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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

VI. 
 
 

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 (1990–1991): 
 
 

A siker igazol: mire Egyesületünk hat éves lett, tagjai száma meghaladta a 
százat, négy világrész tizenhat országában. A tagság közel egyharmada nem volt 
magyarszármazású. A tagság minden esetben az illető személyiség és az 
egyesületi Elnökség közötti megegyezés alapján jött létre. Annak messze földön 
híre járta, hogy Egyesületünk milyen etikusan, tisztán tevékenykedik. Rangja 
lett a nálunk való tagságnak. 

Az út nem volt könnyű. Zürichi előadásaink helyét 1991 januárjától ismét 
változtatnunk kellett: átköltöztünk az itteni Szent István Magyar Katolikus 
Misszió épületébe, Budapesten pedig ettől az időponttól a Gutemberg Otthon 
adott helyet előadásainknak, ahol viszont klubéletünk kezdődhetett. 

A Magyarországi Tagozat kezelésében nehézségek mutatkoztak, ezért 
Közgyűlésünk a Tagozat formális létét megszüntette. A Kárpátmedence Alapot 
is megszüntettük, mivel nem tudott hasznos tevékenységet felmutatni. Általában 
nehézségek mutatkoztak az Egyesület vezetésében, mivel sokan a vállalkozó 
szellemű, mozgékonyabb emberek közül, a számukra pillanatnyilag 
érdekesebbnek tűnő napi események felé fordultak és kevésbé találták számukra 
kielégítőnek egy olyan szervezetben való működést, amely a múlttal 
foglalkozik. Öbölháború, közép-európai forradalmak – az új világ kialakulása 
foglalkoztatta az embereket. 

Az előadások Zürichben és Budapesten havonta, néhány más városban 
pedig esetenként, továbbra is sikeresek voltak és a svájci kirándulások is 
havonta szép számú érdeklődőt vonzottak. A zürichi tibeti kiállításon több mint 
százan vettünk részt, a rikoni Tibet Institut kurátorának, Egyesületünk 
dísztagjának, Grieder Péternek a vezetésével. Másik dísztagunk, Agathon Aerni, 
a berni Történelmi Múzeumba vezetett, ahol Ágnes, magyar királyné által 
Svájcba hozott történelmi ritkaságokat mutatta be a múzeum igazgatója, dr. 
Germann Georg. Budapesten viszont alig harmincan hallgatták meg alapító 
tagunk, dr. Sager Péter, az Európa parlament alelnökének előadását az ELTE 
egyik dísztermében.  

A Hunyadi Mátyás országos renaissance vetélkedő első helyezettje, 
Vékony Judit Bajáról és második helyezettje Mizik Andrea Tófejről, két hétig az 
Egyesület vendége volt Svájcban, Markovics György, gyulai történelemtanár 
kíséretében.  

Az év folyamán a Magyar Televízió forgatócsoportja kétszer járt nálunk 
Svájcban és filmet készített dísztagunk Savioz Bemard és dr. Kiszely István 
vezetésével az „anniviers-i hunokról”. A másik alkalommal filmre vették azt a 
hun rovásírással írt mondatot is, amelyet Pinsec-ben (Penszék) találtunk és főleg 
szakmai körökben nagy érdeklődést váltott ki.  
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A Hatodik Magyar Őstörténeti találkozó ebben az évben Sankt Gallenben 

és Zürichben volt, „kalandozásaink” jegyében (lásd: Acta VI/1.). Gallenben a 

főelőadást prof. Duft Johannes alapító tagunk tartotta, aki harminc évig volt a 

Stifsbibliothek igazgatója. A megnyitót a jelenlegi igazgató, prof. Ochsenbein 

Péter mondta. Egy délután a világhírű Váczi Gyula zongoraművész vendégei 

voltunk, aki a kolostorban működő intézet zenetanára, az estén pedig Wartensee 

várában – a Bodeni tó partján – táncoltunk, mulattunk, dísztagunk, dr. Holéczy 

Ákos zenéjére. A kitűnő szervezésért és lebonyolításért – sőt a költségek 

viseléséért is – dr. Missura Tibor dísztagunk és felesége, Katalin asszony 

érdemli hálás köszönetünket. 

Egy másik délutánon Schaffhausenba látogattunk, ahol az Allerheiligen 

Múzeum igazgatója, dr. Seiterle Gérard mutatta be Johann Georg Ott (1781–1808) 

festményeit, amiből vándorkiállítást terveztünk Svájcban és Magyarországon. 

Ott, aki haditudósító is volt, 1803-ban Magyarországon többszáz festményt 

és rajzot készített. 

A Találkozón ismét több mint százan voltunk. Negyvenhét szakember 

harmincegy előadást tartott, a beküldött előadások száma nyolc volt. 

Magyarországról tizenkilenc szakember és tizenhét vendég érkezett, többségük 

az Egyesület által bérelt autóbuszon. Ismét eljöttek erdélyi és felvidéki 

barátaink, viszont Kárpátaljáról a hosszú készülődés ellenére sem tudott 

vendégünk eljönni.  

Újra fogalmaztuk a „magyar” meghatározásunkat és kidolgoztuk a 

„kalandozásaink” témát. 

Ez a Találkozó egy újabb, jelentős eseményt hozott. Már az előző 

Találkozón kísérletet tettünk egy, a magyar őstörténetet röviden áttekintő 

dolgozat elkészítésére. Két évi munka után, ezen a Találkozón sikerült egy olyan 

szöveget kidolgoznunk, amely ellen a jelenlévők nem vetettek súlyosabb 

kifogást. Ez felkeltette azt a reményünket, hogy a közeli jövőben kiadhatunk egy 

ilyen egyesületi tanulmányt. Ez az esemény azért is nagy jelentőségű, mert pont 

ezen a Találkozón sikerült letenni az asztalra az Első (Benidormi) Magyar 

Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai című, első nyomdai kiadványunkat, 

ezen sorozatunk első tagját. (Acta Historica Hungarica Turiciensia I/1) 

Az évet szerény kiadási többlettel zártuk, miután az előzőleg, több mint 

tízezer frankos kiadási többletet magamra vállaltam. 

A zürichi magyarok ismét kitettek magukért: tizenhét főnek adtak ingyen 

szállást és ellátást, nyolc napon át. A Találkozó kedves színfoltja volt a 

Markovics György által vezetett középiskolások csoportja, akik nagy 

érdeklődéssel vettek részt. 

A Találkozó keretében ismét két egyesületi taggyűlést tartottunk. A rendes 

taggyűlésen lezártuk a pénzügyeket, megadtuk a felmentést a régi vezetőknek és 

újakat választottunk. Az elnök ismét én lettem, az Elnökség tagjai pedig a 

http://mek.oszk.hu/05900/05946/05946.pdf
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következő személyiségek: titkár Pandula Attila (Budapest), jegyző Loewengreen 
Iréne (Zürich), pénztáros Baki Tamás (Zürich) és Sárkány Kálmánné 
(Budapest), rendezvényi felelős Almási Gábor (Ofterscheim), Bakó Ferenc 
(Eger), Darai Lajos (Baracska), Gyöngyössy János (Székelyudvarhely), 
L'Eplattenier Yvette (Zürich) és Stamler Imre (Somogyjád), alelnök Nádasy 
Jenő (Anglia), Nagy Ákos (Ausztrália), Juba Ferencz (Ausztria), Molnár László 
(Magyarország) és Lindegger Peter (Svájc); továbbá választottunk két évre két 
számviteli ellenőrt Csernai László (Budapest) és Gódor József (Kecskemét) 
személyében.  

Mély tisztelettel elbúcsúztattuk halottainkat: Blaskovics Józsefet (Prága) és 
Gonda Ferencet (Budapest) – tiszteletükre egy gyásznapot tartottunk.  

Kiváló egyesületi munkájukért a Közgyűlés jegyzőkönyvi dicséretben 
részesítette a következő személyeket: Bergou Jánosné (Budapest), Csernai 
László (Budapest), Csihák György (Uster), Gódor József (Kecskemét), Juba 
Ferencz (Bécs) és Molnár László (Sopron). A történelemtudomány területén 
felmutatott kimagasló teljesítménye, illetve az Egyesületben végzett rendkívül 
szép munkája elismeréseként a díszelnökségbe választottuk Balás Gábort 
(Budapest), Duft Johannest (St. Gallen), Götz Lászlót (St. Pölten), Molnár 
Lászlót (Sopron), Révész Lászlót és Sager Petert (Bern). 

A második – ünnepi – taggyűlésünkön az új tagok beiktatása történt. 
A Találkozóról készült beszámolót a helyszínen kiosztottuk mintegy 

százharminc főnek, majd postáztuk további több mint száz címre. Elhatároztuk, 
hogy a Találkozókat továbbra is megrendezzük, sőt létrehozunk egy iskolát – 
lehetőleg Magyarországon –, ahol diákok és tanárok részére magyar 
történelemoktatást szervezünk. 

A Találkozóról valamennyien azzal az érzéssel távoztunk, hogy 
Egyesületünk frissen, újult erővel, szép feladatokat vállalva, eredményesen 
tevékenykedik. 
 
Uster, 1991. Földanya hava 
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A Hunyadi Mátyás országos rennaissance vetélkedő első helyezettje, Vékony Judit Bajáról és 
a második helyezettje Mizik Andrea Tófejről két hétig az Egyesület vendége volt Svájcban, 

Markovics György gyulai történelemtanár kíséretében 
 

Dr. Sager Peter alapító tagunk, az Európa-Parlament alelnöke (Bern) előadása Budapesten az 
ELTE-n. Elnököl a rektorhelyettes és dr. Juba Ferenc. A következő napon – 1990. október 23-án – 

Sager volt a Magyar Országgyűlés díszvendége. Meghívásunkra érkezett Budapestre 
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VI. magyar őstörténeti találkozónk. St.Gallen, 1991. április 28-május 4. A résztvevők egy 
csoportja Rorschach váránál… 

…és Schaffhausenban a vizesésnél. dr. Pandula Attila, Lukács József (Kassa), Török Albert 
és Gyöngyössy János (Székelyudvarhely), Almási Gábor (Oftersheim), Szekeres István 

(Budakalász), Vityiné, dr. Kálnási Árpád (Debrecen), W. Vityi Zoltán (Vásárosnamény), 
Molnár László (Sopron) 
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St. Gallen apátsági könyvtárában emléktáblát helyezünk el. Átadja dr. Missura Tibor, átveszi 
prof. Duft Johannes és prof. Oxenbein Peter igazgató, mindhárom egyesületünk tagja 

A Találkozón előadó dr. Fejes Pál tanszékvezető egyetemi tanár (Szeged), elnököl prof. Du 
Yaxiong (Beijing) 

 
Részletek és több kép a 47. sz. kötetünkben



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET       *     UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH
 

 9

 
 

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. 

 

 


































































































