
2012. február                                                                           KOINÓNIA 2012
Sanyi halála krízist okozott a közösségben

Hiába imádkoztunk....
Ennek egyik ki nem mondott oka volt az az ér-

zés, hogy ’Hát hiába imádkoztunk olyannyira?’ - na-
gyon nehezen fogadják el, miként mi is, hogy a halál
az élet szükséges tartozéka.. ...

A ’virrasztolás’
Cigánycsaládokban addig virrasztanak - a szó

szoros értelmében! - amíg a halott földbe nem kerül:
most nem is voltak ébren sokáig, ’mindössze’ öt teljes
napon át.. ..  Persze olykor-olykor lekókad a fejük, de
valójában nem fekszenek le, kábultan-félébren együtt
vannak a családdal....

El lehet képzelni, hogy Pista hogyan nézett ki
a virrasztolás és az esős-hideg időben lezajlott szertar-
tás levezénylése után: szürke arc, karikás szemek, re-
kedtség, - és még másnap reggel is szorító mellkasi
fájdalmak, háttajkékra is kisugároznak. Típusos - gon-
doltam - irány Vásárosnamény, a kórházi ügyelet. nagy
nehezen állt rá, Anikó erőteljes érvelése szükséges
volt. Vérvétel, EKG, vizsgálat, majd öt óra múlva is-
mét vérvétel - közben istentisztelet Ópályiban.

Hála Istennek nem volt semmi - csupán a ki-
merültség okozhatta a panaszokat. Ezek azonban intő
jelek: nem győztem dicsérni a közelmúltban produkált
fogyókúrás sikereimet.. .. (majd húsz 20 kg-ot adtam
le, s még van rajtam fölösleg) Pistának sem ártana
ennyi fogyás.

Reklám

A temetés utáni este Ágnes húgomat nem lehe-
tett levakarni a cserépkályháról - szállásadónknál ké-
szült kép: a gyürei Joli néni most építtette ezt a kály-
hát, mert a gáz egyre inkább luxusnak számít.

(A Babik-vendégháznak csinálok most reklá-
mot - jogosan. A vidék maga is csodálatos és érdekes,
Joli néni szállása kiváló és olcsó.)

Az istentisztelet előtt a ’szokásos’ családláto-
gatás zajlott. Ennek lefolyásáról már korábban beszá-
moltam. Kiemelném a most látottak közül a mindig
csodálatosan szép gyerekeket, a Tamáséknál látott
’kályhát’ és a faluvégi ház őrzőinek egyikét :

Az aranyosapáti istentisz-
telet helyett Pista az özvegynél szervezete meg az összejö-
vetelt. Nem mondta ki, de valószínűleg azért, hogy a gyü-
lekezetet ne kábítsa el a fölhalmozott ajándékmennyiség,
amit karácsonykor szándékozott szétosztani elsősorban a
rendszeresen gyülekezetbe járó, rászorulók között.

Következő látogatásomat 2012. január közepén,
négynaposra tervezem - szerelésekkel Pistáék lakásában, a

gyülekezeti
házakban,

hétköznapi
tapasztalatok

gyűjtésével.
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Habos László: Homokemberek
Egypercesek, azaz egyperces novellák alkotják a könyvet.
Úgy gondolom, ahogy egy jó bort (már aki szereti) az em-
ber nem egyszerre hajt le, hanem kortyolgatja, ízlelgeti,
úgy ezeket a novellákat is így érdemes olvasni. Lassan,
kortyolgatva. Mint szülő azt mondom, elalvás előtt pár
percet még az irodalomnak, a szépnek a jónak adunk, hogy
magunk is szebbek, jobbak legyünk. Ezt lehet így is. Több-
re, lehet, hogy nagyon sokszor nincs is időnk. Aki ismeri
Lacit személyesen, annak számára nem meglepetés a
könyv központi témája, az erőszakmentesség, a békesség-
teremtés, hisz az élete kiállás e mellett a gondolat és élet
mellett. Ez a könyv, éppúgy, mint az "Acél ajtók mögött",
vagy a "Közösségbe zárva" c. könyvei, ott kell, hogy le-
gyen a polcon és kezébe kell adni gyerekeinknek, hogy
lássák, átérezzék, s hogy hassanak rájuk a békességteremtő
gondolatok, a múlt, melynek eszméi nem halhatnak meg
velünk. A könyv ára 1200 Ft Szeretettel ajánlom minden-
kinek! Horváth János-Érd
(Megrendelhető: janos.horvath1@gmail.com)


