Székelyudvarhely, Tab, Tapolca, Zabola és a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szalagja után. 

Ezúttal is feltétlenül szólnom kell a helyi rendezőkről, akik a szó 
legszorosabb értelmében éjt nappallá téve, önfeláldozón dolgoztak azért, hogy 
valamennyiönknek felejthetetlenül szép, életre szóló emlék maradjon ez a nyolc 
nap. Az akadémikus rektor M. Szabó Miklós személyesen intézkedett minden 
fontosabb ügyben. A helyi rendező, Szakács Lajos tüzérezredes, kandidátus és 
barátja, Szekeres István őrnagy a campusz dolgozóival szinte emberfelettit 
nyújtottak. Csak az tudja mindezt igazán értékelni, aki akár egyetlen 
alkalommal, de legalább egy-két napig megpróbálta ennyi ember mindenféle 
gondját-baját magára venni. Végére hagytam az egész rendezvény összefogóját, 
legfőbb felelősét, Harai Dénes egyetemi tanárt, kandidátust, az egyetem rektor-
helyettesét, aki a már egy évvel előbb elkezdődött előkészületektől kezdve végig 
minden megbeszélésen személyesen részt vett, minden iratot maga írt, de 
legalább ellenőrzött. 

A rendezvény napjain az első volt, aki megjelent és az utolsó, aki elment. 
Személyes áldozatvállalása nélkül sok minden balul üthetett volna ki. Azért kell 
mindezt külön is kiemelni, mert egy katonai kiképző intézményben a nyári 
hónapok a legmozgalmasabbak, tehát ezek a személyek nyugodtan mondhatták 
volna, hogy van elég más dolguk – amint volt is.  

A rendezvény első napján volt egyesületünk évi rendes taggyűlése. A 
szokásos rendben beszámoltunk végzett munkánkról és az egész vezetőség 
lemondott. Mind a pénzügyi beszámolót, mind az egyes vezetőségi tagok 
beszámolóját a taggyűlés elfogadta. Az évet ismét jelentős pénzügyi hiánnyal 
zártuk, a hiányt az én adományom fedezte. Az év folyamán megjelent egyezer 
példányban 31. könyvünk, amit a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem adott 
ki (lásd: Acta XIII/2.), költségeihez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
hozzájárult csekély összeggel. Megjelent még egy egyesületi tagunk kötete is, 
költségét maga fedezte (lásd: Acta XVI/2. – csak papír alapon). A taggyűlés 
gyakorlatilag újraválasztotta a régi vezetőséget és három évre választott két új 
ellenőrt. Köszönetét fejezte ki Zachar Józsefnek és a Tudományos Tanács 
tagjainak az egyesület érdekében kifejtett tevékenységükért.  

Az év, számunkra talán legjelentősebb eseménye volt, hogy a kanadai 
székhelyű Magyar Lexikon Alapítvány átadta nekünk teljes lexikonkészletét, 

http://mek.oszk.hu/06500/06536/06536.pdf
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miáltal az első és mindeddig egyetlen magyar nemzeti szellemű lexikon 
tulajdonosai lettünk. Ez a mű az elmúlt hatvan év legjelentősebb olyan szellemi 
alkotása, amely az egyetemes, tehát a tizenötmillió magyaré. 

A lexikon négykötetes mű, közel harminc évig készült. Megírásában 
résztvett az egész magyar szellemi elit Kolozsvártól Sydneyig, Paraguaytól 
Szabadkáig, legalább nyolcszáz szakember. Az összmagyarság egyetlen nemzeti 
történelemkutató műhelyébe – hazakerült az Encyclopaedia Hungarica. 
 
Zürich, 2001, télelő hava 
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Történelemtanár továbbképzésünkön Marosvásárhelyen: Sipos Lajos helyi szervezőnk, 
Csihák György, Fodor Imre a város polgármestere, később a Székely Nemzeti Tanács 

második elnöke, Sántha Pál Vilmos (Hargita Megye elnöke) 

XVI. őstörténeti találkozónk és X. történelmi iskolánk. Szentendre, 2001. augusztus 5–12.  
A rendezvény elnöksége: prof. Faragó József, prof. Harai Dénes rektorhelyettes (fedve),  

dr. Csihák György, vitéz Krasznay Béla nyá. Ezredes, a valódi Vitézi Rend magyarországi 
törzskapitánya (Budapest), vitéz Radnóczy Antal nyá. dandártábornok, a valódi Vitézi Rend 
főkapitánya (München), dr. Darai Lajos, Sipos Anna tanárnő, dísztagunk (Marosvásárhely) 
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A valódi Vitézi Rend főkapitánya a Rend szalagját köti zászlónkra 
 

Kirándulás Szentendrén 
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Vidám est a résztvevők szereplésével. Szakszofonozik Russo Angela (Aarau),  
orgonál Székely Csaba (Csikbánfalva) 

 

Évzáró ünnepségünk Budapeten a Hotel Benczúrban, 2001. november 16-án.  
Az előadó Grosics Gyula, a nemzet sportolója 
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Az előadás előtt tudományos tanácsunk ülése ugyanott: prof. Szabó A. Ferenc és  
prof. Harai Dénes (Budapest), Mátyus Gyula (Kecskemét), prof. Csámpai Ottó,  

Nagy Kálmán, dr. Darai Lajos, prof. Zachar József (a tudományos tanács elnöke, Budapest), 
dr. Vizi László Tamás a Kodolányi János Főiskola tanszékvezetője és rektori titkára 

(Székesfehérvár), Lányi Ernő (Budapest), dr. Uzsoki András, dr. Csihák György,  
dr. Juba Ferenc (Bécs) 

 
 
 
 

Részletek és képek a 35. 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. 

 


















































































































