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a Máltai Szeretetszolgálat adományvonala
Hívásával 250 forinttal támogatja 
a Szeretetszolgálat tevékenységét.

Történelmet 
alakító máltaiak

Ócsa: 
nem valóságshow

Miklós püspök 
Mürából

„Imádkozzunk 
egymásért és 
hordozzuk együtt 
a terheket!”
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„Már az is hatalmas ajándék volt számomra, 
hogy személyre szóló meghívást kaptam a 
Szentatyától egy koncelebrációs szentmisére. 
Fogalmam sem volt, hogy ez hogyan fog tör-
ténni. Amikor reggel megjelentem és körül-
néztem a Szent Márta-házban, láttam, hogy 
rajtam kívül még tíz-tizenkét pap volt ott, be-
invitáltak bennünket egy helyiségbe, ahol fel-
öltözhettünk. Az egyik szervezô külön hívott 
engem, hogy én az oltárnál a Szentatya mel-
lett fogok állni, illetve a kánonnak egy részét 
nekem kell majd imádkozni” 

„Egyedül, lassú járással megjelent a Szent-
atya. Az elsô impresszióm az volt, ez az em-
ber ijesztô terheket hordozhat. Valahogy az 
volt a benyomásom, hogy nagy súlyokat ci-
pel. Kedvesen megérkezett és elkezdôdött a 
szentmise. A Szentatya mondott egy rövidke 
homíliát, amelyben a századosról volt szó, aki-
nek a katonája megbetegedett és kérte Jézus 
segítségét, hogy gyógyítsa meg ezt az embert. 
A Szentatya ezt a képet vetítette elénk, mert 
végeredményben ez a mi életutunk. Hogy 
odafigyeljünk arra, aki bármilyen gonddal és 

bajjal küszködik és álljunk mellé Jézus erejé-
vel és a kegyelem segítségével”.

Kozma Imre atya a szertartás végén a 
Szentatyával folytatott néhány perces, fé-
lig németül, félig olaszul lezajlott személyes 
beszélgetésérôl is beszámolt. „Megható volt az 
is, hogy pontosan tudta a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat szerepvállalását. Szintén meg-
érintette a szívemet, hogy külön megköszönte, 
hogy a Betegápoló Irgalmasrend kötelékébe 
léptem 1996-ban, és jelenleg Magyarorszá-
gon három Irgalmasrendi kórház mûködik, 
a három katolikus egészségügyi intézmény. 
A szentmise után volt lehetôség arra, hogy 
köszöntsük a Szentatyát. Elég sok ajándékot 
hoztam: máltai ajándékokat és irgalmasrendi 
ajándékokat. Egy aprócska egy tizedes szent-
olvasót vettem elô és megmutattam neki, hogy 
ez is egy máltai produktum, ezt osztogatjuk, 
és nagyon sokan örömmel fogadják el azzal 
a feltétellel, hogy naponta egy egytizedet el-
imádkozzák. Nagy örömmel hallgatta ezt. És 
amikor a mondandóm vége felé jártam, akkor 
az imádságra reflektált és azt mondta: „Imád-

kozzunk egymásért és osszuk meg a terhein-
ket!”. Számomra ez volt az Ô üzenete: imád-
kozzunk egymásért és hordozzuk együtt a 
terheket. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom: 
az emberiség terheit. 

Amikor ez a pár szó elhangzott közöttünk, 
akkor tovább mutogattam az ajándékokat, töb-
bek között egy máltai könyvet és azt, hogy a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelvényét, a 
nyolcágú csillagkeresztet viselik mezükön a 
székesfehérvári labdarúgó csapat tagjai és 
sok száz kicsi gyerek. Róluk hoztam egy fotót, 
szenzációs impresszionáló képet. Amikor ezt 
mutattam, akkor elmosolyodott. Akkor jelent 
meg elôször a részérôl az oly megszokott, ked-
ves mosoly. Azt mondta: „a jövô!” – mesélte 
Kozma Imre atya. 

„Büszkék és boldogok lehetünk, hogy mi a 
máltaiak kötelékében és az Irgalmasrendiek 
szeretett közösségében azokat a feladatokat 
végezzük, amelyeket a Szentatya is elénk ál-
lít, mint küldetést. Nem véletlen sem a mál-
taiaknak, sem az irgalmasoknak a küldetése! 
Az élet ütôerén tartjuk a kezünket! Vagyis 

„Imádkozzunk
egymásért és hordozzuk
együtt a terheket”

aktuális

Ferenc pápával koncelebrált együtt 

december 2-án reggel a Szent 

Márta-házban Kozma Imre atya, 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

alapítója és elnöke, aki idén ünnepli 

pappá szentelésének 50. évforduló-

ját. A szertartás után a Vatikáni 

Rádiónak mesélt élményeirôl. 

A tudósítást közlô Magyar Kurír 

anyagát lapszemléztük.

Kozma Imre atya 
Ferenc pápával misézett együtt
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Három kerekesszékes és egy mozgásában 
korlátozott vendéggel és négy kísérôvel láto-
gattak el a Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-
Magyarországi Régiójának képviselôi nov-
ember 11-én Kismartonba, hogy ünnepélyes 
fôpapi szentmisén vegyenek részt. A dr. Báthy 
Andrásné régiótitkár vezette zarándoklathoz 
csatlakozott Ugron Imre, a Magyar Máltai 
Lovagok Szövetségének ispotályosa, Karácso-
nyi Miklós, a Német Nyelvterületi delegáció 
vezetôje és két további rendtag. A szentmisét 
Zsifkovics Ägidius kismartoni püspök celeb-
rálta, az ünnepségen részt vett a burgenlandi 
tartomány kormánya is. 

közünk van egymáshoz akkor is, ha szegény 
valaki, sôt elsôsorban akkor kell külön egy-
másra figyelni, vagy ha beteg valaki, hiszen 
a legkiszolgáltatottabb ember a beteg ember. 
Tehát ha helytállunk, akkor valóban igaz az, 
amit a Szentatya is kért, hogy azokat a terhe-
ket részben átvesszük, amik az egyház terhei 
is kell, hogy legyenek. Ezek olyan feladatok, 
melyeket valóban a társadalomnak is vállal-
ni kell, ezek társadalmi kérdések, de nekünk 
Krisztusi küldetésünk van. És Krisztus pon-
tosan oda küld bennünket, ahol Ô tartózkodik 
és Ô maga mondta, hogy a kicsinyekben a sze-
gényekben mindig megtalálhatjuk Ôt, tehát 
akkor nem kell nekünk keresni Jézust, mert Ô 
maga megmondta, hogy hova menjünk és hol 
találhatjuk meg Ôt. Ez egy csodálatos élmény 
volt a számomra ebbôl a szempontból is. Még 
egy gondolat motoszkált bennem: mi Krisztus 
követségében járunk, mint minden hívô em-
ber, de ahogy a Szentatya mellett álltam ezen 
a szentmisén, és aztán amikor a búcsúzáskor 
mondotta, hogy imádkozzunk egymásért és 
hordozzuk a közös terhünket, akkor arra is 
gondoltam, hogy most már annak az ember-
nek az üzenete is meghatározza az utamat, az 
utunkat, aki valóban felismerte, hogy ezen a 
közös úton közös terheink vannak. És csak kö-
zös örömeink akkor lesznek, ha ezeket a közös 
feladatokat valóban elvállaljuk.”

2013 különös évforduló a 
Máltai Lovagrend, illetve 
a Rend magyar tagozata és 
segélyszervezete életében:
900 éve lett a Máltai Lovag -
rend szuverén, 85 éve 
alakult újra a Magyar Máltai 
Lovagok Szövetsége, illetve 
25 éve alakult meg a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat. 
Ezen évfordulók alkalmából 
szerveztünk októberben 
Budapesten egy nagyszabású
közép-kelet európai emlék-
ünnepséget és konferenciát, 
amelyen a Rend nagymeste-
re és kormánya is részt vett.
E történelmi eseménysorozat-
ról kaphatnak olvasóink be-
nyomást jelen kiadásunkban.   

Számunkból megismer -
hetik Habsburg-Lotharingiai 
Mihályt, a Máltai Lovag-
rend újonnan kinevezett, 
Magyarországra akkreditált 
Nagykövetét, ki a Máltai 
Híreknek adott interjút. 
Megtalálhatják Kozma Imre 
atya legfrissebb beszámoló-
ját abból az alkalomból, hogy 
decemberben együtt misé-
zett Ferenc pápával. Fogad-
ják szeretettel sorainkat.

Bensôséges adventi 
készülôdést és áldott kará-
csonyi ünnepeket kívánok.

beköszöntôtartalom

Konferencia

Történelmet alakító 
máltaiak
4. oldal

Konferencia

Magyarország és a 
Szuverén Máltai 
Lovagrend kapcsolata
5. oldal

Konferencia

Kik lesznek a jövô
lovagjai és dámái?
7. oldal

Interjú

Habsburg-
Lotharingiai Mihály 
hazatérése
8. oldal

Háttér

Ócsa: nem 
valóság show
10. oldal

Történelem

Mürai Szent Miklós 
püspök
12. oldal

Nekrológ

In memoriam
Kállay András
14. oldal

Nekrológ

Szentgyörgyváry 
Károly
15. oldal

Arcok, sorsok 
a Nyugati aluljáróban
16. oldal

Bajnokok futottak
a gyerekekért
16. oldal

Kedves
Olvasó!

Kismartoni 
Szent Márton napi 
ünnepség

Tisztelettel,
SZ A BAdHEgÿ

PÉTER

A Máltai Lovagrend 
magyarországi 

kommunikációs vezetôje

1. Egy aprócska szentolvasót vettem 
elô és megmutattam neki.

1
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A 900 éves Szuverén Máltai Lovagrend 
(SZML) háromnapos konferenciájának nyitó-
rendezvénye a Parlamentben rendezett em-
lékülés volt. 

Motiváció nélkül a karitatív munka csak 
jótékonykodás, ezt az alapelvet azonban a 
szocialista rendszer kiölte a társadalomból 

– jelentett ki Lezsák Sán-
dor, az Országgyûlés alel-
nöke a 900 éves Szuverén 
Máltai Lovagrend (SZML) 
háromnapos konferenciájá-
nak köszöntôjében. Lezsák 
Sándor köszönetet mondott 
azért a 900 esztendôs „tör-
ténelmi valóságért”, amely „a 
jövendôt is hordozza magá-
ban, a keresztény Európa és 
Magyarország jövôjét”. Be-
szédében tolmácsolta Kövér László házelnök 
üdvözletét is.

Emlékeztetett arra, hogy Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes „kormányközi meg-
állapodást” kötött a lovagrenddel 2011-ben 
Rómában, az oktatásról és a szociális intéz-
ményrendszerrôl.

Semjén Zsolt, felidézve a lovagrend törté-
netét elmondta, hogy az 1956-os forradalom 
idején a lovagok segélyszállítmányokat juttat-
tak Magyarországra, és a forradalom Vörös 
Hadsereg általi eltiprása után segítséget nyúj-
tottak a magyar menekülteknek. Hozzátette: 
1989. február 4-én alakult meg a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat (MMSZ).

Mint mondta, retorikai túlzás nélkül 
állítható, hogy mindennek világtörténelmi 
jelentôsége volt. döntô módon járult hozzá 
a szeretetszolgálat a keletnémet menekültek 
ügyének felkarolásával ahhoz, hogy Magyar-
ország - átengedve a menekülteket Ausztriába 

- megnyitotta a vasfüggönyt, lényegileg hozzá-

járulva a szocializmus összeomlásához és a két 
német állam egyesüléséhez.

Emlékeztetett arra is, hogy 2010. novem-
ber 29-én az Országgyûlés elsöprô többséggel 
megszavazta azt a kétoldalú együttmûködési 
megállapodást, melynek értelmében a málta-
iak az egyházival azonos támogatást kapnak 
minden közfeladatot ellátó tevékenységükhöz.

Szólt arról is, hogy amint a világon min-
denütt, úgy Magyarországon is gondot jelen-
tenek a jogalap nélküli, úgynevezett lovag-
rendek, legfôképpen az ál-máltai rendek. Az 
ezekkel szembeni fellépése a rendnek jogilag 
nehézkes, sok esetben védjegyjogi vitává vá-
lik, megnyugtató eredmény nélkül. A rend 
részérôl visszatérô jogos igény az ezekkel 
szembeni hatékony állami fellépés - mondta a 
kormányfô helyettese.

Kozma Imre, az MMSZ elnöke arról be-
szélt, hogy a konferenciával ünneplik a 85 
éves Magyar Máltai Lovagok Szövetségét 
(MMLSZ) és a 25 éves Magyar Máltai Sze-

retetszolgálatot is. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a máltaiak elôdei „hôsök voltak, akik ke-
resztény értékekért harcoltak”, hogy segítsék 
a szegényeket és gyógyítsák a betegeket. Úgy 
fogalmazott: a mai lovagok a „bravúr embe-
rei”, mert „a világban tapasztalható rosszat a 
jóval gyôzik le”. Meglátása szerint „ez a lovag-
rend sziklára épült”, és „a Szûzanya oltalma 
alá helyezi küldetését”. Szólt arról is, hogy a 
máltai lovagrend már a 12. század elsô felében 
jelen volt Magyarországon.

A konferencia résztvevôit Kállay Ubul 
Tamás, az MMLSZ elnöke köszöntötte. Az 
eseményen beszédet mondott mások mellett 
Fra’ Matthew Festing, a Szuverén Máltai Lo-
vagrend nagymestere, Angelo Acerbi, Vatikán 
1990-1994 közötti magyarországi apostoli 
nunciusa és Albrecht Freiherr von Boeselager, 
a Lovagrend nagyispotályosa is.

Kállay Ubul Tamás az ünnepség utá-
ni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a 
máltai tevékenységnek komoly múltja van a 
térségben. 1948-ban emigrációba kényszerí-
tették ôket, de a rendszerváltozás után visz-
szakapták a budai Várban a palotájukat is. Az 
évforduló alkalmat ad arra is, hogy a jövô fel-
adatait meghatározzák, s ez lesz a szombati 
ülésük egyik témája.

Habsburg Mihály, a Lovagrend Magyar-
országra akkreditált nagykövete megjegyez-
te, hogy nagykövetségük abban a palotában 
mûködik a budai Várban, amelyet 1928-ban 
megvett a lovagszövetség.

A 900 éves Lovagrendnek a világ 104 
országában van diplomáciai képviselete. A 
római katolikus egyház legrégibb vallási 
karitatív rendjének önállóságát 1113-ban is-
merte el a pápa. A rend öt kontinens 120 or-
szágában teljesít humanitárius missziót. Ma-
gyarországi szervezete az MMLSZ, karitatív 
szervezete pedig az MMSZ.

Regionális emlékkonferenciát 

tartott október 11. és 13. között 

Budapesten a Szuverén Máltai 

Lovagrend.

Történelmet
alakító máltaiak

konferencia

900 éves a Lovagrend,
85 éves a Magyar Szövetség, 
25 éves a Szeretetszolgálat
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Az ezeréves magyar állam és az SMOM törté-
nete szorosan összefonódik egymással.

A rend 1138-ban telepedett meg Magyar-
országon. A mongol invázióval szemben 1241-
ben jelentôs szerepet vállaltak a muhi csatá-
ban. II. András szentföldi keresztes hadjárata 
során 1217-ben jogi donátus lett (a híres fres-
kó a vallettai nagymesteri palotában látható). 
A XVI. századi török hódoltság idején birto-
kaik jelentôs részét elvesztették. A XVII. szá-
zadi magyarországi lovagok közül kiemelendô 
Kollonich Lipót esztergomi érsek, aki pappá 
szentelése elôtt máltai lovag volt, parancsnoki 
beosztást viselt Máltán. 

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 
1928-ban alakult meg, majd a világháború után, 
a kényszerû emigrációt követôen, a magyar 
szövetség 1954-ben Rómában szervezôdött 
újjá. Méltó, hogy megemlékezzünk itt ôrgróf 
Pallavicini Hubertrôl, báró Apor gáborról 
(volt szentszéki nagykövetünkrôl), valamint Kállay Kristófról 
(aki az SMOM szentszéki követe volt). Az 1956-os antikom-
munista forradalom idején a lovagok segélyszállítmányokat 
juttattak Magyarországra, illetve a forradalom Vörös Hadsereg 
általi eltiprása után segítséget nyújtottak kétszázezer magyar 
menekültnek. Megemlítendô, hogy ez döntôen járult hozzá az 
osztrák máltai szeretetszolgálat megalakulásához. A Szovjet-

unió összeomlása után 1989. 
február 4-én alakult meg a 
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat. Retorikai túlzás nélkül 
állíthatom, hogy mindennek 
világtörténel mi jelentôsége 
volt, hiszen döntô módon 
járult hozzá a keletnémet 
menekültek ügyének felka-
rolásával ahhoz, hogy Ma-
gyarország, átengedve ôket 
Ausztriába, megnyitotta a 
vasfüggönyt, lényegileg hoz-
zájárulva a szocializmus ösz-
szeomlásához és a két Né-
metország egyesüléséhez. 
Az MMSZ ’98 óta kiemelten 
köz hasznú szervezet, igen 
jelentôs állami támogatással. 
Mára a legnagyobb karitatív, 
szociális intézmény, amely-
nek munkájához mintegy 
húszezer önkéntes kapcso-
lódik. Külön köszönetet kell 

mondanunk a szeretetszolgálat vezetôjének, Mons. Kozma 
Imre apostoli protonotárius, máltai káplánnak, akit Magyaror-
szágon mindenki csak Imre atyaként tisztel. 

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 1996. január 27-
én tért vissza Rómából a Budai Várba. Az újjászervezésben 
kiemelkedô szerepe volt O’sváth györgy korábbi elnökünknek 
és Kállay Ubul Tamás jelenlegi elnökünknek. (O’sváth györgy 

A rend 1138-ban telepedett meg 

Magyarországon. A mongol invázió-

val szemben 1241-ben jelentôs 

szerepet vállaltak a muhi csatában. 

II. András szentföldi keresztes had-

járata során 1217-ben jogi donátus 

lett (a híres freskó a vallettai nagy -

mesteri palotában látható). A XVI. 

századi török hódoltság idején bir-

tokaik jelentôs részét elvesztették.

A XVII. századi magyarországi lo-

vagok közül kiemelendô Kollonich 

Lipót esztergomi érsek, aki pappá 

szentelése elôtt máltai lovag volt, 

parancsnoki beosztást viselt Máltán. 

Magyarország és a
Szuverén Máltai 
Lovagrend kapcsolata

Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes 
beszéde a konferencián

Az ezeréves magyar állam és az SMOM

története szorosan össze fonódik egymással.

konferencia
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A diplomáciai kapcsolatok keretében számos hivatalos 
államfôi látogatásra került sor: Fra’ Andrew Bertie nagymes-
ter 1993-ban, 1996-ban és 2004-ben tett hivatalos látogatást 
Magyarországon. Fra’ Matthew Festing nagymesterünket pe-
dig 2009-ben kétszer köszönthettük hazánkban. göncz Árpád 
1997-ben, Mádl Ferenc 2002-ben, Sólyom László köztársasági 
elnök úr pedig 2006-ban tett hivatalos látogatást a rend római 
központjában. A teljesség igénye nélkül, de ki kell emelnem a 
’97-es novemberi látogatást, amikor a magyar elnök egyúttal 
részt vett Apor Vilmos gyôri püspök boldoggá avatásán, aki-
nek személyében a Szentatya elôször emelt a boldogok sorába 
magyar máltai rendtagot. 

Mint sajnos a világon mindenütt, nálunk is bizonyos prob-
lémát jelentenek a jogalap nélküli, úgynevezett lovagrendek, s 
legfôképpen az ál-máltai rendek. Az ezekkel szembeni fellépé-

se a rendnek jogilag nehézkes, 
sok esetben védjegy- jogi vi-
tává válik megnyugtató ered-
mény nélkül. A rend részérôl 
visszatérô jogos igény az 
ezekkel szembeni haté-
kony állami fellépés. Ezért 
Kussbach Erikkel és Kállay 
Ubul Tamással való hivata-
los tárgyalásaimat követôen 
Magyarország legfôbb ügyé-
sze keresetet indított a Fô-
vá rosi Bíróságon az ál-má l tai 
rendekkel szemben. Ennek 
a jogalapját az említett szer-
zô dés azon pontja alkot-
ja, amely kimondja, hogy a 
szerzôdô felek biztosítják 
egy más nevének és szimbó-

lumainak védelmét. Azt gondolom, hogy a rend egésze szem-
pontjából jelentôsége van annak, hogy nem a rendnek kell pe-
reskednie, hanem maga az államhatalom lép fel az ál-máltai 
rendekkel szemben a törvény teljes szigorával. 

Fôméltóságú úr, kérem, engedje meg, hogy kifejezzem a 
Kormány részérôl a SMOM és szolgálata iránti legmélyebb 
nagyrabecsülésünket, tiszteletünket és köszönetünket!

elnök úrral kapcsolatban hadd említsem meg, hogy bíztatá-
sára használtuk ki rendi szempontból Magyarország és az 
ortodox egyházak jó kapcsolatait, és ennek keretében állítot-
ta ki moszkvai látogatásom során az Orosz Ortodox Egyház 
Patriarchátusa azt a nyilatkozatot, amelyben deklarálja, hogy 
semmilyen „orosz ágat” nem tekint legitimnek, és csak és 
kizárólag a római SMOM-et ismeri el.) A magyar szövetség 
173 tagjának – a magyar történelem viharaiból következôen 
– egyharmada él Magyarországon. Ugyanakkor magyar mál-
tai lovagok vannak a Felvidéken és Erdélyben, tekintve, hogy 
nem létezik önálló szlovák szövetség, és a magyar rendtagok 
Romániában is többségben vannak. Megható élményünk volt, 
hogy 2012-ben hivatalos romániai látogatása keretében együtt 
lehettünk nagymesterünkkel nemzeti szentélyünkben a csík-
somlyói búcsún. 

Az SMOM 1925-ben 
követséget állított fel Buda-
pesten, majd a rendszer-
változtatást követôen, 1990. 
július 13-án, Antall József 
kormánya idején megtörtént 
a diplomáciai kapcsolatok 
helyreállítása. 

Rendkívüli jelentôségû, 
hogy Kussbach Erik nagykö-
vet úr és szerény személyem 
által folytatott tárgyalásokat 
követôen 2010. november 29-
én a Magyar Országgyûlés 
elsöprô többséggel megsza-
vazta azt a kétoldalú együtt-
mûködési megállapodást, 
mely  nek értelmében a máltai-
ak az egyházéval azonos tá-
mo gatást kapnak minden közfeladatot ellátó tevékenységük 
so rán. A ratifikációs okmányokat Rómában 2011. március 9-én 
cse réltem ki Fra’ Matthew Festing nagymesterünkkel. Európai 
uniós precedens szempontjából is fontos ez a megállapodás. 
Ugyanis Magyarországon az egyházi jogi személyek – legyen az 
iskola, kórház, szociális intézmény – fillérre ugyanazt az állami 
támogatást kapja, mint a hasonló feladatot ellátó állami intéz-
mény. Tehát: Magyarország teljességében ismeri el a máltaiakat:

1. mint szuverént: diplomáciai státusban, 
2. mint a katolikus egyház szerzetesrendjét: az egyházi 

jogi személyeket megilletô státusban. 
3. A szeretetszolgálatot, a máltai alapítványokat és min-

den máltai intézményt: egyesületi jogi személyiségi 
státusban. de ez utóbbiakat úgy tekintjük finanszírozá-
si szempontból, mintha egyházi jogi személyek lenné-
nek. Nem titkolom, hogy emiatt a nagyvonalúság miatt 
értek minket bizonyos kritikák, sôt támadások, nekünk 
azonban meggyôzôdésünk, hogy mindez nem kizáró-
lag a rend érdekeit szolgálja, hanem egyúttal Magyar-
országét és a magyar népét. Ezért erre a szerzôdésre 
büszkék vagyunk. 

1. Kussbach Erik korábbi nagykövet 
kitüntetése

1
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Habsburg Lotharingiai Mihály nagykövet 
arról beszélt, hogyan védhetjük meg hitün-
ket az egyre inkább embertelenné váló, csak 
a pénzzel és egyéni érdekekkel foglalkozó 
világunkban. Feltette a kérdést: mit is tehe-
tünk hitünk védelmében a 21. században? 
Fontosnak nevezte, hogy szabad akaratunk és 
szabadságunk ne váljon szabadossággá. Ter-
mészetesen nem adott teljes körû választ, de 
érdekes hozzászólásokat generált. Mindenki 
egyetértett abban, hogy a Máltai Lovagrend 
elsôdleges feladata a hit mellett való kiállás és 
a személyes példamutatás.

Albrecht Boeselager nagyispotályos arról 
adott átfogó képet, milyen hatalmasra nôtt a 
szükség az egész világon. Nemcsak az egyre 
nagyobb természeti katasztrófák állítják ki-
hívás elé a rendet, hanem a gazdasági válság 
kapcsán megnövekedett szegénység is. Szá-
mos országban süllyednek le egyre többen 
a mélyszegénységbe. Feladat tehát van elég. 
Fontos, hogy ehhez megtaláljuk azokat, akik 
elhivatottan vállalják a betegekkel és szegé-
nyekkel való foglalkozást. Nem elég egyszer 
segíteni. Igazi sikereket akkor érhetünk el, ha 
folyamatosan képesek vagyunk ezt a nehéz 
szolgálatot végezni.

Szorosan kapcsolódott ehhez gyôri-dani 
Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
ügyvezetô alelnöke, aki számos olyan projek-
tet ismertetett, amelyet már évek óta végeznek, 
de bemutatott néhány olyat is, ami újonnan 
került a palettára. A Szeretetszolgálat munká-
jához is nagyon sok hozzászólás érkezett. Ne-
hézségként terítékre került az önkéntesek öre-
gedése és az a törekvés, hogy minél több fiatalt 
tudjanak megnyerni áldásos munkájukhoz.

Ehhez az utolsó gondolathoz kapcsoló-
dott Szabadhegy Kristóf, a Magyar Máltai 

Lovagok Szövetségének kincstárnoka, aki 
a „máltai identitásról” és annak napjainkban 
és a jövôben betöltött szerepérôl beszélt. Ki-
emelte, hogy mekkora jelentôséggel bír a jövô 
dámáinak és lovagjainak kiválasztása, amihez 
elsôsorban a jelenlegi rendtagok példamutatá-
sa fontos. Valószínûleg nem véletlenül érkezett 
sok hozzászólás ehhez a témához (különösen 
külföldi vendégeinktôl), hiszen jövônk azon 
áll vagy bukik, hogy tovább tudjuk-e építeni 
azt, amit elôdeink 900 évvel ezelôtt elkezdtek.

Az uralkodó Nagymester végig aktívan 
részt vett a kerekasztal beszélgetésben ma-
gára vállalva a legnehezebb kérdések meg-

válaszolását. Ebbe a csokorba tartozott az is, 
hogyan nyerjük meg célkitûzéseinknek azokat 
a fiatalokat, akik személyiségük, hozzáállásuk 
és családi indíttatásuk alapján nagyon alkal-
masak lennének a rendtagságra, de anyagi 
nehézségeik miatt ezt nem tudják vállalni. 
Ôeminenciája erre azt az ígéretet tette, hogy 
kész minden ilyen esetet egyenként mérlegel-
ni. Ez reményt ad arra, hogy számos esetben 
a Szövetség túlléphet majd ezen nehézségen.

A kerekasztal olyan sikeres volt és akko-
ra aktivitást váltott ki a jelenlevôkbôl, hogy 
a moderátornak a Rend katonai fegyelmére 
kellett hivatkoznia. Így tudta csak idôben be-
zárni az ülést.

November 12-én 

délutánra újra 

megtöltöt tük a Duna 

Palota dísztermét. 

Ekkor került ugyanis 

sorra a konferencia

leg nagyobb érdeklô-

désre számot tartó 

ülése, hiszen a beszél-

getés a jövônkrôl 

szólt. Három témára 

összpontosí tottak a 

kerekasztal résztvevôi, 

akik elôször lehetôséget 

kaptak arra, hogy 

rövid bevezetôt tart-

sanak.

Kik lesznek a jövô 
lovagjai és dámái?

Kerekasztal
a konferencián

1. A tanácskozás résztvevôi a 
 Parlament lépcsôjén

1

konferencia
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• A Szuverén Málai Lovagrend 

nagykövetségén, a Fortuna ut-

cában beszélgetünk, amely épü-

lethez, mint mondta, személyes 

emlékek fûzik. •

–Így van, 85 évvel ezelôtt a Lovagrend magyar szervezete, 
a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége pont ebben az épület-
ben alakult meg. Az én nagyapám, József Ágost magyar ki-
rályi herceg volt az egyik alapító, és az elsô elnök. de hadd 
említsek még egy személyes kötôdést. A megbízólevelemet a 
Sándor Palotában adtam át a köztársasági elnök úrnak, és a 
palotával szemben, a Szent györgy téren állt a nagyapám pa-
lotája. Igaz, annak mára csak a pincetermei maradtak meg. 
•  Családjának nevét az egész ország ismeri, de a világháborút kö

vetôen a Habsburgok hosszú idôre kikerültek a köztudatból, majd év-

tizedek múltán Habsburg Ottó és Habsburg György neve vált ismertté. 

Engedjen meg egy személyes kérdést: hogyan alakult az élete? •

Én a Habsburg család magyar ágának leszármazottja va-
gyok, József nádortól kezdve itt éltünk Magyarországon. 1942 
májusában nyolcadik gyerekként születettem, és még kétéves 
sem voltam, amikor elmenekültünk Ausztriába. Onnan Né-
metországba mentünk, majd 1948-ban Portugáliába. A hábo-
rú után ott kapott menedéket több királyi család, így az olasz, 

Október 1-jétôl új nagykövet 

képviseli a Szuve rén Máltai 

Lovagrendet Magyarországon, 

Habsburg- Lotharingiai Mihály 

ezen a napon adta át megbízó-

levelét Áder János köztársasági 

elnöknek. A diplomata nem 

ismeretlen a hazai közszereplôk 

elôtt; több mint két évtizede 

vezeti a Mindszenty Alapítványt, 

amely a néhai hercegprímás 

hagyatékát kezeli és boldoggá 

avatását készíti elô, de fontos 

szerepet játszott abban is, hogy 

a Krisztus Légiója Kongregáció 

szerzetesrend iskolát létesített 

Budapesten.

Habsburg-
Lotharingiai Mihály 
hazatérése

a spanyol, a francia, és a román uralkodó is. Menekültként 
érkeztünk, semmink nem volt, rokonaink támogatásából tar-
tottuk fent magunkat. 
• Hol nôtt fel? •

Portugáliában angol is ko lába írattak be, ezért Angliában 
folytattam a tanul mányaimat. Tizenhárom éves voltam, ami-
kor a testvé rem mel egy angol katolikus iskolába kerültünk, ami 
olyan messze volt Portugáliától, hogy évente csak egyszer men-
tünk haza. Angliában érettségiztem. Apám 1957-ben halt meg, 
akkor a család Svájcba költözött. Svájcban újra leérettségiztem, 
majd beiratkoztam a genfi egyetemre, de miután semmilyen 
jövedelmünk nem volt, befejeztem tanulmányaimat, és dolgoz-
ni kezdtem. Egészen addig mások támogatásából éltünk, ami 
engem illet, untam már, hogy mindig meg kell köszönni a sok 
segítséget.
• Annyira szegények voltak? •

Amikor Magyarországról eljöttünk, a szüleim és a nagy-
szüleim szinte semmit nem vittek magukkal, csak amennyi 
két bôröndbe belefért. Úgy gondolták, hamarosan hazaté-
rünk. Bezárták a házakat és elhozták a kulcsot. A Rózsadom-
bon, a Palatinus utca 1-ben laktunk, Alcsúton volt a fô birto-
kunk, ezen felül több kisebb birtokunk volt Erdélyben és a 
Felvidéken. Mindent itt hagytunk. 

interjú
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• Hol dolgozott? •

A munkám valamilyen formában mindig magyarokkal 
kötött össze. Svájcban kezdtem dolgozni, Írországban segí-
tettem egy magyar vállalkozónak gyógyszergyárat építeni. 
Amikor felépült a gyár, megnôsültem és megszületett elsô 
fiam, Angliába mentem, megismerkedtem Sir Nicolas Szeke-
ressel, aki a mûvészetek nagy támogatójaként volt ismert, és 
a textiliparban volt érdekelt. Nála kezdtem el dolgozni, és ott 
kötelezôdtem el a textiles szakma mellett. Egy rövid ideig a 
gyárban dolgoztam a gépsoron, hogy mindent megismerjek. 
Azután egyetemre mentem. Jellemzô volt a cég alaposságára, 
hogy reggel, amikor bejöttem az irodába, kezembe adtak egy 

textíliát, és a hátam mögött tartva, a tapintásáról meg kellett 
mondanom, hány százalék benne a pamut, a viszkóz, a selyem.  
• Sikeres volt a pályafutása? •

Azt hiszem igen. Huszonöt évesen már azzal küldtek Né-
metországba, hogy építsem ki a német piacot. Késôbb egy 
müncheni cég igazgatójának kértek fel, nem sokkal késôbb 
Velencébe csábítottak, hogy vegyek át ott egy gyárat. Köz-
ben beutaztam a világot. Késôbb Németországban vezettem 
egy svájci céget, de egy idô után saját vállalkozást indítottam, 
mert az láttam, hogy az utazó textilkereskedôk a jutalékaik-
kal a többszörösét keresik meg az én fix fizetésemnek. Úgy 
gondoltam, ismerek már mindenkit a szakmában, engem is 
ismernek, akár bele is vághatnék. Azt mindenesetre elmond-
hatom, hogy fent tudtam tartani a családomat.
• Hány nyelven beszél? •

Tizenhat évesen már hét nyelven beszéltem, mert az élet 
úgy hozta, hogy használnom kellett ezeket.
• Szépen beszél magyarul. •

Édesapám ragaszkodott hozzá, hogy otthon csak magya-
rul beszélhetünk. Azt mondta, vagy mi, vagy a mi gyerekeink 
egyszer úgyis visszatérnek Magyarországra, nem szabad, hogy 
elfelejtsük a nyelvet. Ezért beszélek jól magyarul, annak elle-
nére, hogy csak kétéves voltam, amikor elhagytuk az országot.
• Mikor jött elôször Magyarországra? •

1980-ban, elsôként a családból. Akkor Németországban él-
tem, a magyar nagykövettôl megkérdeztem, megengedik-e a 
magyar hatóságok, hogy hazalátogassunk, ha vízumot kérünk? 
Kilenc hét után megérkezett a válasz, jöhetünk. Én voltam az 
elsô Habsburg, aki beléphetett a vasfüggöny mögé, nyolc évvel 
elôztem meg Habsburg Ottót. Egy idôsebb házaspár minden-

Habsburg-
Lotharingiai Mihály 
hazatérése

hová követett bennünket, egy idô után a gyerekek mondták 
is, hogy egyszerûbb lenne, ha nem utánunk jönnének, hanem 
velünk. Az elsô látogatás emlékezetes volt. Alcsúton álltunk a 
rommá vált kastély elôtt, csak a homlokzat emlékeztetett arra, 
hogy ezt az épületet Pollack Mihály tervezte… Piliscsabán, 
ahol szintén birtokunk volt, dévényi Tóni bácsival találkoz-
tunk, aki nagyapám vadásza volt. Ô úgy köszöntött engem, 
mint annak idején a vadászatra érkezô nagyapámat, és nagyon 
sokat mesélt a családunkról. És akkortól kezdve egyre többet 
jöttünk Magyarországra, mígnem 1995-ben a textiles szakmai 
tevékenységemet abbahagytam, és Budapestre költöztünk. 
Úgy gondoltam, itt teljesen új életet kezdek.
• Milyen kihívások várták Magyarországon? •

Több mint húsz éve vagyok a Mindszenty Alapítvány el-
nöke, amit a hercegprímás még 1972-ben Liechtensteinben 
hozott létre. Mi kezeljük a szellemi és a tárgyi örökségét, és 
készítjük elô a boldoggá avatását. Közben személyes tárgya-
it elhelyeztük a Szent István Bazilikában, Esztergomban, 
Szombathelyen, emlékházat hoztunk létre, konferenciákat 
szervezünk, folyóiratot adunk ki. A boldoggá avatáshoz négy-
ezer oldal iratot gyûjtöttünk össze és rendszereztünk, ez kint 
van Rómában. Az egyik fiam a Krisztus Légiója Kongregáció 
papja, ez a rend vette át a korábbi bencés iskolát, de feltéte-
lük volt, hogy az iskola anyagi támogatásáért felelôsséget kell 
vállalnom. Ebbe az iskolába közel hatszáz gyerek jár, akik 
komoly és mély keresztény nevelést kapnak. Nagy megtisztel-
tetés számomra, hogy a magyar állam tevékenységemet dísz-
polgárrá avatásokkal, Pro Urbe díjjal és a Magyar Érdemrend 
Középkeresztje kitüntetéssel ismerte el.
• Mikor lett máltai lovag? •

Jövôre lesz ötven éve. Nálunk ez a családi tradíció része, 
a testvéreim is mind azok, és a feleségem is tagja a rendnek. 
Nagyapám alapító tagja és elnöke volt 85 évvel ezelôtt a Ma-
gyar Máltai Lovagok Szövetségének. Miután nyugdíjba vo-
nultam, szerettem volna kicsit többet tenni a rendért, ezért 
nagyon örültem a felkérésnek.
• Milyen feladatokat tûzött maga elé nagykövetként? •

A Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterét képvi-
selem Magyarországon. Kapcsolatban állok a kormány 
tisztségviselôivel és az egyházi vezetôkkel. Az elôdöm nyolc 
éven át nagyon komoly munkát végzett, ez idô alatt egy egye-
dülálló államközi megállapodás jött létre a magyar állam és 
a Szuverén Máltai Lovagrend között, ami komoly hátteret je-
lent az itt végzett szociális munkához. Szeretném megôrizni 
az eddigi eredményeket és újabb kezdeményezésekkel hozzá-
járulni a rend itteni munkájához. 

1. A Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterét képviseli Magyarországon 
2. Habsburg-Lotharingiai Mihály átadja megbízólevelét a köztársasági 
 elnöknek (Forrás: MTVA)

1 2
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… A házak szépek, a bérleti díj alacsony, a rezsi 
a kártyás fogyasztásmérôk miatt tervezhetô, 
a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai segí-
tik a beköltözôket, közel a fôváros, s a dél-
pesti régió munkalehetôségek tekintetében 
is az elsôk között van. Az elsô bérlôk már 
beilleszkedtek, közben folyamatosan érkez-
nek a pályázatok a szociális lakópark további 
negyven házára. 

Az ócsai szociális lakóparkban élôk nem 
szívesen látják az újságírókat. Nem csoda, 
ugyan ki szeret folyton olyasmiket olvas-
ni, hogy egy nyomorúságos gettóban van az 
otthona, távol a civilizációtól, örökös számki-
vetettségben. Ki szeretné, ha sorsának mély-
pontja után, talpra állási igyekezetét rendsze-
resen úgy mutatnák be, mint egy elfuserált 
kísérlet eleve kudarcra ítélt röhejes jelenetét…

A lakóparkba költözô családok nem va-
lóságshow-ra jelentkeztek, nincs benne a 
szerzôdésükben, hogy kíváncsi tekintetek, 
fényképezôgépek vagy kamerák elôtt kell ebé-
det fôzniük és kertet mûvelniük. Örültünk, 
amikor megtudtuk, hogy valaki mégis szóba 
áll velünk. „Nem azért vállalom, mintha any-
nyira szeretnék szerepelni, de jó lenne, ha ez a 
nagyon rossz kép, ami kialakult a lakóparkról, 
lassan megváltozna” – hárítja el a köszönetet 
Ofella János, miután hellyel kínál a kis nappa-
liban. Ofelláék voltak az elsô beköltözôk, még 
júniusban, azóta szemmel láthatóan sikerült 
belakniuk a házat, a kapuban már virágok 
fogadják a vendéget, és reméli, hogy jövôre a 

Az ócsai szociális lakópark eddig felépült nyolc-

van házának csupán a fele talált eddig bérlôre, 

ám folyamatosan érkeznek a pályázatok, igaz, 

nem annyi, amennyit a bajba jutott deviza-

hitelesek nagy száma indokolna – írta a Magyar 

Hírlap 2013. szeptember 18-i számában meg-

jelent riportjában Korompay Csilla.

Ócsa: nem 
valóságshow

kert is szebben néz majd ki, a 
fáknak, veteménynek elter-
vezte a helyét. 

János a Komárom-Esz-
tergom megyei Tokodról, 
albérletbôl jött feleségével és 
három gyermekükkel. „Van, 
aki azért nem akar nyilatkoz-
ni, mert szégyelli, hogy ilyen 
helyzetbe került – mondja 
Ofella János. – Igaz, én is el-
követtem egy nagy hibát. Volt 
egy negyvenhét négyzetmé-
teres panellakásunk Eszter-
gomban, de amikor a har-
madik gyerek megszületett, 
vettünk egy családi házat 
Sárisápon. Csak egymillió fo-
rint volt az árkülönbözet, de 
még kétmilliót ráköltöttünk 
a felújításra, így összesen 
hárommillió forint kölcsönt 
vettünk fel 2005-ben. 

Fizettük a növekvô 
részleteket, de egy ideje már nem bírjuk az 
egész havi összeget, a családi pótlék így is 
rámegy minden hónapban. A házunkat kije-
lölték kényszerértékesítésre, kérdés, meny-
nyiért fog elkelni, mert még mindig csak-
nem hatmillióval tartozunk… Ez a lakópark 
egy nagyon jó lehetôség nekünk, alacsony a 
bérleti díj, a rezsi pedig akkora, amennyit ki 
tudunk fizetni, mert feltöltôkártyás az éjsza-

kai és a nappali áram, és a víz is. Mostanra 
kitapasztaltuk, mennyi elég, annyit rátöltök a 
fogyasztásmérôkre, és utána nyugodt vagyok.” 
A gyerekek nehezen hagyták ott ismerôseiket, 
de már itt is vannak barátaik, az iskolaváltás-
sal sem volt gond, állítja János. A nyolcadikos 
Eszter és a hatodikos Bence az ócsai általá-
nosba jár, a tizedikes Ildikónak pedig nem 
kellett másik iskolát keresni, kollégista maradt 

háttér

1. A Máltai Szeretetszolgálat irodája 
a lakóparkban

1
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Komáromban, szakácsnak tanul. „Bence na-
gyon jól focizik, ez nem elfogultság, nemrég 
kérdezték, hogy tudnám-e hordani edzésre – 
csillan fel büszkén az apa szeme –, hát persze, 
hogyne tudnám!”

… És milyen az itteni közösség? „Alakul, 
persze itt is úgy mûködik, mint másutt, van, 
akivel jobban kijön az ember, mással kevés-
bé – mosolyog János –, a máltaiak mindent 
megtesznek, sok közös programot szervez-
nek, de senkit nem erôltetnek bele. Most 

azt tervezzük, hogy hivatalos formát adunk 
a lakóközösségnek, egyesületet alakítunk, 
hogy legyen egy döntéshozó szervünk, részt 
tudjunk venni pályázatokon, ha szükség van 
bármire, ne mindig a máltaiaktól kelljen kér-
ni. Például ha eltörik valami a játszótéren, 
vagy amikor foglalkozás van a gyerekeknek, 
és gyöngyfûzéshez kell gyöngy, és hasonló 
apróságok. Hiszen a máltaiak nem lesznek itt 

örökké, és egyébként nem röpködnek errefelé 
sem a sült galambok, hogy csak értük kelljen 
nyúlni. Meg kell szokni az önállóságot.” Az-
tán megjegyzi, különben is, olyanokat válo-
gattak ide, akik nem hagyják el magukat. 

János korábban egy meg változott munka-
képess é gûe ket foglalkoztató cégnél autó-
alkatrészeket szerelt össze, a felesége egy 
kórházban takarított. Ildikó most a máltaiak 
központjában, a konyhán dolgozik.

…Végigsétálunk a lakópark utcáin, bizton-
sági ôrök te kin tetétôl kísérve. Csönd van, a 
gyerekek óvodában, iskolában, a szülôk közül 
pedig, aki itthon van, az behúzódott a házba. 
Csak néhány kutya futkos a kertek alatt. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 
használt épületnél a máltaiak hiteltanácsadó-
jával találkozunk. Juhász József moderátori 
szere pet vállal az adósok és a bankok kö-
zött. Mint mondja, a beköltözôk között akad, 
akinek már nincs tartozása, másnak kevés, 
és van olyan is, akinek még jelentôs banki 
adóssága van. Szeretnék elérni, hogy csak 
elviselhetô terhek maradjanak az embereken. 
Egyébként is nagyon eltérô helyzetbôl jöttek 
a lakók, vagyis különbözôek a kilátásaik. A 

program célja, hogy majd 
valamikor tovább tudjanak 
lépni innen. Természetesen 
most erre még senki sem 
gondol, hiszen épp, hogy be-
rendezkedtek. 

A Szeretetszolgálat nem 
csupán a pályázatok elbírálá-
sában mûködik közre, hiszen 
munkatársai a tervek szerint 
még évekig jelen lesznek a 

lakóparkban, és azon kívül, hogy progra-
mokat szerveznek a családoknak, bútorokat, 
ruhát, játékot is osztanak adományokból, 
segítenek a hivatalos ügyek intézésében, a 
hitelfeltételek újratárgyalásában, illetve 
munkát, tanfolyamot keresni az embereknek. 

„Nem volt gond az iskolai, óvodai beiratkozás-
sal, megnyílt a bölcsôde is, a buszjáratokat 
pedig az igényeknek megfelelôen szerveztük” 

– hangsúlyozza Bukodi Károly, Ócsa polgár-
mestere. (…)

– Nem egyszer láttam, hogy az érdeklôdô 
megnézte a házat, és elsírta magát, hogy 
ez mennyire szép… Ez a szociális lakópark 
olyasmi, amit többféleképpen lehet kezelni – 
figyelmeztetett a neve elhallgatását kérô férfi. 

– Ha az eredeti tervek szerint halad tovább, 
akkor a vagyonkezelônél marad, és tovább 
bôvülhet, hosszú távon biztosítottak lesznek 
a jó körülmények. Ha azonban késôbb valaki 
be akarná bizonyítani, hogy ez egy elhibá-
zott projekt volt, akkor elég, ha kicsit megvál-
toztatják a feltételeket, és hamarosan olyan 
helyzet alakulhat ki, amelybôl menekülnek 
az emberek.” 

A lakópark 
számokban
buszjegy a 

lakóparkból Ócsára: 90 Ft 

távolság Budapesttôl: 30 km

átlagos gyerekszám: 3 fô

Október végéig beköltözött 

családok száma: 38

A Máltai Közösségi Ház a hét öt napján szociális 
szolgáltatásokkal áll a lakók rendelkezésére. Az 
épületben két szociális munkás dolgozik, akik a lakók 
életét közvetlenül érintô ügyintézési feladatokban, 
álláskeresésben, és bármilyen a helyi közösség létét 
befolyásoló ügyben nyújtanak segítséget. Hetente 
kétszer gyermekfoglalkozásokat tartanak, elindult 
a baba-mama klub, kézmûves foglalkozásokat és 
dalversenyt szerveznek. Beköltözéskor minden 
család kapott egy ún. „Kisokos”-t, Ebben a 20 oldalas 
füzetben összegyûjtve megtalálhatóak Ócsa városra 
és környékére vonatkozó aktuális információk – a 
hivatalos ügyintézéstôl az egészségügyi és szociális 
ellátásokon, a kulturális és közösségi eseményeken 
keresztül a menetrendekig.

Az intenzív szociális munka eredményei számos 
területen már megmutatkoznak: Eddig 21 embernek 
segítettek a munkahelykeresésben. Hat munka-
nélküli bevonásával közmunkaprogram indul, öt fô 
képzésben vesz részt egy fô pedig a lakóparkban 
végez munkát. Három fiatal a szociális munkások 
közbenjárására a dabasi gimnáziumban folytatja 
korábban félbeszakadt tanulmányait, ôk érettségire 
készülnek. A helyi vállalkozók közül egyre többen 
nyújtanak támogatást. A közösségi ház gyermekprog-
ramjaira már 18-20 gyermek látogat el. A gyerekek 
beilleszkedése is jól halad, sokuk sikeresen birkózik 
meg az új iskolába kerülés hátrányával, az ócsai iskola 
befogadó környezete sokat segít ebben a lakóparki 
gyerekeknek. A közösségi ház szolgáltatásait egyre 
többen veszik igénybe, népszerûek a különbözô cso-
portok és foglalkozások, a közelmúltban szervezett 
dalversenyrôl az ócsai helyi újság is beszámolt.

Máltai ház
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A szegények, elesettek és betegek

egyik közismert jótevôje volt 

Müra püspöke, a görög Nikolaosz, 

Szent Miklós, aki mindenét meg-

osztotta a rászorulókkal, és akit 

napjaink hamis kereskedelme 

„igazi Mikulás” néven Lappföldrôl 

származtat, s bár viselete ma 

is a bíborbanszületett bizánci 

császárokéra emlékeztet, rén-

szarvas fogatú szánon közlekedik.

Mürai 
Szent Miklós püspök

Szent Miklós Krisztus után 245 körül szüle-
tett a Kis-Ázsiai Anatóliában, Patara város-
ban, egy gazdag család gyermekeként. Alig 
kezdte el iskoláit, mikor elvesztette szüleit 
egy nagy járványban. A szüleitôl örökölt ha-
talmas vagyonával nagybátyjához, Patara ér-
sekéhez került, aki a város kolostorában he-
lyezte el. Az érsek felügyelete mellett töltött 
gyermekévei alatt megkedvelte a kolostori 

életet, ezért tanulmányai befejeztével a papi 
hivatást választotta. 

Egy zarándokútjáról hazafelé betért Ana-
tólia fôvárosába, Müra (a mai törökországi 
demre) városába, ahol legendás körülmények 
között püspökké választották. Vagyonát a 
gyerekek és az emberek megsegítésére for-
dította. Egyszerû emberként élt a nép között, 
miközben tanított és szeretetet hirdetett. Éh-

ínség idején a teljes püspöki vagyont a nép ét-
keztetésére fordította. 325-ben részt vett az 
elsô niceai zsinaton, ahol szenvedélyes vitába 
keveredett az eretnek tanokat hirdetô Arius-
szal, aminek következtében rövid idôre elta-
nácsolták a zsinatról és felmentették püspöki 
teendôi alól. Miután meggyôzôdtek igazáról, 
visszahelyezték hivatalába, és ettôl kezdve 
nagy tisztelet vette körül az egyházatyák 
részérôl is. Hosszú, békés öregkort ért meg, 
52 évig volt püspök. 345 körül, december 
6-án hunyt el.

Amikor Mürát 1087-ben elfoglalták a 
szeldzsuk törökök, Szent Miklós földi marad-
ványait az itáliai Bariba vitték, ahol bazilikát 
emeltek tiszteletére, s ereklyéit a fôoltáron 
helyezték el.

A jótékonykodásáról ismert Miklós püs-
pököt már életében szentnek tartották, szá-
mos csodáját ôrzi az emlékezet. Egy viharba 
került, zarándokokkal teli hajót megmentett. 
A legenda szerint amikor városát éhínség súj-
totta, egy hentes megölt három kisgyermeket, 
hogy kimérje húsukat, Miklós azonban le-
leplezte, sôt a fiúkat is feltámasztotta. A róla 
fennmaradt legismertebb történet szerint élt 

történelem

1. A tengerészek megmentése don Lorenzo Monaco
 (c. 1370–c. 1425) festményén
2. Novgorodi Szent Miklós (1294)
3. A szegény nôvérek kisegítése gentile da Fabriano 
 (c. 1370–1427) képén
4. Szent Miklós szobra Mürában (Fotó: Legeza Erika)
5. Sziklasírok Mürában (Fotó: Legeza Erika)
6. A mürai Szent Miklós-templom (Fotó: Legeza Erika)

1

2 3 4

5 6

Összeállította :: Legeza László
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tartják temetése emléknapját december 6-án 
–, majd átterjedt Itáliába is, rendkívül gyorsan 
népszerû lett Európában, különösen Orosz-
országban. A pravoszláv templomok ikonosz-
tázain mindig látható ábrázolása. 1087-ben 
vált egyetemes szentté.

demre központjában ma is láthatóak a 
középkori Szent Miklós-templom falai. Már a 
IV. században állt ezen a helyen a templom, 
de a mai Szent Miklós-templom a VII. szá-
zadban épült. A IX. és a XI. században meg-
rongálódott a keresztény és arab háborúkban, 
de a XI. század végén helyreállították. 1860-
ban az orosz cár, Anna galidscha megújít-
tatta. A szent egykori sírhelye 1956-ban, az 
ásatások során került elô.

Szent Miklós ünnepe mintegy a kará-
csony vigíliája, bevezetése. Hagyományai 
öss ze mosódnak a karácsonyi ünnepkörrel. A 
nagylelkûségéhez és kedvességéhez fûzôdô 
történetek nyomán alakult ki a Mikulás-kul-
tusz népszokásként is. (A Miklós név cseh és 
szlovák nyelven: Mikulás.) Magyarországon 
is nagy volt Szent Miklós tisztelete, amelyet 
a bizánci kapcsolatok alapoztak meg még 
Szent István király idején. Mintegy hatvan 
községet neveztek el róla, például Kunszent-
miklóst és Szigetszentmiklóst.

Mürában egy szegény ember, aki hozomány 
híján nem tudta férjhez adni három leányát. 
A püspöknek fülébe jutott a dolog, de túl sze-
rény volt ahhoz, hogy nyíltan segítsen. Éjsza-
ka dobott be három erszényt az apának, így a 
lányok megmenekedtek attól, hogy örömlány-
nak adják el ôket. 

Miklós az utazók, a zarándokok, a ten-
gerészek és a révkalauzok, a gyermekek, a 
hajadonok és az aggszüzek, valamint a zálog-
házak tulajdonosainak védôszentje, továbbá 
a házasságnak és az anyaságnak oltalmazója, 
Oroszországnak, görögországnak, Szicíliá-
nak, Lotaringiának és Pugliának védôszentje.

Tisztelete a bizánci, majd a kopt egyház-
ban bontakozott ki a VI. században – azóta 
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odaadással és áldozatkészséggel mûködött 
a Máltai Lovagrend eszmeiségének gyakor-
latban történô megvalósítása érdekében, és 
kezdeményezôje volt egy szeretetszolgálat 
felépítésének Svájcban. A teljesen önkéntes 
munkára alapozó szervezetnek 1977-es meg-
alakulásakor alelnöke, majd 1980-tól 9 éven 
át elnöke volt. Elnöki mûködése alatt 6 új re-
gionális egység jött létre, ezáltal a szervezetet 
országszerte ismertté tette. Az ô gondolata 

alapján rendezték meg a rá-
szorulók megsegítésére és 
fôként a Lourdes-i zarándok-
lat anyagi alapjainak megte-
remtésére elôször 1982-ben 
a Bern-i Máltai jótékonysági 
bált, melyet azóta is, évrôl-
évre február elsô szombatján 
nagy sikerrel rendeznek meg. 
Ahogy Antoinette Fierz asz-
szony, a Svájci Szövetség je-
lenlegi ispotályosa és a Svájci 
Szeretetszolgálat, a SHOMS 
elnöke megemlékezésé ben 
írja, Kállay András kezde-
ményezésének köszönhetik, 
hogy az évek során, a mai na-
pig, több mint 1700 beteget 
tudtak Lourdes-ba elkísérni.

Az ifjúságot is mozgósító 
nagy lelkesedésével, 1986-
ban ô szervezte meg Svájc-
ban elsô ízben, Fribourg 
kö zelében, a harmadik Nem-
zetközi Ifjúsági Mozgássérült 
Tábort, melynek óriási sikere 
volt, és még ma is sokan em-
lékeznek rá.

Mi, itthoni magyarok 
Kállay Andrást 1990-ben, az 

elsô magyarországi máltai szervezésû Lour-
des-i zarándoklat során ismertük meg, melyen 
a svájci csoporthoz csatlakozva vehettünk 
részt. Ez az együttmûködés bôvült ki, amikor 
a politikai változások lehetôvé tették a Máltai 
Lovagrend tevékenységének újraindítását Ma-
gyarországon. Kállay Kristóf, a Magyar Mál-
tai Lovagok Szövetségének akkori elnöke fiát, 
Andrást jelölte 1989-ben az elsô ispotályosnak, 
mely tisztségét az 1990. októberi Lonigo-i 

Fiatal kora óta szívvel-lélek-
kel tevékenykedett a Rend 
célkitûzéseiért és különösen 
nagy érdemeket szerzett a 
svájci Máltai Szeretetszolgá-
lat, a SHOMS létrehozásá-
ban és felépítésében. 

Kállay András – mond-
hatni – „beleszületett“ a 
Rend be, hiszen édesapja, 
Kállay Kristóf 1978 és 1997 
között a Szuverén Máltai Lo-
vagrend Szentszékhez akkre-
ditált nagy követe és 1969-
tôl 1995-ig pedig a MMLSz 
elnöke volt. A Máltai Lovagrendbe 1970-ben 
vették fel tiszteleti lovagként; az engedelmes-
ségi ígéretet 1993-ban tette le. 

Kállay András 1944. január 5-én született, 
Nagykállói Kállay Kristóf és Kézdivásárhelyi 
Vásárhelyi Vera elsôszülött fiaként. Szülei 
1946 áprilisában Olaszországba menekültek 
vele, ahol apai nagyapjával, Kállay Miklóssal – 
a független Magyarország utolsó miniszterel-
nökével – elôbb Capri szigetén, majd 1951-tôl 
Rómában éltek. 

A gimnáziumot a svájci Asconaban, a 
Collegio Papion végezte; fôiskolai végzettsé-
get a genf-i Mûszaki Fôiskolán, majd a Mont-
reux-i Idegenforgalmi Fôiskolán szerzett.

Szakmai életútja igen változatos volt; 
különféle francia-svájci magáncégek mun-
katársaként és felelôs vezetôjeként dolgozott, 
egészen a 2002-ben bekövetkezett nyugdí-
jazásáig. Hivatásának betöltése mellett nagy 

Kállay András, 

a Szuverén Máltai 

Lovagrend engedel-

mességi, tiszteleti 

lovagja, a Magyar 

Máltai Lovagok 

Szövetségének volt 

ispotályosa, 2013. 

augusztus 19-én 

hunyt el a svájci 

Fribourgban, életének 

69. évében, hosszan 

tartó betegség után. 

In memoriam 
Kállay András

nekrológ

C.H.D.O.
(1944–2013)

Írta :: Wettstein János
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Szentgyörgyváry Károly  – 
volt Ferences diák, majdan 
mentôs, csodálatos család-
apa nagyszerû családdal, 18 
éve a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat dél-dunán-
túli Régiójának vezetôje és 
Elnökségének tagja – haza-
ment. Hazament ahhoz a gondviselô Isten-
hez, akiben egész életében töretlenül hitt, aki 
nagyszerû feladatokkal küldte ôt a világba, 
amely feladatokat meg is valósított.

Szentgyörgyváry Károly 1949-ben szü-
le  tett Siklóson, Esztergomban a feren ce-
sek nél érettségizett 1967-ben, majd 26 évig 
fôápolóként dolgozott a pécsi mentô szol-
gálatnál. 1995-tôl másfél évtizeden át volt 
hitoktató.  A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Pécsi Csoportjának alakulásától kezdve 
nagyon aktív tagja volt, a gyerekcipôben járó 
csoportot segítette II. János Pál pápa pécsi lá-
togatásakor, akkor még mint mentôs. Össze-
fogta és 1995 óta vezette a régió csoportjait, 

igazi máltai, keresztény segítô lelkülettel és 
nagyon gyakorlati intézkedésekkel.

Karcsi lelke mélyéig igazi hívô keresztény 
és igazi tevékeny máltai volt. Emlékezzünk rá 
hálával, szeretettel, nem feledve mi mindent 
tett értünk is! 

Több százan búcsúztak Szentgyörgyváry 

Károlytól november 8-án délután a Pécsi 

Központi Temetôben. A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régiójának 

vezetôje és elnökségi tagja október 20-án 

hunyt el.

Szentgyörgyváry
Károly

nekrológ

(1949–2013)

szövetségi tanácsülésen megtartott választá-
sig töltötte be.

Munkatársai, az ápolók, valamint az ápol-
tak sokasága ismételten kiemelik visszaemlé-
kezéseikben Kállay András vezetôi erényeit. 
A betegekkel és fogyatékosokkal mély, ugyan-
akkor mindig derûvel és vidámsággal teli em-
beri kapcsolatot tudott létesíteni.

Utolsó éveit Kállay András a Fribourg-i 
polgárok „La Providence“ otthonában tölt-
hette el, kellemes környezetben, régi jó 
ismerôsei társaságában, ami megkönnyítette 
nehéz betegsége terhének viselését.

Kállay Andrást Rómában élô testvéröccse 
Miklós, Csernátony Ilona, három gyermeke 
és két unokája gyászolják.

Lelki üdvéért a Máltai Lovagrend 
Svájci Szövetsége 2013. augusztus 22-én 
Fribourgban; a Magyar Máltai Lovagok 
Szövetsége 2013. október 19-én a budavári 
Nagyboldogasszony templomban mutatott be 
engesztelô szentmise áldozatot. Nyugodjék 
békében. R. I. P.

1. Találkozás a Szentatyával
2. Lourdes-i zarándoklaton
3. Az egyik utolsó kép Kállay Andrásról
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évek óta ki-
emelt figyelmet fordít a Nyugati téri aluljáróra. 
A területen uralkodó kaotikus állapotok miatt 
a civil szervezet 2009-ben jelképesen örökbe 
fogadta az aluljárót. A demonstratív akció a 
falak tisztításával kezdôdött, késôbb hajlék-
talan emberek által mûködtetett géppel napi 
rendszeres takarítást végzett a Szeretetszol-
gálat. A máltaiak által birtokba vett területen 
virágokat ültettek, felújították az elhasznált 
szemetes edényeket és folyamatosan pótolták 
a tönkretett, ellopott növényeket is. Az akció 

A Máltai Szeretetszolgálat csapatában indult Benedek Tibor három-
szoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Székely Bulcsú olimpiai bajnok ví-
zilabdázó, Kálnoki Kis Attila világbajnok öttusázó és Azari Fruzsina 
kézilabdázó. A váltócsapat tagjai azért öltötték magukra a Máltai Szere-
tetszolgálat mezét, hogy felhívják a figyelmet a mélyszegénységben élô 
gyerekekre, akiknek a sport esélyt jelenthet a kitörésre.

A futóverseny szervezôi futócipôt, sportruházatot, sporteszközöket 

üzenete az volt, hogy a környezet rendezése 
az elsô lépés lehet a viszonyok rendezéséhez.

Az elmúlt idôszakban a Nyugati téri alul-
járóban sok minden megváltozott, a Máltai 
Szeretetszolgálat azonban továbbra is figye-
lemmel kíséri az ott zajló folyamatokat.

Az októberben megnyitott máltai informá-
ciós pontot az elsô hetekben rászoruló embe-
rek és turisták egyaránt igénybe vették. Nap-
közben folyamatosan jönnek az érdeklôdôk. 

Sokan arra kíváncsiak, hol adhatják le ru-
haadományaikat, vagy kinek ajánlhatnák fel 

gyûjtöttek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sport Egyesület (MMSZ SE) 
támogatására. A szeretetszolgálat a monori cigánytelepen focicsapatot ho-
zott létre, amely már az NB II-es futsal bajnokságban vesz részt, közben az 
MMSZ SE az ország számos településén gyûjti össze a kallódó gyerekeket, 
hogy sportolni kezdjenek. A váltócsapat tagjai azért öltötték magukra a 
Máltai Szeretetszolgálat mezét, hogy felhívják a figyelmet a mélyszegény-
ségben élô gyerekekre, akiknek a sport esélyt jelenthet a kitörésre.

feleslegessé vált bútoraikat, könyveiket. Má-
sok az iránt érdeklôdnek, hogyan segíthetné-
nek a rászorulóknak. Volt olyan nyugdíjas pár, 
aki 200 forint adományt hozott, hogy ô ennyi-
vel tudja segíteni a rászorulókat.

Egy külföldi pár internet kávézónak néz-
te az irodát, ôk a Parlamentbe szerettek volna 
eljutni, és a belépôjegyek ára érdekelte ôket, 
más turisták nemzetközi vonatok indulására 
voltak kíváncsiak. Az irodába betérô hajlék-
talan emberek szálláshelyekrôl, tüdôszûrési 
lehetôségekrôl érdeklôdtek.

Arcok, sorsok a
Nyugati aluljáróban

Bajnokok futottak
a gyerekekért

Információs irodát nyitott a Máltai Szeretet szolgálat a 

Nyugati téri aluljáróban. Az információs pont munkanapokon 

napközben mûködik a fôváros legnagyobb forgalmú aluljáró-

jában. Az irodában nemcsak a munkatársaktól lehet segítséget 

vagy felvilágosítást kérni, a betérôk érintôképernyôs számító-

gépet is használhatnak.


