
BENKŐ ÁGOTA

Bandi bácsi mindig Is
ten öreg bojtárjának
hívja magát. Biztos/
hogy egyszer megha
lunk/ de azt nem tud
juk/ hogy mikor. Aki
hosszú életet kapott/
hogyan látja az élet fa
lyamatát, különösen az
idős kort?

Lelkipásztorként vagy
pszichológusként vég
zi a lelkigondozást?

Gyökössy Endrével
Nem rajongok azokért a cikkekért, tanulmányokért, amelyek szen
timentális romantikával beszélnek az öregségről. Egy nyolcvankét
éves ember már nem is öreg, hanem agg. Ezeket a lelkendező írá
sokat rendszerint aránylag fiatalok írják, vagy olyanok, akik még
csak a kezdetén vannak az öregségnek. Valójában az öregkor igen
kemény. Egyszer a Budapestről kitiltott öreg püspökömmel, Ravasz
Lászlóval beszélgettem, aki akkor már túl volt a nyolcvanon, tehát
annyi idős lehetett, mint most én . Fel akart állni a fotelb ől. és há
romszor is visszapottyant. (Mostanában ez gyakran megtörténik
velem is.) Amikor egy ilyen visszatottyanásnak szemtanúja vol
tam/ rám nézett, és azt mondta: "Te Bandi, tudod mi az öregség?
Nem ronda, hanem randa dolog fiam. Látod, már harmadszor toty
tyanok vissza, és ez nem jó." Gyakran szembe jut a szava most az
ilyen visszatottyanásoknál. Vagy amikor megyek az utcán egy sarkot,
és le kell ülnöm, mert nem tudok továbbmenni. Hát ez nem jó. Ez
megalázó. Sok gátlást okoz . Amikor beleáll az ember lábába a görcs/
és nem tud továbbmenni, az nem jó.

Egy bizonyos korban jönnek a testi problémák, kinek itt, kinek
ott . Nekem a szememmel van bajom. Hála Istennek egészséges va
gyok/ de volt egy kis bénulásom, agyérgörcstől. A bénulás feloldó
dott/ de a szemem régi látása nem jött vissza. Félvak lettem, csak a
körvonalait látom azoknak/ akikkel szemben ülök, ezért már csak
lelkigondozok, de most már ritkán/ lassan semmikor. Szószékre, ka
tedrára azért nem megyek, mert képtelen vagyok úgy beszélni, hogy
ne lássam a szemeket, ne lássak visszajelzést. Nagyon szerettem
igét hirdetni, és amikor láttam, hogy pislognak vagy lecsukódnak a
szemek, akkor gyorsan megkerestem az Ament. Mert csak csillogó
szemeknek lehet az Isten igéjét hirdetni vagy elő-adást tartani.

Negyvenöt év óta lelkigondozok, ez lelkészi munkám legfonto
sabb része. A pszichológiát azért végeztem el, hogy jó pap legyek.
Hátborzongató, hogy a lelkészek nagy része nem ismeri az em
bert. Ismeri a héber, a görög, a latin egzegézist, de az ember eg
zegézisét nem ismeri. Fogalmuk sincs a papok nagy részének,
kiknek miséznek, kiknek hirdetik az Isten igéjét. Öregkorom utol
só célja, hogy a fiatal lelkészgenerációt tanítgatom emberismeret
re. Egész másképp tudok beszélgetni emberekkel, mert ismerem a
rugóikat.
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Milyen bajjal jár még
az öregség?

Sfk Sándor öregkori
verseiből azt látom,
hogy az öregség mint
ha szakaszos folyamat
lenne.

De eddig még mindig
kapott ebédet?

Bandi bácsi, mikor
döbbent ráelőszörarra,
hogy milyen gyorsan
telik az idő?

Csak a halálesetek fi
gyelmeztetik az em
bert, vagy az élete so
rán, adelelőjén egyszer
csak beledöbben a fel
ismerés, hogy öreg
szik?

Nekem a látás hiányzik a legjobban. Kézzel már nehezen tu
dok írni. Az írógépemnek a tasztatúráját még látom. De a saját
kézírásomat már nem. Leveleket csak nagyítóval tudok elolvasni. Ez
azért kínos, mert rengeteg gyónólevelet meg lelkigondozói levelet
kapok, amit még a feleségemnek sem adhatok oda. Nagyon nehe
zemre esik ezeket a leveleket nagyítóval lassan, soronként kíbön
gészni. De ennél sokkal kínosabb annak, akinek mindig fáj, vagy
akinek a tudata elhomályosodik. Hetven éves fiatal barátaimmal ta
lálkozom: nem az a baja, hogy sántít vagy biceg, vagy hajlott, ha
nem az agya meszesedik. Nem ismeri már meg a barátait. Azért va
gyok Istennek nagyon hálás, hogy agyilag még aránylag ép vagyok,
legalábbis így érzem. Még tudok cikkeket írni, még megértem azt,
amit a feleségem felolvas, mert már ő a szemem, esténként ő olvas fel

Biztosan így van, és a legnagyobb veszélye az, hogy ezt nem
mindenki veszi észre. Főleg olyankor, ha az öregség egy emelettel
feljebb jelentkezik, a szürkeállományban. Nem szeretném megérni
azt, amit sokaknál látok. Egy aranyos, nálam fiatalabb kollégám
úgy prédikált, hogy elkezdte mondani a beszédét, és a mondat
közepén fölkiáltott: "Testvérek, mit is akartam mondani?" Ezt
nem szeretném megérni, sőt, tartok is tőle. Egyszer, már túl a het
venen, azt mondtam a feleségemnek: "Add svájci becsü
letszavadat (egyik svájci professzorom lányát vettem annak idején
feleségül, és a svájciak nagyon komolyan veszik az adott szó be
csületét), hogy figyelmeztetsz, ha egyszer ezt találnám mondani,
hogy »testvéreim, mit is akartam mondani«, Te olyan tapintatos
vagy, hogy nem mondod meg nekem. De add becsületszavadat,
hogy akkor nem kapok ebédet."

Eddig még igen.

Amikor sorra haltak meg a velem egykorú barátaim. Negyven
öten érettségiztünk, és közülük már csak hárman élünk, tehát
negyvenkét barátomnak a halálát kellett végigélnem. Legalább
harminc osztálytársam koporsójánál kellett ott állnom. A teológi
án is negyven-egynéhányan voltunk egy évfolyamban, közülük is
már csak négyen vagyunk. Hát hogyne venné észre az ember az
elmúlást, amikor megkap egy-egy gyászjelentést.

A halálesetek azért nagy jelzők. De vannak kis jelek is. Mikor
az ember, ahogy elmondtam, visszatottyan a fotelba, és három
szor kell nekiveszkelődni, hogy fel tudjon onnan állni. Nagyon
szerettem és szeretek is kertészkedni. Nyolcvankét éves korom
ban, idén tavasszal fordult elő először, hogy nem én metszettem
meg a rózsáimat. Nagyon szeretek rózsát metszeni, de most már
nem tudok oda lehajolni.
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És azt IlOgy élte meg,
hogy eltelik az élet, s
egyszer majd vége
lesz?

Az az érzésem, hogy sokan rosszul fognak hozzá az öregedés
elfogadásához, különösképpen a megértéséhez. Ehhez nem a szü
letésből kell elindulni, hanem fordítva. Előbb a halállal kell rend
bejönni, és úgy lehet az öregedést megélni. Előbb tisztába kellett
jönnöm a halállal, meg kellett békülnöm a halál gondolatával, el
kellett Istentől fogadnom, hogy logikusan be van építve az életbe
a halál. Ez az élmény a második infarktusom után született meg
bennem. Meghallottam, hogy az orvosok azt mondják egymás kö
zött: ez a halálán van. Mikor kimentek a szobámból - akkor már
elkülönített szobában voltam -, akkor bizony lecsúsztam az ágyról,
és térdenállva igyekeztem rendbe tenni magamat. Pont jön-e most
vagy kettőspont? És ott az Isten Szentlelke megadta, hogy nagyon
mélyen, nagyon igazán tisztázzam azt, hogy ez kettőspont. Fizikai
lag esetleg meghalok, el fognak temetni, apám, anyám és az egyik
fiam mellé - de ez csak kettőspont: átkerülök egy másik dimenzió
ba. Az egyik gyerekem meghalt már akkor, azóta még egy. (Nem jó
ám a szülőknek gyereket temetni, azt ne adja meg az Isten senkinek,
de hát azt is el kell viselni.) Ott a térdeimen rájöttem, hogy a testem
itt marad, elhamvasztják vagy eltemetik, de én máshova megyek.
Azóta is kedvesek Jézus szavai János evangéliumaból, hogy "Ne
nyugtalankodjék szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek énbennem,
az én Atyám házában sok hely van, ha nem volna, megmondtam
volna néktek." És: "Majd eljövök, és magamhoz veszlek titeket."

Ott, a kórházban, a térdeimen megértettem, hogy a halálban az
én Gazdám jön értem. Öreg szolgáját hazaviszi, és beteljesülnek
Jézus szavai: "Ott lesztek, ahol én vagyok." Nem nagyon szere
tem a képzelődést arról, hogy ilyen vagy olyan a mennyország.
Senki sem tudja, milyen a mennyország. Azt az egyet tudom,
amit Jézus mondott: "Ott lesztek, ahol én vagyok." Nekem ott
van a mennyország, ahol Jézus van. Nem Jézus van a mennyor
szágban, hanem ott van a mennyország, ahol Jézus van. Ha ne
kem már itt van az én Jézusom, ha az övé vagyok, akkor már itt
a mennyország előszobájában vagyok. Mindez ott és akkor tisztá
zódott bennem a kórházi ágy mellett.

Mire újra bejöttek az orvosok, és adták a különbözö injekció
kat, infúziókat, egészen másképp fogadtam. Most talán kegyesen
hangzik vagy paposan, de akkor világosan láttam: két eset lehet
séges, vagy a Dessewffy utcába megyek haza, vagy a Gazdám
hoz, de mindenképpen haza megyek. Azóta megszűnt bennem a
halálfélelem. De az öregségnek vagy az öregedésnek van egy má
sik, nem kellemes mellékterméke is: az ma sem mindegy, hogyan
halok meg. Ha lehet, az infarktust választanám. Ebből már volt
kettő. Ennyi lelkibeteggel negyven éven keresztül foglalkozni
nem lehet büntetlenül. Ha az ember sok mindent a szívére vesz,
akkor azt a szíve megérzi, infarktussal felel rá, mondjam, hogy
beleszakad. Nagyon felelősségteljesszolgálat ez. De tudom, hogy
akár így, akár úgy: a Gazdámnál leszek, jó helyen.
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Mit gondol a jó halál
kegyelmér61?

Az esti zsolozsmában
is kérjük a jó halál ke
gyelmét.

Vannak-e példaképei,
olyanok, akik derüsen
öregedtek meg?

Ut-e összefüggést a jó
gyerekkor és az örege
désmegaz idóslwri de
ra között?

Ha szabad kémi: adj Uram, gyors és jó halált vagy szép halált.
A katolikus testvéreknek szép imádságuk van erre.

A jó halál számomra a gyors halál. Két infarktus után lehet az
embemek egy kis reménysége, hogy talán nem gumilepedőkön

forgatva a saját piszkában fog meghalni, hanem odakap a szívé
hez. Mindig irigyeltem Prohászka Ottokárt, aki a szószéken halt
meg. Azért vállalok még egyszer-egyszer szószéki szolgálatot,
hogy hátha... Ha igehirdetés közben halhatnék meg, ez volna a
számomra a legnagyobb kegyelem. Vagy itt beszélgetés közben
hirtelen lecsúszok a fotelemből. De hát ezt nem tudom előírni, ezt
csak kémi szabad.

Elsősorban az édesapám. Magas állása volt, ezért aztán min
denüket elvették és kitelepítették őket. Ötvenhat után engem haj
szoltak és kerestek, hol a Fő utcán voltam, hol itt, holott. Apám
megtudta, hogy baj van a fiával. Bár tilos volt feljönnie Budapest
re, ezzel mit sem törődve fölrohant, hogy mi van a fiával. Akkor
a nagy izgalomban szívinfarktust kapott. Az orvos barátunk, aki
apámat kezelte, kijött és azt mondta: "Édesapádnak szinte szét
esett a szíve, van még talán egy pár perce, menj be hozzá." Édes
apám rám mosolygott, én meg sírtam. Azt mondta: "Ne sírj, fiam,
megérik az alma, lehullik a fáról, ez a dolga. Hajolj le, megálda
lak." És megáldott. És akkor sírva én is megáldottam. Aztán belé
pett az orvos injekcióstúvel a kezében, és kiküldött. Három perc
múlva kijött, rám nézett: "Édesapád meghalt. Menj be hozzá még,
csókold meg." így szeretnék meghalni. Hogy megáldom a fiamat
vagy lányaimat, gyerekeimet, és de jó volna, ha valamelyiknek
azt mondhatnám, de a páromnak biztos mondhatom, hogy most
te áldj meg engem. Meghalni is tudni kell. Merem állitani, hogy
csak hitben élő ember tud így meghalni. Ehhez hit kell. Ehhez
nem elég a bátorság. A csatatéren lehet bátran vagy hősiesen

meghalni, de ez több annál, s több a féleszméletlen állapotban el
múlásnál is.

Hogyne. Az élet egységes. Majdnem azt mondom, hogy a gye
rekkor a szép öregség bölcsője, abból nő ki. Lelkigondozóként is
azt tapasztalom, hogya derűs öregeknek mindig boldog gyerek
koruk volt. Fészekmelegben nőttek föl, és egy másféle fészekme
legben halnak meg. Persze akadnak olyanok is, akik életük köze
pén vagy később térnek meg. Akiknek két születésnapjuk van:
az egyik a személyi igazolványban szerepel, a másik viszont az a
nap, amelyiken a Szentlélek által születtek újra. Ezeknél láttam
azt a szent kivételt, hogy ők is másképp halnak meg. Tehát nem
csak velünk született sorsunkban, hanem Istentől kapott második
életünkben is bekövetkezhet ez.
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Hozzátartozik-e a ma
gányosság az öregség
hez?

Mit jelenta nyitottság
ebben a korban?

A Biblia is azt írja, hogy nem jó az embernek egyedül. Én is
mindig szorongva gondolok. arra, hogy én már nyolcvan fölött
vagyok, a feleségem túl a hetvenen: jaj Istenem, ha valamelyi
künk egyedül marad, rossz lesz! Egyébként az emberiségnek két
fő ellensége a félelem és a magányosság. A szorongás egyébként
rettenetesen félelmes dolog. Semmitől sem szabad úgy félni, mint
a félelemtől. A legtöbb neurózis és pszichózis gyökere a félelem.
A magányosság is nagyon bántja a mai embert, az időseket is. De
sokszor az idős emberek is tehetnek róla, hogy magányosak ma
radtak. Egyszeruen bezártak egy sor kaput, elvágták emberi kap
csolataikat.

Mindig megkérdezem a magányosságra panaszkodó embere
ket, vannak e barátai, megy-e valahova, tud-e kommunikálni.
Rendszerint nem. Ezek az emberek tulajdonképpen maguk zár
kóznak be, utána pedig panaszkodnak, hogy be vannak zárva.
Nagy feladata az egyházaknak, hogy ezeket a magányos embere
ket kis biblia-órákra, élő csoportokba összegyűjtsék, és egymással
kommunikáltassák. Nekem is van egy ilyen sajátos biblia-órám.
Nagy örömet okoz, hogy mégis sikerült, amit titokban reméltem:
egymással össze tudtam őket hozni. Már nem magányosak. Isme
rek azonban olyan embereket, akik egyedül vannak, de nem ma
gányosak. Ók sosem panaszkodnak, ők soha sincsenek egyedül,
mert mindig kettesben vannak a Gazdájukkal. Olvassák az Isten
igéjét, imádkoznak, zsolozmáznak, nincsenek egyedül. Két cso
portja van tehát az embereknek. Lehet valaki egyedül, mégse ma
gányos, viszont lehet valaki magányos, bár nincs egyedül.

Ne vegye ezt dicsekvésnek - ha dicsekszem, az Úrban di
csekszem. Én nyolcvankét éves koromban még mindig tanulok.
Nyitott vagyok a tudomány iránt, és nyitott vagyok sok ember
felé, aki hozzám becsönget. Tudják, hogy hozzám este tizenegy
órakor is be lehet csöngetni. A telefonom szinte lelkigondozói te
lefon. Fölhívnak a depressziósok éjjel négy és hat között, a szo
rongósok estefelé, elalvás előtt. Abból, hogy ki mikor hív, körül
belül tudom a diagnózisát. Dehát nem ez volna a lelkipásztor
szolgálata? Véget érhet-e a szolgálatuk a mise végén kimondott
elbocsátással, a prédikáció végén elmondott záró imával? Semmi
képpen sem. Majdnem azt mondom, hogy az igazi lelkészi szol
gálat az istentisztelet, a mise után kezdődik vagy ott folytatódik.
A lelkipásztoroknak pásztorkodni kell, nyitva kell legyen az ide
jük, a telefonuk, az ajtajuk, hogy bánnikor becsöngethessenek. Mi
lett volna Nikodémussal, ha Jézusnak fogadóórája lett volna, ha
akkor éjjel nem mehetett volna hozzá. Hát ennyire nem tudjuk
követni a Gazdánkat? Mindig megriaszt a kiírás a plébániákon,
lelkészi hivatalokon, hogy fogadóóra ettől eddig. Az orvosnak
sincs igazán fogadóórája. Akkor egy lelkiorvosnak lehet fogadó
órája? Hozzánk nem szabad bánnikor becsöngetni?
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Keresztény köteles
ségünk,hogynyitottak
legyünk: szolgálatára a
többi embernek.

Bandi bácsi, ha végig
gondol a nyolcvankét
év kisebb-nagyobb ese
ményein, bajain, örö
mein,hogyan látja őket

így visszatekintve?

Éshogygondol ajövő

re?

Milyen élmény az
együttöregedés a há
zastárssal?

Mit jelent ilyen idős

korban a család?

Az alapprobléma ott kezdődik, hogy vallásosság-e a hitem
vagy életforma. Ha életforma, akkor nemcsak lemisézem a vasár
napomat, eleget teszek a vallásos kötelességemnek, hanem vala
mit megpróbálok abból megvalósítani. amit Jézus élt át. Jézus
követése ez. 6 például mindig rendelkezésére állt másoknak. Egy
vak koldus kiabál az utcán, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, és
Jézus megáll. Nem vagyok benne biztos, hogy minden lelkész
megállna az utcán, amikor kiabál valaki.

Nekem különös szelektív emlékezést adott az Úristen. Azt hi
szem, ez is kegyelem. Feleségem mondja tréfásan, hogy Bandi
kám, te mindig csak a szépre emlékezel. És igaza van. De ez nem
az én érdemem. A háború után meg '56 után borzasztó fájdal
mak, sérelmek értek. S mindez valahogy eltúnt, elmúlt. Szent Pál
szerint akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Amikor
például kitettek teológiai tanárságból, akkor nagyon fájt. De az én
melós újpesti presbitereim nem engedték, hogy innen elhelyezze
nek. Bementek az Egyházügyi Hivatalba, és ott azt mondták,
hogy most mi vagyunk az uralkodó osztály, és a papunk marad,
értik? Megértették. És ma mennyire örülök ennek. Itt maradhat
tam, és hirdethettem az igét. A teológián tanítottam volna har
minc teológust, itt tanítottam háromszáz embert. Hát nem az Is
ten kegyelme volt? Derűsen és hálával gondolok vissza az éle
temre. Akik Istent szeretik, azoknak tényleg minden a javukra vá
lik. Boldog öregember vagyok.

Ahogy az előbb említettem, a halált elfogadtam, és csak az a
kérésem, hogy ne kelljen sokáig valakinek a terhére lennem. De
az időm nagy részét ma is a munka tölti ki. Lassabban, tempó
sabban dolgozom, mint régen, de három könyvet is írok egyszer
re.

Nagy kegyelem, hogy hívő szüleim voltak, és hogy nyolc
vankét évemből ötvenhárom évet egy csodálatos feleséggel, élet
társsal, munkatárssal élhettem meg. Most is minden reggel együtt
olvassuk a Bibliát, és sokat beszélgetünk együtt esténként. Az iga
zi házasságban nem páros magányban él az ember. Tudja, mennyi
páros magányban élő házassággal lehet találkozni? Megkérdezem
tőlük, hogy maguk csak megbeszélnek, vagy beszélgetnek is. Jaj,
de nagy különbség! Sokan pedig csoportos magányban élnek:
egy egész család lakhat ötven négyzetméteren, és nem beszélget
nek egymással.

Már dédunoka is van. öt gyerekünk született, de a feleségem
mel mi úgy éltünk, hogy ennek ellenére először, másodszor, har
madszor egymásért voltunk. Úgy tekintettük a gyerekeket, mint a
házasságunk gyümölcsét. Úgy indultunk, hogy a házasságunk
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Jean Vanier mondta
egyszer a kilencven
éves édesanyjáról,
Mgy olyan szépen nö
vekszik. Növekedés-e
az öregség?

Megérikazemberöreg
ségére?

célja maga a házasság. Műalkotás, amelyet nekünk kell megalkot
nunk szépen, és ha ad Isten gyereket, és ahányat ad, azt megpró
báljuk tisztességgel felnevelni. Nekünk a gyerekek szent ráadások
voltak, sok nyűggel. bajjal, keservvel, két koporsóval, de nekünk
mindig a házasságunk megépítése volt a legfontosabb, s ez a célja
ma is, amíg valamelyikünk haza nem hívattatik. Tehát nem gye
rekcentrikus házasság volt a házasságunk, hanem házasságcentri
kus. Mert van ilyen gyerekcentrikus házasság is, ahol a házasság
csak ráadás. Megszületik két gyerek, és attól kezdve az apuka
már csak olyan ráadás-apuka. Egy ilyen apa mondta nekem,
hogy maradék ember, ő kapja a gyerekek tányérjáról a maradék
spenótot. Hát én sosem lettem maradék ember. Én először, má
sodszor, harmadszor a páromra koncentráltam, ő pedig énrám. És
örültünk, hogy voltak gyerekeink. Sok örömet és sok bosszúságot
okoztak. Nem voltak jobb gyerekek, mint a többiek, csak mi res
tellkedtünk, mert azt mondták: "ó, a pap gyerekek". De egynek
örülök: hogy mind a hárman hitben élnek. Nem én biztattam
őket rá, valahogy szent ráadásként, kegyelemként megkaptam.
Suttyó korukban nem mindig tudtam elcipelni őket a templomba,
most pedig maguktól, noszogatás nélkül járnak. Sőt, az unokái
mat is hitben nevelik.

Azt hiszem, igen. Nem mondom, a térdemet és agerincemet
kicserélném egy harminc évesére, de a szürkeállományomat nem.
A lelkemet sem. A belső környezetemet sem. Majdnem azt mon
dom, hogy most sokkal derűsebben. kiegyensúlyozottabban, ne
vetősebben élem az életemet, mint mondjuk harminc éves korom
ban. Hát akkor dörömbölt a test, dörömböltek a kívánságok, a
vágyak és így tovább. Az öregedésnek vannak ilyen szent elvonó
kúrái, hogy a szenvedélyek észrevétlenül elmaradnak, megérik vi
szont az élettapasztalat. Ezt nem lehet harminc éves korra meg
szerezni. Ehhez nyolcvankét év kell és negyvenöt évnyi lelkészi
szolgálat. Ha valaki bejön hozzám lelkigondozásra, körülbelül
már tudom, mi a baja. Persze azért egy óráig hallgatom. Mert ne
ki az a lényeg, hogy elmondja végre valakinek a baját. Mert min
dene van a modem embemek, csak embere nincs. Hát akad egy
öreg páter vagy egy öreg bojtár, akinek végre elmondhatja, Azt az
élettapasztalatot, amit az Istentől kaptam nyolcvankét éves koromra,
el nem cserélném. És a belső környezetem most jobb, derűsebb, tisz
tább, kiegyensúlyozottabb, sugarasabb mint fiatal koromban.

Igen. De illik is beérnie arra az utolsó órájára, amikor azt
mondja a Gazdám, jól van, hű szolgám, többet bízok rád ezután.
Ez a vágyam most, nyolcvankét éves koromban, hogy ha ad lsten
még egy-két évet, akkor azalatt tegyem még azt. ami tőlem telik.
Mert akkor lesz teljes az életem. Egy perccel sem megyek el ha
marébb, mint ahogy az meg vagyon írva. Mint ahogy én be va-
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gyok a Gazdám szívébe ütemezve. Nem a betegség dönti el a ha
lálom óráját, hanem a Gazdám. Amikor megjön a behívó.

Leegyszerűsödik. Sokszor azt gondoljuk, ez is fontos, az is fon
tos. Most rájöttem, hogy olyan kevés dolog van, ami fontos. Egy
szerűbb, puritánabb lesz a gondolkodásunk. Ami valamikor ha
lálra bosszantott, azon ma mosolygok, sőt azon is nevetek, hogy
valamikor bosszankodtam rajta. így érik belülről az ember, külö
nösen, ha van olyan párja, aki erre még figyelmezteti is, hogy Ban
dikám, hát érdemes ezen bosszankodni? Akkor az ember úgy el
szégyelli magát, behúzza a nyakát, és azt mondja, igaza van.

Azt hiszem, az a csúcs, amikor az ember már önmagát ki tudja ne
vetni. Én már azt is megtettem egypárszor, hogy bementem a fürdő

szobába, és kinyitottam magamra a hideg zuhanyt. Hólyag vagy, öreg
Gyökössy, mit nyavalyogsz ezen? Az embemek tudnia kell önmagán
derülni, önmagát kritikusan nézni. Sok testi problémával jár az öreg
ség, de aki az Úrban öregszik, az már nem három dimenziós ember,
hanem négy dimenziós. Ebben a negyedik dimenzióban, az Úrban,
sok minden jelentéktelenné válik, ami valamikor jaj de fontos volt.

Az például, hogy ha valaki fölkeres, és ahelyett, hogy magáról
beszélne, minden rosszat elmond a családjáról. Ettől gyakran in
gerült leszek. Azt szoktam mondani ilyenkor: Most már a család
ja bűneit elmondta, örülnék, ha a sajátjaiból is mondana! Van egy
lélektani alapigazság, amit kevesen tudnak. Jellemeztess valakivel
öt embert, és megtudod, hogy ki ül előtted. Tudniillik a másokról
mondott véleményünk nyolcvan százaléka ránk illik. Ha a gyónó öt
emberről elmondja a véleményét, már körülbelül tudom, hogy en
nek a nyolcvan százaléka arra jellemző, aki ezt elmondta. Tudja, mi
lyen jó, ha valaki ezt tudja? Akkor már nem bosszankodom, nem
leszek ingerült, hogy másról beszél, hiszen igazából magáról szól.
Rávetíti a maga bűneit, nyomorúságait az anyósára, rokonaira.
Eleinte mint fiatallelkigondozó rettenetesen ingerültté tett, most már
nem, csak mosolygok magamban: magáról árulkodott.

Megint szubjektív leszek. Ellene vagyok. Nem azért, mert az
egyház ellene van, hanem azért, mert etikátlannak és Isten igéjé
vel ellenkezőnek tartom: azt a Gazdám dönti el, hogy miként hal
junk meg. Egyet szeretnék csupán: hogy természetesen haljak
meg, és nem gépi halállal, masinákkal életbentartás közben.

Nem békültek meg a halál gondolatával, el sem tudják képzel
ni, hogy meghalnak. Döbbenetesen kevés ember tudja elképzelni
saját halálát. A legtöbben azt hiszik: mindenki meg fog halni, ki
véve én. Sok ember tudatalattijában az van, hogy ő nem halhat
meg. A természetes halál számomra a szép halál. Ha egyáltalán a
halálra azt lehet mondani, hogy szép. Én inkább azt mondanám:
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méltó, emberhez méltó halál. Ültem olyan haldoklók ágya szélén,
akiknek én zártam le a szemét, és azt tudom mondani, hogy szép
halállal haltak meg. Gyakran kérték: Amíg meg nem halok, fogja
a kezem! És ebben van valami. Fogja a kezem. Én is csak arra
kértem a páromat, hogy ha egyszer eljön az órám, semmi mást
nem kérek, ne szóljon semmit, imádkozzon, de fogja a kezem. Az
ő kezén keresztül fogom a Gazdámét. Ez az igazi "kezelés".

A halálra az életben kell már úgy felkészülni, hogy az nagyon
természetes kettőspont legyen a végén. Én nem is tudom, hogy
hit nélkül hogyan memek meghalni az emberek. Ezen mindig
csodálkozom. Hogy tudnak élni? Kukacokban hisznek csak?
Vagy a kemencében, ahol elégetik őket? Ha nem volnék hívő em
ber, akkor logikátlannak kellene tartanom azt, hogya "természet"
kialakítja ezt a homo sapienst, intelligenciáját, kultúráját, környe
zetét, civilizációját. S aztán elfújja mint egy kis szappanbuborékot.
Örült lenne ez a természet. De mivel hívő ember vagyok, tudom,
hogy az egésznek logikája van, magasabbrendű logikája. A Gaz
dámnak hiszek, aki nem hazudni jött erre a véres bolygóra, ha
nem az igazat mondta.

Amikor a halálom után megállok egy nagy titokzatos lény e
lőtt, valamilyen sajátos dimenzióban, ott majd nem egy nagy
könyvet fognak lapozni, hanem másodpercek alatt végigsuhan az
egész életem. Az fog engem megítélni: a saját életem, amit végig
kell néznem. Jaj, de nehéz lesz egyeseknek a saját életüket végig
nézni! Ez lesz az ítélet. Nem valami tűz fog lobogni, hanem én
bennem lesz a tűz, a saját életem lángjai nyaldosnak körül. Ha
van valami, amitől szorongok, az, hogy egyszer végig kell nézni
az életemet. Az elfecsérelt éveimet, az ellógott óráimat. Szembeta
lálkozom a meg nem látogatott emberekkel, akik meghaltak, mire
elmentem hozzájuk. Mint lelkésznek vannak ilyen lelkiismeretfur
dalásaim. Ezt rendszerint csak visszanézve látja az ember. Mert
másképpen rangsorol az ember harminc évesen, mint nyolcvan
évesen. Negyven vagy ötven év távlatából döbbenek rá, mi az
igazán fontos. Ehhez azonban hosszú időnek kell eltelnie, hogy
rájöjjek a gyümölcsökről: nem úgy értek be, ahogy én gondoltam.
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