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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

VII. 
 
 

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 (1991–1992): 
 

 

„Legyél bátor és hű, mint a fenyő, amely színét akkor se változtatja, 

amikor a hó az ágát a földre nyomja” – mondta Hirohitó császár 1946 januárjában. 

Most is embertpróbáló időt éltünk. Évtizedes falak omlottak, Európában 

egyszerre kelt a béke reménye és az újabb háború írtózata. Egy egyesület élete 

nem szakítható ki környezetéből. 

Amikor egy évvel előbb, újabb őstörténeti találkozónk helyéül ismét 

Felsőőrt (Oberwart/Burgerland) választottuk, a döntés helyességéről meg 

voltunk győződve. A felgyorsult időhöz igazodva utóbb úgy döntöttünk, hogy – 

első ízben – elfogadjuk magyarországi tagjaink meghívását és végül, a találkozót 

a Szentendréhez tartozó Lajos-forrás Turistaházban tartottuk (lásd: Acta VII/1.). 

A megnyitót két polgármester és két országgyűlési képviselő mondta, majd 

a Találkozó elnöke dr. Pandula Attila (Budapest), és társelnöke Dúcz László 

(Szentendre), ddr. Juba Ferenc (Bécs), dr. Nádasy T. Jenő (London) és Zichy 

Iréne-Henriette (Stockholm). 

A Találkozón tíz országból harmincegy szakember és hatvan vendég 

tárgyalta meg az elhangzott huszonhárom előadást és elkészítettük újabb 

egyesületi szövegünket „Államalapításunk” címmel. Elhatároztuk, hogy a 

következő találkozót Kaposvárott tartjuk, ahol a város polgármestere és a 

Megyei Múzeumok Igazgatósága vendégei leszünk, a Megyei Közgyűlés 

védnöksége alatt.  

A rendkívül nehéz körülmények ellenére, minden eddiginél szebb 

eredményekről számolhattunk be a találkozó idején megtartott egyesületi 

taggyűlésünknek. Több országban tartott, rendszeres előadásaink sikeresek. Az 

Első (Benidomi) Magyar Őstörténeti Találkozó címen kiadott első 

évkönyvünket díjtalanul megküldtük Magyarországon százhetvennyolc 

intézmény könyvtárának és további hatvanhárom ország százhuszonnégy 

intézményének. Az utóbbi két találkozón készített és közben gondos munkával 

megírt Magyarok Őstörténete kiadványunkat (negyvennyolc oldal) 

Magyarországon kiadtuk. Szervezetten beindítottuk könyvterjesztésünket és a 

sajtóval való együttműködésünket. Már erről a találkozónkról is – ezideig első 

esetben – több országos és helyi lapban jelent meg méltatás. 

Összesített egyesületi számlánkat sikerült nullszaldóval zárni, ami a 

korábbi évekkel szemben komoly siker. A választott és független számviteli 

ellenőrök jelentése és ajánlása alapján a közgyűlés elszámolásunkat elfogadta. 

Szívesen vette tudomásul taggyűlésünk, hogy kezdeményezésünkre 

megalakult nyolc magyarországi szervezet részvételével, Budapesten, a Magyar 

Történelmi Egyesületek Tanácsa. Megbíztuk Forrai Sándort, illetve Nagy 

Kálmánt, hogy javaslatukat nevünkben is terjesszék elő az illetékeseknek a 

http://mek.oszk.hu/06800/06844/06844.pdf
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Vérszerződést megörökítő emlékmű felállításáról Ópusztaszeren, illetve a 
Honfoglalás 1100. évfordulójával és az EXPO '96-tal kapcsolatban. 

Határozatilag jóváhagyta a taggyűlés első Magyar Történelmi Iskolánk 
előkészületeit. 

Jegyzőkönyvi dícséretben részesült Csihák Györgyné (Zürich), Duft 
Johannes (St. Gallen), Holéczy Ákos (Arlesheim), Loewengreen Irén (Zürich), 
Missura Tibor és felesége (St. Gallen), Mistárz Károly (Volketswil), Molnár 
László (Sopron), Ochsenbein Péter (St. Gallen), Pandula Attila (Budapest), 
Sárkány Kálmánné (Budapest), Váczi Gyula (St. Gallen) és Zichy Iréne-
Henriette (Stockholm). 

A taggyűlés egyhangúlag megválasztott újabb egy évre elnöknek, az alábbi 
személyeket pedig azelnökség tagjaivá, akik a feladatokat így osztották fel 
maguk között: jegyző L'Eplattenier Yvette (Zürich), pénztáros Loewengreen 
Irén (Zürich) és Sárkány Kálmánné (Budapest), titkár Pandula Attila (Budapest), 
alelnök Nádasy Jenő (London), Juba Ferenc (Bécs), Darai Lajos (Budapest), 
Lindegger Péter (Winterthur), rendezvényi felelős Aerni Agathon (Bern), 
Almási Gábor (Heidelberg), Gyöngyössy János (Székelyudvarhely), Fejes Pál 
(Szeged), Kubik István (Zürich), Lukács József (Kassa), Stamler Imre 
(Somogyjád), szervező Szekeres István (Budakalász), sajtó Sebestyén László. 
Az Iskolavezetőség tajgai: Bárdi László (Pécs), Beöthy György (Budapest), 
Bergou Jánosné (Budapest), Darai Lajos (Kápolnásnyék), Farkas József 
(Mátészalka), Fejes Pál (Szeged), Juba Ferenc (Bécs), Kálnási Árpád 
(Debrecen), Nagy Kálmán (Budakeszi), Pandula Attila (Budapest), Stamler Imre 
(Somogyjád). 

Eddigi legnagyobb veszteség ebben az évben ért bennünket. Eltávozott 
közülünk Götz László (St. Pölten), Kovárczi István (Malmö) és Mile Tibor 
(London).  

Götz László nemcsak nekünk volt kellemes és hasznos társunk. Ővele sírba 
szállt az utolsó magyar, aki az elmúlt negyven év magyar őstörténeti kutatások 
eredményét magas szinten összefogta. Ilyen széles ismeretekkel rendelkező 
tudással ezen a szakterületen, pillanatnyilag a magyarság körében senki nem 
rendelkezik. Ötkötetes: Keleten kél a nap című könyvének kiadását mégis 
megakadályozzák a Hazában. A könyv máig éli emigráns életét. 

Kovárczy István, több mint harminc éven át, egymaga adta ki, 
negyedévenként példányonként mintegy száz oldal terjedelemben Északi Vártán 
című, magyar történelmi szaklapját, amelyet az egész világon élő magyarság 
körében sikerrel terjesztett. Maga is kiváló történészünk volt. Akkor, amikor a 
Kárpát-medencében élő magyarságnak évtizedeken át, egyetlen történelmi 
szaklapja sem volt – ő állt az északi vártán. 

Mile Tibor agro-közgazdász, történész – a magyar versek legjobb angolra 
fordítója. Élete végéig, töretlen hűséggel, kiváló ember volt. 
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Ledőlt Egyesületünk – és az egyetemes magyarság – három világítótornya. 
Magyarországon senki, egyetlen szóval sem emlékezett meg róluk. 

Nyugodjanak békében. 
Feltámadunk! 
Az év során nemcsak Zürichben, hanem immáron Budapesten is tartottunk 

záróünnepséget, ahol új egyesületi tagjaink ünnepélyes beiktatása történt. 
Mindkét ünnepségünkön Juba Ferenc volt az előadónk. Előadásának címe: A 
magyar tengerhajózás kultúrhatásai évezredünkben – Zürichben németül és 
Budapesten magyarul. 

Az ünnepség méltó volt egyesületünkhöz, amely mindmáig az egyetemes 
magyarság egyetlen olyan magyar történelemmel foglalkozó, tudományos 
szervezete, amelyet magánszemélyek hoztak létre és tartanak fenn. 

 
Zürich - Turicum, 1993. magvető hava 

 
 

 
 
 

Klapka György Múzeum ddr. Juba Ferenc Magyar Tengerészeti Gyűjteménye Komáromban 
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Elnökségi ülés Sopronban, 1991. november 2-án, dr. Fejes Pál (Szeged), Czanik Ildikó 
(Pozsony), dr. Csihák György, Molnár László, Csernai László (Budapest) 

 

Két alelnökünk Budapesten, 1991. május 30-án, dr. Kiszely István (Budapest), könyve címe: 
A walisiak Attila leszármazottai? (franciául) és Savioz Bernard (Sion) svájci, mint előadó.  

 



ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET       *     UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH
 

 7

Az első évzáró ünnepségünk Budapesten a Hotel Benczúrban. 1992. december 13.  
Előadó vitéz dr. Juba Ferenc 

 

VII. magyar őtörténeti találkozónk. Szentendre, 1992. július 26. – augusztus 1.  
Kerekasztal beszélgetés : Stamler Imre (Somogyjád), Nádasy T. Jenő, dr. Pandula Attila, 

Nagy Kálmán, dr. Csihák György 
 

Részletek és több kép az 51. 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. 

 

 




















































































