
Főtisztelendő Kanonok Úr, kedves László Atya! 

Tisztelt Mátyás-templom és plébánia Munkatársak, és testületi Tagok! 

Kedves Rendtársaim! 

Nagy örömmel jöttünk ide a Mátyás-templom Máltai kápolnájába, a Máltai Rendet 

bemutató kiállításunk megnyitására. A kiállítással afeletti örömünket akarjuk kifejezni, 

melyet Fortuna utcai rendházunk sikeres felújítása felett érzünk. Célunk a nagykö-

zönségnek a Máltai Rend bemutatása, annak nagy hagyományával és aktuális jelenlé-

tével világszerte és Magyarországon. A helyszín pedig az, ahol a Magyar Máltai Lo-

vagok Szövetsége megalakulásától jelen volt, szentmiséit itt megtartva. 

A Mátyás-templom Máltai kápolnája ugyanis onnan kapta nevét, hogy jó 90 évvel 

ezelőtt, amikor a Máltai Lovagrend önálló magyarországi szervezete létrejött, a Má-

tyás-templom akkori plébánosa, Nemes Antal itt adott lehetőséget a Magyar Máltai 

Lovagok Szövetségének kápolnájukat kialakítani. Ahogy a korabeli beszámolók meg-

írták: „1927. június 24-én, közel 300 évi szünet után, első ízben ünnepelték Keresz-

telő Szent János napját a budavári Koronázó Főtemplom ez év elején létesült Máltai 

Kápolnájában”.  

A hamarosan kialakult szokás alapján a fontosabb szerepet betöltő lovagok az oltár 

körül, majd később a kápolna átellenes falán helyezhették el lovagi pajzsaikat.  

Amikor a 2. világháború után a Máltai Rendet Magyarországon felszámolták, a paj-

zsok továbbra is itt maradtak, őrizve a Rend és a lovagok emlékét. 

A Mátyás-templom közelmúltbeli külső és belső felújítása során ideiglenesen le kel-

lett venni a pajzsokat, de ez lehetőséget adott arra, hogy a visszahelyezésnél azokat 

megfelelő rend szerint soroljuk be, és kizárólag a már elhunyt lovagokét.  

Itt, a kápolna egykori oltára körül vannak az egyházi személyek pajzsai, a lépcső felett 

pedig időrendi sorrendben indul a pajzsok sora, mely azután az altemplom folyosó-

ján és előterében folytatódik. Külön kiemelt helyet kaptak a kápolna előterében a 

Magyar Máltai Lovagok Szövetségének megalakulásakor fontos szerepet játszó tagok 

pajzsai; Közöttük a szervezést kezdeményező és keresztülvivő gróf Karátsonyi Jenőé, 



a Máltai Rend első magyarországi követéé, és József főhercegé, az 1928-ban megala-

kuló Szövetség első elnökéé. 

Szép szokásként immár minden év november 2-án –  elhunyt rendtársainkért a Má-

tyás-templomban bemutatott Halottak napi gyászmisénk után – helyezzük el az al-

templom előterében az abban az évben elhunytak pajzsait, amennyiben vannak ilye-

nek.  

Mindezt a 2016-ban kiadott füzetünkben dokumentáltuk, mely kapható a templom 

elárusítóhelyén.  

Rövid pár évvel az MMLSz megalakulása után, 1933-ban a lovagok megvették a For-

tuna utca 10. számú házat, és berendezték azt rendház céljára, könyvtárral és irattár-

ral. A Szövetség élete így a várnegyedre koncentrálódott. A rendtagok felvétele rend-

szeresen június 24-én, Keresztelő Szent János ünnepén történt. Ezen események né-

melyikéről csak egy-egy fénykép maradt fent, mint dokumentum, mivel a Máltai Lo-

vagok Szövetségének irattára a Fortuna utcai épületben elpusztult a vár ostromakor, 

1944-45 telén. 

A kevés ismert fényképeken a lovagokat gálaöltözékben látjuk, ahogyan a kor szoká-

sának megfelelőlen vettek részt a nagy ünnepi eseményeken: egyenruhában vagy 

díszmagyarban. Egy felvétel itt is szerepel a kiállításon. 

Az előttünk álló kiállítás két felülete a Máltai Rend mottójának két gondolata köré 

szerveződik, Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, a hit védelme és a rászorulók megse-

gítése.  

A Rend identitását az adja, hogy a jelszó két része nem választható el egymástól. A 

rászorulók megsegítésének alapja az, hogy minden felebarátunkban magát Jézust lát-

juk. A Rend több mint 900 évvel ezelőtt ispotályos, azaz betegápoló rendként kezdte 

el működését, melyhez hamarosan – külső körülmények miatt – katonai jelleg páro-

sult, a szentföldi keresztény zarándokok megvédésének szükségessége miatt. Ez a 

kettős tulajdonság kísérte végig a Rendet az évszázadok során, míg 20. századi újjá-

éledésekor a Rend egyértelműen vissza nem tért eredeti, ispotályosi küldetéséhez.  



A hit megvallása, hirdetése és védelme ugyanakkor éppolyan feladatunk ma is, mint 

a korábbi évszázadokban, csak ma más eszközökkel kell fellépnünk, lévén hogy a 

fenyegetettségünk is más. 

A Máltai Rend világszerte figyelmet keltő humanitárius tevékenységével hirdeti a fe-

lebaráti szeretetet és vallja meg Istenbe vetett keresztény hitünket.  

A Rend szerzetesi jellegéhez tartozik az is, hogy tagjai közösségben gyakorolhassák 

hitüket, erősítve összetartozásukat. Ennek a rendi jellegnek a fizikai keretét nyújtja 

Fortuna utcai rendházunk, melynek most sikeres felújításán örülhetünk. 

Ezt a Szövetségünk életében nagyjelentőségű eseményt egy emlékkönyv kiadásával 

és a Mátyás-templomban megrendezett kiállítással kívánjuk emlékezetessé tenni.   

A kiállítás megvalósításáért köszönetet mondok Vertel Beatrixnak és Mátéffy Balázs-

nak, akik – párhuzamosan a készülő emlékkönyvünkkel, mintegy annak mellékter-

mékeként – vállalták a feladatot, hogy tömören, könnyen érthetően és főként vizuá-

lisan figyelemfelkeltő módon mutassák be a Máltai Rend mibenlétét.  

Hálás köszönetet mondok László atyának és munkatársainak, akik lehetővé tették 

számunkra és segítették a kiállítás megvalósítását! 

Reméljük, hogy kiállításunk érdeklődésre fog találni a Mátyás-templom látogatói és 

a nagyközönség előtt. 

Az emlékkönyv elkészültével meg kellett várnunk a rendház teljes elkészültét és be-

rendezését, hogy az új állapotot fényképeken örökíthessük meg a könyv számára. 

Örömmel fogjuk majd László atyának és munkatársaink átadni! 

Örömmel nyitom meg a kiállítást és köszönöm a figyelmet! 

 

Budapest, 2019. szeptember 26. 
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