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• Tartományfőnök vagyok, vagyis az egyházban 
valamiféle hatalomgyakorló szerepben vagyok 
Ha azonban jobban belegondolok vannak 
kapaszkodóim: 
• Bár akkor nem tudtam, de már kecskeméti 
piarista diákként találkoztam Gyurka bácsi 
szellemiségével: 
o Ott tanultam Szegheő tanár úrtól a Megkötöm 
magamat kezdetű éneket (amiről sokkal később tudtam 
meg, hogy a Bokor himnusza) 
o A nyári gyalogtúrákon az osztályfőnököm 
naponta misézett nekünk (más túrákon nem) és egy kis 
keresztet körbeadva beszélnünk kellett magunkról, az 
evangéliumról, sőt a kánont is körbeadtuk (remélem 
nem lesz ezért baja), úgy olvastuk fel. Szerintem ez is 
Totya és rajta keresztül Gyurka bácsi befolyása volt 
• Aztán már piaristaként 1998-ban Szegedre 
kerültem, ahol az első házfőnököm Szegheő Jóska volt 
ismét: és így rendszeresen olvasni kezdtem az Érted 
vagyok-at 
• És aztán 2007-től, amikor Pestre kerültem 
megismerhettem Gyurka bácsit is  
Milyennek is tapasztaltam őt? Prófétainak és emberinek 
egyszerre 
• Prófétainak, mert a mondataiból, a kérdéseiből 
kihallatszott a „kényelmetlen” szembesítés az 
evangéliummal, Krisztussal 
o Jel volt, amihez viszonyulni kell 
o Nem volt ennél kisebb mércéje, a megalkuvás 
nem tartozott a fogalomtárába 
o A próféták általában nem szelíd embereke: úgy 
nehéz kényelmetlen igazságokkal szembesíteni 
• A prófétáknak nem könnyű az élete: ellenséges 
velük az a világ, ahol prófétaként megjelennek 
• Nevelés a piarista iskolában (1976): megint 
csak prófétai gondolatok 
• És emberinek a maga gyöngeségeivel, 
makacsságaival, melyek persze az idős korából is 
fakadtak 
o Legkedvesebb történetem ezzel kapcsolatban, 
amikor fejébe vette, hogy február elején ő lemegy 
néhány hétre Óbudavárra: a házfőnök sehogy sem tudta 
lebeszélni, Gyurka bácsi még egy segítőt is talált 
magának, aki vállalkozott rá, hogy lemegy vele. Egy 
hétfőn késő este, 8 óra után indultunk el, mert a 
házfőnök engem kért meg, hogy szállítsam le őket. A 
hölgy télen, hóban magas sarkú csizmában készült, már 
ekkor sejtettem, hogy itt valami félreértés lesz. Hó, 
járókeret, dühösség, hazajövetel, beszélgetés 
Szentháromság ünnepéhez? 
• Isten az embert saját képére teremtette férfinek 
és nőnek 
o Vagyis minden, ami emberi valahogy az 
istenképiségünket erősítik (persze vannak ember alatti 
viselkedések is) 

• Vagyis a családban megélt szeretetnél nincs 
semmi, ami jobban megmutatná nekünk, mi is a 
Szentháromság 
o Jó esetben a családban tanuljuk meg a 
legfontosabb értékeket és a családban kapjuk a hitünk 
csíráit is 
o A családban tanuljuk meg, hogy néha hibázunk 
és bocsánatot kérünk és itt tanuljuk a megbocsájtást és 
az irgalmat is 
• Gyurka bácsival néha vitatkoztunk, általában az 
Ószövetségről, néha Szent Pálról.  
o Gyurka bácsi szerint az ÓSZ istene bosszúálló 
és kicsinyes 
o Szerintem az ÓSZ-i isten az, aki mindig újra és 
újra irgalmas: megbocsájt és újrakezd 
 Ábrahám 
 Mózes 
 Ozeás 

• Nekem az én ÓSZ értelmezésem jobban segít 
megérteni az ÚSZ-et és a Szentháromságot 
o Ha az egy isten egy szeretetközösség, akkor 
érthető, hogy mi miért vágyódunk annyira ugyanarra 
o Ha az egy isten egy megbocsájtó és irgalmas 
közösség, akkor érthető, hogy miért vágyunk mi is 
állandóan erre 
• Istenben ott van a tökéletes és radikális szeretet 
és ugyanakkor az emberi gyöngeség iránti irgalom is és 
így Gyurka bácsi a maga prófétai, radikális Krisztus 
követési igyekezetével és az emberségével pontosan a 
Szentháromsággal való teljes közösségre készítette fel 
magát és inspirálta mindazokat, akik szerették és 
tisztelték őt. 
 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ 
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Testvéreim!  
Megköszönöm a szervezőknek és a házigazdáknak, 
hogy Gyurka testvérünk halálának 10. évfordulós 
miséjén a hálaimát mondhatom. 
Gyurka, 20 évvel ezelőtt a hálaimáról azt írta a 
Naplójába, hogy szereti a mise végén a hálaimát, mert 
ott összefoglalhatja a napot egy pótelmélkedéssel 
(Napló 2000-2001 56. o.).  
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Hát így vagyok ezzel én is. Sajnos, nem az oltárnál 
teszem, hanem az önkéntes karanténomból.  
 
1. Az ünnepről  
Szentháromság vasárnap vigiliája van. Most 
megköszönöm Gyurkának először is azt, hogy az ünnep 
mélységes titkát úgy oldotta meg, hogy van, aki hiszi a 
titkot, van, aki nem hiszi, ami egyre megy, mert 
mindegyik csak hiszi. Senki nem volt kiszálláson a 
Szentháromságban. 
És ugyanezt állítja Jézus istenségéről is. Lehet hinni, 
hogy Jézus Isten, és lehet hinni, hogy nem Isten. 
Mindkettő csupán hit. És az istenfiúság pusztán 
értelmezés kérdése. (Napló 2000-2001. 47-48.o.) 
Mi az igazi Örömhír ezekben a megfogalmazásokban? 
A Szentháromságban az, hogy Isten, aki maga a 
Szeretet, ő nem végtelen magány, hanem közösség, 
mégpedig szeretetközösség.  
És Jézus isteni mivoltában? Az hogy ő nem azon 
emberek fia, aki azért élt, hogy harácsoljon, uralkodjon 
és üssön, verekedjen, hanem ő a Szeretetisten, az Atya 
életét élte, vagyis aki másokért élt és szolgálva szeretett, 
életét is másokért áldozva fel. 
 
2. A Bokorról 
Az új Istenképnek és az új emberképnek felismerése 
lázba hozott minket. És mint az első pünkösd 
tanítványai megrészegültünk, és diktatúra ide, diktatúra 
oda, mi is úgy gondoltuk, hogy ezzel a felismeréssel mi 
„holnapra megforgatjuk az egész világot!” Így indult a 
mozgalom, mai nevén a Bokor. 
Igen, ez volt az a felismerés, amit a kommunista 
diktatúra börtönnel jutalmazott, az egyház pedig kvázi 
kiközösítéssel.  
A diktatúra elmúlt, egy világbirodalom összeomlott, és 
eljött közénk a szabadság, egy új világ.  Eljött közénk 
egy régi-új Isten: Jézus Mammonnak nevezte őt, mi 
fogyasztói társadalomnak mondjuk.  
Gyurka testvérünk úgy halt meg, hogy megállapíthatta, 
a lángoló Bokor egyre jobban halványul, a 
rendszerváltás óta is egyre fogy.  
 
3. Tetemrehívás 
Gyurka, úgy gondolom, hogy tetemrehívás ez a mai 
nap. Tíz évvel halálod után, hogyan is állunk?! 
Ebben az évben „Bokorfa” címen egy számvetés 
készült. A mustármagból fává nőttünk, vagy kisebbek 
lettünk?  
Rendszerváltáskor Bokrunknak 13 ága volt, ma tíz, 
pontosabban fúziók után 8 ág (vagy régió). Van 59 
csoport kb. 500 taggal. Mi öregek már a sírban vagyunk, 
ki egészen, ki fél lábbal. Igaz, van 17 fiatal csoport 182 
taggal. Ők a jövő reménységei.  
Ez a helyzet. 
 
 
 

4. A Rémről is szólnom kell. 
A szegény embert még az ág is húzza. Most nyakunkba 
szakadt még egy világpusztító járvány is, a „koronás” 
vírus, mely végig száguld a földön keresve kit nyeljen 
el.  
Mi öregek vagyunk a célcsoportnak kikiáltott 
áldozatok. De a vírus legfőbb célja maga a pusztítás, 
nekünk pedig védekezésül korlátoznunk kell a 
személyes kapcsolatokat: mindenki tartsa távol magát a 
másiktól, ne fogjon kezet senkivel, ne ölelje meg a 
nagyszülő az unokát, testvér a testvért. 
A rém személytől személyig megy, és akit csak tud, 
megfertőz. És valóban, holnapra felforgathatja az egész 
világot. Egy „semmi” vírus képes az egész világot 
behálózni és milliókat elpusztítani és kapcsolatainkat 
felforgatni.  
 
5. Riadót kell fújnunk! 
Riadó Bokor! Figyelem emberek! 
A Koronavírusra gondolva kérdezem: Jézus nem úgy 
gondolta, hogy örömhíre így terjed majd szét az egész 
világra? És nem úgy gondoltuk mi is, hogy személytől 
személyig tudjuk terjeszteni a „Jézus vírust”, a Jézus 
féle „szeretet vírust”?! 
Gyurka, te az 1-12-es modellben bíztál, hogy egy ember 
tizenkettőt nyer meg az Isten Országának, Jézus  l2-es 
mintája szerint.  
Nem működik a „rendszer”?! Szerintem egy Bokorfa 
semmit sem jelent, de igenis jelent mindent az egyes 
ember.  A „kisember”!  
 
6. Végül még a múltról és a jövőről egy szót 
Nem vagyunk önteltek, ha azt gondoljuk, hogy a múlt 
vitathatatlan eredményei közt szerepel, hogy a kis 
Bokor elősegítője volt annak, hogy a kötelező katonai 
szolgálat megszűnt Magyarországon, hogy a 
halálbüntetést eltörölték, hogy a kisközösség modell, 
ami miatt börtönbe kerültünk, gombamódra elterjedt az 
országban, hogy a nagycsaládnak becsülete van, hogy 
az éhezők megetetése sikk és még sorolhatnám… 
Mi lesz velünk a világjárvány után? Legtöbbünk 
biológiai élete megmenekül, mert meg fogják találni a 
gyógyító-védő vakcinát, mint más járványok esetében 
is. De a kapcsolatainkkal, a szeretetkapcsolatokkal, a 
boldogságunkkal mi lesz?! 
Ébredj Bokor! Te kisded nyáj! Kezedben van már a 
világmegmentő vírus, mi több a boldogság szérum. És 
itt van ez a „koronás vírus”, mely bizonyság arra, hogy 
amint a világ így elpusztítható, úgy meg is menthető!. 
Így szól továbbra is az üzenet. 
 
--- Gyurka testvérünk, köszönjük, hogy Te segítettél 
felfedezni a Titkot, és ugye, most is segítesz nekünk!? 
Hála Neked Érte Istenünk! 
 
 


