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Edina hazament égi Apácskánk-
hoz. Nem könnyû róla írnom, mert
fõképp munkatársként találkozgat-
tunk csupán. Halálos ágyán mond-
ta, amit egész életében inkább csak
csinált: „Azért születtünk erre a vi-
lágra, hogy segítsünk egymásnak!”
Ismertem segítõ munkáit. Herkules-
nek 12 munkája volt. Edinának se
sokkal kevesebb. Buzgó katolikus
asszony, édesanya és háromszoros
nagymama volt. Otthona rendes,
tiszta. Elõször egy autóbu-
szon találkoztam vele Szabó
Jánosnak, a drogosok papjá-
nak requiemje után. Halász
Bandi bácsival hármasban
jöttünk el a Nap utcai kápol-
nából. Õk is akkor találkoz-
tak elõször. Ebbõl a véletlen
összefutásból évekre szóló
munkakapcsolat jött létre.
Edina valami nyolc intéz-
ményt mûködtetett Bláthy
Ottó utcai lakásuk szuterén-
jében. Néhányat maga ho-
zott létre. Ezeknek különbö-
zõ szellemes neveket adott:
pl. Fél-Falat volt az az ebéd-
osztó alapítványa, amely-
nek keretében az étel felét
kellett csak fizetnie a rászo-
rulónak. Elmosott gyü-
mölcslés dobozokban oszto-
gattak Edináék. Mindenkit
kért ezeknek a dobozoknak
a gyûjtésére. Többi intéz-
ményei: a Házigondozás
Alapítvány, az Építõ Bará-
tok, a Szociális Szerepjáték Egye-
sület, és más képzések, a Cursillo, a
Polgárok Háza könyvtárral. Bandi
bácsit hamar megnyerte munkái lel-
ki motorjául. Cserében szállította
hét végén szadai munkáinak elvég-
zésére, hiszen végül is ott lakott már
nála a szuterén egyik lakájossá tett
kis szobácskájában. Amikor pedig
Bandi bácsi agylágyulást kapott,
gyorsan kihozta a kórházból, és ha-
láláig személyesen ápolta saját la-
kásában. Amíg azonban bírták a
munkát, fiatalokat megszégyenítõ
teherbírással dolgozott ez a két idõs
testvérünk. Edina mélységesen tisz-

telte Bandi bácsit, minden beszédét
szalagra vette. Dolgoztatta õt itthon
is, külföldön is. Bandi bácsinak pe-
dig nem kellett kétszer szólni, hogy
nyakába vegye néhány plusz intéz-
mény rendszeres lelki ellátását. Egy
alkalommal Edina beeresztett nagy-
rabecsülésének egy belsõbb ter-
mecskéjébe. Megjegyezte nekem:
„Bandi bácsi belsõ tisztasága külsõ-
leg is tetten érhetõ, még az inggal-
lérja sem piszkosabb, mikor leve-

szi, mint mikor fölvette.” A Mécses
Kiadónál megjelent 1991-ben egy
64 oldalas fordítása: Ignác legbe-
csesebb negyedórája címmel. Ezt is
„Halász Endrének, sokunk szeretett
lelkivezetõjének ajánlja hálás kö-
szönettel”. Késõbb egy német hit-
tankönyv fordításán dolgozott nagy
lelkesedéssel. Nem tudom, meddig
jutott benne. Munkáiból én csak a
Katolikus Iszákosmentõ Misszióba
folytam bele. Ezt ugyan már koráb-
ban megcsinálta Bandi bácsi, de
Edina ehhez is létrehozott egy ala-
pítványt „Szomjazom” néven. A
lelkigyakorlatok kiadásainak tete-

mes részét ebbõl finanszírozta. Egy
ideig a lelki napok munkatársait is
tiszteletdíjjal ösztönözte arra, hogy
ne maradozzanak el túl könnyen. A
jelentkezõk adminisztrálása is az õ
kezében futott össze, még Bandi bá-
csi utódjának, Jakus Ottónak a mû-
ködése alatt is sokáig. Nehezen vált
meg ezektõl a feladatoktól, amikor
már lelkes fiatalok topogtak mellet-
te, hogy átvegyék tõle, akkor is. Ha
meglátogattam a kórházban, mobil-

telefonja mindig kéznél
volt, hogy intézze az ügye-
ket. Máltai lovagként, per-
fekt német nyelvtudásával
minden követ megmozga-
tott, hogy intézményeit
anyagiakkal tudja ellátni a
rászorulók érdekében, és
munkatársai se lássanak
szükséget. Színészi képes-
ségeirõl tett tanúságot, ami-
kor egy jubileumi alkalom-
mal parasztasszonynak öl-
tözve elõadta azt a Bandi
bácsi részérõl sokszor emle-
getett esetet, hogy hogyan is
tudott Rontó néni oly hosz-
szú ideig békében meglenni
a férjével: „Hát, mert meg-
tanultam – idézte Edina –
többet húzogatni a nyelve-
met befelé, mint öltögetni
kifelé.” Idõvel bizonyos ad-
minisztrálási szálak össze-
kuszálódtak Edina kezében.
Nem csodálom. Némelyek
szóvá tették, hogy mindenü-

vé taxival vagy sofõrrel utazik. Erre
csak annyit mondtam: sokunk örül-
ne, ha ennyi idõsen önállóan bele
tudna majd ülni egy tolószékbe, õ
pedig cikázik a helyszínek között, s
több intézményt mûködtet egyszer-
re a rászorultak érdekében.

Azt hiszem, most már két égi
pártfogónk is van személyükben.
Égi Apácskánk szüntelenül mun-
kálkodik. Gondolom, örökké tevé-
keny Edinánknak is talál odaát némi
tennivalót, hogy otthon érezhesse
magát Nála. Hála érte.
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