
MEBT HÍRLEVÉL 

2018. szeptember 12.  

Programjaink 

szeptember 24: 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt szeptember 24-én, 17 órakor a Nemzetek Házában dr. Tüske 

László: A természet a klasszikus arab költészetben c. előadásán. Bővebb info: MEBT honlap.  

A részvétel ingyenes, adományt szívesen fogadunk.  

 

Előzetes  

Szeretettel várunk majd minden érdeklődőt Rózsa Erzsébetnek a Közel-Kelet aktuális kérdéseiről 

szóló előadásán október 29-én.   

 

Rövidesen meghirdetjük az idei év ókori egyiptomi pályázatát, melyben az ÓEB a Hajótörött 

történetéről kér hagyományos technikákkal vagy számítógéppel készített képeket. A kiírás rövidesen 

olvasható lesz a honlapon.   

 

MEBT közlemények 
Megváltozott a Társaság számlaszáma:  OTP 11705008-22531403-00000000. A honlapon is 

frissítettük.  Kérjük, hogy a tagdíjakat ezentúl ezen a számon fizessék be.  

Köszönjük azon tagtársaink támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-t a Társaság javára 

ajánlották fel. 

A 2018. év ókori egyiptomi emléke a Szépművészeti Múzeum udzsat szem amulettje lett, ennek 

kapcsán különböző játékok találhatók a Fáraók Földjén rádióműsor facebook oldalán.  

 

Partnerünk 

Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem   
megkezdte éves rendes előadásait. Részletek a Vámbéry honlapján olvashatók.  

2018. október 19 és november 2 közötti időszakra meghirdette egyiptomi tanulmányútját, melynek 

során a Nílus völgy nevezetességein kívül sivatagi élményekkel is gazdagodnak a résztvevők.  Az 

útiterv ezen a linken olvasható, további felvilágosítás itt kérhető: vambery@vambery.net.  

http://www.mebt.hu/hu/esemeny/2018-09-24tuske-laszlo-termeszet-klasszikus-arab-kolteszetben
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.irodalmak/index.asp_id=693.html
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.irodalmak/index.asp_id=693.html
http://www.mebt.hu/hu/tartalom/ado-1
http://www.mebt.hu/hu/tartalom/ado-1
https://www.facebook.com/F%C3%A1ra%C3%B3k-F%C3%B6ldj%C3%A9n-371451529860473/
http://www.vambery.net/
http://www.mebt.hu/hu/tartalom/egyiptomi-utazas-vambery-armion-keleti-szabadegyetemmelg
mailto:vambery@vambery.net


 

Hírek, érdekességek Egyiptomból  

 

Kopt újév   

A kopt újév tegnap, szeptember 11-én kezdődött a Nayrous ünneppel (اروز  és ezzel kezdetét ,(ن

vette Tout (Thot) hónapja, ami az ókori Egyiptomban is az újév első hónapja volt (áradás évszak).  

Egy népszerű elmélet szerint az ünnep ókori egyiptomi eredetű, és neve a bohairi dialektusban a 

–nak nevezett „folyók ünnepe”. Ez keveredett össze a perzsa Nowruz ünneppel, és 

maradt fenn arabosított formában. Az ünnep fontos eleme a testi-lelki tisztaság biztosítása, a 

megbékélés a világgal és önmagunkkal.  

A kopt évszámítás Diocletianus uralkodásával indul Kr.u. 284-ben, amikor a keresztényüldözés 

következtében sokan életüket vesztették. Ezért szokták a kopt évszám mellé az A.M. (Anno 

Martyrum) a „mártírok éve” rövidítést tenni.  (A zsidó évszámítás A.M. feloldása viszont „anno 

mundi”).  

 

A koptok ekkor ünneplik Szent Bertalan (János Evangéliumában Nathanaél) mártíromságát is. Ő 

a 12 apostol egyike volt, aki az Arany Legenda szerint Jézus halála után Itáliában, majd 

Örményországban hirdette az Evangéliumot. Itt halt meg Kr.u. 60k. Erre utal Michelangelo 

festménye a Sixtusi kápolnában. (A szegedi szűcsök és a jászberényi csizmadiák védőszentjüknek 

választották.)  

Az egyiptomi hagyomány szerint Péterrel együtt a Kharga oázisba ment prédikálni. Az 

igehirdetés közben csodákat is tett, például a város kormányzójának halott fiát felélesztette. 

Útját a berbereknél folytatta, majd kelet felé vándorolt, ahol Agrippa király bőrzsákban a 

tengerbe vettette.   

Ereklyéit 938-ban Rómában a tiszteletére épült templomban helyezték el. Ez a Tiberisz folyó  

szigetén, az Aszklépiosz szentély helyén épült. A gyógyítás védőszentjeként tisztelték.  A 

keresztény hagyomány ördögűzőként tartja számon.  

 

A kopt Synaxariumban (szentek élete a naptári év rendje szerint) ezen kívül szent Melüosz / 

Militus, máshogy Avilius vagy Sabellius halálát is említik, aki 12 évig volt alexandriai püspök. 

Kr.u. 83-ban választották meg, Domitianus császár 15. évében. Egyiptomon kívül Küréné és 

Núbia keresztény hívei is fennhatósága alá tartoztak. Jámborságáról és gondoskodásáról volt 

híres.  

A hagyomány szerint Szent Márk evangélista sírja mellett temették el az alexandriai Baucalis 

templomban. A Bukolu negyed tengerparti templomáról feltételezik, hogy egy Szerapisz kápolna 

romjaira építették rá. A templom a Kr.u. 5. századig működött, ma már nem tudjuk pontosan hol 

helyezkedett el.  

 


