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Nagy érdeklődés kíséretében, gazdag prog-
rammal zajlott le a XXIII. Magyar Őskutatási Fó-
rum 2018. augusztus 6-a és 10-e között. A miskol-
ci Minorita templomban tartottuk meg az ünnepé-
lyes megnyitót, ahol Kálna Zsolt OFM Conv. tar-
tományfőnök emelkedett szellemű előadással nyi-
totta meg a konferenciát. PhS Rostás László kö-
szöntötte a város vezetősége nevében az egybe-
gyűlteket. Dr. Nagy Ákos önkormányzati képvise-
lő bevezető szavaival a magyar szellemi értékekre 
hívta fel a figyelmet. 

A 2018. évi konferenciát Mátyás király emléké-
nek szenteltük. Ezért többen foglalkoztak a nagy 
király hagyatékával és kora művészetével, szelle-
mi kincseivel: Dr. Prokopp Mária, PhS Tóth Sán-
dor, PhS Hankó Ildikó, Mednyánszkyné Szalay 
Judit, PhS Rostás László, Váradiné Osváth Ilona, 
Dr. Kékes Katalin, Berényi László, Tót Éva-Ilona, 
Szakolczay Zsolt, Besztercei Józsefné. Hampó Jó-
zsef erre az alkalomra írta a Mátyás Király című 
nyitányát, amelyet Miskolcon mutattak be, de szá-
mos hazai megemlékezésre meghívták már őt és 
zenésztársát Nagy Zoltán trombita tanárt és elő-
adóművészt. 

Mint állandó téma a Magyar Szent Korona 
most is jelen volt és több előadónak témája volt: 
Végh Tibor Dr., PhS Pitlu János, Dr. Fehér András.

A Kecskés együttes csütörtök délután muzsi-
kált és énekelt velünk késő estig. Naponta fellépett 
az Énekmondó kis együttesünk, s hol Mátyás ki-
rály meséket mondtak, hol régi dalokat énekeltek, 
hol históriás énekek részleteit adták elő. Hampó 
József zongorajátékával szerzett örömet a hallga-
tóknak.

Kimagasló eseménynek tartottam Takács Pál 
szereplését a Minorita templomban, amikor fejből, 
egyetlen hiba nélkül előadta a Psalmus Hungaricus 
/Dsida Jenő/ című művét.

Tisztelendő Kálna Zsolt OFM. Conv. tarto-
mányfőnök megnyitója tartalmas és magyarság-
tudottal átszőtt szép beszéd volt. Hálásan köszön-

jük e sorok írása közben is, hogy nemcsak ünnepé-
lyessé tette a konferenciánk megnyitását, hanem a 
nemzet erejét és nagyságát tolmácsolta szavaival.

Bemutatásra került Dr. Balogh Ildikó: Magyar 
hittel című műve, amelyet Dr. Kőrösi Mária ismer-
tetett. 

Két hímzésekkel foglalkozó előadást és be-
mutatót láttunk. Váradiné Osváth Ilona a Hu-
nyadiak emléke népi varrottasokon című elő-
adással és kiállítással állított emléket a nép köré-
ben is népszerű nagy királynak. Gagyi Bíró Kata 
Székelykeresztúrról jött és vetített előadásában a 
ritka magyar nádi virágról, a kockás tulipánról és 
a virág hímzéseken történő továbbéléséről tartott 
előadást és bemutatást.

Sok érdekes előadás hangzott még el: PhS 
Tóth Mónika a máltai óriáskövekről, Dr. PhS 
Farkasinszky Tibor ősi istenekről, PhS Rostás 
László a királyválasztás, koronázás égi eredetéről, 
jelképeiről, Dr. Kékes Katalin Fadrusz Jánosról, 
PhS Tibold Szabina a lélek sötét és világos oldalá-
ról, Smidt Irén a pálosokról, Antal Mariann a ke-
reszténység eredetéről, PhS Fister Mária Magdol-
na a kapolcsi kápolna /Szlovákia/ freskóiról, PhS 
Pitlu János a Szent Korona kérdéskörről, Dr. Fehér 
András a Szent Koronáról, mint az egyetemes iste-
ni rend hordozójáról beszélt. Sólyom Ferenc bemu-
tatta új könyvét, amely a HOM kiadásában jelent 
meg, és tárlatvezetést tartott a Galériában megren-
dezett rovásírásos kiállításon Mokry-Mészáros De-
zső életművén keresztül. Tárlatvezetőnk Sólyon 
Ferenc volt. A rovásírás mint a szecessziós magyar 
díszítő ornamentika eszköztára szerepelt Mokri-
Mészáros művészetében és nagyon míves, neme-
sen egyszerű alkotásokat teremtett. Tóth Zoltán 
Sándor és felesége a magyar fejlődéslélektanra hív-
ták fel a figyelmünket, amely a magyar népmesék-
ből kiolvasható. Szőnyi Magda pszichológus a labi-
lis emberi magatartást mutatta be értékes irodalmi 
példákkal is rejtetten, de kiolvasható módon utalt a 
politikai köpönyegforgatókra is. 
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A tavalyi Arany Emlékév tiszteletére, Kecskésék 
Arany János zenéjét szólaltatták meg és Kühne Ka-
talin írónő Kocsisné Heiler Éva előadóművész 
közreműködésével Arany Jánosra emlékezett.

Régi, kedves társunk, Kovács Imre reformá-
tus lelkész hűségesen végigkísérte a konferenciát. 
Imái, áldása, szép énekszava ünnepélyessé teszi az 
összejöveteleiket, anélkül, hogy megzavarná an-
nak bensőséges voltát. Köszönjük kitartását, bizal-
mát és szeretetét.

2018. augusztus 8-án, szerdán voltunk tanul-
mányi kiránduláson. Megnéztük a Felvidéken 
VÉGLES várkastélyát, a kicsi ZOLNA falu kima-
gaslóan szép freskóit, GÁCS falucskát, annak kas-
télyát és Csontváry Kosztka Tivadar hajdani pati-
kájának a helyét. Koszorúztunk. Mellette ellátogat-
tunk ÓGÁCS freskós templomába és a GOMBA-
SZÖGI PÁLOS ROMOK helyszínére is. Ez a rom-
mező különleges hely, közel van az éghez, többen 
hasonló képeket láttunk, mások nem láttak sem-
mit. De hát ez biztosan csak érzéki csalódás volt.

Vacsorára gulyáslevessel várt minket munkatár-
sunk, Csománé Marika és Pitlu János, utána pe-
dig Tóth Sándor egri boraival koccintottunk. Késő 
este még megnéztük Dobos Csanád A szkíta Iliász 
és a végítélet Odüsszeája című filmjét, a szerző saj-
nos nem tudott személyesen eljönni.

A Konferenciát támogatta a miskolci Mecénás 
Alap 200.000,- forinttal, amellyel a kirándulás au-
tóbuszát fizettük ki.

Ugyancsak támogatónk volt Dr. Kriza Ákos 
polgármester 300.000,- forinttal. 

Rendszeresen reggelivel vártuk a vendégeket, 
mert a miskolci szállodákban nem adnak a szálló ven-
dégnek reggelit. Gondoskodtunk tízórairól, uzson-
náról, a határon túli vendégeinknek szállást adtunk a 
kúriában és teljesen elláttuk őket élelemmel.

Az előadóknak honoráriumot nem tudtunk 
adni, de meghívtuk őket ebédre és azon a napon, 
amikor szerepeltek, nem kértünk regisztrációs dí-
jat. Adtunk régi Ősi Gyökereket és más kiadványt, 
s ezeknek láttam, hogy örültek.

Nagyon nagy hálával köszönjük a MECÉNÁS 
ALAP és POLGÁRMESTER ÚR támogatását, 

mert nagy gondot vettek le általa a vállunkról. Mi 
is naponta imádkoztunk a hazánkért, városunkért, 
annak vezetőjéért. A mi imádságunk megfogan.

Látogatók száma naponta:
Hétfőn az Ünnepélyes megnyitón   157 fő
Előadásokon délelőtt és délután, este     61 fő
Kedden délelőtt és délután, este     72 fő
Szerdán kirándulás busszal és kocsikkal  

                   83 fő, este 32 fő
Csütörtökön délelőtt, délután, este      79 fő
Pénteken délelőtt        68 fő

Dr. Máté Bálint
Bácsi 

én most is félek lényedtől,
félek attól amiben te hittél,
félek a sötét eszmédtől
hitetlenségedtől

félek elveszel tőlem valamit
melyért én megdolgoztam, 
s szerinted kommuniszt 

félek hogy boszorkány jeledet
ismét imádni fogod
s mindenhová felrakod
vörös csillagod

ettől félek még ti utolsó senkik
ameddig éltek!


