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XXII. Magyar Őskutatási Fórum 

 

Miskolc, 2017. július 31 – augusztus 04.  
 
 Elsőként rendeztük meg a Magyar Őskutatási 
Fórumot a Batthyány utcai új székházunkban, 
ahol a hűvös falak között átvészeltük a nyári hősé-
get. Sokan voltunk, ezért éreztük a ventilátorok 
hiányát. (Azóta kaptunk négy oszlop ventilátort). 
 

 A kertszomszédos Orthodox templom falai kö-
zött tartottuk az ünnepélyes megnyitót, ahol Krank 
József atya meghatóan szép üdvözlő szavai és ala-
pos egyházismertetője nyitotta meg a Fórumot. Az 
önkormányzat részéről Pap Ferenc kulturális fő-
referens üdvözölte a több mint száz bejelentkezett 
vendéget. Szent László király volt egyik kiemelt 
témakör, a másik az 500 éves Reformáció és 
Arany János. 
 

 Hétfőn a templomban Phs Tóth Sándor tartott 
a szent királyról előadást és magasra emelte a 
mércét. Pénteken Kühne Katalin fejezte be a tör-
téneti összegzést s egyben a témakör szakavatott 
összefoglalását is adta. Phs Rostás László, Dr. 
Körösi Mária, Dr. Prokopp Mária, Phs Fister 
Mária Magdolna, Dr. Gyárfás Ágnes, Schmidt Irén 
járták körül a nagy király hagyatékát, lovagi tette-
it, országos törvényeit, s freskókon feltárt párvia-
dalát a Kun vitézzel. 
 

 Arany János neve és emléke előtt egy új ze-
nemű vidéki ősbemutatójával róttuk le tisztele-
tünket. A neves walesi származású zeneszerző Sir 
Karl Jenkins korabeli dallamok felhasználásával 
kórusművet írt a Walesi bárdok-ra. Arany János 
balladáját Mécs Károly szavalta el, a debreceni 
Kodály kórust maga a szerző vezényelte. A fel-
vétel Budapesten a MÜPI-ben történt, Miskolcon 
az eredeti felvétel kazettáját Irinyi László a mű 
elhivatott támogatója vetítette le a Művészetek 
Házában (aug. 1-én 11 órai kezdettel). 
 

 A reformáció 500 éves évfordulója tiszteletére 
Kovács Imre lelkész Biblia kiállítást rendezett és 
szép záróbeszéddel adózott „hitvalló őseink” em-
lékének. Dr. Rózsa György a hitújítás fészkéről 
Thüringiáról emlékezett meg. 
 Takács Pál a templomban mondta el Vörös-
marty Mihály Vén cigányát, Heiler Éva pedig  
 

Arany János verseit idézte közismerten finom elő-
adásmódján. 
 B. Nagy Géza, Hampó József, Angelidisz Va-
szilisz hangszeres előadásában gyönyörködtünk, 
Gáspár Ani népdalokat énekelt, Szakolczay Zsolt 
pedig népdalgyűjtéséről számolt be szóban és ze-
nében. A Kecskés Együttes lovagi zenéből össze-
állított koncertjével nyűgözte le a közönséget. 
 Bemutattuk Tibold Szabina Boszorkány Bába 
Borbála csudálatos élete (MBE. 2017) c. művét, 
melyet Phs Tóth Mónika értő, szakszerű, de sze-
retetteljes ismertetője mutatott be. 
 A kirándulást Phs Fister Mária Magdolna ter-
vezte és vezette, Phs Rostás László ismertette a 
templomokat, értékelte a műalkotásokat és a hoz-
záfűződő szakrális emlékanyagot. 
 Gömörrákos, Rimabánya, Karaszkó temp-
lomait látogattuk meg. 
 A témaköröket érintő, kiegészítő előadásokat 
tartott Takács Pál, Phs Pitlu János, Kalmár Ger-
gely és felesége Koffár Éva. 
 A lélek dolgairól beszélt Dr. Szőnyi Magda, 
Phs Magyar Judit, Molnár József evangélikus lel-
kész. 
 Őstörténeti nyelvi témakört érintett Takács 
Pál, Dr. Farkasinszky Tibor, Hegedűs Annamária, 
Angelidisz Vaszilisz, Dr. Záhonyi András, Pető 
Imre, Phs Bakk István és Phs Bakk Erzsébet. 
 Különlegesen megmozgatta gondolatainkat 
Agócs Károly író előadása a műfordítás kérdés-
köréről, amikor a közönség maga is megoldhatott 
egy-egy nyelvi kérdést. 
 Bemutatta legújabb gyűjtését Dr. Kovács Ist-
ván gömörológus, aki egy idős mesefától magyar 
hősének meséket rögzített. 
 Tartalmas, szép napok voltak, köszönjük az 
előadók munkáját és a Városi Közgyűlésnek a 
gyönyörű kúriát, ahol megtarthattuk XXII. Fóru-
munkat. 
 
 
 
 
 
 




