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SZÁNTÓ MÁRIA 
 

 

 

Gyárfás Ágnes emléke bennem 
 

Amikor először meghallottam beszélni Őt egy 

pálosokról készült filmben, azonnal felfigyeltem 

a rendkívüli mondanivalójára és annak 

hitelességére. Ekkor kezdődött, mert mint egy 

villámcsapás ért a gondolat: tudni akarok 

mindent, amit ő tud! Fantasztikus felfedezés 

volt számomra, hogy nemcsak könyvei vannak, 

hanem iskolája is – még aznap beiratkoztam. 

Így lettem lelkes hallgatója a Miskolci Bölcsész 

Egyesületnek. Óriási hatással volt rám az itt 

összeállított tananyag, az előadók nagy tudása – 

tulajdonképpen mindegyikük kiválóság a saját 

területén. Élmény volt minden péntek, amit 

Miskolcon töltöttem, nem utolsó sorban azért is, 

mert a hallgatói közösség, ahová 

belecsöppentem kedvesen fogadott.  

Hihetetlen ajándék az életemben ez az év, amit 

kényszerből munka nélkül, másik oldalról meg 

örömmel, tanulással töltöttem. Annyi minden 

merült föl az elmúlt években, ami 

foglalkoztatott, aminek utána akartam nézni, itt 

egészen hihetetlen módon tárult fel ez a világ: a 

magyar lélektani irodalomtól a szakrális 

művészetig, valamint az emberekkel való 

empátia szerteágazó tudománya. Idegenvezetői 

munkám során immár nélkülözhetetlenül 

beépítésre kerülő információk halmazához 

jutottam, olyan aspektusokból és olyan 

terjedelemben, ahogy sehol nem tanítják a 

világon! Ezt jelenti számomra az MBE, Ági 

iskolája. 

Volt mégis minden alkalommal egy csöpp 

szomorúság is bennem, ahogy az idő múlásával 

gyengülni láttam Ágit. A szeme fénye, a 

lelkesedése ahogyan átadta tudását, ahogyan 

túllépett a betegségéből fakadó nehézségeken 

bámulatos volt. Kerek egész mondatokban, 

pontosan, határozott éllel fejezte ki magát és 

élvezettel hallgattuk mindannyian. Hihetetlen 

tudást halmozott fel, örömmel adta át nekünk, 

mint meséiben a tündérek a gyémánt minőséget. 

Igen, ez az ő szinonimája: olyan tiszta és értékes 

volt a bölcselet, amit tudott és tanított, mint a 

tündérek ajándéka. Bennem emléke egy életre  

 

összeforrt a mesékkel. A mesék már a miskolci 

oktatás előtt is foglalkoztattak, elemzéseihez 

foghatót soha nem hallottam. Ebből írtam meg a 

szakdolgozatomat. Ilyen jó érzéssel még sose 

vizsgáztam, és ami Ági értékelését illeti, 

meghatott. Az az ember, akinek a tudását a 

legnagyobbra tartom, olyan elismerő szavakkal 

méltatott, mint senki. Phs fokozatban részesített 

és rám bízta a magyar népmesék ügyét.  

Amikor utoljára láttam a Magyar Érdemrend 

lovagkeresztje kitüntetés ünnepélyes átadáskor 

mennyire boldog volt! Ilyennek őrzöm emlékét 

és tiszta, bölcs gondolatait.  
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