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GABNAI SÁNDOR  Emlékezés 
 

 
Hogy megy az idõ… És a közhiedelemmel ellentétben az idõ nem igazán oldja meg a 
dolgokat. Enyhít, könnyít, valamelyest felemel, de valójában a valódi sebeket nem kö-
tözi be, a valódi veszteségeket nem pótolja, a valódi fájdalmakat nem csitítja. Immár 
másfél éve, hogy meg kellett állnom Dr. Horváth Zoltán atyai jó barátom, földim, gyü-
lekezeti tagom ravatalánál; és állítom, hogy hiányának érzése azóta sem lett köny-
nyebb. És ha nekem nem könnyebb, hogy volna könnyebb azoknak, akik leginkább 
közel álltak hozzá, özvegyének, fiainak, unokáinak? 

Hiányolja Õt a család, hiányolják az egykori munkatársak, hiányolja Õt a közélet 
Sopronban. És, talán furcsa ezt állítani, de hiányolják Õt az õsi dokumentumok ne-
mesen porosodó fondjai, a kutatandó témák, az egykori világok megmaradt kincsei. A 
hiány nem változott, a fájdalom nem múlt, az idõ nem segített. 

 

 
 
 
Hogy mégis mi változott viszont, mi lett mássá és mi segített a fájó veszteségünk 

feldolgozásában? Szeretett fõlevéltáros testvérem lelkészeként és hívõ emberként állí-
tom, hogy e kérdésre a választ megadja az az ige, amit koporsója felett mondtam, és 
ami alapján temetésén Isten igéjét hirdettem – Jób könyvébõl, a 10. fejezet 12. 



229 
 

TANULMÁNYOK 
HORVÁTH ZOLTÁN EMLÉKÉRE 

 

versébõl: „Életet és kegyelmet szereztél számomra, és a te gondviselésed õrizte az én 
lelkemet.” Mert Isten egy értékes életet a halál után is értékesnek tart bennünk, em-
lékeinkben, szívünkben. Mert Isten kegyelme felülír mindent, ami emberi oldalon a 
maga kereteivel jelen van. Mert a gondviselõ szeretet nem engedi el az ember lelkét, 
hanem azt mindenkor felemeli. Igen, hiányoznak a kellemes beszélgetések, a tudo-
mányos munka, és hiányzik legfõképpen az odaadás – ahogyan Õ elszántan kutatott, 
ahogyan ápolta szeretett édesanyját, és ahogyan a felesége, Anni õrizte, gondozta Õt 
életének utolsó, méltósággal viselt betegségében.  

Igen, ez mind hiányzik már az életünkbõl, de ott maradt valami más. Az, hogy az 
életünk összefolyhatott, és ezért hálásak lehetünk. Az, hogy az égi kegyelem szembe-
sétál azóta is velünk minden emlékben, minden megelevenedõ emlékezõ és 
emlékeztetõ életpillanatban. Az, hogy érezzük egy felsõbb hatalom gondoskodását, 
hogyan az elköltözött szerettünk is nagyon hitte és remélte.  

Kezemben van a tavalyi gyászjelentés és szíven üt belõle két kifejezés: fáradhatat-
lan szolga és pótolhatatlan veszteség. És mind e kettõ most már mosolyt csal arcomra, 
amikor emlékezem, és hálát adok, hogy vannak ilyen emberek, akiknek az életcélja a 
szolgálat, és akiket bár emberileg lehet pótolni – mint mindnyájunkat – de valamit 
mégiscsak Õ tudott letenni az élet nagy asztalára. És hiszem, hogy az angyali seregek-
ben, a mennyország õsi dokumentumai között már az örök élet titkait kutatja; és 
hogy Õ már választ kapott minden nagy emberi kérdésünkre. 

 
Emléke legyen közöttünk áldott! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


