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A TUDOMÁNYOS ÉLET RÖVID HÍREI  
 (Szerk.) 

 

 

Egyik kedves hallgatónk GERHÁT PETRA egy 
bőkezű magyar mecénás jóvoltából tanulmányokat 
folytatott Tibetben és Kínában. A tanulmányútra 
Dr. Bakay Kornél    és Dr. Pap Gábor professzorok 
javasolták. A hallgatónk szorgalmas munkát vég-
zett és amellett, hogy megtanulta a nyelveket, el-
olvasta a „Titkos tibeti történelem” c. mű egyes 
fejezetét is. Beszámolójában elmondta, hogy a 
könyv információja szerint a mongolok e l -
v e s z t e t t é k  a  m u h i  c s a t á t  és nem 
azért mentek el nagy gyorsasággal, mert Batu Kán 
meghalt, ahogy a történelemből tanultuk, hanem 
azért, mert Muhinál megsemmisítő vereséget mér-
tek rájuk a magyarok. 

Gerhát Petra által tisztázott történelmi tény a 
legocsmányabb történelem hamisításra mutat rá, 
melynek évszázadok alatt váltak áldozatává a ma-
gyar generációk, és amely alapjáig rombolta a ma-
gyarságtudatunkat. Itt az ideje, hogy felemeljük 
ezt a tudatot. 
 

Másik hírünk, hogy Vendredy Katalin nevű ked-
ves hallgatónk harmad magával egy népszerűsítő 
könyvet ír T i b e t r ő l ,  amely az olimpia ide-
jén jelenik meg. Ugyancsak Vendredy Katalin 
KFT-je támogatta meg egyesületünk akkreditációs 
kiadásait 350 000,- ezer forinttal, segítségét kö-
szönjük és Isten áldását kérjük tanulmányaira és 
munkásságára. 
 

Harmadik hírünk a MAGYARSÁGTUDOMÁNY 
című hatalmas műre vonatkozik, amelyet Botos 
László szervezésében adtak ki Magyarországon. A 
könyv 900 oldal terjedelmű, többen írtak benne a 
magyarságtudományt érintő tanulmányokat hazai 
magyar kutatók és külföldi magyar kutatók. A 
könyv szerkesztését tavaly tavasszal indította el 
Botos László és 2008 tavaszán meg is jelent. To-
mory Zsuzsa szerzőtársunk és tanárunk fordította 
le angolra és Botos Margarit ellenőrizte a tudo-
mányos angol szöveg veretességét. A könyv így 
két kötetes. Mindkét kötet technikai szerkesztése 
és nyomdai munkálata Kárpáti Gábor nevéhez fű-
ződik. Egyesületünk tudományos bizottsága és 
vezető tanári kara úgy értékelte ezt a művet, mint 
a magyarságtudomány elismertetésének legha-

tásosabb hazai és külföldi dokumentumát. Ezért 
javasolták, hogy részesítse őket az egyesület jú-
nius 25-én a Certificatio kiosztó ünnepségen ki-
tüntetésben. Kapják meg az Igaz Magyarságért 
érdemérmet és a vele járó elismerő dokumentu-
mot, és Szent László király mellképével és a 
kozmikus jelképekkel díszített egyesületi arany-
gyűrűt. 

A mű kiadásának költségeihez a Magyarok 
Világszövetsége járult hozzá tetemes összeggel és 
vállalta a terjesztés nagyon nehéz feladatát, tel-
jesen ingyen. A Magyarok Világszövetsége teljes 
apparátusával a könyv mögé állt és ezáltal a 
magyarságtudomány ügyét így világszinten képes 
istápolni. Reméljük, hogy az augusztus 16-án 
megjelenő a n g o 1  nyelvű kötet is eléri hatását 
a Magyarok Világszövetségének székházában 
megrendezendő nemzetközi konferencián, mely-
nek címe: Magyarság és Kelet. Olvasóinknak 
küldtünk a 2008. évi Ősi Gyökér első számában 
erre a konferenciára is meghívót. 

 

A Magyarok Világszövetsége Patrubány Mik-
lós elnöksége alatt nagyon sokat tett a magyar-
ságtudomány ügyéért. Befogadták egyesületünk 
magyarságtudományi    oktatását, vagyis fészket ad-
tak a bölcsészetnek, Magyarország fővárosában is. 
Tavaly, amikor úgy látszott, hogy fedél nélkül ma-
rad a Miskolci Bölcsész Egyesület, mozgósították 
a világ magyarságát az adakozásra, így tudtuk fel-
építeni a romos házat, amelyben most boldogan 
működünk, és oktatunk. Egyesületünk elnöksége 
és tanári kara egyhangúlag megszavazta Patru-
bány Miklós számára az Igaz Magyarságért ér-
demérem, elismerő dokumentum és aranygyűrű 
átadását, hogy elismerésünket    éssss köszönetünket 
ezáltal kifejezhessük. Munkája a magyarságnak és 
az egyesületnek egyaránt szól. Mi ezúttal is sze-
retettel várjuk kedves barátainkat június 25-re a 
Certificatio Kiosztó Ünnepségünkre /Miskolc-Di-
ósgyőr, 3534. Vár u. 9/, ahol a kitüntetéseket át-
adjuk. 
 

Várjuk Önöket a Magyar Őskutatási Fórumra au-
gusztus 4-8 között Miskolcon, ugyancsak a Vár u. 
9. sz. alatt, és felhívjuk a figyelmüket a Magyarok  
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Világszövetsége által rendezendő Magyarság és 
Kelet konferenciára Budapesten a Magyarok Há-
zában /Semmelweis u. 1-3./ augusztus 16-18. 
 

2008. október 9-11 között rendezik meg Ko-
lozsvárott Mátyás király éve alkalmából a Kárpát-
medencei konferenciát, a Kriza János Kör és az 
EMKE közös szervezésében. Az eseményen előa- 
dóként jelen lesz Dr. Kriza Ildikó akadémikus, 
néprajztudós, egyesületünk tanára, Krizsai Mó-
nika SAL programos kutatónk és a lap szerkesztő- 

je Gyárfás Ágnes és Népi hímzései kiállításával 
pedig Váradiné Osváth Ilona tanártársunk, textil-
művész. 
 

2008. június 25-én a Certificatio kiosztó ünnep-
ségen Bárczy Zoltán mérnök felmutatta a 
Marsigli-féle naptárbot hiteles másolatát, édesap-
ja hagyatékát, melyet a Miskolci Bölcsész Egyesü-
let Nagy Lajos Király Magánegyetemének adomá-
nyozott. 
 

 

 
 

A képen Rónai Lászlóné, Gyárfás Ágnes és Bárczy Zoltán a naptárbottal 
 

 
 
 
 

 

A SZERETET HANGJA 
 

Badiny Jós Ferenc feleségére 
Ilonka nénire emlékezünk 

 

 

Ezt a gondolatot Ilonka Néninek, Badiny Jós Feri 
Bácsi drága szép Tündér Ilonkájának szeretném 
elküldeni a csillagok közé, ahol tudom, Ő az egyik 
legfényesebben ragyogó. Ilonka Néni egyszer 
megajándékozott engem egy történettel, ami na-
gyon szomorú volt, egy kis vizslakutya ember által 
elkövetett embertelen végzetéről. Sírtunk mind a 
ketten, mint ahogy minden szerető, gyengéd szívű, 
lelkiismeretes ember megkönnyez egy ilyen törté-
netet, s az, hogy nők voltunk nem volt jelentős, 
mert egy érző, lelkiismeretes férfinek is sírnia kel-
lene az ilyenen, csak azok ritkán engedik meg 
maguknak érzelmi tisztulásuk áradatát. Szeretném 
Ilonka Nénit megsimogatni, megmelengetni ezzel 
az én kis történetemmel, hogy akkori könnyei fel-
száradhassanak, hogy mosolyogjon ott a csillagok 
között Feri Bácsi mellett. Ha néha felnézek az ég-
re, s ikercsillagokat pillantok meg, eltűnődöm, va- 

jon ők-e azok… 
Egyszerű nő vagyok, különösebben sem nem okos, 
se nem szép, de jól megférek a bőrömben, mert 
ezek ellensúlyaként a Teremtő megáldott két na-
gyon értékes segítőtárssal. Figyelemmel és Fegye-
lemmel. Nem mindig öleltem magamhoz őket be-
vallom, de tudatlanságom és hanyagságaim elle-
nére is megembereltek, amikor szükségem volt rá. 
Egyszer aztán tudatossá vált bennem jelenlétük 
fontossága és rájöttem, hogy a legnagyszerűbb és 
leghűségesebb segítőtársaim, ha rajtuk keresztül 
érintem meg a valóságot. Így felavatódván általuk, 
a következő felismerésem már csak egy szökkenő 
gondolat távolában várt: Figyelemmel és Fegye-
lemmel a számunkra meg nem érinthető világot is 
be lehet köríteni, s a valóhoz hozzáfonni. 
Elindultam hát Fegyelemmel kézenfogva, míg Fi-
gyelem előttünk bandukolt. Néha elbambultam, 
ilyenkor Fegyelem oldalba bökött. Ha velem vol-
tak, soha nem voltam egyedül, s amit Figyelem el-
kapott, azt tüzetesen megszemléltem, s ha Fegye-
lem megköszörülte a torkát, akkor tudtam, titok-
zatos lehetőségek előtt állok. 
Miért is írtam le ezt a személyes kis játékomat?  


