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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

XVIII. 
 
 

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 (2002–2003): 
 
 

Az új évezred harmadik éve. 
Egyesületünk életében ez az év a csendes építkezésé volt. 
Szabadkán megalakult tizenhatodik asztaltársaságunk. Nyáron Budapesten 

volt magyar őstörténeti találkozónk és magyar történelmi iskolánk, a 
Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjában (lásd: Acta XVIII/2.). 
Iskolánk tárgya „A magyar polgári rendvédelem a 19. és a 20. században 
(magyar csendőrség, rendőrség, büntetés-végrehajtás, határőrség, vám- és 
pénzügyőrség, koronaőrség)” volt. A rendezvény hét napig tartott. Az iskolában 
elhangzott 16, a találkozón 29 előadás. Előadás volt négy világrész kilenc 
országából, a hallgatóság 14 országból jött, összesen 127 fő, a 30 éven aluliak 
aránya 20 % volt. A társszervezők bizonytalansága folytán, a szokásos nagyobb 
létszám Erdélyből és Kárpátlajáról elmaradt, a budapesti hírverés gyengére 
sikerült. 

Ennek ellenére a rendezvény kitűnő volt. Az őstörténeti találkozón szinte 
„generáció váltás” történt. Első alkalommal adtunk helyt a történelemírásnak „a 
belső hang szerint”, ami szinte botrányba fulladt. Volt szkíta nyelv oktatása is 
három órán keresztül és több előadás foglalkozott a középkori történelemírás 
újabbkeletű értékelésével, ami ezúttal Németországból indult (Illig és társai). 

Szeptember 6-án Zürichben tartottuk évi rendes taggyűlésünket 21 
szavazattal rendelkező egyesületi tag és 1 vendég résztvételével. A beszámolók 
alapján megállapítottuk, hogy pénzforgalmunk idén is negatív egyenleggel 
zárult, amit én fedeztem. Az egyesületnek vagyona változatlanul nincs. A 
taggyűlés mély tisztelettel elbúcsúztatta három egyesületi tagunkat, akik talán 
ezután jobban tudnak segíteni: Györvári Ernő (Sopron), Mehrle Tamás 
(Fribourg) és Kováts Loránt (Pécs). Requiescat in pace! 

Agathon Aerni a berni konsuli kar doenje fölajánlotta, hogy segít Svájcban 
alapítványt szervezni egyesületünk támogatására. Javaslatát örömmel fogadtuk 
azért is, mert a Magyarországon tervezett alapítványunk valahogy nem sikerült. 
Viszont az év folyamán felhívásunkra Budapesten összegyűlt alapítványunk 
támogatására 64 műalkotás öt országból 15 művésztől. 

A taggyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egy évre ismét engem 
választott elnöknek, az elnökségbe választotta a következő személyeket: Aerni 
Agathon (Bern), Almási Gábor (Oftersheim), Beke Zoltán (Rozsnyó), Bergou 
Jánosné (Budapest), Csámpai Ottó (Pozsony), Cser Ferenc (Melbourne), Darai 
Lajos (Kápolnásnyék), Domokos Levente (Székelykeresztúr), Faragó József 
(Kolozsvár), Juba Ferencz (Bécs), Kovács Veronika (Helsingborg), Kováts 
Zoltán (Szeged), Költő László (Kaposvár), L'Eplattenier Yvette (Zürich), 
Lindegger Peter (Winterthur), Lukács György (Koppenhaga), Lányi Ernő 

http://mek.oszk.hu/05900/05943/05943.pdf
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(Budapest), Loewengreen Iréne (Zürich), Marinka Ludwig (Unterengstringen), 
Sancz Klára Lujza (Budapest), Sándorfi György (Budapest) Sántha Pá1 Vilmos 
(Csikszereda), Sipos Anna és Sipos Lajos (Marosvásárhely), Timár Sándor 
(Ingelheim) és Tüttö György (London). 

Tudományos Tanácsunk az év folyamán hat ülést tartott Zachar József az 
Akadémia (a történelemtudomány) doktora, egyetemi tanár vezetésével. Az 
elnökség két ülést tartott Budapesten és egyet Zürichben. 

Az évet Budapesten a szokásos ünnepséggel zártuk, ahol ismét több új 
egyesületi tag beiktatásának örvendtünk.  

Folytattuk oktatási tevékenységünket a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen és záróvizsgával, magyar és latin nyelvű oklevél adásával zártuk a 
Kodolányi János Főiskolával közösen szervezett tanártovábbképzésünket 
Kassán és Marosvásárhelyt. 

Megjelent az év folyamán három könyvünk. Egyike az oktatási 
segédkönyvünk (Magyar történelem. Tizezer év – ezer oldalról) 636 oldalon, 29 
szerző 42 dolgozata négy világrész kilenc országából (lásd: Acta XVIII/1.). 
Újabb bizonyítéka annak, hogy egyesületünk az egyetemes magyarság egyetlen 
független zürichi székhelyű tudományos műhelye, ahol a nemzeti 
történelemkutatás, történelemírás és történelemoktatás tovább él. Ez pedig a 
szilárd, egészséges nemzettudat alapja. A mai világban csak az egészséges, 
kemény tudatú népek maradnak állva. A zavart tudatú népek nem isten-arcú, 
hanem torz-arcú társadalmakat hoznak létre, miáltal önön sírjuk megásóivá 
válnak. 

Egyesületünk mára a magyar történelemtudományban egyfajta középpályás 
lett. Nemcsak a nemzeti – semmilyen magyar történelemkutatás nem rendelkezik 
más egyetemes és független magyar műhellyel, ahol tehát – mint nálunk – a 
mintegy 15 milliónyi magyar tényleg összefoghat. Van egyfajta közösség, amely 
magát minden tudás letéteményesének minősíti és mindentudás egyetemet 
szervez. Létrejöttének és fönnmaradásának körülményei láthatóan nem zavarja. 
Felszínre tört az elmúlt egy-két évtizedben egy másfajta társaság is, amelynek 
tagjai elsősorban annak hirdetésével igyekeznek tőkét gyűjteni, hogy őket a 
másikok sokáig elnyomták. Nem tisztem és nem is jogom sem az egyik, sem a 
másik csoportosulás értékelése, sőt készséggel elismerem, hogy mindkét 
társaság valóságos eredményeket mondhat magáénak a tudományban, jelesül a 
magyar történelemtudományban. Kettőjük között azonban nem lehet nem 
észrevenni egy fő párhuzamot – ami ránk biztosan nem jellemző: mindkettő 
kirekesztő. Ha itt vagy ott hivatkoznak nemzeti jellegükre, az is a fizetőképes 
kereslethez szól. Aki a mi egyesületünkhöz közeledik, mindig figyelmeztetem, 
hogy hozzánk kőbányába jön. Ha jutalom és kitüntetés legcsekélyebb reménye 
nélkül, kitartóan, tisztességgel sokat dolgozik, akkor talán sikerül közösen egy-
két követ kifaragnunk a magyar jövő szent épületéhez. Ehhez kérem istenünk 

http://mek.oszk.hu/05900/05939/05939.pdf
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segítségét, áldását, ehhez a munkához mondok köszönetet és kívánok minden 
résztvevőnknek, minden közreműködőnknek áldást, békességet és minden jót. 
Kérem, senki ne feledje a többször megfogalmazott, híres mondást: minden 
nemzet jövőjének kulcsa saját történelmében van, amely nemzet ezt a kulcsot 
elveszíti, az saját jövőjét veszíti el. 

 
Zürich, 2003. álom hava 
 

 
A Juba Ferenc költségén felállított egyetlen magyarországi tengerész-emlékmű felirata 

Komáromban: 
„A tengeren szenvedett és meghalt magyar tengerészek emlékére” 
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XVII. őstörténeti találkozónk és XI. történelmi iskolánk Budapesten, a Belügyminisztérium 
Nemzetközi Oktatási Központjában, 2003. augusztus 3-9. A rendezvény résztvevői 

Évzáró ünnepség Budapesten, 2003. november 14. Az elnökségben dr. Zachar József, 
Weiersmüller Rudolf  Svájc budapesti nagykövete, dr. Gyulay Endre Szeged-Csanád 

megyéspüspöke, Gerzson Pál a Magyar Képzőművészek Szövetségének elnöke 
 
 

Részletek a 43. sz. kiadványunkban 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 
 

 

 7 

 
 

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. 

 






























































