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VáGáNy

– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti
lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.
Megjelenik Keszeg Árpád támogatásával.
Istentiszteletek alapigéi
Máj. 18. vasárnap de. „Boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a
mennyek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és
hazugul minden rosszat rátok fognak miattam. Örüljetek és örvendezzetek ennek,
mert jutalmatok bőséges a mennyekben; így üldözték előttetek a prófétákat is.” Mt.
5,10-12
Máj. 25. vasárnap de. „Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történtek,
inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, mert az egész testőrség előtt és
mindenki más előtt is nyilvánvaló lett, hogy Krisztusért viselem a bilincseket, és így
az Úrban való testvérek közül legtöbben fogságomban bízva, egyre nagyobb
bátorsággal merik szólni Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből
is, de mások jó szándékból hirdetik Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az
evangélium védelmére rendeltettem, mások pedig önérdekből, nem tiszta lélekkel
hirdetik Krisztust, mert úgy vélik, hogy fogságom nyomorúságait ezzel növelik. De
mit mondjak? Csak az számít, hogy bármi módon, akár színből, akár szívből,
Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt örülni is fogok.” Fil. 1,12-18 Mezei
Sándor, teológiai hallgató
Máj. 29. MENNYBEMENETEL de. „Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem
volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha
majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek
titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” Jn. 14,2-3
Jún. 1. vasárnap de. „Ti vagytok a föld sója; ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel
sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az
emberek.” Mt. 5,13
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2014. PÜNKÖSD
A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

Isten terve velünk
Sokszor gondoljuk úgy, hogy mi kimaradunk a pünkösdi ünnepből,
nem mennek csodák végbe a mi hitünkkel, életünkkel… Nem lángol
felettünk, bennünk pünkösdi láng… Talán nálunk jobbakat, kegyesebbeket,
tanultabbakat választott ki Isten Szentlelke, bennük, általuk munkálkodik.. ha
munkálkodik egyáltalán ma is – mi nem szólunk nyelveken, nem tudunk
gyógyítani, prófétálni, nincs csodatévő erőnk… (Pál apostol a Lélek
ajándékaiként említi ezeket: 1Kor. 12,8-10)
Nemrég egy történetet olvastam:
Jézus, mennybemenetele közben, egy pillantást vetett a sötétségbe
burkolózó földre. Néhány apró halvány fény ragyogott csak Jeruzsálem felett.
- Uram, mik azok a piciny fények? – kérdezte Jézus elé igyekezve
Gábriel arkangyal.
- Ők, az én anyám körül imádságra összegyűlt tanítványaim. Az a
tervem, hogy amint az Égbe érek, elküldöm hozzájuk Szentlelkemet, hogy
azok a pislákoló fények örökké élő, lángoló tűzzé váljanak, mely minden nép
szívét szeretetre lobbantja.
- És ha terved nem sikerül, mit fogsz tenni, Uram? – bátorkodott
tovább kérdezni Gábriel.
Pillanatnyi csend után az Úr gyengéden így válaszolt:
- Nekem nincs más tervem…
A végtelen éjben egy kicsiny pislákoló fény vagy. De Isten
tervének nélkülözhetetlen része vagy. Nem létezik más terv.
(Bruno Ferrero: Az élet: mindened, amid van)

Istennek veled is terve van. Szentlelke által kaptál hitet, szeretetet a
szívedbe. De más gyümölcseit is felfedezheted a Léleknek magadban: „A
Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, mértékletesség.” (Gal 5,22)
ISTENTŐL MEGÁLDOTT, BOLDOG PÜNKÖSDI ÜNNEPET
KÍVÁNUNK!
Szabó István-János, lelkipásztor

Hirdetések
* A májusi perselypénz 1528 lej volt. Köszönjük a gyülekezeti tagjaink
adományát!

Válaszút
Július 21-25
Nem a Kolozs megyei településről
szeretnénk írni, hanem ez lett az idéni
Vakációs Bibliahétnek a témája, címe.
A 2005-ben létrejött KOEN Keresztény
Oktatásért
és
Erkölcsi
Nevelésért Alapítvány felvállalta a Kárpátmedencében már 1993-tól működő, idén
42.000 gyermekkel 875 csoportban foglalkozó
Vakációs Bibliahét irányítását.
2014-től a mi egyházközségünk is
bekapcsolódik a Bibliahét megszervezésébe,
70-80 gyermek jelenlétére számítunk naponta.
Minden nap 10 órától szeretettel várunk minden óvodást és olyan iskolást, aki
még nem konfirmált!
Az idéni téma: VÁLASZÚT. Gyermeket és szülőt válaszút elé állítunk:
vegyünk részt, vagy ne? A mi válaszunk: IGEN! Ha azt akarjuk, hogy jó
társaságban, énekkel, játékkal, kézműves foglalkozással tanuljanak a
gyermekek bibliai történeteket, erősödjön a hitük, és arra a kérdésre, hogy: -Jó
úton vagy rossz úton haladjunk? - a jó mellett döntve válaszoljanak, akkor itt a
helyük! Három pedagógus, a lelkipásztor és lelkes ifisek foglalkoznak velük!
Ne feledjük ezt az időpontot és bíztassunk minden gyermeket, hogy
próbálja ki! Nem bánja meg senki!
VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy

Gyülekezeti események

Keresztelés
Május. 18-án a keresztség sákramentumában részesítettük Bereczki
Viktória Katalint, Bereczki Márton és Matild gyermekét. Isten áldja az Ő
seregének új tagját és családját!
Temetés
Június 2-án helyeztük a sírboltba Szentgyörgyi Anna, a Nőszövetség
lelkes tagjának porsátorát, 60 éves földi életút után. A vigasztalás a Zsolt 73,2326.28 alapján hangzott a gyászoló gyülekezetnek.
Szabó István János lelkipásztor

* Május 17-én 16 vámosgálfalvi fiatal vett részt az Alsó-Küküllőmenti
református gyülekezetek ifjúsági találkozóján Vámosudvarhelyen. A vakáció
alatt nem lesznek ilyen alkalmak, de ősztől újra szeretettel várunk minden
érdeklődőt! Az IKE azonban vakációban is működik, szeretettel bíztatunk
minden fiatalt, hogy csatlakozzon hozzánk!
* A május 31-én megrendezett Tálentumvásár nagy sikernek örvendett, 2200
tálentumot váltottak be a gyermekek ajándékokra (játékok, iskolai felszerelés).
Minden gyermek gyűjthet tálentumot, aki még nem konfirmált, ha vallásórán és
istentiszteleten vesz részt. A következő vásár Karácsonykor lesz!
* Utolsó lapszámunk megjelenése óta 1160 lej adományt kaptunk a
ravatalozóra: Szabó Mária426 60 lej, Bereczki Márton151 100 lej, Réti
Józsefné99 50 lej, Szász Anna103 100 lej, Névtelen adakozó 100 lej, Névtelen
adakozó 100 lej, Id. Réti János118 100 lej, Özv. Bara Mária394 50 lej, Özv. Bara
Anna394 50 lej, Szász Dénes728 100 lej, Szabó Ilona575 50 lej, Szabó Ilona547 50
lej, Balog Irma542 100 lej, Hídi Ilona560 50 lej és Névtelen adakozó 100 lej. Isten
gazdag áldása legyen minden segítőkész adakozón!
* Mindannyian észrevettük, hogy a Magyar Ház és a volt pékség épületét
elkezdtük újravakolni, rendbe szedni. Rosszul nézett ki a főút mellett az
elhanyagolt egyházi ingatlan, nem lehetett ezt a munkát tovább halogatni. Rövid
időn belül azonban szép látvány tárul az arra járók elé, reményeink szerint. Ha
lesz rá pénzünk szeretnénk teljesen felújítani kívül-belül, de a legfontosabb terv
idén, hogy elkészüljön a ravatalozóház.
* Az Egyházkerületünk Nőszövetsége 2014 július 5-én egy nyitott napot tervez
a bonyhai kastély körüli területen, Árva Bethlen Kata református öröksége –
címmel, ahova szeretettel várják a gyülekezetek nőszövetségeit.
* Családlátogatáskor értékes javaslatok hangzanak el, egyik ilyen kérést sikerült
is megvalósítanunk: a templomtól nem messze, a harangozói lakás felé egy
illemhelyet készíttettünk. Köszönjük az önkéntes munkát!
* A VáGáNy interneten is megtalálható. Elszármazott szeretteink, máshol élő
ismerőseink az Erdélyi Református Egyházkerületünk honlapján is olvashatják:
http://www.reformatus.ro/kiadvanyok.html
* Gyülekezeti lapunk, a VáGáNy, ingyenes és megfizethetetlen. Támogatók
segítségét viszont szívesen fogadjuk, 7-800 példány nyomtatási költségeit kell
havonta kifizetnünk. Köszönjük az eddig nyújtott szíves adományokat!
* A lelkipásztor Facebook oldalán (Istentiszteletek követői csoport)
megtalálhatóak a vasárnapi istentiszteletek hangfelvételei, bíztatjuk híveinket,
bátran töltsék le, hogy azok is meghallgathassák, akik nem jutnak el a
templomba.
Szabó István János lelkipásztor

FONTOSABB PRESBITERI HATÁROZATOK
48/2013, 31/ 2014 – Egyházfenntartó járulék
A kinek elmaradása van, az elmaradás pillanatától, ha soha nem fizetett, akkor
18 éves korától kell fizetnie a folyó év fenntartói járulékát annyiszor, ahány év
elmaradást fizet. A folyó évet nem ér rá következő évben kifizetni, ahogy az
adót sem utólag fizetik a Polgármesteri Hivatalnál.
6/ 2014 – Virrasztók időpontja
novembertől márciusig 19 órától,
áprilisban 20 órától,
májustól augusztusig 21 órától,
szeptemberben és októberben 20 órától.
A lelkipásztor a temetés előtti napon a kántorral együtt megy a virrasztóba, és
nem délben. Temetés után – amennyiben tort rendez a család, a lelkipásztor és a
kántor énekkel és imádsággal nyitja meg és zárja azt.
7/2014 – Földbérlések
Ezentúl a földek és kaszálók árverezése szeptember első vasárnapján lesz, a bért
a használat évében, április 30-ig kell kifizetni.
79/ 2014 – Újkenyér ünnepe
2014-ben kivételesen augusztus 24-én ünnepeljük Újkenyér ünnepét.
82/ 2014 – Konfirmándusok szüleinek közmunkája
Presbitérium egyhangúlag kimondja, hogy azok a szülők, akiknek a gyermeke
konfirmálni fog, a lelkipásztort két napszámmal kell segíteniük, aki nem tud
részt venni, az napszámonként 50 lejjel kiválthatja magát.
84/ 2014 – Temetkezési díjak nem egyháztagoknak
Halálesetkor, ha az elhunyt nem fizetett soha egyházfenntartói járulékot
egyházközségünkben (akár egyháztag, akár idegen vallású), annak 18 éves
koráig visszamenőleg ki kell fizessék hozzátartozói az aktuális egyházfenntartói
járulék összegét / elmaradt év. Aki más református egyházközségben egyháztag
és napirenden van ott a fenntartói járulékkal, erről hozzátartozói igazolást
hoznak, temetőnkbe csak úgy temethető, ha 10 év fenntartói járulékot az
egyházközség kasszájába befizetnek.
85/ 2014 – Nyomtató vásárlása - Vágány
Presbitérium egyhangúlag beleegyezését adja, hogy alapos utánajárás után a
lelkipásztor a Keszeg Árpád nyugdíjából a megfelelő nyomtatót megvásárolja,
hogy a Vágányt ezentúl olcsóbban lehessen sokszorosítani. (A nyomtatót
megvásároltuk és ettől a lapszámtól kezdve már nem kell nyomdába járni
minden hónapban az újságért – a parókián készül!)
Szabó István János lelkipásztor

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” Róm 8,14

Kedves vámosgálfalvi reformátusok!
Nagy öröm számomra, hogy egy gyülekezeti
újságban mutatkozhatom be. Szabó Attilának hívnak,
és jelenleg a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet VI.
éves hallgatója vagyok. Már nem sokáig, mert ha az Úr
úgy akarja, júniusban évfolyamtársaimmal együtt
végezni fogunk. Nagy pillanatok ezek a mi életünkben.
Olyan gyorsan eltelt ez a hat év! – fogalmazzuk meg
mostanában egyre gyakrabban. Egyik professzorunk
mondása szerint most kapjuk majd meg a
„sofőrkönyvet”, a jogot ahhoz, hogy egy gyülekezetet
vezetni tudjunk, de „vezetni” csak ezután fogunk
megtanulni.
A fenti igében szintén vezetésről van szó. De
nem emberi vezetésről. Az ige szerint, csak akkor
vagyunk Krisztus-követők, Istennek a fiai, ha minket a
Szentlélek vezérel. Ha a Szentlélek vezetne bennünket,
akkor nem lenne minden tízedik honfitársunk alkoholbeteg, akkor nem bomlana fel
minden harmadik házasság, akkor szerényebb körülmények között is vállalnánk a
gyermekáldást. Ha a Szentlélek által vezetett emberek lennénk, akkor bennünket
nem a széthúzás, a pártoskodás jellemezne, hanem az egy cél felé való törekvés. Ha a
Szentlélek vezetne, akkor képesek lennénk másokért élni, Istennek élni. Ezt mi nem
tudjuk elérni emberi eszközökkel, ehhez a szívünkben kell végbemennie valami
gyökeres változásnak. Ez a Szentlélek munkája. Ezért a változásért fogunk imádkozni
az ünnepen, erről a változásról szeretnénk beszélni.
Magamról annyit szeretnék elmondani, hogy nagybaconi, erdővidéki,
Kovászna megyei származású vagyok. A hetedik és nyolcadik osztályt a
székelyudvarhelyi zeneiskolában végeztem. Annyira megtetszett Udvarhely, hogy a
líceumi éveket is itt végeztem, a Benedek Elek Tanítóképzőben. Mindig hálásan
gondolok vissza ezekre az évekre. A tizenkettedik osztályt elvégezve, felvételiztem a
Teológiára, ahová első próbálkozásra be is jutottam, hála legyen ezért az Istennek. A
teológiai tanulmányaim közben a Babes–Bolyai Tudományegyetem, Református
Tanárképző Karának, Zenepedagógiai Tanszékére is beiratkoztam, ahol jelenleg
harmadéves vagyok. Nem tehetem meg, hogy ne említsem meg azt is, hogy
marosugrai mennyasszonyom van, augusztusban lesz az esküvőnk. (Az elején úgy
terveztem, hogy Marosugráról fogok érkezni biciklivel, a hegyen keresztül.)
Nagyon szépen köszönöm a vámosgálfalvi gyülekezetnek, hogy minden
ünnepen legátust fogad. Jól esik gyülekezetekbe menni, és a teológián tanultakat
gyakorlatba ültetni. Meg szeretném köszönni az összegyűlt adományokat, amellyel a
teológiát, és a tanulmányainkat támogatják. Isten áldása legyen minden egyes
gyülekezeti tag életén, adjon a jó Isten mindenkinek áldott pünkösdi ünnepeket,
hogy valóban el tudjuk mondani magunkról azt, hogy bennünket az Isten Lelke
vezet. Tisztelettel és szeretettel,
Szabó Attila VI. éves teológus / vámosgálfalvi legátus.

Pünkösdi tanítás és imádság
Pünkösd ünnepét annak emlékezetére szenteljük, hogy Urunk Jézus Krisztus,
mennybemenetele után tíz nappal, elküldte a Szentlelket az apostolokra. Igen csodálatos és
dicsőséges, igen hasznos és üdvösséges volt ez mind az apostolokra, mind az egész
anyaszentegyházra és személy szerint is minden hívőre.
Igen hasznos és dicsőséges volt az apostoloknak azért, mert nemcsak zúgó szélnek
zendülésében és kettős tüzes nyelvek formájában látható módon szállt le a Szentlélek
mindenikre, hanem a Szentléleknek azonnal igen csodálatos és dicsőséges munkái lettek
nyilvánvalóvá bennük.
Megtanította őket mindenféle nyelven szólni, így a zsidók, akik akkor
Jeruzsálemben gyülekeztek az ünnepre, hallották őket a maguk nyelvén beszélni.
Megtanította őket az üdvösség minden titkára, amiket azelőtt nem, vagy
homályosan tudtak. Mindjárt hirdettette is ezeket általuk a sokaságnak, fülük hallatára és
csodálkozásukra. Ezért mondták nagy álmélkodással: „mi módon halljuk hát, amint szólják
nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait?” (Ap.Csel. 2:8, 11).
Hatalmat és képességet adott nekik a betegek csodálatos meggyógyítására, a
halottak feltámasztására, és egyéb csodákat Jézus nevében való cselekvésre, amint
nyilvánvalóvá lett.
Félénkekből bátrakká és állhatatosakká tette őket. Péter, aki a legbátrabbnak
látszott, egy szolgálótól való félelmében megtagadta Őt. De amikor a Szentlelket
megkapták, annyira megbátorodtak, hogy azonnal kimentek az ellenségeik közé és
prédikálták nekik Krisztust. Soha többé nem féltek sem tömlöctől, sem kínzástól, sem
haláltól.
Igen hasznos és üdvösséges volt a Szentlélek elküldetése az egész
anyaszentegyháznak és személy szerint minden hívőnek.
Ez által az anyaszentegyház feje, az Úr Jézus Krisztus megdicsőült e világ előtt.
Mert amikor a tanítványai ilyen szép ajándékokat kaptak, hogy mindenféle nyelven
szólhattak, betegségeket gyógyíthattak, prófétálhattak, mindez Jézus nagy dicsőségére és az
anyaszentegyházának nagy tisztességére és előmenetelére szolgált.
Nyilvánvalóvá lett, hogy Jézust Isten küldte, hogy az ő tudománya, amit tanított,
igaz volt, és ő a dicsőségbe befogadtatott.
A Szentlélek elküldetése által az apostolok alkalmassá lettek arra, hogy az
üdvösség tudományát minden nemzet között hirdessék, a zsidók és a pogányok térítésére.
Ugyanakkor az történt, hogy bár Krisztus tanítása ellenkezett testtel és vérrel, bár
nem terjesztette azt senki erőszakkal, erőtlen és egyszerű emberek hirdették, mégis olyan
hatásos volt, hogy kevés idő alatt a világ nagy részén elterjedt.
Így a Szentlélek elküldetésének köszönhetjük, hogy a többi pogány nemzetek között
hozzánk is elérkezett az evangélium, és hogy Isten igaz és üdvösséges ismeretéhez
eljuthattunk.
Végül a Szentlélek elküldetése, az azt követő csodatételek, ami az apostolok által
történt, az evangéliumi tudomány előmenetele, ami a rájuk leszálló Szentlélek ereje által
történt, a mi hitünknek is nagy erősítésére szolgál. Mi is látjuk, hogy Krisztus a
dicsőségben van és teljes hatalommal uralkodik. Láthatjuk, hogy a keresztyén vallás,
amiben vagyunk, igaz és Istentől való, és ha Krisztusban hiszünk és hozzá ragaszkodunk,
nála és általa oltalmat, segítséget, bűnbocsánatot és üdvösséget nyerhetünk.

Ma is adatik a Szentlélek a híveknek, hogy őket világosítsa, újjászülje,
megszentelje, igazgassa, erősítse, vigasztalja. Lehetetlen is jó keresztyénnek lenni és
üdvözülni a Szentlélek kegyelme nélkül. Mert a keresztyénnek és az üdvözülendő embernek
szükséges, hogy igaz hite legyen, a gonosztól irtózzék, a jóhoz ragaszkodjon, a bűn
uralkodása alól kiszabaduljon, indulatait, kívánságait megzabolázza, alázatossággal,
szelídséggel a szentségben mind előre haladjon és mindvégig megmaradjon: de
mindezekben semmire sem mehet az ember Isten Lelkének kegyelme nélkül. Magától
tehetetlen az ember a jóra, természete viszi a gonoszra. Semmi sem szükségesebb azért az
embernek ma sem, mint a Szentlélek és az ő kegyelme. És mivel ilyen szükséges ez az ember
üdvösségére, ezért Isten nagyon kész és hajlandó közölni azt mindazokkal, akik igaz szívből
keresik és kívánják.

Óh könyörülő és mindenre elégséges Isten! Csodálom és imádom nagy
könyörületességedet és a mi üdvösségünkre tett csodálatos cselekedeteidet. Nem volt
olyan drága kincsed, amivel kész nem voltál megajándékozni minket. Nem volt olyan
nehéz és rendkívüli dolog, amit kész nem voltál megcselekedni a mi üdvösségünkre.
Szent Fiadat elküldötted, emberi ábrázatba öltöztetted, hirdettetted általa az üdvösség
útjait, taníttattad vele a bűnösöket, eleget tétettél vele helyettünk, kínra és halálra adtad
őt a mi bűneinkért, azután feltámasztottad, a mennybe felvitted és megdicsőítetted,
hogy velünk jót tehessen és a megszerzett üdvösségbe bevihessen. De még itt sem
állapodtál meg csodálatos cselekedeteidben, hanem miután Szent Fiadat nekünk adtad,
elküldted a Szentlelket is, hogy szülje újonnan, szentelje meg, tanítsa, vezérelje és
vigasztalja a te Szent Fiad által megváltott hívő bűnösöket.
Milyen drága és megbecsülhetetlen jót ajándékoztál a többi bűnösök között
nekem is, hogy evangéliumodat hozzám is elküldted, Üdvözítődet nekem is
kijelentetted s az üdvösség biztos útját feltártad! Áldott légy szent Úristen mindörökké
ezekért a csodálatos cselekedeteidért és megbecsülhetetlen jótéteményeidért!
Én is e pünkösd napján Szentlelket kérek tőled. Nem csodatévő ajándékaidat
kérem, mert azok nem szükségesek az én üdvösségemre, nem is ajándékozod ma már
senkinek, hanem üdvösséges ajándékaidat és azok nagyobb mértékét kérem. Azt
kérem, hogy szenteljen meg, jobbítson, igazgasson, erősítsen és vigasztaljon. Azt
kérem, hogy ő tanítson engem imádkozni, hogy ő maga esedezzék bennem
kimondhatatlan fohászkodással. Azt kérem, hogy szerezzen bennem lelki örömet, Isten
iránti és atyafiúi szeretetet, béketűrést, kegyességet, jóságot, hitet, alázatosságot,
mértékletességet. Azt kérem, hogy tegyen engem buzgóvá és állhatatossá a jóban, és
vigyen mind nagyobb tökéletességre keresztyén tiszteim gyakorlásában.
Óh Szentlélek Isten, aki tüzes nyelvek formájában szállottál alá, jöjj és gyújtsd
fel a buzgóság tüzét bennem és nyelvemet tedd gyönyörködővé és foglalatossá Istenem
dicsérésében és felebarátaim építésében. Óh, szentségnek Lelke jövel és szenteld meg
szívemet, indulataimat, kívánságaimat, tégy engem alkalmassá a valóságos szentség
követésére. Óh vigasztalás Lelke, jövel és vigasztalj engem szomorúságomban és
támassz lelki örömöt bennem! Áldj meg engem minden szükséges lelki ajándékkal,
maradj nálam, lakozz szívemben, mint a te templomodban, vezérelj engem életem
minden napjában, hadd végezhessem el örömmel és boldogan futásomat és hadd
juthassak el egy napon a veled való boldog közösségre, óh, Szentháromság, egy
örökkévaló Isten, Atya, Fiú, Szentlélek! Ámen.
Szikszai György: Keresztyéni tanítások és imádságok, Kálvin János Kiadó, Bp. 1993.

