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A SZERETET HANGJÁN 

 

Ilonka néni rovata 
 
 
 

Azok, akik régen is olvasói voltak a Badiny 
Jós Ferenc professzor által szerkesztett Ősi Gyö-
kérnek, elsőként mindig az Ilonka néni rovatát 
olvasták el a lapban: A szeretet hangján... Nem-
csak a régi olvasók, de a fiatalok is elmondták azt 
a gondolatukat, hogy hiányzik a bensőséges, köz-
vetlen hang, egy-egy téma megjelenítésekor. A 
szerkesztők hasonló módon vélekednek, s mivel a 
sors elénk tárt egy olyan témát, amely nemzeti ér-
dekeltségű, de csakis a szeretet hangján köze-
líthető meg, Ilonka néni nevében és lelke gyön-
gédségétől áthatva tárjuk fel a kérdést és köz-
vetítjük minden kedves olvasónk szívéhez. 
 
 

Segítsünk Máthé Lajoson 
és Ujguriában gyűjtött anyagán 

 
Botos László hívta fel a figyelmem Máthé 

Lajosra, aki 20 évig folytatott tanulmányokat Uj-
guriában (Kína) és hatalmas gyűjteménnyel tért 
haza. Édesanyja örökségét fordította erre az elké-
pesztő feladatra, s hazajőve, ebben a megváltozott 
világban nem boldogul a magyarság ősi múltját 
reprezentáló tudásával    és gyűjteményével. 

A ház, amelyben él, maga a múzeum, Ő pedig 
az eleink által fogyasztott ételeket főzi, s egysze-
rűen úgy él, amint a régiségben őseink éltek. A 
régi hun világról feltárt néprajzi és történeti em-
lékeit felajánlotta a Magyar Tudományos Akadé-
miának, de nem kapott ezidáig segítséget. Baráti 
módon Dr. Horkovics Kovács János a München-
ben élő szülész-nőgyógyász támogatta, s ezért 
mindnyájunk megbecsülését, elismerését tolmá-
csolom a lapunkon keresztül. Köszönjük mind-
nyájunk nevében a jókor nyújtott adományt. 

Azonban nemcsak arról van szó, hogy Máthé 
Lajos ne haljon éhen, hanem arról is, hogy értel-
mesen, nemzetünk érdekében tevékenykedni tud-
jon és a magyar néprajz    és őskutatás, őstörténet 

terén perdöntően fontos anyagát reprezentálni 
tudja. Erre csakis nemzeti intézményben kerülhet 
sor. Nemzeti intézmény gyanánt természetesen 
mindnyájan a Magyar Tudományos Akadémiára 
gondolunk, s mindaddig, amíg    ez az út nem járha-
tó, a nemzeti összefogás emelheti fel méltó helyre 
ezt a felbecsülhetetlen értéket emberben és 
anyagban. 

Gondoljuk el, hogy a 20. század végén valaki 
megszállott őskutató eszmeiséggel elmegy a világ 
másik sarkába, feláldozza anyai örökségét, életét, 
fiatalságát    és szinte semmi más vágya nincs, mint 
hogy az általa feltárt gyűjteményes anyag a nem-
zet érdekében hasznosuljon. 

A szeretet hangján arra kérjük kedves olva-
sóinkat, segítsenek javaslataikkal, anyagi és er-
kölcsi erejükkel Máthé Lajoson és gyűjteményén. 
Máthé Lajos 52 éves, élete teljében lévő alkotó 
férfi, aki képes lenne rendezni    és karban tartani 
gyűjteményét, ha közben nem halna éhen. 

 
Közöljük a telefonját: 06-1-355-83-25 

 
Az Ősi Gyökér szerkesztői felajánlják, hogy a Mis-
kolci Bölcsész Egyesület Magyarságtudomány sza-
kos hallgatói közül megkérnek egy tandíjmente-
sen tanulót, hogy heti 12 órában rendszeresen 
segítsen az anyag rendezésében és karbantartá-
sában. 

A Miskolci Bölcsész Egyesület budapesti 
hallgatói október 11-én kirándulást tesznek a Tár-
nok völgyben, az ősi kurgánoknál és a siroki bál-
ványoknál. Erre meghívjuk Máthé Lajost, és az 
úton közelebbről is megismerkedünk, s együttmű-
ködésünk formája kialakul. 

Még egyszer kérjük kedves olvasóinkat, for-
gassák meg fejükben, hogy tudnánk közös erővel 
egy értékes emberen és nemzeti értékű gyűjtemé-
nyén segíteni! 

(Szerk). 
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Bódis Takán Judit adománya 
 
Bódis Takán Judit kanadai olvasónk nagy összeg-
gel támogatta meg az Ősi Gyökér kiadását. Kö-
szönő levelünkre az itt közölt választ írta. Kívá-
nunk neki megnyugvást, lelkének békességet és 
Isten áldását nagylelkű adományáért. (Szerk) 
 

Tisztelt Elnök asszony! 
 

Megkaptam levelét, melyet ezúton is köszö-
nök. Férjemmel Torontóban éltünk. Sajnos ta-
vasszal elvesztettem Őt, és akkor határoztam el, 
hogy 300 dollárt küldök Önöknek. 

Ha az embert tragédia éri, fogékonyabb lesz 
mások baja iránt, illetve jobban látja, hogy hol 
van szükség segítségre. 

Neki egész életében – Erdélyben és Kanadá-
ban is – a magyarság sorsa elsőrendű volt. Tőle 
tudtam meg, hogy magyar vagyok. Azért is akar-
tam segíteni, mert Önök értünk, s helyettünk is 
dolgoznak. Köszönet érte! 

Adjon az Isten ehhez egészséget, jó erőt! 
 

Szeretettel üdvözli: 
 

Bódis Takán Judit 
 

 
 

Körmendi Gitta levele és versei 
 
 Kedves Gitta, lapunk elismert, régi költője 
vagy, mindig szívesen közöljük lélekkel áthatott, 
veretes, míves költeményeidet. Azokból, amelye-
ket most küldtél „határtalan” emberszeretet su-
gárzik, ezért leveleddel együtt nyújtjuk át az olva-
sóinknak költeményeidet, a „szeretet hangján”. 
Isten áldjon, sok boldog alkotó évet kívánunk. 
(Szerk.) 
 

Kedves Ágnes! 
 

Nagyon szépen köszönöm küldeményetek. 
Nagyon megható és megtisztelő ajándék számomra 
a gyönyörű kivitelű, értékes tartalommal bíró Da-
loskönyv. Hálás vagyok érte. 

Engedd meg, hogy viszonzásképpen néhány 
olyan versemmel ajándékozzalak meg, melyeket 
Varga Zsuzsa és Kudlik István kerekes-székeik- 

ben ülő barátaim alkotásaihoz írtam. 
Ehhez röviden csak annyit: az elmúlt évben 

életre álmodtam VILÁGUNK címmel egy olyan 
vándorkiállítást, ahol sérüléseikkel élő tehetséges 
barátaim alkotásainak hangulatával azonosulni tu-
dó, saját verseim olvashatóak. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy átlépve me-
gyénk határait, több helyen is szívesen fogadták 
kezdeményezésünk. Ulmi barátaink segítségével 
pedig az alkotásainkat bemutató CD Németorszá-
gon kívül már Hollandiába is eljutott az ott élő 
magyar ajkú közösségekhez. „Határtalanul” bol-
doggá tett. 
 

Kiállításunk alapötleteként alábbi soraim szolgál-
tak: 
 

Világunkért! 
 

Könnyítsünk a világ terhén, ha nyomaszt az élet. 
Mutassuk meg, hogy az ember ismeri a szépet. 

Vállaljuk fel úgy is magunk, ha nem vállal senki, 
mit a világ nem tesz értünk, azt nekünk kell tenni. 

 

Torpantsuk meg rohanását csak egy pillanatra, 
míg egyedi értékeink egymás mellé rakja, 

hogy mielőtt tovább futna közönyétől űzve, 
lássa meg, hogy falaira életünk van tűzve. 

 
Én magam, saját adottságomhoz és lehetőségeim-
hez mérten ilyetén módon próbálom bemutatni 
azt, amit oly sokan szinte lehetetlennek tartanak: 
az igazi összetartozást, egymásra hangolódást, a 
valódi együtt-érzést. 
 
Szép napokat, örömteli élményeket, és sok-sok 
szeretetet kívánok Neked: 

Körmendi Gitta 
 

 
 

Varga Zsuzsanna: Tulipános – kerámiakép 
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Varga Zsuzsanna: Ünnepváró - üvegfestmény 
 

Ünneplőben 
 

Beöltözöm hófehérbe, 
kedvességbe, szelídségbe, 
szeretetbe, megértésbe, 

nevetésbe, dalba, fénybe. 
 

Beöltözöm égszínkékbe, 
puha, meleg ölelésbe, 

becsületbe, tisztaságba, 
békességbe, imádságba. 

 

Beöltözöm Nap-sárgába, 
aranyszínű fénypalástba, 
igaz szóba, bölcsességbe, 
beöltözöm emberségbe. 

 

Beöltözöm szivárványba, 
fenyőerdők illatába, 

csermelyeknek énekébe: 
hadd lehessek én a béke! 

 

 
 

Varga Zsuzsanna: Fénylő Csudaszarvas 
üvegfestmény 

 

FÉNY 
 

A FÉNY, mindennél több. Túl ér a szavakon. 
Ereje szentséges, isteni hatalom. 

 

Világoknak magja, apraja és nagyja, 
a mindenség tiszta, tündökletes Napja. 

 

Igaz, mérhetetlen, parttalan, végtelen, 
őrzője mindannak, ami még kép-telen. 

 

A Fény: remény, öröm, jótékony feledés, 
útjelző, cél, irány, legvégső menedék. 

 

Egészét áhítják lelkükkel a részek, 
Anyja Tűznek, Víznek, Atyja Földnek, Égnek. 

 

Egy vele a szépség, a szíveknek dala, 
az örök Létezés: Fény az Élet maga. 

 

 
 

Varga Zsnzsanna: Teljesség – üvegfestmény 
 

Agapé 
 

Mikor alázattal lehajtottam fejem,  
felemelt egy fényes, angyali szerelem. 
Vágy nélküli tűzben ölelkezett velem,  
rajongással néztem boldogabbik felem. 

 

Csodáltam milyen szép, milyen Istenáldott,  
milyen alázattal hajol a világhoz.  

Dalt zengő némaság értette meg velem,  
ez egy határtalan, mindörök szerelem. 

 

Szentséges érzelem, teremtsünk Fényeket!  
Váltsuk meg a sötét, fájó félelmeket!  

Hadd szüljön életet ez a fényszerelem,  
melyben a mindenség jövőjét ölelem! 

 

Hívjuk menyegzőnkre az egész világot,  
hadd lássa igaznak az angyali álmot,  

s miközben önfeledt élet-táncom járom,  
együtt pördülnénk túl mind-mind: a halálon. 
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Varga Zsuzsanna: Szabadon – üvegfestmény 

 

Csendben 
 

Csendbe burkolózva belső utam járom,  
magamat keresve szívedet találom. 

 

Az idő az eltűnt, nincs, mi kergethetne,  
mintha szűk korlátja ismeretlen lenne. 

 

Hűtlen a gondolat, nincs mit, mihez mérnem, 
lassan feloldódik elkülönültségem. 

 

Olybá tűnik, mintha nem is lenne létem,  
az én vagyok-ságot végtelen-ként élem. 

 

Felviláglik bennem Bölcsek bölcsessége: 
„Minden visszafordul önnön kezdetébe”. 

 

Csendbe burkolózva belső utam járom, 
saját helyem helyén Mindenséged látom. 
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