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„Szenvedjétek el egymást szeretetben!” Ezt a
Szent Pál-i igét – saját bevallása szerint élete
alapigéjét – választotta Bandi bácsi a rendszerváltozás után megalakuló új magyar országgyûlés elsõ ülése elõtti istentiszteletre, melynek
megtartására õt kérték fel. Amint mesélte, a jelen lévõ, vagyis egy efféle programra készséges
képviselõk erre a nem várt felszólításra felkapták
a fejüket a padokban. (Nem erre készülhettek, s
ha ismerõs számunkra ama terem hangulata, elképzelhetjük, mindez mostanság sem volna
másként...) Gyökössy Endre számtalan gondolata, buzdítása ilyen a mai napig: ha õszinték vagyunk magunkhoz, nem tagadhatjuk: gyakran
azon kaphatjuk magunkat, hogy fel kellene kapni a fejünket, s megszívlelni tanítását.
Idén száz esztendeje született Isten késõbbi
öreg bojtárja, aki mindvégig Gazdája szavának
életre váltását kereste s gyakorolta. Ebben segített másokat, s erre törekedett a maga életében
is. A keresztény/keresztyén – egyként krisztusi,
ahogy maga szerette mondani – élet oly sok feladatának jó példája, emlékeztetõje õ mindmáig, hogy szinte folyamatosan röstelkednünk lehetne, hogy ennyi fénylõ, pünkösdi lángnyelv
ellenére mi rendre csak botorkálunk. De Bandi
bácsi ebben is tanít: nem az önmarcangolás, a
folytonos elégedetlenség a dolgunk, hanem a
magunk és mások életének ápolása, bontakozni
segítése: gyengéden, türelemmel, kitartással, figyelmes jelenléttel és derûvel. Sokszori koptatása dacára mondjuk csak azzal az egy szóval is:
szeretettel. S persze a szükséges és folyton újuló
felkészültség birtokában.
Mindez megjelenik mostani, Bandi bácsi személyének, szellemi hagyatékának szentelt, fon-
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tos témáit továbbgondoló számunkban, mely
nagyrészt olyan elõadások szövegét tartalmazza, amelyek eredetileg az idén februárban megrendezett két Gyökössy-emlékkonferencián
hangzottak el. A Spiritualitás – Lelkigondozás –
Diakónia címû, melyet a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája szervezett, február 18-án volt Budapesten. A Károli
Gáspár Református Egyetem Hittudományi
Kara által megrendezett, Gyökössy Endre és az
európai pasztorálpszichológia címû emlékkonferenciát pedig február 23-án tartották, szintén a
fõvárosban. (Ahol külön nem jeleztük másként,
ott ez utóbbi tudományos ülés elõadásainak
szerkesztett szövegeirõl van szó.)
Tíz esztendeje, az Embertárs elsõ évfolyamának elsõ számában – az induló folyóirat szellemiségének jelzésére és a személyes kötõdéstõl
ösztönözve is – leközöltük azt az interjút, amelyet 1991-ben készítettem Bandi bácsival a
Vigilia számára. Ott olvasható gondolatai is
mindmáig elevenen hatnak, nem vesztettek
erejükbõl, s még életre mutató szavakkal dolgozó szerkesztõknek is üzennek: dolgaink, jelesül
a betûk sodra el ne távolítson a lélektõl: „Ha sugárzó, boldog emberrel találkozunk, megkérdezzük, mitõl sugárzik, minek örül. És õ elmondja. Pál apostol, amikor azt írja: »Örüljetek, ismét mondom, örüljetek« (Fil 4,4), bilincsekben, börtönben van, öreg, a halál elõtt áll,
és mégis azt mondja: örüljetek! Mi ez? Vagy bolond, vagy szent. Szent volt. »Vevék a Szentlelket, és örvendezének vala.« Ezekre a dolgokra
biztatgatok mindenkit: kevesebbet beszéljünk,
hitelesebben éljünk.”
Szigeti László

Beköszöntõ

Gyökössy Endre évszázadában

Gyökössy Endre évszázadában

(Fotó: Bókay László)

„Szenvedjétek el egymást szeretetben!” (Ef 4,2)
Gyökössy Endre
1913–1997
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