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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?  
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Azért, mert éppen elkapott Figyelem, s Fegyelem 
megköszörülte a torkát… A nagy Szellem valamit 
mondani kíván, hát jegyzetelem. Az emberekhez 
szól, a Szeretet Hangján, mert az egész Teremtés-
ben mi vagyunk a legfigyelmetlenebb és legfe-
gyelmezetlenebb lények, akik leginkább csak ön-
magunkkal vagyunk elfoglalva. Nem mutatunk e 
gyönyörűségekkel feltöltött élet felé hálaérzetet, s 
nem adjuk át magunkat buzgón a Szeretet és e 
titokzatos Tudatosság megmagyarázhatatlan cso-
dájának. Inkább okokkal, vagy ok nélkül sirán-
kozunk, művészien szenvedünk, s ahhoz meg re-
mek kreativitással meg is alapozzuk a lehetősé-
geinket, minden későbbi felelősségvállalás nélkül. 
Mind ez alatt ott harácsolunk, ahol tudunk, mint-
ha a begyűjtött anyagi fölöslegünk valamit is je-
lentene két galaxis összeütközésének mennyei kö-
zösülésénél – mintha emberi lényegünk csak az 
anyagban tudna megnyilvánulni. 
Ilonka Néni tudta, hogy minden nyomorúságra 
egyetlen gyógyír van – a Szeretet. Feltöltötte maga 
körül az Életet szeretettel és törődéssel, s mindig 
volt ideje arra, hogy másokkal, ne magával törőd-
jön, s hogy az isteni és emberi jóságnak imádság-
ban, versekben, gyöngédségben hálát és kifejezést 
adjon. 
Amíg mi itt a Földön vidáman szipókázzuk járgá-
nyaink kipufogóinak fojtó bűzét, vagy szájtátva 
bámuljuk nagyhatalmaink megsemmisítő, brutális 
hadjáratait bolygónk ősi népei és archaikus em-
lékei ellen, vagy esztelenül mérgezzük és szipo-
lyozzuk ki ezt az élő Csodát, amelyből születtünk, 
s melynek részei vagyunk, addig a Mindenség 
végtelen egységében egy kozmikus világokat fo-
gamzó és szülő, táncjáték energikusan, fenségesen 
halad az Örökkévalóságban – tőlünk látszólag tel-
jesen függetlenül. De ha a hatalmas mennyei óra, 
ami évezredekkel számol, nem percekkel és órák-
kal, elérkezik naprendszerünk ”éjjel 12-jéhez” és 
döbbenetesen megkondul e kísértet-órában, vajon 
felrázza-e az élők és holtak tudatát? 
Földünknek mást nem is kellene tennie, mint egy 
kicsit megrázkódnia, átfordulnia egy számára ké-
nyelmesebb pozícióba, s lám, egy új teremtés-
mítosz bontakozhat ki a felajzott láva-folyókból, 
szulfúr-esőből, ultraviola és ki tudja milyen más 
alfa, béta, gamma- sugárzásból, hogy a mindent 
elsöprő, óriáshullámokról ne is beszéljek, mely 
elementális erők újraformálhatják realitásunkat  

egy pár szökkenő világméretű pillanat alatt. 
Megrettentő gondolatkép ez, de nem ijesztgetni 
akarok vele, csak egy picit perspektívába állítani 
a tudatunkat, mivel olyan napokat élünk át, me-
lyekben egy galaktikus ébredés elkerülhetetlen 
lesz. Csak Figyelemmel és Fegyelemmel tudjuk 
átmenteni magunkat egy felsőbb szellemi realitás-
ba, s ezt a realitást csak a Szeretet hangjának köz-
vetítésével érinthetjük meg. Szeretetért pedig nem 
kell messze mennünk, mert isteni örökségünk, s 
mindannyiunk szívében él, még akkor is, ha so-
kak gúzsba kötötték és ragtapaszt tettek a szá-
jára. 
Magam is megrázkódom e gondolatok súlyától, s 
attól a hatalmas amalgált sötétségtől, amely vilá-
gunkat manapság úgy általában jellemzi. De eb-
ben a beárnyékolódott pillanatban Ilonka Néni 
mosolygó arca jelenik meg a szívemben és érzem, 
ahogy Fegyelem belém karol, és Figyelem odave-
zet a hálószobám ablakához, ami emeleten lévén, 
egyenesen ránéz megcsonkított Nyírfácskámra. 
Megcsonkított, mert valaki lefűrészelte a koroná-
ját. Amikor észrevettem, azt hittem a szívem sza-
kad meg, de már láttam, hogy későn érkeztem.  
Két szép, sudár nyírfácska állt egymás mellett, az 
egyik egy picit a tető felé hajlott. Ezt a fácskát 
csonkították meg, hogy ne hulljon a lombja a te-
tőre, és ne dugaszolja el az ereszt. A Nyírfa sírt, 
zokogott fájdalmában. Amint felfelé áradt benne 
az éltető nedű, úgy csöpögött vére, könnye a föld-
re. Nem tudtam, mit tegyek érte, csak simogattam, 
kértem, ha tud gyógyuljon meg, mert nagyon ked-
ves nekem és kimondhatatlanul sajnálom, hogy 
nem érkeztem időben, hogy megmenthessem az 
atrocitástól. A fácska egyszer csak abbahagyta a 
sírást és a következő tavasszal gyönyörűen kilom-
bozódott a derekánál. Az első dolga az volt, hogy 
egy szép sudár hajtást égbeeresszen, hogy vissza-
nyerje méltó formáját, mialatt friss, zöld lomb-
jaival elfátyolozta csonkulása sebét. Újra itt a 
Tavasz, s a Nyírfácskám rügyezik. Állok a háló-
szoba ablakban Figyelemmel karöltve, és rácso-
dálkozom a Nyírfa behegedt csonkjára. Egy kis-
termetű Harkály hölgy buzgón kopogtatja, s hall-
gatja a csonk üresen kongó válaszait. Már 
harmadik napja dolgozik rajta, megnyitotta szép 
kis kerek bejárattal az elhalt fa-sebet, s ma már 
belül kopogtat, mélyíti, szépíti kicsiny otthonát. 
Időnként megjelenik fejecskéje az ’ajtóban’ és 
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csőréből kiköpögeti a felesleges belső hulladékot. 
A megcsonkított fácska, talán a szeretetemtől, ta-
lán a Természet végtelen élni-akarásától meggyó-
gyult és újraálmodván önmagát, az én szívfájdal-
mamra is gyógyírt adott. Most pedig, az új Ta-
vaszban, tovább lelkesít a Teremtő szeretete, hi-
szen még fácskám elhalt csonkjába is életet lehel. 
Édes kis Harkályszülők jövés-menésének lehetek 
majd szemtanúja, s ha szerencsés leszek, akkor 
Figyelem segítségével elkaphatom a kicsi, vagy 
kicsik kirepülésének pillanatát is. Ugyan ki nem 
látja meg itt a fadoktorban a Természet szimbo-
likus varázsát, a Mindenség szerető, gyógyító ere-
jének mágikus folyamatát? Talán csak az, aki még 
nem társult össze Figyelemmel. S ha még Fegye-
lem is mellettünk áll, akkor talán legközelebb 
megállunk egy pillanatra, mielőtt ilyen és hasonló 
ostoba tettnek adunk lehetőséget az életünkben, 
mint egy szép, egészséges fa kettéfűrészelése. 
Világunk élő, érző, lelkes és tudatos valóság. Csak 
Figyelemmel és Fegyelemmel válhatunk vele újra 
eggyé. 
Meggyógyult a fácskám, szeretet adta. Gyógyu-
lásának csodájával visszaszeretett engem, meg-
nyugtatta a szívem, lelkem felüdítette és feltöltött 
új bizalommal. Ennyi és nem több az Életünk lé-
nyege. Szeretettel kell megérintenünk, Figyelem-
mel követnünk és Fegyelemmel vigyáznunk rá. 
Végig járni az emberi létélmény útját, talán a leg-
nehezebb tudatvállalás, mert van bennünk valami, 
ami más élőlényekből világunkban hiányzik – szá-
mítás és haszonlesés. Nem a szívünkben, hanem 
az énünkben és anyagi javainkban valósul meg az 
öntudatunk. Ha sértődött az énünk és nincs ron-
gyunk, hogy rázhassuk, megsemmisülünk, pedig 
tudjuk, hogy a Mindenség határtalan és végtelen. 
Mégis rettegünk lehetőségeinktől, s az erőnktől is, 
ami adott ahhoz, hogy magunk alakítsuk a sor-
sunkat. Kiszolgáltatjuk magunkat azoknak, akik 
Életfánkat derékban elvágják. Sírunk, vérzünk, 
szenvedünk miatta mi is, mégis engedjük. 

A kis Harkály otthont talált családjának 
anélkül, hogy az élő fát megsértette volna. Talán a 
Nyírfácskámnak legalább olyan gyönyörűsége az, 
hogy egy kis madárcsaládnak otthont adhat, mint 
nekem, hogy ennek a természeti csodának szem-
tanúja lehetek. Mit tudjuk mi emberek, hogy mit 
éreznek a fák? Azt hiszem sokkal mélyebben, 
mint amit elképzelni képesek vagyunk. Egy idős 

rendőrnyomozó, aki az elektromos ’igazmondó’ 
készülékkel dolgozott sok-sok éven át, nyugdíjba 
menvén jobb dolga nem lőn, kipróbálta ezt a mű-
szert fákon és egyéb növényeken is. Amikor egy 
fára rátette az elektromos érzékelőket és megsimo-
gatta, gyönyörű hullámokat írt ki a gép. Amikor 
elindult a fához egy égő gyufával és a levelei felé 
közeledett vele, a műszeren megbolondult az író-
fej, félelmet regisztrált. Ugyanúgy, amikor fűrész-
szel, baltával közelítette meg a fát. Ezt csak egy 
kis gondolati eledelnek tálaltam ide, mindenki jó-
érzésére bízom a következtetést… 
Ilonka Néni magával vitte szeretetének Hangját, s 
világunk nagyon szegény és csendes lett nélküle. 
Úgy éreztem, amikor megpillantottam a kis szor-
galmas Harkály Hölgyet, hogy Ilonka Néni ott mo-
solyog mellettem, s arra kér, hogy tartsam to-
vábbra is fényben szeretetét. 
Én nem vagyok Ilonka néni, de az Ő emlékére 
szeretném, felajánlani ezt a kis írást mindenkinek, 
mint egy megkezdett kaláris első gyöngyszemét, 
hogy fűzzenek hozzá a saját szeretetgyöngyszeme-
ikből egyet-egyet Ilonka Néni lelkének örömére és 
egymás gyönyörűségére. Érzem, hogy ha mind-
annyian Figyelemmel és Fegyelemmel éljük az 
életünket, akkor Szeretetünket Fényben tartani 
sokkal könnyebb lesz, s ha Ilonka Nénire is rá-
mosolygunk gondolatban, akkor szinte magától fog 
működni a szívünkben, mert akik ismerték Feri 
Bácsi Ilonkáját, azok számára Ő maga volt a su-
gárzó, visszatükröződő Szeretet. 
Ha minden nap, ahelyett, hogy a negatív dolgokra 
irányítanánk a figyelmünket, észreveszünk vala-
mit a körülöttünk élő világ apró, nyüzsgő, boldog 
jeleiből, s ha egy-egy szenvedő növényt, vagy álla-
tot látunk, s azokért teszünk is valamit, talán em-
beri méltóságunk értéke is harmonikusabb szfé-
rákba fog emelkedni. Ilonka Néni nevében Üd-
vözlök Mindenkit határon belül, s határon túl. 
Érezzék, hogy most, abban a fényes csillag-
távlatban talán még közelebb ér mindannyi-
unkhoz, mint amikor még itt volt világunkban. 
Akkor meghitt kis konyhájában írogatta kedves, 
figyelmes üzeneteit, most már szívünk meg-
hittségében suttog drága, szerető hangja az Örök-
kévalóságban. 
 

Tibold Makk Szabina 
 
 
 



OLVASÓINK ÍRJÁK 

 91

 

 

HAJNAL GYÖNGYI  

történész írásához 
 

 

Az Ősi Gyökér legutóbbi számában olvastam Haj-
nal Gyöngyi „Adatok a magyar szakrális örökség 
felderítéséhez” c. írást. Ebben, nagy örömömre, 
történik hivatkozás a Világhónap és Világév kér-
déseire. Az írásban elsősorban a Halak korsza-
kával foglalkoznak, de utalás történik arra is, hogy 
a Naprendszer jelenleg a végéhez közeledő Halak  

világhónapban tartózkodik. 
Észrevételemmel nem kritikát akarok gyakorolni, 
csak azt kívánom megjegyezni, hogy a Védikus 
hagyományok szerint, a Naprendszer már több 
száz éve a Vízöntő Világhónapban tartózkodik. 
A Védikus hagyományok szerint a Naprendszer 
i.e. 3102. február 17-18-án lépett a Kos jegyébe. 
Ha ezt a számot igaznak fogadjuk el, és hozzáa-
dunk folyamatosan 2160 évet, akkor ki tudjuk 
számítani, hogy az elmúlt Világévben mikor kez-
dődött az aranykor.  

 

LEVEZETÉS 
 

I. e. 3102 + 2160 =  5262 /Rézkor kezdete/ Bika jegye 
I. e. 5262 + 2160 =  7422 /Bronzkor kezdete/ Ikrek jegye 
I. e. 7422 + 2160 =  9582 /Ezüstkor kezdete/ Rák jegye 
I. e. 9582 + 2160 =11742 /Aranykor kezdete/ Oroszlán jegye 

 

Ha ellenben levonunk folyamatosan 2160 évet, akkor azt tudjuk kiszámítani, hogy hol tartózkodik 
napjainkban a Naprendszer. 

 

LEVEZETÉS 
 

I. e. 3102 – 2160 = 942, a Kos Világhónap vége és elkezdődik a Halak Világhónap. 
I. e. 942 + i. u. 1218 - 2160, ami azt jelenti, hogy i. u. 1218-ban a Halak Világhónapnak vége és el-
kezdődik a Vízöntő Világhónap. 
I. u. 1218 + 2160 - 3378, a Vízöntő Világhónapnak vége és kezdődik a Bak Világhónap. 
 
Mi a helyzet most? 
1218 + 790 = 2008 
Az idő szerkezetének vizsgálatakor szembetűnő, 
hogy az időben egymástól minőségileg eltérő kor-
szakok, ciklusok váltják egymást. Az esemény 
nem történhet bármelyik pillanatban, az idő minő-
sége változó. Spirális mozgásban/csigavonal feje-
ződik ki a kozmológiai változások ciklikussága. 
Vissza- visszatérőben követik egymást a teremtő, 
megtartó és pusztító fázisok, a lassú és a gyors pe-
riódusok. A centrumból kiinduló mozgás a terem-
tés fázisa, ezt követi a fenntartás és a világciklus a 
pusztulás-újrateremtés idejével ér véget. Az idő 
tradíció szerint nem mennyiség, hanem minőség, 
nem lineáris, hanem ritmikus, nem egyöntetűen és 
meghatározatlanul folyik, hanem ciklusokra, pe-
riódusokra törik szét, amelynek minden pillanat-
ban jelentése van. 
 

IRODALOM 
 

Az I. e. 3102. február 17-18. dátuma a Naprendszer moz-
gásával kapcsolatban, eredetben megtalálható, Várkonyi 

Nándor: Sziriat oszlopai c. könyvben, a 42. kiadásban, 
Kiadási év: 1943. Kiadó: Királyi Egyetemi Nyomda. 
 

Szerepel még az ugyancsak Várkonyi Nándor: Az ötödik em-
ber c. könyvben. 
 

Legújabban megjelent: Árgyusi Imre: Ősmagyarok imád-
koznak c. könyv, 43. oldalán 
 

Molnár Ferenc 
 
 
 
 

VÉLETLENÜL 
 
 

„Véletlenül” otthon maradt a szertartási köntö-
söm, ami csak Pilisszántóra érkezésünkkor tuda-
tosult bennem! Attól kezdve, a dobogókői szertar-
tásig állandóan foglalkoztatott, vajon miért történt 
ez így? Vajon rosszul csinálok valamit, nem kel-
lene itt lennem? Vagy csak szertartást nem tehe-
tek? Vagy más oka van? E kérdésekkel ostromol-
tam magamban Istent. Mindenesetre, így a koro-
nát nem tehettem fel! Nem állhattam be Heffner 
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Attiláék közé sem, amit valószínűleg megtettem 
volna, ha ott a köntös. A Sziklaszínházban csupán 
letettem a koronát Attila, Czeke András, Kanalas 
Éva, és Fehér Holló Őskűék elé egy kőre, hadd 
vezessen bennünket. Míg itt a sokaságnak szólt a 
szer, fenn a kegyhelyen csak tizedannyian vol-
tunk. A felfelé vezető úton egyikünk egy álmát 
idézte fel, melyben egy piramis és a beavatás ját-
szotta a főszerepet. Mintegy rávezetett minket (bár 
akkor még ezt nem gondoltuk) a későbbi törté-
nések jelentőségére. Nem véletlen ugyanis, hogy a 
8000 Szent Dob Szertartást a Mexikói Otomi Szer-
tartási Központ hirdette meg, ahol piramisok a 
naptemplomok. De az sem véletlen, hogy a föld 
szívcsakrájánál tartottuk a szert, s pont nagypén-
teken, Jézus Krisztus Urunk halála, és Mátyás ki-
rályunk koronázási és halála napján. És ez a halál 
a feltámadásba vezetett és reméljük, vezet ma is 
mindenkit, ki a Teremtő hívó szavát meghallja! 
Meghal benne a sötétség, s egyre több lesz benne 
a fény. 
 
Mikor felértünk a Mária-kegyhelyre, letettem a 
koronát Mária elé, ahogy 1994. 06. 24-én, a bea-
vatásomkor is. Akkor azonban később fejemre ke-
rült a korona! Most nem! Most végig Mária előtt 
volt! Én pedig beálltam egynek a sok közé, és itt 
az egyik oka, hogy otthon maradt a köntös, öltö-
zetemmel is közéjük simulva tarthattam velük a 
szert! Szertartásunk után megkaptam a vissza-
igazolást! Nem hogy rosszul, de nagyon jól tettem, 
amit tettem, mert mindenki érezte, néhányan lát-
ták is a jelenlévő gyönyörű erőket, és egy kritikus 
szemléletű leány dicséretét is kivívtam: „Nagy 
szíved van! Nagy a szeretet benned!” – mondta. 
Véleményem szerint, ma ismét egy fokozatát éltük 
át a nemzet megkoronázódásának! Ez elkezdődött 
Pap Gáborék Szent Korona szertartásaival, ezek 
készítettek fel a tudati változás megindításával. 
Most, a második lépcsőben koronám által szellemi 
és lelki szinten is megkoronázódott a magyarság, s 
világszerte, és ezt épp a Szent Dob szertartáshoz 
kapcsolódás biztosította, s nem csupán a magyar 
ajkúak, de minden jóakaratú lélek számára, hi-
szen tudásunk szerint minden ember magyar, ki 
lelkét helyezi előtérbe, s tudását szeretetén ke-
resztül érvényesíti csak. Isten kegyelméből felis-
merésem az is, hogy bár Mexikóban azzal indítot-
ták a 8000 Szent Dob szertartást, hogy ők fogja- 

nak össze szeres csoportokat, Isten felhasználta jó 
szándékú szervezkedésüket, hogy a föld szív-
csakrájánál létrejövő erők kiterjedhessenek ez-
által, az egész világra! Köszönet és hála minden 
résztvevőnek! 
Hogy koronám a Szent Korona kinyújtott keze, 
ezt, a szer előtt, itt is el kellett mondanom, s ép-
pen a korona-másolat szintén „véletlen”, Pesten 
hagyásával, s akkor az én koronám központba he-
lyezésével, erősödött meg bennem, és másokban is 
e tény. Amúgy, mint Kos szülöttnek (03. 27.) is 
szerepem volt itt. 
 
Most már csak valósítani kell magunkban a fényt! 
El kell indulni a Napúton! Fel kell hágnunk a 
Tejútra, mint őseink tették, mint Csaba Királyfi 
is! Nyilas jegyűekként, nyílást kell ütnünk ma-
gunkban, hogy fényünk kiáradhasson! El kell kez-
denünk emberként élni, egy embertelenné vált vi-
lágban! Hogy a világ, mely kezdetben fényes volt, 
hiszen Isten azzal kezdi a teremtést: „Legyen vilá-
gosság!”, újra fény telivé váljék, ahogy köröttünk 
is, most növekedik a fényes órák száma, úgy ben-
nünk is növekedjék a szeretetfény! 
 
Szóltam, úgy legyen! 
 

Hervay Tamás 
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