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Miskolci Bölcsész Egyesület 
3525 Miskolc, Batthyány u. 1. 
 

 

 

prof. DR. Kásler Miklós 
miniszter Úr 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
 
 
 
 
Mélyen Tisztelt Professzor Úr! 
 
Mellékelten küldöm, a Magyar írás-magyar nyelv című kis konferenciánk programját 2019. 
szeptember 27-re. Mivel Budapesten rendezzük az összejövetelt, szeretettel meghívom.  
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel, híve: 
 
 
 
 
 

 
Dr. Gyárfás Ágnes 

egyesületi elnök 
 
 

 
 
 
Miskolc, 2019. 09.23. 

2019-ben Budapesten nemzetközi előadássorozatot rendeztünk a  
Magyar írás - magyar nyelv témakörében. Az első előadási nap anyagát 

összegezve elküldtük Dr. Kásler Miklós miniszterúrnak. 
Levelünket olvasóink számára is leközöljük.
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Miskolci Bölcsész Egyesület  
2019 szeptember 27-én  

pénteken 10:00 kezdettel rendezi meg 

MAGYAR ÍRÁS – MAGYAR NYELV 

című konferenciáját 

Budapesten Váci u. 47. szám alatt a Pannon Kincstár épületében. 

Üléselnök: PhS Pitlu János magyarságkutató 
 

Program: 

10:00-10:10  Megnyitó: Felvidéki köszöntő: Isten áldja meg a magyart.  
  Énekeli a MBE kis énekmondó együttese és a közösség. 
 
10:10-10:45  Szabó Károly református lelkész, aki kiadta a teljes Biblia rovásírás változatát: 
   Megnyitó gondolatok.  

10:45-11:45 Friedrich Klára tanár rovásírás kutató: Rovásírásos magyar nyelvemlékek a 
Szent Korona országaiban. 

11:45-12:30 Dr. Czeglédi Katalin nyelvész: A magyar nyelv eredete és kapcsolatai. 
12:30-13:00 Szakács Gábor  rovásírás kutató: Forrai Sándor rovásírásos 

munkássága.  
13:00-13:45 Ebédszünet 

13:45-15:30 Dr. Gyárfás Ágnes tanár, a MBE elnöke: Régi rovás emlékek közös gyök 
készlete    

15:30-16:30 Varga Géza írástörténész előadása.  
16:30-17:30 Kerekasztal megbeszélés. Üléselnök: Phs Rostás László. 
 

 

      Dr. Gyárfás Ágnes 
          elnök 
 
 
 
 
 

Székhely: 3525 Miskolc, Batthyány L. u. 1. . Levelezési cím: 3525 Miskolc, Batthyány L. u. 1. 
Tel/Fax: 46/331-981 Mobil:20/ 530-9140 email: agnes.gyarfas@gmail.com 
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Miskolci Bölcsész Egyesület 
3525 Miskolc, Batthyány Lajos u. 1. 
Tel/Fax: 46/331-981 Mobil:20/ 530-9140  
e-mail: agnes.gyarfas@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

MAGYAR ÍRÁS – MAGYAR NYELV 
TANÁCSKOZÁS 2019.IX.27. 

BUDAPESTEN, A PANNON AKADÉMIA SZÉKHÁZÁBAN. 
ÖSSZEHÍVTA A MBE BOLDOGASSZONY ISKOLÁJÁNAK KÖZÖSSÉGE 

 
 
 A magyar nyelv szép és erős. Bennünk él és éltet. Ezért gondolták azt eleink, 
hogy a nyelvápolás legyen minden tudományos közösség munkásságának 
alapgyöke. Így gondoltuk ezt mi is, akiket a hivatalos formák helyett az egymás 
iránti szakmai érdeklődés, tisztelet és szeretet szála fűz össze erős kötelékké. 

ÖSSZEGZÉS 
 Konferenciánkon tisztelettel adóztunk az Újszövetség Károli Gáspár féle 
fordítása rovásírással történt kiadásának, amely nt. Szabó Károly lelkész 
áldozatkész munkásságát dicséri. 
  Elismeréssel elfogadtuk a rovásírásos kultúra nagy felújítójának  
F o r r a i  S á n d o r-nak életművét és meghatározásait (Szakács Gábor) 
  Áttekintettük a rovásírásos archív hagyatékot elsőként a Szent Korona 
országaira kivetítve, nyelvemlékként értékelve. Ezek múzeumokban, templomi, s 
egyéb feliratokon, könyvtárakban, eredeti formájukban is megtekinthetők, 
elolvashatók. (Friedrich Klára) 
 Őseink nyomát a szépséget kutatva is megtaláljuk. Amerre jártak, ahol 
laktak szép díszítésű szakrális és köznapi tárgyakat találtak a régészek, rajtuk a 
betű, a szöveg díszítő elemként szerepel. Mindegy, milyen eszközre vésték, rótták, 
öntötték, szőtték vagy hímezték a szöveg mindig az Istenséget és a teremtést idézte  
(Varga Géza) 
 Nyelvi elemzés során megállapítottuk, hogy a török, a csuvas stb… nyelv 
igéinek alapgyöke összecseng a magyarral a ragozás módosulásait figyelembe véve 
megértjük e szavakat szótár nélkül is. (Dr. Czeglédi Katalin) 
 Elfogadtuk, hogy rovásírásos emlékek több évezred távlatában találhatók a 
Közel-Keleten és a Földközi tenger széles partvidékén minden országban és 
szigeten. 
 Főként föníciai, s az innen elköltözött karthágói  p u n o k  feliratai, táblái, 
amulettjei világszerte ismertek, de elolvasni csak mi tudjuk. (Dr. Gyárfás Ágnes) 
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  PhS Pitlu János családi okok miatt nem jelent meg. Helyette PhS Tóth 
Mónika vezette a programot pontosan, egyszerűen, elegánsan. 
  PhS Rostás László találóan, vonzó nyelvi eszközökkel summázta az 
előadásokat, kiemelve a rovásírás nemzeti karakterét. Ráirányította a figyelmet a 
kora középkori, ókori, s korábbi magyarul olvasható rótt dokumentumokra. Ezek 
feltárásával a történelmi kutatásokhoz is hozzájárulunk. 

 
H A T Á R O Z A T U N K 

 
 Friedrich Klára kezdeményezésére elfogadtuk a koraközépkori és ókori, 1803 
előtti hiteles rovásírásos dokumentumok  n y e l v e m l é k k é  minősítését. 
(Ferenczi Géza székelyudvarhelyi történész- régész-múzeum igazgató határozta 
meg a rovásemlékek 1803-ig terjedő felső korát.)  
 Végül felkérték Dr. Gyárfás Ágnest, hogy a konferencia szövegének tartalmi 
elemeit és döntését foglalja írásba és terjessze fel kérelem formájában  
Dr. Kásler Miklós professzor Úr az EMMI minisztere elé. 

 
K É R É S Ü N K 

 
hogy a magyar írás – magyar nyelv érdekében rendezett konferencia határozatát 
vegye pártfogásába és a hivatalos, tudományos fórumok segítségével tegye a 
nemzet számára egyetemessé. 
 

H a t á r o z a t u n k 
 

az, hogy a magyar oktatási és tudományos intézmények az 1803 előtti hiteles 
rovásírásos emlékeket  

n y e l v e m l é k k é n t 
 

kezeljék, oktassák és dokumentálják (Gyárfás Ágnes) 
 
Következő tanácskozás: 2019. XI. 29. (péntek) 
 
 
Meghívott előadók: 
 
Szűcsné PhS Agócs Erika Miskolc 
Dr. Borbola János                Hollandia 
Dr. Révész Péter                   USA 
Mandics György                   Budapest 
Tisza András 
Dr. Záhonyi András             Budapest 


