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Erdélyi hallgatónak köszönhe-
tően menekült meg sok diák a 
január végi tűzesetben, amely 
a Károli Gáspár Református 
Egyetem budapesti, Ráday 
utcai kollégiumában történt. 
A magyarfenesi Lengyel Anna a 
segélynyújtásról, az isteni gond-
viselésről beszélt a Krónikának.

 » BEDE LAURA

„A z első dolog, ami eszembe 
jut a tűzesetről, az a gond-
viselés, hiszen olyan so-

kan megmenekülhettünk” – fogalma-
zott Lengyel Anna. A Kolozs megyei 
Magyarfenesről származó lány szá-
mos diáktársát értesítette a helyszínen 
arról, hogy tűz ütött ki a Károli Gáspár 
Református Egyetem budapesti, Rá-
day utcai kollégiumában, amely janu-
ár 23-án leégett. Mint lapunknak kifej-
tette, nagyjából egy időben vette észre 
néhány bentlakóval a fehér füstöt, és 
a folyósóra kilépve egy hatodéves teo-
lógus közölte velük, hogy tűz ütött ki.

Életmentés a tömény füstben
„Elszaladtam a poroltóért, és meg 
akartuk keresni a tűz forrását, de ha-
marosan olyan tömény és fekete lett a 
füst, hogy semmit sem lehetett látni. 
Így elkezdtük az embereket értesíteni, 
sorra bekopogtattunk minden szobá-
ba. A diákok közül sikerült mindenkit 
kimenekíteni, és az volt a csodálatos, 
hogy a legtöbben egyből komolyan 
vették, rögtön reagáltak, és kimentek 
az épületből” – részletezte a BBTE 
Református Tanárképző Karának har-
madéves diákja, aki jelenleg Mako-
vecz-ösztöndíjjal tanul Magyarorszá-
gon. Hozzátette, tanév közben több 
mint 160 ember lakik a bentlakásban, 
de a vizsgaidőszak miatt sokan ha-
zautaztak, ezért körülbelül 80 ember 
tartózkodhatott a kollégiumban.

Rendszeres vendége volt az intéz-
ménynek az a 45 éves férfi , aki életét 
vesztette a tűzben. A tanulók hozzá 
is bekopogtattak, de valószínűleg 
nem vette egyből komolyan a fi gyel-
meztetést. Lengyel Anna elmondta, ő 
néhány másodperccel később indult 
el az utolsó diákokhoz képest, akik 
kimenekültek az épületből.

A szándékos gyújtogatás következ-
tében leégett kollégium jelenleg lak-
hatatlan, a bentlakókat rendőri kísé-
rettel, sisakban és maszkban kis időre 
visszaengedték, hogy összeszedjék 
a megmaradt tárgyaikat. Az erdélyi 
hallgató szerint a legfelső szint káro-
sodott a leginkább, a második emele-
ten – ahol ő lakott – is nagy kár kelet-
kezett, az első szinten pedig nem volt 
tűz, viszont a tömény füst és a korom 
oda is eljutott, illetve az oltáskor a víz 
tönkretette a sok elektromos eszközt.

„Mert ahol van a ti kincsetek,
ott van a ti szívetek is”
„A meneküléskor volt bennem egy 
olyan gondolat, hogy vissza kellene 
menni a telefonért, laptopért, irato-
kért, de egy másik gondolat ezt úgy-
mond megsemmisítette. Úgy érzem, 
hogy ez nem a saját hiúságom volt, 
hanem az a szeretet, hogy a társai-
mat előbbre tartom, és ez nem egy 
emberi jellemző, hanem Isten jelen-
léte volt” – mondta Lengyel Anna. 
Hozzátette, lelkileg nem viselték meg 
nagyon a történtek, mivel nagyon 
gyorsan belátta azt, hogy több oka 
is van a hálára. „Amikor az udvaron 
sorra észrevettem a barátaim, isme-
rőseim arcát, hála töltött el. Később 
is mindegyre az jutott eszembe, hogy 
sokkal fontosabb az emberi élet, és 
bár ez a közösség valószínűleg soká-
ig nem lakik majd egy épületben, de 
jó, hogy mind élünk” – mutatott rá az 
egyetemista. Kifejtette, amikor kime-
nekültek, és látta, hogy lángokban 
áll az épület, nagyon hamar elszállt 
a szomorúsága, amint eszébe jutott 
a következő ige: „Ne gyűjtsetek ma-
gatoknak kincseket a földön, ahol a 
rozsda és a moly megemészti, és ahol 
a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a 
mennyben, ahol sem a rozsda, sem 
a moly meg nem emészti, és ahol a 
tolvajok ki nem ássák, sem el nem 
lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, 
ott van a ti szívetek is.” (Máté evan-
géliuma, 6. rész, 19–21. vers). Utólag 
kiderült, hogy a diáklány édesapja, 
Lengyel István református lelkész az-
nap ugyanerről az igéről prédikált az 
ökumenikus imahét keretében.

„Arra gondoltam, hogy odavesznek 
a tárgyak, könyvek, amelyek fontosak 
számomra, de mégis a legnagyobb, 

amivel rendelkezhetünk a földön, az 
életünk, az nem veszett oda, és a szá-
munkra legfontosabb emberek élete 
sem. Bár van egy ember, akinek nem 
sikerült kimenekülnie, és az ő halála 
nagyon megrázó volt, viszont még-
sem érzem úgy, hogy véglegesen le-
sújtó volna, mert van reménységünk a 
Krisztusban, aki érte is meghalt, és ez 
a családapa egész életében hűen val-
lotta és személyes megváltójának te-
kintette Jézust. Úgy gondolom, hogy a 
családjának is ez a legnagyobb vigasz-
talás” – hangsúlyozta Lengyel Anna.

 A Ráday-kollégium ügyében há-
rom budapesti fi atalt gyanúsítottként 
hallgattak ki közveszélyokozás miatt, 
de a tűzért felelős kamaszok bünteté-
sének várható tartama nem indokolja 
a letartóztatást, ezért védekezhetnek 
szabadlábon. Egyikük 16, a másik ket-
tő 15 éves. A három fi atal január 23-án 
egyikük otthonában találta ki, hogy 
valamit fel kellene gyújtani. Kétszáz 
forintból körömlakklemosót vettek, 
majd a Markusovszky térre mentek, 
hogy ott egy kukát vagy valami mást 
felgyújtsanak. A kollégium falának 
volt támasztva egy szivacs, azt az egyi-
kük lelocsolta a körömlakklemosóval, 
másikuk pedig meggyújtotta. Ezt kö-
vetően sietve távoztak a helyszínről. 
A tűzoltók a riasztást követően nyolc 
percen belül a helyszínre érkeztek, 
a kollégium épülete nagy terjede-
lemben, több szinten égett. A tűzol-
tás három órán át tartott, a végleges 
munkálatok másnap délelőttig tartot-
tak, a helyszínen mintegy száz tűzoltó 
dolgozott. Már az oltás során sikerült 
meghatározniuk, hogy hol keletkezett 
a tűz. A falhoz támasztott szivacs mö-
gött egy használaton kívüli ajtó volt, 
és a mögötte lévő berendezési tárgyak 
is begyulladtak. Az ajtó egy lépcső-
házba nyílt, amelynek tetején nyitva 
volt az ablak, így „mintegy kéményha-
tással” tudott a tűz terjedni. Ez volt az 
oka, hogy a tűzoltókat a kiérkezésük-
kor már komoly tűz fogadta.

Az elmúlt napokban az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület és a Magyar 
Unitárius Egyház is adományozási fel-
hívással fordult egyházközségeihez, 
valamint minden adakozó szándékú 
személyhez, és továbbra is várják a 
segítséget. Elérhetőségek, részletes 
információk a két egyházkerület hon-
lapján találhatók.
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Életértékelés egy tragédia után
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A mi szélhámosaink

Bár a kritikusok nem sorolják Steven Spielberg 
legütősebb alkotásai közé, a háromszoros Os-
car-díjas amerikai fi lmrendező Kapj el, ha tudsz 
című életrajzi fi lmje ettől függetlenül roppant 
élvezetes és tanulságos. Szakzsargonnal élve: 
odaragasztja a nézőt a fotelhez. A valós személy 
élettörténetét, megtörtént eseményeket feldol-
gozó mozi az Egyesült Államok egyik legnagyobb 
szélhámosának, Frank Abagnale-nek a kalandjait 
meséli el: miként tett szert a főhős dollármilliókra 
csekkhamisítás révén, hogyan sikerült elhelyez-
kednie az egyik amerikai légitársaságnál másod-
pilótaként, másutt gyermekorvosként és ügyvéd-
ként úgy, hogy semmiféle ez irányú végzettséget 
nem szerzett, diplomáit pedig hamisította.

Hogy a múlt héten Bukarestben leleplezett 
olasz álorvos látta-e a tizenhét évvel ezelőtt ké-
szült hollywoodi mozit, nem tudom, története 
azonban kísértetiesen hasonlít a tengerentúli 
imposztor sztorĳ ához. A Mathew Mode „művész-
néven” futó, magát esztétikai sebésznek kiadó 
Matteo Politi átverte a teljes román egészségügyi 
rendszert, beleértve állami és magánintézménye-
ket, hiszen az csak a második lépés volt, hogy 
bukaresti magánklinikákon sikerült elhelyezked-
nie és praxist folytatnia, ezt megelőzően azonban 
félig csalással, félig hatósági közreműködéssel 
beszerezte az ehhez szükséges dokumentumokat 
is. Miközben egy orvosi egyetemet végzett, a rezi-
densképzésen is túlesett szakembernek irdatlan 
bürokratikus akadályokat kell legyőznie, megany-
nyi hivatalban kell kilincselnie Romániában, amíg 
beszerzi a praxisra feljogosító engedélyeket, a 
parkolóőrből botcsinálta orvossá lett talján sar-
latán rendkívül rövid idő alatt megkapta a szük-
séges okiratokat, és nekilátott gyanútlan pácien-
sei „megszépítésének”. A Politi leleplezésének 
köszönhetően kirobbant botrány ismét rávilágít 
a romániai társadalmat, az állami intézménye-
ket teljesen behálózó korrupció elburjánzására, 
amelynek mértékét sokan hajlamosak ugyan vi-
tatni, folyamatosan bebizonyosodik azonban, 
hogy több mint egy évtizedes korrupcióellenes 
küzdelem ellenére még mindig rendszerszintű je-
lenséggel állunk szemben. A bukaresti álsebész, 
valamint az ügyének mediatizáltsága nyomán 
lebukott Ilfov megyei álfogorvos esete vélhetően 
polipszerű hálózat felgöngyölítését teszi lehetővé 
a hazai nyomozó hatóságok számára. És ki fog de-
rülni, hogy ennek a velejéig korrupt rendszernek a 
pillérei közé tartozik az egészségügyi, valamint az 
oktatási minisztérium, továbbá a szaktárcáknak 
alárendelt megannyi állami hivatal. Mert lehet 
bármekkora imposztor, bármilyen ügyes szélhá-
mos, megrögzött és meggyőzően hazudozó, a 
magát sebésznek kiadó olasz férfi  nem futhatott 
volna be közel egyéves „karriert” Romániában 
anélkül, hogy ne kapjon hathatós segítséget elő-
meneteléhez a rendszer korruptjaitól. Azoktól, 
akik kenőpénz vagy más ellenszolgáltatás fejé-
ben bármikor készek kĳ árni, aláírni, lepecsételni 
az engedélyt, legyen szó autópálya-kivitelezés-
ről, állami megrendelésekről vagy éppenséggel 
ügyvédi, szakorvosi praxisengedélyről. Mert ne 
legyenek illúzióink: miniszterelnökök, tárcave-
zetők, honatyák, önkormányzati elöljárók, más 
magas rangú politikusok és közszereplők elítélé-
se, a félelmetes betűszó, a DNA jogszerű, illetve 
ügyészi túlkapásokkal teli tevékenysége sem volt 
elég ahhoz, hogy megtisztítsa a hazai közéletet 
a megvesztegetés mételyétől, és elriassza a kor-
rumpálódás kísértésétől.

Az olasz sarlatán története ismét, sokadjára rá-
világít a közismert román mondás mögött lapuló 
mérhetetlen igazságra, miszerint „az élet túltesz a 
fi lmen” – Romániában legalábbis. Ám miközben 
a tengerentúli szélhámos, valamint fi lmbéli meg-
formálója egyaránt jó útra tért, hiszen lefülelése 
után elszegődött a Szövetségi Nyomozóirodához 
(FBI), a mi imposztoraink és korruptjaink ritkán 
látják be tévedésüket, ezért később sem látja 
hasznukat az állam, a társadalom.
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A január 23-ai Ráday utcai kollégiumtűzben egy 45 éves férfi  életét vesztette




