Lelkész, főapát, rabbi
GyuráTz FErEnC és A FELEKEzETEK
„Az emberiség
boldogítója, a
társadalmi rend biztos
alapja csak a pozitív
vallás lehet.”
(Gyurátz Ferenc)

A felekezetek közötti súrlódások jellemezték Gyurátz Ferenc hosszú lelkészi és püspöki működésének idejét. A 19. század vége német kultúrharcának
hullámai Magyarországot is elérték, a felekezeti önérzet
megerősödésével párhuzamosan csökkent a tolerancia.
Ebben a környezetben máig példaadó Gyurátz Ferenc
viszonya a többi felekezethez.

Pápa templomai

A teológiailag igen felkészült Gyurátz Ferencet tisztelettel és megbecsüléssel fogadták a pápai re-

Gyurátz püspöki irodája

formátus kollégium tanárai. A pápai templom átépítésének idején a református gyülekezet fogadta be az evangélikusokat. Az együttműködést megkönnyítette, hogy
Antal Gábor pápai (dunántúli) református püspök sógora volt Gyurátz Ferencnek. Gyurátz püspökként rendszeresen részt vett a református-evangélikus közös bizottság ülésein, hogy előremozdítsa az együttműködést.

A vegyesházasságokkal kapcsolatos katolikus áttérítési törekvéseket Gyurátz Ferenc többAntal Gábor
református
püspök

Csáky Károly
katolikus
püspök

A pápai zsinagóga

ször is kárhoztatta az 1890-es években. Ez azonban nem
akadályozta abban, hogy asztalánál rendszeresen lásson
vendégül plébánosokat és több katolikus főpappal is jó
viszonyt alakítson ki. Fiatal korában egy évig a Csáky
grófoknál volt nevelő. Tanítványát 1907-ben látta viszont, amikor az váci püspökként üdvözölte Gyurátzot
a felsőházban. Veszprém megyei püspöki vizitációja során látogatást tett Kuncz Adolf csornai premontrei prépostnál is. A főpap hamarosan viszonozta a látogatást,
Pápán igen jó hangulatú beszélgetést folytattak. Csak a
látogatás végén csodálkozott el a prépost, hogy hol marad az evangélikus püspöki „rezidencia” személyzete a
borravalóért. A pápai gimnáziumot vizitáló pannonhalmi főapát is megtisztelte Gyurátzot látogatásával. A
pápai bencések rendszeresen meghívták az evangélikus
püspököt a főapát névnapján rendezett díszvacsoráikra.

Gyurátz kapcsolata kifejezetten harmonikus
volt a zsidókkal is. Beledi lelkészként oly bizalommal volt iránta a helyi zsidó közösség, hogy iskolai vizsgájukra Gyurátzot kérték meg felügyelőnek. Pápai képviselőjelöltként a zsidók rá szavaztak, nem utolsósorban
azért, mert programbeszédében nem takarékoskodott
a héber nyelvű idézetekkel. A fehérterror idején Kemeneshőgyészről elüldözött zsidó asszonyokat fogadott be
és védett meg. Úgy vélte, hogy „a zsidók üldözése után a
protestánsoké fog következni.”

Gyurátz felekezeti nyitottsága nem a közömbösségből fakadt. 1886-ban a szabadkőművességről
írt könyvében kiállt a hagyományos vallási és felekezeti
értékek mellett. Ökumenizmusának alapja a hit, a türelem és a méltányosság voltak.

