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Úgy hiszem, nem létezett 

olyan korszak az emberiség 

történetében, amikor életének 

egyik motivációs vágya nem 

az anyagi jólét lett volna. 

Nem szeretünk szegénység-

ben, szükségben élni.  Mégis 

a költő által megfogalmazott 

„De szeretnék gazdag lenni” 

óhaj ma mintha erőteljeseb-

ben jelentkezne társadalmunkban. Ki nem szeretne gaz-

dag lenni? S hogyan lehet gazdag az ember? Barticel Kiss 

Krisztián személyes hangvételű írásban vall arról, mitől 

függ, hogy gazdag, vagy szegény az ember. Tapasztala-

tunk szerint, az anyagi körülmények általában hatnak 

az ember magatartására, viszonyulására. Bustya Sándor 

jegyzetében olvashatunk egy szegény emberről, aki gazdag 

tudott lenni. A múlt egyik nagy személyiségének életén 

keresztül tudhatjuk meg, mennyi jót tudott tenni mind-

azzal a jóval, amit birtokolt. Portré rovatunkban Berek-

méri Melinda Wass Ottíliáról ír. Ezekről a példákról 

olvasva, megértjük, hogy Istennek célja van az anyagi 

javainkkal is. Ezt a szemléletet erősíti Korondi Kingá-

nak Kiss Ulrich jezsuita szerzetessel készített interjúja. 

A gazdagság Isten áldásának a jele. Domahidi Béla 

cikkében útmutatást találunk arra, hogyan éljünk ezzel 

az áldással mi, ma élő emberek. Ugyancsak itt kapunk 

választ a kérdésre: ki a gazdag?    

S ha már ennek a lapszámunknak témája a gazdag-

ság, mi köze az egyháznak a pénzhez? Istennek nincs 

szüksége a pénzünkre. Czirmay Csaba Levente esperes 

és dr. Sipos Gábor történész, egyetemi tanár, a Korondi 

Kinga által jegyzett interjúban magyarázatot ad arra, 

miért van szüksége az egyháznak a mi pénzünkre.  

Amíg Isten kegyelme ránk ragyog, jólétben élünk. 

Legyünk hálásak ezért a gazdagságért, forgassuk szí-

vünkben Isten igéjét. Olvassuk szeretettel a megszokott 

rovatokat is. Az élet szép! 

•   BORSOS MELINDA 



 

 

 3 

 

2021 / 3 

● Az ige mellett  

Hatgyermekes apa vagyok, bol-

dog férj, megbecsült lelkipásztor, 

erdélyi polgár, Isten megváltott 

gyermeke… Amim van, mindent 

ajándékba kaptam, s talán elég is 

ennyi. Ha kívülről vizsgálom az éle-

temet, s egy amerikai nagybácsi 

szemüvegén keresztül vizsgálódom, 

nem lehetek túlságosan büszke az 

anyagi megvalósításaimra. De ha 

egy szomáliai nagycsalád évi költ-

ségvetésével hasonlítom össze a havi 

bevételünket – időnként kibuggyanó 

panaszaim miatt –, igencsak elszé-

gyellem magam. Gazdag vagyok, 

vagy szegény? Mitől függ?  

Egyik fizetéstől a másikig élünk. 

Nem igazán tudunk spórolni, de még 

sohasem feküdtek le éhesen a gyere-

kek, még soha nem késtünk el a 

nagyfiunk egyetemi bentlakási díjá-

val, kétévente elmegyünk nyaralni, 

késedelem nélkül tudjuk  fizetni a 

falusi házikónk vásárlására felvett 

banki részletet. Amink van, az arra 

is elegendő, hogy másokat segít-

sünk. Máskor pedig mi tapasztaljuk 

meg Isten testvérek által megvalósu-

ló gondoskodó szeretetét, ha betö-

mendő anyagi réseink támadnak. 

Gazdagok vagyunk, vagy szegé-

nyek? Mitől függ?  

Visszaemlékszem gyerekkorom-

ra: voltak olyan hónapok, hogy két 

hétig csupa krumpli reggeli-ebéd-va-

csora volt a menü; tíz évig zsinórban 

nem voltunk nyaralni; nem volt sem 

vezetékes telefonunk, sem színes 

tévénk – de nem éreztük szerencsét-

lennek magunkat… Gazdagok vol-

tunk, vagy szegények? Mitől függ?  

Meggyőződésem, hogy jórészt a 

hozzáállásunktól és az igénylistánk-

tól, sőt továbbmennék: a hitünktől. 

Pál így ír az ifjú Timóteusnak a hoz-

zá intézett első levél 6. részében: 

„valóban nagy nyereség az Istenféle-

lem, megelégedéssel; Mert semmit 

sem hoztunk a világra, világos, hogy 

ki sem vihetünk semmit; De ha van 

élelmünk és ruházatunk, elégedjünk 

meg vele. Akik pedig meg akarnak 

gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és 

sok esztelen és káros kívánságba 

esnek, melyek az embereket vesze-

delembe és romlásba merítik. Mert 

minden rossznak gyökere a pénz 

szerelme: mely után sóvárogván né-

melyek eltévelyedtek a hittől, és ma-

gokat általszegezték sok fájdalom-

mal. De te, óh Istennek embere, eze-

ket kerüld!” A világ azt tanítja: az 

vagy, amit elértél, csak az marad 

belőled, amennyit megvalósítottál – 

Isten azt mondja: szeretlek, mert 

enyém vagy, s kipótlom azt, amit 

nem értél el a földi életben! A világ 

azt mondja: a gyermekeid akkor 

lesznek boldogok, ha mindent meg-

veszel nekik – Isten azt mondja: a 

gyermekeid akkor lesznek kiteljese-

dett életű felnőttek, ha belesimulnak 

az Én akaratomba, és megismernek 

engem.  

Miért érzem úgy mégis, ha nem 

adok meg nekik mindent, ha nem 

vihetem el mindenhová, ahová má-

sok eljutnak, ha nem kapják meg azt, 

amit az osztálytársaik, hogy megsze-

gényítem őket? S ha őket magukat 

aggasztják a fentiek? Gazdagok, 

vagy szegények? Gazdagok lesznek, 

vagy szegények? Mitől függ?  

Nézzük kicsit a bibliai példákat: 

Ábrahám dúsgazdag, Jákob dúsgaz-

dag, József dúsgazdag – s mindezt 

áldásként kapták. De az áldáshoz 

hozzátartozott a Mórijáh hegyi pró-

batétel is, a menekülés is, a börtön is 

(ezekre ritkábban térünk ki), s ilyen-

kor nem volt vigasztalás a kincs, 

csak az Isten közelsége. Sőt, el-

mondhatjuk, hogy minél kisebb volt 

a kincs, annál nagyobb volt a meg-

hittség az Úrral való kapcsolatban s 

fordítva… Mikor voltak gazdagok s 

mikor szegények? Mitől függött? 

Tovább haladva látjuk, hogy voltak 

Istennek nagyon hűséges, mégis sze-

génységben megragadt szolgái is: 

Jeremiás, Hóseás, Pál, Péter, de ma-

ga Jézus Krisztus is. Isten Fia nem 

volt ahová a fejét lehajtsa 

(hajléktalan volt), sokszor mások 

búzatábláiból szedegetett kalászokat, 

s nyersen ette meg a magokat 

(guberált), nem gyűjtött földi kincse-

ket, mert úgysem vihette magával a 

folytonos vándorlásban… Olvasom, 

hallgatom, amit egyes karizmatikus 

körök hirdetnek: ha hiszel, Isten gaz-

daggá tesz, ha szegény vagy, azt je-

lenti, hogy nincs elég hited ahhoz, 

hogy Isten megáldjon gazdagságá-

val… Keresem a Bibliában  Jézus 

Urunk erre vonatkozó ígéreteit, s 

nem találom! Mert Jézus üldöztetést, 

hontalanságot és megvetést ígért a 

követőinek, de azt is, hogy aki nem a 

földön gyűjt kincseket, hanem a 

Mennyben, az az igazán gazdag em-

ber. Ki a gazdag és ki a szegény? 

Mitől függ? Látnunk kell azt is, 

hogy a Szentírás nem tesz egyenlő-

ségjelet a gazdagság és a bűnösség 

közé. Szegényen is lehetünk bűnö-

sek, s gazdagon is lehetünk szentek. 

Téves az az írásmagyarázat, hogy a 

gazdagok elkárhoznak, de a szegé-

nyek üdvözülnek alanyi jogon. Jézus 

úgy beszél a pénzről, mint egy bál-

ványistenről (Mammon), amely átve-

szi az irányítást az ember élete felett. 

Mitől függ ?   
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Jakab ezért figyelmezteti a keresztyé-

neket a gazdagság veszélyére, s ezért 

ajánlja inkább a szerény életet. Van 

ellenpélda is a Bibliában: szolgáló 

lelkek, akik vagyonukból áldoznak a 

misszióra, Isten országának az építé-

sére, s földi kincseik által mennyei 

vagyonra tesznek szert. Van egy bará-

tom, akit Isten nagyon megáldott sok 

nélkülözés és kitartó munkavégzés 

után. Nem felejtette el soha, hogy ki-

től kapta mindazt, amije van, s korunk 

egyik legnagyobb mecénásává nőtte 

ki magát: ritka az a közösség a kör-

nyéken, amely ne élvezte volna csopor-

tosan vagy tagjaiban a támogatását. 

Mindezt hitben teszi, és áldás van raj-

ta. Sokszor gondolkodom: az teszi 

igazán gazdaggá, amit megtart magá-

nak és családjának, vagy az, amit 

szétoszt másoknak? Mitől függ? 

Pál apostol beszél a gazdagságról, 

sőt önmagát is gazdagnak nevezi, de a 

gazdagságot Istenre, Krisztusra és a 

gyülekezetre vonatkoztatja. Isten jósá-

ga (Róm 2,4), dicsősége (Róm 9,23), 

kegyelme (Ef 1,7), irgalma (Ef 2,4), 

öröksége (Ef 1,18) végtelenül gazdag. 

Urunk gazdagsága minket is meggaz-

dagít (2Kor 8,9). Isten igéje, ajándé-

kai gazdagon jelen vannak a gyüleke-

zetben (Kol 3,16; 1Kor 1,7). Az apos-

tol bár szegény, élete sokakat gazdagít 

(2Kor 6,10). Mi a gazdagság és mi a 

szegénység? Mitől függ?  

Megpróbálok válaszolni az elmél-

kedés végén erre a nehéz kérdésre. 

Az, hogy szegény vagyok-e, vagy 

gazdag, Isten közelségétől vagy éppen 

távollététől, életemet betöltő jelenlété-

től vagy hiányától függ! A mi Meny-

nyei Atyánk Jézus Krisztusban olyan 

gazdagságot ajándékozott nekem, 

amelyhez nem mérhető a legnagyobb 

tőzsde évi összforgalma sem. A ke-

gyelem gazdagsága betölti életem és 

szükségem.  De Vele együtt megaján-

dékoz a fölösleggel és a ráadással is: 

kenyér és kalács. Van olyan hab a 

tortán, amely vékonyabb, s van olyan, 

amely vastagabb, de mindkettő Tőle 

van. Olyan szomorú, hogy nem látom 

mindig ajándéknak az ajándékot! 

Olyan szomorú, hogy a másik pluszá-

hoz mérem a mínuszaimat! Olyan 

szomorú, hogy azt akarom megszerez-

ni, amit nem vihetek magammal! 

Az ige mellett ● 

Január 
„Hanem emlékezzél arra, hogy az Úr, a 

te Istened ad neked erőt a gazdagság 

megszerzésére, hogy megerősítse szö-

vetségét, amelyre esküt tett atyáidnak, 

ahogy az ma is van.” (5Móz 8,18)  

 
Február 
„A tövisek közé vetettek azok, akik 

hallják az igét, de a világi gondok, a 

gazdagság csalárdsága és más dolgok 

kívánása szívükbe lopódzik, és meg-

fojtja az igét, úgyhogy ez is gyümölcs-

telen lesz.” (Mk 4,18-19)  
 

Március 
„Jobban gyönyörködöm intelmeidben, 

mint minden gazdagságban.” (Zsolt 

119,14)  
 
Április 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni 

minden szükségeteket az ő gazdagsága 

szerint dicsőségesen a Krisztus Jézus-

ban.” (Fil 4,19)  
 

Május 
„Sőt még amit nem kértél, azt is meg-

adom neked: gazdagságot és dicsősé-

get.” (1Kir 3,13a)  
 

Június 
„Azoknak, akik ezen a világon gazda-

gok, hagyd meg, hogy ne legyenek 

nagyratörők, és ne a bizonytalan gaz-

dagságban reménykedjenek, hanem 

Istenben, aki bőségesen megad nekünk 

mindent a megélhetésünkhöz.” (1Tim 

6,17)  
 

Július 
„A gazdagság és a dicsőség mind tőled 

van, és te uralkodsz mindezen. A te 

kezedben van mind az erő, mind a hata-

lom. A te kezedben van mindennek a 

felmagasztalása és megerősítése.” 

(1Krón 29,12)  
 

Augusztus 
„Tudtul adjuk nektek, testvéreim, az 

Isten kegyelmét, amelyet Macedónia 

gyülekezeteivel közölt, hogy a nyomo-

rúság sok próbatétele között is bőséges 

az örömük, és igen nagy szegénységük 

jószívűségük gazdagságává növeke-

dett.” (2Kor 8,1-2)  
 

Szeptember 
„A hiábavaló és hazug beszédet messze 

távolítsd tőlem. Se szegénységet, se 

gazdagságot ne adj nekem: táplálj en-

gem hozzám illő eledellel.” (Péld 30,8)  
 
Október 
„Akinek Isten gazdagságot és kincseket 

adott, és megengedte, hogy elvegye 

részét, élvezze azt, és örvendezzen 

munkájának: ez Isten ajándéka!” (Préd 

5,19)  
 
November 
„Ezt mondja az Úr: A bölcs ne dicse-

kedjék a bölcsességével, az erős ne 

dicsekedjék az erejével, a gazdag ne 

dicsekedjék a gazdagságával!” (Jer 

9,23)  
 
December 
„Hálát adok Istennek mindenkor értetek 

az Isten kegyelméért, amelyet a Krisz-

tus Jézusban adott nektek, hogy min-

denben meggazdagodtatok őbenne, 

minden beszédben és minden ismeret-

ben, amint a Krisztusról való bizony-

ságtétel megerősödött bennetek.” (1Kor 

1,4-6)  

A kegyelem csillagjegyében 
 

A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp 

helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: 
 

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére 

szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodja-

tok.” (2Kor 8,9)    

●   BARTICEL KISS KRISZTIÁN 

Olyan szomorú, hogy nem vagyok 

mindig hálás ezért a nagy gazdagsá-

gért! De olyan öröm, hogy most 

megerősödhetek abban a tudatban, 

hogy a szerető Isten gazdaggá tett 

engem az Ő Fia által, s Lelke által 

eszembe juttatja, hogy Királyi  

Gyermek vagyok… Ettől függ! Tőle 

függ.  

Gazdag vagyok, s gazdagságom-

ból  másoknak is szolgálhatok, mert 

erre kaptam! 
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● Portré 

Sose volt nagy vagyonom, és 

most már nem is lesz. Időnként arra 

gondolok, vajon mit is fognak örö-

kölni tőlem a gyermekeim? Egyálta-

lán kell-e majd nekik az, ami szá-

momra egy életen át fontos volt: 

könyvek, néhány értékesebb tárgy, 

amelyekhez emlékek fűződnek, pár 

bútordarab, hangszerek, a palástom. 

Számomra felbecsülhetetlen értékek, 

azzá válnak-e mások számára is? 

Segítenek-e majd az utódoknak job-

ban boldogulni? Ma még ezekre a 

kérdésekre nem tudom a választ, de 

a múlt nagy személyiségeiről olvas-

va látom, hogy azzal, amit egykor 

birtokoltak, mennyi jót tudtak tenni. 

Wass Ottília 1829-ben született 

Kolozsváron, és ott is hunyt el 1917-

ben. Édesapja gróf Czegei Wass 

György, édesanyja Gyulay Franciska 

grófnő, aki 37 évesen maradt öz-

vegy. Özvegységének évei nem a 

vígasztalhatatlanság kétségbeesésé-

ben teltek, hanem értelmet és értéket 

keresett az adott helyzetben. Így vált 

a Wass ház, egy másik főúri házzal 

együtt Kolozsvár irodalmi központ-

jává. Ottília így emlékszik erre: „Az 

anyám háza, a Wesselényi ház vol-

tak azok a helyek, ahol kiváltképpen 

irodalomról, politikáról, a művelő-

dés újabb mozzanatairól és több ef-

félékről lehetett beszélni.” Házuknak 

látogatói közé tartozott, több híres 

emberrel együtt,  Kazinczy Ferenc 

és Kemény Zsigmond. Édesanyja 

népiskolát is alapított, ahol mindkét 

lányával együtt tanította a gyerme-

keket. Ebben a légkörben nevelke-

dett Wass Ottília, nem véletlen, hogy 

költő és művészetpártoló lett, aki 

több nyelven  – német, angol, fran-

cia, olasz – is beszélt. Az 1848-as 

forradalom menekültjei biztos he-

lyet és gondoskodást találtak az ott-

honukban. Rengeteget utazott, és 

nagyon sokat jótékonykodott. Egész 

életében támogatta a rászorulókat, az 

árvaházakat, a segélyező egyesülete-

ket és nem utolsósorban a reformá-

tus egyházat. Önmagára nézve írta: 

„Hiszem és tudom, hogy van ben-

nem valami, ami elől kitérni nem 

lehet, ami mindent megmond, nyug-

tat és büntet – ha későn is, de kérlel-

hetetlenül –, és ez az én lelkiismere-

tem.” Soha nem ment férjhez. Egész 

életét és minden vagyonát nemzeté-

nek adta, művelődésre és segítség-

nyújtásra szánta. 

Jótékonyságának kiemelkedő 

eseménye az Erdélyi Múzeum Egye-

sülethez fűződik. Egy olyan időszak-

ban nyújtott segítséget, amikor az 

egyesület megélhetési forrásai el-

apadtak.  Kolozsvári házának fel-

ajánlásával tette lehetővé, hogy ez a 

fontos erdélyi művelődési intézmény 

fennmaradjon, és továbbra is nem-

zeterősítő, kulturális tevékenységet 

folytathasson. Ezenkívül a műgyűj-

teményét, képeslapgyűjteményét, 

levelezését, a Wass család levél- és 

dokumentumtárát is az egyesületre 

hagyta. 

Még életében eldöntötte, hogy 

nagy vagyonát kinek és milyen céllal 

adományozza. Azon kivételes embe-

rek közé tartozott, aki megértette, 

hogy gazdagságát azért kapta, hogy 

azzal segítsen, örömöt szerezzen és 

szolgáljon. Gondja volt arra, hogy az 

utazásai során gyűjtött műtárgyai 

közül szinte minden rokonának jut-

tasson egy-egy kedvelt darabot. 

Végakarata szerint a pacali birtokát a 

református egyháznak, könyvtárát a 

szászvárosi Kun Kollégiumnak ado-

mányozta. Ugyanakkor a Reformá-

tus Szeretetházon keresztül egy 

olyan adományt hagyott hátra, 

amellyel tanulni vágyó református 

leányokat tudtak segíteni.  Nem ma-

gának gyűjtött, és nem sajnálta to-

vábbadni azt, amit ő is kapott. A 

tárgyak nem őt  birtokolták, hanem ő 

birtokolta azokat. Csodálatra méltó 

életbölcsességgel írta élete végén: 

„Ha még egyszer fiatal lehetnék, 

bajaimról többet mondanék el Isten-

nek, mint az embereknek. És feltét-

lenül megbocsátanék mindenkinek, 

aki engem megbántott.” Végakaratát  

temetésére vonatkozóan is teljesítet-

ték: a lehető legegyszerűbb volt, és a 

koszorúk árát árvaháznak juttatták 

el. 

Magamban leltározok: mi az, 

amit én is továbbadhatnék? Van egy 

nagyon szép festményem, amit aján-

dékba kaptam, és nagyon ragaszko-

dom hozzá. Kislányom időnként 

megkérdezi: ugye, hogy ez majd 

egyszer az enyém lehet? Ilyenkor 

nagyot dobban a szívem. Egyszer 

majd nem leszek, de kicsinyke va-

gyonommal talán én is valamikor 

valakinek örömöt szerezhetek. 

Wass Ottília 

•   BEREKMÉRI MELINDA 

Józsa Judit kisplasztikája, 
Gedai Csaba fotója 
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Jegyzet ● 

Tizenkét éves lehetett, vagy annyi sem, amikor József Attila papírra vetette 
első ránk maradt költeményét.  De szeretnék gazdag lenni – így kezdődik a 
vers, amelyben felsorolja, hogy mihez is kezdne, ha kívánsága valóra válna. 
Felnőttként sem igazán tudunk az általa megnevezettekhez bármit is hozzáten-
ni. Mert miről is szól a gazdagság? Jókat enni, inni, elegánsan öltözködni, 
szórni a pénzt, dicsekedni azzal, hogy jól élünk, és mindent megengedhetünk 
magunknak. Nagyjából eddig terjed a fantáziánk, erre vágyunk, annak ellené-
re, hogy szívünk mélyén megvetjük a gazdagságot, a sekélyes, tékozló életet. 
Áhítozunk a gazdagságra, noha a gazdagok életét figyelve, semmi okunk nem 
lenne rá. A szerencsejátékok vagy vetélkedők nyertesei rövid időn belül fel-
élik a nyakukba szakadt összeget, esztelen kívánságokra és élvezetekre költe-
keznek, mígnem rosszabb állapotba kerülnek, mint amilyenből indultak. Miért 
kívánjuk hát a gazdagságot? Jézus figyelmeztet arra, hogy nehéz a gazdagok-
nak a mennyországba jutni! „A gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kí-
vánsága közbejővén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz” az élet. A gyü-
mölcstelen fának pedig tudjuk, hogy mi a sorsa. 

Ilyenkor szoktuk elkezdeni az okoskodást és fogadkozást, hogy mi aztán 
tudnánk, hogy miként és hova kell befektetni, kamatoztatni, és úgy osztani, 
hogy jusson is és maradjon is, nekünk is  meg másnak is. És nem változnánk 
meg – fogadkozunk, pedig tudjuk, látjuk, hogy milyen viselkedés- és szemé-
lyiségzavarokat okoz a meggazdagodás.  De mi rendületlenül bízunk önma-
gunkban: legyen csak miből gazdálkodni, a többit kiokoskodjuk mi. Úgy aka-
runk a mennybe jutni, hogy közben a földi élvezetekből is alaposan kivesszük 
a részünket. Mindent magunk akarunk intézni, mert   bízunk önmagunkban, és 
az  anyagi hátterünk csak erősíti ezt a bizakodást. 

A gazdagságban bízóknak azonban igen nehéz az Isten országába bemenni 
– pontosít Jézus. Nem az a gond, hogy takarékoskodunk, gyűjtögetünk, és 
próbálunk jobb létet teremteni magunk és családunk számára. Nincs baj azzal, 
ha arra törekszünk, hogy az utódainkra is hagyjunk valamit. A javak szaporo-
dásával azonban egyre biztosabb talajt érzünk a talpunk alatt, és egyre szilár-
dabbnak érezzük helyzetünket. Úgy véljük, hogy nincs szükségünk segítségre. 
A letétbe helyezett, részvényekbe, kötvényekbe, valutába, aranyba fektetett, 
biztosítóhoz, nyugdíjalapba befizetett összegek, bérbe adott ingatlanok hoza-
mában bízunk, abban, hogy ezzel elleszünk, kihúzzuk életünk végéig. Jézus 
viszont arra tanít, hogy ne a gazdagságban, ne önmagunkban, hanem a meny-
nyei Atyában bízzunk. Ő tudja, hogy mire van szükségünk, és gondja van 
ránk.  

Valamikor régen, még az internet feltalálása előtti időkben, egy életmentő 
orvosi beavatkozáshoz kellett előteremteni az anyagi fedezetet. Nem volt tehát 
sem közösségi háló, sem üzenőfal, ezért egy lelkész a gyülekezetében próbált 
támogatókat keresni egy szerény körülmények közt élő súlyos beteg számára. 
Gyűlt is valamicske összeg, de ez nagyon kevés volt a szükségeshez képest. 
Ekkor az egyik jelenlevő restelkedve megszólalt: – Nincs több pénzem, sajná-
lom, és kölcsönkérni sem szeretek. Egyetlen alkalommal vettem fel hitelt, 
amikor a lakásomat vásároltam. Épp most törlesztettem az utolsó részletet, 
ezért sem állok túl jól anyagilag. De mert úgy gondolom, hogy egy ember éle-
te van annyira értékes, mint egy lakás, úgy döntöttem, hogy újra hitelt fogok 
felvenni, annyit, amennyi a műtéthez szükséges. Az Úristen megsegített, meg-
áldott erővel, egészséggel, munkabírással, vissza tudtam fizetni a lakáshitelt. 
Bízom benne, hogy a következő törlesztés során is velem lesz. 

Micsoda gazdagság, milyen bőkezűség – döbbenek rá –, de szeretnék ilyen 
gazdag lenni én is! 

•   BUSTYA SÁNDOR 

De szeretnék... 

Mindennek ára van, 

vagy ára lesz. 

Oda kell adni, ami van, 

hogy megkaphassuk, ami lesz. 

 

Oda kell adni asztalunk, 

oda kell adni ceruzánk, 

és tudni, hogy asztaltalan 

s ceruzátlan lét vár reánk. 

 

Odaadni a takarónk, 

és langyosra fűtött szobánk, 

és tudni, hogy takaratlan 

és párnátlan lét vár reánk. 

 

Az is lehet, hogy az a mínusz, 

a földöntuli, pluszt megér, 

és minden láznál égetőbb 

a csillagok termelte dér. 

 

Papírkosárba vethetők 

a szerzett tapasztalatok, 

és átképzőssé változom, 

ha itt hagyom, mi itt vagyok. 

 

Mi vagyok itt egyáltalán? 

és megérem-e a papírt, 

amire egykor jobb kezem 

még zsinórírás nélkül írt, 

 

csak jobbra dőlve egyszerűn 

mint a szélfútta fák, 

ahogy diktált a tél, az ősz 

vagy amit a május fujdogált, 

 

lehet, hogy máris ott vagyok, 

a határtalanban kerengő, 

hol színtelenbe torkollik a szín, 

és milliárd év egy esztendő. 

 Károlyi Amy 
 

Oda kell adni, 
ami van 
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– Mi az egyházadó, miért fizet-

jük?  

– Az egyházadó hivatalos neve 

egyházfenntartói járulék, s már a 

megnevezéséből is kiderül, hogy 

milyen célt szolgál. Sokak tudatában 

úgy él, mint egyházadó, viszont nem 

fedi a valóságot, mert nem olyan 

jellegű adó, mint amit az épületek 

vagy ingatlanok után kell fizetni. Ez 

önkéntes jelleggel bír, és bibliai ala-

pokon nyugszik. Célja elsősorban az, 

hogy fenntartsuk a közösségeinket, 

azt a közösséget, amelyhez éppen 

tartozunk, amelyből és amelyben 

lelki táplálékot meg egyebeket is 

kapunk. 

 Azonban sokszor nem ennyire 

egyszerű, hiszen vannak kis közös-

ségeink, ahol néhány száz, vagy an-

nál is kevesebb ember tartja fenn az 

egyházat, akiktől rendszerint nem 

várható el túlzott mértékű hozzájáru-

lás. Így nem tudnák eltartani a saját 

közösségüket, nem lehetne fenntarta-

ni a lelkészi állást, kifizetni a költsé-

geket, illetve azt az adót, amit az 

egyháznak kell befizetnie az állam-

nak. Az ilyen eseteket a kis gyüleke-

zetek támogatására létrehozott alap-

ból központilag is támogatjuk, illetve 

arra is van példa, hogy egy-egy na-

gyobb, tehetősebb gyülekezet átvál-

lalja a terhek egy részét. 

 

– Az állam is támogatja az egy-

házakat… 

– Igen, ez személyre szabott. Az 

alkalmazottak kapják meg az állami 

támogatást, ezzel egészül ki az egy-

házközségi saját alap. Ezt egyházi 

berkekben kongruának nevezzük, 

amit a lelkészek és a nem lelkészi 

alkalmazottak (kántorok, tisztvise-

lők, gondozók) kapnak.   

 

– Amennyiben nem fedi a költ-

ségeket az egyház fenntartására 

megszabott összeg, milyen lehető-

ségek vannak? Milyen feltételek 

mellett emelhető az egyházfenn-

tartói járulék? 

– Van egy központilag meghatá-

rozott mértéke az egyházi hozzájáru-

lásnak, ami Erdély-szerte az éves 

jövedelem egy százalékát teszi ki. 

Emellett az egyházkerületnek időn-

ként megjelenik egy javaslata, amely 

az egyházfenntartói járulék minimális 

összegére vonatkozik azok esetében, 

akiknek nincs kimutatható jövedel-

me. Ez jelen pillanatban személyen-

ként száz lej. Van olyan helyzet, 

amelyben ez a száz lej is komoly 

erőfeszítést jelent, viszont olyan is 

van, hogy a meghatározottnál jóval 

nagyobb összeget adományoznak az 

egyházi közösségek fenntartására. 

Egyébként az egyházi köztehervise-

lés összegét, amennyiben valahol 

nem az egy százalékot alkalmazzák, 

mindig az egyházközségi testületek 

(presbitérium és közgyűlés) hagyják 

jóvá. Az egy százalék rendszerint 

nem képezi vita tárgyát, de termé-

szetesen mindenki egyénileg is dönt-

het úgy, hogy többet fizet. Éppen ez 

az az irány, az a folyamat, amit jó 

lenne követni, hogy tényleg egy 

szívből jövő önkéntes támogatás 

legyen mindenki részéről. Hiszen ez 

áll az igei útmutatásban is: mindenki 

úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte 

szívében, ne kedvetlenül vagy kény-

szerűségből, mert „a jókedvű adako-

zót szereti Isten”.  A Korintusiakhoz 

írt levélben olvashatunk erről. 

 

– Azt tapasztalja, hogy jókedv-

vel adakoznak az emberek?   

– Tagadhatatlan, hogy akadnak 

olyanok, akik tagjai ugyan egy-egy 

gyülekezetnek, de valami miatt el-

mulasztják a közterhek viselésében 

való részvételt. De ez a kivétel, a 

többség nem ilyen. A közösségeink-

ben azt látjuk, hogy fenn akarják 

tartani az egyházat, szükségük van 

rá. Inkább azt tapasztaljuk, hogy 

még a kis közösségeink is azért har-

colnak, hogy helyben legyen lelké-

szük, és ezért áldozatokat is hajlandók 

hozni. Ugyanakkor sok szív-lélek 

ember van, aki a kevésből is öröm-

mel ad. Vagy olyan, akinek például 

jól megy a vállalkozása, és szívesen 

adakozik. Sokszor már az is nagy 

segítség, ha az adóból leírható össze-

get fordítja az egyház javára.  Ami a 

rendkívüli helyzeteket illeti, a testü-

letnek a hatásköre, hogy például sú-

● Interjú 

Szüksége van Istennek a pénzemre?  
 Czirmay Csaba Levente 

marosludasi lelkészt, a Marosi 

Református Egyházmegye es-

peresét kértük fel, hogy vála-

szoljon az anyagiakra vonatko-

zó kérdéseinkre. 
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Interjú ● 

lyos anyagi gondokkal, vagy egész-

ségügyi problémákkal küszködő, s 

emiatt időszakosan hozzájárulást 

fizetni nem képes tagjai helyzetére 

megoldást találjon. Ezekben az ese-

tekben lehet érvényesíteni azt a fon-

tos szempontot, miszerint mi nem 

csak hit-, hanem szeretetközösség is 

vagyunk, s a rászorulóknak adott 

esetben önzetlen segítséget is hajlan-

dók vagyunk nyújtani. Ettől függet-

lenül, az egyházfenntartói járulékot 

minden tagnak rendeznie kell. 

Egyébként a jogszabály értelmében 

az egyháztagoknak 18 éves kortól 

kell a közterhek viselését felvállalni-

uk, ami egyúttal azt is jelenti, hogy 

teljes jogú tagokká válnak: választó 

és választható jogot is kapnak vala-

milyen tisztségre, illetve ő maguk is 

kinyilváníthatják a véleményüket 

bizonyos dolgokkal kapcsolatosan a 

testületekben. 

 

– Mi történik a begyűjtött 

pénzzel? 

– Erről pontos nyilvántartást kell 

vezetni az érvényben lévő könyvelé-

si és pénzügyi szabályok szerint. 

Évente egyszer be kell számolni a 

közgyűlés előtt, hogy mennyi gyűlt 

egyházfenntartói járulékból, ado-

mányból, perselypénzből, illetve 

egyházi szolgálatokból, tehát az egy-

ház mindenféle jövedelméről. Ha-

sonlóképpen be kell számolni arról 

is, hogy a befolyt pénzt mire és mi-

ként használták fel. Ha valakit érde-

kel, akkor személyesen is utánanéz-

het a közgyűlési beszámolón kívül 

is, évközben a presbitériumon belül 

van egy gazdasági bizottság, ame-

lyik követi és ellenőrzi a pénz le-

könyvelését és elköltését is. Ráadá-

sul az éves zárásról, amit a presbité-

rium elfogad, a püspökség felé is 

beszámolót kell küldeni. 

 Az én tapasztalatom az, hogy az 

emberek szívesen adakoznak, ha 

vannak meghatározott célok.  Évente 

néhány alkalommal meghirdetjük, 

hogy mire gyűjtünk. Ilyenkor rend-

szerint igen szép adományok gyűl-

nek össze, akkor is, ha missziós  

célokra gyűjtünk, de akkor is, ha a 

közösség tagjain kell segíteni belőle.  

– Mi a következménye annak, 

ha valaki nem fizeti az egyház-

fenntartói járulékot?  

– Vannak olyan egyháztagjaink, 

akik csak akkor keresik a kapcsola-

tot a közösséggel, amikor valami-

lyen „szolgáltatásra” (pl. keresztelő, 

esküvő vagy temetés) van szükségük. 

Gyülekezetenként változik, hogy eze-

ket a helyzeteket miként oldják meg 

a testületek, de többnyire az a  

gyakorlat, hogy egy meghatározott 

időszakra visszamenőleg ki kell 

egyenlíteni az elmaradt egyházfenn-

tartói járulékot.  

 

– Mit tehet az egyház azért, 

hogy az adakozás valóban szívből 

történjen? 

– Egyrészt nagyon fontos, hogy 

bármire is gyűjtsön a közösség, azt a 

pénzt valóban arra fordítsák, amire 

kérték, és ne történjen semmiféle 

visszaélés. Másrészt erősíteni kell 

azt a szemléletmódot, miszerint az 

adakozás egy hitbeli döntés követ-

kezménye, ugyanakkor a lelki érett-

ség gyümölcse is, amely azt mutatja, 

hogy az Istentől kapott javaimmal 

miként gazdálkodom, mekkora az az 

összeg, amit hálás szívvel a közössé-

gem javára áldozok. Látnunk kell, 

hogy minden, amink van, az tulaj-

donképpen az Istentől kapott aján-

dék, még akkor is, ha megdolgoz-

tunk érte. Az Úristen felajánlott ne-

künk egy olyan „vállalkozást”, 

amelyből 90 százalék a mienk lehet, 

és tízet neki adhatunk.  

Az viszont egy érdekes kérdés, 

hogy szüksége van-e Istennek a pén-

zemre. Bár ez egy komplex kérdés, 

nagyon leegyszerűsítve a válaszom 

az, hogy természetesen Istennek 

nincs szüksége pénzre, erre is ne-

künk van szükségünk, hogy ezáltal 

is kifejezzük Isten iránti szeretetün-

ket. Krisztus, amikor közénk jött, 

teljesen leszegényedett, hogy mi az 

ő szegénysége által meggazdagod-

junk. Az Úr értem, én hálából az 

Úrért. Hitünknek és az Istennel való 

kapcsolatunknak áldott következmé-

nye ez, nem azért, mert kell, hanem 

mert szeretjük, és ezért adunk – fizi-

kai és lelki értelemben mondva – 

örömmel.  

Olyan-olyan gazdag voltam: gazdagságommal nem törődtem 

Olyan-olyan szomorú voltam: mi hasznom lett volna belőle? 

Elástam minden kincsemet mélyre, s mélyebben a mélynél: 

fölötte föld és kő és víz és évek és álmok és éjfél. 

 

Elástam minden kincsemet víz alá, könnyek alá, 

s ahonnan hajdan kivájtam, kegyetlen kövek alá, 

kenyértermő mindennapok fösvény, bús földje alá, 

mit csak gyáva eke tár, mely kincset nem talál. 

 

De most tavasz szelei fújnak, és kedvesem biztat 

és kezek nyúlnak felém, és szivem is izgat. 

Mi lenne ha kincseim újra fölásnám? 

Mert erős vagyok én, és gazdagabb mindenki másnál. 

 

(Óh jaj vigyázz, a nagy vizeket kiszabadítani vészes! 

Kincsed tán nem is volt arany, csupa rozsdás és penészes 

vagy elrabolták azóta, s ha talán meg is találod, 

tolvajok ujjnyomatával szennyezve máris utálod.) 

 Babits Mihály 
 

 Olyan-olyan gazdag voltam   
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● Interjú 

 

– A reformáció után az egyházi tized tulajdonképpen 

állami adóvá vált, viszont az egyház fenntartásához a 

hívek mindig is hozzájárultak, és ez minden egyházme-

gyében és egyházközségben szabályozva is volt, sőt a 

XVII. században írásban is rögzítették, hogy a családok 

mivel járulnak hozzá a pap és a tanítók fizetéséhez. 

 
– Milyen mértékű volt a hozzájárulás? 

– A kepe általában a családok anyagi helyzetétől füg-

gött: az özvegyasszonyok pár sing vásznat adtak, mert 

ők azzal keresték a kenyerüket, míg a szántóvető föld-

műves gazdák búzát, zabot, bort meghatározott mennyi-

ségben. Például a Szilágyságban 25 kévéből állt egy ke-

reszt vagy kalangya és kettőt tettek a tetejébe: egyik a 

papé, másik a tanítóé, majd aratás után elvitték a papnak 

és a tanítónak az udvarára, és ott asztagba rakták, a bort 

pedig betöltötték a hordókba.  Lehetett ezenfelül is fizet-

ni, és aki háromszoros kepét adott, az patrónusnak  

számított. Igen gyakori, hogy ha egy földesúr érdekelt 

egy településen, például a Telekiek Sáromberkén vagy 

Gernyeszegen, a Toldalagiak Koronkán vagy a Bánffyak 

Bonchidán, akkor a lelkész és a tanító fizetéséhez az úr 

is jelentősen hozzájárult. Ezek az egyházközségek ter-

mészetesen gazdagabbaknak számítottak. A lelkész és a 

tanító eltartásához még hozzátartozott az úgynevezett 

canonica porció, ez egy földterület volt, amit ők megmű-

velhettek – a szántást a hívek vállalták –, és aminek a 

termését ők használták. Ugyanakkor az egyházi földek 

egy részét kiadták bérbe, és az ebből befolyó jövedelmet 

is a lelkész, illetve a tanító eltartására fordították. A tör-

ténethez az is hozzátartozik, hogy a kepe általában még a 

XVII–XVIII. században is úgy oszlott meg, hogy két 

rész a papé, egy rész a tanítóé. 
 

– Meg lehetett ebből élni? 

– Hogy ez pénzben, illetve megélhetésben mit jelen-

tett, azt igazából csak a XVIII. század végétől tudjuk fel-

mérni, amikor a II. József-féle reformok idejében ezeket 

pontosan kiszámították pénzben.  Egy korai tanulmá-

nyomban vizsgáltam a marosszéki tanítók anyagi helyze-

tét, és ott derült ki, hogy évi 100–120 rénes forint jöve-

delem elég tisztességesnek számított, de az is az igazság-

hoz tartozik, hogy a marosszéki falvak tanítóinak mint-

egy negyede érte csak el ezt a szintet. Tehát nem volt túl 

fényes az anyagi helyzetük, de ez függött a patrónusok-

tól is. Nem meglepő azonban, hogy a lelkészek személye 

emiatt is elég gyakran változott. Viszont a gazdagabb 

egyházközségek meghívtak egy egyetemet végzett, úgy-

nevezett akadémita lelkipásztort, aki ott akár évtizedeket 

is eltöltött. Arról természetesen nem szólnak forrásaink, 

hogy esetenként milyen könnyen vagy milyen nehezen 

fizették be a földművesek az előírt terménymennyiséget, 

nyilván mindig az az évi mezőgazdasági termés sikerétől 

függött. Azt viszont tudjuk, hogy igen gyakoriak voltak 

az elmaradások, de ezeket általában aztán meg is térítet-

ték.  
 

– Gondolom, hogy a helyzet gyökeresen megválto-

zott az államosítással… 

– A kollektivizálással, államosítással igen. Gyakori 

volt ugyanis, hogy a jól megművelt canonicák és az egy-

házi földek jövedelméből élt a lelkész, amik viszont a 

kollektív gazdaság kezelésébe kerültek. Akkoriban meg-

változott a helyzet, és azóta pénzbeli hozzájárulást fizet-

tek-fizetnek a hívek. Azt már saját tapasztalatból tudom, 

hogy a 60-as években Krasznán, ahol édesapám lelki-

pásztorként szolgált, de természetesen máshol is, a gyü-

lekezetek gyűjtöttek búzát és kukoricát a szegényeknek. 

Ugyanakkor sok helyen megmaradt a terménybeli ada-

kozás is a fenntartói járulék mellett.  

Sipos Gábort, az Erdélyi Református Egyházke-

rület nyugalmazott levéltárosát, a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetének 

emeritus professzorát kérdeztük, a múltban mi-

ként járultak hozzá  az egyház fenntartásához  

Erdélyben.  

•   KORONDI KINGA 
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– Nálunk a siker mértéke nem a pénz, nem a haszon. 

Ahogy Peter Drucker, az egyik legnagyobb huszadik 

századi menedzser-író fogalmazott: „a haszon a fennma-

radás költsége”. Ahhoz, hogy beruházásokat tudjak  

eszközölni, például új gépsorokat venni, amelyeknek 

segítségével meg tudom újítani a termékeimet, hogy jobb 

tudjak lenni, mint a konkurencia, ahhoz kutatni, fejleszte-

ni, beruházni kell, és ez mind-mind pénzbe kerül. Ezt a 

pénzt nyilván nem hitelből vagy harmadik forrásból kell 

biztosítani, hanem a vállalatnak kell megtermelnie. Ezt 

nevezzük haszonnak. Vezetői tapasztalataimat nemcsak 

gazdasági vezetőkkel, hanem más ágazatban tevékeny-

kedő, azt irányító személyekkel, például iskolaigazga-

tókkal, kórházigazgatókkal osztom meg. 

 

– A társadalmunk úgy rendezkedett be, hogy a 

siker felé irányítsa az embereket. Már a népmesék-

ben is – nagyon leegyszerűsítve – a szegény legény 

elnyeri a fele királyságot. Ennek következtében na-

gyon sokunkban az a cél fogalmazódik meg, hogy 

gazdagok akarunk lenni, jólétet akarunk, miközben 

tudjuk, hogy „könnyebb a tevének átmenni a tű fo-

kán, mint a gazdagnak bemenni az Isten országába”. 

– Azért a gyerekek álmai sokkal összetettebbek, mint 

hogy gazdag akarok lenni. De kétségtelen, hogy van en-

nek piaca, hiszen a sikerírók milliós példányszámban 

adják el könyveiket. Az egyik legismertebb Napoleon 

Hill könyve: Gondolkodj és legyél gazdag, amelyben azt 

tanácsolja, hogy írjuk fel a tükrünkre azt, hogy „Gazdag 

akarok lenni”, és minden reggel ismételjük el hangosan, 

hogy „én gazdag akarok lenni”, vagy tovább lépve, a 

szuggesztív pszichológia segítségével azt, hogy „én gaz-

dag vagyok” és így tovább. De ennek az ellentéte nem 

feltétlenül az egyházi tanítás, mert vannak a világban is, 

akik más filozófiát követnek, például a sztoikusok. Az 

ókori ember értékrendjében egyébként nem a gazdagság 

volt az első helyen.  

A gazdagság ugyanis a hatalomnak egy jelképe, ön-

magában nincs értelme. Amitől vonzóvá válik, az hogy 

sok minden elérhetővé válik általa, ami egy szegénynek 

nem. Legalábbis ez a közhiedelem. A gazdagnak teljesül-

hetnek a vágyai, ha meglát egy autót, meg tudja vásárolni. 

Ezzel persze feladja az álmait. A brazíliai nyomortanyá-

kon minden kisfiú arról álmodik, hogy majd ő lesz a kö-

vetkező Pelé, de amelyik gyerek beleszületik a nagy va-

gyonba, annak nincsenek álmai. De nemcsak egyénekről 

beszélek, hanem egész kultúrákról: Európa jelenlegi 

problémája, hogy túl gazdag, hogy nincsenek álmai, vá-

gyai, s ha másnak vannak álmai, például a menekültek-

nek, akkor nem értik meg.  

Visszatérve, a gyerek álma nem feltétlenül az, hogy 

gazdag legyen, a gyerek szeretne például sárkányt ölni, 

később persze leszokik erről a gondolatról, de ha a  

sárkányt nem mítosznak tekintjük, hanem egy szimbó-

lumnak, akkor bizony sok sárkányt le kell győznünk éle-

tünkben: a kapzsiságot, az irigységet. Az egyház, a nagy 

világvallások azt tanítják, hogy ezeket hogyan győzzük 

A gazdagság csak egy eszköz 
Sokszor megtörténik, hogy valaki gondol egy nagyot, és foglalkozást vált. Ez viszont a legritkább esetben for-

dul elő  olyankor, ha az illető jól keres, és szakmájában megbecsült, tekintéllyel rendelkezik.  Kiss Ulrich pedig 

pontosan ezt tette. Ha egy mondatban kell bemutatkoznia, azt mondja, hogy jezsuita szerzetes, menedzser 

múlttal és újságíró jelennel. Ha bővebben is beszél róla, akkor kiderül, hogy húsz évig menedzserként dolgo-

zott a szépségiparban, ennek egyik következménye, hogy jelenleg kis- és középvállalkozóknak tart szemináriu-

mokat arról, hogy miként kell jól vezetni, sikeressé tenni a vállalkozásukat.  

Túrmezei Erzsébet 

Életünk aranya  
 

„Sáfáraim!” – intett az Úr. 

S ma olyan gazdagok vagyunk. 

Percet, órát kezünkbe számolt. 

Sok láthatatlan aranyunk. 

Olyan csodálatos vagyon. 

Mire való? Meddig elég? 

Míg aranyat aranyra költünk, 

soha nem sejtjük, van-e még? 

De egy is olyan hatalom: 

egy óra… röpke pillanat… 

kenyérré lehet koldusasztalon… 

lehet meghajlás Isten-kéz alatt… 

boldog felfelé szárnyalás… 

bilincses, átkos kötelék… 

Odaadhatjuk játszva semmiért – 

– és lehet mindenre elég. 

Életet nyerhetünk vele, 

s szétszórhatjuk haszontalan… 

…De soha egyikünk se tudja, 

melyik az utolsó arany. 
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le. A buddhizmus például arra épül, hogy adjam föl a 

vágyaimat. A kereszténység nem azt tanítja, hogy adjuk 

fel a vágyainkat, hanem hogy ajánljuk fel Istennek: mert 

vagy Istentől jönnek, és akkor meg fog segíteni, vagy 

nem, de akkor jobb, ha nem is valósul meg. Ez egyéb-

ként a Szent Ignác lelkigyakorlatok nagyon fontos tanul-

sága, hogy megtanulod, hogy tulajdonképpen mi is a te 

célod, meg tudod fogalmazni ismét, és újra tudsz indulni 

életedben. Negyvenévesen is lehet új életet kezdeni. Én 

például negyvenhárom éves voltam, amikor beléptem a 

Jézus Társaságába.  

 
– A pénzhez való viszonyunk nem túl jó: vagy bár-

mi áron meg akarjuk szerezni, vagy elszórjuk, ahe-

lyett, hogy megfelelőképpen használnánk. Sipos  

Gábor egyháztörténész szerint az egyháztagok gyak-

ran adakoztak jó szívvel az „egyházadón” felül is, 

mindig voltak jó példák. Tanulható-e , hogy valaki jól 

használja a pénzét? 

– Lehet tanulni a példákból. Akár már a szülői ház-

ban, vagy a középkorban a közösségeknek voltak szent-

jei, egy-egy remete vagy akár csak egy családanya, mint 

Árpád-házi Szent Erzsébet, vagy Szent Jolán. Királylány 

létükre nem tartották nagyra a vagyont meg a nemesi 

létet, hanem elmentek beteget ápolni, és boldogok vol-

tak. Az Árpád-házi királyok bővelkedtek ilyenekben: 

például Szent Margittól kezdve Szent Kingáig, mintha az 

a család külön termelte volna a szenteket, szép sorjában. 

Természetesen nem csak azok voltak, akiket szentté ava-

tott az egyház, sokan voltak olyanok, akik szent módjára 

éltek. Az utolsó osztrák császárról is tudjuk, hogy na-

gyon szerény volt. Miután I. Károly több trónjáról is le-

mondott, és száműzetésben élt Madeira szigetén, akkor  

a lakosság feljegyzései szerint, rendkívül szerényen élt, 

és nem háborgott a sorsa miatt, mint például Napóleon a 

Szent Ilona szigetén, hanem ezt a helyzetet elfogadta 

Isten kezéből. 

 

– Ahhoz, hogy jót tudjunk tenni, elengedhetetlen, 

hogy legyen rá lehetőségünk, hatalmunk. 

– Nem tudom, mit ért azon, hogy legyen rá hatal-

munk, hiszen ha megyek az úton és látok egy koldust, és 

nem úgy tekintek rá, mint egy élősködőre, hanem mint 

egy testvéremre, és ha látom a testtartásán, ha érzem, 

hogy valóban szüksége van valamire, akkor odamegyek 

hozzá, és az első már, amit adok neki, az az, hogy meg-

szólítom. Az alamizsnánál fontosabb, hogy őt embernek, 

testvéremnek tekintem. Mikor nagy lelkigyakorlaton 

vettem részt, a jezsuiták ugyanis részt vesznek két 30 

napos nagy lelkigyakorlaton, egyiken újoncként, a mási-

kon később, a gyakran 10-12 évig tartó jezsuita kiképzés 

végén. A lelkigyakorlat egyik elmélkedése az, hogy mi 

jót tettem életemben? Én akkor visszagondoltam, hogy 

44 éves vagyok, és igazából nagyon sok mindent nem 

tudtam elmondani arról, hogy mi jót tettem. Igaz, leg-

alább rosszat sem. Olyan átlagos életem volt. Akkor 

eszembe jutott, hogy egyszer, amikor Párizs mellett  

éltem, az utcán találkoztam egy öregasszonnyal. Egy 

nagyon gazdag negyedben laktam, nemigen voltak ott 

koldusok. Ez az öregasszony szinte némán sírt, nagyon 

meglepődtem, aztán odamentem hozzá, és elbeszélgettem 

vele. Tulajdonképpen már a beszélgetés gyógyító hatású 

volt. Az, hogy végül adtam alamizsnát is neki, az mellé-

kes. Az elmélkedés során azon gondolkoztam, hogy va-

jon hányszor volt nekem ilyen találkozásom, de nem 

vettem észre, mert rohantam valami után, konferenciára, 

megbeszélésre, a repülőtérre. Hányszor rohanunk el a 

„jót lehet tenni” lehetőségek mellett? A katolikus egy-

háznak volt egy kampánya, hogy „jót tenni jó”. Az nagy 

örömet szerez, ha jót teszel, és addig nem tudsz erre rá-

jönni, amíg ki nem próbálod. Jót tenni nem azt jelenti, 

hogy van egy bankszámla, amire átutalok, mondjuk 

10000 forintot. Persze ez nagyon helyes és nagyon jó 

dolog, de azt megteheti bárki, a pogány is, és meg is te-

szik. Az ateisták között is vannak, akik jótevők, és sokat 

tesznek az emberiségért: orvosok, akik gyógyítanak és 

így tovább. De ami a kereszténységet mozgatja a kezde-

tektől fogva, az Jézus példája, hogy odafordult azok felé, 

akik igazán bajban voltak, és arra tanította a tanítványait, 

a tizenkét apostolt, meg a hetvenkettőt, meg a még töb-

bet, hogy tegyenek ők is így. Ez a hagyomány fennma-

radt, és 2000 éve él. De jót tenni nem csak úgy tehetsz, 

hogy adsz valakinek egy segélyt, még jobbat teszel vele, 

ha megtanítod például egy szakmára, ha adsz neki re-

ményt, ha elmondod neki, hogy te tehetséges vagy. Pél-

dául a cigánypásztorációban ezt tesszük: elmondjuk a 

gyerekeknek, hogy belőled lehet főorvos, színi igazgató, 

repülőtiszt, és a gyerekek csodálkoznak, hogy: „Én? Hát 

én egy csóró kis cigánygyerek vagyok!”. Elvisszük őket 

a roma szakkollégiumba, és megmutatjuk, hogy itt van-

nak ezek a gyerekek, olyanok mint ti, de ez most már 

jövőre orvos lesz, befejezte a tanulmányait. És jót tenni 

úgy is lehet, hogy az embereket tanítod. 
 

– Ha valaki ebbe az irányba szeretne változni, mi 

az, amit elsőként meg kell tennie? 

– A szemléletváltás első lépése, hogy megvizsgálja a 

jelen életét, és megnézi, hogy mikor voltak a legboldogabb 

pillanatok az életében. Ezeknek a pillanatoknak egy része 

Kiss Ulrich      (fotó: HTBoldi, forrás: hu.wikipedia.org) 
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ajándék. Ott állt egy naplementénél, amely lenyűgözően 

szép volt. Az Isten ajándéka. De van olyan is, amikor a 

tettek jutnak eszébe: hogy valaki sírt és megsajnálta, 

megkérdezte, hogy mi baj van, mit segíthetek, mit tehe-

tek. A kezdeményezés a lelki téren mindig a Lélektől 

jön, csak az esetek nagy részében ezt sajnos nem vesz-

szük észre. Kapunk egy lehetőséget, hogy jót tegyünk, és 

nem vesszük észre, mert kényelmesek vagyunk, mert 

sietünk haza, mert még be kell vásárolni, mert megígér-

tem a feleségemnek, hogy hozok neki egy üveg étolajat, 

millióegy okunk van arra, hogy ne tegyünk jót. De még 

több van arra, hogy tegyünk jót, és ezt el kell döntenünk, 

hogy szeretnénk-e jobb emberek lenni, mert ez egyéb-

ként önmagunknak is jó. Teljesen más lehet a lelkiisme-

retünk, a lelki egyensúlyunk. Ez a szeretet megvalósítása 

a környezetünkben, a családunk iránt, vagy akár ismeret-

lenekkel szemben is, például egy liftben, amikor rámo-

solygunk a többiekre.  

 

– Mindannyiunk életében vannak pillanatok, ami-

kor átértékeljük az életünket, talán döntéseket is ho-

zunk, de aztán elbizonytalanodunk. Meséljen arról, 

hogy önnél ez miként történt. 

– Az első alkalom akkor volt, amikor egy kúrán vol-

tam, még menedzser koromban. Volt időm óriási sétákat 

tenni Überlingenben, a Boden-tó partján az erdőben, és 

akkor elkezdtem spontán elmélkedni. Nekem nem volt 

elmélkedési gyakorlatom, csak úgy magamtól kitaláltam.  

Azzal kezdtem, hogy figyeltem az utamon a részleteket, 

a kis pocsolyákat, hogy ott egy levelibéka a kiskirály az 

ő saját kis királyságában. Megfigyeltem a természetet, 

aztán este a teraszon néztem a naplementét, és ezek ilyen 

Isten-élmény ajándékok voltak. Akkor elkezdtem gon-

dolkozni, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy én most 

megemeljem egy adott körömlakknak a forgalmát 23 

százalékkal? Mert ugye a marketingesek így gondolkoz-

nak, hogy növelem a forgalmat, növelem a hasznot, nö-

velem a vállalat  részesedését a piacon, ami nem rossz 

dolog, mert ez egy eszköz arra, hogy az embereknek 

munkája legyen, és a termékek pedig jót tesznek az em-

berekkel. Tehát ez önmagában nem rossz, de van  ennél 

több is. Aztán később persze, mikor beléptem a rendbe, 

ott végeztünk lelkigyakorlatot: elsőnek az úgynevezett 

nagylelkigyakorlatot, ami 30 napig tart. Az első héten 

átgondoljuk az egész elmúlt életünket, és ez egy nagy 

dolog. Azt mondják, hogy  fizikailag nem lehet megvál-

toztatni a múltat, de lélektani és spirituális értelemben 

meg lehet. Vannak megváltoztathatatlan dolgok, de azok 

ritkábbak, sokkal gyakoribb a sértegetés például. A meg-

bocsátás pedig olyan dolog, amivel meg tudod változtat-

ni a múltat, a sebet, amit ejtettél, be tudod gyógyítani. 

Emlékszem, egyszer voltunk egy holland közösségben, 

amelyben két idős atya évek óta nem beszélt egymással. 

Odaültem közéjük, és megkérdeztem, hogy meg tudnák-e 

mondani, miért vesztek össze, és nem tudták.  Még aznap 

kibékültek, mert rájöttek, hogy értelmetlen a vitájuk, de 

soha senki nem mondta nekik, hogy ezt hagyják abba. 

 

– Ezek fényében, mintegy zárásként, meghatároz-

ná a gazdagságot? 

– A gazdagságnak akkor van értelme, ha szabadságot 

ad, ha lehetővé tesz olyan dolgokat, amiket vagyon nél-

kül nem tudnál megtenni.  Batthyány-Strattmann László 

az ország egyik leggazdagabb főura volt, de szegények 

orvosa lett. Megszerezte a szemorvosi diplomát, és in-

gyen gyógyította a betegeket, a szegény parasztokat. Ő 

nem dobta el azt a nagy vagyont, nem osztotta szét a 

szegények között, hanem hozzáadta a tudását, saját ma-

gát, az életét és az egész család részt vett ebben a mun-

kában, segítettek az ő kórházában. Ez csak egy példa, de 

ilyen rengeteg van. Kalkuttai Szent Teréz egy jómódú 

polgári családban nőtt fel, nagyszerű nevelést kapott az 

egyik legnagyobb angol nyelvű apácarendtől, és ott  szép 

„karriert” futott be a kor akkori fogalmai szerint, de ő 

többre vágyott. És mit csinált? Haldoklókat vigasztalt. 

Sokan nem értették meg, de ma már senki nem vitatja. 

Az egész világ, beleértve a hindukat is, föltekint rá. 

Ellenpéldám az Onassis család, erről láttam a napok-

ban egy filmet, hogy ott mindenki öngyilkos, baleset 

áldozata stb. Onassis  nagyon szegény gyereknek szüle-

tett,  és az volt minden álma, hogy gazdag legyen. Ez az 

álma teljesült, de nem tudott mit kezdeni a gazdagságá-

val. Elkezdett trófeákat gyűjteni, hírességeket vett maga 

mellé, mint  Maria Callast, csak azért, hogy tündököljön. 

Nem azért, mert igazán szerette. És mi lett a vége? Elve-

szítette az egész családját, és nagyon betegen, szomorú-

an, magányosan halt meg. Ismertem a lányát. Akkoriban 

a Cartiernek, az ékszerésznek dolgoztam, és bejött a genfi 

üzletébe. Sose felejtem el, hogy milyen unott arccal,  

arrogánsan turkált a gyémántok között, de nem talált 

kedvére valót. Boldog volt? Hát nem! 

Az olvasóknak pedig nem azon kell gondolkozniuk, 

hogy mit ír a bulvársajtó, azon sem, amit a tudományos 

sajtó ír, hanem azon, hogy  mi az, ami az ő életüket bol-

doggá teszi. Gondoljanak vissza arra a pillanatra, amikor 

boldogok voltak. Egyszer egy jezsuita atya megkérdezte 

egy kongresszus résztvevőit, hogy mi volt életük leg-

boldogabb pillanata, és érdekes módon a legjobban az 

asszonyok tudtak válaszolni. Sokan mondták azt, hogy 

az első gyermekem születése. Tekints tehát magadba, 

hogy mi a te legboldogabb pillanatod, és mi okozta? Na-

gyon kevés az, amikor lottón nyertem, nem, nem ezek a 

boldog pillanatok. A kiemelkedően boldog pillanatokat 

ajándékba kapjuk másoktól, Istentől, a természettől.  

•   KORONDI KINGA 



 

 

 13 

 

2021 / 3 

● Elmélkedés 

A gazdagság minden időben kí-

vánatos állapotnak, társadalmi ki-

váltságnak számított, az emberek fő 

vágya, törekvése volt, napjainkban 

pedig egyenesen a summum bonum, 

a legfőbb jó. Egyre több lehetőség 

kínálja magát, ha pedig valamit nem 

tudsz elérni, akkor az frusztrál, kese-

rű irigységet szül benned. Még nem 

írták meg a De szeretnék szegény 

lenni című verset. Hallottam egy 

ilyen – az anyagi bőség előnyeit 

ecsetelő – érvelést is: ha sok pénzed 

van, arról akár le is mondhatsz, de a 

szegénységről nem tudsz lemondani. 

Háborúk indulnak több földért, hata-

lomért, gazdagságért, de több alázat-

ért, türelemért, jóságért nem szállnak 

harcba az emberek.  

Az Ószövetségben a gazdagság, a 

javakban való bővelkedés Isten áldá-

sának a jele (pl. 5Móz 28). Mindaz-

által a szegények Isten különös  

protekciója, kegyelmi védelme alatt 

állnak (pl. Ézs 11,4). Ez azt is jelzi: 

isteni oltalomra szorulnak, mert ki-

szolgáltatottak. Ez azóta is így ma-

radt. Ugyanakkor megszólalnak a 

gazdagság veszélyeire figyelmeztető 

hangok is, mert a jólét önteltséghez, 

az Istenről való megfeledkezéshez, 

hatalmi túlkapásokhoz vezethet.   

Az Újszövetség szintet lép. Be-

szél a testi szükségekről, de nem 

becsüli túl azok jelentőségét. A gaz-

dagság, az anyagi siker nem elsődle-

ges értékek, Isten szeretetének nem 

első számú bizonyítékai. Jézus szeré-

nyen élt, az apostolok szinte vala-

mennyien egyszerű, szegény emberek 

voltak (nem beszélve Keresztelő 

Jánosról). Az evangélium mégsem a 

teljes lemondást, az aszkézist, ha-

nem javaink Isten dicsőségére és 

embertársak előmenetelére történő 

felhasználását állítja előtérbe. Az a 

gazdag, aki adni tud.  

A világhoz tartozók (ki tudunk-e 

lépni ebből a meghatározásból?) 

egyetlen kérdése: hogyan lehetek 

gazdag(abb). A hívő embernek 

emellett azt is meg kell kérdeznie: 

mire kell vigyáznom, mitől kell óva-

kodnom, ha Isten – munkámat meg-

áldva – gazdagsággal ajándékoz 

meg. A pénz megkötözi azt is, aki-

nek kevés, azt is, akinek túl sok van 

belőle. Még általánosabban: hogyan 

viszonyuljak a gazdagsághoz? Alább 

néhány megfontolandó szempontot 

sorolok fel. 

1. Az anyagiak megszerzése soha 

ne legyen a legfőbb, mindent felülíró 

törekvésem, ne váljon abszolút prio-

ritássá az életemben. Aki számára ez 

a legfontosabb tényező, aki csak erre 

ügyel, az a lényegről feledkezik 

meg. A profitra koncentrálva alapve-

tő értékeket hagyok figyelmen kívül. 

A pénzsóvárgás ellenem forduló ref-

lexszé válik.   

2. Igei bölcsességgel lássam reá-

lisan vagyonom, gazdagságom sze-

repét. Ne tartsam túl sokra, ne váljon 

identitásom részévé. Tudjak átmene-

ti jellegéről, és arról is, hogy bár sok 

mindenben előnyt és fölényt jelent, 

alapvető dolgokban mégsem. Általa 

nem lesz nagyobb az emberi méltó-

ságom, Isten előtti érdemem. És fő-

leg a halállal szemben semmi kivált-

ságot nem biztosít.  

3. Mérjem be helyesen a magam 

pozícióját. A gazdagság szinte tör-

vényszerűen beképzeltséghez, elbi-

zakodottsághoz, önelégültséghez, 

fennhéjázáshoz, mások lenézéséhez 

vezet. Úgy gondolhatom, ha pénzem 

van, nincs szükségem Isten és mások 

segítségére. Úgy gondolhatom, ha 

pénzem van, akkor több mindent 

megengedhetek magamnak. Az üz-

let, a piac területén valóban. Ne fe-

lejtsem el, attól, hogy a bankszámlá-

mon „tudomisén” mekkora összeg 

van, nem leszek jellemesebb, még 

nagylelkűbb sem, csak tehetősebb és 

talán telhetetlenebb.  

4. Ne engedjek a dicsekvés kísér-

tésének. A kérkedés hátterében az 

áll, hogy  úgy érzem és azt éreztetem 

másokkal is, lettem valaki. A va-

gyonszerzés a kompenzálás egyik 

formája is lehet. Megszerzett java-

imra, kivívott társadalmi rangomra 

büszke vagyok. Elvárom, megköve-

telem, valósággal kikényszerítem, 

hogy mások is elismeréssel adózza-

nak nekem. Emlékeztetem őket és 

magamat – nagyon kifinomult for-

mái vannak ennek –, hogy nem va-

gyok akárki. Vállalkozásom van, 

szép házat építettem, új autóval furi-

kázom, előkelő éttermekbe járok, 

Dicsekedjék a gazdag  
alacsony sorsával 
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Elmélkedés ● 

 Egy amerikai mentős mesélte, hogyan jutott ki a mélyszegénységből és reménytelenségből a kiteljesedett 

életig: „Az emberek szeretik elmesélni sötét titkaikat. Nekem meg az a kiemelkedő képességem van, hogy meg 

tudom hallgatni őket. Egy mentőautón dolgozom, és általában mindenkivel könnyen kapcsolatot teremtek. Ez 

egy nagyváros, a világ minden tájáról vannak betegeink. Amikor megkérdezem őket, hogy honnan származnak, 

azt mondhatják: Mongólia. Elmesélem hát nekik a mongóliai utamat. Vagy Nepál. Vagy Zimbabwe. Eddig kö-

rülbelül 90 különböző országba jutottam el. Sose voltam házas, mert nemigen tudok tartós kapcsolatokat kialakí-

tani, ezért aztán úgy döntöttem, utazni fogok. Kiszámoltam, hány munkaórát kell ledolgoznom, hogy megvehes-

sem a repülőjegyet, és elmehessek valahova. Amint aztán visszatértem, kezdtem elölről az egészet. Olyan kicsi 

volt a világom, amikor elkezdtem. Én csak egy szegény brooklyni gyerek voltam, akinek a bátyját tizenhat éves 

korában meggyilkolták. És úgy éreztem, hogy a világ haragszik rám, minden nehezebb volt nekem. Tudtam, 

hogy másoknak is vannak nehézségeik, de ez elvont dolognak tűnt, egészen addig, amíg el nem kezdtem utazni. 

Találkoztam olyan emberekkel a világ túloldalán, akik ugyanúgy szenvedtek, mint én. De velem ellentétben ők 

úgy döntöttek, hogy nem merülnek el az önsajnálatban. Kinyitották előttem az otthonukat. Főztek nekem étele-

ket. Elmesélték a történeteiket. Megosztották élettörténeteiket és nem csak a felemelő történeteket. Én meg 

mindahányszor rácsodálkozom, hogy pontosan ugyanolyanok a történeteink. Most, amikor vigasztalok valakit 

egy mentőautó hátsó részében, tudom, hogy odakint van ez a nagyszerű világ, még akkor is, ha egy ilyen munka 

során kemény dolgokkal is szembesülünk. Korábban ilyenkor visszahúzódtam, bezárkóztam, és a sötétséget ki-

vetítettem mindenkire. De az utazások megváltoztattak, és kinyitják bennem a bezárt részeket. Kíváncsivá tett. 

Lehetőségeket jelent. Mindig van valami, amit nem láttam. Vagy egy étel, amit nem ettem. Vagy egy személy, 

akivel még nem találkoztam, és elmond nekem valamit, amit még soha nem hallottam”. Mert az élet szép. 

La vita è bella 

– k2 – 

beletartozom egy bizonyos elitbe.  

Ingatag tekintély az, amit dicsekvés-

sel kell állandóan támogatni. 

5. Legyek tudatában felelőssé-

gemnek, ha többet bízott rám az Is-

ten, akkor többel tartozom a közös-

ség iránt is. Gyülekezetünkben fele-

más tapasztalataink vannak ezzel 

kapcsolatban. Vannak jómódú egy-

háztagok, akik egy banival sem ad-

nak többet az előírtnál. Ebben az 

összefüggésben a felelősség jelenti a 

pazarlás és a fösvénység kerülését is. 

6. Vigyázzak arra, hogy a gaz-

dagság ne tegyen érzéketlenné má-

sok gondjaival szemben, ne tegyen 

felületessé kapcsolataimban. A gaz-

dag könnyen belebonyolódik az ér-

dekkapcsolatok hálójába. Ne vonul-

jak vissza a „jól szituáltság” kerítése 

mögé.    

7. Ha a gazdagság rajtam kívül 

álló téma, ne irigykedjem azokra, 

akiknek megadatott. Nem tudom, 

hányan cserélnének egy menedzser-

rel, akinek állandóan csörög a tele-

fonja, aki éjszaka is üzleti ügyeit 

forgatja a fejében. A gazdagság csak 

egyetlen problémakörre jelent meg-

oldást: az anyagiakra. Semmi másra. 

Ha holnap reggel valami csoda révén 

dollármilliárdosként ébrednék, ugyan-

az az ember maradnék, nemde? 

Vagy mégsem? 

8. Tudatosítsam, sokkal gazda-

gabb vagyok, mint gondolnám. 

Anyagiakban is. Nem éhezem, tető 

van a fejem fölött, van telefonom, 

betegbiztosításom és annyi minde-

nem. Általában a fölöttünk állókhoz 

méregetjük magunkat. A Föld lakos-

ságának 50%-a közülünk akárkivel 

helyet cserélne. Ki szeretne Észak-

Koreában, Etiópiában, Afganisztán-

ban élni? 

9. Tekintsek józanul és bölcsen a 

gazdagság kérdésére, a gazdagok 

személyére. Hajlamosak vagyunk a 

jómódút, a sokpénzűt többre becsül-

ni. Egy kopott ruhás emberre nem 

nézünk olyan figyelemmel és tiszte-

lettel, mint egy Mercedesszel érke-

zőre. A gazdagság csodálata ez.  

Korunk sztárja a gazdag ember. Per-

sze pénzzel sok mindent el lehet in-

tézni, és sok mindent nem... 

10. Ne feledkezzem meg arról – 

közhely ez? –, hogy az igazi értékek 

pénzen nem vásárolhatók meg.  Ér-

zem ennek a „tannak” az erőtlensé-

gét sokszor a családban is. Ha egy 

szép kirándulás után, amelyen gyö-

nyörű, szinte érintetlen tájakat jár-

tunk be, ahonnan jó hangulatú be-

szélgetések, falatozások élményével 

tértünk haza, és meghalljuk az isme-

rősöktől, hogy ők egy „all inclusive” 

hotelben, a Riviérán töltötték sza-

badságukat, akkor hirtelen súlyát 

veszti a „mienk”. A napfény, a mo-

soly, a szeretet és mindenekfölött a 

kegyelem ingyen van.   

11. Ne engedjem, hogy a közvé-

lemény befolyásoljon gondolkodá-

somban, önbecsülésemben, igényeim 

kialakulásában. Persze sok mindenre 

szükségem van, és nem bűn, ha 

többre törekszem, de ismernem kell 

a megelégedés határát és a hála ha-

tártalanságát.  

12. Tudjam, hogy az igazi erőfor-

rás nem a pénz. Nem véd meg a 

csüggedés, depresszió, kísértések 

ellen. Egyedül Isten kegyelme, 

Krisztus szeretete, a Lélek ereje. Az 

élet igazi ráadása nem valami mesés 

földi örökség, hanem a család, a ba-

rátság, a szeretet. Ehhez nem férhet 

kétség. Kérem Istent, hogy annyira 

töltsön be földi áldásaival, hogy a 

szívem soha ne legyen üres.   

•   DOMAHIDI BÉLA 
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● Gyerekoldal  

 

A Szentírásban sokszor olvashatunk olyanokról, akik hitükkel és cselekedeteikkel példaként állnak 

előttünk! Az egyik bibliai történetben is egy ilyen emberrel találkozunk! Annyit elárulunk róla, hogy 

származása szerint idegen Isten népétől és magas rangú katonatiszt. Isten előtt mégis kedves! Hogy  

miért? Ismerjük meg őt alaposabban az ApCsel 10,1-48-ból! 

1. Bogozd ki a betűkből, hogy mi a neve, hol lakott és  mi volt a rangja! 
 

U R K I N O S L É Z         Z A C É Á R E          Z O S Á Z D A S 
 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _          _  _  _  _  _  _  _            _  _  _  _  _  _  _  _  
  
2. Húzd alá a rá jellemző szavakat, majd karikázd be azokat, amelyek Isten előtt kedvessé 

tették őt! 

 

zsidó            kegyes              tímár           alamizsna   

itáliai           imádság            százados      istenfélő  

joppéi          angyal               pogány         személyválogató 

3. Kornéliusz imádságai és alamizsnái utat nyitottak számára, hogy ő is Isten népéhez tar-

tozzon. Ennek az útnak van egy neve is, amelyet megtudsz, ha az eseményeket időrendi sor-

rendbe állítod, majd összeolvasod a mondatok előtt álló betűket!  

 

(É) Péter bizonyságot tett Jézus Krisztusról Kornéliusz házában. 

(S) Leszállt a Szentlélek az igét hallgatókra, majd megkeresztelkedtek Jézus Krisztus  nevében. 

(E) Családjával együtt kegyes és istenfélő ember volt. 

(T) Isten angyala megszólította látomásban Kornéliuszt. 

(G) Sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. 

(É) Azt mondta neki az angyal, hogy hívassa magához Pétert. 

(M) Cézáreában élt egy Kornéliusz nevű római százados. 

(R) Másnap Péternek imádság közben különös látomása támadt. 

  

4. A sok használattól elrongyosodott, kilyukadt a könyvtekercs. Egészítsd ki a szavakat a 

megfelelő betűkkel, így megérted, hogy Isten előtt nemcsak Kornéliusz, hanem te is kedves 

lehetsz! 
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HARMADIK JELENET 

Harpagon, Fecske 

 
HARPAGON  Ki innét, de tüstént, 

és egy mukkot se! Aló mars! Pusz-

tulj a házamból, cégéres gazember, 

mintaakasztófavirág. 

FECSKE  (félre) Életemben nem 

láttam ilyen gonosz csontot, mint ez 

az istenverte vénség. Tisztesség ne 
essék szólván, maga Belzebub bújt 

bele, azt hiszem. 

HARPAGON  Még morogsz? 

FECSKE  Miért akar kikergetni? 

HARPAGON  Miért? Még kérdeni 

mered, kötélrevaló? Takarodj, egy-

kettő, mert itt csaplak agyon! 
FECSKE  Mi baja velem? Mit csi-

náltam? 

HARPAGON  Azt csináltad, hogy 

azt akarom, hogy kotródj! 

FECSKE  Fiaura, a gazdám azt a 

parancsot adta, hogy itt várjam meg. 
HARPAGON  Lódulj, várd meg 

kint az utcán, és ne állongj itt a há-

zamban, ideütve, mint valami cövek. 

Nekem itt ne bámészkodj, ne szag-

lásszál, mi folyik itt, hogy mi min-

denből kaparinthatnál meg valamit. 
Nekem itt ne kémlelkedjék senki 

folyton a hátam mögött, ne ólálkod-

jék itt semmiféle fizetett áruló, aki 

minden dolgomba beleüti azt a pi-

masz orrát, s már a pillantásával is 

elnyelné, ami az enyém, és minden 
sarokban azt szimatolja, mit lehet 

elcsenni. 

FECSKE  Már hogy az ördögbe 

gondolja, hogy magától el lehetne 

csenni valamit? Maga aztán igazán 

nem a megcsenhető halandók közé 

tartozik, hisz úgy elzárja mindenét, s 
ráadásul még éjjel-nappal strázsálja is. 

HARPAGON  Azt zárok el, ami 

jólesik, és ott strázsálok, ahol aka-

rok. Talán nem vagyok körülvéve 

csupa kémmel, bérencekkel; folyton 

a nyomomban leskelődnek! (Félre) 

Reszketek a gondolatra; csak nem 
sejtett meg valamit a pénzemről? 

(Fenn) Nem ütnéd dobra még te is, 

hogy pénzt rejtegetek idehaza? 

FECSKE  Pénzt rejteget? 

HARPAGON  Nem azt mondtam, 

gazfickó! (Félre) Meg kell veszni! 

(Fenn) Azt kérdeztem, hogy csupa 

rosszakaratból nem terjeszted-e azt a 

hírt, hogy pénzt tartogatok. 
FECSKE  No, bánjuk is mi, hogy 

tartogat-e, nem tartogat-e. Nekünk 

így is, úgy is egyre megy. 

HARPAGON  Nagyon forgatod a 

nyelved! Majd a füleden át kötök 

csomót rá! (Kezét emeli, hogy arcul 

üsse) Még egyszer mondom, ki innen! 

FECSKE  Hát jó, megyek. 
HARPAGON  Várj csak. Nem vi-

szel el semmit? 

FECSKE  Mijét vihetném el? 

HARPAGON  Gyere csak, hadd 

lám, mutasd a két kezed. 

FECSKE  Tessék. 
HARPAGON  A másik kettőt. 

FECSKE  A másik kettőt? 

HARPAGON  Igenis. 

FECSKE  Tessék. 

HARPAGON  (megtapogatja Fecs-

ke bugyogójának alját) Ezeket a bő 

bugyogókat az ördög is arra szánta, 

hogy a lopott holmik valóságos or-
gazdapincéi legyenek. Aki ilyet 

hord, már csak ezért megérdemelné 

az akasztófát. 

FECSKE  (félre) Az ilyen ember 

aztán igazán megérdemelné, hogy 

megkapja, amitől szurkol. Igazán 

örömöm telnék benne, ha valamijét 
elcsaklizhatnám. 

HARPAGON  He? 

FECSKE  Mi? 

HARPAGON  Mit beszélsz itt a 

csaklizásról? 

FECSKE  Azt mondom, hogy képes 

mindenütt megmotozni, hogy lássa, 
nem sinkófáltam-e el valamit. 

HARPAGON  Jó, hogy mondod. 

(Átkutatja Fecske zsebeit) 

FECSKE (félre) A fene essék a kap-

zsiságába meg az ilyen kapzsiakba. 

HARPAGON  Mi az? Mit mondasz? 

FECSKE  Hogy mit mondok? 

HARPAGON  Igen. Miféle kapzsi-
ságról meg kapzsiakról beszélsz? 

FECSKE  Azt mondtam, hogy a 

fene essék a kapzsiságba meg a kap-

zsiakba. 

HARPAGON  És kikről mondtad? 

FECSKE  A kapzsiakról. 
HARPAGON  És kik azok a kapzsiak? 

FECSKE  A kuporiak meg a zsugo-

riak. 

HARPAGON  De kire érted? 

FECSKE  Mi baja van magának 

azzal? 

HARPAGON  Azzal van bajom, 
amivel kell. 

FECSKE  Azt hiszi, magáról be-

széltem? 

HARPAGON  Hiszem, amit hiszek, 

de tudni akarom, kinek szól, amit 

mondasz. 

FECSKE  Kinek... csak úgy az or-
rom alá dörmögök. 

HARPAGON  Én meg majd mind-

járt odadörgölök egyet az orrodnak! 

FECSKE  Már a kapzsiakat se lehet 

szidni? 

HARPAGON  Azt lehet. Csak rágal-
mazni meg pimaszkodni nem lehet. 

FECSKE  Nem mondtam nevet. 

HARPAGON  El is látnám a bajod! 

FECSKE  Ne vegye magára, kinek 

nem gatyája! 

HARPAGON  Befogod a szád végre? 

FECSKE  Ha muszáj. 
HARPAGON  Ajh! Hajh! 

FECSKE  (zekéje egyik zsebét mu-

tatja) Tessék, még itt is van egy 

zseb. Most már nyugodtan alszik? 

HARPAGON  No, add vissza anél-

kül, hogy kikutatnálak. 

Irodalom ● 

 Molière 

A fösvény 
(részlet) 

Schadl János: Férfi portré 
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FECSKE  Mit? 

HARPAGON  Amit elloptál tőlem. 

FECSKE  Nem csungáltam el én 

magától semmit. 
HARPAGON  Igazán? 

FECSKE  Igazán. 

HARPAGON  Jó napot. Lódulj a 

pokolba. 

FECSKE  Hát ez szép útnak indítás. 

HARPAGON  Isten előtt, ne félj, 
még felelni fogsz érte. Nincs álmom 

ettől a kötni való inastól; látni se tu-

dom a sánta kutyáját. 

 

NEGYEDIK JELENET 

Harpagon, Eliz, Cléante 

 

HARPAGON  Annyi bizonyos, nem 
kis gond nagy summa pénzt tartani a 

háznál. Az a szerencsés, aki minden 

vagyonát jó kamatra adja ki, s csak 

annyit hagy magánál, amennyi épp a 

konyhára, miegymásra kell. Az em-

ber igazán nem tudja, az egész ház-
ban hol találhatna valami biztos rej-

tekhelyet. Mert ami engem illet, a 

pénzesládákat én kétkedéssel nézem, 

nem bíznám soha rájuk magam. Va-

lamennyi valóságos nyílt tolvajcsa-

létek, legelőször mindig azoknak 

esnek. De hány mégis a hab, okos 
dolog volt-e azt a tegnap visszaka-

pott tízezer tallért a kertben elásnom. 

Tízezer tallér aranyban a háznál 

olyan összeg… (A két testvér halkan 

beszélgetve most lép be) Jóságos ég! 

Csak nem árultam el saját magamat! 

A buzgalom egészen elragadott, azt 

hiszem, nagyon is hangosan töpreng-
tem itt magamban... Mi kell? 

CLÉANTE  Semmi, apám. 

HARPAGON  Régóta vagytok itt? 

ELIZ  Épp hogy ideértünk. 

HARPAGON  De hallottátok... 

CLÉANTE  Mit, apám? 
HARPAGON  No, csak... azt... 

ELIZ  Mit? 

HARPAGON  Amit az imént mond-

tam. 

CLÉANTE  Semmit sem hallottunk. 

HARPAGON  Dehogynem, dehogy-

nem. 
ELIZ  Már tessék megnyugodni. 

HARPAGON  Látom én jól rajta-

tok, hogy egypár szó mégiscsak 

megütötte a fületeket. Merthogy épp 

azon füstölögtem, milyen bajos is 

manapság pénzhez jutni, és azt 

mondtam, az a szerencse fia, akinek 

tízezer tallérja is van a háznál. 

CLÉANTE  Nem akartuk megszólí-

tani, attól tartottunk, hogy háborgatjuk. 
HARPAGON  Mégis, jó hogy meg-

mondom ezt itt nektek, nehogy vala-

miképp félremagyarázzátok a dolgot, 

s a végén még azt képzeljétek, hogy 

azt mondtam, hogy nekem van tíz-

ezer tallérom. 
CLÉANTE  Mi hasznunk volna be-

lőle? 

HARPAGON  Tízezer tallér: nekem 

igazi istenáldása volna! 

CLÉANTE  Kötve hiszem! 

HARPAGON  Nagyon kapóra jönne. 

ELIZ  Olyan dolog ez... 
HARPAGON  Nagyon rám férne. 

CLÉANTE  Szerintem... 

HARPAGON  Helyrehozna egy 

kicsit. 

ELIZ  De hisz... 

HARPAGON  Abbahagyhatnám 

végre a panaszt, hogy milyen nehéz 
idők járnak. 

CLÉANTE  Én istenem, apának 

nincs oka panaszra: mindenki tudja, 

hogy épp elég jómódú. 

HARPAGON  Micsoda? Jómódú, 

én? Hazudik, aki olyasmit beszél. 
Szemenszedett kitalálás, aljas gaz-

emberek terjesztik. 

ELIZ  Ne ingerlődjék úgy fel. 

HARPAGON  Szép dolog, hogy 

saját gyermekeim árulnak el, és tá-

madnak hátba. 

CLÉANTE  Micsoda hátbatámadás 
az, ha valaki azt mondja, hogy apa 

jómódú? 

HARPAGON  Az, az! Az effajta 

szóbeszéd, meg ahogy ti a pénzt 

szórjátok, az lesz az oka, ha egy szép 

napon majd betörnek hozzám, és 
abban a hiszemben, hogy a bőröm alatt 

is pénz van, elmetszik a torkomat. 

CLÉANTE  Hol szórom én a pénzt? 

HARPAGON  Hol? És ez a pompá-

zatos, drága ruha, amelyben város-

szerte páváskodsz, valóságos botrány 

már ez is! A húgodat tegnap szidtam 
össze; de amit te művelsz, az még 

rosszabb. Ez már bosszúért kiált az 

égre. Csak ami rajtad van, ahogy 

nézem, tetőtől talpig, meg lehetne 

élni ebből a vagyonból, ha kamatra 

adná ki az ember. Százszor is meg-
mondtam, fiam, mennyire nem tet-

szik az a mód, ahogy élsz. Szörnyen 

adod a grófot. Hogy ilyen ruhákba 

öltözködhess, engem kell mindenem-

ből kivetkőztetned. 

CLÉANTE  Kivetkőztetni, én? 

Hogyhogy? 

HARPAGON  Mit tudom én! Hát 
honnan veszed a pénzt az ilyen ruha 

csináltatásához? 

CLÉANTE  Honnan, apám? Onnan, 

hogy játszom, s mivelhogy pártol a 

szerencse, a pénzt, amit nyerek, ma-

gamra költöm. 
HARPAGON  Nagyon rosszul te-

szed. Ha már pártol a szerencse a 

játékban, ki kellene használnod, a 

nyereséget rögtön ki kellene adnod 

megfelelő kamatra, hogy egy szép 

napon, amikor együtt van... Mert mi 

hasznod van, igazán szeretném tudni, 
hogy a többiről ne is beszéljek, ebből 

a rengeteg szalagból, amivel a fejed 

búbjáig tele vagy tűzve-fűzve, mint-

ha bizony néhány darab madzaggal 

nem lehetne éppoly jól odakötni ezt 

a nadrágot az ujjashoz! S kell is pa-
rókára pazarolni a pénzt, amikor az 

embernek itt a saját, természetes haja 

ingyen! Fogadni mernék, hogy ebben 

a parókában és szalagokban legalább 

húsz arany fekszik; húsz arany pedig 

kamatra kiadva évenként tizennyolc 

frank hat garast hoz, ha csak nyolc 
százalékkal számítom. 

CLÉANTE  Nem vonom kétségbe. 

HARPAGON  Hagyjuk, beszéljünk 

másról. Ö-hő! (Halkan, félre) Mintha 

jeleket váltanának, hogy elcsenjék az 

erszényemet... 

● Irodalom  

Borbereki Kovács Zoltán: Férfi portré 
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Rejtvény ● 

Rejtvényünkbe Jézusnak a Hegyi 

beszédben elhangzott egyik intelmét 

építettük be. 

 

Vízszintes: 

1. Az igevers első részlete, 12. Ezt a 

tanítványt ismerték fel három alka-

lommal nagypéntek éjszakáján (Mt 

26), 13. Súlyos, de leveszi, 14. Fek-

vőhely, 15. Csodálkozó felkiáltás, 

17. Épület és hegy része, 18. Rész-

ben altat! 19. Zsámoly, kis szék,  

21. Erdő széle! 22. Kérdő névmás, 

23. Élettér a sivatagban, 25. E szó 

régebb a hónap közepét jelölte (lásd: 

március 15), 27. Egy németül,  

28. Háromszólamú együttes, 29. A 

mesékben gyakori az ilyen hegy, 30. 

Vissza: hajfonat, 31. Tanítók Tudo-

mányos Konferenciája, 32. Tűzben 

megsemmisül, 33. Igyekezz,  

34. Óvóhelyben található! 35. Ilyen 

hullám is van, 36. Reménykedik, 

38. Szem közepe! 39. Heves megye 

székhelye, Gárdonyi Géza városa, 

41. Kötőszó, 42. Mutató határozó-

szó, 43. Teljes csend, 46. Pakolta? 

(é. f.), 48. Kálium vegyjele. 

 

Függőleges: 

1. Karácsony éjszakáján az angyal 

így nevezi meg a megszületett Mes-

siást (Lk 2,10-12; é. f.), 2. Részben 

ketyeg! 3. A dúr hangsor második 

tagja, 4. Pál apostol a második térítő 

útján itt kapja az európai elhívást 

(ApCsel 16,8‑11), 5. Az ilyen erőmű 

is elektromos áramot termel, 6. Álla-

tok lakhelye, 7. Ezt a nevet több 

mint tíz római pápa viselte, 8. Ráháb 

Jerikóban ilyen színű zsineget kötött 

háza ablakára (Józs 2,15‑21), 

9. Ókori mediterrán mondák gyakori 

szereplője (é. h.), 10. Tagadószó,  

11. Ez a világ sok bajt okoz a rend 

őreinek, 12. Ő a népek apostola. Ne-

vének jelentése: kicsiny, 16. Férfi-

név. Nevének jelentése: olajfa ültető, 

19. E folyó Szekszárd mellett ömlik 

a Dunába, 20. Nyugtalan, 22. Ez 

történik, amikor valamiből minden-

kinek odaadják az őt megillető részt, 

23. Az igevers második részlete, 

24. Gyakran használt igeképző,  

26. Fuga részlet! 27. Az ilyen kő sok 

bosszúságot okozhat, 29. Néha köd 

is teszi a tájon, azaz meg…, 30. Iraki 

váltópénz, 32. Épületek fedelének 

alsó része, 33. Sablon? 35. …búza: 

elágazó kalászú nemes búzafajta,  

37. Bátorkodott, merészelt, 39. Be-

cézett Emília, 40. Összevissza írá! 

42. Ghánai határfolyó, 44. Ezt a ren-

det orvos írja elő, 45. Középen meg-

vág! 47. Kiss Károly. 
 

Megjegyzés: A beépített igevers és a 

bibliai nevek a Károli fordítás sze-

rint írandók.  

Készítette: Zöld György 
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Az előző számunkban közölt  

Agytorna megfejtései: 
 

1.  A lányomnak az anyja csakis  én 

lehetek, aki ugyanakkor Erzsébetnek 

a lánya vagyok. A helyes válasz a c). 

2. Az egyenlőségjel utáni érték azt 

jelzi, hogy az egyenlőségjel előtti 

szám hány betűből áll. Tehát hat 

egyenlő hárommal. 

3. A gyógyult páciens a fertőzöttek-

hez nem léphet be kétszer (!), saját 

szobájába viszont 

igen. Ezért a 9-es 

szobába indul, 

majd visszatér és 

a 14-es terem felé 

folytatja útját. 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

 Pikáns paradicsomos csatni (chutney) 
 
Hozzávalók: 75 dkg paradicsom, 40 dkg piros húsú 

paprika, 20 dkg zöld húsú paprika, 5 cm gyömbér, 20 

dkg vöröshagyma, 10 szem szegfűbors, 1 ek. koriander-

mag, 1 ek. édesköménymag, 2 ek. olívaolaj, 10 dkg ma-

zsola, 1.5 dl  borecet, 15 dkg nyers nádcukor, 0.5 tk. só, 

2 db babérlevél, 2 tk. csilipehely. 

Elkészítés: A kereszt alakban bevágott, a szárrészüktől 

megszabadított paradicsomokat leforrázzuk, majd rövid 

pihentetés után hideg vízzel leöblítjük, meghámozzuk és 

negyedeljük. A kicsumázott, megmosott paprikákat csí-

kokra metéljük. A meghámozott gyömbért finomra ap-

rítjuk, a hagymát vékony cikkekre daraboljuk. A mo-

zsárban szétnyomkodott szegfűborsot, koriandert és kö-

ményt a lábosban felhevített olajon pirítjuk 30 másod-

percig, amíg illatozni kezdenek. Rádobjuk a hagymát, és 

kevergetve pároljuk 2 percig, majd a paprikával együtt 

további 2 percig. Hozzáadjuk az összes többi hozzáva-

lót, lassú tűzön felforraljuk, végül időnként megkeverve 

besűrítjük kb. 30 perc alatt. (Nem kell lefedni.)  

A csatnit az előkészített kb. 4,5 dl-es csatos vagy csava-

ros befőttesüvegekbe töltjük, és fejre állítva hűlni hagy-

juk 20 percig. Kb. 6 hónapig lehet eltartani.  

 

Szilva csatni (chutney) 
 
Hozzávalók: 1,5 kg szilva, 50 dkg cukor, 2 tk. chili,  

2 db kardamom, 1 teáskanál koriander, 1 tk. gyömbér-

por, 1 kk. ánizs, 1 csipet só, 50 g kókuszreszelék. 

Elkészítés: A szilvát jól megmossuk, kimagozzuk, és 

negyedekre vágjuk. A fűszereket egy mozsárban össze-

törjük. Magas oldalú lábasban feltesszük a szilvát főni. 

Hozzákeverjük az összetört fűszereket, a kókuszreszelé-

ket, és jól elkeverjük. Sűrű kevergetés mellett, lekvár 

sűrűségűre főzzük. Hozzáadjuk a cukrot, és jól elkever-

jük, hagyjuk, hogy egyet rottyanjon. Megkóstoljuk, ha 

nem elég édes, teszünk még hozzá cukrot, ha nem elég 

erős, teszünk hozzá még egy kis chili port. Jól kimosott, 

tiszta üvegekbe töltjük még melegen, a kupakjukat ráte-

kerjük, és megfordítjuk kupakkal lefelé. 15-20 perc múl-

va visszafordítjuk, és hagyjuk, hogy kihűljenek.  

 

Sárgabarack csatni (chutney) almával 

és hagymával  
 
Hozzávalók: 1250 g sárgabarack (héjastól), 3 közepes 

fej vöröshagyma,  4 gerezd fokhagyma, 2 db alma, 5 ek. 

cukor, 8 ek. fehérborecet (5%-os), 2 dl víz, 2 teáskanál 

gyömbérpor, 1 teáskanál szegfűszeg, 2 tk. fahéj, 2 teás-

kanál Erős Pista csípős paprikakrém, 1.5 teáskanál só, 

fekete bors ízlés szerint, 4 ek. napraforgóolaj, 1 csomag 

dzsemfix (3:1). 

Elkészítés: Az olajat egy lábasban felhevítjük, beletesz-

szük az apró kockákra vágott hagymát, és kicsit átpirít-

juk. A barackot és az almát kis kockákra vágjuk (4-5 

színesebb szemet félreteszünk, szintén apróra vágva), 

majd a hagymához adjuk. Hozzáadjuk a fűszereket (az 

Erős Pista elhagyható, ha valaki nem szereti, vagy nem 

bírja az erőset), egy kevés vizet, és lassú tűzön forraljuk. 

35 perc után belerakjuk a félretett barackot (így az már 

nem fő szét) és a dzsemfixet, majd még kb. 10 percig 

forraljuk. Forrón üvegekbe szedjük, lezárjuk, és 5 percre 

fejre állítjuk az üvegeket. 



Van már kenyerem, borom is van, 

van gyermekem és feleségem. 

Szívem minek is szomorítsam? 

Van mindig elég eleségem. 

Van kertem, a kertre rogyó fák 

suttogva hajolnak utamra, 

és benn a dió, mogyoró, mák 

terhétől öregbül a kamra. 

Van egyszerü, jó takaróm is, 

telefonom, úti bőröndöm, 

van jó-szivű jót-akaróm is, 

s nem kell kegyekért könyörögnöm. 

Nem többet az egykori köd-kép, 

részegje a ködnek, a könnynek, 

ha néha magam köszönök még, 

már sokszor előre köszönnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van villanyom, izzik a villany, 

tárcám van igaz színezüstből, 

tollam, ceruzám vigan illan, 

szájamban öreg pipa füstöl. 

Fürdő van, üdíteni testem, 

langy téa beteg idegeimnek, 

ha járok a bús Budapesten, 

nem tudnak egész idegennek. 

Mit eldalolok, az a bánat 

könnyekbe borít nem egy orcát, 

és énekes ifjú fiának 

vall engem a vén Magyarország. 

De néha megállok az éjen, 

gyötrődve, halálba hanyatlón, 

úgy ásom a kincset a mélyen, 

a kincset, a régit, a padlón, 

mint lázbeteg, aki föleszmél, 

álmát hüvelyezve, zavartan, 

kezem kotorászva keresgél, 

hogy jaj, valaha mit akartam. 

Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, 

a kincs, amiért porig égtem. 

Itthon vagyok itt e világban, 

s már nem vagyok otthon az égben.  

Kosztolányi Dezső 

Boldog, szomorú dal 


