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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

XVII. 
 
 

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. 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 
 

 

 3 

Következzék a mi egyesületünk őszinte története (2001–2002): 
 
 

Az új évezred második éve. 
Az év fordulóján mind a magyar államfő dr. Mádl Ferenc, mind a svájci 

Leuberger Moritz személyes levéllel gratulált tevékenységünkhöz. Fennállásunk 
óta ez volt az első év, hogy nem volt nagyrendezvényünk. Őstörténeti találkozónk és 
történelmi iskolánk, a társrendező Bonyhád város bizonytalansága okán elmaradt. 
Igaz: ez az év Magyarországon országgyűlési és helyhatósági választás éve volt. 
Fennállásunk tizenhét éve alatt Európa nyolc országában 35 nagyrendezvényünk 
volt. Eddig két esetben kellett a társrendező megbízhatatlansága miatt a 
rendezvény színhelyét áthelyeznünk – most elmaradt a rendezvény. 

Tovább folytattuk ellenben történelem oktató tevékenységünket a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Budapesten, a tanárképzést Kassán és 
Marosvásárhelyen. A havonkénti előadások is rendben folytatódtak. A 
fegyverzörgés elcsitulván Szabadkán (ma Subotica Szerbiában) is elkezdtük 
tevékenységünket.  

A Kodolányi János Főiskolával való együttműködésünk keretében július 
22-től 24-ig Székesfehérvárott megvitatta az alábbi 22 szakember oktatási 
segédkönyvünk tervezett dolgozatait: dr. Botlik József (Budapest) főiskolai 
tanár, dr. Cey-Bert R. Gyula (Bangkok) főiskolai tanár, Ph.d., dr. Csapó József 
kandidátus (Nagyvárad), dr. Csámpai Ottó (Pozsony) főiskolai tanszékvezető h., 
kandidátus, dr. Csihák György, Dani Pál történész (London), dr. Lukács László 
egyetemi tanár, Ph.d., (Székesfehérvár), dr. Demeter Zsófia (Székesfhérvár), dr. 
Darai Lajos főiskolai tanár, Ph.d., (Kápolnásnyék), Dudás Rudolf nyelvész 
(Vancouver), dr. Herényi István kandidátus (Budapest), Horváth Lajos ny. 
főlevéltáros (Veresegyház), dr. Kováts Zoltán demográfus, ny. főiskolai tanár, 
kandidátus (Szeged), dr. Költő László Somogymegyei Múzeumok 
Igazgatóságán vezető régész (Kaposvár), Markovits György gimnáziumi 
történelem tanár (Hegymagas), Marton Veronika középiskolai nyelvtanár 
(Győr), Nagy József egyetemi adjunktus, kandidátus (Budapest), Nagy Kálmán 
hadtörténész (Budakeszi), dr. Parádi József főiskolai tanár, kandidátus 
(Budapest), dr. Rókusfalvy Pál az MTA (pszichológia tudomány) doktora, 
egyetemi tanár, Szekeres István írástörténetkutató (Budakalász), dr. Tímár 
Sándor kelta-kutató (Ingelheim), dr. Zachar József egyetemi tanár, az MTA 
(történelemtudomány) doktora.  

A kötetben súlyt helyezünk korai történelmünkre, mert: 1) egyesületünk 
ezen a területen tudja a legtöbb alapos és új munkát nyújtani, 2) a későbbi korok 
történelemtudományunkban aránylag jól földolgozottak – ami nem jelenti azt, 
hogy nem kellene ott is, több esetben továbblépnünk, különösen a legutóbbi időt 
illetően. 
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Ez a kötet kifejezi oktatásunk célját a megújítási szándékot és 
álláspontunkat. Ez utóbbinak három oszlopa van: 1) korai történetünk több 
szálból szövődik, 2) nem politizálunk, 3) baráti kézfogásra nyújtjuk kezünket 
minden irányba.  

Együttesen megismerkedtünk valamennyi, a kötetbe kerülő dolgozattal, a 
részleteket megtárgyaltuk három munkacsoportban: 1) vitás kérdések-átfedések 
– vezette Darai Lajos, 2) vizsgakérdések – vezette Csámpai Ottó, 3) szerkesztés 
– vezette Csihák György. A három munkacsoport jelentését a helyszínen 
megvitattuk és annak alapján készült a kötet végleges változata. 

A több mint hatszáz oldalas kötetbe 29 szerző 42 dolgozata került, 2003-
ban megjelent. „Magyar Történelem. Tízezer év ezer oldalról.― (Oktatási 
segédkönyv) címmel (lásd: Acta XVIII/1.). Ezt követően történelemtanár-
továbbképzésünkben – lényegileg – ezt a könyvet tanítjuk. Bővítését is tervezzük 
(amit 2017-ben sikerült is megvalósítani, lásd: Acta XXXI/5.) – ennek 
érdekében a 2004. évi nagyrendezvényen ilyen előadásokat is kérünk. A 
rendezvényre szállást és ellátást a Kodolányi Főiskola biztosított, amiért ezúton 
is hálás köszönetet mondunk.  

Évi rendes taggyűlésünk Zürichben volt április 27-én. A taggyűlés 
tudomásul vette az elnök, az elnökség, a pénztáros és az ellenőrök jelentését. 
Tisztelettel elbúcsúztattuk három egyesületi tagunkat, akik örökre búcsút vettek 
tőlünk: Loewengreen Alex (Zürich), Nagy Gyula (Pointe Claire) és Vogler A. 
Werner (St. Gallen). 

Az egyesületünkben végzett tevékenységükért hálánkról biztosítottuk a 
következő személyeket: Csala Kornélia és Csala András (Kassa), Darai Lajos 
(Kápolnásnyék), Lányi Ernő (Budapest), Marinka Ludwig (Unterengstringen), 
Molnár József (Marosvásárhely), Sancz Klára (Budapest), Sipos Anna és Sipos 
Lajos (Marosvásárhely), Vogler A. Werner (St. Gallen), továbbá Zachar József 
és a Tudományos Tanács tagjai.  

A taggyűlés elfogadta a „Magyar Történelemért” alapítványra vonatkozó 
javaslatot, amit a szorgoskodók ügyetlensége folytán Magyarországon az év 
végéig nem sikerült bejegyeztetni. 

Marinka Ludwig felvetette a taggyűlésen, hogy jó lenne Zürichben magyar 
modern festők számára kiállítást rendezni és a bevételből az egyesületet lehetne 
támogatni. Vállalta a kiállítás szervezését és Caratsch Claudio miniszter, volt 
budapesti nagykövet segítségét ajánlotta. Vállaltam a műtárgyak gyűjtését és 
ezügyben körlevél ment a Kárpát-medencében többtucat címre. Ezt követően 
Agathon Aerni, Bernben a konzuli kar doyenje levélben javasolta egy svájci 
székhelyű alapítvány létrehozását és fölajánlotta segítségét.  

Az év folyamán kiadtuk egy egyesületi tag könyvét (lásd: Acta XVII/1.) 
és két egyesületi füzetünket: 34. sz. „Kiadványaink tartalomjegyzéke – 
Vereinspublikationen mit Inhaltsübersicht” (46 oldal). Tartalmazza minden 

http://mek.oszk.hu/05900/05939/05939.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00019/pdf
http://mek.oszk.hu/05900/05917/05917.pdf
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megjelent (33) és kiadásra előkészített (12) kiadványunk teljes tartalomjegyzékét 
(lásd: Acta XVII/2. – csak papír alakban), továbbá: 38. sz. „18 Jahre Ungarisch 
Historischer Verein Zürich – A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 18 éve” 
című füzetünket, ami a 27. sz. „A ZMTE tizenöt éves (1985–1999)” füzetünk 
felújított változata (lásd: Acta XVII/3. – csak papír alakban). 

Az év során elnökségünk négy, míg Tudományos Tanácsunk hat ülést 
tartott, az utóbbi dr. Zachar József az MTA (történelemtudomány) doktora 
elnökletével. 

Az év végéig a következő 15 asztaltársaságunk alakult: Ausztráliában: 
Adeleide, Hobart, Melbourne, Sydney, Ausztriában: Felsőőr, Magyarországon: 
Budapest, Hódmezővásárhely, Romániában: Csikszereda, Kolozsvár, Maros-
vásárhely, Szlovákiában: Kassa, Pozsony, Rozsnyó, Svédországban: Göteborg, 
Új-Zélandban: Christchurch. 

Az év során egyesületünket előterjesztették az Európa Tanács „René 
Descartes 2002” tudományos díjra. 

Ebben az évben sem mondható, hogy sokat lustálkodtunk. 
 

Zürich, 2003. fergeteg hava 
 

 
 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET        *       UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH 
 

 

 6 

Oktatási segédkönyvünk (37. sz. kiadányunk) szerkesztése. 
Székesfehérvár, 2002. július 22–24. 

A képen: dr. Herényi István, dr. Botlik József (Budapest), Nagy Kálmán (Budakeszi), 
Marton Veronika (Győr), Dudás Rudolf (Madeira Park/Kanada), dr. Timár Sándor (Timaru-

Kast Alexander), Ingelheim 

Taggyűlés Zürichben, 2002. április 27. 
A képen: Caratsch Claudio (S-chanf), dr. Missura Tibor (és felesége, aki fényképez, St. Gallen), 

Almási Gábor és Andrea (Oftersheim), dr. Marinka Ludwig (Unterengstringen), 
vitéz Somorjai Béla (St. Gallen), az első sorban L`Eplattenier Yvette, 

dr. Csihák György (Zürich) és dr. Szalmay György ellenőr (St. Gallen) 
 
 

Részletek a 37. 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. 

 














































