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Előszó 
 

Íme, a KULCS a magyar nemzet jövőjéhez 
 
 

„Minden nemzet jövőjének kulcsa saját történelmében van. 
Amely nemzet ezt a kulcsot elveszíti, az elveszíti saját jövőjét is.” 

Sir Arthur Bryant 
 

„Ha el akarsz pusztítani egy népet, vedd el a történelmét.” 
Napóleontól Leninig, több nagyságnak tulajdonított mondás 

 
„Jaj annak a népnek, amelynek történelmét ellenségei írják.” 

Seneca 

 
 „Tedd a jót, tedd a lehetőt és sikerül a lehetetlen is.” 

Ferenc pápa 
 
 

Ki itt belépsz, Kedves Olvasó, megtalálhatod a kulcsot nemzetünk 
megmaradásához. Megismerheted a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületet: amint 
született, élt és megpróbálja megteremteni azt, ami elengedhetetlen nemzetünk 
fennmaradásához. Tudatosan tesszük, megpróbáljuk – ezt tűztük ki célul. Kizárólag 
saját erőből, saját szabad időnk és becsülettel keresett munkánk gyümölcséből. 
Hitünk szerint van jövője nemzetünknek – ebben szilárdan bízunk! – és hitünk 
szerint mi megteremtettük – és íme, ezennel átnyújtjuk – jövőnk kulcsát. 

Az első pillanattól baráti kézfogásra nyújtjuk kezünket minden irányba – és 
ebbe a kézbe sokan belecsaptak. Az nem minket minősít, hogy kik azok, akik 
nem csapnak bele és azt miért nem teszik? 

Tudni való, a mienkénél népesebb nemezetek nagy gondolkodóit 
foglalkoztatja a gondolat, hogy ennek az évezrednek a végére, Európa 
összlakossága, a világ összlakosságának öt százaléka lesz. Európa népei közül 
megmaradnak a kemény nemzettudattal rendelkezők. A nemzettudat erősítője, 
építője a tisztességes nemzeti történelemkutatás, történelemírás és 
történelemoktatás. Ennek megteremtésén fáradozunk. Kiadványaink ennek a 
munkának a gyümölcse, ami az egyetemes magyar nemzeté, mert itt valóban 
összefogott a világra szétszórt magyar Erdélytől Kanadáig, Kecskeméttől 
Melbourne-ig és Dévától Bangkokig.  
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A bizonyíték megtalálható a most indított sorozatunkban, ami a mai legjobb 
technikai lehetőségekkel készítve, íme, felkerül a világhálóra: eredeti képekkel, 
iratokkal. 

A kiadványaink nem a szokásos, össze-vissza, ötletszerűen adódó előadások 
valami gyűjteménye. Mindenkor komoly szakemberek által előkészített és 
szervezett rendezvények, tudatosan és pontosan meghatározott szakmai, valamint 
történelmi rendet követő szakmunkák. Nem véletlenül kaptunk két magyar oktatási 
minisztertől jogosítványt történelemtanárok továbbképzésére, amelynek címe: „A 
magyar történelem oktatásának tartalmi és módszertani megújítása.” El is 
végezzük, ez idáig hat helyen tartott, egyenként mindég két éven át lefolyt oktatás 
keretében, ahol kiosztottuk a magyar és latin nyelvű okiratunkat összesen 173 
személy számra. Tettük ezt egy Magyarországon akkreditált felsőfokú oktatási 
intézménnyel karöltve. 

Büszkék vagyunk arra, hogy háromszor jelöltek bennünket az Európai Unió 
’René Descartes tudományos díjára’. A díjkiosztó bizottság elnöke közölte 
velünk, hogy noha az egyik előterjesztés szinte szó szerint megegyezik a 
kiírással, a díjat nem kapjuk meg, mert Brüsszelben politikai döntések születnek 
és a svájciakat nem szeretik. Azt már nem tette hozzá, hogy Brüsszelben a 
nemzetben gondolkodó tudományt sem szeretik.  

Tulajdonunk lett az Encyclopaedia Hungarica, a mindmáig egyetlen magyar 
szemléletű történelmi lexikon, amit mi magyarok írtunk 844-en az egész világról, 
közel két évtizeden át. 

Ezzel együtt tehát, mindaz, amit ebben a sorozatban bemutatunk, egész 
biztosan az egyetemes magyar nemzet legjelentősebb közös és független szellemi 
alkotása, az utóbbi hetven évben. 

Akinek, akárcsak hasonlója van, tegye mellé. 
Harminc évvel ezelőtt az egyes rendezvényeket nemcsak szervezni, vezetni, 

de akkor még fényképezni is, kellet. A mellékletben szereplő emlékkönyvek eltérő 
méretűek és a gyarapodó iratokkal, képekkel, idővel rendkívül nehézzé is váltak. Így 
most viszont be tudunk mutatni,  meg  tudunk  örökíteni  és  nyilvánosságra  tudunk  
hozni  egy  példa  nélkül  álló emlékanyagot, mi több: történelmi bizonyítékot. 

Amikor Londonban találkozónkat befejeztük, Tüttő György pápai prelátus, 
az angliai magyar katolikus főlelkész mondta, hogy nemcsak történelemmel 
foglalkozó ez a találkozó, hanem a találkozó maga is történelem. Ugyanott 
Teleki Pál testvére azt mondta, hogy már nyugodtan meghalhat, mert megérte, 
hogy van ez az egyesület. 

Képekkel, eredeti aláírásokkal bizonyítjuk olyan személyek tetteit, akik a 
magyar történelemtudomány elismert nagyjai. Munkásságuk döntő mértékben 
meghatározza történelemtudományunk mai főbb irányait. Hitelesen, bármely 
hamisítást kizárva, eredeti aláírásokkal igazoljuk az akkori viszonyokat, azokat a 
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körülményeket, amelyek között megszületett egy egyedülálló magyar nemzeti 
történelmi eredmény. 

Bemutatjuk, milyen technikával lehetett dolgozni és milyen eszközökkel 
lehetett világméretekben terjeszteni eredményeinket. Bemutatjuk még a 
hangulatát is azoknak az eseményeknek, amikor egy-egy ilyen rendezvényen, 
valóban találkozott a világ magyarsága, ami történelemtudományunkban 
biztosan párját ritkítja. Egyesületünk tevékenységének ez az egyedülállóan 
hiteles beszámolója rendelkezésére áll a kutatóknak, és mindazoknak, akiket 
érdekel, miként tudtak emberek, kutatók, érdeklődők a magyarság érdekében 
maradandót és kiemelkedően fontosat alkotni. Honlapunkon is megjelenik 
gazdag sajtó- és képanyag, sőt több rendezvény még filmen is. Bizonyára lesznek 
kutatók, akik majd innen tudnak olyan fontos adatokat kiemelni, amelyeket 
máshonnan nem tudhatnak meg. Kezdetben még azt is meg kellett gondoljuk, ha 
egy képet akartunk kiadványunkba tenni. Ma pedig már lehet képeket digitálisan, 
országhatárokon át, pillanatok alatt küldeni, hogy a szövegbe illesszük. Híd is ez 
a kiadvány két ilyen korszak között. 

És, hogy él még ez az egyesület, annak bizonyítéka ez a kiadványsorozat is. 
 
 
 

Kelt Isten nevében,  
Zürichben és Budapesten, 
2016. augusztus, azaz újkenyér havában. 
 
 
 

Dr. Csihák György, 
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

elnöke 
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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

I. 
 
 

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 (1985–1986): 
 
 

Egy sakkversennyel kezdődött 1985-ben. A Zürichi Sakk-kör fennállásának 
175. évfordulóját ünnepelte, és meghívta egykori diáktársamat, ifjúkori 
sakkpartneremet is. 

A verseny egyik szünnapján vidám hangulatban idéztük gyermekkorunk, 
egyetemi éveink, majd legénykorunk közös emlékeit, s eközben a magyar 
történelemre terelődött a szó. Nem véletlenül pont a történelemre, hiszen 
gyermekkorunk a negyvenes évekre esett, az ötvenes években voltunk 
egyetemisták, és a hatvanas években váltunk felnőtté. 

Egyetértettünk abban, hogy miként valamely embercsoport attól válik 
nemzetté, hogy kialakul önálló nemzeti tudata, úgy a nemzeti tudat építése, 
fenntartása és erősítése a nemzet életben maradásának legfőbb feltétele. Az 
egészséges nemzettudat ápolásának legfontosabb módja a nemzeti történelem 
tudatosítása a nemzet tagjaiban. Ez a tudatosítás viszont igényli a valósághű, de 
az egyént bátorító és a lelket nemesítő történelemírást. Úgy gondoltuk, hogy ide 
sorolhatók például Gárdonyi Géza regényei, de a magyar történelemírásról 
általában elmarasztalólag beszéltünk.  

Egyetértettünk abban, hogy valahol elvágtak bennünket ősi gyökereinktől, 
és ez károsan hat az egész magyar történelemszemléletre és történelemírásra, 
aminek eredményeként nemzeti tudatunk zavart. Ha pedig valamely nemzet 
elveszti történelmét, az saját jövőjének kulcsát veszíti el.  

Ettől kezdve beszédtémánk főleg a magyar őstörténet és kutatásának 
jelenlegi helyzete volt. Eközben barátom említést tett egy évről évre ismétlődő 
sakkversenyről a dél-spanyolországi Benidormban, ahol egy jó ötven éve 
külföldön élő magyar származású ember – Sugár Dénes – a főszervező. Ezzel az 
emberrel is sokat beszélgettek a magyar őstörténetről, majd az illető átadta a 
barátomnak néhány magyar őstörténeti tárgyból vett írását, azzal a kéréssel, hogy 
továbbítaná valamely szakemberhez. 

Néhány hónap múlva barátom elküldte nekem ezeket az írásokat, majd 
felhívtam a szervezőt telefonon Benidormban. Ezúttal engem kért az illető, hogy 
hozzam őt össze olyan magyarokkal, akiket ez a téma közelebbről érdekel. 
Miután néhány levelet is váltottunk, ajánlottam, hogy rendezzünk egy magyar 
őstörténeti találkozót. Javaslatomra ráállt, mondván, hogy a sakkversenyek 
mintájára ő vállalja a helyszíni rendezést Benidormban. 

Rövidre rá a helyszínre utaztam – felszerelve ötletekkel, címekkel – szóval 
mindenfélével, ami ilyenkor kellett. Azonnal megírtunk 25 levelet a világ négy 
tájára, meghirdetvén a találkozó gondolatát. Készítettünk egy gentlemen’s 
agreementet, amelyben mi ketten vállaltuk a találkozó költségeit. Ehhez a 
megállapodáshoz később csatlakozott Bad Homburgból Farkasch Dániel. 
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Még ennek az évnek a végén Sugár Svájcba jött, hogy felkeressünk néhány 
érdemleges személyiséget, akiktől a találkozó ügyének támogatását reméltük. 
Jártunk Gilde Barnabásnál, a Duna Kiadó tulajdonosánál Fahrwangenben, aki 
támogatásáról biztosított bennünket, és Duna című lapjában később közölte a 
találkozóra szóló meghívót. Felkerestük Rojkóné, Bakos Ibolya magánkutatót 
Bernben, aki Sugárral, Farkaschsal és velem aláírta a Benidormba szóló 
meghívót, és később egyesületünk alapító tagja lett. Úgyszintén aláírta a 
meghívót az Emmenben élő Marton Rudolf, aki rövid egyesületi tagsága alatt, 
önkéntes kilépéséig, az első elnökünk volt. Most már teljes erővel dolgozhattunk 
az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó megszervezésén. Tárgyaltunk 
a Benidormban levő Hawaii szálloda igazgatójával, aki a találkozó időtartamára 
díjmentesen a rendelkezésünkre bocsátott egy helyiséget, ahol 1986. május 18-tól 
24-ig az előadások elhangzottak. Feltételesen szállást foglaltunk nála a szezon 
előtti utolsó hétre, ami Benidormban már igen kellemes, de még aránylag olcsó. 
Névre szólóan 402 egyedi levelet írtunk, és vele elküldtük a meghívónkat az 
egész földkerekségre; Magyarországon pedig 61 személynek írtunk. A 
kiválasztás igen nagy mértékben véletlenszerű volt. Például meg akartuk hívni 
Budapestről Benedek Istvánt, de a telefonkönyvben három is volt, így 
egyiküknek sem írtunk. Viszont abban az időben találtunk a budapesti Élet és 
Tudomány című lapban egy számunkra érdekes írást, a következő aláírással: 
Farkas József múzeumigazgató, Mátészalka. Pontosan ezzel a címmel elküldtük 
meghívónkat. Farkas el is jött, tartott két kitűnő előadást, és tagja lett első 
vezetőségünknek. 

Egyik akkor megjelent könyvének előszavát írója így írta alá: Kunszabó 
Ferenc, Érd. Meghívónkat ezzel a címzéssel küldtük el, meg is kapta, a 
találkozón sikerrel szerepelt. 

Egy svájci barátja hívta fel figyelmünket dr. Sárkány Kálmánra, aki 
feledvén magas korát, vállalta a hosszú utat, és három kitűnő előadással 
örvendeztetett meg minket. Egy év múltán, halálos ágyán adta át egyesületünk 
megbízottja az értesítést arról, hogy díszelnökségünk sorába választottuk. 
Könnyes szemmel mondta feleségének: „Kevés elismerést kaptam az életben” 

Magyarországon kívül elküldtük levelünket valamennyi olyan rádió- és TV-
állomásnak, ahol magyar nyelvű adás van, és szinte minden magyar lapnak. 
Tudtunkkal csak a torontói rádió közölte felhívásunkat. A lapok – a Duna 
kivételével – egy sem. Írtunk a lapok és a könyvek terjesztőinek is, ha címüket 
fölleltük, s írtunk egyesületi vezetőknek meg mindenféle címre, ahol arra 
számítottunk, hogy a magyar történelem, jelesül az őstörténet kutatóira bukkanunk. 

A kiterebélyesedett levelezés megkívánta, hogy címünk legyen – kezdetben 
magáncímről leveleztünk. Minthogy székház építésére egyelőre nem gondoltunk, 
a zürichi 8047-es (Albisrieden) postahivatalban a szerencsét sejtető – 1113-as – 
postafiókot nyitottuk. Igen ám, de a svájci posta rendezett intézmény: 
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bátorkodtak megkérdezni, hogy kik vagyunk. Minthogy kérdéseikre 
meglehetősen bizonytalan válaszokat adtunk, eldöntötték, hogy bizonyára 
egyesülettel van dolguk. Ha pedig egyesület vagyunk – akkor nyithatunk 
postafiókot. Mondjuk meg a nevünket, adjuk be az alapszabályunkat, amit az 
elnök írjon alá. Elnök? – ámultunk el. No jó, legyen a Marton Rudi az elnök, 
neki van a legtekintélyesebb megjelenése közöttünk.  

Elhatároztuk, hogy Ungarisch Historischer Verein Zürich vagyunk, ami 
Magyar Történelmi Egyesület Zürich névre hallgat. Első elnökünkként pedig a 
svájci posta albisriedeni fiókjának eléggé el nem ítélhető külső nyomásának 
engedve, de szigorú, ám kellő alapossággal még meg nem fogalmazott elveinket 
föl nem adva – pajzsra emeltük Marton Rudolfot. Rudi barátunk nem csekély 
ellenállását eme rendkívül magasztos, mégis némileg tisztázatlan állapottal 
szemben azzal sikerült végérvényesen leszerelnünk, hogy ünnepélyesen ígéretet 
tettünk neki: fájó szívvel szakítva szent nemzeti hagyományainkkal, a rituális 
vezérgyilkosságról ezúttal lemondunk! 

Ezt követően fogalmaztuk meg az egyesület „Nyilatkozat”-át és 
„Házirend”-jét. Ezen írások rögzítik nézetünket és tevékenységünk lényegét az 
Alapszabály szellemében. Büszkén vállaljuk, hogy mindhárom iratot azóta több 
közgyűlés és nemzetközi fórum vállalta. 

Ebben az időben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a Találkozót 
népszerűsítendő rendezzen Egyesületünk Zürichben magyar történelmi tárgyú 
előadásokat. Svájcban 81 személynek írtunk névre szóló levelet, amelyben 
felkértük zürichi előadásra – senki sem válaszolt. Mégis rekord idő alatt, néhány 
hét múlva, 1986. március 11-én megtartottuk az első előadást, ahol már az egész 
évre szóló műsort is kiosztottuk a résztvevőknek, szám szerint 19 főnek. A 
zürichi műsort még ebben az évben háromszor postáztuk, esetenként 630 címre. 

Az előadások színhelyéül a Zürich központjában levő Uránia étterem egyik 
különtermét béreltük egész évre. Itt jöttünk össze 1988 végéig minden hó 
második keddjén. Hat órától elnökségi megbeszélést tartottunk, fél nyolctól 
pedig az előadások voltak, amelyeket terefere követett. Az előadók minden 
alkalommal saját költségükre jöttek, belépődíjat soha nem kértünk, sőt a 
szokásos perselyezéstől is eltekintettünk. Tagdíjat senkitől soha nem kértünk. 

Az első előadást német nyelven tartottuk, minthogy az első perctől kezdve 
egyértelmű volt a számunkra, hogy Svájcban svájci egyesületet alapítottunk, ahol 
feladatunknak tekintjük az európai kitekintésű svájci-magyar együttműködés 
szolgálatát is. Előadónk – Egyesületünk dísztagja – dr. Heinz Manz zürichi 
orvos, az Európa Burschenschaft Erster Sprecherje volt. Előadásának címe: 
Ungarische Freiheitskämpfe und Europa (Magyar szabadságharcok és Európa). 
Moderátorként Gilde Barnabás szerepelt. 

Időközben rájöttünk arra, hogy egy ilyen egyesületnek mégiscsak vannak 
pénzügyei. Nyitni kell Svájcban egy számlát. Logikusnak tűnt, hogy a svájci 
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postát bízzuk meg forgó vagyonunk őrzésével. Elmentünk a zürichi 

Postscheckamtra, ahol a Postscheckkontot kell nyitni. Mondták, semmi akadálya, 

nevünk és Postfachunk már van, töltsük ki a formanyomtatványt, írja alá az 

elnök, a jegyző és a pénztáros, valamint adjuk be az alapszabályunkat. 

Pénztáros? – ámultunk el. Igen, ez vagy te – nevettek rám a többiek. No jó, ez is 

megvan. Most jön az alapszabály – az viszont van! Nem is kellett sokat 

változtatni rajta, csak az eddigi öt mondatból írni kellett két oldalt. Mint jegyző 

aláírta Schwitter Judit, aki ettől a pillanattól fogva viselte ezt a tisztséget. 

Követelmény volt az is, hogy az Egyesületnek pénzvagyona legyen. Ekkor 

nyitottuk az Egyesület takarékbetétkönyvét a Schweizerische Bankgesellschaftnál, 

és kellő komolysággal elhelyeztük ott teljes álló vagyonunkat: egy svájci frankot. 

Ezen előzmények után nagy várakozással utaztunk Benidormba, a 

Találkozóra (lásd: Acta I/1.), ahol a nyugati világból a következő személyek 

jelentek meg: Bacskulin József La Pálmáról, Csihák György Usterből, Érdy 

Miklós és Pluhár Rózsa New Yorkból, Hallay István Torontóból, Kenessey 

Csaba és felesége Javeából, Paling Ottilia férjével Yorkból, Radványi Iréne-

Henriette Stockholmból, Rojkóné Bakos Ibolya Bernből, Sugár Dénes és Sugár 

Márta Benidormból, valamint Ugocsi Dani D. Pál Londonból. Magyarországról 

Szűcs Ferenc és neje autón jött, míg Farkas József, Kunszabó Ferenc és Sárkány 

Kálmán repülővel, illetve a spanyol repülősök sztrájkja miatt Barcelonából 

vonattal. Farkas, Kunszabó és Sárkány költségét Egyesületünk vállalta. 

A Találkozó kitűnő és reménykedő hangulatban zajlott. Elhangzott 

összesen 18 előadás, ezek közül három volt a beküldött előadások száma. 

Megállapodtunk, hogy minden évben megismételjük a Találkozót. Bacskulin és 

Farkasch javaslatára a következő Találkozó színhelyéül Münchent választottuk. 

Bacskulin azt is javasolta, hogy egy majdani Találkozót La Pálmán rendezzünk, 

ahol ő vendégül lát bennünket egy általa felépítendő magyar központban. Az 

előkészítéssel a Svájcban élő tagjainkat bíztuk meg, akik később úgy határoztak, 

hogy a Müncheni Találkozó – Zürichben lesz. 

A Benidormi Találkozó alkalmával lezártuk az Egyesület könyvelését, 

amely akkor svájci frankban 3.000 frank hiányt mutatott. Az elszámolásról, a 

könyvelési bizonylatok mellékelésével, jegyzőkönyvet készítettem, amit Dani 

Pál (London) és Radványi Iréne (Stockholm) hitelesített. A hiányt én fedeztem 

az Egyesület részére nyújtott kölcsönnel. 

A Találkozóról készült jegyzőkönyvet a következő Találkozó meghívójával 

116 példányban postáztuk. Tudomásunk szerint a rádiók közül egyedül a torontói 

közölt beszámolót, míg a lapok közül a párizsi Irodalmi Újság és a Bécsi Napló 

jelentetett meg néhány apróbetűs sort. A Kelet-Magyarország című lapban 

Farkas József tollából jelent meg hosszabb cikk. Ugyancsak Farkas rendezett 

június 10-én a Mátészalkai Múzeumban Érdy Miklós számára előadást: „Az ősi 

http://mek.oszk.hu/06300/06366/06366.pdf
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Khorezmben, az Oxus folyó partján” címmel – hivatkozva Benidormi 
Találkozónkra. 
 
Zürich, 1988. kikelet hava 

 

Az első előadás Zürichben: 1986. március 7. Előadó: dr. Manz Heinz, Erster Sprecher der 
Europa Burschenschaft. Moderátor: Gilde Barnabás, a Duna Kiadó tulajdonosa. Előadás címe: 

„Ungarische Freiheitskämfe und Europa.” 

A második előadás Zürichben: 1986. április 8. Előadó: prof. dr. Vajay Szabolcs (Buenos 
Aires). Moderátor: Rojkóné Bakos Ibolya (Bern). Előadás címe: „A Szent Korona sorstörténete.” 
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I. magyar őstörténeti találkozó. Benidorm, 1986. május 18-24. A képen néhány résztvevő: 
Radványi (később Zichy) Irén (Stockholm), Dani Pál (London), dr. Farkas József (Mátészalka), 

dr. Csihák György (Zürich), dr. Sárkány Kálmán és Kunszabó Ferenc (Budapest) 

Az első kerekasztal beszélgetés Zürichben: 1986. november 11. „Dreissig Jahre danach...” Vendégek: 
Fiala Ferenc (Saarbrücken), Herczog Andreas képviselő (Bern), dr. Manz Heinz, prof. Mehrle Tamás 

(Fribourg), prof. Révész László (Bern). Moderátor: Holenstein Peter újságíró (Hausen a. A.). 
A képen oldalt: Holenstein, Révész, Manz, Mehrle. Szemben Kovács Károly az emigráns 

Magyar Szociáldemokrata Párt alelnöke 
 
 

Részletek az 1. 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. 

 
 


























































































