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Bencsik Ferenc

BIORITMUS-ÖRÖKNAPTÁR
Beszélgetés Laki Ida fest m vésszel

2005. augusztus 25-én a Laki Ida Képtár 5 éves fennállása alkalmából Jászjákóhalma
Önkormányzata, a Hamza Gy jtemény és Jász Galéria és a Jászsági Képz m vészet-
barátok Egyesülete jubileumi ünnepséget rendezett. Ebb l az alkalomból Laki Ida
fest m vészn , Jászjákóhalma szülötte, megkapta a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei
Önkormányzat Díszoklevelét, a megye m vészeti életében való aktív részvételéért,
fest m vészeti életm véért.

– Milyen el zményei voltak a jubileumi ünnepségnek?
A Képtár 2000. augusztus 25-én nyílt meg, 12 évi huzavona után. Megnyitó

beszédében Aradi Nóra m vészettörténész méltatta a kiállítás képeit, mint a nemzeti
kulturális örökség részét. 2001-ben – a Jászok Napján – Jászjákóhalma díszpolgára
lettem. Még az év végén megjelent a TKM Kiskönyvtára sorozatban „Jászjákóhalma,
Laki Ida Képtár” c. füzet, Fodor István Ferenc tanulmányával. A kiadvány a képtár
anyagáról készült színes fotókkal gazdagon illusztrált.

A képtár anyagának nagyobb részét a „Bioritmus - öröknaptár” c. sorozat képei
alkotják. Ezek a képek a látogatókban érdekl dést keltenek új mondanivalójukkal, s
eredeti formavilágukkal. Az új stílushoz hozzátartozik a nyomtatott áramkörös
(NYÁK)-lemez felhasználása is.

– Melyik kép készült legel ször NYÁK-lemezzel?
1978-ban festettem meg a „Háborúk és forradalmak kezdete Európában” c. képet.

Ezt beküldtem a M vel désügyi Minisztérium „kétmillió forintos” kiállítására, ahol
megvásárolták. Ez egyben azt is jelentette, hogy elfogadták m vészi és
m vészetpolitikai szempontból is. Ezután bátran nekiláthattam a sorozat festésének,
mely a mai napig tart.

– Hány ilyen kép készült idáig?
A kisebb méret  képeket is beleszámítva közel 100 kép ebben a témában és

stílusban.
– Mikor és hol volt a „Bioritmus – öröknaptár” bemutató kiállítása?
1979 szén, az egri Rudnay Gyula-teremben, a Képcsarnok rendezésében. Itt a

sorozat 8 képe szerepelt, a kiállított képeim között. A fogadtatás jó volt, s a modern
festészetet kedvel k figyelmét is felém irányította.

A sorozat teljes bemutatása 1990 február-márciusában történt a Jász Múzeumban.
A kiállítás 77 db képb l állt. Innen továbbment a kiállítás Szolnokra, ahol a Megyei
M vel dési és Ifjúsági Központban került bemutatásra 1990 májusában. Komoly

sikerként könyvelhettem el a Megyei Tanács és a Damjanich Múzeum vásárlásait a
sorozat képeib l.

– A Jász Múzeumban az 1990-ben rendezett kiállításhoz olyan katalógus készült,
melyb l megismerhetjük a „Bioritmus - öröknaptár” elméletét is. Mit tudhatunk
meg a napokról, félnapokról?

A hónapok minden harmadik napja – elsejét l kezdve – aktív (kritikus), azaz dön-
t , olykor sorsdönt  nap. Az ilyen napok mindig a hónapok azonos napjára esnek,
tekintet nélkül arra, hogy a hónap 28, 29, 30 vagy 31 napos.

Ezek a napok a következ k: 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25., 28. és 31.
Kett s aktív napok: 31.-1. és febr. 28.–márc.1.
– Miben különbözik az aktív nap a hónapok többi napjától?
Legjobb kezd  nap társadalmi, vagy akár egyéni akció beindításához. Bizonyíték

erre a háborúk, forradalmak kitörésének els  napjai. Ezenkívül: békekötések,
választások, államf k látogatásának kezd - és záró napjai stb. Magánéletünk jelent s
eseményei (születés, házasság, válás, haláleset stb.) gyakrabban történnek aktív
napokon, mint egyéb típusú napokon.

Közismertebb id számítások (naptárak) kezd  napjai kivétel nélkül aktív napok:
A világ teremtése a pravoszláv hagyomány szerint - i.e. 5509. szeptember 1.

Laki Ida
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A világ teremtése a zsidó bölcsek szerint – i.e. 3761. október 7.
Julianus-naptár (Julius Caesar reformja) – i.e. 46. január 1.
Jézus születése (els  keresztény id számítás) – i.sz. 00. december 25.
Mohamed futása Mekkából Medinába (arab id számítás kezdete) – i.sz. 662.

július 16.
Reformáció keletkezése (Luther 95 pontja) – i.sz. 1517. október. 31.
Francia forradalmi naptár kezd  napja – i.sz. 1792. szeptember 22..
– Miben különbözik a Bioritmus-öröknaptár a fenti naptárrendszerekt l?
Más a rendeltetése, valójában állapot-naptár. Ez a naptár eszköz. Eszköz mind-

annyiunknak a stresszhelyzetek és következményeik elkerüléséhez. Eszköz lehet a
politikában, hadvezetésben, történelemkutatásban, de még sportversenyek
id pontjainak megválasztásában is.

– Mit várhatunk a hónapok többi napjától, félnapjától?
A félnapok (kb. 12 óra) típusa háromféle: nevezzük A, B, C napszakoknak. Az így

keletkez  36 órás id szak után újra kezd dik a fenti sorrend 2 hónapon keresztül, a
második 31 napos hónap 31-ig bezárólag. Mivel a félnapok valamivel rövidebbek,
mint 12 óra (2 perccel), eltolódás jön létre. Az év folyamán a biológiai félnapok nem
azonos id ben kezd dnek. Az eltolódásokat év közben folyamatosan kiegyenlíti a
31. nap, s utána következ  1-jével újra kezd dik a fenti sorrend.

A-típusú napszakok jellemz i:
Semleges, ill. vegyes napszak. Mechanikus, vagy rutin feladatok elvégzésére

alkalmas. Nem tudjuk a maximális teljesítményt adni sem fizikai, sem szellemi, sem
alkotó munkában, sem a sportban.

B-típusú napszakok jellemz i:
Maximális teljesítmények elérésére alkalmas id szak mindenféle tevékenysé-

günkben. Teljes figyelemre, koncentrálásra való készség, az idegrendszer, a fizikum
szinte teljes zavartalansága. A betegek fájdalommentes id szaka ez. Az emberi
kapcsolatokban is jobb a t r képesség. A B-s napok azonban amilyen jól kezd dnek,
olyan rosszul végz dhetnek. Az ilyen napok második felében a változás hirtelen,
észrevehet en történik, és bekövetkezik a C-s napszak. Jellemz  erre a napszakra a
nagy érzelmi feszültség, s más hangulati széls ség, pl. sírógörcs, vagy nevet görcs
is el fordulhat.

C-típusú napszakok jellemz i:
Az idegrendszer és agym ködés zavartsága jellemzi, még egészséges embereknél

is. Feledékenység, tévedés, tévesztés, s miatta kisebb-nagyobb kár, kellemetlenség,
baleset, karambol ebben az id szakban a leggyakoribb. Arányérzékünk is rosszabb:
el- és leesés, tárgyak elejtése, leverése. Nagy érzelmi feszültség, az összes következ-
ménye: szóváltás, veszekedés, verekedés. A szokásosnál mindenki nyugtalanabb,
ingerlékenyebb („cikizhet bb”, innen a C-s elnevezés). Ha C-s napszak aktív (kritikus)
napra esik, a fenti hatás még fokozottabb. A betegek fájdalomérzete ilyenkor a

legnagyobb. Súlyos betegeknél a halál állapota gyakran be is következik. Élesebb
szerszámainkkal (kés, t , olló stb.) meg is sebesíthetjük magunkat.

– Hogyan csoportosíthatók a napok?
Minden nap karakterét, min ségét, a kezd  (délel tti) félnap határozza meg, s

eszerint A, B, C-s napoknak nevezhetjük, els  félnapja szerint. Ez a típusú félnap
legközelebb 24 óra múlva, másnap délután jelenik meg: „amilyen a mai délel tt,
olyan lesz a holnap délután is!”

– Az évek is besorolhatóak az A, B, C-s-típusú kategóriákba?
Az évszázadok 12 éves id szakokra tagolódnak. Az els  12 év, az el z  század

záró évével kezd dik, pl. 1900, 2000 stb. Minden 12 éves id szak 3x4 éves ciklusra
osztódik. Ezek az évciklusok háromfélék, így besorolhatóak az A, B, C típusú
kategóriába.

B - típusú (háborús) évciklusok jellemz i:
A 12 éves id szakok kezd  4 éves ciklusa (00-03), s egyben a századok záró

évciklusa is (96-99). A B-ciklusok évei háborúk kezdésére alkalmas évek. A XX.
században mindkét világháború (1914, 1939) ilyen évciklusban kezd dött el.
Ugyanígy az el z  évszázadokban: Honfoglalás (896), tatárjárás kezdete (1237, Kijev),
100 éves háború (1338), mohácsi vész (1526) stb.

A nagyhatalmak többnyire B-s típusú évciklusokban kezdenek háborút. Az egyéb
típusú évciklusokban kezdett háborúk ritkán hoznak változást.

A századok B - típusú évciklusai: 00-03, 12-15, 24-27, 36-39, 48-51, 60-63, 72-75, 84-
87, 96-99.

Kett s B-típusú évciklus: 96-99 után 00-03. Ez a 8 év nagyobb méret  hadi
vállalkozásra, pl. honfoglalásra is való.

C - típusú évciklusok jellemz i:
Forradalmak kitörésére alkalmas évek. Európai nagy forradalmak ideje: 1618. cseh

rendek felkelése, 1640. angol polgári forradalom, 1789. nagy francia forradalom,
1917-1919 a nagy októberi (novemberi) és más forradalmak (orosz, német, magyar).

A századok C-típusú évciklusai: 04-07, 16-19, 28-31, 40-43, 52-55, 64-67, 76-79,
88-91.

Békeid ben – elhalálozási statisztikák szerint – a C-típusú évciklusokban
legmagasabb a hirtelen halálestek száma: baleset, öngyilkosság, agy- és szívbénulás,
szívinfarktus stb.

A-típusú (békés) évciklusok:
Ezek az évek nem alkalmasak sem háborúk, sem forradalmak elkezdésére. Az

ilyenkor kirobbant háborúk, forradalmak ritkán életképesek. Ez az id szak (ciklus),
igazában békekötésre, bels  rendcsinálásra, felkészülésre alkalmas. Ekkor gyakori
a megtorlás: ellenforradalmak, pogromok.

Békeid kben az A-típusú évciklusokban legkevesebb a hirtelen elhalálozások
száma.
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A századok A - típusú évciklusai: 08-11, 20-23, 32-35, 44-47, 56-59, 68-71, 80-83,
92-95.

– Tud-e arról. hogy ezt a témát (bioritmus) már más is feldolgozta volna?
A bioritmusról több könyv is megjelent (magyar szerz kt l is). Ilyen, minden

id re és id szakokra érvényes bioritmus naptárról nem tudok.
– Használt-e, használ-e más fest m vész alkotásaihoz NYÁK-lemezt?
Nem tudok róla, hogy bárki – kollázsként, vagy alapozásként – integrált áramkörös

lemezt egy az egyben felhasznált volna. A NYÁK-lemez ábráját azonban néhány
fest m vész, grafikusm vész alkalmazta. Régebbi képeken nem szerepel ilyen
motívum, mivel ez a technika kb. 50 éve létezik. De ismét divatos - mint a trecentóban
- hogy számokat, bet ket, s t szövegeket belesz nek a kép motívumai közé. Ebben
a sorozatban én is éltem ezzel a jó, régi szokással. Sok képen szerepelnek számok,
hogy a mondanivaló érthet bb legyen, pl. „Sorsdönt  vereségek augusztusban”,
„A hónapok aktív napjai”, „Szül falum jó napjai”, „Európa és Magyarország
sorsdönt  évei 1100 év alatt”, „Jeles nap”, „Kulcskeres  világnap” stb. Szöveget is
találhatunk a „Június, a magyar királyok hava” c. képen.

– Mennyi tapasztalat és milyen ismeretek alapján jött létre mindannyiunk
állapot-naptára, a  „Bioritmus - öröknaptár”?

Erre nem tudok röviden válaszolni. Régi vágyam, hogy megírjam életem és a
„Bioritmus-öröknaptár” regényét. A leend  könyv „nyersanyaga” együtt van:
naplójegyzeteim 1974-t l, jegyzetek olvasmányaimról és persze statisztikai adatok is.

– A munkához kívánok sok-sok er t és egészséget!

Kiss Henriett:

DARÁZS ÁRPÁD REPERTOÁRJA A COLUMBIA
FILHARMONIKUS ZENEKAR ÉLÉN

Darázs Árpád, a világhír  karnagy és karmester 1922-ben született Jászberényben.
1956-ban az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le, és ott is hunyt el 1986-ban.

A Jászsági Évkönyvben 2004 és 2005 után harmadik alkalommal jelenik meg írás
a kiváló muzsikusról. A mostani cikk a Dél-Karolinában eltöltött id szakhoz (1966-
1986) kapcsolódik. Ekkoriban a Dél-Karolina Egyetemen tanított Darázs Árpád, de
egyetemi oktatómunkája mellett több helyi zenei együttes munkáját is irányította.
Így rendszeresen vezényelte a Columbia Filharmonikus Zenekart is. Ez az írás a
filharmonikus zenekar élén vezényelt hangversenyek m sorát mutatja be.1

A zenekar 1963. április 29-én adta els  hangversenyét Columbia Music Festival
Orchestra néven. A bemutatkozás olyan sikeres volt, hogy az együttes alapítói
elhatározták a folytatást. A zenekar els  karmestere Arthur M. Fraser, a Dél-Karolina
Egyetem Zenei Tanszékének vezet je lett. A következ  években a zenekar egyre
több koncertet adott Columbiában és környékén. Az ötödik hangversenyévadban
a zenekar neve Columbia Filharmonikus Zenekarra változott. 1971-t l - Arthur Fraser
távozása után - egy évig vendégkarmesterek vezényelték a zenekart. Darázs Árpád
1972-ben került a zenekar élére. Munkáját John Bauer segítette másodkarmesterként.
Ez alatt az id szak alatt kib vítették a zenekar hangversenysorozatait: Richland és
Lexington megyékben ifjúsági hangversenysorozatot indítottak el, valamint több
koncertet adtak a környéken. Megalapították a Columbia Ifjúsági Zenekart és az
Ifjúsági Vonós Együttest. Nyolc sikeres hangversenyévad után Darázs Árpád úgy
döntött, hogy megválik a zeneigazgatói poszttól, és visszatér f  állásához a Dél-
Karolina Egyetemen. Az 1980-81-es évadban John Bauer látta el a zeneigazgatói
teend ket. 1982-ben Einar W. Anderson lett a zenekar zeneigazgatója. Anderson
irányításával az együttes az állam egyik legfontosabb hivatásos zenekarává vált. A
Columbia Filharmonikus Zenekar és a Dél-Karolina Kamarazenekar egyesülésével
létrejött a Dél-Karolina Filharmónia. A régi-új együttest 1993-tól Nicholas Smith
vezeti.2

1 Köszönöm John Bauer heged m vésznek, a Dél-Karolina Egyetem professzorának, hogy
rendelkezésemre bocsátotta a Columbia Filharmonikus Zenekar hangversenyeinek m sorát, és
ezáltal lehet vé tette számomra ennek a cikknek a megírását.
2 http://www.scphilharmonic.com/about.html
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