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Emlékezés egy igaz emberre. 

 

Ő volt az asszony, ki gyermekeit 

s álmait világra hozta,tenyeréből 

hintve a tudás magvait, kereste, 

kutatta létünk, s népünk bölcsőjét, s 

bölcsességét a fény léleksugarain át, ott, 

ahol mások gáncsot vetettek minduntalan 

kérvények mentek, emberek is mentek, ígéretek 

egy megkövült arcú panoptikumban 

de a víz nem áll meg, új utat keres, 

mossa medrét szakadatlan 

csillagporral hintett felhők között 

fényt áraszt, szárnyaival átrepül 

a gátak lehúzó vonzása fölött 

bárgyú akadályok nem riasztják 

Ő volt a tudós, erős, bölcs asszony, aki előtt 

fejet hajtunk, s földi csillaghullása 

most felemeli egy isteni dimenzióba, 

az égi könyvtárba, ahol a következő 

kutatás anyagát a megváltó biztosítja. 

 

Főhajtással búcsúzunk Dr. Gyárfás Ágnestől, a Bölcsész Egyesület megálmodójától, 

és megteremtőjétől. 
 

 
Bacsón Melher Mária 
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DR. GYÁRFÁS ÁGNES EMLÉKÉRE 
 
Gyárfás Ágnes, Edelényben születet, családját, tisztelet övezte, és mi az idősebb korosztály, 

mint edelényi lakosok jól ismertük Őt, amíg el nem került Miskolcra. Később is méltán voltunk 

büszkék Rá, elért sikereire, s amikor meghívták, szívesen jött szülővárosába, és a Városi 

Könyvtárba. Előadására zsúfolásig megtelt az olvasóterem. Nekem is volt szerencsém meghallgatni 

szívből jövő, szinte megelevenedő gondolatait. Olyan magával ragadó átéléssel beszélt, hogy a 

hallgatóság úgy érezte, maga is benne van a történetben. Élmény volt Őt hallgatni.  

 

Ági néni soha nem szakadt el Edelénytől, szülői házukat, mint mentsvárat őrizte, és ha ideje 

engedte ide jött pihenni, az emlékekben újratöltekezni. Fontos volt számára ez a kedves hajlék, a 

MARGIT-LAK amit még szülei építettek, s amit a mai napig megóvott gyermekei számára. 

Szerette a kastély lombos fáit, a Bódva folyó hűs vizét, és a Deák úti óriás gesztenyefákat. Az évek 

során sok minden változott Edelényben,  

szíve nagy bánatára a hatalmas ős fák nagy része kivágásra került, az építészeti tervek, és a fokozott 

járműforgalom útjában voltak, amit nehezen vett tudomásul.  

 

Sokat küzdött, élete során megannyi akadályt legyőzve megalapította a Bölcsész Egyesületet, 

emberek százai tanultak az intézmény falai között. Életét a tudomány oltárára helyezte, nem 

számított sem idő, sem energia, törékeny testében roppant erő, és kitartás lakozott. Amit eltervezett, 

azt létre is hozta, tanulmányok, könyvek, publikációk sokasága bizonyítja hatalmas tudását, 

bölcsességét. Emberi jóságát, összetartó erejét mindvégig megőrizte.  

 

Nehéz elhinni, hogy már nincs közöttünk, de hatalmas szellemi öröksége és emberi jósága által 

mindig velünk marad. Én, mint nagy tisztelője azzal a Bükkszentkereszten készült fényképpel 

zárom örökre szívembe, ahol fehér ruhában ül a Boldogasszony kövén, és látom arcán a szépséget, a 

jóságot, a nyugalmat, mert Ő maga is megannyi küzdelem ellenére, Boldogasszony volt a jó Isten 

tenyerén.   

Nyugodjon békében!  

 

 
Dr. Gyárfás Ágnes 

Boldogasszony kövén 


