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A körösvenyigei református egyházközség gyülekezeti termében lesz a 

vasárnap délelőtti istentisztelet, terelnek el a templom bejáratától minket, 

a karzat egyelőre felújításra vár, magyarázzák nekünk, pályázni kell 

hozzá a pénzt, tekintve, hogy a gyülekezet aligha tudja összeadni azt, 

méghozzá a műemlékvédelmi előírásoknak megfelelő renovációra, nem 

úgy akármilyenre csak, bloggertársammal, Gáborral az utunk így a 

lelkészi hivatal épületének alagsorába vezet, le a lépcsőkön, melyek 

végén, a tágas pincehelyiség bejáratának felső félfáján sárga-fekete jelzés 

figyelmeztet az alacsony ajtónyílásra, precízen felragasztva, rajszögekkel 

is biztosítva, ide érkeznek fél tíz körül az első jövevények, idős 

asszonyok mind, a kapaszkodó vasát szorongatva ereszkednek alá, egyik 

óvatos lépés a másik után, így kongregálnak a szertartást megelőző fél 

órában, lassan, de biztosan, „Áldás, békesség!”, köszöntik egymást, 

köszöntenek engem is, Gábort mellettem valamivel meglepettebben 

méregetik, bár egynéhányan férfiak rajta kívül az utolsó percekben még 

csatlakoznak hozzánk, ez változás is, meg nem is, az átlagéletkor például 

alig csökken, igaz, tegnap farsangi mulatság volt a kultúrházban, éjjel a 

nem csillapodó szív dobogásaként, a jelen lévő, eleven élet 



bizonyítékaként lüktetett végig a falu fő- és mellékutcáin a diszkózene, 

egyesek csak emiatt nem pattantak ki az ágyból talán, még ha szinte 

látjuk is a lelki szemeinkkel a makacsabb okból távolmaradókat, a Pesten 

vagy még messzebb, Ausztriában, Németországban, Belgiumban, a 

messzi Kanálison, sőt az Óperenciás-tengeren túl elmaradozókat, egy 

hajlott hátú, szalmahajú idős hölgy elszántan rendezgeti hát a 

széksorokat, hogy biztosan legyen helye annak, aki később megérkezik, 

azután visszatér kopottas énekeskönyvéhez, és azt böngészi, miközben a 

tíz óra is elmúlik – fogytán a türelem, a hátsó sorok egyikéből nem 

sokkal ezt követően két másik asszony beszélgetését halljuk: „Minden a 

feje tetejére áll ebben a világban, hát már tíz óra nulla hét van, ilyenkor 

az első énekeknél kellene tartanunk”, panaszolja egyikük, hangot adva a 

mellette ülő gondolatának is, végül kiderül aztán, mint azt meg is írjuk 

majd az országjáró sorozatunkban Gáborral, én a Kávé és süti, ő meg az 

autós rovatba, hogy az egy ideje már megüresedett lelkészi poszton a 

teendőket ellátó helyettes megbetegedett, a helyettes helyettese pedig 

útban a falu felé váratlan késedelmet szenvedett, a reggeli busszal 

utazott, mely lerobbant, és a gondnok hajtott el érte ezek után a 

gyülekezeti autóval, harmincvalahány éves Škoda, adományból, 

szerencsére sikerült beindítani az első próbálkozásra, mit szerencsére, ha 

jobban belegondolunk, ez kész csoda. 


