
SZÜKSÉGÜNK VAN MEGÚJULÁSRA 
 
A magyar őstörténeti kutatás egyik legnagyobb alakja, a sumerológus Badiny Jós Ferenc 

professzornak állított emléket születése 102. évfordulóján a Palóc Társaság. 

 
Badiny Jós Ferenc a Losonchoz közeli Gácson született 1909. június 3-án és 2007. március 10-

én tért vissza teremtőjéhez, tehát életének 98. évében. Tudós volt, aki elhalt mítoszokat támasztott 
fel, aki utat nyitott a kíváncsiság bátorsága felé, hogy erre lépve s ezen az úton  haladva végtelen 
gazdagságban táruljon elénk ősi, igaz történelmünk. Az igazságot kereste, az igazságot hirdette, 
ezért volt mellőzött, elhallgatott, tudomásul sem vett kutató és tudós. Mert „az igazság hirdetése 
mindig forradalmat okoz a hamisságban”, ezért taszították ráaggatott hamis jelzőkkel a 
jelentéktelenségbe. A professzor műveit azonban az egész világon olvassák a magyarul tudók, e 
művek által egyre többen nyernek bebocsátást ősi gyökereink birodalmába s lesznek ősi titkaink 
tudói. A Tudás Népe lassan ráébred nagyságára, mert az ősi gyökér él! És tanít! 

A professzor 102. születésnapján, június 3-án délután a losonci Magyar Kulturális Központ 
megtelt érdeklődőkkel, tisztelőkkel. Hahn Duray Éva háziasszony, a Csemadok Losonci 
Alapszervezetének elnöke üdvözölte a megjelenteket, köztük Fuksz Sándort, a Magyarok 
Világszövetsége Felvidéki Országos Tanácsának elnökét, Medvácz Lajost, Balassagyarmat város 
polgármesterét és a küldöttség többi tagját, Szabó Juditot, aki fogadott lányaként élete utolsó 
pillanatáig a professzor mellett volt. Z. Urbán Aladár tárta a közönség elé a professzor születése 
előtti és gyermekkori családi eseményeit, amelyek Losonchoz is és Balassagyarmathoz is fűződnek. 
Hajdok Hajnalka és Hahn Duray Éva Badiny irodalmi alkotásaiból olvasott fel részleteket, majd A 
palócok ősvallása c. előadás megtekintése következett DVD-ről. Az előadás a Palóc Társaság 
Örökség Népfőiskolai Táborában hangzott el 2005-ben Ipolyságon. Badiny professzor az 



előadásban részletesen elemezte és példákkal nyomatékosította a palócok hajdan volt szokásait, 
hagyományainak eredetét és az átmentett mai változatait a zsidókereszténységbe.  

A Magyar Kulturális Központban az alkalomra kiállítás is nyílt. A képek Badiny Jós Ferenc 
életének, a palóc szülőföld, az argentínai évek és a máriaremetei utolsó hónapok egy-egy beszédes 
pillanatát örökítették meg. Az érdeklődők a professzor könyveiből is vásárolhattak. 

A szoboravatásra ezután került sor. A helyszín a Ráday u. 5. számú ház udvara. Itt Hajdok 
Hajnalka tolmácsolásában elhangzott a Hozzád szólok, Uram! c. Badiny-imavers, majd Fuksz 
Sándor mondott avató beszédet. Oláh Szilveszter mellszobrát H. Duray Éva és Z. Urbán Aladár 
leplezte le. Szabó Judit keresetlen szavakkal mondott köszönetet a Palóc Társaságnak, amiért hűen 
ápolja a magyartudós emlékét, a szobrászművésznek az élethű ábrázolásért. Ezt követte a 
koszorúzás majd a közös ima. 

Az emlékezés ezzel még nem ért véget, Balassagyarmaton, ahol Badiny Jós Ferenc iskoláit 
végezte, folytatódott. Először az Ady utca – Szondi utca sarkán álló háznál, ahol 2009-ben, a 
születés 100. évfordulóján emléktáblát avatott a város, a Civitas Fortissima és a Palóc Társaság – 
rótta le kegyeletét a tisztelők köre, majd a Svejk vendéglőben a Palóc Társaság adott fogadást az 
ünnepség résztvevőinek. 

Az ősi gyökér valóban él és tanít. Igaz az is, hogy Badiny Jós Ferenc is él műveiben és tanít 
műveivel. Műveivel, amelyek egy igaz ember lelkivilágát s egyben őseink lelkivilágát tükrözik, 
amely tükör a Felső-Világ üzenetét közvetíti felénk: 

 
„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!” 
 
Ezt az üzenetet meghallja, akinek van füle, látja, akinek van szeme, magáénak vallja, aki 

magyar. Ez az Égi Üzenet őseink lelkiségét tárja elénk, s a Segíts Ég! kiáltásunkra a segítség is 
megérkezik, ha tudjuk és hisszük: 

 
„Mi, magyarok, Túr nemzetsége vagyunk. Istent keresők, tökéletességre igyekvők: a nagy 

világosság, az örök fényforrás: Napunk felé tekintők. 
Fel, fel tehát a magasságba! Lelketek sorsdöntő pillanatában napbíró tekintettel, sasokként 

szárnyaljatok! Egykoron mégiscsak vége lesz a hosszú csatának és eltakarodik a rossz, mivelhogy 
nem bírja elviselni a jóságnak ragyogó, tiszta tekintetét. Fel tehát a küzdelemre: legyőzni a rosszat 
és úrrá tenni a jót. 

Ti pedig, akiknek értelme immár megvilágosodott – ne tétlenkedjetek, hanem menjetek el 
mindenfelé, ahol magyarok élnek. Tudásotokból adjatok mindenkinek. 



Istenünkért, országunkért, népünkért éljetek és munkálkodjatok mindenkor és minden időben. 
Így lesz egész életetek és halálotok is áldott.” 

 
Szükségünk van a megújulásra – írtuk beszámolónk elé címnek. Valóban. De ennek „a 

megújulásnak alapja csak szent hagyományaink ismerete, vallásos kegyelettel való ápolása és 
igaz történelmünk tudatosítása lehet” – szögezte le Badiny Jós Ferenc professzor. 

 

SZOBORAVATÓ BESZÉD 
 
Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 

Emlékhelyet megjelölni, táblát, szobrot avatni: mindennapos dolognak számít, hiszen lépten-
nyomon találkozunk velük, amint a "nagy elődök" példás életére,művére hívják fel a figyelmet – 
vagy csak egyszerűen jelzik, hogy itt született, járt, lakott a megbecsült személy. 
Badiny Jós Ferenc mellszobra különös jelentőségű, nemcsak az utókor tiszteletteljes főhajtására kér, 
de inti, figyelmezteti a jelenlévőket – és főleg az itt nem lévőket. 

A Palóc Társaság nemes kezdeményezése, hogy Losoncon, a születési hely szomszédságában, a 
csonka haza határain túl emeljen szobrot a világhírű, de otthon elhallgatott, mellőzött tudósnak 
szimbolikus értékű. Figyelmeztetés a magyarnak nevezett Tudományos Akadémia és kormányzat 
felé, de számonkérése is annak a közhangulatnak, hogy a magyar szó már nem kívánatossá, mi több 
üldözendő jelzővé válik a közbeszédben is… 

De az elhallgatás és kirekesztés éppen a tudományok világában válik megbocsájthatatlan  
mulasztássá, mi több bűnné, hiszen a tudomány csak az új ismeretek, felfedezések befogadása által 
válik azzá, ami lényege: az igazság felragyogásából ránk özönlő isteni ajándékká. 
De az érthetetlen és megmagyarázhatatlan közömbösségre is az életműben találjuk meg – részben – 
a magyarázatot.  

Történelemoktatásunk- ebből következik, hogy történelemszemléletünk is -  a mindenkori 
győztesek felfogását és érdekeit szolgálják. Azoknak az érdekeit, akik már több száz éve írják 
történelmünket, és – Badiny Jós Ferenc szerint is – tűzzel-vassal irtották ki népünk lelkéből 
hagyományainkat, ősi vallásunkat, Istenünket. 
Tisztelt Ünneplő Közösség! 

A szomszédos Gácson fakadt az élet, és mint az ér az óceánig serdült az ifjúból a haza 
szolgálatát vállaló katonatiszt, majd az óperenciás tengeren túl második hazája Argentína fogadta 
be, hogy ott teljesedjék ki tudományos pályája, de ezen a sikeres pályán is végig népét szolgálja: a 
magyarság eredetét, történelmét, vallását kutatva a Magyar élet hitbéli alapvetéseit fogalmazza meg. 
Így ír: "A HIT valójában nem más, mint az igazság ismeretéből származó öntudat. " 

" Micsoda mélység és magasság fogalmazódik meg ebben az egyszerű mondatban! 
Folytatva a gondolatot: "…amig a MAGYAR HIT a nemzet ápolásával, tanításával, gyógyításával, 
az életszükségletek megadásával – minden feltétel nélkül – életet biztosít, addig az új vallás – a 
zsidó- kereszténység – csak azt fogadja be, aki ennek a vallásnak szabályait, előírásait teljesíti és 
eltartja a vallásszervezet papjait, püspökeit, mindenkor és mindenütt – szolgai alázattal. " 
 

Keresztelt és hitben nevelkedett katolikusként döbbentenek meg ezek a gondolatok, és azt 
hiszem mindannyiunk hívő vagy hitetlen lelke rezdül új hullámokon, hiszen nemcsak magunk lelki 
üdvösségéről kötelességünk gondoskodni: nemzetünk egészéért vagyunk felelősek. 
Márpedig látnunk kell, hogy az európai civilizáció bölcsőjéből épülő világrendszer végnapjait éli. 
És elsősorban nem a gazdasági összeomlás, nem a pénzügyi csődök következményeként. Az okokat 
az erkölcs, az emberi értékek leépülésében, totális hiányában kell keresnünk. És az új életet – mert 
lesz új élet – csak új alapokon lehet építeni. Badiny Jós Ferenc igazságai megkerülhetetlenek 
lesznek az alapozásnál. 



Tisztelt Emlékező Közösség! 
Megtért a nagy ember, Badiny Jós Ferenc szülőföldjére. 

Emlékműve és emléke segít majd árván maradt, a haza testéből kiszakított utódainak, hogy 
készüljenek a feltámadásra, az új élet követeiként egy igaz Magyarország boldog ölelésében. 

A Magyarok Világszövetsége és Patrubány Miklós elnökünk köszönetét tolmácsolom a Palóc 
Társaságnak, Urbán Aladár elnök úrnak, és mindenkinek, aki hozzájárult e gyönyörű alkotás 
létrehozásához és e felemelő emlékünnepség megszervezéséhez. A Magyarok Istene segítse 
továbbra is munkájukat! 
Fuksz Sándor 

 
 

Szabó Judit avatáskor elmondott beszéde 
 

Szívemben sok-sok szeretettel készültem erre a napra. Apuka, aki nekem egy személyben 
testesítette meg a Nagypapámat, az Apámat a Társamat, a lelkemnek fele volt és marad, nagyon 
megérdemli, hogy emlékét méltó módon ápoljuk és soha ne feledkezzünk meg róla.  

Élete során fáradságot nem kímélve dolgozott, munkálkodott nemzetéért, ment előre a 
számára kijelölt úton, nem törődve az Őt ért támadásokkal. Hiszem, hogy eljön az idő, mely ŐT 
fogja igazolni. 

Emberi tulajdonságait tekintve is példaképként állhat előttünk. A kisugárzása, sármja, 
kedves mosolya mindenkit magával ragadott, aki csak egyszer is találkozott Vele. 

Bölcs és megfontolt tanácsokkal segítette a hozzáfordulókat. Az akaratát soha senkire nem 
kényszerítette rá. Mindig azt mondta „mindenki imádkozzon úgy, ahogy azt az Édesanyjától 
tanulta.” 

Megköszönöm Fuksz Sándor Úr  méltató megemlékezését, és azt hogy jelenlétével 
megtisztelte az ünnepet. 

A Palóc Társaság, élén Urbán Aladárral nagyon sok fáradozással, harccal, érte el azt, hogy 
ma itt lehetünk és együtt emlékezhetünk, ünnepelhetünk. Szívből jövő köszönetemet és hálámat 
szeretném feléjük kifejezni. 

Szeretném megköszönni  Oláh Szilveszternek, a szobor alkotójának  a munkáját, mely méltó 
módon állít emléket e Nagy Tudósnak, hogy az utókor se feledje soha, legyen a fiatalok közül minél 
több, akik munkásságát folytatják. 

Duray  Évának is szeretném megköszönni, hogy lehetővé tette a szobor méltó helyre történő 
elhelyezését. 

Szeretnék köszönetet mondani Önöknek is, hogy eljöttek és jelenlétükkel emelték a nap 
fényét.  

Köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fényképek 
 

  
Gács, a szülőhely Az első kapavágás... 

  

  
A posztamens érkezik.. Áll az alap 

  

  
H. Duray Éva és Hajdok Hajnalka A közönség 

  



  
Fuksz Sándor Szabó Judit 

  

  
Oláh Szilveszter az érdeklődők gyűrűjében A balassagyarmati emléktábla 

  

 
Badiny Jós Ferenc  első szobra... 

 


