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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

őszinte története  

X. 
 

 

Bevezető 
 

Jelen Emlékkönyv-sorozatunk minden kötete első részébe kerül: „A 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte történte.” 

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 (1994–1995): 

 

 

Az előző kötetben történetünket egyesületi taggyűlésünkkel fejeztem be. A 

következő napon kezdődött a III. Magyar Történelmi Iskolánk (lásd: Acta IX/2.) 

és tartott augusztus 14-től 20-ig, ugyanott, ahol előtte a X. Magyar Őstörténeti 

Találkozó (lásd: Acta X/1.). Mindkettőt tehát ezúttal első ízben rendeztük 

Tapolcán. 

A X. Magyar Őstörténeti Találkozón huszonhat szakember harminc 

előadást tartott, harminckilenc szakember és harminchárom vendég előtt. A 

szakemberek négy világrész tizenkét országából érkeztek. A Találkozó fő témája 

volt: „A pannóniai keresztény kultúra és annak szerepe a magyar állam 

kialakulásában”. A témát, az előadások 3 fő csoport irányából közelítették: 1) a 

régészet, 2) a történelem segédtudományai, 3) a nyelvészet. A Találkozó 

augusztus 7-től 13-ig tartott. Részletei megtalálhatók a Találkozóról kiadott 

kötetünkben. 

A III. Magyar Történelmi Iskolán részt vett 4 világrész 10 országából 

összesen 184 fő, ebből 58 % nő és 78 % 30 éven aluli. Oktató 4 világrész 6 

országából 19 fő, az összesből A 165 résztvevőből 66 volt tapolcai, 10 fő egyéb 

magyarországi helyről, 49 fő Szlovákiából, 36 fő Romániából, 1-1 fő NSZK, 

Ausztrália, Svájc és Svédországból. Az előadók közül 10 volt magyarországi a 2 

tapolcain kívül, 2-2 ausztriai és svájci, 1-1 ausztráliai, NSZK-beli, svédországi, 

thaiföldi és USA-beli, közöttük egy tanszékvezető egyetemi tanár (tudományok 

doktora), egy főiskolai igazgató és két egyetemi adjunktus (egyetemi doktorok), 

két hadtörténész (egyik kandidátus), egy-egy antropológus (kandidátus), 

közgazdász (egyetemi doktor), gasztronómus (egyetemi doktor), nyugalmazott 

tengerészkapitány (kétszeres egyetemi doktor), orientalista (egyetemi doktor), 

zenekutató, szociológus (egyetemi doktor), régészeti növénytanos (egyetemi 

doktor), három múzeumigazgató és két régész (egyik egyetemi doktor).    

Ha valahol szép az augusztus, hát a Balaton-Felvidéken Isten áldotta szép! 

A Tapolcai medencét körülvevő gyönyörű vulkánok már az őszi szüret ígéretét 

hordozzák. A nap magasan jár és olyan ragyogóan süt, mintha minden nap 

fürödne a Balaton selymes vizében. Ilyen gyönyörű nap volt augusztus 14-e, 

amikor délelőtt iskolánkat megnyitottuk, délutánra pedig nevezetes ünnepségre 

gyűltünk a Templom-dombra. Három vármegye: Somogy, Veszprém és Zala 

zászlót adományozott Egyesületünknek. Zászlónkat az Erdélyből nemrégiben 

Veszprémbe költözött művészházaspár készítette: Lugossy Edit textilműves és 

Lugossy László szobrász. Az a gondolat, hogy az Egyesületnek zászlaja legyen, 

Frech‘ Miklós dísztagunktól származik. Ezt követően egy egész éven keresztül 

tanácskoztunk arról, hogy milyen legyen, majd a szóban forgó tervet, Pandula 

http://mek.oszk.hu/06300/06365/06365.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06505/06505.pdf
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Attila dísztagunk leírta és Rőczei György dísztagunk megtervezte, majd 

lerajzolta. (Képe a XXIV. fejezetben 190–193. oldal) 

A zászló fehér selyemre készült. Rajta aranyból az „esztergomi oroszlán”, 

mögötte az életfa zölden és köré írva, az egyik oldalon pirossal az egyesület 

neve magyarul, a másik oldalon zürichi kékkel németül. Bronz csúcsa lapos, 

egyik oldalán a koronás magyar kiscímer, a másikon Zürich város címere: a 

csúcs töve háromoldalú, minden oldalán egy-egy adományozó megye címere. A 

zászlórúd és tartóöve fehér.  

Augusztus 14-én vasárnap, pont három órakor felzúgtak a templom 

harangjai és bevonultak azok, akik a zászlót felszentelték, illetve megáldották: 

dr. Szendi József, a veszprémi római katolikus egyházmegye érseke, Tüttö 

György, pápai prelátus Londonból, az Egyesült dísztagja, Csere Sándor 

kanonok, tapolcai plébános, valamint dr. Mikó Jenő, a Szlovák Köztársaság 

Református Gyülekezeteinek püspöke, egyesületünk dísztagja. Ezután tizenöt 

nagyenyedi diáklány vonult be – mindegyikük egy másikfajta székely népi 

ruhába öltözve – és elénekelték a székelyek ősi dalát: „Hej én édes jó istenem!” 

Daluk alig hangzott el, felcsendült a kedves, szintén népviseletbe öltözött 

zoboraljiak éneke: „A csitári hegyek alatt...” Ezután, a tapolcai Balassi népi 

együttes tagjai ünnepi tánclépésben hozták az egyesület zászlaját, amelyet a 

három vármegye nevében dr. Zongor Gábor, a Veszprém Megyei 

Önkormányzati Közgyűlés elnöke adott át az Egyesületnek. Jelen volt dr. Kolber 

István is, aki azóta Somogy Megye elnöke lett.  

Üdvözlő szavak kíséretében a zászlóra szalagot kötött: cpt. ddr. Juba 

Ferencz ausztriai alelnökünk Bécsből, Rácz Mihály felsőőri (Oberwart) 

polgármester, dísztagunk, az Egyesület felvidéki barátai nevében dr. Mikó Jenő, 

prof. dr. Csámpai Ottó Pozsonyból és Lukács József Kassáról, Hargita Megye 

elnöke Sántha Pál Vilmos, Kaposvár polgármestere Szabados Péter dísztagunk, 

Londonból Tüttö György, Székelyudvarhely polgármestere megbízásából Szabó 

Erzsébet, Tab város polgármestere Farkas István, valamint Tapolca 

polgármestere Sibak András és Tapolca testvérvárosa Zabola polgármestere – 

mind-mind egyesületünk tagja. 

Zászlónk azóta is velünk van minden nagyobb rendezvényünkön és számos 

újabb szalag került rá – kifejezve barátságunkat, erősítve egymás iránt érzett 

szeretetünket. 

A következő héten – már egyesületi zászló jelenlétében – folytatódtak 

történelmi iskolánk rendezvényei. Az egyesület tizenkilenc oktatója 

huszonhárom előadást és négy áttekintő megbeszélést tartott 165 résztvevő 

számára, akik három világrész tíz országából érkeztek. Volt egy egésznapos és 

két félnapos kirándulás és egy hangverseny. Az utolsó napon szép tábortűz 

keretében búcsúztunk a Balaton-felvidéktől és már vittük magunkkal a 
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meghívást 1995-re, amikor ismét Tapolcán találkozunk. Az eseményeket és az 

iskola teljes anyagát könyvben megjelentettük. 

Még bennünk zsongtak az események emlékei, alig halkultak el a búcsú 

szavai, amikor már emlékeink közül egy régi dal tört elő: „Híres Komárom be 

van véve. Klapka György a fővezére! Büszkén kiáll a csatatérre, büszkén kiáltja: 

huszárok előre!” Második Övezeti Történésztalálkozónknak Komárom adott 

otthont 1994. szeptember 23-tól 25-ig (lásd: Acta IX/6.). Az övezet: Észak-

nyugat Kárpát-medence. A rendezvény védnöke Komárom, Révkomárom 

(Komarno) és Felsőőr (Oberwart). A rendezésben és lebonyolításban a három 

polgármester: dr. Krajczár Gyula, Pásztor István és Rácz Mihály, valamint dr. 

Mikó Jenő – a rendezvény védnökei – segítkeztek. 

Dr. Krajczár Gyula, Komárom nevében gyönyörű, fából készült szobrot 

adományozott az egyesületnek, a két Komárom pedig szalagot kötött az 

egyesület zászlajára. A rendezvényen képviseltette magát a magyar művelődési 

és közoktatási miniszter. A rendezvény tárgyát az övezet történelme, régészete, 

néprajza, művészete képezte. Összesen Európa öt országából huszonhárom 

szakember tizenegy előadását vitattuk meg, százharminchárom további 

résztvevő előtt. A Találkozó részét képezte egy kirándulás a dél-komáromi 

Monostori-erődbe. Továbbá a komáromi Tengerészeti Múzeum megtekintése és 

a helybéli Tengerész Emlékmű megkoszorúzása – mindkettő, Juba Ferencz 

dísztagunk ajándéka szülővárosának. Volt két ünnepi fogadás és egy 

istentisztelet Révkomáromban. A Találkozó teljes anyaga kötetbe foglalva 

megjelent (lásd: Acta IX/6.), a kiadás költségét Komárom fedezte.  

Csiksomlyó – ha nem is a világ, ha nem is Európa, de egészen biztosan a 

magyarság legnagyobb és legfontosabb zarándokhelye. Képekből, leírásokból 

fogalmat alkothat magának az ember a piramisok zordon szépségéről, a világ hét 

csodájáról, de nem a csiksomlyói zarándoklatról. Mert annak lelke van. Székely 

lelke. Emberemlékezet óta. A búcsú napján sok tízezer ember, sokan több napig 

tartó gyaloglással keresik fel a Boldogasszonyt. Példátlan közép-európai 

esemény: Erdély minden népe ott vonul, különböző felekezetű, de egyhitű 

papjaival. Üzenetet hozva a múltból, mutatva a jövőbe.  

Ezt a szép ünnepet megelőző két napon tartjuk – a két város megegyezése 

alapján – övezeti történésztalálkozónkat egyik évben Székelyudvarhelyen és a 

másik évben Csikszeredában. Most Szeredán volt a sor. És a csikiak kitettek 

magukért, mintahogy a székelyek mindmáig nem hagyják magukat. Ringott már 

a magyar jövő bölcsője Erdélyben... 

Június 1-től 3-ig huszonöt szakember huszonkét előadását vitattuk meg 

száztizenkét vendég jelenlétében. A résztvevők három világrész hét országából 

érkeztek. Üdvözölte a rendezvényt a magyar kultuszminisztérium és a Határon 

Túli Magyarok Hivatalának képviselője. Tiszteletünkre fogadást adott a 

Találkozó két fővédnöke: Sántha Pál Vilmos Hargita Megye elnöke és dr. Csedő 

http://mek.oszk.hu/06300/06370/06370.pdf
http://mek.oszk.hu/06300/06370/06370.pdf
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Csaba, Csikszereda polgármestere. Mindannyian, akik ott voltunk, boldogan 

fogadtuk dr. Ferenczi Ferenc, Székelyudvarhely polgármestere meghívását jövő 

Pünkösdre. Ha Isten segít, ott leszünk!  

Augusztus 13-tól 20-ig ismét Tapolca volt az otthonunk. Egyesületünk 

történetében először fordult elő, hogy ugyanabba a városba visszatértünk nagy 

rendezvénnyel. Újítottunk is, amennyiben a két rendezvényt nem kétszer egy hét 

alatt, hanem vasárnaptól-vasárnapig, tehát nyolc nap alatt, egyidőben tartottuk. 

Délelőtt mindig az őstörténeti találkozó, délután mindig az iskola rendezvényei 

voltak. A kirándulások és az ünnepségek közösek voltak.  

A X. Magyar Őstörténeti Találkozón (lásd: Acta X/1.) összesen 

százhatvanöten vettek részt három világrész 12 országából, megvitattuk 

huszonhat szakember tizennyolc előadását. Az Iskolában két világrész tizenkét 

országából száznyolcvannégy fő vett részt. A Találkozó fő témája: „Avarok, 

frankok, magyarok Pannóniában”, az Iskoláé: „A Kárpát-medence népei a római 

uralom idejétől”. A IV. Magyar Történelmi Iskolában (lásd: Acta X/1.) tizenkét 

oktató tíz előadást és hét áttekintő megbeszélést tartott. Volt egy egész napos és 

egy félnapos kirándulás és egy ismerkedési est. Az utolsó napon kis ünnepség 

keretében búcsúztunk egymástól és elfogadtuk a város meghívását 1996-ra is. A 

hálaadó Istentiszteletet Tüttö György dísztagunk, az angliai katolikus magyarok 

főlelkésze tartotta. Beszéde olyan szép volt, hogy kötetünkbe illesztettük.  

Iskolánk vezetése az Iskolavezetőség kezében van. Ebben az évben tagjai 

voltak a következő személyiségek: dr. Pandula Attila ELTE adjunktus és dr. 

Kováts Zoltán (Szeged) a történelemtudományok kandidátusa a Magyar 

Tudományos Akadémia Demográfiai Csoport tagja, az Iskolavezetőség társelnökei, 

valamint Bergou Jánosné nyugalmazott középiskolai történelemtanár 

Budapestről, dr. Darai Lajos BME adjunktus, prof. dr. Fejes Pál tanszékvezető 

egyetemi tanár Szegedről, dr. Frech‘ Miklós régészeti növénytanos 

Keszthelyről, dr. Herényi István a történelemtudományok kandidátusa 

Budapestről, cpt. dr. Juba Ferencz történész Bécsből, prof. dr. Kazár Lajos 

nyelvész Canberrából, Lányi Ernő térképész Budapestről, Miklós György 

villamosmérnök Budapestről, Nagy Kálmán ny. huszárezderes hadtörténész 

Budakesziről és C. Tóth János történész Budapestről.  

A további részletek megtalálhatók kötetünkben. 

A rendezvény első napján tartottuk egyesületünk taggyűlését. A 

taggyűlésen résztvett 38 tag és két vendég. Legmélyebb tisztelettel 

elbúcsúztattuk elhunyt tagjainkat, dr. Remetei Balás Gábort (Budapest), Hóka 

Mihályt (New York), dr. Trsztenai Trsztyénnszki-Nádasy Jenőt (London) és 

dr. Szerencsi Szűk Ödönt (Szentendre). Az Egyesületnek száznegyvenkét tagja 

van, négy világrész tizennyolc országában. A pénztáros által beterjesztett 

elszámolást az ellenőrök elfogadásra ajánlották. Ezek szerint az Egyesület 

pénzforgalma a folyó üzleti évben Magyarországon plusz, Svájcban mínusz 

http://mek.oszk.hu/06500/06505/06505.pdf
http://mek.oszk.hu/06500/06505/06505.pdf
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egyenleggel zárult – a hiányt én fedeztem. Az Egyesület pályázatot hirdetett 

Henkey Gyula munkásságának folytatására – egyetlen jelentkező sem találtatott. 

Az Egyesület érdekében kifejtett munkájáért a taggyűlés jegyzőkönyvi 

dicséretben részesítette a következő személyeket: Almási Gábor (Heidelberg), 

dr. Balázs Tibor és Tiborné (Komárom), Böjte Árpád és dr. Csedő Csaba 

(Csikszereda), dr. Fejes Pál és dr. Kováts Zoltán (Szeged), dr. Krajczár Gyula 

(Komárom), Kovács Veronika (Helsingborg), L‘ Eplattenier Yvette (Zürich), 

dr. Pandula Attila (Budapest), Sántha Pál Vilmos és Szekeres Adorján 

(Csikszereda).  

A történelemtudomány területén végzett kiváló munkássága elismeréseként 

a díszelnökségbe választottuk a következő személyiségeket: prof. dr. Fejes Pál 

(Szeged), dr. Henkey Gyula (Kecskemét) és dr. Herényi István (Budapest). 

Elnökségünkbe választottuk: Aerni Agathon (Bern), Almási Gábor 

(Heidelberg), Bergou Jánosné (Budapest), Bürgin Gerold (Zürich), Csámpai 

Ottó (Pozsony), Fejes Pál (Szeged), Ferenczi István (Kolozsvár), Frech‘ Miklós 

(Keszthely), Herényi István (Budapest), Juba Ferencz (Bécs), Kovács Veronika 

(Helsingborg), Kováts Zoltán (Szeged), Lányi Ernő (Budapest), L‘ Eplattenier 

Yvette (Zürich), Lindegger Péter (Winterthur), Lukács József (Kassa), 

Loewengreen Irén (Zürich), Miklós György (Budapest), Ochsenbein Péter (St. 

Gallen), Pandula Attila (Budapest), Sándorfi György (Budapest) és Seifert 

Matthias (Zürich). Az elnök ismét én lettem. 

A Taggyűlés jóváhagyta a Magyarországi Tagozat működéséről szóló jelentést. 

Az Egyesület tíz éve során tíz magyar őstörténeti találkozót szerveztünk, az 

utóbbi kivételével – mindig egy hétig – hat országban. Elhangzott háromszáz 

előadás, és beküldtek még hatvanegyet. A 833 résztvevő három világrész 

tizenhárom országából jött. A három övezeti történésztalálkozó mindig három 

napig tartott három országban. Az elhangzott negyvenhat előadás – beküldve 

tizenegy. A négyszázötvenkilenc résztvevő három világrész hét országából jött. 

A négy magyar történelmi iskolánk Magyarországon, mindig egy hétig tartott – 

kivéve az utóbbit. Elhangzott kilencvennyolc előadás hatszázhetvenkét 

résztvevő előtt, akik négy világrész tizenhét országából jöttek. Ez összesen 

háromszáznegyvennégy előadás, beküldve még hetvenkettő, ezerkilencszáz-

hatvannégy résztvevő előtt, négy világrész tizenhét országából. Számoljuk még 

hozzá, hogy a világ több városában rendezünk havonta előadásokat, ahol a 

legkevesebb résztvevő kilenc, a legtöbb háromszáznegyven volt. 

Az Egyesület az elmúlt néhány évben, rendszeresen kap évi egymillió 

forint körüli támogatást, főleg magyarországi szervezetektől, elsősorban a 

Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól és az Illyés Alapítványtól. Ebből a 

pénzből elsősorban a szomszédos országokból hozzánk érkezők költségeit 

fedezzük – sohasem az egyesület költségét. A fennmaradó összeget könyveink 

nyomdaköltségének részbeni fedezésére fordítjuk. Elszámolásunk mindig 
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pontos, soha még egyetlen pénzadóval sem volt még vitánk sem, ellenkezőleg: 

ebben a tárgyban több elismerő levelet kaptunk, többek között a Művelődési és 

Közoktatási Minisztériumtól.  

A jelen könyvvel együtt kiadtunk tizenhat könyvet, a kiadás költségének 

nagyobb hányadát egyesületünk tagjai fedezték. Könyveinket ingyen adjuk 

háromszáz magyarországi és közel száz szomszédos országbeli könyvtárnak, 

továbbá elküldjük hatvanhárom ország százhuszonnyolc könyvtárába. Évente 

két könyvbemutatót tartunk a budai vár Litea Könyvszalonjában.  

Tevékenységünk Svájcban is és Magyarországon is, hivatalosan elismert, 

közérdekű. 

Többen is vannak, akik egyesületünket mindenféle mende-mondával 

lejáratni, mások nevünket ellopni igyekeznek és pert kell indítsunk ellenük. 

Többen panaszkodnak, hogy lopják könyveinket. „Na végre!” – mondta Mária 

Terézia, amikor jelentették neki, hogy lopják a krumplit. 

 

Uster, 1995. magvető hava 
 

 

III. magyar történelmi iskolánk. Tapolca, 1994. augusztus 14–20. Három megye: Somogy, 

Veszprém és Zala zászlót adományoz nekünk. Aki átadja: dr. Zongor Gábor, Veszprém 

megye elnöke. Aki átveszi: vitéz ddr. Juba Ferenc tengerészkapitány, hajóorvos, dr. Cey-Bert 

Róbert Gyula, a Gasztronómiai Világszövetség elnöke táltos öltözetben és  

dr. vitéz Herényi István kandidátus hadbíró alezredesi egyenruhában 
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A zászlót megáldják egyesületünk tagjai: Csere Sándor kanonok (Tapolca), Tüttő György 

pápai prelátus, angliai magyar fölelkész, dr. Mikó Jenő Szlovákia református püspöke és  

dr. Szendi József veszprémi érsek (ö nem tagunk) .  

A háttérben a nagyenyedi református kollégium leánykara 

 

X. őstörténeti találkozó és IV. történelmi iskola. Tapolca, 1995. augusztus 13–20. Tere-fere a 

szünetben: dr. Ferenczi István (Kolozsvár), dr. Herényi István, dr. Csámpai Ottó,  

dr. Kováts Zoltán (Szeged), Nyeső József (Konstanz) 
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Kirándulás Tihanyba. Elöl dr. Uzsoki András tagunk, a múzeum igazgatója 

 

II. övezeti történésztalálkozónk. „Két Komárom, 1994. szeptember 23–25. 

Komarno/Révkomárom főterén Nagy Balázs (Gyergyó), Miskó Ildikó és Kétyi Katalin 

(Révkomárom), Lukács József (Kassa) és Bajkai János (Dunaszerdahely), háttérben a 

Csámpai házaspár (Pozsony) 
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A résztvevök egy csoportja a komáromi „Juba Ferenc (egyetlen) Magyar Tengerészeti 

Múzeum” előtt 

 

III. övezeti történésztalálkozónk. Csikszereda, 1995. június 1–3. Az elnökségben  

dr. Balázs Lajos, Sántha Pál Vilmos (Csikszerda), dr. Herényi István, dr. Csihák György és  

dr. Egyed Ákos (Kolozsvár) 
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Sántha Pál Vilmos (Hargita megye elnöke) előadását hallgatja Pataki Imre, a Pallas Akadémia 

Kft. elnök igazgatója, előzőleg Hargita megye prefektusa, dr. Csihák György és  

dr. Csedő Csaba István, Csikszereda polgármestere 

 

Előkészítő megbeszélés Felsőőr/Oberwart: dr. Kazár Lajos, dr. Költő László, 

dr. Henkey Gyula (Kecskemét), dr. Csihák György, dr. Herényi István, dr. Tomka Pèter (Győr)… 
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…és Budapesten: Kósa Ferenc, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke (Budapest), Gerzson 

Pál, a Magyar Képzőművészek Országos Szövetsége elnöke (Budapest), dr. Csámpai Ottó, 

dr. Eöry Ajándok a Magyar-Kínai Baráti Társaság elnöke (Budapest), dr. Csapó József, a 

Székely Nemzeti Tanács elnöke (Nagyvárad); 1939 óta az első és mindmáig utolsó olyan 

magyar állami vezető, akit a magyarok a mindmáig jogérvényes magyar alkotmány rendjében 

legálisan megválasztottak; dr. Cey-Bert R. Gyula, a Gasztronómiai Világszövettség elnöke, 

Sántha Pál Vilmos, Hargita megye elnöke (ül), dr. Csihák György és dr. Juba Ferenc. 

Aki fényképez: id. Fekete Gyula író (Budapest) 

 

A kép bal szélén dr. Missura Tibor (St. Gallen). Prof. Germann Georg a Berni Történelmi 

Múzeum igazgatója, későbbi svájci alelnölkünk (a kép jobb szélén) előadása Zürichben, 1995. 

szeptember 8: „Ungarisches im Bernischen Historischen Museum”. Acta Historica Hungarica 

Turiciensia XI. évf. 3. szám. 1996. Elnököl Aerni Agathon a berni konsuli kar doayene 

(középen)
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Figyelmesen hallgatja L´Eplattenier Yvette, Caratsch Claudio Svájc budapesti nagykövete 

feleségével és Joó Olivér zürichi magyar református lelkész feleségével 

 

…és a nagykövet házaspár egyesületünk 1995. évi évzáró ünnepségén Budapesten – amikor 

éppen Petrás Mária (Gyimesfelsőlok) énekel. A háttérben dr. Fejes Pál feleségével 

 

Részletek a 11., 14. és a 17. 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. 

 

 

 




















































































































































