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Búcsúztatom Badiny Jós Ferenc professzort, mint a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Ki-
rály Magánegyeteme díszdoktorát, s szakalapító professzorát. 1996-ban olvastuk a Pártus Jézus c. kéz-
iratát, s ez a mű mindnyájunk számára gondolkodásbeli válaszutat jelentett. Valamennyien istenhívő 
emberek vagyunk, de ettől a pillanattól kezdve, már tudtuk, hogy a Badiny Jós Ferenc gondolati szű-
rőjén átesve kell istenhívőnek maradnunk, a Pártus Jézusban felvezetett kérdések tüzében. A kihívása 
lelkiismereti kérdés volt, elkötelezettségi szintig. Beszélgettünk, vitáztunk, de én magam éreztem, hogy 
ezt a kérdést senki más nem oldja meg helyettem, ezt végső kicsengésében az én levelem fogja világossá 
tenni: vállaljuk-e ennek a bátor öreg embernek a kétségeit és a továbbiakban együtt gondolkodunk vele, 
vagy vízmentén lavírozunk. Végül, megírtam Buenos-Airesbe a levelet, s elfogadásunk jegyében meg-
hívtam a Mezopotámiai tudományok tanszékvezető professzorául magánegyetemünkre. A levelet a pos-
tázóba tettem, s hazamenvén, lehunytam a szemem és mélységek mélyből különleges képek tolultak lel-
ki szemeim elé. Sugárzó arany fény közepében gyöngéd mosolyú, gyönyörű nő arca bontakozott ki előt-
tem, aki sosem érzett szeretetett sugárzott. Ez a szeretet-élmény elmosta az eddigi félelmeimet. Már 
nem volt fontos, hogy hányan és hogy kik fognak hátat fordítani intézményünknek és nekem, mert a 
szeretet-áradat, ami belülről, felülről jött, jelentéktelenné tette azt, ami a földről várható. Díszdoktor 
avatásán, a vasgyári református templomban nyilvánvalóvá tette szellemi elkötelezettségét a magyarság 
ügye iránt, azt, amit mi is zászlónkra tűztünk, s még egy fontos dolgot, hogy az elkötelezettség meg-
éléséhez belső hév kell. 

Nem mérföldkő volt az életünkben, hanem országjelző hatású. A Badiny Jós Ferenc elfogadásával 
Isten országát fogadtuk el, s hazánkat is, magunkat is ide helyeztük örök bizalommal. Megértettük, hogy 
a belső hév fényvilágában válik prófétikus erejűvé a tudás bizonysága. 

Valamennyiünk szellemi mestere volt, s rávezetett az általa előkészített útra azáltal is, hogy haza-
költözése pillanatában ünnepélyesen átadta egyetemünknek az Ősi Gyökér c. folyóirat szerkesztői jogát, 
s minket tekintett szellemi utódainak, 1999-ben. Ő maga már 26 éve írta, sokszorosította és szerkesz-
tette a lapot Buenos-Airesben, s e kis kéziratos kiadványon át szervezte a megújuló magyar nemzedé-
keket. Kis, régi írógépen összeállított munkája, mint a jövendő tudományos és nemzeti életének gerince 
működött és maga köré gyűjtötte a nyitott szívű magyar gondolkodókat. Az Ő kis, pár oldalas kiadvá-
nya tartotta bennünk a lelket, hogy bízzunk a magyar jövőben, hogy van kibontakozás, hogy a magyar-
ság nem egy a népek között, hanem a népek lelkiismerete, hogy a magyarság a mag, Isten gondolatának 
őrzője, hogy Isten akkor is őrzi népét, ha látszólag, a lineáris időt élők bundás indulatai ellenünk dol-
goznak. Mert megtanított arra, hogy az idő éppúgy gömbölyű, kerek, mint minden a világon, hogy nincs 
eleje meg vége, hogy Isten a körkörösség szentségén át valósítja meg akaratát és így, akik ezt tudják, 
mindig a linearitás felé kerülnek. 

Március 10-én péntekén a Magyarok Háza kávézójában Rostás László építész éppen egy könyvére 
hivatkozott, beszélgetésünk közben. Eljött hozzánk Feri bácsi, elbúcsúzott, de lelke ereje, szellemiségé-
nek ékes pecsétnyomata itt maradt közöttünk. Ő tudta, hogy a pecséthengerek a régi, mezopotámiai tu-
ráni nép lélekhitének bizonyságai. 

Badiny Jós Ferenc a nyugati ég kapuján tért meg keleti őseihez. Életműve nem kreált, kiagyalt tu-
dománykodás, hanem a szerves műveltség élő, virágos ága, amely magházában a jövendőt érleli.  

Drága mesterünk, nem búcsúzunk, követünk. Isten óvjon mindnyájunkat. 
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