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XIX. Magyar Őskutatási Fórum 
(Miskolc, 2014. augusztus 4-8.) 

 
 A XIX. Magyar Őskutatási Fórum azért büsz-
kélkedhet különleges jelzővel, mert a z  e g y  
é v  alatt újjáépített Diósgyőri Vár lovagtermében 
tarthatta meg a nyitóünnepségét. 
 A vár felépítése és újra használatba vétele 
Miskolc Város Önkormányzatának, s kiemelkedő-
en Dr. Kriza Ákos polgármester akaratának kö-
szönhető, PhS Rostás László városi főépítész pe-
dig régi terveit váltotta valóra: romépítkezés he-
lyett várépítkezés legyen a magyar műemlék-
védelem zászlajára írva. Végigéltük Rostás László 
küzdelmét, előadását hallgatva, midőn szakmával 
és hatalommal dacolva nyíltan vállalta nemcsak 
az építkezés munkáját, hanem a belőle kicsengő 
eszmei üzenetet is, hogy a várak helyreállítása a 
magyar múlt igaz történetének rehabilitációját jel-
képezi. Ahogy a romok megtelnek élettel, a ma-
gyar múlt is lerázza magáról a ráaggatott koldus 
gúnyát és fénybe öltözik. Rostás László építész 
volta mellett a magyar történelem, szellem-, és 
egyháztörténet szakavatott tudósa, és mint a Böl-
csész Egyesület professzora eszméit az ifjúság szé-
les körében terjeszteni tudja. Hősies küzdelmét 
mutatta be a Magyar Demokrata okt. 21. szá-
mában. 
 

 
 

A Fórum megnyitóján Dr. Kriza Ákos polgármester és 
Rostás László fõépítész a résztvevõk körében 

 
 B o l d o g a s s z o n y  o r s z á g a  
 

 Kovács Imre nagytiszteletű iskolai lelkész 
áhítatos szavakkal tolmácsolta a megnyitójában 
mindnyájunk őszinte csodálatát, a város erejét, az 
alkotó emberi csodát. Rostás László elmondta azt 

is, mi minden történik még a vár körül. Például 
újjáépül a Diósgyőri strand, királynői szépségben, 
nagyvonalú léptekkel. 
 Dr. Kriza Ákos polgármester elfoglaltsága mi-
att délután mondta el megnyitó beszédét, melyben 
a Magyar Őskutatási Fórumot nemzeti szinten ér-
tékelte, s így helyezte el a város eseményei között. 
Miskolc polgármestere jól ismeri a Fórum érték-
rendjét, mert akkor is látogatta, amikor mint orvos 
dolgozott a városban. Mi pedig féltő szeretettel 
kísérjük életútját, hálásak vagyunk a tiszta, ren-
dezett és egyre emelkedettebb kultúrájú városért. 
 A nap folyamán az előadók megidézték Ma-
gyarország és Közép-Európa városait, történeti 
eseményeit. PhS Tóth Sándor Munkács várának 
tragikus elvesztése előzményeivel, Fister Mária 
Magdolna ciglédi és kőbáni pálosokkal, Louis 
Bercier a Habsburg Monarchia és a Magyar ki-
rályság viszonyával, Rózsa György Toszkánával 
foglalkozott. Kiegészítette és megkoronázta az elő-
adásokat a Magyar Szent Korona Éjjelesleplének 
bemutatása és a felszenteléséről készült film 
Szelei István tolmácsolásában. Az Éjjelesleplet 
Benedek Attila a Magyar Állami Operaház fősza-
básza alkotta. 
 Ehhez a tematikához kapcsolódtak zömmel a 
keddi előadások is. Váradiné Osváth Ilona a kár-
pátaljai hímzésvilágot mutatta be előadás és ki-
állítás keretében, Mag. Hervay Tamás pedig egy 
oroszföldi hímzés motívumvilágát elemezte. 
Turóczy Péter ifjú politológus Ukrajna jelenkori 
állapotára vetett fényt. Dr. Göőz Lajos professzor 
pedig hazánkat Boldogasszony virágoskertjének 
tekintve gazdag természeti kincseinket mutatta 
be. PhS Pitlu János egy fogalomkörbe ötvözve be-
szélt a Szent anyáról, aki a magyarság sorsával 
összefonódott a szent nyelvünk, földünk és egy-
házunk révén. 

 
 B a b b a  M á r i a  s z e n t  n y e l v e  
 

 A magyar nyelv ápolását kezdettől a Fórum 
zászlajára írtuk. A miskolci iskola magyar nyel-
vészete a turáni nyelvcsalád g y ö k k é s z l e -
t é n  alapul. Dr. Czeglédi Katalin megtalálta az 
alapgyököket a földrajzi nevekben és életműnek is 
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tekinthető szakszerűséggel és terjedelemben ki-
dolgozta rendszerét, s munkásságát ma is folytatja. 
Előadásában e mű keresztmetszetét adta elő meg-
győzőerővel. 
 

 
 

Dr. Czeglédi Katalin elõadás közben 
 
 A földrajzi nevek a szakrális gyökkészlet ele-
meiből épültek fel, melyek megtalálhatók a törté-
nelem előtti képjeles írott reliktumok nyelvi anya-
gában; erre Gyárfás Ágnes mutatott rá szimbó-
lumtárában, melyet Dr. Farkasinszky Tibor iga-
zolt izgalmas előadásában. 
 

 
 

Dr. Farkasinszky Tibor elõadás közben 
 
 Felfogásunk szerint az őstörténet és a nyelv 
ősállapota egybefüggő viszony, s nem is lehet őket 
külön tárgyalni, ezért a tudományos igényesség 
megkívánja a kutatótól mindkét tudományág is-
meretét, hogy e g y s é g b e n  lássa az őskutatás 
kérdéskörét és kijelentései igazolhatók legyenek. 
Ehhez ismerni kell a történeti irodalmat, mert 
enélkül minden szó, tanulmány vagy könyv köd-
püfölés. 
 Dr. Záhonyi András mintát állított a fiatal ku-
tatók elé műveltségével, megalapozott ítéletével, 
szarkasztikus, mégis kedves előadásmódjával. 

 B a b b a  M á r i a  l á n y a i  
 

 „Asszonyi erő, világmegváltó feladat” címet 
adta PhS Tibold Szabina a Boldogasszony leg-
érzékenyebb leánya előadásának. Rozmaringág 
lélekkel nemcsak kutatja, ismeri, tudja, de át is 
éli a boldogasszonyi sorsot, s e sors sok évezredes 
karizmáját. Dr. Kiss Béla a Szabina előadásához 
annyit fűzött hozzá, hogy ez az állapot múlékony, 
meg fog változni. Szabina felfogása új dimenziókat 
tárt fel előttünk, mert a tudományos kutató, a mű-
vész és a látnok szellemi és érzelmi világa vibrált 
kimondott és ki nem mondott szavaiban. 
 Sok szíriuszi sorsú nagyasszony sorakozott fel 
Tircsné Dr. Propper Valéria „Árpád-házi és más 
magyar szentek” című előadásában. A jóság és a 
szépség ölelkezett jellemükben, s ötvöződött sok 
bánattal, s kevés örömmel. Az emelkedett szelle-
mű előadáshoz csatlakozott Prof. Dr. Somos Zsu-
zsanna, aki Skóciai Szent Margit életútjában ta-
lálta meg az Árpád-házi királylányok sorsának 
tükrét, míg Gyárfás Ágnes a tündérmesék hősnői-
nek mintáját találta meg az Árpád-ház nőalak-
jaiban. 
 Dr. Szőnyi Magda a kutatók számára adott 
módszertani segítséget. (Az őskutatás mozaikképe 
– a kincskereső – feltáró – építkező műveletek ki-
rakójátéka). A jeles pszichológusnőt meg fogjuk 
kérni, hogy a tavaszi Magyarságtudományi Napok 
programja keretében részesítse közösségünket 
még alaposabb kiképzésben. 

 
 Holisztikus szemléletmód 
 

 A holisztika boldogság centrikus szemlélet-
mód, amely a válságból való kivezetés útját ku-
tatja. PhS Szilvásy Bence az angol nyelvű iro-
dalomból merítette előadása tárgyát, de önálló kö-
vetkeztetése logikáját, szervező készségét és te-
hetségét domborította ki. 
 Berényi László szimbólumokat old meg „a 
Tatárlaki Korongtól az Esztergomi Oroszlánokig” 
és az útkereső emberiség sorsának útját egyér-
telműen a K ö r b e n , az e g y b e n , a terem-
tőben látja biztosítva.1 
 „A lélek és a test egysége a gyógyításban” 
címmel tartott előadásában Rónai Lászlóné is ho-

                                                 
1 Előadása anyagát jelen számunkban bemutatjuk. (20-37. 
oldal) 
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lisztikusan szemlélte a magyarság sorsát, s a ki-
egyensúlyozott egyéniségben a boldog világ meg-
valósulásának útját. 

 
 T ö r t é n e t i  f e l d o l g o z á s o k  
 

 Dr. Kovács Sándor „Az utolsó szabirok” sor-
sánál nyelvtörténeti és történeti módszerekkel ku-
tatott, s bizonyította, hogy az utolsó szabirok csak 
nevükben tűntek el, mert hasonlóan a sok eurá-
zsiai törzshöz, ők is beleolvadtak a turanoid népek 
őskohójába. Sorsuk azért izgalmasabb, mint más 
törzseké, mert írásos hagyományukat már ismer-
jük Woolley és a többi régész kutatása eredménye 
képpen. Kovács Sándor őstörténetünk mindeddig 
fehér foltját derítette fel. 
 

 
 

Dr. Kovács Sándor elõadás közben 
 
 Konferenciánk egyik fénypontja volt Dr. 
Bakay Kornél professzor előadása a „Kárpátaljá-
ról”, melyben nem a jelenkori zavaros állapotokat 
vette figyelembe, hanem történeti távlatában és 
nagy-magyarországi aspektusból mutatta be ha-
zánknak ezt a Trianoni diktátum hatására elcsatolt 
részét. 

 
 KIÁLLÍTÁSOK 
 

 Magyar ruhabemutató. Tölgyesi Jánosné ki-
állítása. Új, elegáns hétköznapi és ünnepi alkal-
makon is hordható ruhákat láttunk, amelyen a 
szmoking és a frakk szabásán is jól érvényesült a 
stilizált szkíta-magyar motívum díszítés. Benedek 
Attila nyitotta meg és méltatta alkotójuk jó ízlését.  
 Filmen láthattuk A l b e r t  É v a  textilmű-
vész textil faliképeit, mert alkotójuk már nem él. 
Az eredeti képek mellett palástok, zászlók, jegy-
párnák is bemutatásra kerültek. 
 

 

 
 

Váradiné Osváth Ilona elõadás közben 
 
 Váradiné Osváth Ilona textilművész textíliái-
val előadását illusztrálta, de lehetővé tette, hogy a 
későbbiekben is gyönyörködhessünk a népművé-
szeti remekekben. 
 Tibold Szabina akvarell festő és ékszermű-
vész „beavatott táltos ékszereket” hozott, ame-
lyekhez a gyöngyöket, fém kiegészítőket és csi-
szolt drágaköveket Afganisztánban, Ufában, Kir-
giz földön és Indiában vásárolta a férje Tibold 
László régi, főúri ékszer törekékek formájában. 
Szabina a nyakéket medál együtteséhez (a szkíta, 
hun, avar, magyar régészeti tárgyak másolatait) a 
Nemzeti Múzeum ékszerboltjában szerezte be és 
ezekkel a keleti turáni nők pompakedvelő elegan-
ciáját varázsolta az utókorra, a mai szép magyar 
hölgyek dekoltázsára. Az ékszereket mindenki 
maga választotta úgy, hogy a kezét végigvezette a 
kollekció felett, s tenyerével megérezte, melyik 
tárgy vonzódik hozzá. 
 

 
 

Tibold Szabina elõadás közben 
 
 PhS Rostás László kis erdélyi kápolnáját fil-
men mutatta be. Tavaly már beszámoltunk a meg-
építés nehézségeiről és öröméről, most elgyönyör-
ködtünk a kész kápolnácska stílustisztaságában, 
eredeti, egyéni szépségében. Az építőművész tár-
sunk elmondta, hogy már épített kápolnát a Dél-
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vidéken, most Erdélyben, ezután a Felvidéken 
szeretne, hogy körbeölelje velük szép magyar ha-
zánkat. 
 

 
 

Rostás László elõadás közben 

 
 M U Z S I K A  
 

 A népzene és a kamarazene kezdettől szim-
bóluma, diadémja volt az egyesület oktató és kul-
turális életének. Ujfalussy József zenetudós, 
Kallós Zoltán, Halmos Béla népzenegyűjtők, Ara-
nyosi György trombitaművész, Nagy Zoltán kiváló 
tanítványa, Kékes Zsuzsa zenepedagógus és ma-
rimba művész művészete és oktató munkája 
eredeti színt varázsolt a magyar zene pódiumára, 
melyet a népzene és a régi magyar muzsika 
területén az egyesület oktatási intézményében 
kiművelt zenészekkel Kecskés András zenetudós, 
zenetörténet-író és muzsikus együttesével és szó-
listáival hatalmas művészetté kovácsolt. Ők úgy 
tudják énekelni a Rákóczi nótát, hogy az ember 
várja mikor jelennek meg a nagyfejedelem kó-
csagtollas vitézei, hogy kiverjék a lélekromboló 
erőket hazánk jelen világából. A megnyitón az 
újjáépített Diósgyőri Vár lovagtermében klasszi-
kusan magyar, stílszerű és a mai emberhez szóló 
fergeteges muzsikával lepték meg a boldogan tap-
soló közönséget. 
 Kuttor Diána az egyesület magánénekese Ké-
kes Zsuzsa tanítványa a magyar műzene hivatott 
tolmácsolója Romhányi Róbert zongorakíséretével 
templomi hangversenyt adtak (kedd délután), 
amelyen úgy éreztük, a zene nem ismer feleke-
zeteket, hanem az egy igaz Istent dicséri, mint 
M a g y a r k a  dicsérte a Teremtő AN-t a pecsét-
hengereken. 
 Az edelényi kastélylátogatás befejező mozza-
nata egy kamarakoncert volt, a L’Hullière kastély 
lovagtermében. Nagy Zoltán trombitaművész ki-

forrott lélekteli játékát Hampó József kísérte. A 
múltból elővarázsolt ismeretlen dallamok a lel-
künkben befogadást leltek, mert a mélytudat is-
merősként üdvözölte az újat. A magyar zene új 
megfogalmazásban is magyar maradt. A sikeres 
délutáni hangversenyt Brahms két magyar tán-
cával zárta Hampó József, majd harmadik ráa-
dásként előadta Boldva c. zongoraművét, amelyet 
annakidején az árvízkárosultak javára rendezett 
turnéhoz szerzett. 

 
 K I R Á N D U L Á S O K 2 
 

 Az edelényi kastélyban tett kirándulásunk a 
város és a megye ajándéka volt a Fórum résztvevői 
számára, mert mind a kiutazás, mind a kastély 
megtekintése meghívásos prezentáció volt. Kö-
szönjük, mert a látvány csodálatos volt. Boldogan 
állapítottuk meg, hogy EU-s pénzekből is lehet 
szépet és jót varázsolni, ha a pénzt jó szándékkal 
és szépérzékkel hasznosítják. 
 A XVIII. századi épületet egy katonaviselt, 
építészetben jártas francia úr tervezte és építette a 
Bódva két ágával körbevett kastélyszigetre. Ezt a 
vonzó idilli hangulatot idéző környezetet is vissza-
varázsolták, szépen fehérlik a csodálatos platánsor 
mellett a kis kápolna, a szökőkutak élnek s a du-
fart alatt ugyanúgy lehet bújócskázni, mint gyer-
mekkorunkban. A kastélyt a föld meleg vizével 
fűtik, ez kellemes és szagtalan. Helyreállították a 
belső kápolnát is, amely karzatával és belső te-
reivel építészeti unikum. A copfstílusú kályhák és 
freskók, a kovácsoltvas kerítés (Fazola M. műve) 
és famunkák stílusosak, tökéletesek. 
 

 
 

A Fórum közönsége 

                                                 
2 A felvidéki kirándulásunk fotóit a következő szám tar-
talmazza. 


