
Halász Endre, a közkedvelt Bandi bácsi a Bokor Közösségnek az a papja volt, akinek talán a leginkább sikerült meg-
valósítania egyházközségében a Bokor lelkipásztorkodással kapcsolatos elképzeléseit. Halálának 10. évfordulója alkal-
mából az alábbi vallomásokkal idézzük föl alakját.

Halász Bandi bácsira emlékezve
1968-ban öt évi együttjárás után

határoztuk el, hogy összeházaso-
dunk: Zalatnay Márti és Kaszap Ist-
ván. Ez a fontos döntés február elsõ
napjaiban történt. Az én családom a
Mátra alján fekvõ Jobbágyiban, Márti
és családja Pécelen élt. Célszerûnek
látszott a Pécelen mûködõ Halász
Bandi bácsit felkérni, hogy mûködjön
közre házassági fogadalmunkon és
ünnepségünkön.

Szerencsére Bandi bácsi jól ismerte
a református, evangélikus és katoli-
kus gyökerekkel is rendelkezõ Zalat-
nay családot, és így igent mondott
megkeresésünkre, jóllehet csupán pár
nappal a kitûzött idõpont elõtt keres-
tük meg õt. A jegyesoktatásra csak
egyetlen idõpontot tudott adni, amit
természetesen elfogadtunk. A kora
este kezdõdõ oktatásra mi rövid idõt
szántunk, mert azt gondoltuk, hogy
minden szükséges tudással rendelke-
zünk, amire az ifjú párnak ilyen eset-
ben szüksége van. A részünkrõl rö-
vidre tervezett oktatás közel hajnalig
tartó megbeszéléssé fejlõdött. Mind-
ketten birtokában voltunk a reformá-
tus, illetve katolikus hagyományos
vallási ismereteknek, de Bandi bácsi
arról a kereszténységrõl beszélt ne-
künk, amely az evangéliumok jézusi
tanítására épít. Nagyon megfogott
minket mondandójának magvas tar-
talma, az állítások logikus egymás-
hoz kapcsolódása, és az egész racio-
nalitása. Egyáltalán nem bántuk,
hogy a tervezett idõ többszörösét töl-
töttük nála. Feladatot is kaptunk:
minden este elalvás elõtt együtt
mondjuk el a Miatyánkot. Másnap
Bandi bácsi tanúskodása mellett, a
Rókus kápolnában örök hûséget fo-
gadtunk egymásnak, aminek ma már
43 éve.

Rövid péceli tartózkodás után An-
gyalföldön egy jó barátunktól bérel-
hettünk lakást nagyon olcsón, ahová
késõbb testvéremet is befogadtuk.
Bandi bácsi kérését minden este telje-
sítettük.

Összesen 2 és fél évet töltöttünk
Angyalföldön, mert aztán kedvezõ
feltételekkel beszállhattunk egy Pé-
celen épülõ OTP-társasház egyik la-
kásának megvásárlásába; a ház egész
gyorsan felépült, és így 1971 nyarán
visszaköltöztünk Pécelre.

Testvérem rövid idõn belül elkezd-
te látogatni az ifjúsági hittan elõadá-
sait, és nagyon lelkesen biztatott min-
ket is, hogy nekünk is ott lenne a
helyünk. Eldöntöttük, hogy vasárna-

ponként részt veszünk a szentmisén.
Bandi bácsi azonnal észrevette, hogy
megjelentünk, s rögtön megkeresett
minket, kedvesen hívott a különbözõ
alkalmakra. Prédikációi nagyon tet-
szettek – nem csoda, mert mindig tar-
talmas és napi gyakorlatban alkalma-
zandó tételeket mondott –, és a gitá-
ros énekek is nagyon megfogtak
minket. Abban az idõben Sillye Jenõ
és barátai rendszeresen jártak Pécelre
énekelni.

Pár hét múlva névre szóló meghí-
vót kaptunk egy elõadássorozatra.
Minden hónap utolsó szombatjára
elõadókat hívott, akik csupa értelmes
dolgot mondtak, és a hallgatóság
minden elõadás után szabadon kér-
dezhetett. Ez nagyon tetszett nekünk.
Egyre inkább kerekké formálódott a
jegyesoktatáson kapott tömör tanítás.
Elõször kicsit még húzódoztunk,
amikor Bandi bácsi elõállt azzal az
ötlettel, hogy kis baráti csoportokat
kellene alakítanunk. Neki persze pon-
tos terve volt, hogy melyik csoportba
mely házaspárok tartozzanak. Szim-
patikus házaspárok közé sorolt min-
ket, elfogadtuk, hogy rendszeresen
találkozzunk, hogy a házigazdaság
sorban menjen, és hozzánk is jöjjön a
társaság, amikor mi vagyunk soron.
Idõközben az is kiderült, hogy az
utolsó szombati elõadók a Bokor je-
les képviselõi voltak, és az is, hogy
tulajdonképpen mi a Bokor egyik kö-
zössége vagyunk.

Bandi bácsi kérésére vállaltuk,
hogy elmegyünk az elsõ lelkigyakor-
latunkra. El nem tudtuk képzelni,
hogy napokon keresztül, feszes idõ-
beosztás mellett, számunkra részben
ismeretlen emberek társaságában jól
érezzük magunkat, tartalmas és hasz-
nos ismeretekre tehetünk szert. Nagy
élmény volt a közös, szabadon mon-
dott hangos ima.

A lelkigyakorlat után komoly len-
dületet kapott közösségi életünk.
Nagy elánnal vetettük bele magunkat
a tanulásba, az evangéliumok elem-
zésébe, a tanultak napi alkalmazásá-
ba. Észrevettük mások rászorultsá-
gát. Amit magunktól nem vettünk
észre, arra a Bandi bácsi felhívta a fi-
gyelmünket. Aktivitásunk megmutat-
kozott az egyházközségi életben is.
Képviselõtestületi tag lettem, lassan
minden engedélyt hivatalosan is
megkaptam, amely egy civilt felha-
talmaz az egyházközségi munkára.
Fokozatosan Bandi bácsi legfonto-
sabb segítõi közé tartoztunk. Nem-

csak mi voltunk rendszeres látogatók
a templomban és a plébánián, hanem
Bandi bácsi is rendszeres vendég volt
nálunk, a közösségi találkozókon kí-
vül is. Meghitt, baráti beszélgetéseket
folytattunk, amelyekbõl persze soha
nem maradt ki Isten Országának pé-
celi építésének ügye sem. Évek tanu-
lása és elkötelezõdése után Bandi bá-
csi biztatására közösségvezetést vál-
laltunk. Olyan testvéreket ajánlott az
ifjúság soraiból, akikkel életre szóló
barátságot kötöttünk, és jelenleg,
több évtized elteltével is élvezzük a
közösségi élet szépségeit, és próbál-
juk közösen megoldani a nehézsége-
ket, támogatni másokat.

Bandi bácsi baráti-testvéri figye-
lemmel kísérte Dévai Zoliékkal meg-
álmodott, és közösen megépített
közösségi házunkat. Gyerekeinket is-
kolai és templomi keretek között taní-
totta, keresztelte, vitte elsõáldozásra.
Rendszeres, aktív résztvevõje, szelle-
mi támogatója volt a több mint száz
péceli közösségi tag részvételével
rendezett programjainknak. „apai-
nagyapai” örömmel követte a há-
zunkba érkezõ fiatal párokat, a szüle-
tett gyermekeket. Természetesen mi
is maradtunk aktív szervezõi és szol-
gálói a templomi programoknak egé-
szen addig, amíg a püspök úr feltehe-
tõen állami nyomásra tett kérését –
pünkösdi Bokor-ünnepen ne engedje
be a templomba az ide érkezõket –
meg nem tagadta: ezért azonnali ha-
tállyal nyugdíjazták, és Szadára he-
lyezték. A testvéri-baráti kapcsolat
így is élete végéig megmaradt közöt-
tünk. Kölcsönösen segítettük egy-
mást, továbbra is részt vett a péceli
közösségi programokon, de érthetõ
módon már meg kellett osztani az
idejét és energiáját. Különösen azt
követõen, amikortól elindította az al-
koholistamentõ szolgálatot. Élete vé-
géig tartott testvéri barátságunk.

Mit adott õ nekünk? Az Életet, a ke-
resztény életformát, amelyet Bulányi
Gyurka bácsi nyomában a sok Bokor-
beli testvérrel együtt folyamatosan
pontosíthatunk, és hozzáigazíthatjuk
a Jézustól kapott mintához, erõnket
megfeszítve igyekezhetünk a minél
hitelesebb megvalósításon.

Hálával, nagy tisztelettel és testvéri
szeretettel emlékezve Bandi bácsi ha-
lálának tizedik évfordulóján, felesé-
gem, Márti nevében is:

Kaszap István
Pécel
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Bandi bácsim emlékezete
Bandi bácsit 18 éves koromban, éle-

tem elsõ lelkigyakorlatán ismertem
meg. Akkoriban 1973-at írtunk, s a ta-
lálkozó helyszíne az utolsó pillanat-
ban változott Simonyi Gyusziék laká-
sára. Én belépve harsány „Csóko-
lom”- mal köszöntem Bandi bácsinak,
azt hívén, hogy õ Gyuszi apukája.
Márpedig aki nem ismerte fel azonnal
Bandi bácsiról – akár pizsamában is –
hogy pap, az nem sok tapasztalatról
tett tanúbizonyságot. Az a három nap
meghatározó volt az életemben. Ott
találkoztam a testvérek imáján keresz-
tül az élõ és jelenvaló Istennel! Onnan
számítom a megtérésemet, s bár azóta
is sokat vitatkozom Istennel, az, hogy
létezik, e lelkigyakorlat óta sohasem
volt kétséges számomra. A lelkigya-
korlat végén hosszan beszélgettem
Bandi bácsival, rázúdítva éppen akko-
ri önmagamat. Több évtized után egy
áldó imájában így emlékezett meg er-
rõl: „Mibõl lesz a cserebogár? Amikor
Melindát megismertem, szinte csak
önmagával törõdõ, szerelmes kis frus-
ka volt. Ma pedig sokak – köztük pa-
pok – vigasza.” Hát a megállapítás el-
sõ fele nem derített fel, de hálás vol-
tam a második feléért.

1975-ben Pestre kerültem, onnan a
péceli közösségbe kezdtem járni, s
igen hamar Bandi bácsi lelki gyerme-
keként tapostam Isten útját. Elfogadó
szeretete mindig biztonságot jelentett
számomra. Különösen jó volt vele
lenni azután, hogy Édesapám arány-
lag korán hazament az Úrhoz. Kicsit
apapótlék is volt számomra.

Amikor a karizmatikus megújulás
„betört” Pécsre, vadul érdeklõdtem
tõle, hogy mit gondol a nyelveken
szólásról, prófétálásról, lélekben
nyugvásról stb. Elgondolkozott, s azt
mondta: „Mindent meg kell vizsgál-
ni, s meg kell nézni a gyümölcseit. Is-
tennek bõven lehetnek olyan útjai,
amelyeket én nem ismerek még, vagy
a Bokor még nem ismer”.

Amikor a fõiskolán igencsak utál-
tam az etikatanáromat, mert olyan bu-
taságokat mondott Istenrõl, hogy tel-
jesen felbõszített, akkor azt mondta:
„Ha egy hajó léket kap, és nem tömik
be a lyukat, akkor elsüllyed. Ha a hí-
võ ember életében van valaki, akit
nem szeret, akkor léket kapott a ke-
reszténysége.” Ez a mondat azóta is
aranyszabály az életemben. Elképze-
lem, hogy a számomra nehéz ember
becsönget hozzánk, vagy váratlanul
összefutok vele, s ha lesüllyed a
gyomrom, akkor vad imába kezdek
kapcsolatunkért, mert bizony ott ak-
kor nincs minden rendben.

Férjemmel, Tamással is sokat be-
szélgetett, õ esketett minket, s keresz-
telte mind a hat gyerekünket. Három
nagy gyerekünk közösségi elsõáldo-
zásán mondtuk neki: „Bandi bácsi,
olyan fiatalos vagy, hogy még esketni
is te fogod õket!” „Vállalom” – jött a
mosolygós válasz.

Sajnos nem így lett. Csoda volt lát-
ni a szadai plébánián a három kisöre-
get – Bandi bácsit, Márta nénit, a nõ-
vérét és Elza nénit, a házvezetõjüket
–, amint együtt cipelik az élet nehe-

zét, akkor is csak másokra figyelve,
igazi otthont nyújtva minden belépõ
számára.

Élete vége felé sok minden össze-
zavarodott benne, de akkor is Isten
ügyeiben gondolkozott. A kórterem-
ben négyen feküdtek. Egyszer csak
így szólt: „Kicsit furcsán van szer-
vezve ez a lelkigyakorlat, hogy nincs
külön szobája a papnak. Kicsit kelle-
metlen, de hát biztosan így volt hely.
[kigyulladt a nõvérhívó] Meg az is
különös, hogy lámpa jelzi, ha kezde-
nem kell az elõadást. De hát nem
baj!”

Minden tiszteletem Edináé, aki
megápolta, de fájt, hogy nem mi le-
hettünk körülötte. Akkor is, ha a vég-
napjaiban teljesen összekuszálódott
benne képzelet és valóság. Szerettem
volna gyakran ott ülni mellette, csak
fogni a kezét, s hálatelt szívvel meg-
köszönni Istennek, hogy adta nekem.
Keresztanyám azt mondta egyszer:
„Lelkivezetõt csak egyszer ad az Is-
ten, akkor is csak jókedvében!” Hát
nem tudom, igaz-e a mondás, de az-
óta nem találtam senkit, aki kicsit is
pótolhatta volna Bandi bácsimat. De
köszönöm neki, hogy felnõtt, imád-
kozó emberré nevelt, s így talán nem
kutyulódom el túlságosan.

Bármikor hallom azt a szót, hogy
„bölcs”, most is csak õ jut róla eszem-
be! Várom, hogy Odaát újra találkoz-
zunk, s szelíd mosollyal felvilágosít-
son az ottani szokásokról!

Kõszeginé Rihmer Melinda
Pécs

Partner volt
Sok éven át csak hallomásból tud-

tuk, ki a Bandi bácsi, de személyes
kapcsolatunk nem volt vele. Azután az
Iszákosmentõ és a Betánia Szeretet-
szolgálat Rezsõ tér sarkára költözése
hozta meg az egészen szoros, bár ak-
kor sem igazán személyes kapcsolatot.

1994-tõl akkor még kis, de szá-
munkra legnagyobb gyerekeink jár-
tak hozzá hittanra. Nem magukban,
hanem mondhatni bokros hittanra
Kaszap Istvánék, Bisztray Gyuriék fi-
aival, Márczi Misivel. Ez inkább a
hagyományos, kinyilatkoztatós hittan
volt, mint megbeszélõs, bár voltak
kérdések, és volt visszakérdezés. Heti
rendszerességgel folyt, és gyerekeink
szerettek járni. Akkor is, amikor a
többiek már nem, és sikerrel hívták
házunkbeli barátaikat, akik nem vol-

tak bokrosok. Két nagyobb fiunk
Bandi bácsi által keresztelkedett, és
lett elsõáldozó. Hogy mi ennek a kü-
lönleges jelentõsége? Bandi bácsi
partner volt, megértõ és együttmûkö-
dõ. Elfogadta indoklásunkat, hogy
miért tizenévesen akarjuk a kereszte-
lést, és nem csecsemõkorban, miért
külön a keresztelést és külön az el-
sõáldozást, hogy templomban szeret-
nénk sok emberrel, de csak ott, ahol a
Bokrot és a gitározást is elfogadják.
Jött oda, ahol helyet találtunk, és
megértette, hogy nem szeretnénk el-
mondani a Sátánnak ellentmondó fo-
gadalmakat, hanem helyette gitáros
hitvallást kívánunk. Ameddig beteg-
sége engedte a találkozásokat, a fiúk
jártak hozzá, és miután elköltözött,
nagyon hiányzott mindannyiunknak.

A fiúk – talán neki is köszönhetõen –
rendszeres áldozók és templomba já-
rók, méghozzá úgy, hogy ezzel együtt
erõsen kritikus, Bokor-érzelmû mai
fiatalok. A szentségfelvétel ünneppé
tétele, ennek az új gyakorlatnak a
megalapozása sikerült – reméljük,
hogy többi gyerekünk is így éli meg.

És még egy apróság. Amikor Bandi
bácsi már erõsen feledékeny volt,
nem mindig emlékezett kapcsolatunk
idõpontjaira és saját szerepére az
együtt dolgozásban; ám ha írnia kel-
lett a hitéletrõl, beszámolnia a fiúkról
egy ösztöndíjpályázatban – bármily
hihetetlen, de azt szellemileg frissen,
nagyon pontos összeszedettséggel és
tanúságtevõen tette meg.

Pálinkás Laci és Orsi
Budapest
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Egy ember, aki elõttünk járt
Ebben a városban születtem. Itt jár-

tam óvodába, iskolába. Megfigyel-
tem mindent, ahogy arra csak a gye-
rek képes: a foltot a házak falán, a
görbe villanyoszlopot, a fa gyökerét,
ahogy évrõl évre erejével repeszti a
járda aszfaltját…, s egészen addig a
napig azt hittem, „tudom, hogy merre
mennek, kik mennek az úton” (Rad-
nóti: Nem tudhatom).

Más a város nappal, és más éjszaka.
Az éjszakát sokan, sokféleképpen
megírták már versben, dalban, prózá-
ban, reklámszövegben. A mûvészek
változatosnak látták és láttatják az éjt,
mint a kicsapongó, a felszabadult
vagy a tomboló vidám-
ság helyét, vagy mint a
megérdemelt nyugalom,
pihenés, feltöltõdés ide-
jét. Azt, amikor az alvó
nem játszik szerepet. Az
Éj leveszi nappal viselt
álarcát, és maga mellé
helyezi (Michelangelo,
Medici kápolna).

Amit akkor éjjel lát-
tam és tapasztaltam, új
volt és megrendítõ. Nem
hittem, hogy ilyen, em-
beri tartózkodásra alkal-
matlanná züllesztett, la-
kásnak mondott zugok
vannak a belváros fényes
fõutcáinak mélyén, kivi-
lágított, szobrokkal ékes
homlokzatok mögött.
Aznap este sokfelé jár-
tunk a vegetálás alja, a
kút mélye, a nincs to-
vább, nincs hová, nincs
miért tényei és körülmé-
nyei között. Vastagon le-
égett lábosok és kiürült
pálinkás üvegek, földre
dobott, évtizedes szal-
mazsák-matrac a földön,
megfejthetetlen, keserû,
sûrû szagok, tömör ho-
mály akkor is, ha ég az
egy szál villanykörte.
Leülni nem lehet, nincs
hová, de nem is tanácsos.
Egy pillanatra kívülrõl látom a képet,
amelynek mellékszereplõje vagyok.

Középen egy magas, elegáns,
szemüveges, magas homlokú, õsz ha-
jú úr áll, és éppen beszél. Megjelené-
se megdöbbenést és zavart vált ki.
Személye és szavai a lehetõség és a
sivárságba rögzöttség ellentétét el-
képzelhetetlen mértékig fokozzák.
Végtelenül szelíd, türelmes, rábeszé-
lõ, megértõ és erõt sugárzó. Csak kér.
Annyit, hogy a kedves házigazdák
jöjjenek el a lelkigyakorlatra, ahol

már minden készen van a fogadásuk-
ra. Barátai készítenek reggelit, ebé-
det, vacsorát, ne legyen gondjuk
semmire. Nagyon várja õket, nagy
szeretettel, hittel és reménnyel van
irántuk. Bízik bennük. Meg lehet sza-
badulni a rabságból, az alkohol rabsá-
gából is, segítõ kezek nyúlnak ki felé-
jük, nincsenek egyedül. A Szabadító
az Úristen maga, aki számít rájuk,
kedves gyermekeinek tudja és akarja
õket. Ezért vagyunk itt. Ezen vendég-
látói számára volt egy meghívása,
amire õk igent mondtak, de aminek
ma nem tettek eleget. Vártunk rájuk
estig, és mivel nem érkeztek meg,

gondoltuk, hogy felkeressük õket, ha
valami félelem, vagy egyéb lenne az
akadály, eloszlatnánk. Azért jöttünk,
hogy megismételjük az invitálást, se-
gítsünk az esetleges hátráltató körül-
mények leküzdésében.

A zavar és a döbbenet alig elvisel-
hetõ mértékûre fokozódik. Kifogások
nem segítenek, a lélek vergõdésének
hebegõ hangjai szaggatottan törnek
utat a sötétben. A szituáció több mint
kínos. A szerényen elegáns, szem-
üveges, magas homlokú, õsz hajú úr,

és akit képvisel, a Názáreti, látszólag
nem érzékeli ezt. Fesztelen, szerény,
és bizakodik, hogy nem jött hiába. Bí-
zik bennük – bennük, akiket az élet
arra tanított, hogy ne bízzanak senki-
ben, a napi tapasztalat pedig arra,
hogy még magukban sem; bennük,
akikben eddig még soha senki sem bí-
zott, akiknek még eddig soha „nem
volt emberük” (Jn 5,2–16).

Az aznap éjjeli körút, miután szá-
mos hasonló helyszínt érintett a vá-
rosban, éjfél körül ért véget. Mikor
kezdõdött? Talán késõ délután, talán
évekkel vagy inkább évtizedekkel az-
elõtt. Aznap délután egy épülõfélben

lévõ házban a szerény
körülmények készen áll-
tak az elsõ, Bandi bácsi
által kezdeményezett,
életre hívott Katolikus
Iszákosmentõ Lelkigya-
korlathoz. Vacsora az
asztalon, matracok elõ-
készítve, a háziasszony
bevásárolt és felkészült a
háromnapos lelkigya-
korlatra. A hosszú hóna-
pok óta érlelt lelki, szel-
lemi muníció, az elsõ es-
ti imához és beszélgetés-
hez az emeleti szoba,
még vakolatlanul, de
gyertyával és egy kis
mezei virágcsokorral az
asztalon várta a meghí-
vottak érkezését. A csa-
lád gyerekei, mind a tí-
zen, lázban égtek, min-
denkinek volt még egy
ötlete, még egy simítani,
kiegészíteni, eligazítani
valója. Mindnyájan izga-
tottak voltunk, az akarás
és az esély, amit kap-
tunk, hogy most esetleg
átugorhatjuk saját árnyé-
kunkat, hogy éppen most
elkezdõdik és megtörté-
nik valami fontos, vala-
mi lényeges, lendületben
tartott valamennyiünket
a nap folyamán, az elõ-

készületek alatt. De egyszer aztán el-
készültünk. Késõ délután lett. És el-
kezdõdött a tanácstalanság ideje.

Öt óra, hat óra, hét óra. A remény és
a reménytelenség pólusai közötti bel-
sõ ingadozás talán egy kicsit gyako-
ribbá tette Bandi bácsi mindig fegyel-
mezett, visszafogott gesztusait. A
kézdörzsölés, a homlokot, hajat vé-
gigsimító kéz mozdulatai mindenrõl
pontosan beszámoltak. A szemüveg
egyre többször szorult igazításra.
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Nem jött el senki. Nem jelentke-
zett senki. A hangulat szorongóvá
vált. Ebben a szorongó hangulatban
Bandi bácsi kapva kapott a javasla-
ton, hogy látogassuk végig a meghí-
vottakat. Honnan ismerte a meglá-
togatottakat, honnan ismerte a kö-
rülményeket és a helyeket? Õt

mindenütt ismerték, és megismer-
ték.

Magam egészen addig a napig azt
hittem, „tudom, hogy merre mennek,
kik mennek az úton”. Azóta, hogy kí-
sérõje voltam, és vele jártam végig azt
az éjszakát, azt tudom, hogy élt közöt-
tünk egy magas, szerény és kitartó, Is-

tennek elkötelezett, õsz hajú úr, egy
ember, egy pap, Jézus tanítványa, aki
elõttünk járt. Hozzánk is eljött, bárhol,
bármilyen körülmények között élünk
is, hogy az a nap, vagy egy másik, for-
dulónap legyen az életünkben, az éle-
temben. Vinczéné Géczy Gabriella

Budapest

Elénk élte az evangéliumot
Bandi bácsit távolabbról szinte Bo-

kor-közösségbe kerülésemtõl ismer-
tem. Pontosabban akkortól, mikor
Király Náci elvitt az elsõ Bokor-ün-
nepre. Akkoriban, úgy emlékezem,
mindig Pécel volt az ilyen nagy ünne-
pek helyszíne. Aztán amikor jó mun-
kája „jutalmaként” nyugdíjba küld-
ték, ez a kis kapcsolat is megszakadt,
csak a híreket hallottam felõle, hogy
nem tört össze, hanem új munkába
kezdett, iszákosokkal kezdett foglal-
kozni.

Bandi bácsiban egyszerre volt meg
a „bocsánat, hogy élek” és a „tudom,
mit akarok” életstílus. Végtelenül
szelíd, halk szavú, csak széprõl és jó-
ról beszélõ, szemérmes ember, azt
hinném, az elsõ találkozó után világ-
gá szalad a kemény, durva, eseten-
ként nagyon is trágár alkoholistáktól.
De nem, ez nem az õ formája volt.
Megszelídítette az embereket. És
nem szépítette a valóságot, de el-
mondta az isteni valóságot.

Aztán egyszer Bensó Bea hívott,
menjek gitározni egy iszákosmentõ
lelkigyakorlatra. Akkoriban, mint rá-
érõ ember, szívesen elvállaltam ezt a
feladatot. Ezek után évekig évente

négyszer 3-4 napra, és ha lehetett, a
havi egyszeri lelkinapra is eljártam gi-
tározni, és fõleg a lelkigyakorlatokon
együtt lenni a „gondozókkal” és „gon-
dozottakkal”. Azért az idézõjel, mert
az irányok soha nem egyfelé mutat-
nak. Rengeteget kaptam a „gondozot-
taktól”, nagyon sokat tanultam nem-
csak Bandi bácsitól, Kovács Tádétól,
hanem Vágó Marikától, Köte Gyuri-
tól, Pista bácsitól is (szegény, szegény
jó Bensó Beáta, még ma is hallom,
ahogy mondja) – az életrõl, az élet ér-
telmérõl, a hitrõl. Az elõadások orosz-
lánrészét Bandi bácsi és Tádé vállalta,
mind nagy élmény volt nekünk.

Bandi bácsi a maga szelíd életével,
stílusával egyben tartotta a társasá-
got. Nem volt fegyelmezetlenség, ki-
lengés. Mintha valaki katonai vasfe-
gyelmet tartott volna. De nem, õ csak
a szeretettel érte el mindezt. Tisztelte,
becsülte, szerette õt ott mindenki.
Bandi bácsi, azt hiszem, nem hitte el
magáról, hogy mekkora egyéniség.
Talán a családjában elõforduló más
jelentõs egyházi személyekhez ké-
pest kisebbnek érezte magát. De mi
úgy láttuk, hogy elénk éli azt az evan-
géliumot, amelybe a Gyurka bácsival

való találkozás után annyira belesze-
retett.

És ez az evangélium kemény volt,
az õ végtelenül szelíd természetében
olyan kitartást hozott, amire mind-
nyájan felnéztünk. Mesélte, egyszer
egy lelkigyakorlaton csengettek. Õ
volt a házigazda. Az érkezõk (talán
püspöki meghatalmazottak? nem em-
lékszem) felelõsségre vonták. Ki ha-
talmazta fel, hogy lelkigyakorlatot
tartson. Bandi bácsi kezében ott volt a
Szentírás. Felmutatta, és így vála-
szolta: Jézus. És nem hatották meg a
fenyegetések, nem küldte haza az em-
bereket. Egész addig csinálta ezt Pé-
celen, amíg nem nyugdíjazták. Aztán
csinálta ott, ahol csak tehette: Újpalo-
tán, Szadán, vagy épp Óbudán, a Tá-
borhegyi házban, Vinczéék nagycsa-
ládi körében.

Bandi bácsihoz fûzõdõ minden em-
lékemet külön megszépíti, hogy a Tá-
borhegyi lelkigyakorlatokon ismer-
kedtem meg Vincze Krisztivel, az
egyik „házigazdával”, akivel aztán
összeházasodtunk, és öt szép gyerme-
künk van már.

Horváth János
Érd

Mint a jó pásztor…
Bandi bácsinak olyan kisugárzása

volt, amelyet mi gyerekfejjel talán
nem vettünk észre, de valószínûleg
ránk is átragadt, mert végigültük a
gondozottakkal az iszákosmentõ lel-
kigyakorlatokat, beszélgettünk és
együtt étkeztünk velük, hallgattuk az
elõadásokat, amennyire tudtunk, be-
kapcsolódtunk a gitározásba – köz-
ben ugyanis János tanított minket gi-
tározni is. A lelkigyakorlat mindig
csütörtök délutántól vasárnap délutá-
nig tartott, így csak a péntek délelõtt
maradt ki, amíg iskolában voltunk.
Ezenkívül bementünk a segítõk zárt
körû megbeszéléseire is, ahol arról
volt szó, hogy ki kire fog külön is
odafigyelni, vagy mit tapasztalt a se-
gítettek részérõl, mirõl beszélgetett

az illetõvel, vagy mit gondol, hogyan
lehetne neki még jobban segíteni.

Most így utólag ez is furcsa, hiszen
mi még gyerekek voltunk, de Bandi
bácsi sosem mondta, hogy mit kere-
sünk ott, sõt, ha véleményünk volt,
azt ugyanúgy meghallgatta, és figye-
lembe vette, mint a felnõtt segítõkét.
Így teljesen részesei voltunk ennek a
folyamatnak: az örömnek, ha valaki
le tudta tenni a poharat, és a remény-
nek azokkal kapcsolatban, akik még
nem tudták ezt megtenni, vagy
visszaestek. Itt talán adná magát a
szomorúság vagy a kudarc szó, de
Bandi bácsi sosem éreztetett ilyesmit,
mindig az újrakezdés lehetõségét
hangsúlyozta, õt magát sem láttuk so-
ha elkeseredettnek, pedig ebben a
munkában csak kis hatásfokkal lehet

mûködni, s már az is jónak számít, ha
egyáltalán van valami eredmény.

Lehet, hogy ez volt az egyik titka
annak, amiért visszajártak hozzá, és
amiért sokaknak sikerült megszaba-
dulniuk: õ olyan volt, mint a jó pász-
tor, aki az eltévedt bárányt keresi, öl-
be veszi, megvigasztalja, és feltölti
reménnyel, amíg a maga lábán nem
tud járni. Ha újra elesik, újra lehajol
érte, mert mindegyik egyformán fon-
tos a számára. Bennem leginkább ez
maradt meg róla, ahogyan ül rendü-
letlenül, és csak beszél, beszél türel-
mesen, mindig csak tisztán a Szent-
írásról, Isten megbocsátó szereteté-
rõl, és semmi másról.

Vincze Kriszti
Érd
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