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PhS ROSTÁS LÁSZLÓ 
 
 

 

Minden rendben és vallásban 

lévő, 

Tisztelt és megjelent emlékező 

köz-ősség! 

 
 
Áldás Békességgel, Dicsértessék, az Atya, Fiú, 

Szent Lélek Mária, Magyarok Nagy-Asszonya, 

Egy Isten! 

 

Szomorú kötelességemnek teszek most eleget, 

mikor szólásra emelkedek. GYÁRFÁS ÁGI (és 

itt engedtessék meg nekem, hogy őt Áginak 

nevezzem, mert kifejezett kérése volt, hogy ne 

Ágnesnek, hanem Áginak hívjuk) 2010-ben 

Boldván "A Halotti Beszéd mondattana" című 

könyvének bemutatóján, a nekem szánt könyv 

belső oldalára az alábbi bejegyzést tette: 

 

 
 

" Rostás Lászlónak kedves testvéremnek, akit 

régen megkértem arra, hogy a H.B.-t Ő mondja 

el a síromnál." Szeretettel Gyárfás Ági 2010. 

VII.26. 

 

Sajnos, rajtam kívül álló ok miatt, ezt a reám 

testált kötelességemet a temetése alkalmával 

2021 Szeptember 29-én szerdán, Szent Mihály  

 

főangyal napján nem tudtam megtenni. Így 

most, ezt kívánom teljesíteni. Ide kívánkozik 

még az a tény is, hogy Szeptember 29-én 

szerdán egy kedves barátommal - aki szintén 

nagy szeretettel viseltetett Ági iránt - együtt 

ebédeltünk, mikor fél egy körül a kezében lévő 

pohár "véletlenül" kiborult felém az asztalra. S 

ekkor önkéntelenül is fennhangon annyit 

mondtam egymás után többször is: "Ági itt 

van".... Csak később tudtam meg, hogy Ági 

temetése éppen ekkor volt. 

 

Ezért hát én nem búcsúzni szeretnék, hanem 

ismét közénk idézni onnan, az Isteni "YSA" 

mellől, ahova úgy vágyott. 

 

 

 

 

„Latiatuc feleym zumtuchel Sermo sup 

sepulchrum. (Sír-emlék feletti Szentbeszéd - 

Hegyi beszéd) mic vagmuc. ysa, pur es chomuv 

uogmuc.” Így most alázattal, Isten szent nevét 

említve kívánok szólni. Annak az Istennek, 

akinek emberi teremtményei, a három az 

egyben: szellem, lélek, test: ysa, pur es chomuv. 

Kit a halotti beszéd óta biztosan, de az 

emlékezés bölcsessége okán már bizton 

korábban IS, mi „YSÁ”-ban, (Y)sten (S)zent 

(A)rcában vagy (Á)brázattyában ismerhetük fel. 
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Kedves Ági! 

 

Hol volt, hol nem volt, az ó-perem-ce-an ten-

ger-en is túl, az üveghegyen is túl, ott ahol a 

kurtafarkú kismalac is túr, az én mesém - misém 

ott kezdődik, mint a menyben úgy a földön is.. 

Reménylem, hogy ma már Te is ott ülsz az Ő - 

számos, de mégis végtelen - kerek asztala körül. 

Mert a Te helyed bizony ott van... Mint a  

szellem bölcselőjének.... Kinek a feladata A-Z, 

hogy „Ysa”-nak, mint Isteni Szent Akaratnak 

szent természeti törvényeit felismerve, a 

"bölcsiben", mint az emberi lélek kisded 

óvójának tanodájában az emberi erkölcsi ideált, 

mint az emberi boldogsághoz vezető Út-At 

megmutatni. Mert az embert a testiség "hamv"-

ában („chomuv”) megnyilvánuló ármánytól 

óvni, védeni kell. De ez az Út csak a lélekben 

gazdag, szegény -"por"- („pur”) nép lelkének 

felemelésén, a bennünk élő "bar-bar", vagy-is a 

világ világosságának porból és hamuból való 

felszabadításán keresztül vezet, a szellem 

végtelen bölcsességében rejlő "ISA" („ysa,”) 

felismeréséhez, majd az Ő asztalánál a Vele 

Val(l)ó egy-lény-eG-ülés-hez. Mert mint, ahogy 

elődeink tanították: „Szegény lehetsz, de nincs-

telen nem”. Mi ezt a célt tűztük ki magunk elé. 

Tudtuk, hogy ez az út nem lesz könnyű. Ezt az 

utat meg kell h-arcolni mégpedig az arcunk nyílt 

vállalásával. 

 

Ági!  

 

Te ezt a harcot megharcoltad, ezt az utat 

megjártad, Istenadta tehetségeddel jól 

sáfárkodva. Fáradságot s megalkuvást nem 

ismerve, sokszor egyedül is... De ...Jöttek.... 

Jöttek a "jóakarók", a tisztességet kiáltók s a 

tisztesség álságos gúnyájában megjelenve 

meghurcoltak. Meghurcoltak Téged és 

Társaidat. Aztán megint csak jöttek... ariman 

képében segítséget ígérve, csak, hogy 

letérítsenek az útról. S mikor már ez sem ment, 

akkor emberi akaratból törvényt alkottak, hogy 

az isteni szent szabad bölcseletnek útját 

rekesszék. De ők nem tudták, hogy „YSA”-val 

szembeszállni nem lehet. Mikor már úgy tűnt, 

hogy minden ellened és a veled egy úton járó 

társaid ellen fordult - akkor és csakis akkor: 

fordult a kocka. És elkezdtek a dolgok jóra  

 

 

fordulni. Igaz, ez nem az arany csilingelő-

ragyogó gazdagság jósága volt, hanem „YSA” 

bölcsessége, A-Z a NIN-CS, az az EGY-etlen, 

mely akkor is VALA, mikor már semmi sincs. S 

aki ezt nem hiszi, járjon utána s majd meglátja, 

megláthatja, ha szeme van a látásra... 

 

 

 

 

 

Kedves Ági! 

 

Neked sikerült teljesíteni "Pal-lil" atya 

remetéinek ránk hagyományozott test-ámen-t-

óm-át, mely hangozzék el itt és most, 

mindannyiónk közös okulására: 

 

Az embernek az ösvényen való úton járása 

során arra kell törekednie, hogy az utána 

jövőktől kölcsön kapott jószágokat, jóságban 

tartva, úgy hagyományozza az utána jövőknek, 

hogy amikor a Teremtője elé érkezik, akkor 

kezeit kiürítve igére kulcsolhassa azt. 

 

Kérlek, most engedd meg, hadd köszönjek el 

Tőled, Isten Szent Ábrázattya előtti viszontlátás 

reményében, a Miskolci Nagy Lajos Király 

Magánegyetem Bölcsész Egyesületének a mai 

napig kitartó Tanári karának, és a közös, még itt 

maradt Bar-átaink nevében is, arra kérve Téged, 

hogy járj közbe ott fenn a Gal-Deus palotában a 

Leányodra, Szabinára, Fiadra, Józsira és 

leányod férjére, Tibold Lászlóra 

hagyományozott Bölcseleti Iskola úton 

járásának sikeréért! 

 

Kelt, Miskolcon, az Úr-Jézus-Krisztus 

megtestesülésének 2021.évében, I István, 

Magyar király, fia Imre herceg és tanítója 

Gellért püspök, Szent VII. Gergely pápa által 

való szentté avatásuknak 938. évének november 

04. napján. 

 

Testvéred, Barátod és Tanártársad,  

A Miskolci Nagy Lajos Király Magánegyetem 

Bölcsész Egyesületének Ludi-Magisztere, 

Örökös Tiszteletbeli Tagja, az Igaz 

Magyarságért Emlékgyűrű birtokosa: Rostás 

László 
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Megjegyzés :  

 

Sermo sup sepulchrum. (Sír-emlék feletti 

Szentbeszéd - Hegyi beszéd) „...A hegyi beszéd 

(Mt 5-7, vö. Lk 6,20-49) Jézus legnagyobb, a 

keresztény katekézis szellemét tükröző beszéde. 

Jézus tanítása és beszédei (elsősorban erkölcsi 

szempontból) lényeges pontjait foglalja össze 

oly módon, hogy Jézus, mint az új Mózes 

meghirdeti az üdvrend tökéletes törvényét: 

ebben az új üdvrendben közvetlenül jelenik meg 

az ember előtt Isten eszkatológikus országa a 

maga követelményeivel, amelyek az Ő 

országába való bebocsátás feltételei.” Forrás : 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hegyi_besz%C3%

A9d Ui. A latin mondat fordításának kettőssége 

azért feletethető meg egymásnak, mert a 

szabadon mondott sír feletti beszéd tartalmi 

része megfelel a hegyi beszéd tartalmi részének. 

Az egyetemes értékek tükrében, érdemes 

felfigyelni a „Ser-mo” latin szón keresztül a 

nagy átthallásra a szakrális Szer-mó-d, vagy 

Szer és mo-ndás szavaink felé, melyeknek 

szellemi tartalma megegyezik a Szentbeszéd 

tartalával. 

 

Szeptember 29-én Szent Mihály főangyal napját 

üli a keresztény ember. A mennyei seregek 

vezére páncélt, pajzsot és lándzsát visel, egyik 

kezében kardot, másikban a lelkek 

elszámoltatására kétkarú mérleget tartva 

tapossa az ördögöt a földi világban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Gyárfás Ágnes és PhS Rostás László 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Gyárfás Ágnes, Kecskés András, 

PhS Rostás László 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hegyi_beszéd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hegyi_beszéd

