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Napló 9: Az utolsó hónap Fatehpurban 
Németh Júlia és Pálúr Tamás 

 
 
Fatehpur 2010. augusztus 
Esténként, miután a „main power” (központi áram) elmegy 
(17:30 körül), és a nővérszálló inverter kapacitása is kifogy, 7 
és 9 óra között a nővérek teljesen sötétben várják a vacso-

rát és a villanyt. (Inverter: UPS, akkumulátoros kiegészítő 
szünetmentes áramforrás, aminek kapacitása függ az akkumu-
látorok számától és a hozzá csatlakoztatott hálózaton használt 
fogyasztók teljesítményétől.) Ilyenkor Prém gyertya mellett és 
ventilátor nélkül folytatja a főzést (mintegy 40°C-ban). Gyere-
kei szintén gyertya mellett írják a leckét – mintha 60-70 évet 
visszamennénk az időben. Szüleink, nagyszüleink meséltek 
ilyen történeteket saját életükből, de személyesen megtapasz-
talni, az egészen más.   
Mint ahogy az egész időnk alatt, most is azt kerestük, hogy 
miben tudnánk még – a mindennapi munkánkon túl – segíteni 
az itt dolgozó munkatársak életét. Ott volt a szívünkben a 
vágy, hogy szeretnénk valahogy világosságot biztosítani a 
nővéreknek. Találtunk egy olyan lehetőséget, hogy akkumulá-
toros izzókat használva minden helyiségbe világosságot gyújt-
hatunk a teljes áramszünet idejére is. (Ezek az izzók 18-20 
LED-del működnek, kb. 2-4 W-ot fogyasztanak, és beépített 
akkumulátorral vannak ellátva. Használatukkal azt érjük el, 
hogy amikor van áram, akkor töltődik az akkujuk, amikor 
pedig megszűnik az áram, akkor bekapcsol a lámpa – kínai 
csoda.)* Egyik nap elutaztunk Kanpurba, ahol – az egyetlen boltban a 
környéken – kaphatóak ezek a tölthető izzók és bevásároltunk belő-
lük. Jutott a nővérszálló minden szobájába, a folyosóra, a fürdőbe, a 
konyhába és az étkezőbe. Ma este ki is osztottuk az izzókat, elmagya-
ráztuk a használatát és a nővérek arcára szó szerint fény derült, 
olyan boldogok voltak megint. Így tudtuk meg egyébként, hogy a 
nővérek esténként összejönnek valamelyik szobájukban és tartanak 
maguknak – eddig sötétben – egy imaórát, áhitatot; fejükre terítik a 
kendőt, törökülésben leülnek az ágyra, énekelnek, tapsolnak, imád-
koznak.* Kívülről olyan volt az épület, mintha karácsony lenne, 
mindegyik szobából egy gyenge, de biztos fény szűrődött ki.  
Prém családjának is adtunk egy ilyen izzót és megható volt látni a családi kört, ahogy körbe-
ülik a földön a lakás egyetlen fényforrását! * 
„Isten, aki ezt mondta: »sötétségből világosság ragyogjon fel«, Ő gyújtott világosságot a mi 
szívünkben.” 2 Korintus 4,6 
„Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és di-
csőítsék Mennyei Atyátokat!” Máté 5,16 
A kampuszban hamar elterjedt a „csodalámpák” híre, és sorra jöttek hozzánk az emberek ér-
deklődni, hogy hol vettük és mennyibe kerül. Nagyon örültünk ennek a visszhangnak, mert ez 
is azt jelenti, hogy van értelme az ittlétünknek és elgondolkodásra késztetjük az embereket, 
ténykedésünk beindít bizonyos folyamatokat a munkatársakban. Legközelebb vettünk is még 
jó néhányat, ami mind el is kelt.  
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Tavasszal, mielőtt visszautaztunk volna Indiába, testvérek tá-
mogatásából vásároltunk az IKEÁban napelemes olvasólám-
pákat. Nagyszerű találmány ez is, hiszen a napelemes panelt 
csak ki kell emelni a lámpából, kirakni a napra, s estefelé visz-
szatéve, a LED-es fényforrásnak köszönhetően hosszú órákig 
élvezhető a fénye. Ki is hoztuk ezeket magunkkal, s sokat 
gondolkoztunk azon, hogy hol is lenne rájuk a legnagyobb 
szükség. Helennel is egyeztetve az egyik lámpát Préméknek 
szántuk, a többiből kapott az egyik karbantartó és egy misszio-
nárius, akik tanyán laknak, valamint a kórház, amelyet Karim, 
a műtős férfi gondjaira bíztunk.*   
Az elutazásunk előtti napokban Prémék egyik este meghívtak 
minket vacsorára. Erre az alkalomra időzítettük az olvasólám-
pa átadását. 4 féle színű lámpánk volt, s a gyerekeknek szeret-
tünk volna kedveskedni azzal is, hogy olyat adunk, mint ami-
lyen a kedvenc színük. Délután meg is kérdeztem Trishnát, a 
12 éves kislányt, hogy mi a kedvenc színe, s a kéket mondta. Így az esti 
ajándék duplán is nagy meglepetés volt. Most már 2 lámpát is tudnak 
használni esténként, az akkumulátoros izzót és a napelemes lámpát.* 
Trishna meg is mutatta, hogy fog tanulni a lámpa mellett.* Nagyon 
meg voltak hatódva, mi meg elolvadtunk a boldogságtól, hogy ilyen 
„kis” ajándékoknak is ennyire lehet örülni. 
Egy másik csoport is gyűjtést szervezett otthon, hogy célzott ado-
mánnyal tudjunk egy-egy munkatársat segíteni. Az összegyűlt összeg 
felét szintén Préméknek adtuk, hogy hozzájáruljunk a kislányuk 
tandíjához. A márciusban kezdődött idei tanévtől ugyanis jobb iskolába 
járatják, ami drágább, viszont az egyéves próbaidejük alatt még nem 
emelheti a kórház a fizetésüket, ami nagyon szűkös a megélhetésükhöz. 
Így ennek az összegnek különösen is örültek. Ennek a gyűjtésnek és a 2 
támogatott munkatársnak a sorsát részletesebben is leírtuk a gyülekeze-
tünk „Áldás, békesség!” című hírlevelének szeptemberi számában. 
(http://www.refpasaret.hu/pasaret/index.php?page=aldas2010_04  /21. 
oldal) 
 
Lepramissziós kórház Kalkuttában 
Augusztus elején lehetőségünk nyílt meglátogatni egy nagy lepramissziós kórházat. A kórház-
látogatás ötlete Dobos Ágostontól származik, akinek Édesapja, Dobos Károly bácsi évtizede-
ken át a magyar lepramisszió lelke és motorja volt. Ő mindenképpen szerette volna támogatni 
indiai utunkat, de legszívesebben annak örült volna, ha egy lepramissziós kórház látogatásá-

hoz tudna minket hoz-
zásegíteni, hiszen a ma-
gyar lepramisszió sok 
indiai kórházat is támo-
gat évtizedek óta. Való-
ban nagy élmény is volt 
megismerni egy lepra-
kórház működését. A 
viszonylag közeli, nyu-
gat-bengáli Kalkuttába 
utaztunk el, ott ismer-

tük meg Jerry Joshuát, a kórház vezetőjét, akivel az egész napot együtt töltöttük. Bemutatta 
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nekünk nem csak magát az intézményt, hanem magát a betegség kórképét és jellemző lefolyá-
sát is: a lepra baktériuma által okozott idegsorvadást, s a következményeként kialakuló sú-
lyos, érzéketlen sebeket. Nagyon érthető szakmai előadást tartott nekünk a betegség mai elő-
fordulásáról és a szövődmények kezeléséről. Részt vehettünk az aznapi műtéteken, ami na-
gyon tanulságos volt, főként végtagrészek rezekcióiból, amputálásából állt. Személyesen is 
láthattuk a gyülekezetünkben is többek által kötött fáslikat. (Gyerekként még dédmamámat is 
láttam kötni ilyen fáslikat.)  

Nagyon kedves dolog volt látni a folyosón – a hindu és musz-
lim Indiában – egy Jézust mint a jó pásztort ábrázoló képet, 
meg az egyik beteg párnáján a Gedeon Társaság Bibliáját! Dr. 
Jerry munka után a lakásukra is meghívott egy teára, hogy 
jobban megismerjük egymást.  
A leprakórház látogatása azért is nagyon érdekes momentum, 
mert Dani fatehpuri kapcsolata is egy leprakórházban kez-

dődött, ahol sok-sok évvel ezelőtt orvostanhallgatóként meg-
ismerkedett Dr. Junival, a fatehpuri kórház későbbi vezetőjével.  
 
Kalkuttában megkerestük a Teréz Anya emlékházat, a városi forgalomban láttuk a jellegzetes 
legömbölyített sárga Ambassador taxik, luxusautók és ember 
hajtotta gyalogriksák kontrasztját.*  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szabadságunk során megismerhettük a híres Dél-Indiát, amiről olyan sokat áradoztak a déli 
munkatársak: a portugál örökségű Goát, a mesebeli Backwater-eket a keralai Alleppey-ben és 

az óriási várost, Mumbait, a súlyosan szennyezett óceánt a nyugati partokon és a sok-sok ke-
resztyén templomot.  
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Utazásunkból visszatérve meglepő állapotok fogadtak minket 
a kis szobánkban. A magas páratartalomtól már eddig is bedo-
hosodott ágyneműnk után a ruháink is dohosak, penészesek 
lettek. Így mielőtt birtokba vettük a szobánkat, először megint 
takarítanunk kellett. Otthon pedig több hetes mosás-teregetés-
vasalás várt ránk.  
 
Időközben felgyorsultak az események, el kellett kezdenünk 
előkészíteni hazaköltözésünket, a búcsúzást és az általunk bevezetett dolgok folytonosságát, 
utánunk való működését. Hamar eljött a búcsúzás napja és rengeteg élmény halmozódott fel 
bennünk a csaknem egyéves indiai tartózkodásunk végére. Mindezek összegzését eredetileg 
szerettem volna e körlevél keretébe sűríteni, de ez nagyon szerteágazó elemzést igényelne, 
amit inkább otthoni személyes beszélgetésekre vagy élő beszámolókra hagyok. E dilemma és 
az otthoni civil életbe való visszazökkenés okozta a jelen 
beszámoló 1 hónapos csúszását is, amiért szíves elnézéseteket 
kérem. 
A búcsúzás nagyon megható volt, hiszen sok munkatárssal 
nagyon jó kapcsolatunk alakult ki. Velük éltünk decembertől 
augusztusig, együtt ettünk a nővérekkel, részt vettünk a közös 
programjaikon: közösséget vállaltunk velük a mindennapok-
ban. Az utolsó napunkon, szeptember 1-jén reggel az áhitaton 
valami miatt elmaradt a szokásos hivatalos búcsúztatás, de 
Helen gondoskodott róla, hogy 5 órakor, munka után minden-
ki együtt legyen egy ünnepélyes köszönet-nyilvánításra, hála-
adásra, elköszönésre. Lelkesen énekeltek, köszönetet mondtak 
a figyelmességünkért, adományainkért, szolgálatunkért, amit 
ezúton továbbítani szeretnénk Felétek is, akik sokan hátteret 
biztosítottatok nekünk mindehhez. 
 
 
Szóval szeptember 4-én lejárt 6+3 hónapos küldetésünk, s 
ezen a napon haza is érkeztünk Fatehpurból Delhin keresztül 
Bécsbe, majd Budakeszire. Éppen 11 hónap telt el azóta, hogy 
nagy izgalmakkal és várakozásokkal 2009. október 8-án elin-
dultunk Indiába. 
 
Hálásak vagyunk az Úr Istennek, hogy használt bennünket, 
áldássá lehettünk, megőrzött minket sok veszélytől és betegségtől. Örülünk, hogy nyitott sze-
met adott nekünk a sok különféle szükség meglátására, képességet és türelmet adott a beil-
leszkedésre, alkalmat adott kedves hívő testvérekkel való találkozásra és kapcsolatra. Hálásak 
vagyunk, hogy mi magunk is gazdagodhattunk, megismerkedhettünk a messzeségben is ki-
csiny keresztyén közösséggel, akik a kőből, fából való istenek tisztelete közepette imádják az 
Élő Istent.  
 
Az ősz folyamán szívesen tartunk vetítéseket, beszámolókat indiai munkánkról, élményeink-
ről. Többen kérdezték, hogy hogy állunk az anyagi fedezettel, ezért röviden hadd térjek ki erre 
is. Mivel a takarékos gazdálkodásunk ellenére is több volt a költségünk a beérkezett adomá-
nyoknál, a munkáltatónk, a Református Egyház Zsinata megelőlegezte nekünk a szükséges 
forrásokat a kint tartózkodásunk biztosítására, ezért az év végéig tovább is várunk adományo-
kat a költségvetésünk fedezéséhez. 
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Minden esetre nagyon köszönjük, hogy 9 hónapon át megoszt-
hattuk élményeinket, gondjainkat és örömeinket, s így a távol-
ból is kapcsolatban lehettünk. Köszönjük szépen kinek-kinek 
az anyagi és lelki támogatást! 
 
Az Úr Jézus tegye áldottá a magvetést! 
 
Fatehpur-Budakeszi, 2010. augusztus-szeptember 
 
 
 
 

Juli  Tamás 


