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KÖNYVAJÁNLÓ 
 

HORVÁTH BALÁZS: A 
FENNTARTHATÓSÁG PSZICHOLÓGIÁJA 
A KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK EMBERI 

OLDALA 
 
BOLDOGABBAK VAGYUNK, MINT 12 000 
ÉVVEL EZELŐTT? 
 
Jogosan merül fel a kérdés, hogy az elmúlt évezredek 
alatt felhalmozott tudás vajon boldogabbá tett-e 
bennünket? Ha igen, akkor valószínűleg jó úton 

vagyunk. Ha nem, akkor 
valamit elrontottunk. 
Tízezer éve járjuk a 
mezőgazdaság, tágabb 
értelemben a környező 
világ jelentős 
megváltoztatásának útját. 
Mielőtt evidenciaként 
könyvelnénk el, hogy jó 
irányba haladunk, 
érdemes lenne ezt 
megfelelő érvanyaggal is 
alátámasztanunk. Erre 
tesz kísérletet ez a könyv, 

valamint két, korábban megjelent társa:  
A beteg bolygó és az Erkölcs és civilizáció. Az előbbi a 
környezeti problémák rövid bemutatása után mai 
világunk és civilizációnk kialakulásával, az emberi 
élettartam és egészség elmúlt tízezer év során 
bekövetkezett változásaival foglalkozik. Utóbbi pedig a 
környezeti problémákkal együtt járó erkölcsi 
kérdéseket teszi vizsgálata tárgyává. Mindhárom könyv 
generalista megközelítésű, azaz a tudományok 
legszélesebb köréből merítve igyekszik a kérdésekre 
választ találni. 
 
„Vajon miért nem járhat együtt az anyagi-gazdasági 
jólét az életminőségi jólléttel, boldogsággal, 
megelégedettséggel és örömteli élettel? A könyv 
rendkívül gazdag ismeretanyaggal válaszol a kérdésre, 
rendre megvizsgálva a pozitívumok mögött húzódó 
akadályokat, destrukciókat.” 

Bagdy Emőke 
 

„Jó szívvel ajánlom mindazoknak ezt az újabb kötetet, 
akik veszik a bátorságot és mernek elgondolkodni az 
emberiség nagy-közös kérdésén, és vállalják az 
együttgondolkodás felelősségét és kockázatát.” 

Beer Miklós 
 

VINCZÉNÉ GÉCZY GABRIELLA 
 

BESZÁMOLÓ 
 

 
 
Bandi december végén került az Uzsoki utcai kórházba. 
Először a kardiológiára irányították, mivel a sürgősségi 
osztályon lábon kihordott szívinfarktust állapítottak 
meg. A helyben elkapott koronavírus fertőzés miatt 
azonban néhány napon belül áthelyezték a covid 
részlegre. 
Miután állapota egyre rosszabbra fordult, január 14.-én 
csütörtökön kérvényeztem, hogy meglátogathassam, 
tekintettel arra, hogy aznap már egyáltalán nem tudtunk 
kapcsolatba kerülni vele. Annyira gyenge lett, hogy a 
telefont sem tudta felvenni, és beszélni sem tudott. 
Péntek délután egyszeri engedély birtokában öt órát 
tudtam vele tölteni.  
Belépés előtt olyan speciális, hajhálós és kapucnis, zárt 
ruházatot kellett öltenem, dupla maszkkal, hogy épp 
csak a szemem volt látható, de az is csak egy plexilapon 
keresztül; kezemen gumikesztyű. Nagyon boldog 
voltam, hogy ott lehetek Vele, foghatom a kezét, 
mesélhetek neki, miközben próbáltunk számára 
kényelmesebb, jobb ülő-fekvő helyzetet találni. Nagy 
akarással segített ebben nekem, amennyire tudott. 
Jelzett, kommunikált, néha pár szóval tudott reagálni, 
de szavak nélkül is értettük egymást. Kata, amikor letelt 
a szolgálata, úgy négy óra tájban, bejött hozzánk. 
Bandit húslevessel kínáltuk, Kata elégedett volt az 
elfogyasztott mennyiséggel… 
A család minden tagja szeretett volna kapcsolatba 
kerülni Vele, erőt, biztatást adni Neki, de az általános 
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látogatási tilalom ezt nagyon megnehezítette. Arra 
gondoltunk, hogy az ablaka alatti szerenád talán 
felhallatszana Hozzá. Így péntek délutánra egy nagy, 
családi, közös éneklést terveztünk a kórház tövében. 
Megbeszéltük, hogy este hat órakor kinyitom a 
kórterem ablakát, hogy a hang fent, a harmadik emeleti 
szobában is hallható legyen.  
Érkezésem után 2 órával, amikor Bandi kicsit 
elszunyókált, megnéztem a szoba pontos 
elhelyezkedését. Tamás előzőleg a lelkemre kötötte: 
első dolgom legyen, hogy az ablakból kinézek, és 
megállapítom, hol vagyok, majd lefényképezem és 
elküldöm neki, amit látok, hogy tudják, hol 
helyezkedjenek el a szerenádhoz. Megfigyeltem, hogy 
nagyon kedvező a szoba fekvése, ismerős volt a bejárati 
hosszú feljáró és a kapu.  
Hat óra előtt szóltam a szobatársaknak, hogy a család 
lent az ablak alatt énekléssel készül; kérdeztem, nincs-
e kifogásuk az ellen, hogy résnyire ablakot nyissak. 
Készségesen reagáltak. Hat előtt két perccel kinyitottam 
az ablakot és egy nagy törölközőt lengetve jeleztem a 
családnak, hogy hol vagyunk. Három alakot láttam a 
sötétben: Pétert, Anikót és Tamást, a viberen pedig 
egészen más helyen, a Róna utcai kövezeten másokat a 
családból. Aggódtam, hogy rossz helyen állnak, de 
Tamás megnyugtatott, hogy csak a mécseseket gyújtják 
meg, és majd jönnek.  
Az előkészületeket látva az egyik idősebb szobatárs 
kíváncsian az ablakhoz lépett és kinézett: - Te, ezek 
legalább hatvanan vannak… mindenki üvegbe tett 
mécsessel…gyere már ide! Ilyet még nem láttál! A 
fiatalabb kikukkantott: - Ezt nem hiszem el…!   
6 órakor kitártam az ablakot, ahogy előzetesen 
megbeszéltük. Nagy szerencsénkre a porta előtti 
bejárati rámpát - ahova a szoba ablaka nézett - két 
függőleges fal határolja, így ennek a félig zárt térnek 
köszönhetően az énekszó valóban jól hallható volt 
odafent is. De, hogy ne bízzuk a dolgot a véletlenre 
(hiszen nagyon hideg volt odakinn, és az ablakot nem 
lehetett folyamatosan nyitva tartani), Tamás telefonon 
videóhívással közvetítette a mécsesekkel felsorakozott, 
gyerekekkel együtt kb. 40 családtag hangját. Amikor 
elkezdődött az ének, odatartottam Bandinak a telefont, 
hogy lásson mindenkit, és lentről is, meg a telefonról is 
szólt az ének. Ha elhalkult, akkor beledúdoltam én is. 
Andiék Németországból szintén videóhívással 
kapcsolódtak be. Bandi végig teljesen tiszta tudattal 
volt, és nagyon igyekezett, hogy meg tudjon szólalni. 
A szerenád végén minden gyerekünk, házastársaik és 
valamennyi beszélőképes unokánk telefonon keresztül 
elmondta Bandinak a saját személyes üzenetét, hogy 
tudja, hallja, érezze, Vele vagyunk, nagyon szeretjük és 
várjuk haza. Mindenki azzal kezdte: Szia Apu / Szia 
Nagypapa, … vagyok. A szobában nagyon nagy lett a 
csend, csak a sok kis hangocska és a felnőttek hangja 
szólalt meg egyenként. Szívből jövő, egyszerű, spontán 
mondatok voltak; lehetett tudni, érezni kinek-kinek 

belső azonosulását az általa elmondottakkal, legyen két-
, hároméves, nagyobb kamasz vagy felnőtt, aki éppen 
megszólalt. Megrendítő volt. Volt két kicsi, akik duettet 
énekeltek neki. 
Háromnegyed hétkor lett vége a hangversenynek, ekkor 
kinyílt az ajtó, és két talpig kisírt ápolónő lépett be: 
„Végigbőgtük az egészet, nagyon szép volt!” – és 
becsukták maguk mögött az ajtót. 
Odabent a szemközti ágyon fekvő beteg szólalt meg 
először: 
- Vallásosak, azért van ennyi gyerek?   - Vallásosak 
vagyunk, de nem ezért vannak ennyien.  
A szobatársak beszélgetni kezdtek arról, hogy s mint 
vannak a saját családjukkal, majd megütötte a fülemet, 
hogy az idősebb betegtárs szól a fiatalabbnak: nekem 
csak egy gyerekem van… Odafordultam: - Na látja, 
ezért vannak ennyien… én is egyedül nőttem fel, azért 
lettem nagycsaládos. Fiatalon meg voltam győződve 
arról, hogy egyedül felnőni az – állatkínzás. Nagyon 
szerető családom volt, és mégis.  
A fiatalabb megszólalt: - Tudom, miről beszél. Apám 
egyedül nőtt fel, anyámék nyolcan voltak testvérek.  

A hangverseny után elővettem a rántott csirkemellet, 
amit vittem. Ujjnyi csíkokra vágtam készítéskor, hogy 
könnyű legyen harapni. Bandi örült neki, de egyetlen 
kicsi harapásra volt kedve és ereje, nem kért többet. Az 
idősebb szobatárs megszólalt: - Ez az! Magyar 
embernek, ha beteg, rántott hús kell! Miután láttam, 
hogy Bandi azt, és annyit, amit vittem, nem fogja 
megenni, körbe kínáltam, ahogy a sütit szoktuk: - 
Parancsoljon, vegyen belőle… az idősebb 
szabadkozott, de nem tudott ellenállni, vett egyet és 
dicsérte. Kínáltam még, újabb szabadkozásokkal kivett 
még egyet.  - Ki ne dobja a szemétbe! – ijedezett.  

Hét óra után nem sokkal fehér szkafanderben odajött a 
főorvos, aki engedélyezte a látogatást, s később a 
hazahozatalt. Plazmát kötött be infúzióban, hátha az 
immunsejtek támogatást kapnak a fertőzés 
leküzdéséhez. Az egész család nevében köszönetet 
mondtam neki, elmondtam, milyen nehéz, hogy a 
látogatási tilalom miatt ebben az amúgy sem könnyű 
betegségben nem tudjuk támogatni hozzátartozóinkat.  

Amikor eljöttem, odasúgtam Bandinak: - Megpróbálok 
megint bejönni. - Bejössz még? – kérdezte érthetően és 
tisztán. - Igen, mindent megpróbálok! Reménykedtünk 
a plazma varázserejében.  

A látogatás végén visszaöltöztem, még egyszer 
megköszöntem a körülálló nővéreknek, amit férjemért 
és a többi betegért tesznek. Elmondtam, hogy az ének 
nekik is szólt. A főorvosnő is odajött: - Csodálatos volt 
ez a hangverseny… nagyon köszönjük! – Nem tudtam, 
hogy hallotta.  
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Mire leértem, Tamás a portán várt. A portások mellett 
dolgozó katona ismert már minket, mert a héten 
esténként vittünk be Bandinak tiszta ruhát, ásványvizet, 
mindent, amire szüksége volt. A covidon nem lehet 
cserélni a köntöst, pizsamát, mindig tisztát kell bevinni, 
és a használt bent marad. A katona megkérdezte, hogy 
van a férjem. Elmondtam, hogy rosszabbodott az 
állapota. Kedvesen mondta, hogy nagyon tetszett neki 
ez a sok ének, és az a szeretet, amit tapasztalt.  
Mentegetőzött, hogy csak a tűzriasztó miatt ment ki 
szólni a mécsesek miatt. Utóbb kiderült - később a 
gyerekek elmesélték -, hogy a sok mécses láttán a 
portaszolgálat emberei első reakcióként le akarták fújni 
az egészet, nehogy a füstjelző bekapcsoljon. Végül 
Dani és Anikó mondták el nekik, hogy búcsúzni jöttek 
Apukájuktól/Nagypapájuktól. Itt aztán fordulatot vett a 
beszélgetés: Ja, az, akinek 10 gyereke van? Ő is szokott 
este imádkozni a feleségével Miatyánkot, Üdvözlégyet. 
Végül azt is megkérdezte, mi a neve a férjemnek, mert 
akkor este név szerint érte fogják mondani az esti 
imádságot. 

Attól fogva minden este szerenádoztunk az ablak alatti 
feljárón. Szombaton Kis Kata, Kis Imre lánya, aki ott 
orvosként dolgozik, tartotta Bandinak a telefont, hogy 
Bandi lásson minket, mert én sajnos többet nem 
mehettem be. Következő nap Andris kapott engedélyt a 
látogatásra, mert ő már átesett a covidon, így vasárnap 
ő volt a beépített ember a betegágy mellett. Ugyanúgy 
beöltöztették, és ő is öt órát lehetett vele, mint pénteken 
én. Andris mondta ki azt, amit én pénteken még nem 
mertem: Apu, hazaviszünk! Bandi nagy örömmel 
reagált, és egy könnycsepp jelent meg a szemében.   

Hétfőn pedig az egyik szobatárs ajánlotta fel a 
segítségét. Aznap a kórházi dolgozók már nem tudtak 
kommunikálni vele, de a család közelsége és az éneklés 
hatására Bandi újra megszólalt: igennel, nemmel, pár 
szóval válaszolt telefonon feltett kérdéseinkre, és 
reagált a személyes üzeneteinkre. Katának12 minden 
szempontból nagyon hálásak vagyunk, de különösen 
meghatott minket az, amikor egy hosszú, fárasztó nap 
után ott maradt Bandival, tartotta Neki a telefont, vagy 
amikor hétfőn letelt a szolgálata, és hazaindult, majd 
félútról visszafordult és beállt közénk csodás hangjával 
szerenádozni.  

                                                           
12 Kata – Andris és Miklós fiúnk közösségi társa. Az Ő Uzsoki 
kórházi jelenlétében a Gondviselés szeretetét tapasztaltuk 
meg: Kata ugyanis a Bethesda kórházban dolgozó 
gyermekorvos. Miután tavasszal átesett a covidon (s a 
járvány miatt kevesebb beteg gyermek volt a Bethesdában), 
átjelentkezett egy covid osztályra, mert ott most minden kézre 

A zene csodát tesz, régen tudjuk. Bandi 5 nap után 
megszólalt, beszélni tudott, ő is kért éneket, meg tudta 
mondani azt is, hogy mit énekeljünk.  
Mi ugyan eredetileg csak Neki szerettünk volna 
gondolataink, és énekünk segítségével számára 
otthonos szellemi, lelki légkört teremteni, de az 
esemény hatása túlnőtt az általunk tervezett kereteken. 
Az orvosok és nővérek kifejezetten várták ezeket az 
alkalmakat. Első nap fél órát töltöttünk ott, majd 
naponta egyre több énekkel, kottával készülve, 
vasárnap és hétfőn már másfél-másfél órát énekeltünk. 
Változást tapasztaltunk minden téren – a nővérek már 
napközben telefonon érdeklődtek, hogy ugye lesz 
hangverseny este, annak ellenére, hogy a hétfő ugye 
már hétköznap… A portások segítőkészsége, empátiája 
megható volt. 
Ezzel párhuzamosan sajnos a kórházi lehetőségek 
eszköztára nap mint nap egyre fogyott, a plazmához 
fűzött végső remények nem teljesültek, és mindnyájan 
tapasztaltuk – a kórház is, mi is –, hogy Bandi állapota 
nem javul.  
Gyerekeinknek, menyeinknek, vejeinknek, 
unokáinknak kivétel nélkül olyan lelkierejük van, hogy 
az elég lenne két falunyi embernek is. Csak rájuk 
tudtam támaszkodni, ők pedig egymásra. Hétfőn 
eldöntöttük, hogy Bandit hazahozzuk, bárhogyan is 
alakulnak a továbbiak.  
Abban biztos voltam, hogy ha az, ami ezután 
következik, a búcsú, akkor annak itthon kell 
megtörténnie, ha ez esetleg egy csoda, ami a 
gyógyuláshoz vezet, akkor annak még inkább.  
A szobatársak segítségével kedd reggel beszélni tudtam 
Bandival telefonon. Elmondtam neki, hogy intézzük a 
hazahozását, amit ezzel a két szóval nyugtázott: - 
Rendben van. Mivel a hétfői teszteredménye még 
mindig pozitív volt, hazahozatalával egyidejűleg meg 
kellett oldanunk, hogy teljes biztonságban tudjunk 
itthon gondoskodni Róla. Az ápoláshoz szükséges 
tárgyi feltételek megteremtésében Király Annának 
különleges érdemei vannak: ő gondolta össze, mi 
mindenre lehet szükség, rengeteg eszközt kaptunk Tőle, 
s telefonon is mindig rendelkezésünkre állt. Szintén 
köszönettel és hálával tartozunk Lukácsnak, aki Bandit 
már itthon várta, és nagy segítségünkre volt az Ő itthoni 
ellátásában az első pillanattól fogva. 
 
Sok szempontot figyelembe véve Tamás földszinti 
lakásában alakítottunk ki megfelelő körülményeket. A 

szükség van. Így került az Uzsokiba, ahol több covid osztály 
közül éppen arra az osztályra volt beosztva, ahová Bandit 
helyezték.  Nagyon nagy biztonságot adott, hogy ott van, és 
segítségünkre volt ez a helyzet a kórházzal való 
kommunikációban, a látogatások megszervezésében, és 
Bandi állapotáról való tájékozódásban is.  
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földszinti elhelyezés azzal az előnnyel járt, hogy a Tőle 
karnyújtásnyira lévő ablakon keresztül közvetlenül és 
biztonságosan tudtunk – az egész családot beleértve – 
Vele kapcsolatba kerülni. A továbbiakat úgy terveztük, 
hogy Andris mint covidon átesett védett személy, 
készenlétben lesz, mi pedig, többiek, szabályosan 
beöltözve, és minden szabályra vigyázva szakaszosan 
leszünk Vele, ahogy kinek-kinek a lehetősége és az 
ideje engedi. Biztosítjuk a rendszeres táplálást és az 
egyéb szükséges teendőket.   
 

*** 
Kedveseim! 
  
Szeretettel, hálával, örömmel és mély fájdalommal 
tudatom Veletek, hogy Bandi Isten Országának 
Atyához közelebbi dimenziójában él tovább. 
Vágyott haza, és amikor tegnap estefelé a mentő 
hazahozta a kórházból, teljes szellemi, tudati 
frissességben örült a családtagoknak, akik 
valamennyien itthon várták. A mentő megérkezésekor 
énekkel fogadták a gyerekek és az unokák, mi ketten 
pedig Krisztivel a covid miatt beöltözve a neki 
átalakított, kert felől lépcsőmentes lakásban vártuk, a 
megfelelően előkészített bérelt, ápolásra alkalmas 
ággyal, oxigénpalackokkal, infúziós készlettel, egyéb 
szükséges eszközökkel. Elhelyeztük Bandit és az 
ágyhoz közeli nagy ablakok mentén felsorakozott a 
család apraja-nagyja. A bukóra nyitott ablakon át jól 
hallható volt, ahogy kedves énekeit éneklik. Időnként 
egy-egy visszaemlékezés, nagyapának szóló vers, 
apuhoz intézett szavak, vagy pár mondat szakította meg 
a szerenádot, ami János és Kristóf gitárkíséretével még 
szebben szólt itthon, a kertből. 
Bandi mindenre figyelt, mindent kommunikált, jó volt 
látni, hogy érti, érzi, követi az eseményeket és nagyon 
örül neki. Andiék Németországból telefonon 
kapcsolódtak be, ahogy a korábbi alkalmakkor is: az 
ablakon keresztül mobilon, 800 km-es távolságból 
integettek neki.       
 Az első éjszakát mindenképpen vele szerettem volna 
tölteni. Kriszti velünk maradt, a későbbiekre pedig úgy 
terveztük, hogy kettesével beosztjuk a váltást, hogy 
folyamatosan mellette lehessünk. Volt még két 
segítőnk: Lukács – Tádé és Bea13 fia –, aki idén 
hatodéves az orvosin, és a távolból Király Anna, akivel 
konzultációban állt Lukács is, a család is. Anna nagyon 
sokat segített az eszközök összegondolásán túl ápolási 
tanácsokkal is. Abban maradtunk, hogy Lukács a 

                                                           
13 Beát harmadéves orvostanhallgatóként ismertük meg a 
nyolcvanas évek közepén, a második-, vagy harmadik 
alkoholistamentő lelkigyakorlat alkalmával, amit Halász 
Bandi bácsi (Halász Endre péceli plébános) a mi épülő 
házunkban tartott szenvedélybetegek számára. Bandi bácsi 
legfőbb önkéntes lelkipásztori segítője Tádé volt. Lukácsnak 
meséltem erről az időről, a szülei megismerkedéséről, és 

kezdetekhez segítséget nyújt, és addig marad, ameddig 
tud. Segített értelmezni a zárójelentést, elvégezte a 
szükséges vizsgálatokat, beadta az előírt gyógyszereket, 
infúziót kötött be, ellenőrizte az oxigénellátást. 
Tiszteletteljes és természetes közvetlensége, 
kedvessége megható volt – családtagnak éreztük Őt. 
Mindenre odafigyelt: - Fájdalmaid vannak, Bandi 
Bátyám? – Bandi nemet intett. Tapintatosan, 
gyöngéden bánt Vele, nagyon jólesett ezt 
tapasztalnunk. Megnyugtatott minket Lukács végtelen 
nyugalma. Egy idő után nem volt több teendő, Lukács 
elment.  
Azt gondoltam, ha az éjszakát túléljük, van remény. De 
Ő csak a tegnapi napot élte túl.  Éjfél után pár perccel 
ritkult a lélegzése, majd csendesen megszűnt. 
Gyerekeink, unokáink közül, a legtöbben itt maradtak 
éjszakára, együtt virrasztottunk.     
 Hálás vagyok, hogy foghattam a kezét, nézhettem a 
szemét, Vele lehettem, Vele lehettünk. Vele lehettünk 
mindannyian, akikért élt, akiket vezetett, velünk 
voltatok tegnap éjjel Ti is, akik vérségi, vagy évtizedek 
óta spirituális, lelki, szellemi és egyéb - mikor milyen 
szükség volt - közösségben voltatok vele. 
Élete, teljesítménye nyomot hagyott azokban is az 
utolsó hetekben, akik korábbról nem, csak a betegágy 
mellől ismerték. 

*** 
 
Halála napján, január 20-án, szerdán, a főorvossal 
egyeztetett módon egy utolsó gyertyás szerenáddal 
megköszöntük az orvosok és ápolók segítőkészségét, 
áldozatos munkáját. A nővérváltásra időzítettük az 
éneklést. Nem tudtuk, hogy a kórházi dolgozók közül 
hányan fognak tudni részt venni rajta, de mi újra teljes 
létszámban összegyűltünk. Meglepődtünk, milyen 
sokan értesültek arról, hogy megyünk: a Róna utcai 
homlokzat két erkélyén kb. 14-en voltak nővérek, 
ápolók és orvosok: Kis Kata is ott volt köztük.  
Szerettünk volna köszönetet mondani Nekik, és 
szerettünk volna énekelni Bandi szobatársainak is, hogy 
ők is erőt kapjanak a sok hetes bent-létük magányában. 
Hálásak voltunk Nekik a sok segítségért: hétfőn Ők 
nyitották ki az ablakot, tartották neki a telefont, sms-ben 
tájékoztattak Bandi hogylétéről, az éjszakáról, a 
nappalról, a mentő indulásáról. 
A szobatársak eleinte elhárították a szerenádot azzal, 
hogy az csak az ápolókat illeti meg, de némi biztatás 
után elfogadták, megköszönték. A kórterem mind a 4 

arról, hogy a helyiség, ahol vagyunk, annak idején a 
lelkigyakorlatozó férfiak szálláshelye volt. Kiderült az is, 
hogy Kriszti ott volt Lukács születésénél, ő volt a bába. – 
Ilyen jelentős a ház az én életem szempontjából? – kérdezte 
Lukács. - Ezt nem hittem volna! A múlt átívelt az évtizedek 
fölött, régi cselekedetek erejét, értelmét, hatását bizonyította 
Lukács jelenléte Bandi utolsó napján. 



2020. február                                                      KOINÓNIA                                                                     4663 
 
 
ablakát kinyitották, hogy jól hallják a dalokat. Bandi két 
közvetlen ágyszomszédja, akikkel telefonon tartottuk a 
kapcsolatot, elsírták magukat a szerenád alatt. Nem 
gondolták, hogy őket is ennyire megérinti egyrészt a 
saját, hetek óta személyes családi kapcsolatok nélküli, 
kórterembe zárt helyzetük, a bizonytalanság, mert nem 
tudják, mikor kerülnek ki innen, másrészt az, hogy az 
esti szerenádok miatt a napnak volt egy szívüknek 
kedves eseménye, ami most a végéhez ért. A pár nap 
alatt valamit megértettek, közös emberi, lelki 
platformra kerültünk. 
 

 
Másnap ezt az üzenetet kaptuk egyiküktől: „A mi 
családunk is összetartó hálistennek. (…) De jó látni, 
hogy vannak családok, akik így működnek a mai 
személytelen világban, ahol mindenki rohan és 
felesleges dolgokat próbál elérni és üldözni. Sokat 
tanultam Tőletek is. Jómagam is letértem egy kicsit 
erről az útról. Emiatt is jött ki az a sokéves feszültség az 
éneklésetek alatt. Nagyon kellett. Évtizedek óta nem 
zokogtam így. És remek példák vagytok. Szóval én ezt 
köszönöm…”  
Végső soron a szerenádban és a személyes üzenetekben 
találtuk meg többek között annak a lehetőségét, hogy az 
utolsó napokban, amikor Bandi már nagyon gyönge 
volt, egyáltalán valamilyen kapcsolatot tudjunk 
kialakítani és tartani Vele, és éreztetni tudjuk a 
szeretetünket, jelenlétünket, s emellett azt a lehetőséget 
is, hogy az öt nap alatt búcsút vegyünk tőle.  
  

Az unokákra kell most nagy figyelmet fordítanunk, 
hiszen olyan visszafordíthatatlan, megmásíthatatlan és 
végleges, felemelő és lesújtó történéssorral találkoztak 
ezekben a napokban, amelyet felfogni, feldolgozni és 
ebből újra erőt meríteni csak támogatás mellett lesznek 
képesek.  
 
 

APUKÁM 
 

Elment egy bölcs Nagypapa, 
Kinek asztala felett ott volt az ablaka, 

Amin keresztül nézte az eget, 
És közben talán Istennel beszélgetett. 

 
Elment egy gondoskodó Apa, 

Van neki öt szép lánya, és ugyanennyi fia, 
Nem kevesebbet, az életét tette fel arra, 

hogy őket felnevelje, taníttassa. 
 

Elment egy szerető Férj, 
A család legerősebb oszlopa, 

Ki sokszor némán cipelte terheit, 
De könnyítésért sohasem adta fel az elveit. 

 
Elment egy hűséges Társ, 

Akivel anyu megoszthatta örömét, bánatát, 
Lehetett akár napsütés vagy vihar, 

Az ő szerelmük örökkön-örökké kitart. 
 

Elment egy őszinte Felebarát, 
Ki bárkivel megosztotta házát, asztalát 

Ha a szükség az ajtón kopogtatott, 
Az ő házában mindig melegséget kaphatott. 

 
Elment egy békés, csendes Beteg, 

És bár az idő a kórházban lassan ketyeg, 
Élete legnehezebb három hetében 

A családja csak virtuálisan egy telefonon lehetett a 
kezében. 

 
De utolsó erejét is összeszedve, 
Hazajött hozzánk szeretetben, 

Még egyszer oszlopnak lenni a házban, 
Hogy aztán oszlop lehessen Isten égi templomában. 

 
Elment egy Igaz Ember, kit Isten a képmására faragott 
És ezért Ő nekünk a kórházi szenvedésében is példát 

mutatott. 
Távozása, nagyon sokunk szívében hagyott űrt, 
De mérhetetlen szeretetet hagyott mellé örökül. 

 
Gábor 
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