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XI. Magyar Őskutatási Fórum 
Miskolc, 2006. augusztus 7-11. 

 

 

 A Miskolci Bölcsészegyesület Nagy Lajos Ki-
rály Magánegyeteme 2006. augusztus 7-l1-ig ren-
dezte meg XI. Magyar Őskutatási Fórumát. Békés 
együttlétünk, a magyar bölcseletben való elmélye-
désünk töretlen volt; minden világi felhang nélkül 
a lélek és a szellem tája gazdagodott. 
 Dr. Pap Gábor az első nap és a megnyitó ve-
zérembere megadta a fórum alapgondolatát. A ma-
gyar tudományról tartott kiemelkedő beszédében 
leszögezte, hogy a „magyar egy magasabb rendű 
forma” és a hét folyamán elhangzott előadók 
mindegyike figyelembe vette gondolatát, ezért bi-
zakodó, jó hangulatban zajlott az előadássorozat. 
 PAP GÁBOR előadásában összefoglalta a ha-
zai tudomány mai képét. A tudomány nem az élet-
tel foglalkozik. A természettudomány kritériuma a 
m a t e m a t i z á l h a t ó s á g , ezért ismétel-
hető, s inkább a formális logika rendszere dönt, 
mint    az    élet szervessége. Gondolható, hogy, ha a 
tudomány nem foglalkozik az élettel, miért foglal-
kozna a magyarsággal. A társadalomtudományra 
térve ismert mai módszerekre hivatkozva adta 
magyarázatát annak, miért kerüli a társadalom-
tudomány a magyarságról szóló tudomány műve-
lését. Ma a kutatás kerüli az igazságot, ehelyett 
betűkkel, szavakkal, szövegekkel, írott dolgokkal 
foglalkozik. A képírásba foglalt múltbéli üzene-
tekre nem is figyel. A betűszerinti anyagból is 
csak azzal törődik, amit megért, amit el tud olvas-
ni, s ez nem magyar vívmány, ez nemzetközi meg-
állapodás eredménye. E módszer lehetővé teszi 
számukra, hogy a magyar (szkíta, turáni) hagyaték 
pusztíthatóvá, torzíthatóvá, helyettesíthetővé vált. 
Eszköztárukat a médiából merítik, mivel hírt elő-
állítani könnyebb, mint t é n y t . Így, mi csak 
maradékból gazdálkodhatunk. A módszer legin-
kább sérti a történelmünket, hiszen közel másfél 
évszázada nincs magyar történelem, hanem csak 
m a g y a r o k n a k  írt történelem létezik. Ez 
a szervetlen, behelyettesíthető koncepció vissza-
vetette az emberi szellemet, s a kemény em-
piriával kialakított szemléletmód kristályszintre 
húzta le a szárnyalni is tudó emberi szellemet. A 
két agyféltekénk működésével világította meg az 
ember különleges képességét, mely szerint nem-

csak a realitások regisztrálására vagyunk képesek 
(bal agyfélteke), hanem az érzékelhető világon túli 
rezgések, jelek, képek, üzenetek és ismeretek fel-
fogására is (jobb agyfélteke). Ha csak az egyik ol-
dalt, a kézenfekvőt, az evilágit szolgáljuk, elve-
szítjük a lelki, szellemi szabadságunkat, a függet-
len gondolkodásmódunkat, s a tudományosság 
nagyképűségével leplezett szolgai állapotba 
süllyedünk. Ez az út vezette az akadémiát a ma-
gyartalanítás vonalára. Ez a magyartalanító mód-
szer nem szemtől szembenállva működik, hanem 
lóugrásszerűen. A hazugság ellentéte ugyanis nem 
az igazság, hanem egy ellentétes tartalmú hazug-
ság. Ezek alapján elmondható, hogy van magyar 
tudomány, amely nem a felszínen működik, ha-
nem, mint a búvópatak, Horváth Istvántól (1820 
körül) kezdve sokszor a föld alatt folytatja útját. 
Pap Gábor Bolyai Üdvtörténetét mutatta be példa 
gyanánt. Ez a mű a nemzet egyik reprezentatív 
könyvtárának kézirattárában féltve őrzött anyag, 
amelyet magyar tudós csak nagy utánjárással kap-
hat meg helybenolvasásra, mégis hiányzik egy pár 
fejezete, mert külföldi tudósnak természetesen 
odaadták, s ez a tudós Einstein volt. A tudomány 
működési modellje: építő - semmítő - javított. Így 
működik Einstein. Miránk, magyarokra azonban 
ez nem vonatkozik, ha a szerves műveltség mód-
szerével dolgozunk és gondolkodunk. Mi, a kö-
zépső, a ’semmítő’ fogalmat kihagyhatjuk, mert 
nem vagyunk idegen tollakra hagyatkozva. A ma-
gyar szellemű tudomány figyelembe veszi a hi-
vatalos tudomány által kikerült (tudományalatti) 
kérdéseket is, mert a régiek álláspontja alapján 
tudjuk, hogy a bölcsesség, mely a „tudomány szü-
lőanyja” (régi görög mondás) nem emberi, hanem 
i s t e n e m b e r i  jelenség. Ezért kell mindig 
a felemelkedést választani. Minden rosszhisze-
műség zárt rendszerben működik, s csak egyfelé 
nyílik, s az    azzzz egy út, amerre kitör, mindig a 
könnyebb megoldás útja. Az emberek a könnyebb 
megoldás felé hajlanak, ezt a magatartást rögzí-
tette a Gresham törvény, mely szerint, ha egy or-
szágban kétféle pénz működik egy időben, mindig 
a silányabb pénznem fog győzni. Az emberek tö-
mege a silány felé nyit. 
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 Van út, amelyet járnunk kell, erre példaként 
a gödöllői MAG programot említette és Géczy Gá-
bor nevét. A MAG program elve a gyógyítás, ta-
nítás, mintaadás. A régi táltosok elve is hasonló 
lehetett. Az óvodás korosztály tudós tanítója gya-
nánt megemlítette Molnár V. József nevét, az ál-
talános iskolai szellem megújhodására a spontán 
hálózat kialakulását tartja járható útnak, mint a 
keszthelyi Életfa iskola és a japánok által támo-
gatott szerves műveltségi alapú iskolák. 
 Pap Gábor professzorunknak az az álláspont-
ja, hogy „nem kell a hatalomnál gazsulálni, ha-
nem spontán hálózatot kell kitalálnunk, ahol min-
den magyar felelős minden magyarért alapelv mű-
ködik, mint lelki mozgatórúgó”. 
 
R0STÁS LÁSZLÓ a BÖGÖZI TEMPLOM fres-
kóját mutatta be, s elemezte. A freskón egy külön-
leges jelkészlet látható. Egy körben két kisebb 
kör, amely lehet az ellipszis pályán működő nap-
rendszer „második napja” amely a pálya egyik fó-
kuszában lévő Nap párja. Ez időnként feltűnik, 
nevet is adtak neki (Nibiru, Napura). Így egészíti 
ki egymást a városaink kettőssége, mint Székes-
fehérvárt Gyulafehérvár, a pilisi Fehérvárt Nádor-
fehérvár. 
BORBOLA JÁNOS CSILLAGSZOBA c. művéből 
emelte ki a kettős körök képét a művet ismertető 
GYÁRFÁS ÁGNES, és RUMI TAMÁS ifjú mate-
matikus érdekes rögtönzött előadásban magya-
rázta meg a két kör sajátos működési rendjét, s e 
rend törvényszerűségét. Mondanivalóját a Magyar 
Szent Korona Pantokrátor c. képének körszimbo-
likájával magyarázta és a kör geometriájából adó-
dó számossággal bizonyította. 
 
A magyarok őshazájával többen foglalkoztak. 
SÍPOS ERZSÉBET egyiptomi párhuzamokat kere-
sett, megemlítette, hogy az egyiptomi anyaistennő 
f e k e t e  volt. Ez a felfedezése magyarázatot ad 
a Kárpát-medencében fellelhető több f e k e t e  
M a d o n n a  képre és szoborra. 
KISZELY ISTVÁN Belső-Ázsiába vezette a hall-
gatóságot, ahol két hun temetőt tárt fel két kínai 
régésszel. A sírokban s o k  k e r e s z t -
p á n t o s  koronát találtak, amelyek a Magyar 
Szent Korona formavilágát tükrözték. A biológiai 
genetika bizonyítási esélyeire is kitért. Egy 
gramm csontból meghatározható a halott neme, 

 vércsoportja, krónikus betegségeinek sora, s a ge-
netikai származása. A tudományt ma a tekin-
télytisztelet jellemzi, jegyezte meg Kiszely István. 
Elterjedt az a nézet, hogy Belső-Ázsiában lapos 
arcú, mongoloid népek laknak. Ez nem igaz, az 
ottani emberek olyanok, mint mi. Ott találtak 
Diego pozitív vércsoportot, amely Európában se-
hol sincs. Nálunk, magyaroknál viszont a népes-
ség 30 %-ában megtalálható. Kérdésre elmondta, 
hogy 101 vércsoport van, ha finomítva nézzük a 
csoportfelosztást. Majd folytatta, hogy azok, akik 
Mongóliában keresik a magyar őshazát, téves úton 
járnak. Hozzánk hasonló véralkatú és arcú embe-
rek Újgúriában, Ordos területén, Jagurok lakta 
területeken, a Góbi sivatag peremén, Dzsungúr-
medencében, Közép-Ázsiában, melyet mindenki 
TURÁNNAK hív, csak Magyarországon tiltott ez 
az elnevezés. Ugyancsak turáni népek élnek Ka-
zakisztánban, akik között sok az ősi, Mezopo-
támiából odavándorolt szkíta jász, kun, hun. A 
székelyek Attila hunjai utódai, mert a mitokond-
riális DNS-ük megegyezik a hun sírokban találta-
kéval. 
Ugyancsak az Ősmagyar hazát kutatta FARKA-
SINSZKY TIBOR most kiadott A magyarok hit-
regei őshazája és a felezés meótiszi rejtöki régivi-
lágtörvénye c. műve alapján. Munkájának külön 
érdekessége, hogy a bolgárokkal is foglalkozik, el-
határolja őket a szlávoktól, pol-bol, BÁL árada-
tának fogja fel a nevüket. 
 
A magyar Pálos rend múltjával SCHMIDT IRÉN 
és DETRICH ATTILA foglalkozott. Schmidt Irén 
elmondta a pálosok magyarországi megalapítását, 
1784-ben történt feloszlatását, s lengyelországi to-
vábbélését. 90 kolostorukat tartják számon, ezek 
közül 24 Magyarországon van. Rengeteg kérdésre 
kellett válaszolnia, s ez is mutatja, mennyire ér-
dekli ez a régi hitvilági emlék a magyar közön-
séget. Detrich Attila a nagyvázsonyi Kinizsi Pál 
által felállított pálos rom történetét és elhelyezését 
kutatta. A rend szabályai alapján pálos szerzetes 
ház építését Nagyvázsonyban semmi sem indokol-
ta, ezért Kinizsi Pál erőfeszítése figyelemreméltó. 
A hatalmas terem, mely romjaiban is imponáló, 
nem lehetett más, csak egy óriásira méretezett 
nemzeti szála, egy szent bálterem, amely a Bál 
emlékek és hagyományok őrzését szolgálta. 
E kérdéskörhöz csatlakozott GYÁRFÁS ÁGNES  
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könyvismertetése (Hancock, Graham-Bauval, Ro-
bert: Titkos jelek, Alexandra kiad. 2004.) c. mű-
véről, amely az eretnekmozgalmakkal behatóan 
foglalkozik, s a Krisztus születése utáni feljegyzé-
seket behatóan ismerteti. A szerzők feltárták, hogy 
a manicheusok azonosak voltak a paulikánusok-
kal vagyis thébai szent Pál híveivel. Mind az 
egyiptomi, mind a mezopotámiai írott és kőbe 
vésett emlékekből kimutathatóak azok a rituálék, 
amelyek a Krisztus születését megelőző 1500 év-
ben szkíta, hun, magyar területeken szokásban 
voltak, így pl. az Uri Szent Vacsora pap által tör-
ténő kiszolgálása darab kenyérrel és az ú.n. 
Kárpátu korsóból kitöltött vízzel. A pál-bál-pol-
bol gyök szakralitása a Bál papok és a Boldog 
asszony, Boldog Isten fogalomban él, továbbá a 
Boldizsár személynévben és a Bolgár ország vagy 
népnévben. Ezek az összefüggések már Farka-
sinszky Tibornak és Sípos Erzsébetnek is feltűn-
tek. 
 
A magyar történelemről SIKLÓSI ANDRÁS és 
KRIZSAI MÓNIKA tartott előadást. Siklósi And-
rás II. Rákóczi Ferenc hazafiságát méltatta költői 
szépséggel, Krizsai Mónika pedig Mátyás király 
Fekete Seregének elnevezése eredetét kutatta. Ki-
derítette a korabeli vélekedéseket, a történelem 
folyamán rárakódott hiedelmeket és vázolta saját 
kutatásának eredményét, melynek értelmében 
Mátyás király a hun-magyar birodalmat a Fekete-
erdőtől a Fekete-tengerig, s délen a Fekete-he-
gyekig (Montenegro) szerette volna megvalósítani. 
 
HAJDÚ KATALIN régi témáját vitte tovább a já-
szok, filiszteusok, palesztinok őstörténeti forrásait 
és magyarországi emlékeit mutatta be. 
GONDOS BÉLA az itáliai magyar műemlékek 
gyönyörű fotóival ejtett álmélkodásba bennünket. 
Ókori témával jelentkezett KOVÁCS SÁNDOR, a 
görög sorsistennők elemzésével. A nagy istennő 
U n m a g a  anyaistennő volt, aki James Graves 
szerint maga volt a világ teremtője. A szülés, a 
kenyérsütés, a tűzvarázslat a Magna Mater arc-
heotyposz, a Magyar Nagyasszony feladata volt. 
Október 12-hez fűződik a napja, amely a TE, TU, 
TUD gyök tartalmában nyeri el isteni rangját, 
vagyis a tevékenység, a mozgás, a szülés, a tudás, 
a tündériesség szintjét. Ez az epifániája, vagyis is-
teni megtestesülése. A moirák, párkák, múzsák, 
kameák mind a sors valamilyen megjelenítői. 

BERÉNYI LÁSZLÓ Rómába vezette hallgatóit a 
jelképek és a képi látás segítségével. Előadásá-
nak felejthetetlen csattanója volt a „kérdés kul-
csának megoldása”. A kérdés kulcshelye Rómá-
ban található, a Szent Péter téren, melyet Bernini 
tervezett és formáját tekintve olyan, mint egy 
kulcs lenyomata, vagyis a kulcs hűlt helye. A 
kulcs maga viszont itt van Szent Péter övén lógva, 
hatalmasan, pont a lenyomatba illően a Magyar 
Szent Koronán, a magyar Parlament Kupolater-
mében, a magyar Koronaőrök védelme alatt. 
 
Ugyancsak a női istennőről beszélt Falvay Károly 
a Nagyboldogasszony legrégebbi emlékei címmel. 
Szent István a Nagyboldogasszony kezébe tette le 
az országot, a regnáló égi királynőnek ajánlva. Ezt 
a gondolatot a Nagyboldogasszony templomának 
építésével (Budán) erősítette meg, amely koronázó 
templom volt. Augusztus 15-én ott koronázták 
meg Szent Istvánt, megéljenzés szokását felújítva. 
IV. Béla tovább vitte a gondolatot, amidőn feltárta 
Budán az ősi romokat és megújította a Nagybol-
dogasszony kápolnát. A szokást és hagyományt 
betetőzte Mátyás király, akit ugyancsak megéljen-
zéssel (akklamatio) választottak meg a Duna je-
gén, s aki a magyar reneszánsz építészet szép for-
máival újította meg a Nagyboldogasszony koroná-
zó templomot. 
Boldogasszony a Mennyek asszonya. A Menny, 
vagy meny (fiam felesége) jász szó, úrnő, nagy-
asszony, királynő értelmű. Január a Boldog asz-
szony hónapja (amikor a Sziriusz delel az égen. 
Szerk). A Vizsolyi Biblia is a kezdet kezdetére he-
lyezte a Boldogasszonyt, mert első szavaival így 
kezdte a Teremtés történetét: „Kezdetben teremté 
Isten a Mennyet és a Földet”. A Menny és a Föld 
a női test két párhuzama, a test és a lélek öröme. 
A túlvilág az a mennyei öröm, amit a nász ad. 
Eleink a halált is örömünnepnek tartották, tort 
ültek és a halált ugyancsak lakodalomnak fogták 
fel. Van női hármasság: Menny, Hold és Föld, s 
van női kettősség: anya-lánya. Innen van a Leány-
asszony magyar kifejezés, amely erre a kettősség-
re utal. 
 
A sámánokról, táltosokról is ketten beszéltek TA-
KÁCS PÁL és TAKÁCS IMRE. Takács Pál a 
Csíkrákosi táltos címmel tartotta előadását. Itt egy 
régi tornyon eredeti, középkori táltosábrázolások 
voltak, munka közben mutatták be a táltost, révült 
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szemekkel, különleges pozitúrákban. A XX. szá-
zad közepén restaurálták, s afféle finn-ugor táltos-
képet festettek a toronyra. Ennek ellenére 
érdemes figyelmet szentelni a Kisboldogasszony-
ra, aki maga a fiatal Szűz Mária. Őt kedden, a 
kedves napon szülte Szent Anna. Látható itt vesz-
szőparipa, dob, csörgő, de szerencsére felfedez-
hető a Bűbájos asszony restauráció előtti arca is. 
Hegedű, hajgatás, hejgetés hívó szavak tárgyiasult 
formái és táltosküzdelmek is láthatók. Számunkra 
az ősi, le nem vakart, restauráció előtti nemes for-
mavilág a jelentős emlék. Takács Imre a géz-kéz 
szópárból vezette le a gézzel körbeköt, tehát kezel 
fogalomkört. A Géza személynév kezelő, gyógyító 
ember jelentésű, a Gézuska maga Jézuska. A leg-
ősibb műszert, a villás ágú botot használta fel a 
régi csillagvilág, csillagvirág képi ábrázolásának 
bemutatásához. 
 
Jézus urunk sorsával, üdvtörténetével foglalkozott 
SOMPLÁKNÉ KARAFFA KATALIN, szépen ösz-
szeállított dolgozatában. Adatok hitelességével tá-
masztva alá származásának isteni eredetét. 
Ugyancsak újszövetségi témakörrel foglalkozott 
MOLNÁR V. JÓZSEF, a magyarországi világvége 
jóslatok keretében. 
Viszont SZELESTEY LÁSZLÓ azzal kezdte előa-
dását, hogy ilyen édeni vegetáció, mint az idén 
emberemlékezet óta nem volt. Augusztus közepére 
mindig megsárgul a fű, a városi útmenti fák le-
velei kezdenek aszalódni. Most azonban dúsan 
zöldül minden. Dunántúli tükrösökön látható Bol-
dogasszony ábrázolásokat mutatott be magángyűj-
teményei kincsei közül, amelyeken megjelent a 
Kisasszony, a Nagyasszony, a Kisboldogasszony, a 
Nagyboldogasszony, a Magyarország regnáló 
Nagyasszonya, s a Mater Dolorosa, a fiát sirató 
édesanya vagy a magyar Pieta. 
 
HERVAY TAMÁS a sárkányos előadását adta le, 
amelyet a Szittya Világtalálkozón is nagy sikerrel 
mondott el. A Sárkány, a Draco csillagkép a női 
principium ősformája, annyira, hogy a magyar ős-
mesék még a beavatás ősanyjaként, a nevelő és 
áldozatot hozó anya őstípusaként mutatnak be. 
Munkája egy készülő nagyobb tanulmány fejezete. 
Érdeklődéssel várjuk a folytatását. 
 
Az ősmúlt képei elevenedtek meg FISTER MÁ-
RIA MAGDOLNA szavai nyomán. A Köpenyes 

Mária ábrázolások a Felvidéken a magyar nép 
szakrális látásmódját tükrözik, ennek szép példá-
ját láttuk a Túrócz megyei Trecsány falképén. A 
szent Kristófot bemutató óriásképek mindig a 
templom külső falán foglalnak helyet, mint pl. a 
Gömör megyei Csetnek hatalmas templomán. Ez 
az óriás, aki a kis Jézust viszi, valójában Nimród 
ősapánk, aki szent Kristóf álarcában lépett elénk. 
Népünk hite szerint Nimród nyilán lehet kirepülni 
az örökkévalóságba. 
Érdekes oldalról közelítette meg a sárkány fogal-
mát UJJ DÉNES. Felvetítette Eurázsia térképét, s 
beazonosította Kárpát-medencét a Draco=Sár-
kány csillagképpel, vagyis a Kárpát-medence égi 
mása a Sárkány csillagkép az égbolt hajdani pó-
lusa. Szerinte a kozmikus háttérsugárzás eredmé-
nye az a sok földi energiaközpont, amely a Kár-
pát-medencében fellelhető. 
 
ESZENYI MIKLÓS nagy érdeklődést kifejtő előa-
dásában a mai történelemoktatás gondjai kapcsán 
alaposan ismertette a NAT programját, melyet 
hallgatva egy elfogadhatóbb koncepció bonta-
kozott ki előttünk, mint amely akkor volt, mikor 
még a hallgatóság különböző korosztályai iskolába 
jártak. Úgy tűnt a véleményeket hallgatva, hogy a 
NAT programjában elférne a mi történelemszem-
léletünk oktatása is, ha lenne olyan szakképzett-
ségű történelemtanár Magyarországon, aki nem a 
régi sémák beidegződése alapján adná elő a ma-
gyar történelmet, s ha lenne olyan, jól megírt 
történelemkönyv, melyet jó szívvel adhatnánk 
gyermekeink kezébe. Megállapítottuk, hogy első-
sorban a magyar egyetemek történelemtanár kép-
zését kellene reformálni, mert a főhiba nem 
annyira a NAT-ban, mint inkább a tanári szem-
léletmódban keresendő. 
 
PATAKI TAMÁS szavak és jelképek kapcsolatát 
kutatta szépen összeállított előadásában. Például, 
a szent Bába a mell-emlő-lélekemelő szavakban 
testesül meg, s az átló nem más, mint mikor valaki 
a négyszögön á t l ő . 
 
PITLU JÁNOS a szubatomi részek filozófiai vetü-
letét ismertette. Gondolatai eredeti, magvas kép-
anyagot tártak elénk. A Világmindenség elemi 
szinten történő bemutatását lírai szépségű szó-
kinccsel sikerült az értelem mezejére varázsolni. 
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Pap Gábor professzor kérésére Hervay Tamás felolvasta aktuális költeményét 
 
 

Nagy, vagy annak képzelt HATALMAK-nak! 
 

Én nem tudok ölbe venni minden gyermeket! 
Csak néhánynak tudom adni néhány percemet! 
Én nem tudom megállítani az erőszakot! 
Csak, pár szembe, szelíden tekinteni tudok! 
Én nem tudom visszatartani a rakétákat! 
Csak mind hangosabban tudom mondani imámat! 
Én nem tudok haddal menni a sötétség seregei ellen! 
Én csak fényt akarok gyújtani a szívekben! 
 
Hatalmad csak erőszaktól fog nőni! 
Te még ezt így gondolod, tudod! 
Terrort erőszakkal nem lehet legyőzni! 
Mert a terror valójában ott van a te oldaladon. 
Tudod, hamis a látszat, s félsz átlátnak hazugságodon. 
S nyüszítve támadsz új-újra, hátha elhiszik nálad a hatalom! 
Belső félelmed kivetítése gyermek és civilgyilkos erőszakod. 
De, mert valójában gyáva vagy, akaratosság csupán az akaratod! 
 
Én nem tudok felszárítni minden könnyet! 
De együtt könnyezni Veletek, tudok! 
Én nem tudok feltámasztani minden halottat! 
De növelni az Élők számát tudom! 
Én nem tudok mások helyett élni! 
De másokért, ha kell, életemet adom! 
Mint adom most lelkemből sorjázó igéim! 
Mint tanítok, ha van tanulóm! 
 
Nékem nem test ellen van tusakodásom! 
De a lelkeket nem, senkiét sem hagyom! 

 
 
 
 

 

Kirándulás 
 
 

Augusztus 9-én, a kiránduláson mindnyájan jól 
éreztük magunkat. Láttuk a fejünk felett go-
molygó felhőket, s kértük őket, menjenek most 
egy kicsit távol tőlünk, mert mi szeretnénk meg-
nézni Teresztenyén Jézus urunk lábnyomát, meg a 
régi kopjafákat. Jól beszéltünk, mert a felhők si-
etve távoztak, s ahol mi voltunk, általában nem 
esett. Teresztenyén a templom kazettáit restau-
rálták, de „felpróbáltuk” a mennyei lábnyomot és 
megettük a polgármester asszony kertjében a 
„platnyin sült” krumplilángosokat és megittuk a 
borsodi hegyközi falvak illatos kadarkáját. Csécs-

re is eljutottunk szerencsésen. A szíriai barlang-
templomokat idéző freskókkal ékesített régi Isten-
háza újszövetségi képei megrendítő hatást váltot-
tak ki lelkünkben. A keresztény világ képei jól 
megfértek ősi Nap-Hold ábrázolásokkal, s a szep-
lőtelen fogantatás jelképeként felfestett kis láng-
nyelvek élő ragyogásával. A templom képi világa 
sárgás és vörhenyes-piros színű, s ebből az arc-
haikus világból elénk ragyog két életfa rubin-
smaragd, arany ragyogása. Jézus Passióját soha 
nem látott felfogásban festették le. Sok ember kí-
séri, a zsidókon lapos sapka, kis csúcsban vég-
ződve, a turáni népek bajuszosak, és glória van a 
fejük körül. A szentély mennyezetén mandor-
lában Jézus lebeg, sem szakáll, sem bajusz nincs 
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az arcán. Egy számomra vadonatúj jelenetet is fel-
fedeztem, azt, amikor Jézus 12 évesen vitatkozik a 
vénekkel a templomban, szülei keresték, s öröm-
mel nyújtották érte kezüket, hogy végre meg-
találták. 
Elmentünk Szent László falujába Debrődre, ahol 
Papp Anna polgármester asszony fogadott minket, 
úri vendéglátással. Sajnos, a sötétedés és az előző 
több napi esőzés miatt a Szent László jelenések 
helyére nem tudtunk kimenni, de Ő elmesélte a 
„tüneményt” amelyet gyermekként társaival 
együtt látott. A fénytünemény háromnegyed órán 
át tündökölt 1959-ben, melyet nem csak a gye-
rekek, hanem az aratók, vagyis a falu népe is lá-
tott. Arany, sárga, fehér, bíbor, piros színek vol-
tak. 
A teresztenyei és a debrődi polgármester asszo-
nyok vendéglátását hálásan köszönjük, ugyancsak 
köszönjük Fister Mária Magdolnának, hogy reme-
kül megszervezte a felvidéki utunkat, s Gondos 
Bélának a szakszerű kísérőszövegét és kedves, jó-
ságos szavait. 
 
Meg kell említeni az ALACSKAI templom resta-
urálását megnézve, hogy a mennyezet szépen si-
került, köszönjük, hogy a király és a királynő-
kazettát áttették a másik oldalra és így a csillár 
nem döfi át a királynőkazetta közepét. A pad-
előlapok restaurálása számunkra érthetetlen volt, 
mert a bordó-fekete, sárga színvilágot átfestették 
kékre, fehér vonalakkal, s az alsó világ sejtszerű 
életét, a kígyók, békák, kágyilók, amőbák világát 
teljesen eltüntették. 
 
A jó kirándulás után, jól esett itthon a forró gu-
lyásleves, köszönjük Olginak és családjának, hogy 
megvártak a vacsorával. 
 
 

Költő- és művésztalálkozó 
 
 

Kedden augusztus 8-án este a MBE és az Ősi 
Gyökér köré csoportosuló írók, költők, művészek 
találkozóját rendezték meg. A meghitt beszélgetést 
Somplákné Karaffa Katalin vezette. Megszólaltatta 
a magukról nehezen nyilatkozó művészeket, akik 
az érdeklődő hallgatók és művésztársaik előtt 
őszintén megnyilatkoztak. Elképesztően nehéz 
sorsokkal ismerkedtünk meg. Az idősebbeknek az 
56-os események törték keresztbe a karrierjüket, 

mert, mint elkötelezett hazafiak természetesen 
részt vettek a Forradalomban és a Szabadság-
harcban. Így járt például Siklósi András, aki végül 
is nagy nehézségek árán, és jól megkésve mérnöki 
pályán tudott elhelyezkedni. Nem véletlen tehát, 
hogy a hazafias versei a lelkesedés tüze és a vesz-
teség bánata között formálódtak és nagy népsze-
rűségre tettek szert. A fiatalabbak a lét nehéz fel-
tételeivel birkóztak ifjú koruk óta, mégis kiforrott 
költészetet teremtettek, mint pl. Hervay Tamás 
vagy elismert képzőművészek lettek, mint Vincze 
Ildikó keramikus és Pataki János festőművész. 
Szerencsés generáció a Kun Ágnes misztikus festő 
korosztálya, akik számára a sors több esélyt adott 
ahhoz, hogy egymásra találjanak és a közönség is 
rájuk találjon. A zenészek közül Hampó József 
életével, zeneszerzői munkásságával ismerked-
tünk meg, egyben meggyőződhettünk arról, hogy a 
magyar nép zenekincse élő folyam és fel-feltör 
egy-egy elhivatott fiatal ember lelkében. 
 
 

Kiállítás 
 
 

Vincze Ildikó kerámiaművész és Tibold Makk 
Szabina-Ágnes akvarell festőművész közös tárlatát 
néztük meg 10-én csütörtökön 18.00 órai kez-
dettel. Szelestey László a mai magyar nőművészek 
felívelő pályájáról beszélt a megnyitón, Pazár Éva 
rajztanár-művészettörténész pedig a két művésznő 
képei és műtárgyai közötti azonos gondolatiságot 
ragadta meg. Pazár Éva megnyitó beszédét kö-
zöljük. 
 

Szerk. 
 
 

 
 

Meseillusztráció  
Tibold Makk Szabina 
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Miskolci Bölcsész Egyesület 

Nagy Lajos Király 
Magánegyeteme 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
XI. Magyar Őskutatási Fórum 

Miskolc, 2006. augusztus 7-11. 
 
 
 

 

  

 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ    
 
  
 

a XI. Magyar Őskutatási Fórum vendégeinek tiszteletére 
2006. augusztus 10-én 18 00-ra 

a VASGYÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZBA Miskolc, Vasgyári út 24. 
/a 2-es villamos végállomásától balra/ 

 
 
 

VINCZE ILDIKÓ keramikus művész 

TIBOLD MAKK Szabina akvarell festőművész 
 

… A j á n d é k …  
 

c. kiállítására 
 

Rendezi és megnyitja Pazár Éva  
 

Asszony művészek éve 2006 címmel Szelestey László tájékoztat az 
év művészetének a Sors által rendezett tendenciájáról 

 

   
 
 Örök élet (Balogh Péter emlékére) Meseillusztráció 
 Vincze Ildikó Tibold Makk Szabina 
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Pazár Éva megnyitóbeszéde 
 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Közönség! 
 

 „Ajándék”: ez olvasható a plakáton a kiállí-
tás címeként, amelyen Vincze Ildikó kerámikus-
művész és Tibold Makk Szabina akvarell-festő-
művész alkotásai láthatók, itt, a Vasgyári Közös-
ségi Házban. 
- Ajándék - valaki kapja, valaki adja; kell hozzá 
alkalom, vagy nem; látható vagy láthatatlan; jel-
képes vagy kézzel fogható; értékes vagy apróság; 
váratlan, vagy „elvárt” - ahány, annyi féle. 
 Itt most Önök, a kiállítás megtekintői kapnak 
ajándékot két nőtől, két alkotó művésznőtől, a fa-
lakon és a földön látható, csak a fejünkben és a 
lelkünkben hazavihető formában. Megnézhetjük, 
meg-megállhatunk előttük, a téri formákat körbe-
járhatjuk, visszatérhetünk hozzájuk, összevethet-
jük a látottakat az alájuk írt címekkel, egymással, 
de legfőképpen önmagunk gondolataival, érzései-
vel, emlékeivel. 
 Felhozhatjuk magunkból akár tanulmánya-
ink, utazásaink, kapcsolataink, életutunk megélt 
eseményeit, tapasztalatait, vagy a tudatunk mély-
ségében támadt asszociációink révén akár egész 
emberi, nemzeti, közös élményeinket is. 
 Ha ez történik, akkor megtörténik az ajándé-
kozás lényege, a csoda: az öröm, mivel az üzenet 
eljutott a címzetthez az által az alkotás által, ami 
létrejött, kiégett Vincze Ildikó kemencéjében a 
rudabányai református templom miliője, az er-
délyi, gyimesi táj, a herendi és hódmezővásárhelyi 
kerámiaműhelyek, a siklósi és kecskeméti mű-
vésztelepek sok-sok tapasztalata, alkotói küzdel-
mei és sikerei folytán. 
 És létrejött Tibold Makk Szabina családi 
örökségei, otthonról hozott mélyen gyökerező tu-
datvilága, miskolci grafikai előtanulmányai, egye-
sült államokbeli, a nyelvtanulást követő Los An-
geles-i egyetemi évek táncművészeti, festészeti és 
keleti tudományok területén végzett ismeret-
szerzései, a valóság érzékeny átszűrése révén... 
 Mindkettőjükben közös az érdeklődés a ma-
gyarság múltja és jelene, az időben távoli, a mély-
ben lappangó, de mindannyiunkban hordozott ősi 
tudás felszínre hozása iránt. Más-más formanyel-
vet dolgoztak ki maguknak, más anyaggal dolgoz-
nak, de a közös gyökerek szinte letapinthatóak 

munkáikban. 
 Az etruszk, a görög, a mezopotámiai, az ősi 
hun-magyar, de akár az azték, inka, mexikói mo-
tívumokat felidéző dekoratív képelemek, stílus-
jegyek, fotók nem a turisták által lerohant és ha-
zahozott, felszínes ajándéktárgyak világából valók, 
hanem a mélyen megélt, a magunkhoz vett „ke-
nyér és bor” úrvacsorai áldásával bírnak. 
 A női attribútumok, a világ női megértése, a 
szép és fájdalmas, a felemelő és a hétköznapian 
egyszerű megcsodálása, megvizsgálása és átadása 
mindkettejük gondolatvilágában jelen van. A köl-
tészet, a megfoghatatlan, a csoda az akvarellpapír 
helyes kifeszítésével, az agyag szakszerű előkészí-
tésével kezdődik, a kompozíció, a színelmélet, a 
szakmai fortélyok magasrendű elsajátításával foly-
tatódik, és az ihlet segítségével, a lélek megszó-
laltatásával válik láthatóvá, megfogalmazottá - 
ajándékká. 
 A világ színessége, gazdagsága a látvány sok-
oldalú átélésében és leképezésében is megmutat-
kozik műveikben. Ez nemcsak a technikák válto-
zatosságában, hanem a festői, grafikai, plasztikai, 
fotós gondolkodásmód váltogatásában is felismer-
hető: ugyanakkor a teremtett világ egysége az 
egyes alkotók látásmódján át is érzékelhető. 
Erről Tibold Makk Szabina így vall: 
„Bár nem egységes megjelenítési formát hasz-
nálok (nem is fogok soha), azért úgy érzem, hogy 
kifejezésemben az absztrakt és szimbolikus, a fel-
ismerhető és a sejthető mégis finom harmóniában 
megférnek egymással. Gondolkodtam azon, hogy 
ugye a színek világa a Fényben született, mint a 
lélek. Akkor kell, hogy minden szín, árnyaltan 
vagy dominánsan a lelket érintse, s hangtalan vib-
rációjában irányítsa azt vissza eredetéhez.” 
 Ezen gondolatok jegyében ajánlom szíves fi-
gyelmükbe, szíves gondolataikba, szívükbe és lel-
kükbe ezeket a tárgyiasult fény-szín-vonal-forma-
ajándékokat. 
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Tibold Makk Szabina Ágnes 
akvarell festő életrajza 

 
 

„Amikor festek, nagy csend lesz a világban, de 
színek hatására megnyílik egy másik valóság.” 

 
 Edelényben született. Szülei tanárok, ősei er-
délyi határőrző katonák, énekvezérek, tanítók, fa-
ragó asztalosok. 
A miskolci Kossuth és a Földes Gimnáziumban 
végezte középiskoláit, rajzolni S e r e s  J á n o s  
grafikusművész tanította. 
A Los Angeles-i Irvine egyetemen tanult keleti tu-
dományokat, festészetet és táncművészetet. 
Táncjátékait több TV csatorna is közvetítette, és 
több színház tartja folyamatosan műsorán a mű-
veit. 
 Életében sorsdöntő esemény volt a Badiny 
Jós Ferenc professzorral való megismerkedése és 
a köztük kialakult bensőséges barátság. 
Egyetemi évei után még rendszeresen képezte ma-
gát a festés technikájában. 
Több Irvine-i és Los Angeles-i galéria rendszeres 
kiállítója műveinek. 
 Midőn érdeklődése a magyarság múltja és 
jelene felé fordult és szinte minden mást lehántott 
életfája kérgéről, sajátos finomsággal teremtett új 
képzőművészeti nyelvet az ősi díszítőelemek újra 
idézése, átélése és képpé rendezése útján. 
 ... AZ AJÁNDÉK ... c. kiállítása szerény ösz-
szeállítás ebből a művészeti korszakából, s egyben 
legújabb műveinek bemutatása. 
 Képei a lélek mélyét szólítják meg és a 
 

CSILLAGVILÁGBA vezetik a válaszadót. 
Kiállításai lakóhelyén Amerikában igen gyako-
riak, de SZÜLŐHAZÁJÁBAN Magyarországon is 
már megismerhették műveit. Nem ez az első kiál- 
lítása, hiszen már Budapesten 2000-ben és 2002-
ben a Pataky Művelődési Központban „Lélek-
utak” című kiállításaival nagy sikert aratott. 
 
 
 
 

Vincze Ildikó 
kerámikus művész önéletrajza 

 
 

 Születtem és tizenéves koromig a rudabányai 
református templom és iskola udvarában nevel-
kedtem. 1963-ban kerültem a budapesti Török 
Pál utcai Művészeti Szakközépiskolába, kitűnő 
művésztanáraim indítására két nyarat barangoltam 
Erdélyben, főleg a Gyimesekben. Főiskolás éveim 
alatt bejártam az ország porcelángyárait, kerámia-
üzemeiben a népi agyagművesség utolsó gyöngy-
szemeit még láthattam. 
 Dolgoztam sokat, sokfélét és sokfelé, Herend-
től Hódmezővásárhelyig, a siklósi és kecskeméti 
nemzetközi művésztelepeken épületkerámiáimban 
először használtam a magyarság díszítőművésze-
tét. 
A bögrétől a dizájnon keresztül jutottam el Árpád 
Szent Fájához és a kiapadhatatlan forráshoz. 
 Negyedszázada élek újra szülőföldemen, fér-
jem építész, hat gyermek és két unoka boldog tu-
lajdonosa vagyok. 
 … Ajándék… amikor agyaggal dolgozhatom. 
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Váradiné Osváth Ilona néprajzgyűjtő, népművész párnái 
avagy az Ég képe hímzésben, szövésben elmesélve... 

 

 

Kiállítás a miskolci Nyilas Misi Házban, Miskolc, Kossuth u. 17.  
2006. augusztus 19-30. 

 
A reformátusok Világtalálkozója alkalmából a Re-
formátus Nőszövetség Miskolci Közössége ünnep-
ségsorozatot rendezett a Kossuth utcai ú.n. Kakas-
templomban, az avasi középkori református temp-
lomban és a Kossuth utcai Nyilas Misi Házban. Itt 
állította ki Váradiné Ostváth Ilona csodálatos pár-
nagyűjteményét, melyet formailag Szilágyi Anikó 
és vőlegénye, valamint Vincze Ildikó kerámia mű-
vész állított össze és rendezett meg úgy, hogy a 
kép, amely a nézőt fogadja a magyar hitvilág meg-
jelenítését sugározza. 
 
 
 

Gyárfás Ágnes megnyitóbeszéde 
 

 
 Váradiné Osváth Ilona ősi, református magyar 
család sarja. Elei sok generáció óta szőlővel és 
tulipánnal hímzett Urasztala előtt kötöttek házas-
ságot, s keresztelték szép kis gyermekeiket. Gyűj-
teménye és saját alkotásai is ebből a forrásból táp-
lálkoznak, a magyar ősvilág és az istenhit jellemzi 
az alkotásokat, s jellemzi magát az alkotót, aki 
egyetemi végzettséggel, vegyészi rutinnal, fővárosi 
elfoglaltsággal együtt megmaradt a magyar vidék 
nemes nagyasszonyának. 
 Hozzáértése otthonról származik. Szülőfaluja 
Csobaj a somogyi Bű és Báj falvak borsodi ellen-
pontja, tele a mesék izzásával. A több generációs 
otthoni stafírungok képezik gyűjteménye alapját, 
melyet szinte a teljes magyar hímzésvilág példa-
tárává nemesített. Az az elve, hogy, ha van egy 
darab maradék anyag és van két szál pamut, abból 
készüljön kézimunka. Állandóan dolgozik, édes-
anyja régi házában a földműves munka minden fá-
zisát műveli. Keze mégis finom, munkái lebegő 
szépségűek. Pontosan tudja, mi az ősi, értékes 
szín- és formavilág, s a Nyilas Misi Házban lát-
ható kiállítását is tematikusan állította össze. A 
régi, szent formákból kiindulva jutott el a profá-
nig, s ezzel be is mutatta a hazai kézimunka útját 
a szentségestől a mutatósig. A feliratokat ő maga 

írta le. Külön figyelmükbe ajánlom, mert ezekből 
meg lehet tanulni a magyar hímzésvilágot, s mire 
az ember végigolvassa, hazamegy és tűt vesz a ke-
zébe, s keresi hozzá a tenyérnyi rongyocskát. 
 Szóljunk egy pár szót a párnákról. Kispárna, 
nagypárna... Van egy turbuk, amibe libatollat 
tömnek, bevarrják és huzatot húznak rá. A turbu-
kot régen maguk szőtték, a tollhoz a libát maguk 
nevelték, s a huzat míves mintáit az asszonyok 
télen, nyáron varrták a sut mellet, vagy a ház előtt 
a kispadon. A hímzésminta változatossága csodá-
latraméltó. Van itt gömöri subrikált, alföldi hímes, 
kalotaszegi írásos, erdélyi azsúros, úri hímzés, 
kun minta, felsőtiszamenti káposztás, matyó fehér 
és tarka, erdélyi szőlőleveles, kazettás párnavirág, 
van kis tulipános, páros tulipános, van indás, van 
palóc kakasos, van buzsáki, van szkíta, kontú-
rozott-merkelt, van csángó, van rábaközi, van új-
kalocsai és ókalocsai, van tulipán, s napvirág 
minta, van erdélyi madaras, borsodi vagdalásos, 
van komádi áhítatos és felső-tiszavidéki szarvasos, 
amit csak hirtelen meg tudtam jegyezni. 
 A magyar asszonyok a párna végét díszítet-
ték, s ahogy az ágyra tették, a szép hímzés lát-
szott, teljesítette áhítatkeltő feladatát, de alvásnál 
nem zavarta az embert. Figyeljék meg, hogy a mo-
dern városi divat az ágyneműnek pont a közepét 
hímezteti ki, így aztán senki sem szeret rajtuk 
aludni. Amikor első elemibe mentem édesanyám 
és a nénikéim hímezgettek nekem két damaszt 
párnát, ezeken alszom ma is, s mikor megkérdez-
tem, miért varrják rá a Mennyországot, azt vála-
szolták, hogy a párna a Mennyország útjelzője, ha 
lehajtjuk rá a fejünket, lelkünket odavezeti az égi 
világba, a jó Isten zsámolyához. Osváth Ilona fel-
találta a párnákon az égi útjelzőt, s mint a szent-
séget felmutatta nekünk. 
 Párnán a tisztaszobában aludtak. A férfiak az 
ólban, a színben zabos tarisznyát tettek a fejük 
alá, a konyhában a karos lócára nem volt divat 
párnát tenni. Csak a „tiszta házban”, az áhítat ká-
polnájában volt párna. A tiszta ház az élet szent-
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ségét fogadta be. A fogantatás, a születés, a halál 
szent helye volt ez a szakrális szoba. A magasra 
vetett ágyon    az egymásra rakott párnák a lép-
csőket jelképezték, amelyen a lélek Isten felé kö-
zelít. Minél magasabb az ágy, minél szorgalma-
sabb a háziasszony, annál közelebb kerül a család 
Isten világához, a Mennyországhoz. Itt aztán össze 
is találkoztak az églakókkal, de soha nem a rea-
litás szintjén, hanem finoman szimbolikus formá-
ban. Például úgy, hogy két kakas közzé egy szőlő-
tőkét hímeztek. Jézus a szőlőtőke, ezt Ő maga 
mondta magáról, akit a kakasok, a református né-
pek őrmadarai az égben őriznek. Csodálatos, 
ahogy a népi szimbolika átlelkesült a keresztyén 
eszmeiségtől, és természetes szépségben képes 
volt együttműködni. 
 A másvilágra a mi népünket madár vitte át 
lelkiekben. Ez a madár a párnákon rendszerint 
griff, amely pelikánként jelenik meg a szószékko-
ronákon. Az a gyermek, amelyik tudja, hogy griff 
hátán utazik majd a túlvilágra, a körülötte megje-
lenő halál képét természetesen fogadja, mert tud-
ja, hogy a nagypapa vagy nagymama a csillagok 
között most szárnyas griffen utazik. Esténként a 
gyermekeknek imádkozni kellett, ha felkelt a Haj-
nalcsillag. Ha nem volt csillag az égen, a nagyma-
mák rámutattak az égből kikandikáló griffmadár-
ra, s a gyerekek kórusban kezdték el az Én Iste-
nem, jó Istenemet. 
 Az egyik felsőberegi mintakincsből egy ká-
poszta bontakozik ki, művészi szépséggel. A ká-
poszta a néphit szerint a női szemérem szimbó-
luma, amely a vőlegényt gyöngédségre inti. 
 A kispárna másféle kényelmet és hagyományt 
szolgál. Polgári környezetben díványpárnává si-
lányult, de régen, ha a fiatal párnak ágyat ve-
tettek, három kispárnát tettek az ágy fejéhez, 
ezek a gyermekeket jelképezték. Egyet az ap-
jának, egyet az anyjának, egyet a hazának. Így 
középre is került kispárna. Magyar családban mi-
nimum három gyermek kellett szülessék. 

 A párnák kiegészítője volt a tiszta házban a 
mosdótál fölötti hímzett, azsúrozott, horgolt, vagy 
szőtt, rojtozott törölköző. Mikor Infántis Lacika és 
a királyfi Dinnyeországban járt, s a felvágott diny-
nyéből előugrott a dinnyetündér, megkérdezte: 

- Van fehér törölköződ, van tiszta vized, van 
fehér kenyered, van vörös borod? 
 Ezek kellenek a szeretett vendég fogadásá- 

hoz. A mi népünk minden pillanatban várta az 
Úrjézust. A tiszta ház az Ő vendégségére volt elő-
készítve. Tudták a magyarok, hogy köztünk jár, s 
bármikor betoppanhat és megkérdezi, van egy tál 
tiszta víz, hogy megmossam fáradt lábamat? s 
akkor a tiszta ház mosdótáljának készen kellett 
állni az Ő szolgálatára. 
 Osváth Ilona megidézte a minden percben 
betévedő Jézus képét a miskolci Nyilas Misi 
Házban. Minél többen varrjuk a hímet, annál több 
szállal fűzzük őt magunkhoz. Nemcsak Adventkor, 
hanem az év minden percében betévedhet hoz-
zánk, s megkérdezhet, van fehér törölköződ, van 
tiszta vized… Varrjuk ki a törölközőt, hímezzük 
meg a párnát, mert hímzéseink teszik Isten-váróvá 
otthonunk egyszerű, tiszta környezetét. 
 Osváth Ilona hímzett párnáiban felfedezte és 
megálmodta a magyarság szakrális világképét, 
magas erkölcsi tisztaságát, istenváró éberségét, 
egyszerű, égbe ható hitét. Munkái remeklések, 
ízlése, ahogyan a színekkel és az anyaggal bánik, 
nemcsak szakavatottságot árul el, hanem forma-
kereső szárnyalást. Műveivel szeretné átadni a 
hímző asszony boldogságképét, azt a leírhatatlan 
érzést, mint mikor ujjunk alatt megszületik a Cso-
daszarvas és nekiered a Tejútnak, hogy álmunk-
ban szarvasnyomon járva eljussunk Isten zsá-
molyához. 
Augusztus 18. van, Ilona napja. Osváth Ilonát és 
minden kedves Ilonát itt a köreinkben Isten éltes-
sen sokáig. 
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