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Mélyentisztelt Elnökség! 

 

Egyesületünknek az új évezredben tartott első, ún. „kilencedik rozsnyói öve-

zeti találkozójáról” (június 16-18) visszatérve úgy érzem, hogy a Magyarok Is-

tenének a jóvoltából részemre engedélyezett kilencedik dekádom közepén folyó, 

életemre tekintettel megengedhetem magamnak szívbeli hálámat és őszinte el-

ismerésemet az Egyesület részére kifejeznem. Elsőül meg kell említenem, hogy 

ami a ZMTE 15 éves működéséről kiadott jubileumi könyvecskében olvasható 

célkitűzéseket illeti, az abban foglalt célok mind az egész magyarság, mind az 

egész emberiség tekintetében szememben a legfontosabbak, legnemesebbek. 

Nem ismerek egyetlen magyar vagy más nyelvű, hivatalos vagy magánjellegű 

szervezetet, egyesülést sem, amelynek a célkitűzéseiben mindaz szerepelne, ami 

a ZMTE célkitűzésében megtalálható. 

Ugyanezt mondhatom a ZMTE-tagok szándékainak a tekintetében is. 

Mindaz, ami a fentiekből az egész emberi nemre is vonatkozik, szinte hihe-

tetlen, hogy egy magyar egyesület és annak tagjai a fent leírtak értelmében olyan 

tárgyilagossággal és felebaráti szeretettel forduljanak az elmúlott évezred egé-

szén át mind a mai napig velünk szemben oly hihetetlenül és indokolatlanul el-

lenséges, bennünket lenéző, hazugságok tömegével bemocskoló és teljes meg-

semmisítésünkre törő ’emberiséggel’ szembe, ami a célkitűzésekről és szándé-

kokról olvasható és alapjául csakis a szeretetet hirdető krisztusi tanítás szolgál-

hat.17 

Ha kezembe veszem az egyesület 15 éves történetéről szóló könyvecskét, 

megdicsérem magam, hogy annak a tagságát vállaltam. Az abban közölt adatok 

világosan mutatják, hogy nincsen még egy hasonló, magyar érdekek szemléleté-

ben működő egyesület, amelynek minden tagja és vezetősége önként, minden 

anyagi ellenszolgáltatás nélkül dolgoznék és teremtene ilyen óriási mennyiség-

                                                 
17 A Célokat és Szándékokat lásd e levél után. 
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ben nemzettudatot erősítő és a fiatalság magyarrá nevelését szorgalmazó szelle-

mi táplálékot, amely az agónia szélén botladozó nemzetünk jövőjének, megerő-

södésének reményteljes kapaszkodóját jelentheti. 

Egyik megboldogult elnökségi tagunk, vm. Kovárczy István írta, hogyha va-

laki elolvassa a trianoni békediktátumot, akkor láthatja igazán, hogy mit vettek 

el tőlünk. Hasonló értelemben mondhatom én is, hogyha valaki elolvassa a 

ZMTE 15 éves jubileumi könyvecskéjét, ámulva és a legnagyobb elismeréssel 

állapíthatja meg, hogy működése során a ZMTE 29 rendezvényen resztvevő 

4779 hallgató 483 kiváló szakembertől 785 előadásban hallhatta a valóságos, 

meg nem hamisított magyar történelem eseményeit és pótlásként megkaphatta 

mindazt, amit az ellenséges, megszálló hatalom és az azt kiszolgáló, magyarul 

beszelő nem magyar bűntársai a nemzet tudatának a megsemmisítése, és így 

közvetve: a nemzet elpusztítása érdekében elhallgattak vagy hazudtak. 

Amidőn azonban az Egyesület egész tagsága felé összességükben és egye-

denként legőszintébb elismerésemet és nagyrabecsülésemet fejezem ki, ugyanazt 

kell mondjam az Egyesület vezetősége, elsősorban elnököm, Dr. Csihák György 

felé. Ő példamutató önzetlenséggel, anyagi áldozatvállalással, odaadással és ön-

feláldozással vezette és vezeti az Egyesületet a zökkenőkkel, akadályokkal és 

támadásokkal nehézzé tett úton. Ez a vezetés egész embert, egész hívő magyart 

kívánt eddig is. Tevékenysége csak az ősök által kapott kiváló tulajdonságok, hit 

és nemzetszeretet alapján állva, egy megfelelő vezetési képesség birtokában tud-

ta a csodálatos eredményeket elérni. Egy ekkora szervezet, mint Egyesületünk 

számtalan, noha ellentmondó feladat elvégzését követeli meg, és eredményesen 

csak akkor működhet, ha a tagok is öntudatos, megfelelő önkorlátozással aláve-

tik magukat a vezetés kívánságainak. 

Minderre tekintettel boldogan állapíthatom meg egy régi mondással, hogy "a 

munka dicséri mesterét”. 

Áldja és segítse a Magyarok Istene Egyesületünk vezetőségét, tagjait és segí-

tőit és nemzetmentő működését. 

 

Komárom–Bécs, 2004. június 22-én, Úrnapján. 

 

 
 

(DDr. Juba Ferencz) 
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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak szándékai 

 

Nekünk, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak az egyesületben 

nem voltak és nincsenek sem anyagi, sem politikai céljaink. 

Nekünk, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak szerelmünk a 

magyar nép és történelme, valamint nyelve és kultúrája. 

Nekünk, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak meggyőződé-

sünk, hogy jövőnk új, dicső temploma csak a tiszta erkölcsre építhető: ennek 

előfeltétele egymás kölcsönös tiszteletben tartása, a közösségvállalás egymással, 

valamint az erőszak minden formájának és következményének eltüntetése. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai azt kívánjuk, hogy emberi 

szeretet, szakmai tisztaság, tárgyi tudás és önzetlen, becsületes gondolkodásmód 

jellemezzen bennünket, akik a magyar nép és a haza történelmének kutatásában 

együttesen munkálkodunk. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai baráti kézfogásra nyújtjuk 

kezünket minden irányba. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai politikától mentes, tisztán 

tudományos, baráti és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai mélyen tiszteljük tagjaink, 

barátaink és az érdeklődők elkötelezettségeit, amelyek azonban semmilyen kö-

vetkezménnyel nincsenek ránk. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai külső nyomástól mente-

sen, a legtisztább tudományos szellemben akarjuk tanulmányozni és kideríteni, - 

mindenekelőtt - a magyar nép vagy népek igazi eredetét, őshazánkat vagy ősha-

záinkat, valamint a magyar nyelv eredetét, ma élő nyelvünk és népünk rokonait. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai nem utasítunk eleve vis--

sza semmiféle elméletet, azonban elvárjuk, hogy a bizonyítékok és az érvek szi-

gorúan tudományos alapon álljanak. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai nem egyezünk bele, hogy 

bárki bármiről kijelentse, hogy az már megoldott és ezért mindenki köteles ma-

gáévá tenni. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai teljes tisztelettel vagyunk 

úgyszintén az emberiség nagy családjának többi tagja iránt, miközben elvárjuk 

tőlük ugyanezt a tiszteletet a mi népünkkel szemben. 

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai a jelen és a jövő kérdései-

nek a történelemkutatással való összefüggésével tisztában vagyunk, s álláspon-

tunkat ezzel a szándéknyilatkozattal teljes terjedelmében nyilvánosságra hozzuk. 

  

Zürich, Budapest, Adelaide, Athine, Bangkok, Beijing, Beregszász, Boulogne Sur 

Mer, Brno, Carrigmore, Csikszereda, Felsőőr, Heidelberg, Helsingborg, Hono-

lulu, Koppenhága, Lendva, London, Pozsony, Vancouver 
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1999. Húsvét 

 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak céljai 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület az elfogulatlan, szabad történelem-

kutatás megvalósításának eszményét tűzte maga elé - érzékelve a történetelméle-

tek, történeti leírások egyoldalúságát és annak romboló következményeit, külö-

nösen az utolsó kétszáz év európai és világtörténelmében. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület erkölcsi és szakmai meggyőződés-

ből, valamint az örökös történelmi viszálykeltés megszüntetésének reményében, 

kijelenti, hogy a világörökség részének tekinti minden nép igaz történelmét. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület nem szándékszik az emberiség éle-

tét leszűkíteni bizonyos történelmi korokra, becsempészni e korszakok közé fej-

lődési irányokat és nem emeli egyik történelmi szereplőt sem a másik fölé, ha-

nem a történelmi időt az örökkévalóság megnyilvánulásának, a történelmi ese-

ményeket az örökkévalóság üzenetének tartja. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület az idő, a tér és az emberi hatékony-

ság egyöntetűségének, végtelenségének a múlt felé való kiterjesztésével kutatja 

az emberi történelemben a világ Istennek nevezett alapját és célját is. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őseinkben, elődeinkben közvetlen 

jótevőinket, előkészítőinket és hagyományozóinkat látva keresi és elismeri régi 

mestereink érdemeit, akikről jószerével alig tudunk valamit, de akiknek mindent 

köszönhetünk. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület a Kárpát-medencei népek megbéké-

lése kovászának tekinti a magyarságot, amely az eurázsiaiság hordozója és meg-

testesítője, amely e híd és e kultúraközvetítő szerepét hosszú évezredek óta meg-

szenvedett hivatásaként gyakorolja. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tudva és megismerve a mai Ma-

gyarország határain kívül élő magyarok e századi történelemkutatási érdemeit és 

eredményeit is, valamint látva a történelemkutatás és -tanítás állapotát, s a kör-

nyező országok és a világ képét a magyarságról és történelméről, alakítani és 

terjeszteni törekszik az egyetemes magyarság történelmi kutatási tevékenységét 

és ismereteit. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület mindezen okoknál fogva kötelessé-

gének tartja feltárni a magyar emberi múltat és egyetemes összefüggéseit, ösz-

tönzi e feltáró munkát és a munka módszertanának kialakítását, valamint nyilvá-

nosságra hozza a világ magyarsága és többi népe számára a kutatásokban elért 

eredményeket, keresi és megvalósítja a nyilvánossá, köztudottá tétel leghatéko-

nyabb formáit. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 1985-ös alapítása óta kezdetben 

Nyugat-Európában, majd a Kárpát-medencében évente rendszeresen előadásso-
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rozatokkal, tudományos találkozókkal és történelmi iskolákkal jelentkezik és 

sok más módon jelen van a magyar tudományos közéletben. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület a rendezvényein elhangzott és 

megvitatott előadásokat sorra-rendre kötetekben megjelenteti, amivel komoly 

tudományos űrt tölt be és egyedülálló küldetést teljesít, mert az érintett témák és 

feldolgozásuk általában hiányoznak, illetve nem számítanak sikeresnek a hivata-

losított hazai tudományosságban. A kötetek eljutnak mindenhová, ahol magya-

rok élnek vagy tanulnak. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület felkér minden magyart és nem ma-

gyart, akit a magyar történelem kutatása lelkesít, hogy segítsen az elkezdett ku-

tatások folytatásában, kiszélesítésében, az elért eredmények szélesebb körben 

való közkinccsé tételében, és a munkához elengedhetetlenül szükséges támoga-

tás biztosításában. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület köszönettel tartozik mindazoknak, 

akik áldozatvállalása és támogatása nélkül az eddigi nem valósult volna meg, 

illetve akiknek fennmaradásunkat és eredményeinket köszönhetjük: mindenek 

előtt egyesületünk tagjainak és támogatóinak, a svájci illetékes személyeknek, 

hatóságoknak, és minden magyarországi kultuszminiszternek 1988 óta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


