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Szomorúan vettem a bejelentést, hogy 

Gyárfás Ági néni eltávozott a földi 

életből. Nagyon örültem, hogy utolsó 

éveiben megismerhettem. Nem csak 

nagyon mély tudású és gondolkodású 

ember volt, hanem egyben olyan, aki 

képes volt nehéz időkben meggyőződése 

szerint harcolni a nem népszerű 

dolgokért is. Azon kevesek közé 

tartozott, akik életben tartották a 

szerteágazó magyar őstörténetnek a 

sumérokhoz vezető szálát, sőt új 

fordításokat is adott a legősibb sumér 

pecséthengerekről [1]. Sajnos a sumér-

magyar rokonság általános  

 

elfogadottságát már nem érhette meg, de 

a kutatás sokat haladt előre ebben az 

évben is.  

 

Szívében és gondolkodásában nyitott 

volt, el tudott fogadni új eredményeket a 

magyar nyelv és őstörténet kutatása 

terén. Hálásan emlékszem, hogy milyen 

szeretettel hívott meg már 2018 nyarán  

egy előadásra a Miskolci Bölcsész 

Egyesületnél, pedig akkor még 

újdonságnak számított a magyar-minószi 

nyelvrokonság bizonyítása a minószi 

lineáris A írás megfejtése alapján, és még 

sokan hitetlenkedtek az eredménnyel 

kapcsolatban [2]. Később is támogatta a 

kutatásomat, és a Budapesten 

megrendezett Magyar Írás — Magyar 

Nyelv konferencián már újabb 

eredményeket is előadhattam [3] az 

archeogenetikára [4] és a 

művészettörténetre [5] alapozva. 

 

Gyárfás Ágnes vonzotta a fiatalokat, és 

ezért sok tanítványa szeretettel emlékszik 

rá. Nagyon örültem, hogy idén már a 

lányom, Révész Klára is tarthatott egy 

meghívott előadást az egyik 

konferencián. Lányom nagyon örült a 

meghívásnak, és ő is szeretettel 

emlékszik Ági nénire. Korábbról is van 

emléke róla, hiszen a családban együtt 

olvastuk Gyárfás Ágnes szép népmesei 

elemzéseit, amik itt távolról, 

Nebraskából is felkeltették lányom 

kíváncsiságát a magyar kultúra iránt. 

Gyárfás Ágnest rokonléleknek érzem 

abban, hogy tisztelettel és hűen próbált  
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fordítani régi írásokat. Szerintem sok 

dolgot helyesen ismert fel, bár most nem 

feladatom a szakmai elbírálás. Helyette 

inkább azt a közös lelkületet szeretném 

hangsúlyozni, hogy őseink és távoli 

rokonaink tisztelete és kutatása, nem 

csak egy választható feladat, hanem 

kötelesség. Elmondható, hogy az utóbbi  

években a nálunk is felgyorsult, egyre 

gyakoribb gyászhírek még inkább ezt a 

tényt nyomatékosítják. Ennek 

szellemében, a gondolataimat és 

érzéseimet szeretném kifejezni egy 

verssel, ami már a minószi kutatásaim 

alatt megfogant bennem, de most sikerült 

leírnom.     

 

Minószi sír 

 

A halott nem beszél. 

Génjei is némák. 

Cserepeit hiába nézed, 

Azok se szólnak hozzád. 

 

Gének keverednek, 

Kultúrák nyomai vesznek. 

Szavaid elfújta a szél. 

Kinek, hogy tetszik annak vél. 

 

Bölcsességed őrizvén, 

Marad már csak egy remény: 

Kő és rovás megmarad— 

Hát írj csak, és ne félj! 

 

Az utókor megtalál. 

Olvassák művedet. 

Nem pénzt hagytál reánk, 

Hanem hírnevet. 
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