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Bakay Kornél 

 

A Magyar Demokrata Fórum egyik Jurta 

Színház-beli rendezvényén hallottam először a 

nevét. A tragikus sorsú Romhányi László 

említette, hogy ébred a vidék is, mert a 

miskolciak egy bölcsész egyesületet hoznak 

létre a magyarság- tudomány művelésére. 1989 

után hat év telt el, amíg személyesen is 

megismerhettem a Miskolci Bölcsész Egyesület 

elnök asszonyát, aki meghívott a nagy létszámú 

iskolájának tanári karába. Nem tétováztam, nem 

kértem haladékot, azonnal elfogadtam a 

felkínált lehetőséget. Döntésemben nagy 

szerepe volt Ágnes Asszony rokonszenves 

egyéniségének. Sugárzott róla a határozottság, a 

célra törő elszántság, ugyanakkor kedves 

szerénységgel fordult a másik emberhez. Közel 

egy évtizedig taníthattam ebben a 

tanintézményben. Elsősorban magyar 

őstörténetet. Elfordulva a finnugor irányzattól. 

Részese lehettem a sikereknek és a keserű 

csalódásoknak is, mivel a hatalom nem nézte jó 

szemmel a Nagy Lajos Király Magánegyetem 

nevet felvett intézmény működését. Szálka volt 

szemükben az iskola szellemisége, a tanárok 

soha nem korlátozott oktatási szabadsága. Így 

került sor az ókori Kelet népeinek egyre 

behatóbb vizsgálgatására, sőt egy sumér-akkád 

tanszék felállítására is. 

 

 

Az előadásaim és szemináriumaim anyagát a 

MBE már 1997/98-ban megjelentette 

könyvalakban (Őstörténetünk régészeti forrásai 

I-II. Felelős kiadó: Gyárfás Ágnes, Miskolc), 

egyetemi tankönyv gyanánt. Munkásságom 

egyik legfontosabb produktuma ez a könyv-

sorozat, amelynek harmadik kötete még 

napvilágot láthatott, de a IV. kötet már nem 

jelent meg. 

A kilencvenes évek végére egyre durvább 

támadások érték az iskolánkat. Megtiltották a 

Nagy Lajos Király Magánegyetem cím 

használatát, diplomák kiállítását, megtiltották a 

doktori tanács által adományozható díszdoktori  

kitüntetés odaítélését, majd elvették a diósgyőri 

oktatási épületünket is. 

Mindenkit összetört volna ennyi csapás, Ágnes 

Asszony azonban nem adta fel. Akaratereje és 

hite bámulatos eredményeket hozott. Ő folytatta 

a kutatásait. Nyolcvan feletti életkorában is 

tanulmányi kirándulásokat szervezett, 

előadásokat vállalt, népmeséinket elemezte. 

Alkotott és titkokat igyekezett megfejteni, mert 

a történelem milliárdnyi titok halmaza, s akik 

ebből néhányat megfejtenek, őket nem feledjük 

el, ők példaképek maradnak, talán az idők 

végezetéig. 

 

 


