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25 éves a Miskolci Bölcsész Egyesület 
(Rövid beszámoló és kérelem)* 

 
1989-ben alakult az Egyesület azzal a céllal, 

hogy meghonosítsuk városunkban a bölcsészek 
társadalmi rétegét. Ezt a célt a város műszaki ér-
telmisége is igényelte. Egyetemi tervezetünket or-
szágos elismerés fogadta. Keresztény-szellemiségű 
és nemzeti karakterű filoszképzésünk hiányzott a 
magyar oktatási rendszerből.∗ 

Történeti előzményként elfogadtuk Mátyás ki-
rály egyetemét, amelyet Budán valósított meg 
1485-1526 között. Erről Heltai Gáspár írt fel-
jegyzést és Bárány Péter dolgozta ki az egyetem 
működését 1798-ban írt drámájában. Láttuk, hogy 
Mátyás király Nagy Lajos király nyomdokain ha-
ladva visszanézett Szent István intelmére, a ma-
gyar szellemiség, a nyelv, a magyar írások, az ős-
történet, a bölcselet és a hazaszeretet képezték az 
egyetem tematikus rendjét. Mindezek, amelyeket 
őseink ránk hagyományoztak, 1989-ben hiányoz-
tak a magyar felsőoktatás világából. Ezért sze-
rettünk volna olyan tanárokat képezni, akik min-
den szakágazatban magyarság-központú és keresz-
tény alapozottsággal sajátítják el a speciális szak-
ismereteket. 

Németh Miklós miniszterelnök a borsodi kép-
viselők közbenjárására Alapító Levelet bocsátott 
ki. Andrásfalvy Bertalan elfogadta a 12 szakra írt 
beadványunkat és 1.5, később 10 millió forinttal 
támogatta a beindulásunkat. 

Népmozgalmunk arra irányult, hogy városunk 
egyetemén alakuljon meg a bölcsész kar, az ál-
talunk képviselt szellemiséggel. Ők nyíltan elzár-
kóztak a bölcsész kar beindításától, s ezt Németh 
Miklós miniszterelnök is megírta nekünk, anyagi 
okokra hivatkozva. 

Egyesületünk elnöksége úgy döntött, hogy el-
fogadja Németh Miklós Magánegyetemi Alapító 
Levelét és a hallgatókat magánegyetemi rendszer-
ben képezi. A város akkori polgármestere, Kovács 
László támogatta ezt a döntést. 

1400 hallgatóval kezdtük el az oktatást 1989 
őszén, előbb a Megyei Könyvtárban, ezután a Vá-
rosházán, később a volt Pártszékházban. 

                                                 
∗ Az egyesület sorsáról szeretnénk tájékoztatni kedves Olva-
sóinkat. 

1992-ben a Művelődési Minisztérium rendel-
kezésére az Egyesület elnökségével történt egyez-
tetés nélkül, ügynöki motivációval átigazolták a 
hallgatók nagy részét a Miskolci Egyetemre. 

1993-tól a Művelődi Minisztérium Oktatási 
Hivatala és a Miskolci Egyetem rektora 25 alka-
lommal tett feljelentést a városi-megyei Ügyészsé-
gen az Egyesületünk ellen és személy szerint el-
lenem is. Két alkalommal a Megyei Bíróságon 
zajlott a tárgyalás. Ekkor magánokirat-hamisítás 
volt a vád. Minden tanárt kihallgattak, minden 
hallgatót tájékoztattak a hamisítás állítólagos té-
nyéről. Az ügyész leiratában bűntett hiányában 
felmentett mind a két alkalommal. 

Harmadszor a Gazdasági Versenyhivatalnál 
tettek feljelentést, mint tisztességtelen üzleti ve-
télytárs ellen. El is ítéltek, 150 ezer forintra meg 
is büntettek. 

 
Elfogadtatás 

 

Andrásfalvy Bertalan elfogadtatása az 1984. 
évi törvény alapján történt. 1993-ban új törvényt 
alkottak, melynek záradékában felsorolták név 
szerint a magyar felsőoktatási intézményeket. 
Egyesületünket kihagyták. Amikor tiltakoztunk és 
a Miniszterelnökre és Andrásfalvy Bertalanra hi-
vatkoztunk, azt válaszolták, hogy hol vannak már 
ők?! A magyar jogállamiság ránk nem vonatkozott. 

A jogszerűséget úgy tudtuk megtartani, hogy 
a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz mindig nyúj-
tottunk be alapítási kérelmet, mert az akkori tör-
vény szerint a beadvány akkor érvényes, ha köz-
ben egyetemi szintű oktatás folyik és bizonyítani 
tudjuk, hogy főállású tanáraink vannak. Ezt fel-
vállaltuk és ehhez tartottuk magunkat. 

1998-ban a MAB akkreditálta az intézményt 
és három szakot, de az oktatási miniszter, Magyar 
Bálint és mellette a „legfelsőbb tudományos ta-
nács” nem engedte kiadni az akkreditációs do-
kumentumot. Anyagi okokra hivatkoztak és arra, 
hogy a régióban már van hasonló felsőoktatási in-
tézmény. Jelenleg felsőfokú felnőtt képző intéz-
mény a státuszunk – 2005 óta. Regisztrált sza-
kokat oktatunk. 
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Miért nem hagytunk fel az oktatással ezek után??? 
 

Ennek aktuális oka elsősorban az volt, hogy 
az átigazolt hallgatók egy része visszajött és szer-
ződésre hivatkozva ragaszkodott hozzá, hogy meg-
kapja a Certifikációját. 

Másik oka az volt, hogy magunk is felfogtuk 
már akkorra, hogy a Miskolci Bölcsész Egyesület 
az egyetlen olyan tudományos képzőműhely a Föl-
dön, amely a maga nemzeti karakterére helyezi a 
képzés tartalmát, és nyíltan felvállalja a keresz-
ténységet. 

Ez azt a következtetést vonja maga után, hogy 
a Világ népei között egyedül a magyarnak van 
olyan nyelvi, őstörténeti, bölcseleti tárháza, amely 
egy egyetemi képzés alaptudományi kívánalmai-
nak tökéletesen megfelel, és így képes a tudomá-
nyos igényességnek is megfelelni. 

Beláttuk, hogy a népek között a magyar az a 
valami más... 

Intézményünket, mint a magyar szellemiség 
kiépített védőbástyáját nem hagyhatjuk el. 

Ha nem csinálunk semmit, csak, mint egy-
szerű intézmény hangunkat hallatjuk, már akkor 
is teszünk valamit a magyarság jövője érdekében. 

De hát oktatunk, írunk, kiadjuk immár negy-
venedik éve az Ősi Gyökeret, van Sánta Harkály 
gyermekrajz pályázatunk, van húsz éve Magyar 
Őskutatási Fórumunk, vannak Magyarságtudo-
mányi Napjaink, MBE Kiadónk, amely évente 10-
20 művet jelentet meg. 

Van Minősített képzésünk diplomásoknak, 
amely a PhS cím előfeltétele. Van saját muzsi-
kánk, régi zenénk és népzenénk (Kecskés együt-
tes) és van klasszikus magyar muzsikánk és zené-
szeink (Aranyosi – Hampó – Kékes). 

Köszönöm Mindnyájuknak, hogy kitartottak 
mellettünk a nehéz időkben, a meghurcoltatás és 
a rágalom-hadjáratok idején és egyszerűen együtt 
maradtunk a Boldogasszony Köpenye alatt! 

Kérjük közösen városunk Önkormányzatát és 
Dr. Kriza Ákos Polgármester Urat, hogy 

− fogadja be intézményünket a városi közintéz-
mények közösségébe, 

− a működésünkhöz biztosítson három, egyete-
met végzett közmunkaerőt, 

− és a 2015-ös költségvetésből, ugyancsak a 
működésünkhöz különítsen el méltányos 
összeget. 

Köszönetünket tolmácsoljuk a város veze-
tésének azért, hogy nem bántanak, hanem tá-
mogatnak! 

Ez a nyugalom, amelyet biztosítanak elősegíti 
alkotó munkánkat, melyben megvalósíthatjuk sze-
mélyre szabva is Mátyás király üzenetét. Ezt 
Bárány Péter tolmácsolta, a miskolci nemes ifjú 
1798-ban. 

„Az ismeretek műveltebbé tesznek, a mű-
veltség pedig bölcsebbé”. Végső soron a bölcses-
ség teszi szabaddá az emberi szellemet. Édes ha-
zánk szolgálatára. 

Kívánom, hogy ezt valamennyiünknek sike-
rüljön átélni, és az ifjúságunk számára az üzenetet 
tovább adni. 
 
 

A Miskolci Bölcsész Egyesület 
céljai 

 

Elsődleges célja, amelyet 1998-ban megfo-
galmaztunk: A Miskolci Bölcsész Egyetem elő-
készítése és működtetése 
 

További célok: 
 

− A felnőttoktatásban való további működé-
sünk, új OKJ-s szakok (lóápoló, lovász) és 
diplomásoknak szóló Felsőfokú felnőttképző 
bevezetése (lovas edző, lóterapeuta pszicho-
lógusoknak) 

− A felnőttoktatási regisztrált tudományágak 
működtetése 

− Az Ősi Gyökér szerkesztése, kiadása 
− A Sánta Harkály gyermekrajz-verseny két 

évenként történő szervezése 
− A Magyar Őskutatási Fórum évenként történő 

megszervezése augusztus első hetében 
− Magyarságtudományi Napok keretében a dip-

lomás továbbképzés folytatása 
− Minőségi továbbképző napok keretében a 

diplomás pszichológusok továbbképzése és 
folytatása 

− A MBE Kiadó fenntartása, értékes művek 
kiadása, könyvbemutatók szervezése 

− Népzene és Kamarazene tanszékünk tanárai 
és hallgatói számára zenei rendezvények 
szervezése 

Miskolc, 2014. 11. 19. 
Dr. Gyárfás Ágnes elnök 
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Ősi Gyökér 2015 évi terve 
 
 Az Ősi Gyökeret Miskolcon szerkesztjük, he-
lyi adottságaink miatt a hatáskörünk kiterjed a 
Felvidékre, Kárpátaljára, Magyarországra és Bu-
dapestre. A lap írói és olvasói is erről a tájról ver-
buválódtak össze. 
 
 A legfőbb elvünk a hazaszeretet és a Ma-
gyarságtudomány eszmerendszerének ötvözése, 
ezt szeretnénk minél magasabb szinten és köz-
érthetőbben közétenni. 
 A lap kulturális kitekintésű. Ezért az említett 
területekről jövőre minél több kulturális ese-
ményt, színházi beszámolót, könyvismertetést sze-
retnénk közé tenni. 
 A kultúra fogalom körébe ötvöztük a népköl-
tészet, népművészet, népmese anyagát, a népzene 
kincsestárát, mivel kutatásaink felmutatták, hogy 
a magyarság őseitől örökölt világképe a népköl-
tészetben sűrítve megtalálható. A népköltészet té-
maköre vonzza az olvasókat. Ez a mai folyóirat 
irodalomban unikum, sehol ilyen írásokkal nem 
találkoznak. 
 Az Ősi Gyökeret megbecsülik népköltészeti 
kitekintése miatt. 
 A magyar nyelv ápolásának kérdése alapvető 
feladatunk, s ez összefügg mind a magyarság-
tudomány, mind az őskutatás fogalmával. Ugyanis 
a nyelvi gondolat fogalomkörét, kiterjesztettük a 
legrégibb magyar nyelvű írásosság anyagára: a 
régi magyar irodalomra, a régi írásokra, s oda fi-
gyelünk ennek hazai és külföldi újabb felfe-
dezéseire. 
 Ezért tovább folytatjuk Gerberga apátnő erek-
lyetartójának németországi sorsát, és pontosítjuk a 
feliratot. Helyet adunk a magyar kódexek isme-
retlen anyagának ismertetésére és a krónikák latin  

nyelvű fordításának helyenkénti újraértelmezé-
sének is. 
 A Mostani években szívesen emlékeznek 
vissza magyar nyelvészeink a korábbi esemé-
nyekre. 
 2014-ben közöltük Hajdú Mihály nyelvész 
visszaemlékezését. 
 A 2015-ös számokban magyar nyelvi tanszé-
künk tanárainak írásait közöljük le. Akik vala-
mennyien az ELTE-ről jöttek hozzánk tanítani. 
 A magyar történelemnek teljes vetületéből az 
évek folyamán kimunkálódott a Felvidék sorsának 
felvállalása. II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona a 
felvidéki régészetet, összekapcsolja Kárpátaljával. 
 Íróink, sosem hallott templomos rendi kápol-
nákat fedeztek fel (Eger), sosem ismert alagutakat 
találtak a Pálos kolostorok között (Cigléd) és 
megtalálták a honfoglalás utáni Pozsonyi csata 
tárgyi és szellemi ősemlékeit. 
 Ezt a vonulatot tovább szeretnénk folytatni. 

2015-re írással jelentkeztek török barátaink. 
Ibrahim Uzum volt rodostói polgármester, egyete-
mi tanár. Szervezésében több tanulmánnyal is 
gazdagítani fogják a magyar történeti kutatásokat 
lapunkon keresztül. 

Ezek a szálak érintik a Rákóczi és Zrínyi csa-
ládot. Miskolc-Diósgyőr és az egész környezetünk, 
királyi családként tartja őket számon és bukásuk 
sok ma élő család számára a nemzeti veszteség és 
a családi tragédia tudatát is felidézi. 

Sok olvasónk csak egy-egy képpel, fest-
ménnyel kereste fel lapunkat, amelyek mind kin-
cset jelentenek a magyar történelem számára, ter-
mészetesen ezeket is közöljük. 

Ápoljuk Miskolc és a felvállalt környék 
irodalmi- és irodalomtörténeti bemutatását. 
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Borbola János 
2014 novemberben és decemberben tartott két előadása 

 
A TIT Stúdió Egyesület, Budapest, XI., Zsom-
bolyai u. 6. szám alatti székházában könyvbe-
mutatóval és dedikációval egybekötött két elő-
adása. 
 
– Az első előadást november 14-én 18-20 óráig 
követhetik, melyben nemcsak kutatásaim leg-
újabb eredményeivel, hanem a Szent Korona 
Szent István kora előtti jelképeivel ismertetem 
meg Önöket. Felmerülő kérdéseikre szívesen vá-
laszolok. 
Az előadások látogatása díjmentes. 

 
A Szent Korona egyiptomi jelképei 

és óbirodalmi méretei 
2014. november 14-én 18-20 óráig 

 

Mindmáig az a téves nézet uralkodik, hogy a 
Szent Korona – kifejezetten keresztény korona lé-
vén – csakis keresztény jelképeket viselhet. Kö-
vetkezésképpen más irányú vizsgálata felesleges 
és nem kívánatos.  
Hatalmas tévedés… 

A Szent Korona teljes jelképrendszerét, mé-
reteit és vázszerkezetét vizsgálva szembetűnnek, 
Szent István uralkodása előttről származó, a ke-
reszténység szimbólumaiba nem illeszkedő, eddig 
félremagyarázott részletek, számmisztikának ne-
vezett, gyakran elhallgatott kőkemény adatok. 

Mondjuk ki kereken: a rajta látható egyip-
tomi hieroglifák, ősi számolási rendszerek, óbiro-
dalmi méretek jelenléte bizonyítja a Szent Korona 
ősi mivoltát. 
Mi több… 

A hieroglifák, hieratikus jelek ősmagyar nyel-
ven olvasott értelme félreérthetetlenül közvetíti 
elődeink ismereteit, ősi hitvilágát. Nevezetesen… 
azt a tudást, amit a Szent Korona abroncsa és 
pártázata a keresztpántokkal történt kiegészítése 
idején már magán hordott, és az egyesítés után is 
tovább akarták örökíteni. 

A képekkel is bőségesen illusztrált előadáson 
a Szent Korona üzenetének az Árpádok előtti kor-
szakával, nevezetesen a jelzett, mindmáig felderí-
tetlen részleteivel ismertetjük meg Önöket. 

– A második előadást december 5-én tartom, 
ugyancsak 18-20 óra között. Tárgya az elmúlt két 
évtizedben végzett kutatásaim eredményeit össze-
foglaló egyiptomi ősmagyar nyelv és geometria rö-
vid ismertetése, közötte a nagy piramisok építé-
sének mindmáig ismeretlen, 4000 éves írásos 
adatainak bemutatása.  

 
Az egyiptomi ősmagyar nyelv és a 

piramisépítők geometriája 
2014. december 5-én 18-20 óráig 

 

Nyelvünk ősét már évszázadok óta kutatják. 
Az ún. tudományos megfogalmazásukban őseink 
az uráli nyelvcsaládból ágaztak le, és kalandos 
vándorlásaik közben szókincsünk hatalmas részét 
a velük érintkező népektől, valamint a Kárpát-
medence őslakóitól vették át. Legközelebbi rokon-
népek – szerintük – az ugorok lennének. 

Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy nyelvünk 
csodálatos szerkezetét, utolérhetetlen ragozási 
rendszerét és részleteiben mindmáig felderítetlen 
ősiségét, az óbirodalmi egyiptomi nyelvben, annak 
hangtanában és a képírással (hieroglifákkal és hi-
eratikus jelekkel) ránk maradt rögzítésében is-
merhetjük meg. 

Szolgáljanak bizonyítékul a szakirodalom ál-
tal még felderítetlen, ill. félreismert négyezer éves 
szöveges példák ősmagyar nyelvű olvasatai, szá-
molásainak helyes megfejtései (MMP és RMP). 

Kutatásunk eredményeként nemcsak a papi-
ruszok több ezer jeleiből álló szövegeit lehet értel-
mesen, egyúttal közvetlenül ősmagyarul olvasni, 
hanem a piramisok ún. hetedhét nagyságrendű – 
eddig ismeretlen – ősi geometriáját is megismer-
hetjük. 

Öntsünk tiszta vizet a pohárba… 
A képekkel, videókkal illusztrált előadáson a 
négyezer éves papiruszok írásait, és cáfolhatatlan 
tények sokaságát sorakoztatjuk fel nyelvünk és 
kultúránk ősiségének bizonyítására. 
 
 
Kutatásaim néhány részletéről a honlapomon 
www.borbolajanos.com tájékozódhatnak. 


