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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

V. 
 
 

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 (1989–1990): 
 
 

Valószínűleg a tízes számrendszerre való áttéréssel jött szokásba, hogy az 
ötödik és a tizedik évforduló, születésnap, esemény valamiképpen más, mint a 
többi. 

Az viszont a véletlennek tudható be, hogy pont az ötödik év hozott 
Egyesületünk életében számos örömteli változást. Ezek közül kettő különösen 
kedves szívünknek. Az egyik, egyetemességünk kiterjedése: az ötödik évtől 
egyesületi tagjaink nemcsak földünk minden kontinensén találhatók, hanem a 
Kárpát-medence minden országában is. Az események feltartózhatatlan változása 
hozta a másik nagy eseményt, Magyarországi Tagozatunk megalakulását, s ez 
felejteti velünk Berni Csoportunk sajnálatos megszűnése miatti veszteségünket. 

Az előző évi közgyűlés megbízásából dr. Pandula Attila dísztagunk, az 
Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem (ELTE) adjunktusa, volt szíves vállalni 
annak tisztázását, hogy adva van-e a lehetősége Magyarországon annak, hogy 
elveink és gyakorlatunk érintetlenül hagyásával, az Egyesület szervezeti életét 
arra az országra is kiterjesszük, amelynek a történetével foglalkozunk?  

A júliusi közgyűlés után az elnökség szeptemberben Bécsben ülést tartott, 
ahol ezen fontos kérdés megvitatására a következők jelentek meg: Loewengreen 
Iréne, az Egyesület pénztárosa, dr. Juba Ferencz ausztriai alelnökünk, dr. 
Németh Péter magyarországi alelnökünk, dr. Pandula Attila és az elnök. Pandula 
ajánlatára elhatároztuk a Magyarországi tagozat életrehívását.  

Ezt követően Pandula felkérte a Magyarországon élő tagjainkat, hogy 
december 7-én szíveskedjenek az ELTE-n lévő irodájában megjelenni, ahol – a 
jegyzőkönyv tanúsága szerint – huszonöt egyesületi tagunk kérelmezte a 
Budapesti Fővárosi Bíróságnál a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
Magyarországi tagozatának bejegyzését, mint társadalmi szervet. A kérelemhez 
csatolták az Egyesület Alapszabályát, Nyilatkozatát és Házirendjét – változatlan 
formában. A Bíróság a kérelmet 6. Pk. 61108/1. sz. végzésével, a benyújtott 
iratok szerint, 1990. február 14-én jóváhagyta. Az Egyesület első címe Pandula 
hivatali címe lett (1364 Budapest, Postafiók 107.) 

Ugyancsak Pandula Attila kiváló szervezési munkájának volt eredménye 
Egyesületünk bemutatkozó ünnepsége a Kossuth Klubban, 1990. március 29-én, 
ahol mintegy kétszáz személyiség jelent meg, közöttük a diplomáciai testület, a 
tudományos élet és a sajtó számos képviselője. Az ünnepségen Németh Péter 
elnökölt, az Egyesületet bemutató beszédet Pandula Attila tartotta, amelyet dr. 
Erdélyi István akadémikus Budapestről és Zürichből prof. König Alfred alapító 
tagunk votuma követett. Már ez az ünnepség is jelezte egyetemességünk szép 
kiteljesedését, mert a felszólalók egy része a szomszédos, sőt távoli külföldről 
érkezett, kifejezetten erre az ünnepségre.  
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Ettől a naptól kezdve, minden hónap utolsó csütörtökjén – abban a 

rendben, ahogyan ezt Zürichben öt évvel előtte, szintén márciusban, elkezdtük – 

előadásokat rendezünk Budapesten is. Az első félév előadói voltak capt. ddr. 

Juba Ferencz (Bécs), dr. Forrai Sándor (Budapest) dísztagjaink és prof. Du 

Yaxiong alapító tagunk (Beijing). Rendezvényeinknek az ELTE Tanárképző 

Főiskolai Kara adott otthont, ahol prof. Mann Miklós főigazgató úr esetenkint 

egy termet biztosított, dr. Marosi Endre dísztagunk, ELTE docens kérésére. 

Rendezvényeinken Marosi és Gál Istvánné töltötte be a háznagyi szerepet. Egész 

évi műsorunkat magyarul és németül már a márciusi ünnepségünkön mindenki 

megkapta. Az első előadásokon az érdeklődők és a vitában résztvevők száma 

száz körül volt. 

Zürichben, ebben az évben és az előző naptári évben előadásainkat nem 

tarthattuk az átépítésre ítélt Uránia étteremben, ezért átmentünk a Ref. 

Kirchgemeindehaus Enge egyik helyiségébe.  

Az idei (ötödik) Őstörténeti Találkozónk, a festői környezetű altenbergi 

dóm (NSzK) kolostoregyüttesében volt (lásd: Acta V/2.). Feltehetően a 

magyarországi események függvényében, az előző évhez képest a résztvevők 

száma erősen csökkent: összesen negyvenen voltunk. A megjelent huszonnégy 

szakember közül huszonketten huszonhárom előadást tartottak. Az Egyesület 

tizenhat résztvevő helyi költségeit vállalta – ezúttal elsőízben nemcsak 

magyarországi, hanem erdélyi, felvidéki és bejingi szakemberét is. A Találkozó 

végére az a nézet formálódott egyöntetűvé, hogy a Találkozó ezen nagysága 

ideális a közösen végezhető munka szempontjából. A légkör már szinte 

családias: dr. Érdy Miklós New Yorkból, dr. Farkas József Mátészalkáról és 

jómagam minden Találkozón résztvettünk és még vagy húszan voltak, akik már 

negyedszer jöttek el. Az előadások színvonala, elsősorban a nem hivatalos 

kutatók esetében rendkívüli mértékben javult, nem utolsó sorban az itteni 

őszinte és szakszerű kritikák hatására és az Egyesület által teremtett előadási 

lehetőség következtében. A kerekasztalbeszélgetések elismert tudósaink 

számára is élvezetes, magasszíntű alkotóműhellyé váltak. Megfogalmaztuk a 

„Magyar” c. őstörténeti fogalmunkat, lefordítottuk angol, francia és német 

nyelvre. Ez az ötödik ilyen fogalom őstörténetünk, őshazánk, őseink-rokonaink 

és honfoglalásunk c. szövegünk mellett. 

A hét napig tartó Találkozó idején lehetőséget találtunk szervezeti kérdések 

megtárgyalására is. Megtartottuk a Kárpát-medence Alapunk közgyűlését – 

amelyben nem sok örömünk telt. Az Alap hatáskörébe utalt magyar őstörténeti 

kiállítás dolgát a kezdeményező Ferenczy Presse Agentur (München) 

elfelejtette, de az Alap a többi területeken se vitézkedett, amit többen szintén a 

Kárpát-medencén, az elmúlt időszakban végigvonuló társadalmi viharral 

indokoltak. Viszont szívesen állapítottam meg, hogy az ígért pénzösszegek 

befolytak, sőt Magyarországon még több is.  

http://mek.oszk.hu/06800/06833/06833.pdf
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Az egyesületi közgyűlés a szokásos rendben folyt le. Az elnök és az 
elnökség jelenlévő tagjai elmondták, hogy mit végeztek az elmúlt év során, mire 
a közgyűléstől megkapták a kért felmentést. A pénztáros beszámolt a 
bevételekről és a kiadásokról – ez utóbbiak ismét meghaladták a bevételeket, 
ezúttal 115 svájci frankkal. Az Egyesület hitelezője ismét én voltam; a hitel 
kommulált összege (öt év alatt) 10.364 frank. A két számlaellenőr javaslatára a 
közgyűlés az elszámolást elfogadta. A közgyűlés keretében megemlékeztünk 
halottunkról, Szalay Zsigmondról, aki Tyukodon élt, s emlékére egész napos 
gyászt fogadtunk.  

A magyar történelem kutatása terén elért kiváló eredményei, illetve az 
Egyesület érdekében kifejtett példamutató munkája elismeréséül ismét 
választottunk élethossziglanra díszelnökségi tagokat prof. dr. Blaskovics József 
(Prága), dr. Forrai Sándor (Budapest), dr. Pandula Attila (Budapest) és Rácz 
Mihály (Felsőőr) személyében. Megválasztottuk egy évre elnöknek Csihák 
Györgyöt és az elnökség tagjait, akik egymás között az egyes feladatköröket a 
következő módon osztották el: jegyző Loewengreen Iréne (Zürich), pénztáros 
Botta Mária (Zürich), titkár Pandula Attila (Budapest), rendezvényi felelős Gál 
Istvánné (Budapest) és Szakállos Hilda (Zürich), alelnök Nagy Ákos 
(Ausztrália), Juba Ferencz (Ausztria), Vámos-Tóth Bátor (Amerikai Egyesült 
Államok), Nádasy T. Jenő (Egyesült Királyság), Marosi Endre (Magyarország) 
és Savioz Bernard (Svájc). Három évre megválasztottuk számlaellenőrnek 
Kádár Pétert (Zürich) és Marinka Lajost (Unterengstringen). 

Az Egyesületbe való tagfelvétel továbbra is az elnökség dolga. Az 
Egyesület egy és oszthatatlan, így egy közgyűlése és egy elnöksége van. A helyi 
ügyek vitelére azonban meg kell teremteni az egyetlen alapszabály keretei 
között az észszerű gyakorlat előfeltételeit.  

Az utolsó napon, a Találkozó iratainak aláírása után ünnepélyesen 
felvettük új tagjainkat, akik megkapták az Egyesület oroszlános bronz érmét, 
illetve a díszoklevelet. A zárszót a Találkozó társelnöke – Du Yaxiong 
(Beinjing), Gyöngyössy János (Székelyudvarhely), Pandula Attila (Budapest) és 
Zilizi Tihamér (Pozsony) – valamint elnöke Götz László (St. Pölten) mondták. 
Az ökumenikus istentiszteleten a kölni lelkészek: Gulyás Kornél és Berecki Béla 
imájával, a több mint ezeréves katedrális falai között szépen szállt az ének, 
bizonyára egészen az égig: „Tebenned bíztunk eleitől fogva”, „Boldogasszony 
Anyánk”! 

A Találkozó szép sikerrel és szerény bevételi többlettel zárult. 
 

Uster, 1990. áldás hava 
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Történelmi kiránduláson a Bilersee-nél, 1989. szeptember 17-én... 
 

...és Rikonban a Tibet-Institutban, szeptember 24-én.  
Alapította Lindegger Peter, kurátora Grieder Peter (mindkettő egyesületünk tagja).  

A képen háttérben Loewengreen Iréne és az apát, aki a Dalai Láma nagybátyja 
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Elnökségi ülés Bécsben, 1989. szeptember 24. dr. Pandula Attila (első magyarországi 
képviselőnk, mint bejegyzett egyesület), dr. Csihák György, dr. Juba Ferenc,  

Loewengreen Iréne (pénztáros), dr. Németh Péter (magyarországi alelnökünk) 

 
Évzáró ünnepség Zürichben, 1989. december 12. Előadó dr. Pandula Attila: „Die Geschichte 
des Ordens vom Goldenen Vlies in Ungarn im Spiegel der modernen Forschung.” A képen 
prof. Lindegger Peter, prof. Schmugge Ludwig (beiktatásán) a Zürichi Egyetem Történelmi 

Intézetének igazgatója, Loewengreen Alex, dr. Csihák György, Loewengreen Iréne,  
dr. Pandula Attila, Schwitter Judit 
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Történelm kirándulás St. Gallenba, 1990. április 7. Az apátsági könyvtárat bemutatja prof. 
Duft Johannes alapítótagunk. A képen (ül) Somorjai Béla és dr. Szalmay György (St. Gallen), 

dr. Csihák György, Botta Mária és Kádár Péter (Zürich) 
 

Megalakítja 25 fő az egyesület magyarországi tagozatát, 1989. december 7.  
Néhányan az alapítók közül: Kádár-Zrínyi Ildikó, Csontos Péter, Varga Géza,  

dr. Bárdi László, dr. Sárkány Kálmánné (Aranka néni pénztáros) 
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Egyesületünk indulása Magyarországon: Kossuth Klub, 1990. március 29. 
A képen üdvözlő beszédjét mondja svájci alelnökünk König Alfred prof. Az asztalnál  

dr. Pandula Attila (magyarországi képviselőnk), dr. Németh Péter (magyarországi 
alelnökünk), és dr. Sárkány Kálmánné 

A megalakulás óta mindmáig Budapesten is minden hónapban vannak előadásaink.  
A képen Gyönygyössy János Székelyudvarhelyről. Elnököl Sándorfi György várkutató, az 

MDF alapító tagja, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnölke 
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V. magyar őstörténeti találkozónk. Altenberg, 1990. július 17–23.  
A résztvevők egy csoportja 

 

Új magyarországi alelnökünk, Molnár László soproni múzeumigazgató ünnepélyes beiktatása. 
A háttérben Győrváry Ernő (Sopron), dr. Juba Ferenc, dr. Németh Péter, prof. Du Yaxiong és 

dr. Csihák György 
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A székelyudvarhelyi „csoda fafaragó” Szász Viktor befizeti a „tagdíjat” – átad két 
gyönyörű faragványt. A háttérben dr. Nagy Ákos (Adelaide), Gál Istvánné (Budapest),  

dr. Csihák György és Loewengreen Iréne 
 
 

 
Részletek az egyesület 49. sz. kötetében 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET       *     UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH
 

 12

 
 

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. 

 

 
















































































































