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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

III. 
 
 

Bevezető 
 

Jelen Emlékkönyv-sorozatunk minden kötete első részébe kerül: „A 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története.” 

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 (1987–1988): 
 

 

Mire életének harmadik évébe lépett az Egyesület, addigra kialakult az 

életformája. 

Zürichben előadások vitával minden hónap második keddjén – némely 

előadás német nyelven. Decemberben évzáró ünnepség Zürichben. Évente 

egyszer magyar őstörténeti találkozó – mindig más országban. A Találkozó 

alkalmával évzáró közgyűlés. Az elnökség Svájcban élő tagjai megbeszélésre 

jönnek össze a havi előadások alkalmával. A teljes elnökség több ülést tart a 

Találkozó ideje alatt. Minthogy az elnökség határozatképes, ha az elnök, a 

jegyző és a pénztáros jelen van, ők pedig Svájcban élnek, így egyesületünknek 

működőképes vezetősége van. Fontosabb határozatokat a Találkozó alkalmával 

hozunk, és közben pedig – az Egyesület tagjaival is, de – az elnökségi tagokkal 

is körlevelek révén tartjuk a kapcsolatot. Az egyes országokban az Egyesületet 

az illetékes alelnök képviselheti. Az adott országban az egyesületi tevékenység – 

alapszabályunk betartásával – a tagok dolga. Minthogy a decemberi ünnepségen 

a tagság nagyobb számban jelenik meg, ott alkalom adódik néhány fontos 

egyesületi ügy megbeszélésére.  

Tevékenységünkben új színt hozott 1987 őszén angliai önálló főcsoportunk 

alakulása, angliai alelnökünk, Nádasy T. Jenő vezetésével. 

A zürichi Találkozón angliai barátaink meghívtak: jöjjön a Találkozó 1988-

ban Londonba. A meghívást köszönettel elfogadtuk. A Harmadik (Londoni) 

Magyar Őstörténeti Találkozót előkészítendő, két alkalommal Londonba utaztam, 

s 1987 novemberében az alábbi személyiségek részvételével megalakítottuk angliai 

főcsoportunkat: Csörgey Margit, Dani Pál, Kósa Gyula, Micsinay Erzsébet, Mile 

Tibor, Nádasy T. Jenő és felesége, Erzsébet, Pék Zsuzsanna és Tüttő György 

Londonból, továbbá Pék Károly Birminghamből és prof. dr. Váralljai Csocsán 

Jenő Oxfordból. Elhatározták, hogy Londonban is rendszeresen rendeznek 

Egyesületünk keretében magyar történelmi tárgyú előadásokat, és vállalták az 

őstörténeti találkozónk rendezésével összefüggő helyi feladatok ellátását. 

A próba nem váratott magára sokáig, és az egybehangzó vélemények szerint 

sikeresen megálltuk: 1988. május 22-én, egy csodás napfényben ragyogó londoni 

vasárnapon nyitottam meg a Találkozót (lásd: Acta III/1.). Hagyományainkhoz 

híven, a Találkozó elnökévé választottuk Nádasy T. Jenőt, az ő javaslatára pedig 

társelnökké Erdélyi István professzort Budapestről és dr. Nagy Ákost Adelaide-ből. 

A Találkozón tizenegy országból több mint százan vettünk részt. 

Elhangzott ötvenhat előadás, a beküldött előadások száma pedig tizenhárom 

volt. A nyugati országokból tizenkilenc szakember és – a londoniakat nem 

számítva – huszonnyolc vendég volt jelen. Magyarországról jött húsz szakember 

és tizennégy érdeklődő.  

http://mek.oszk.hu/05900/05930/05930.pdf
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Átdolgoztuk a Zürichben elfogadott, „Őstörténetünk” című egyesületi 
szövegünket, és elkészítettük német, angol és francia nyelvű szakfordítását. 
Ennek mintájára további két egyesületi szöveget fogadtunk el és fordítottunk 
szakszerűen három nyelvre „Őshazánk”, valamint „Őseink – Rokonaink” címmel. 
Ismét készítettünk jegyzőkönyvet, amelyhez ezúttal egy sajtónyilatkozatot is 
mellékeltünk. Ezt a jegyzőkönyvet a Titkárság a helyszínen több mint száz 
példányban kiosztotta, később pedig további százhetven példányban postázta.  

Ismét tartottunk két közgyűlést. Megemlékeztünk halottainkról: Hallay 
Istvánról (Toronto), Kovács Jánosról (Hückelhoven), Sepp-Rudolf Quarzról 
(Landau) és Sárkány Kálmánról (Budapest). Élethossziglan a díszelnökségbe 
választottuk cpt. ddr. Juba Ferenczet Bécsből és Sebestyén Lászlót Budapestről. 
Felmentettük a régi vezetőséget, és megválasztottuk az újat. Az elnök ismét én 
lettem egy évre. A többi választott vezetőségi tag az egyes feladatköröket a 
következők szerint volt szíves vállalni: jegyző Schwitter Judit Horgenból, 
pénztáros Kiss Mária Usterból, titkár Farkas József Mátészalkáról, kiadványi 
felelős Magyar Kálmán Kaposvárról és Radványi Irén Stockholmból, a 
könyvterjesztésért felelős Kádár Péter Zürichből, alelnök az Amerikai Egyesült 
Államokban Bíró József Orange-ból és Vámos-Tóth Bátor László Honoluluból, 
Kanadában Simon Zoltán Torontóból, Magyarországon Kiszely István 
Budapestről, Svájcban Savioz Bernard Sionból. Tudomásul vette a közgyűlés, 
hogy az Egyesület tulajdonában van hatvanegy könyv, harmincnyolc kézirat és 
két kisebb leltári tárgy. Az évet ötszáz frank kiadási többlettel zártuk, amelyet én 
fedeztem kölcsön formájában.  

 A második – ünnepi – közgyűlésen új tagjaink beiktatása történt. 
A magyarországi résztvevők közül huszonkilenc fő egy London és 

Budapest között közlekedő autóbusszal jött, amelyre az Egyesület foglalt helyet, 
huszonöt százalékos árengedménnyel. Londoni barátaink huszonhárom fő 
részére ingyen adtak szállást otthonukban, míg a többi résztvevő egy 
szállodában nyert elhelyezést, ahol a legolcsóbb hely naponta húsz font volt. Ezt 
sikerült nyolc fontra lealkudnunk. Ebédet és vacsorát – emberfeletti munkát 
vállalva! – házigazdáink adtak a Találkozó helyszínén, önköltségi áron. Londoni 
alelnökünk felesége, Erzsébet asszony, valóban éjjel és nappal dolgozott segítői 
élén. A szükséges helyiségeket és felszerelési tárgyakat főtisztelendő Tüttő 
György bocsátotta a rendelkezésünkre, egyebek közt egy fénymásológépet is. Ő 
mondotta a Találkozó végén: „Ami itt történt, az nemcsak egy történelmi 
találkozó volt, hanem maga is történelem!” 

A résztvevők közül 24 fő csak az útiköltségét fizette – a szállást, ellátást és 
fénymásolást az Egyesülettől ingyen kapta. Magyarországról tizenegyen jöttek 
érdeklődőként – ők a szállásért napi hat fontot fizettek, tehát az Egyesület 
érettük személyenként és naponta két fontot fizetett a szállodában, míg a többi 
szolgáltatásért önköltségi árat fizettek. A nyugati országokból jött résztvevők a 
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szállásért napi tizenkét fontot, az ellátásért és fénymásolásért pedig szintén az 
önköltséget fizették. Így sikerült elérnünk, hogy a Találkozó bevételei és 
kiadásai egyensúlyban maradtak. 

A közgyűlésen és egy munkacsoportban néhány jó kezdeményezés 
született, amelynek eredményeként először egy állandó munkabizottság alakult, 
majd pedig egyre határozottabban kirajzolódott néhány egyesületi kiadvány 
megjelentetésének a körvonala. Régi vágyunk megvalósulásának a közeledtét 
éreztük, amikor arról tárgyaltunk, hogy az őstörténeti találkozóinkon elhangzott 
főelőadások teljes szövegét könyv alakban megjelentessük. Mivel saját anyagi 
erőforrásokkal nem rendelkezünk, megfelelő terjesztők sincsenek, így a 
vállalkozás kilátástalannak tetszett. Mindent magunknak kell megteremtenünk. 
A megoldást a következő évben végzendő munkánktól vártuk. 

Fontosnak tartottuk kiadói tevékenységünkkel kapcsolatban néhány elvi 
kérdés tisztázását. Ezek között első helyen állott, hogy mely előadásokat 
tekintsük kellően tudományosnak, és ugyan minden előadás kinyomtatható-e? A 
vitában én azt az álláspontot védtem, hogy a Találkozók jellegének megfelelően, 
ha egy előadást felvettünk a műsorba, akkor be kell vennünk a kiadványba is. 
Mi ne akarjuk azt eldönteni, hogy mi a tudomány és mi nem az. Ismerjük el, 
hogy a történelemírásban mindig ki kell tölteni olyan részeket, amelyeket 
tudományos alapossággal még nem tártak fel. Ha ezt a „kitöltő munkát” valaki 
úgy végzi, hogy eközben valamely célt szolgál, az nem okvetlenül elítélendő. A 
megítélés attól függ, hogy az író mely célt követ. A károsnak ítélt cél követése 
pedig nem kevésbé ártalmas, mint a történelmi tények elferdítésével vagy 
figyelmen kívül hagyásával írott történelem. Bátorítsuk mi azokat, akik a 
magyar történelemírásban egyfelől a magyar múlt őszinte feltárásának, másfelől 
pedig az egészséges magyar nemzettudat építésének és erősítésének a kettős 
célját követik. Találkozóinkon, tudvalevőleg, előadhat bárki, aki ezen az alapon 
áll és a magyar őstörténet kutatása terén egy bizonyos színvonalat elért. 

Kiadványainkban ilyen írások szerepelnek. 
 
Uster, 1989. kikelet hava 
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Előadás Zürichben, 1987. szeptember 8. dr. Vámos-Tóth Bátor (Honolulu): „A tíz-éves 
TAMANA-kutatás”. Bevezetőt mond: Szakallos Hilda (Zürich). 

A kép a szerző lakásán készült Honoluluban dr. Csihák Gyögygyel 

Évzáró münnepség Zürichben, 1987. december 8. Az első egyesületi jelvények átadása. A 
képen Dani Pál, Zichy Irén, dr. Csihák György, dr. Farkas József... 
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...és a konyhában készül a szatmári vacsora. Farkas József hozott Szatmárból mindent, még 
fehér répát is a levesbe, de egy kis szatmári szilvát, no meg jó tokajit.  

Zichy Irén a késsel – békés közreműködő 

Kerekasztal beszélgetés Zürichben 1988. február 9: „Quo vadis Mitteleuropa?” Résztvevők: 
dr. Manz Heinz, dr. Révész László (Bern), Herczog Andreas képviselő (Bern), dr. Oplatka 

Andreas (NZZ szerkesztő) és dr. Mehrle Tamás (Fribourg – nem látszik a képen) 
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Angliai főcsoportunk megalapítói, 1987. november 7: Mile Tibor, Micsinai Erzsébet, dr. 
Csihák György, Nádasy Erzsébet, Dani Pál és prof. Váralljai Csocsán Jenő (Oxford). Alapító 

még: vitéz Nádasi T. Jenő angliai alelnökünk, Pék Zsuzsanna, Tüttö György (angliai katolikus 
magyar főlelkész, pápai prelátus) és dr. Pék Károly (Birmingham) 

III. őstörténeti találkozónk. London, 1988. május 22–27. 
A találkozón Teleki Pál öccse mondja, hogy már nyugodtan meghal, mert megérte, hogy van 
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület. Dr. Érdy Miklós (New York) figyelmesen hallgatja. 

Teleki mellet Kobza Dániel ref. lelkész (Brisbane) és a háttérben dr. Juba Ferenc 
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A konyhában ismét készül a szatmári vacsora. Helyi segítséggel ezúttal dr. Németh Péter a 
Szatmár Megyei Múzeumok igazgatója (Nyíregyháza) a konyhafőnök 

 

Esküszik az egyesületre dr. Bárdi László (Pécs – háttal) az asztalnál Szakallos Hilda 
pénztárosunk (Zürich) , elfedve vitéz Nádasy Jenő, dr. Farkas József, dr. Csihák György és 

Kiss Mária (Uster)… 
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…és dr. Bakay Kornél múzeumigazgató (Budapest), az asztalnál Zichy Irén, Bergou Jánosné 
(Budapest), mögötte Bíró József (Orange), Nádasy Jenő, dr. Farkas József és dr. Csihák György 

Prof. Dr. Lindegger Peter, svájci alelnökünk előadása Zürichben. 1988. március 8: Griechische und 
römische Quellen zur frühen Geschichte Zentralasiens (bis zum 4. Jahrhundert vor Christus)” 

 
Részletek az egyesület 25. sz. kötetében 
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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. 

 
 


















































































