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PhS TÓTH SÁNDOR 
 

 
Emléke örökké bennem él. 
 
Csillagok születnek, és hunynak ki az 

égen. Mi földi halandók ezt sokszor észre sem 

vesszük, pedig fölöttünk történik mindez. Ám a 

kozmikus birodalom az ember számára örök 

rejtély marad. Nem így a földi. Itt, ha egy 

fényes csillag kihunyt helyében sötét űr marad 

azokban, akik szerették, és tisztelték szívükbe 

zárták emlékét. Így ért minket is Gyárfás Ágnes 

halálhíre. Megszakadt egy élet, egy ősi gyökér, 

az általa úgy szeretett Életfa egyik tápláló 

fonala. Az Életfának bő termése számára csak a 

mennyek birodalmában ad ezentúl mannát. Mi 

viszont, akik még Isten kegyelméből itt 

maradtunk a földi világban táplálkozhatunk az 

elhalt által teremtett Életfa bőséges terméséből. 

Gyárfás Ágnes életműve, munkássága 

hazaszeretete, példás tanító, és nevelő tudása, 

számomra örökös emlék marad. Senkit nem 

hallottam még oly szépen szólani a Túr-án 

népének nyelvén, mint őt. Hittel, és igével 

hirdette a Világmindenség ősnyelvét, a turáni 

ősnyelvet. Bevezetett a sumerológia titkaiba, az 

ősi írásjelek titokzatos birodalmába. 

Megismertük a sumér hősöket, Galgamas és 

Enkidu barátságát, és közös kalandjaikat. Az 

Őzönvíz legendás történéseit, Utnap Isten 

előadásában, a pecséthengerek elemzésében, és 

a Biblia lapjain. Előadásaiban szinte hallottuk a 

Világmindenség hangjait. A számára oly kedves 

Orion, és Szíriusz keringésének suttogó neszeit. 

A Sárkány csillagkép hullámzásait, amelyek a 

mesékben meg elevenedtek. A Kígyóemelő 

csillagkép tekergését, a Sas csillagkép röptét 

Mezopotámia fölött. Örök élmény marad az 

általa tanított Világegyetem képe, a csillagos 

égbolt bemutatása, a téridő forrása és működése. 

A csillagképek elemzése, a hozzájuk fűződő 

népmesék szívből jövő szeretetének átadása 

tanítványainak. 

Elsőkként tanította hazánkban a 

Magyarságtudományt, ami szívből jövő 

honszeretetének tiszta vizű forrása lett. Kiváló 

tudósokat, tanítókat hívott maga köré, hogy egy 

olyan nemzedék szülessen iskolájában, akik 

szeretik, és tisztelik hazájukat. Minden  

 

tudásával, és erejével a Magyar Nemzet 

felemelkedését volt hivatott elősegíteni. 

Életfájának bőtermése lett a sok általa íródott, és 

kiadott irodalmi mű, számtalan publikáció. 

Tankönyvei a jövő nemzedék számára írt, olyan 

tudományos művek, amelyek felbecsülhetetlen 

eszmei értéket jelentenek a nemzet számára. 

Ezért is ismerte el állami kitüntetéssel 

munkásságát a Magyar Kormány.  

Most így Advent idején, Karácsony 

ünnepe előtt különösen hiányzik személyisége, 

szeretete mindannyiunk számára. Hiszen az 

iskolájában ezek a fontos ünnepek nagy 

jelentőségűek voltak a közössége számára. 

Összejöttek tanítványai, barátai színe előtt, 

akiket mindig nagy szeretettel fogadott. Hitt az 

istenség állandó jelenlétében, és tudta, hogy a 

világ csak általunk válhat jóvá. Vártuk, és 

várjuk Mennyből az Angyalt, miközben 

karácsonyi álommal vagyunk tele. 

Emlékezetemben, ha rá gondolok a Szeretet 

Fénye csillan, és köszönetet mondok 

Istenemnek, hogy ismerhettem, és a tanítványa 

lehettem. Karácsony ünnepén, mikor múlóvá 

válik a sötétség, álljunk meg egy pillanatra, és 

mondjunk el egy imádságot tiszta lelkének 

emlékezetére.  

      Tóth Sándor 
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