
„Az ember részére a szeretet a 
legegyenesebb és a legkedvesebb út az  

Istenhez” 
 

 
 

Száztíz éve, 1909. június 3-án született a Losonc melletti Gácson (ma Halič a neve) Badiny 
Jós Ferenc sumerológus, őstörténész professzor. Rá emlékezünk. Emlékezésünket életének néhány 
meghatározó mozzanatával kezdjük, summázatával folytatjuk, végül az évfordulós ünnepségről 
szólunk. 

Családja Balassagyarmatra költözvén itt járt gimnáziumba, majd a Ludovika Akadémián 
kapott tüzér- és repülőkiképzést. Pályafutását tényleges tisztként kezdte, majd miután kivált a királyi 
hadseregből, a Budapesti Műegyetemen folytatta tanulmányait. 

A háború után Argentínába vándorolt, ahol sumerológiával kezdett foglalkozni. A római 
Institutum Pontificum Biblicumban kutat és tanul P. Deimel iskolájának követőjeként. Ugyanitt nyerte 
el képesítését és kapott engedélyt a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen felállítandó Sumerológiai 
tanszék létesítéséhez. 1966-ban bízta meg az egyetem rektora a tanszék vezetésével.  

Már az 1971-ben kezdődő tanévben meghirdetett előadásaira 21 argentin rendes hallgató 
iratkozott be. Tantárgyai voltak: a sumír nyelv és az ékírás, a mezopotámiai kultúrák története, a 
mezopotámiai vallások.  

Badiny Jós Ferenc őstörténész a sumír-magyar nyelvazonosság hirdetője és bizonyítója. 
Tagja volt a Nemzetközi Orientalista Kongresszusnak, s 1967-ben az Egyesült Államok-beli Ann 



Arborban az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumír és babiloni eredetét igazolta. 
1971-ben a canberrai kongresszuson a Pártus Birodalom sumír tradícióin át a pártus nép 
magyarvonatkozásait mutatta ki. 

Hazatelepülése után röpke pár év alatt átírta a magyar közgondolkodást. Tudós volt, akiről a 
„hivatalos” tudomány mindmáig nem vesz tudomást, sőt dilettáns és félművelt embernek jellemzik, 
aki kimazsolázta mások művét, amelyet aztán saját néven megjelentetett, „tanítása” tudománytalan, 
hamis feltevésen alapul, stb. Ám mi azt valljuk, hogy életműve túllép minden ma még 
„tudományosnak” hirdetett kereten. Gondolkodásával, műveivel a magyarságot szolgálta, örök 
felejtésre ítélt igazságokat mondott ki és bizonyította tételeit. Megismerése, megértése és elismertetése, 
megérdemelt rangra emelése nem történt meg, ám csak idő kérdése... 

Élete utolsó percéig dolgozott, előadásokat tartott, követte mesterét: Jézust. Mint ahogy a 
2007. március 21-i búcsúztatáson a temetési gyászszertatást követő gyászmisén elhangzott: „Isten 
követe volt.”  

Ősi Gyökér címmel őstörténetünkkel foglalkozó tudományos folyóiratot szerkesztett (I. – 
XXVI. évfolyam), amelyet a Miskolci Bölcsész Egyesület jelentetett meg. Az egyesület Nagy Lajos 
Király Egyetemén az Ókori – közel-keleti és sumerológiai tanszék tanszékvezető és az egyetem 
díszdoktori címmel kitüntetett egyetemi tanára volt. 

Művei: KÁLDEÁTÓL ISTER-GAMIG I-III., MAH-GAR A MAGYAR, AZ ESZTERGOMI 
– ISTER-GAMI OROSZLÁNOK TITKA,  KÁLDEUSOK ÍRÁSA SZERINTI MAGYAR BIBLIA, 
IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG, A MAGYAR NEMZET 
TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, JÉZUS KIRÁLY – A PÁRTUS HERCEG,  A MAGYARSÁG 
EREDETE ÉS A BOLDOGASSZONY, A TÁLTOS ISTEN és a többi műve ezután válik mind 
szélesebb körben ismertté, írójának küldetése teljessé. 

Badiny Jós Ferenc kétszer tisztelte meg jelenlétével és előadásával a Palóc Társaság Örökség 
Népfőiskolai Táborát. Először 2002 júliusában, utoljára 2005-ben, 96 éves korában látogatott 
Ipolyságra. Ekkor ezt írta a Palóc Társaság vendégkönyvébe: „Kérem a Magyarok Istenét, hogy áldjon 
meg minden ipolysági Magyar Testvért, aki őrzi és tanítja nemzeti hagyományainkat. Igaz-magyar 
szeretettel Prof. Dr. Badiny Jós Ferenc” .  

Most 2019. június 2-án, születése 110. évfordulóján szülőföldjének képviselői, losonci és 
ipolymenti palócmagyarok a budapesti Farkasréti temetőjében levő urnasírjához zarándokoltak, hogy 
kegyelettel emlékezzenek Palócföld nagy fiára. A megemlékezésen közreműködött a losonci Serly női 
énekkar Gaál Ildikó karnagy vezényletével. Demecs Andrea, a Csemadok Losonci Alapszervezet 
elnöke „közvetítette” a professzor szavaival a Felső-világ üzenetét, Hajdók Hajnalka pedig Szőke 
István Atilla A lélek útján c. költeményét olvasta fel.  

Az ünnepség szónoka Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője volt. Beszédében 
felidézte kapcsolatát a professzor úrral, akit Szörényi Levente vitt be a szerkesztőségbe s mutatta be a 
lenyűgöző szellemiségű idős férfit, a sumerológus professzort Argentínából. Szellemi és lelki 
hazatérése nagy részben a nagyszerű zeneszerző-énekes és őstörténész Szörényi Leventének 
köszönhető – mondta Bencsik András. A professzor hazatérve valójában átírta a magyar 
közgondolkodást s megnyitotta az utat a kíváncsiság bátorsága felé. Zsilipet nyitott fel, amelyen 
beáradt a szűk és elgyávult jelenbe a végtelen gazdagságban áradó történelem. Elhalt mítoszokat 
támasztott fel, ledöntött isteneket állított talpra, örök felejtésre átkozott szentélyek ajtaját tárta fel, s 
mindezt úgy, hogy ne fájjon az igazat megismerni az igazságra szomjas sokaságnak. Előadásain 
hangsúlyozta: „Egy szentet sem kell megtagadni, a Szentírás egyetlen sorát sem kell elvetnie annak, 
aki megismeri Jézus urunk igazságát”. A három ősi érték: a Test, a Szellem és a Lélek  harmóniája, 
melyre Badiny Jós Ferenc műveivel ablakot nyitott, teljes és tökéletes. Tisztelet néked, Professzor Úr!                   



– fejezte be méltatását Bencsik András. A kegyelet koszorúi, virágcsokrai borították be ezután a sírt, 
majd a nemzeti imánk eléneklésével fejeződött be a megemlékezés. 

A Farkasréti temetőben a magyar közélet, művészetnek számtalan neves alakja pihen. Az 
emlékezők ezek közül is felkerestek néhányat Imre Kálmán vezetésével, akinek  kapcsolata Badiny Jós 
Ferenccel a 90-es évek elején kezdődött, barátsággá nemesedett és a professzor haláláig tartott. Imre 
Kálmán szerint Badiny Jós Ferenc „Emberi és tudósi nagyságát mutatja, hogy tények felmutatásával 
hagyta magát meggyőzni, nem ragaszkodott olyan tézisekhez, amelyekről kiderült, hogy nem 
helytállóak. Lázasan kereste az új utakat, megközelítéseket, és azokat be is építette saját elképzeléseibe. 
Hitében az Úr Jézust és édesanyját, Szűz Máriát mélyen tisztelő ember volt, ha nem is mindig a kánon 
szerint imádkozott hozzájuk. Nem akart új vallást, nem akart magyar vallást alapítani, bárhogy is 
kérlelték.” Komoly meggyőződéssel mondta: „Mindenki imádkozzon úgy, amint Édesanyjától tanulta, 
de az IGAZSÁG létezik, VAN.” Imre Kálmán építészmérnök létére számos őstörténettel és ékírással 
kapcsolatos tanulmány szerzője. Fordításában jelent meg Deimel: Sumer nyelvtan, Grover S. Krantz 
Az európai nyelvek földrajzi kialakulása c. munkája, valamint Angela Marcantonio Urali nyelvcsalád 
és A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete c. tanulmánya. Szerzője A magyarság őstörténete 
új megvilágításban c. kötetnek és társszerzője a Magyarságtudományi tanulmányoknak is. A Serly 
énekkar Bartók Béla és Kodály Zoltán sírjánál még dalra is fakadt… 

A Badiny Jós Ferenc magyarságtudósra való emlékezés fogadással ért véget az Éhes Farkas 
étteremben, amely Szabó Juditnak köszönhető. Szabó Judit volt az a személy, aki a professzor életének 
utolsó éveiben, hónapjaiban szerető társa, gondviselője volt, akit „kislányának” fogadott s aki azóta 
hűséges ápolója „Apuka” emlékének. 

Hazafelé utaztukban a megemlékezők megálltak Balassagyarmaton, hogy ott is megkoszorúzzák 
azt az emléktáblát, amely a professzor gyermekkori házát ékesíti. A ház az Ady Endre és a Szondi utca 
sarkán áll. Felirata szerint  

„E HÁZBAN TÖLTÖTTE IFJÚKORÁT PROF. BADINY JÓS FERENC (1903 – 2007) A 
SUMÉR ÉS A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET KUTATÓJA. AZ EMLÉKTÁBLÁT A TUDÓS 
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN ELHELYEZTETTE BALASSAGYARMAT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA,  A CIVITAS FORTISSIMA KÖR ÉS A PALÓC TÁRSASÁG 2009.  

Itt Demus László helytörténész szólt a házról, környékéről, amely az ifjú fejlődését 
meghatározta. Csallóné Majoros Erzsébet Sajó Sándor Magyarnak lenni c. költeményét mondta el, 
mielőtt a koszorúk a helyükre kerültek.  

Befejezésül álljanak itt Badiny Jós Ferenc sorai, tegyük a magunkévá, higgyünk igazában! 

A FELSŐ-VILÁG ÜZENETE 

 

„Nem sok idő múlva egy nagy titok, mely az egész magyar múltról fellebbenti a fátylat, a Világ 
szeme elé tárul... és a Világ megszégyenül! 

Elismeréssel tekint majd a megcsonkított, szétzúzott magyar népre. 

A hideg szívű politikusok gaztettei nyilvánosságra jutnak: tönkrezúztak egy népet, mely 
szellemileg sokkal magasabb szinten állt, mint azt a Világ gondolta. Az őseredet tudata 
megvilágosítja, felemeli, megtisztítja majd a lelkeket. Mélyreható irányításokat nyer, hazát növeszt 
és kiteljesedik a szellem! 

Öntudat elvesztésével elpusztul az erkölcs is, de az öntudat visszaszerzésével megteremtődik a 
tiszta élet is. 



Fölemelt fővel fogtok járni a Világ színe előtt, mert az Igazság világossága Fényt ad minden 
homlokra... 

Legyen szívetekben a Jézusi szeretet békéje és éljetek a nagy események várásával és 
reményével. – Emelje fel szíveteket a szomorúságból az a biztos tudat, hogy jó helyen vagytok, jó 
föld, Szent Föld az, amelyen éltek...! 

Az ősök őrködnek a határokon, az ősi bérceken és óvják, védik népeteket. 

Az Isten karja vezérel benneteket...!” 

 

 

 

 

 

Képek:  
 

 
A sír körül 

 



 
A Serly női kar énekel 

 

   
Bencsik András és Demus László     Hajdók Hajnalka verset mond 

 
 



 
Bencsik András, Demus László és losonciak 

 

 
A professzor sírja 

 



 
Csallóné Majoros Erzsébet verset mond 

 
 

 
A balassagyarmati emléktábla 


