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A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET elhelyezése 
 

 
Felhívással és Kérelemmel fordulunk 

a Nemzeti Emigrációhoz 
    

Az alábbi levelet kaptuk a Nagy Lajos Király 
Miskolci Bölcsész Egyesület bajbajutott egyete-
métől a magyarságtudomány és őstörténelmünk 
fellegvárának fennmaradása és létkérdése ügyé-
ben. E páratlan jelentőségű segély megnyilatkozás 
kérdésében kérelemmel fordulunk mindenkihez, 
hogy csatlakozzanak az alábbi kezdeményezéshez. 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, meg-
alakult egy segélybizottság, amely adományok 
gyűjtésével fog támogatást nyújtani az egyetem 
számára. A Bizottság vezetőségi tagjai között van 
Molnár Éva, Tomory Zsuzsa, és Herczeg Kálmán. 

Több egyesület jelezte már, hogy minden erő-
vel támogatják ezt a nemes lelkű munkát. A Bi-
zottság minden adakozó nevét és címét továbbítja 
az egyetemnek, az adomány összegének megje-
lölésével. Az adományok kezelését Molnár Éva el-
vállalta és a Bankamerikán keresztül eljuttatja Dr. 
Gyárfás Ágneshez. Kérünk minden adományt US 
dollárban kiállítani Molnár Éva nevére és csatolni 
az adakozó nevét és pontos címét. Az adományt 
kérjük a következő címre beküldeni: 
 

Éva Molnar, 
17202 Jetton Rd, 
CORNELIUS NC. 28031 
 

Az így küldött adományozás előnye az, hogy a 
teljes összeg kezelési költsége csak egy százalékot 
tesz ki. 

 

Köszönjük ezen nemzetmentő és jövőépítő munká-
ban való részvételét. Hazánknak talán soha nem 
volt ilyen nagy szüksége erre. 
Tisztelettel.…….. 
 
 

Magyarságkutatás helyett lakópark 
2007. március 26. 14:50 

HunHír.Hu-információ 
 

Kilakoltatják a Nagy Lajos Király Magán-
egyetemet miskolci székhelyéről. 2007 nyarán ki 
kell költözni abból a régi állami    épületből, mely-
ben miniszterelnöki rendelkezés értelmében mű-

ködött, a hírek szerint lakópark épül a helyén. A 
HunHír.Hu segítségére siet a bajba jutott okta-
tási műhelynek, és kér minden jóérzésű és hazája 
sorsát szívén viselő embert, hogy segítse a Mis-
kolci Bölcsész Egyesület fennmaradását. 
 

A Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos 
Király Magánegyeteme az egyetlen magyarországi 
kiemelkedően közhasznú szervezet, amely nyíltan 
nemzeti érzelmű és felfogású oktatást folytat. 
Ezért képezik tanári karát azok a tudósok és kuta-
tók, akik évtizedek óta tudományos igényességgel 
tárják fel a magyarság ősmúltját, történetét, nyel-
vét, egyetemes népi és nemzeti kultúráját, zenéjét, 
táncát s a világban elfoglalt helyét. 
 

Az egyesület 1989-ben alakult, meghirdetve 
a háromlépcsős képzési formát: baccalaureatusi 
három éves képzését, magiszteri és Septem Artes 
Liberales színtű PhS képzéseit. Az iskola szelle-
misége és rendszere nagyon népszerű a magyarság 
előtt, s annak ellenére, hogy szinte sehol nem je-
lenik meg róla hirdetés, minden évben 3-4 száz 
hallgatóval tud működni. Magyarságtudomány, 
Lélektudomány (Pszichológia), Művészettörténet, 
Angol-Német nyelvtanár képzését szívesen veszik 
igénybe a tanulni vágyok. 
 

A kis intézmény kezdetektől fogva sok nehéz-
séggel küzdött, mert éppen szellemisége miatt 
szúrt szemet, pedig sem a tanári kar, sem a hall-
gatók nem politizálnak. Kizárólag a tudománynak 
szentelik életüket és a tudomány iránt érdeklődő 
különféle korosztályok oktatását tűzték zászlajuk-
ra. 
 

Jelenleg kilakoltató végzés született az Egye-
sület ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bíró-
ságon, ami azt jelenti, hogy 2007 nyarán ki kell 
költöznie abból a régi állami épületből, melyben 
miniszterelnöki rendelkezés értelmében műkö-
dött. Az épületet ugyanis szeptember elején kez-
dik elbontani. No nem azért mert bontásra szorul 
állapota miatt, hanem mert a hírek szerint lakó-
park épül a vasgyári környezetben. 
 

Az említett miniszterelnöki intézkedést Né-
meth Miklós hozta 1989-ben; ezt tiszteletben tar-
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totta Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, 
most azonban minden törvényes folyamatot meg-
szakítva eladták a házat az egyesület feje fölött, az 
egyesület tudta nélkül úgy, hogy semmilyen el-
helyezést nem biztosítanak. Németh Miklós szó 
szerint a következő rendelkezést hozta az 1989-
ben kiadott alapító levelében, melyet Bodonyi 
Csaba neves építész, országgyűlési képviselőnek 
írt az alapítás tárgyában: 

    

„... „... „... „... a minisztérium, s személy szerint a miniszter 
nem tud Miskolcon, az ott működő régebbi egye-
temen bölcsészkart létesíteni, mert ez több milli-
árd forintjába kerülne, s erre most nincs állami fe-
dezet. Amennyiben azonban a bölcsészet iránti 
igény ilyen erős, létesüljön magánegyetem, amely 
állami épületegyüttesben, de állami támogatás 
nélkül működne”. Németh Miklós szavainak ér-
vényt szereztek, s az egyesület állami épület-
együttesben, karbantartásért, őrzésért helyet ka-
pott, s valóban soha nem folyamodott állami támo-
gatásért. 
 

Jelenleg azonban a privatizációra hivatkozva 
sikerült megkaparintani 30 millió Ft-ért a 160 
millió Ft-ot érő épületet egy ismeretlen KFT-nek 
(mely direkt az épület megvásárlására alakult), s 
már úgy tűnik, hogy az egyesület érdekeit sem-
miféle hazai jogszabály vagy rendelkezés nem 
védi. 
    

A HunHír.HuHunHír.HuHunHír.HuHunHír.Hu segítségére siet a bajba jutott 
oktatási műhelynek, és az Interneten keresztül kér 
minden jóérzésű és hazája sorsát szívén viselő em-
bert, hogy segítse a Miskolci Bölcsész Egyesület 
fennmaradását. Eddig a miskolciak révén össze-
gyűlt 2 millió Ft, ami nagy biztonságot ad ugyan, 
de kevés egy oktatási intézmény elhelyezéséhez. 
Az idő sürget, ezért az Interneten keresztül kérjük 
segítsenek, ne hagyják elveszni a 18 éve működő 
és egybetartott nemzeti közösséget. Ha megérinti 
szívüket a nagyon-nagyon várt adakozás gondo-
lata, küldjék adományaikat a következő bank-
számlára: 
 

10300002 – 25509977 - 00003285 
 

Ha valaki az adója l%-át ajánlaná fel, annak 
közöljük az alapítványi adószámunkat: 
 

18410868 - 1 - 05 
 

Az egyesület telefonszáma: 06 - 46 - 331 - 981 

Ha felhívnak, a támogatáshoz csekket tudunk 
küldeni, ezzel is az egyesület számlájára érkezik 
be az összeg. (Saját adóazonosító számukat kérjük 
tüntessék fel.) 
    

Nem milliókat várunk, sok kis adomány is 
előre viszi dolgunkat. Hálásan köszönjük minden 
nehéz helyzetünket megértő jószívű ember támo-
gatását 
 

Miskolci Bölcsész Egyesület Elnöksége nevében 
    

Dr. Gyárfás Ágnes 
 
 
 
Kedves Olvasóink! 
 

Köszönjük a jószívű eddigi támogatást, 
amelynek segítségével új életet kezdünk. 

Ugyanis egyesületünket csodás mozzanatok 
motiválták a közelmúltban. Mi úgy fogjuk fel, 
hogy Badiny Jós Ferenc professzorunk segített raj-
tunk a túlvilágról. Azokban az órákban ugyanis, 
amikor meghalt, éppen Őt emlegettük Rostás 
László – Hervay Tamás – Detrich Atila – Krizsai 
Mónika társaságában a Magyarok Háza kis kávé-
zójában. Véletlenszerűen megkérdeztem tőlük, 

– Tudjátok-e, hogy Feri bácsi milyen vallású? 
Egyikük sem tudta, ezért megmondtam, hogy 

evangélikus. 
Másnap a diósgyőri evangélikus lelkész fel-

ajánlotta a templomkertben lévő iskolaépületet a 
bölcsészet számára. 

– Ha rendbe szedik, működhetnek benne – 
mondta. 

10 évre kötöttünk használatbavételi szerző-
dést, amelyet elfogadott a presbitérium, a gyüle-
kezet és a püspökség. Az egyesület részéről pedig 
az elnökség, a közgyűlés, a hallgatók, a tanárok. 
 Az eddigi adományokból már rendbe hoztuk a 
tetőt és elindítottuk a kőműves munkákat, továbbá 
a fűtés és vízvezeték szerelését. 

 
 

Eddigi ismert adakozóink 
 

Rostás László építész: Tervek, felmérés 
 

Mednyánszky Miklós miskolci építész: Művezetés 
Pitlu János egri vállalkozó: 200 000 Ft, és festék 
a kerítés lefestéséhez 
 



A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET NAGY LAJOS KIRÁLY MAGÁNEGYETEME ELHELYEZÉSE 

 143

Rónai Lászlóné miskolci vállalkozó: 400 000 Ft, 
és vállalta az üveges veranda ablakainak elkészí-
tését, beszerelését és az udvar (templom) felé eső 
front szétkorhadt ajtói- ablakainak új ajtókkal- 
ablakokkal való beépítését. 
 

Rotary Klub. Miskolc: A hátsó homlokzat vako-
lása és a bölcsészembléma ráfestése 
 

Fazakas Árpád. Ulm: Víz- és gázszerelés munká-
latai, mosdók, WC-k, radiátorok stb. adománya 
 

Vincze Ildikó kerámikus művész: A közösségi tér 
kandallójának díszítő kerámiái 
 

Pataki János festőművész: Az evangélikus temp-
lom, iskola együtteséről templomkerti és vár alatti 
elhelyezéséről egy sokszorosítható grafika, repre-
zentációs célzattal 
 

Csibi Károly miskolci vállalkozó: Az iskolaudvar 
hátsó végének kitakarítása, bekerítése. Konténe-
rek ingyenes biztosítása, nagykapu javítása 
 
 

A nemzeti emigráció 2800 dollárt gyûjtött. 
 

Az összeget az alábbi jószívű adományozók adták Az összeget az alábbi jószívű adományozók adták Az összeget az alábbi jószívű adományozók adták Az összeget az alábbi jószívű adományozók adták 
össze az USAössze az USAössze az USAössze az USA----bólbólbólból    

 
Tibor Major 4271 West 140 th St Cleveland, Ohio 
Éva és Lajos Molnar 17202 Jetton Rd Cornelius, 
North Carolina 
 

Gusztáv Véghelyi 79 Ashford Ave Dobbs Ferry, 
New York 
 

Kálmán Herczeg 405 Hillendale Rd Seneca, 
South Carolina 
 

Dr. Paposi Jobb Andor 
 

Károly és Judit Bodis 268 Ridley Blv # 110 
Toronto, Ontario M5m 
 

Zsuzsa Tomory 103 W. North St Silver Lake, 
Wisconsin 
 

Ernő Csihás 233 Township Line Rd Apt 3A 
Elkins Park, Pennsylvania 
 

Edit Kertész 122 Wessington Ave Garfield, New 
Jersey 
 

Dr. László Bálint 27215 Buffalo Rd Kensington, 
Ohio 
 

Tibold Makk Szabina festőművész: 2 000 000 Ft 
kamatmentes kölcsönt adott, és 200.000, Ft 
adományt. 
 

 A továbbiakban a padlózat kicserélése, a 
villanyszerelés, az üveges veranda megépítése, a 
megmaradt ajtók-ablakok javítása-festése, a pince 
használhatóvá tétele a főgond. A kőművesmunkák 
teljes kifizetéséhez is szükséges pár százezer fo-
rint. A működés feltétele, hogy a tantermek falát 
körbeépítsük zárható szekrényekkel a könyveink 
számára. Így is csak a szakkönyveket tudjuk elhe-
lyezni. A szépirodalom nem fér el. Mi bízunk ab-
ban, sőt biztosak vagyunk benne, hogy Isten ezt a 
gondunkat is megoldja. 
 Kérjük tehát a jószívű és megértő barátain-
kat, ha tehetik, segítsék az oktatási épület mun-
káinak befejezését. Szeptember 17-én hétfő dél-
előtt 1000  tanévnyitó. Addigra készen kell lennie 
a háznak. 
 Még egyszer köszönjük az áldozatot, a jószívű 
adakozást, kérjük továbbra is segítségüket. Oda-
figyelésükkel, imáikkal is legyenek mellettünk. 
 
 

2007. júliusában megérkezett adományok: 
 

Major Tibor USA, Ohio 
 

Molnár Éva és Lajos USA, North Carolina 
 

Véghelyi Gusztáv USA, New York 
 

Herczeg Kálmán USA, South Carolina 
 

Dr. Paposi Jobb Andor 
 

Bódis Judit és Károly USA, Ontario 
 

Dr. Tomory Zsuzsa USA, Wisconsin 
 

Csihás Ernő USA, Pennsylvania 
 

Kertész Edit USA, New Jersey 
 

Dr. Bálint László USA, Ohio 
 

Kovács Árpád USA, Ohio 
 

Matta István USA, Ohio 
 

Mozsári Józsefné Budapest 
 

Csility Józsefné Baja 
 

Petrás János Budapest 
 



A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET NAGY LAJOS KIRÁLY MAGÁNEGYETEME ELHELYEZÉSE 

 144 

Daróczy József, Ibolya Zsuzsa USA, Ohio 
 

Huszár László és V. Varga Annamária USA, Ohio 
 

Mader M. Ida és V. Varga Annamária USA, Ohio 
 

Prof. Baksay László USA, Florida 
 

Balatoni Susana USA, Florida 
 

Jobb Vilmos USA, Michigan 
 

Jr. Csejtey Béla USA, California 
 

Balogh Attila és Teréz USA Ohio 
 

Tompos Anthony USA, New York 
 

Palotay Júlia és Joseph C. USA, California 
 

Susan Charles CANADA, Québec 
 

Véghelyi Tibor és Babos Imre CANADA, Ontario 
 
2007. július elején folynak az új oktatási épü-
letünk renoválási munkálatai. A tető már teljesen  

elkészült. Az ereszalját hosszanti oldalakon stu-
katúrral láttuk el. A falakat kívül-belül leverték, 
már folynak a vakolási munkák. A régi ablakokat 
kiszedték javítás céljából. A kis üveges veranda 
alapzatát ássák. Bizonyos falakat kiszedtek, fel-
szedték a régi, korhadt padlót. Beépítettük a víz-
vezetéket, a gázfűtés hálózatot és a kazánt, a ra-
diátorokkal együtt. 
Elkészült a két mosdó, zuhanyzó, most dolgoznak 
a teljesen új villanyvezetéken a villanyszerelők. 
Augusztus 9-re kifestik a tantermeket, s már ott 
mutatjuk be a népművészeti kiállításunkat. A tel-
jes épület renoválása szeptember 1-re fejeződik 
be, de aug. 15-től költözünk. Ablakpucolásra vár-
juk a tettrekész hallgatókat. Köszönettel, hálával 
gondolunk minden kedves adakozóra. Nevüket 
márványtáblán fogjuk feltüntetni az iskola falán. 
 
 

Dr. Gyárfás Ágnes 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Képek az Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetemének felújítandó oktatási épületérõl 


