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Csihák György (Zürich)  

ÜNNEPÉLYES ELŐSZÓ                             

oktatási segédkönyvünk II. kötetéhez  
 

               

Isten segítségével ismét leteszünk egy önértékű kulcsot nemzetünk megma-

radásához, mivel köztudomású, hogy minden nemzet megmaradásának kulcsa, 

saját tisztességes nemzeti történelme. Mi pedig ennek megteremtésén és terjesz-

tésén fáradozunk ebben az egyesületben, immáron harminc éve.  

Kiadványainkat nem magunk minősítjük tudománynak: megtette két magyar 

oktatási miniszter, amikor engedélyt adott nekünk a történelemtanárok tovább-

képzéséhez ezzel a címmel: „A magyar történelem oktatásának tartalmi és mód-

szertani megújítása.” Az engedély mellékletében pedig szakirodalomnak beso-

rolták addigi és jövendő kiadványainkat. 

Természetesen ehhez szükséges egy Magyarországon akkreditált felsőfokú 

oktatási intézmény és ez a 2017-ben 25 éves Kodolányi János Főiskola, amely 

várhatóan hamarosan elnyeri az egyetemi rangot. Ennek az engedélynek a szel-

lemében szerveztünk és tartottunk eddig hat városban ilyen előadássorozatot és 

e 120 órás tanfolyam sikeres elvégzői számára kiadtunk 183 latin és magyar 

nyelvű okiratot, a két miniszter négy engedélyszámával. Minden sorozat két 

évig tartott és vizsgával végződött. Az eddigi felvidéki, erdélyi és délvidéki 

helyszíneken és tanfolyamokon 71 tanár oktatott. Két helyen a vizsgán olyan 

kiváló dolgozatok szerepeltek, hogy kiadhattuk két önálló kötetünkben. A szer-

vezés irányítását a KJF és a ZMTE egyaránt Darai Lajosra bízta. 

Előzménye volt az a tizenhárom Magyar Történelmi Iskolánk, egyenkint egy 

hét időtartammal, ahol rendszeresen végig vettük az egész magyar történelmet a 

legkorábbi időtől napjainkig. Ezen iskolák előadásait kiadtuk tizenhárom kötet-

ben. Megtalálható papíron háromszáz magyarországi és további hetven ország 

százötvenhat könyvtárában. A többi és az újabb kiadványink – az előbbiek tár-

saságában – digitálisan elérhetők honlapunkon, valamint a Magyar Elektronikus 

Könyvtárban (MEK) és az Elektronikus Periodika Archivumban (EPA), sőt még 

az European Libraryban is – és mind ingyen letölthető. 

Az oktatási anyag témavázlata – ha tetszik a tanterv – összetetten teljes, te-

hát felöleli az egész magyar történelmet, beleértve a vallástörténetet. Az egyes 

fejezetek kiterjednek a történelem segédtudományai tárgyára is, mint például a 

filozófiára, szociológiára, nyelvtörténetre, írástudományra, genetikára, régészet-

re, hadtörténetre, tehát felöleli mindazt, amit ma történelemtudománynak ne-

vezhetünk.  

http://zmte.webnode.hu/elektronikus-konyvtar/
http://zmte.webnode.hu/
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0067
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0067
http://epa.oszk.hu/01400/01445
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=zmte&offset=0
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A korai magyar történelemmel húsz, egyenként egy hétig tartó, Európa hat 

országában megrendezett Magyar Őstörténeti Találkozón foglalkoztunk. Va-

lamennyi rendezvény kötete megjelent és elérhető a fenti rendben. 

Rendezvényeinket gondosan előkészítettük. Az iskolákat kezdetben az isko-

lavezetőségünkben, dr. Pandula Attila az MTA (történelemtudomány) doktora, 

ELTE docens vezetésével, utóbb pedig valamennyit tudományos tanácsunkban, 

amit haláláig Zachar József, habilitált egyetemi tanár, az MTA (történelemtu-

domány) doktora, a nemzetközileg legszebben kitüntetett magyar történész ve-

zetett. Zachar halála után, tudományos tanácsunk vezetését átvette Gedai István, 

a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója, nemzetközi hírű szak-

ember. Köteteink szerkesztője korábban jómagam, majd ugyanezen tudományos 

tanács tagjai, különösen Darai Lajos jeleskedett eddig ebben. 

Az oktatási segédkönyv első kötete Magyar történelem. Tízezer év – ezer 

oldalról címmel jelent meg 635 oldalon, 29 szerző 42 dolgozatával, 4 világrész 

11 országából. Ez a második kötet már közel másfélezer oldal és 30 szerző 37 

dolgozatát tartalmazza, 3 világrész 6 országából. Fontos tudni, hogy külföldi 

szerzőink nem az utolsó húsz-harminc évben utaztak ki az országból. Mindany-

nyiuknak menekültként kellett, nehéz körülmények között megélniük, majd az 

ottaniak elismerésével érvényesülniük, és eszükbe sem juthatott, hogy miután 

megérkeztek, akár követelőzniük lehetett. Több nyelvet megtanulva, a helyi 

szükséges elismerést megszerezve lehettek a magyar történelem kiváló kutatói 

is.  

A hazaiak tudásával kiegészítve, gyakran olyan tudást is tudunk közvetíteni, 

ami hazai körben esetleg ismeretlen, vagy ha ismert is, nem áll az oktatás hom-

lokterében. A tudománynak ez a része a Hazában – esetleg támogatás hiányában 

– elsikkad, miáltal tanulóink ismerete a világról szegényesebb lehet. 

Napjainkban a nemzetközi kihívások egyre árnyaltabbak, élesebbek és igen 

gyorsan változnak. Az ilyen világban főként az oktatásra hárul a fiatal nemze-

dékek tudományos felkészítése, mert ma már egymagában a család nem képes 

elég gyorsan választ találni ezekre a kihívásokra, az egyházak pedig eléggé kies-

tek ebből a szerepből. A nemzet számára pedig gyakran elvesznek, akik hiányos 

ismeretekkel indulnak a világba, hogy tudásukat bővítsék, vagy egyszerűen csak 

azért, hogy kenyerüket ott keressék. Szakmailag lehetnek bármily képzettek, ha 

magyarságtudatuk gyenge, akkor az ilyen egyéniségek nem válnak magyar sze-

mélyiségekké, hanem hamarosan felolvadnak valamely nagy nemzet olvasztó 

tégelyében, vagy a nemzetköziségben. A tisztességes nemzettudat építéséhez, 

erősítéséhez pedig éppen a miáltalunk közvetített tisztességes nemzeti történe-

lemkutatás, történelemírás és történelemoktatás kell. 

Az I. kötet semmilyen vonatkozásban sem elavult – a második kötet pedig 

az első bővítése, részint kiegészítése a tudomány újabb felismeréseivel. A két 

kötet és a tulajdonunkat képező Encyclopaedia Hungarica az egyetemes magyar 

nemzet – a talán tizenötmillió magyarnak – az utóbbi hetven esztendő legjelen-

tősebb közös és független szellemi teljesítményére épül és egyúttal annak meg-

jelenítése.  
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Nem gondoljuk, hogy minden tekintetben istenit hirdetünk, ám igenis ja-

vasoljuk mindenkinek, akit a valóságos és tisztességes magyar nemzeti történe-

lem érdekel, hogy kiadványainkat tekintse mércének. Legyen a forrás bármely 

eredetű, mérje azt mindenki a miénkhez – és vegye elő józan eszét, mint ellen-

őrt. 

Aki egész tevékenységünket gondosan tanulmányozza, könnyen megállapít-

hatja, hogy például itt, ebben a kötetben is, az egyes dolgozatok tudományos 

súlya nem egyenlő, tartalma esetleg egy másik, itt szereplő dolgozattal ellent-

mondó is lehet. Ennek oka, nem okvetlenül csak a szerzőben keresendő, hanem 

jórészt magában az adott tudományágban. Például a régészet igen régóta kiala-

kult tudományág, míg a genetika, mint tudomány, igen fiatal, megállapításai – 

mégpedig tudományos megállapításai – ellentétesek lehetnek, más tudományban 

régebben kialakult nézetekkel. Ezeket a különbözőségeket bátran vállaljuk, le-

hetőséget adva általa másoknak is a helyes út keresésére – amit, lám, magunk is 

teszünk. 

Kötetünk az átfogó tanulmányok áttekintő ismertetései mellett új eredmé-

nyekben gazdag. Vitatott területeket is érintenek szerzőink, nem riadva vissza az 

elavultságok ostorozásától, valamint bátran felvállalják az ismeretlenbe hatolás 

kockázatát és élvezik az újdonságba merülés élményét.  

Egyik ilyen tárgykör a magyar nyelv és írás eredete, kapcsolatai, beleértve a 

jelképek írását, hímzését és faragását, öntését stb. Utóbbiakkal korai történel-

münk sok-sok rejtélyére derül fény, meglepő összefüggések tárulnak fel, amire 

eddig talán azért nem gondoltunk, mert megszoktuk a nekünk szabott kereteket, 

csak sejtve, hogy a hatalmi érdekek és játszmák múltunk igazságait is felemész-

tették. Most az új megközelítéssel még írott források hiánya sem jelent akadályt. 

Ugyanakkor nagy eredményeket értek el e téren a korábbi évszázadok egyes 

magyar kutatói, akiket a közelmúlt tudományiskolai vaksága eltemetett, tehát 

már ismertetésükkel is előre lépünk. Arra szintén felkészülhet olvasó közönsé-

günk, hogy a tudományos elkötelezettség és hűség miatt egészen szokatlan kap-

csolatok feltárásától sem riadtunk vissza, de ezeket is közkinccsé akarjuk tenni, 

mert a következő nemzedékek számára több forrásadat kerülhet elő, ami bizo-

nyossággá érleli majd ezen úttörő kezdeményezéseinket. 

Említést érdemel, hogy nemcsak a történelemben, hanem az emberi művelt-

ségben is kitüntetetten szerepelnek elődeink, őseink, aminek feltárása közel 

sincs még teljessé téve, akár zenénket tekintjük, akár egyéb teljesítményeinket 

az archaikus gondolkodástól a gyógyításig, a tájalakítástól a jelképhasználatig, a 

fémművességtől az államszervezésig. Ezekre is sort kerítünk itt, hogy egyre lé-

pegessünk előre a magunk megismerésében. 

Bizonyos sorsfordító folyamatok elemzése se maradhatott ki, amint a jövőre 

irányuló gondolkodás, a múltbeli tanulságok megidézése, a jelenbeli feladatok 

kijelölése sem. Különösen, ha olyan eszközöket használhatunk fel az önismeret-

hez és a tervezéshez, előre nézéshez, amikről eddig nem sejtettük, hogy egyszer 

még rendelkezésünkre állnak. Pedig igen, és a Kedves Olvasó is megismerked-

het velük alább.  
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Mivel nemzetünk jövője múltunkból tágul, van reményünk ezek után, hogy 

gazdag múltunk eligazít és erőt ad ettől kezdve méginkább, mint eddig, minden 

korosztálynak, minden törekvésnek és célnak. Hiszen nem akármilyen helyünk 

van a nemzetek emberiségi családjában, és itt barátsági lépéseket tettünk minden 

más nép, különösen szomszédaink felé. Szeretnénk, hogy együttműködve is és 

külön, a saját utunkon mindnyájan jobban boldoguljunk ebben az évszázadban, 

mint a megelőzőben történt. 

Ezekkel a gondolatokkal indítom útjára ezt a kötetünket, úgyis, mint eddigi 

munkánk egyik „zászlós hajóját”. Szeretettel üdvözöljük mindazokat, akik bár-

mi módon részesei ennek a nemzetmentő tevékenységünknek. Köszönet a szer-

zőknek és mindazoknak, akik eddigi áldozatos munkájukkal sikereinket elérték. 

Köszönet az eddigi és a még következő társainknak oktatási munkánkban. És 

hála a magyarok Istenének, hogy mindezt megérhettük.  

 

Zürich – Budapest, 2016. Adventjén, álom (télelő), azaz december hónapban  

 
  




