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mozgással, tiszta környezettel, emberi közösséggel 

célzottabban tudunk közelíteni a boldogság, 

elégedettség felé. 

A boldogság 75%-ban mozgás: munka, edzés, kacagás. 

A többi: mosoly, köszönés, hála, segítés, 

belefeledkezés, reflexió, elégedettség, játék, közösség, 

szertartás és szépség. 

Ha valaki autó nélkül éli a vidékies életet, és közben 

már elültette a CO2-fák harmadát, akkor fogja 

észrevenni, hogy a fogyasztási és termelési számok 

egymás felé tartanak. Nem szétkúsznak, nem rohannak 

exponenciálisan, nem adnak értelmetlen értékeket. 

Akkor persze már izgalmas, hogy hol és mikor tudnak 

találkozni. A fákból úgysem lehet extrém mennyiséget 

ültetni, csak fejenként 2-3 ezret, mert a 

lábnyomterületbe is bele kell férni. Tehát ha valaki 1-2-

3 év alatt már elültette a famennyiség harmadát-felét, 

akkor fogja látni, hogy a közlekedés nem végtelen, az 

élelem nem jár kezelhetetlen kibocsátással, a fűtés a 

hőszigeteléssel kezd az értelmezhető tartományban 

maradni. Ilyenkor már felvetődik, hogy ha egy kicsit 

jobban csinálnánk a kertet, vagy ügyesebben 

alkalmazkodnánk a Nap járásához, akkor már nagyon 

ott lennénk a fenntarthatóságnál – és fényévnyi 

messzeségben a városi, fogyasztói, rohanós, 

agyoncsomagolt, kiszolgáltatott világtól. 

 

 

FÜLLER TÍMEA 

DÍSZ-KRIMI-SZENZÁCIÓ 

A személyiségi jogok védelmében mindig 

megváltoztatok néhány apróságot az írásaimban, hogy 

a szereplők ne legyenek felismerhetők. Most nem 

fogok. Úgy mesélem el szó szerint, ahogy történt. 

Gyerektábort szerveztünk, mint nyaranta szinte minden 

lelkész és hitoktató. Szép nagy létszámban össze is 

gyűltek a gyerekek, de volt elég segítőnk, és nem 

kellett, hogy fájjon a fejünk, mert a szükséges összeg is 

összegyűlt. Egy szavam nem lehetett, minden 

szempontból áldott volt ez a programunk. Ennek 

ellenére megmagyarázhatatlan módon nagyon 

elfáradtunk. Az utolsó estére olyan nyúzottak voltunk, 

hogy egyetlen vágyunk volt: pihenni. Gyorsan hazaérni, 

aludni egy nagyot és másnap is csak lazítani. Még 

javában zajlott az elpakolás, de a munkatársaink 

elengedtek bennünket. Perceken belül indultunk; elöl 

mi ketten ültünk a férjemmel, hátul a két – megállás 

nélkül csevegő – alsós gyerekünk. 

Alig értünk el a szomszéd településig, az egyik kicsinek 

eszébe jutott, hogy ő ma még nem szedett elég 

nyírfaágat. (Autizmusának legfeltűnőbb jele a fákhoz 

való szoros kötődés.) Általában mederben tudjuk tartani 

a gyermekeinket, nem bólintunk rá minden 

kívánságukra, de most egyszerűbbnek tűnt megállni, 

teljesíteni a kívánságát és utána hamar továbbmenni. 

Rutinosan és kiválóan vezető férjem lehúzódott hát az 

út szélére – és a jobb első kerékkel beledöccent az 

árokba. Billentünk egyet, a gumi durrant, és az autó 

eleje nagy sóhajtással leereszkedett. Még fel sem 

ocsúdtunk az első ijedségből, amikor körülvett 

bennünket egy csapat cigány férfi, nő és gyerek. A 

kisfiunk a legérzékenyebb a váratlan eseményekre, ő 

nyüszítve lapult hátul az üléshez, mi meg csak 

kikerekedett szemmel vártuk, hogy mi következik. 

És akkor az egyik kissrác kipenderült a többiek közül. 

Vigyori képén csak úgy ragyogott a huncutság. Ó, 

hiszen mi ismerjük egymást! 

– Csók, Timi néni! – intett felénk lezseren. 

– Szia, Ronaldó! – rikkantottam megkönnyebbülve. – 

Gyere gyorsan, fogjál kezet Misuval! 

Az üvöltő kisgyerek úgy elhallgatott, tán még levegőt 

venni is elfelejtett. Könnyes és maszatos képét 

végigtörölte az egyik tenyerével, aztán vigyorogva 

rázott kezet az ismerős kissráccal. 

Közben a férjem is visszanyerte a lélekjelenlétét, és 

végre meg tudott mozdulni. Kiszállt. Elég különösen 

festett az öltönyében a sok rövidnadrágos, félmeztelen 

férfi között, akik akkor már a kárt méregették. Nem is 

nagyon kérdeztek semmit, az egyik elment az autójáért, 

amellyel hamarosan kivontattak bennünket az árokból 

– és mielőtt meg tudtuk volna köszönni, már integetve 

el is tűnt a szomszéd utcában. A másik az autó alá 

feküdt ellenőrizni, nem folyik-e valamelyik tartály. A 

harmadik emelőt hozott, a negyedik – miután 

bevallottuk, hogy tíz éve nem volt leszedve a kocsi 

aljára szerelt pótkerék – csavarlazítóval érkezett, és 

nekilátott a műtétnek az autó alatt fekve. 

https://www.evangelikus.hu/taxonomy/term/9161
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Közben az asszonyok engem vigasztaltak, a gyerekek 

meg kézen fogták a két szőkénket, és elvitték őket 

játszani. Traktorkerékben homokoztak, bokrok alá 

épített bunkerben bújócskáztak, kiskutyát simogattak, 

és ágat szedtek több nyírfáról is. 

– Lássák, erről beszéltem én, hogy milyen furcsa dolog 

ez a dísz-krimi-szenzáció – mondta az egyik asszony. – 

Mert nem vagyunk mi rosszabbak, mint mások. 

Segítünk, ha tudunk, nem számít az, hogy ki cigány, és 

ki nem. Csak akkor rontják el, amikor másmilyenféle 

embereknek tartanak minket, mint magukat. Amikor 

meghalt a gyerekem, azt mondták nekem, ne sírjak, 

mert jó helyen van. Hogy ugye, egy cigánnyal kevesebb 

van, az meg nem nagy kár. De az énnekem olyan 

rosszulesett, mintha kést döftek volna belém – folytatta. 

Én meg egészen meglepődtem, hogy ezt így is lehet 

érteni. 

– Ha meghal egy gyerek, nincsenek jó szavak – 

mondtam. – Az ember vigasztalni szeretne, de nem tud. 

Hiába mondjuk, hogy jó helyen van a gyermek, hogy az 

Úristen szeretetében van, a veszteség fáj az 

ittmaradónak. Kegyetlenül fáj és sokáig… – mondtam 

csendesen. 

Most az asszonyon volt a megrökönyödés sora. 

– Hogy az Istennél van az én kicsikém? Hogy ott 

játszódik a jó Atyánál? Arra gondoltak volna? – nézett 

rám. 

– Igen, ott van, de az embernek akkor is nagyon nehéz 

a hiánya. Ez teljesen jogos és természetes fájdalom – 

magyaráztam. – Nincs rá egy jó vigasztaló mondat, ami 

megkönnyítené a gyászt. 

– Az Istenkénél van az én kicsikém? – szakított félbe az 

asszony, de már alig is figyelt a bólintásomra. – Ó, 

drága jó Atyácskám! Hát erre gondoltak? Én meg de 

gonoszokat gondoltam, hogy átkozódtam! Jaj, bocsáss 

meg, Istenke! Hát nem is velem voltak szemetek, 

hanem én voltam a dísz-krimi-szenzáció. Ó, ó! – két 

tenyerével eltakarta az arcát, a szeme még sírt, de az 

arca már mosolygott. – Hát a jó Atyácskám kebelén van 

az én kicsikém! Istenem, hogy én milyen semmirekellő 

vagyok! Bocsássál meg nekem, szegény oktalan 

asszonynak! Drága kisfiam! Te meg osztán jól 

viselkedjél ott az Istenke kertjében! Nehogy valamit 

tönkretegyél, hogy szégyenkeznem kelljen, hogy 

mennyi baj van teveled, mint az iskolába vót. 

És csak ömlött belőle a szó. Én meg ámultam, hogy 

micsoda megbékélés tanúja lehetek éppen. Nem is 

szóltam többet, inkább megöleltük egymást. Egy kicsit 

még pityergett, aztán összeszedte magát, mert a két 

szőkém megszomjazott, és inni kért, márpedig a 

cigányok vendégszeretetben példái lehetnének 

akárkinek. 

Egy órán belül indulásra készen álltunk. Különösebb 

nyoma nem látszott az autónkon a kalandnak. Az elején 

egy kis horpadás, ha jobban megnézte az ember. Így hát 

búcsúzkodni kezdtünk csokoládészínű angyalainktól. A 

fiúk kezet fogtak, a nők ölelkeztek, aztán nagy 

integetések közepette útra keltünk. Szavunk se nagyon 

volt a meglepetéstől. Csak a kisfiunk sóhajtott fel 

nagyon elégedetten, az ölében egy halom nyírfaágat 

szorongatva: 

– De jó, hogy megálltunk ágat szedni… 

 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 25–26. 

számában jelent meg 2019. június 30-án. 

 

 

ERCSÉNYI ANDRÁS 

HALÁSZ ENDRE (BANDI BÁCSI) 

ÉLETE 

 

1915. október 19-én született Budapesten. Édesapja az 

I. világháborúban szerzett betegségében korán elhunyt. 

Édesanyja hadiözvegyként nevelte kettő+négy 

gyermekét. (Két gyerek – Erzsébet és Tibor az édesapa 

előző házasságából származtak, míg az édes-gyerekek 

– Márta, Bandi, Ervin, Edit – közül Bandika a második 

gyerek volt.) Nagy nélkülözések között élnek; 

hadisegélyként trafikengedélyt kapnak – ami az 

egyetlen megélhetési lehetőségük. Azonban ez is kevés, 

ezért Ervin és Edit 1926. és 1928. között Hollandiába 

kerülnek hadiárvákként, hogy így könnyítsék a család 

életét. 1928-ban néhány hónapra Bandi is kimegy 

Hollandiába. 1936-ban az édesanya meghal és a 

gyerekek teljesen árvák maradnak; a legidősebb 

fiútestvér (Tibor) – aki tiszti főiskolán tanul – lesz a 

gyámjuk. Jellemző a testvérekre, hogy életük végéig így 

szólítják egymást; Bözsike, Tibike, Bandika, Ervinke, 

Mártika, Editke. 

Albertfalván laknak, onnan jár be Ervin öccsével és Edit 

húgával (édesanyámmal) HÉV-vel Budára, a Gellért 

térig (mert akkor ott volt a HÉV végállomása). Gyalog 

mennek át Pestre, mert a fiúk az Eötvös József Főreál 

gimnáziumban tanultak. Iskola előtt a Váci utcai 

Angolkisasszonyok templomában ministrálnak a 

reggeli misén; a mise után egy bögre kakaót és egy 

szelet kalácsot kapnak reggelire. Itt ismerkednek meg a 

nagyszerű Szabó Imre[1] plébános atyával, a későbbi 

püspökkel. Ez a találkozás indítja el őket a papi hivatás 

http://pecel.vaciegyhazmegye.hu/halasz-endre-bandi-bacsi-elete/#_ftn1

