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PhS TÓTH MÓNIKA 
 

 

 

MESTER és adeptus 
 

Évnyitói Fogadalom 

Én, Tóth Mónika fogadom, hogy a 

Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos 

Király Magánegyeteme hallgatójaként 

mindig az Istentől kijelölt igaz utat 

keresem. Kívánom, hogy tanulmányaim 

ápolják szellemem, tegyék bölcsebbé 

lelkemet. Megőrzöm testem, lelkem 

épségét, törekszem az egész-ségre. 

A magyarság szent hagyományait őrzöm, 

továbbadom és e gondolat jegyében élek 

őseim tiszteletére, szeretteim örömére, az 

Alma Mater jó hírének növelésére, Édes 

HAZÁM dicsőségére. 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Jellemzően ezt a fogadalmi szöveget 

2008. szeptemberében elmondva még 

egyáltalán nem gondoltam, hogy ennek 

minden sora beteljesedik majd 

életemben. 

És igen, ez így lett! 

Megismerkedve Dr. Gyárfás Ágnessel, 

engedélyt kaptam tőle a budai kihelyezett 

tagozat megindításához. 

Ezzel megkezdődhetett az a hihetetlenül 

szárnyaló időszak kis csoportunk 

életében, amelyet aztán négy teljes éven 

át abba sem tudtunk hagyni. 

Ágnes csodálatos személye, varázslatos 

előadásmódja, hiteles, mindegyikünket 

ámulatba ejtő tudása, amelyet a magyar 

bölcseletről tanított nekünk hétről-hétre 

olyan volt számunkra, mint egy kinyíló, 

feltáruló csodák birodalma. 

Megmutatta nekünk az ősi legendák 

eredeti pecséthengereinek magyar nyelvű  

 

olvasatát, a régi írások üzeneteit. 

Rajzokkal, képekkel illusztrálta, 

magyarázta a magyar nyelv 

gyöktermészetét, a hang - és szógyökök 

máig tartó hatását a nyelvhasználatban, a 

gyökmondatok fontosságát.  

Megismertetett a kozmikus 

nagyemlékezet, a kollektív tudatalatti, 

magyarul a néplélek hordozója, a 

felnőtteknek szóló mesékben van 

átmentve a jövő számára. 

 

 
Szántó Béláné, Dr. Gyárfás Ágnes, Phs Tóth 

Mónika 

 

Azután jöttek az általa delegált, 

elkötelezett, fantasztikus tanárok, akiktől 

a magyar őshagyományokról, a magyar 

mitológiáról, az ókori tudományok és a 

magyar nyelv kapcsolatáról, a magyar 

pálos szellemiség és annak hatásairól, 

biblia ismeretekről, a latin - és 

ógörögnyelv alapjairól, régi - és 

újabbkori irodalomról, a magyar népi 

hitvilágról, népi tárgyalkotó kultúránk 

motívumairól, szimbólumokról, a 

szakrális építészetről, festészetről és még 

sok-sok ismeretről hallgattunk kiváló, 

magas színvonalú előadásokat. Az itt  
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hallottak egyre több könyv, tanulmány 

elolvasására, előadások hallgatására,  

szellemi örökségünk kutatására 

inspiráltak minket. 

Mindezekért a magasztos élményekért, 

amelyek itt az iskolában rám találtak egy 

életen át hálás leszek. 

Köszönet a tanároknak, köszönet az 

iskola szellemiségének! 

Mégis a legnagyobb hálám és odaadásom 

Gyárfás Ágnesnek szól, aki teljesen 

átalakította addigi gondolkodásmódomat. 

A felszínes, anyagba zárt, túlpörgetett 

létből egy gondolkodó, állandóan az 

összefüggésekre, analógiákra figyelő, 

befelé is nyitó, értéket kereső pozitív 

szemlélet módban találom meg a 

helyemet, amely pajzsként használható 

az ostoba, tolakodó, modern 

tömegkultúra kivédésére. 

A Professzorasszony a mezopotámiai 

pecséthengerek magyar nyelvű 

olvasatában, a világon egyedül álló 

eredményt ért el, amelyet a magyar lélek 

által vezérelt magyar gondolkodásmód 

segítségével, a maga tudásával, 

érzékenységével, gyökökben való 

gondolkodásával ért el. 

Ez nem a hivatalos, paradigmakövető, 

belterjes akadémiai közélet szinte 

kötelező mantráihoz tartozó nézet, amely 

béklyóba köti a kutatói kíváncsiságot és 

megöli a szabad szellemet. Tudjuk, hogy 

a XIX. század közepéig az etimológiában 

teljesen természetes módon a 

gyökelméletet vallották. Szerencsére 

korunk néhány jeles tudósa is hangot ad 

már írásaiban e a nézetnek. Ennek a 

világnak a megértése „belső” utakon 

lehetséges: azonosulással. Az embernek 

van metafizikai lénye is, hiába az 

elfogadott tudomány ennek nem 

tulajdonít jelentőséget, sőt kirekeszti,  

 

 

lekicsinyli, ami nem, racionális, nem 

bizonyítható egzakt módon. 

 

A magyar népmese-és balladakincs 

elemzése, mély bölcseleti tartalmának 

megértése, hiteles átadása nem  

történhetett másképpen csak az isteni 

jelenlét állandó megélésével. Ezt 

mondhatjuk a mezopotámiai íráskultúra 

és a magyar népköltészet összevető 

tanulmányozására is. 

 

A tanítványnak nem dolga mestere 

magas színvonalú oktató-

kutatómunkájának értékelése, hiszen 

számára a mesternek tekintett Kiválóság 

úgy is a szíve legmélyén lakozik. Életem 

nagyon nagy ajándékának tekintem, hogy 

Ágnest ismerhettem, közöttünk mély, 

őszinte emberi kapcsolat alakulhatott ki. 

A mai napig is felnézek erre az apró, 

törékeny asszonyra és hálás vagyok a 

vele eltöltött, megélt időszakra. 

Köszönöm, hogy ismerhettem, 

köszönöm, hogy hallgatója lehettem 

Gyárfás Ágnes Iskolájának. 

 

„A forgás tudás. Őstudás. A teremtés 

folyamatos” USTU  

 

Tóth Mónika 

PhS Tóth Mónika és Dr. Gyárfás Ágnes 


