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Felfelé tekintő mély hite,
a kicsik és nagyok felé megnyilvánuló
áldozatos szeretete
égő gyertyaként világított
sokunk számára.

1974 nyarán Siófokon, a Balatoni Vízügyi Kirendeltségen teljesítettem egyetemi nyári
szakmai gyakorlatomat. Egyik nap munka után a vasútállomás környékén lődörögtem,
amikor rám köszönt menyasszonyom – jelenleg feleségem – nővére, Mihályfi Zsuzsa, aki a
Mihályfi család régi jó barátjával, Pörnyeszi Verával érkezett, és épp átszállni készültek egy
vonatra, ami valahová Somogyba indult. Kirándulni megyünk! – mondta Zsuzsa és Vera, bár
utóbbi akkor a családban még Lujzi fedőnéven szerepelt. Nagyon lelkesek, ugyanakkor elég
titokzatosak voltak, úti céljukról további részletekkel nem szolgáltak.
Később tudtam meg, hogy Bokor lelkigyakorlatra utaztak, ez volt a titokzatoskodás magyarázata. Akkoriban a titoktartást még nagyon komolyan kellett venni! Hogy mióta volt Zsuzsa a
Bokorban, azt nem tudom, csak azt, hogy 1974 novemberére már én is ki voltam halászva,
csakúgy, mint Zsuzsa húgai: Kriszti, Judit és Kati. Zsuzsának, mint körzeti gyerekorvosnak volt
egy kedves családja a Mester utcában, a „sokgyerekesék”. Igaz, akkor még csak négy volt a
gyerekek száma, később ez tízre emelkedett. Sokáig azt hittem, hogy Zsuzsa szervezte be a
Vincze Gabi-Bandi házaspárt a Bokorba, nemrég tudtam meg Gabitól, hogy ez épp fordítva
történt.
Zsuzsa engem így hívott meg a Bokorba: „Járok egy közösségbe, ahol téged is szívesen látunk.
Nagyszerű pap a vezetője, nekem lelki vezetőm, Barcza Barnának hívják. Olyan Kozma Imre
szerű ember, de még nála is jobb fej.” (Akkoriban Kozma Imre előadásain, ill. az utána
következő beszélgetéseken vettünk részt hétfőnként a pesti ferenceseknél).
Zsuzsa a Bokorban gyereknevelési kurzusaival, előadásaival tűnt ki, melyekre mi is szívesen
jártunk Judittal. Sok kisgyerekes anyuka vagy házaspár megfordult ott. Emlékszem egy
esetre, amikor Venczel Feri arról beszélt, hogy jézusi módon kell a kisgyerekhez fordulni, sőt
még pelenkázni is jézusi módon kell. Micsoda hülyeség, jézusi pelenkázás – háborogtam
magamban, de Zsuzsa nagyon egyetértett, és megdicsérte Ferit a hozzászólásért. Később
beláttam, hogy Ferinek (és Zsuzsának) tényleg igaza volt, csak nekem volt ez a gondolat
furcsa akkoriban.

Úgy tudom, kimondott Bokor csoportja nem volt Zsuzsának, ő a háziorvosi szolgálata közben
végzett a szülők körében nagyon sok evangelizálást, ill. a gyereknevelési szolgálatát tekintette „leadó” tevékenységnek. Nem tudom, kivel és min különbözött össze (még az sem
kizárt, hogy Gyurka bácsi minősítette nózitörlésnek a tevékenységét), de tény, hogy egy szép
napon Zsuzsa kilépett a Bokorból.
Ezután Bokron kívül valósította a Bokor-eszményeket, fiatalokat gyűjtött maga köré, imacsoportokat szervezett és tartott életben, 2006-ban bekövetkezett, tragikusan korai haláláig.
Számomra a szolgáló szeretet, a fáradhatatlanul másokért élés magas fokú művelője volt és
marad mindörökre. Hogy emellett szerető, melegszívű családtag, gyerekeim mindig rendelkezésre álló pót-mamája és házi doktor nénije is volt, az pedig az én külön szerencsém.
Gyulai Zsolt

Zsuzsa imája

Uram, Édesatyám!
A születő Nap csendjében Hozzád fordulok, hogy békét, bölcsességet és
erőt kérjek Tőled! Ma szeretettel teljes szemmel akarom a világot nézni.
Add, hogy türelmes, megértő, jóságos és bölcs legyek, a látszat mögött
olyannak lássam gyermekeidet, amilyennek Te Magad látod őket, s így
mindenkiben a jót lássam meg.
Uram, Édesatyám! Öltöztess engem szépségedbe, kérlek, hogy ma egész
nap Rólad tehessek tanúságot. Ámen.

