
KÖNYVEK 

 97

 

A MBE kiadó újdonságai 
 

 

 

Magyarságtudományi Füzetek. 
Kisenciklopédia (Első szám) 

 
BAKAY KORNÉL 

Hogyan lettünk finnugorok? 
 

A Magyarok Világszövetsége, az USA-ban 
működő Magyarságtudományi Intézet és a Miskol-
ci Bölcsész Egyesület közös szerkesztésben adja 
ki a 24 füzetre tervezett sorozatot azzal a céllal, 
hogy a magyar nép történettudatát visszavezesse 
az ősök igazságához. 

Bakay Kornél régész-történész, tanár. Ebben 
a dolgozatban a 19-20. században zsákutcába jut-
tatott magyar történelem sorsát kísérte végig. Ek-
kor indult el az az irányzat, amelyben a törté-
nelem irányvonalát nem a nemzeti tudat, nem a 
mondák, a geszták, nem az írásos forrásmunkák, s 
nem a régészeti ásatások tényei, hanem egyfajta, 
új nyelvészeti irányzat szabta meg. A magyarság 
finnugor származását kizárólag nyelvészeti statú-
tumokkal tudják bizonyítani. Bakay Kornél bemu-
tatja azokat a nemes próbálkozásokat is, amelyek 
megkísérelték visszavezetni a történelemkutatás 
vonalát a tudomány sajátosságának megfelelő me-
derbe, de szinte valamennyien kudarcra ítéltettek. 
Mostanában, amióta a magyarság köreiben meg-
indult a lelki, szellemi hazatalálás mozgalma, hi-
ánypótló és nélkülözhetetlen Bakay Kornél kor-
rekt, adatokkal jól alátámasztott, mégis, a kevesek 
által művelt történelmi pamflet stílusában írt 
munkája, melyet minden magyar embernek aján-
lunk, s azért adjuk mindössze 400.- forintért, hogy 
meg is tudják vásárolni. 

A/4-es formátumú, finom papírra nyomott fü-
zet színes borítóval, fekete-fehér belső képekkel 
jelenik meg. Az USA-ban angol és magyar nyel-
ven terjesztjük. 

Főszerkesztő: Patrubány Miklós 
 
Következő számok: 
 
Tóth Sándor PhS: Győztes csatáink (2) 
Több szerző tollából: Szkíták I. (3) 
Molnár V. József: A magyar lélek képe (4) 

ŐSI GYÖKÉR 2009 utolsó száma 
 

 
 

A folyóirat jellegű füzetsorozat negyedéven-
ként lát napvilágot. 2010-ben lesz 38 éve, hogy 
Buenos Airesben megindult és ma már 1999 óta a 
MBE kiadó szerkesztésében készül. 

A füzet érdekes tartalommal rendelkezik. 
Nagy nóvum a feltalált Sycambria, Attila Király 
városának rom-maradványa, amely így is impo-
záns nagyváros hajdani létéről tanúskodik.  

Tóth Sándor PhS egri régész-történész, ma-
gyar fegyverszakértő és fegyvergyűjtő a Pozsonyi 
Diadalról írt könyvén dolgozva eljutott a Pozsony 
melletti, Ausztriában lévő Árpád dombhoz, amely 
a környékbeliek emlékezete szerint a Pozsonyi 
Diadal után keletkezett, ide temették a magyar 
hősöket. A domb gyakorlatilag Sycambria mellett 
fekszik, s a fellelhető minden osztrák történettu-
dományi műben úgy írnak róla, mint Attila váro-
sáról. 

Borbola János Hollandiában élő íráskutató a 
Magyar Szent Koronán található ornamentikában 
sok egyiptomi emléket fedezett fel, most a m é r -
t é k e g y s é g e k  etalonját találta meg a csodá-
latos nemzeti ereklyében. 

Meseelemzések, párizsi magyar – eddig isme-
retlen – emlékek, régi királyaink pénzei, perui 
aranytál és az 56-os pesti srácokról egy nagy ta-
nulmány, és sok könyv ismertetése, események ta-
lálhatók a 120 oldalas füzetben. A/4-es nagyság. 
Ára 800.- Ft 
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Gyárfás Ágnes 
A Halotti Beszéd mondattana. 

 

Ismerteti: Dr. Kovács Sándor 
 

A Halotti Beszéd az első összefüggő magyar 
nyelvű nyelvemlék, (1195-1205), melyet a Pray-
kódexben találtak meg a 18. század utolsó negye-
dében, s az eltelt idő alatt alaktani, hangtani, 
szótani, nyelvjárási szempontból a magyar nyelv-
tudomány részéről alapos elemzésben részesült. 
Mondattani, logikai szempontból azonban nem 
fordult felé figyelem. A szerzőnek az a véle-
ménye, hogy mondattani elemzés nélkül a szavak 
értelme sem válik teljesen világossá, ezért elke-
rülhetetlen a szembenézés. 

Mondattani elemzés során tűnik ki, hogy a 
Halotti Beszéd lélektudományos elemeket hordoz, 
a magyar világszemlélet alapján tárja fel a halott 
ember lelkének útját a másvilágon. Alapos össze-
vetés olvasható a latin eredeti és a magyar nyelvű 
Halotti Beszéd formavilága, tartalma és lélekfel-
fogása között és ez az összevetés világít rá a Ha- 

lotti Beszéd eredetiségére, s bizonyítja be világo-
san, hogy nem fordítás, hanem a magyar nyelvtu-
domány és lélektudomány első önálló, alkotott 
műve. 

 

Terjedelme 204 oldal. Ára 1 500.- Ft /db 
 

A Könyvismertetés 20l0. április 2-án, Nagy-
pénteken volt 15oo-kor a Boldva folyó mentén lévő 
Boldva község református templomában, ahol 800 
évvel ezelőtt, megírták volt a művet. 
 

Elhangzott Boldván 2010. április 2-án a 
Könyvbemutatón 
 

 
 

Dr. Kovács Sándor könyvismertetés közben 

 
 
 
 
 

KÖNYVBEMUTATÓ 
A BOLDVAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 

 

 
 

A könyv borítója 

20l0. április másodikán, Nagypénteken dél-
után 15.00-i kezdettel mutatta be Gyárfás Ágnes új 
könyvét, amely A Halotti Beszéd mondatta cím-
mel jelent meg. 

A szerző három hónapos vezeklést vállalt a 
hazáért, és ezalatt az idő alatt írta a könyvet, Isten 
közeli, elvonatkoztatott lélekállapotban. 

Bákai Imre borsodi-boldvai református lel-
kész istentisztelete után Miklós Árpád volt ország-
gyűlési képviselő köszöntője hangzott el, majd Dr. 
Kovács Sándor orientalista, arab tanszékvezető is-
mertette a könyvet, alapos felkészültséggel, köz-
érthetően, szép magyarsággal. Kocsisné Heiler 
Éva mondott két verset, a tőle megszokott átélés-
sel, áhítattal. A szerző Dr. Kovács Sándor ismerte-
tőjéhez alkalmazkodva kiegészítette az elmondot-
takat. Az isa, ysa, isten és ős szavak közös ere-
detére és a szavaknak a Halotti Beszédben elfog- 


