
Emlékezés egy igaz emberre
1973-ban szülõfalumban, Szany-

ban beszélgettünk Horváth Józsival,
az õ szülõi házuk udvarán, a kútkáván
ülve arról, hogy a keresztény megúju-
lásnak egyik hatékony eszköze a kö-
zösség. Én csak áhítatos hallgató vol-
tam, mert ilyen dolgokról nem is hal-
lottam még, de nem is tudtam volna
hozzászólni Horváth Józsi okos, lel-
kes beszédéhez.

Kispapéveinket egy olyan lelkigya-
korlattal kezdtük a katonaévek letöltése
után, ahová a székesfehérvári püspök-
ségrõl kaptunk útmutatást. Dombi Feri
bácsit, aki alsószentiváni plébános volt,
furcsának találtuk. Olyanokat mon-
dott, amit nehezen fogadott be hagyo-
mányosan vallásos gondolkodásunk.

A teológia elsõ éve után, nyári lel-
kigyakorlatra mentünk Unyba. Meg-
határozó, csodálatos élmény volt.
Gyurka bácsival személyesen még
nem találkoztunk ekkor, de sokat hal-
lottunk róla. Amikor megismertük,
egy energikus, mélylelkû, hihetetle-
nül intelligens, nagy tudású, elkötele-
zett szerzetes tanárt ismertünk meg
benne. Egyházi beosztása nem volt,
mert börtönéveibõl való szabadulása
után a kommunista hatóságok megtil-
tották minden püspöknek, hogy egy-
házmegyéjükbe felvegyék, vagy
munkát adjanak neki. Az általa létre-
hozott közösségek láncolatán keresz-
tül mégis sok embert ért el, és min-
denkinek lelkesen hirdette Isten Or-
szágának örömhírét.

Egyházi elöljáróink rendszeresen
azzal vádoltak bennünket, hogy
Gyurka bácsi helytelen irányba visz
bennünket, elszektásodunk, és meg-
rontjuk az egyház és a kommunista
állam jó viszonyát. Saját tapasztala-
tunk egészen más volt. Abban a sze-
rencsés helyzetben voltunk, hogy a
hagyományos teológiával párhuza-
mosan, egyidejûleg tanultuk a kiskö-
zösségi teológiát. Íme a különbségek:
• A hagyományos teológia nagy ré-

sze leckének minõsült, amely igen
sokszor elvont, unalmas, szûk ke-
retek között mozgó, gondolkodást
nem igénylõ, kötelezõen elfoga-
dandó igazságokat tartalmazott.

A kisközösségekben friss, lelkesí-
tõ, mozdító jézusi igazságokról tanul-
tunk, beszélgettünk, vitáztunk. Nem
kötötték gúzsba gondolkodásunkat
dogmák és beidegzõdések. A közös
gondolkodás, a közös lelkiség szár-
nyalóvá, lelkessé tett minket.
• A teológián egyhetes lelkigyakor-

latok voltak. Nem volt szabad be-

szélni, rádiót hallgatni. Nem volt
kimenõ. Az étkezéseknél jámbor
írásokat olvastak fel. Nem tudott
döntõ hatást gyakorolni ránk a
lelkigyakorlat ezen formája.

A kisközösségi lelkigyakorlatok
életre szóló élmények maradtak. A
lelkigyakorlat vezetõinek felkészült-
sége, lelkisége magasan felette állt a
hagyományos lelkigyakorlatok szint-
jének. A saját szavakkal való imádko-
zás, a lelkigyakorlatozók õszintesé-
ge, a közös, gitáros éneklés, a házi
szentmisék, a lelkigyakorlat légköre
hosszú ideig erõt adó, mély lelki él-
ményt nyújtó esemény volt.
• A teológián megkértük biblikus

tanárunkat (Hubert János), tart-
son nekünk különórákat. A válasz
így hangzott: „Majd ha a közel-
keleti helyzet megengedi…”

Gyurka bácsi mindig azt hangsú-
lyozta: a Szentírás központi helyet
foglaljon el az életünkben. Tanulmá-
nyozzuk fõleg az evangéliumokat,
amelyek megmutatják Jézus szándé-
kát. Az általa írt öt könyv (Keressétek
az Isten Országát) a legjobb és legérté-
kesebb teológiai mû, amit olvastam.
• A teológián azt hangsúlyozták,

majd akkor „pattogjunk”, ha ki-
kerülünk a Szemináriumból. Kí-
nosan ügyeltek arra, hogy megfe-
leljenek a kommunista hatóságok
elvárásainak, elõírásainak.

Gyurka bácsi mindig azt hangsú-
lyozta, a kommunista diktatúra is al-
kalmas közeg Isten Országának hirde-
tésére, építésére. Legyünk bátrak. Ne
féljünk senkitõl. Aki a Szeminárium-
ban nem teszi a dolgát, az kint sem fog-
ja. Gondolatai teljesen beigazolódtak.
• A Szemináriumban a szentélyszol-

ga szerepére tanítottak, készítettek
fel bennünket: õ az, aki kiszolgál-
tatja a szentségeket és vezeti az
egyházközség anyagi ügyeit.

Gyurka bácsi hangsúlyozta, a pa-
pok kivételezett helyzetben vannak
az apostolkodás területén, hiszen a
kezükben van az egész egyházköz-
ség. A szentségkiszolgáltatás köteles-
ség, de a kisközösségek létrehozása
biztosítja, hogy az egyházközségi élet
dinamikus legyen. A papi élet érték-
mérõje: hány életerõs, jézusi kiskö-
zösséget tudott létrehozni.
• Teológiai tanáraink óvtak minket

az új gondolatoktól, mondván,
hogy egyházias magatartásunkat
kikezdik, és az eretnekség gyanú-
jába eshetünk.

Gyurka bácsi mindig azt tartotta, az
új gondolatok, elképzelések viszik

elõbbre az egyént, a közösséget és az
egyházat. Teológiai dogmatanárunk
(Dr. Szalai János) azt mondta: a ma-
gyar egyház szégyene, hogy évszá-
zadok óta nem volt eretnek Magyar-
országon. Mert az eretnekek voltak az
igazi gondolkodók, akik újat hoztak és
megpezsdítették a teológia állóvizét.
• Egyházi elöljáróink óvtak a kis-

közösségektõl, mert azok – így
mondták – egyházellenesek, szek-
tás hajlamúak, csak az érzelmi él-
ményt keresik, nem mûködnek
együtt a püspökkel (= nem ellen-
õrizhetõk), igénytelen a gitárze-
ne, igazi érték a gregorián.

Gyurka bácsi azt képviselte: minden
kornak a saját nyelvére kell lefordítani
az evangéliumot. A személytõl sze-
mélyig érõ kapcsolatok a döntõek. A
kisközösségben kell megtanulni, meg-
élni a szeretet parancsát. A közösség
az elmélyülés, az elkötelezõdés helye,
az elszemélytelenedés elleni eszköz.
A jó közösség Isten Országa földi ve-
tülete. A makroközösséget csak a mik-
roközösségek újíthatják meg.

Gyurka bácsi döntõ hatást gyako-
rolt szellemi-lelki életemre. Az õ
szellemi-lelki hagyatékát számomra
a következõk jelentik:
• Lényeges az evangéliumok tanul-

mányozása, a jézusi tanítás minél
jobb megértése.

• A rendszeres szellemi-lelki élet
biztosítja az igényes keresztény-
ség alapjait.

• A Jézus Krisztus mellett való el-
kötelezõdés nélkül nincsen dina-
mikus keresztény élet.

• Értékrendünk csúcsán az Isten Or-
szága és a szeretet parancsa álljon.

• A szeretetparancs lényege az adás-
osztozás, a békességteremtés-erõ-
szakmentesség, a szolgálat-kicsiség.

• A közösség a legjobb tanúságtevõ
eszköz, amelynek lényege a barát-
ság, közös tanulás, lelkivezetés,
tanúságtétel, karitász.

• Küldetésünk akkor teljesedik be,
ha tanítványból tanítók leszünk,
azaz ha képesek leszünk kiskö-
zösségek egybeszeretésére, létre-
hozására.

Mennyei Atyánk! A magyar egyház
legnagyobb megújítója, és ezzel a
legnagyobb jótevõje volt Gyurka bá-
csi. Áldd meg földi munkáját, szelle-
mi-lelki végrendelete legyen tartós!
Nyugodjon békében, és segítse felül-
rõl a lelkekért végzett munkánkat!
Ámen.
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