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A diákok az életkorukhoz igazodó elsôsegély oktatásban vesz-
nek részt, majd a tanfolyamot legeredményesebben elvégzôkbôl 
pedig iskolai elsôsegély szolgálat alakul. A program célja, hogy 
növekedjen azok száma, akik szükség esetén szakszerûen és 
gyorsan képesek elsôsegélyt nyújtani. 

A „Légy elsô a segítségnyújtásban” program a Máltai Rend 
és a Szeretetszolgálat elvein és értékein alapul. Az alapvetô cél, 
hogy a gyermekek megtanulják, hogyan kell szakszerûen segíte-
ni – adott esetben életet menteni –, de ugyanilyen fontos, hogy 
a másokért való felelôsség vállalása, másokról való gondoskodás 
tudata kialakuljon bennük. A kezdeményezôk hosszabb távon 
egy olyan generáció felneveléséhez szeretnének hozzájárulni, 
melynek tagjai nemcsak észreveszik, amikor valaki a környeze-
tükben vészhelyzetbe kerül, de kellô önbizalommal oda mernek 
hozzá lépni, és bátran tudnak elsôsegélyt nyújtani. 

Az elsôsegélynyújtó ismeretek tanítása és népszerûsítése 
több mint húszéves múltra tekint vissza a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat különbözô szervezeteinél; Budapesten többek 
között a Máltai Mentôszolgálat szakemberei tartanak magas 
színvonalú képzéseket, melynek szakmai anyaga alapján az 
elmúlt évben kárpátaljai és ukrajnai elsôsegélynyújtó oktatók 
tucatjait is kiképezték. A Nyugat-Dunántúli Régióban több 
középiskolában oktatnak elsôsegélynyújtó ismereteket máltai 
szakemberek, sôt, van, ahol már óvodáskorban, játékos formá-
ban megkezdôdik a gyerekek szemléletének formálása. Az el-
múlt években több tízezren töltötték le a Máltai Mentôszolgálat 
okostelefonokra fejlesztett elsôsegélynyújtó alkalmazását, 
amely a képekkel, kisfilmekkel segít abban, hogy vészhelyzet-
ben hogyan tudunk segítséget nyújtani. 

Az emberek döntô többsége azonban ma sem tudja, mihez 
kezdjen szükség esetén, így a húsz évvel ezelôtt megfogalma-
zott célok továbbra is ugyanolyan fontosak. A Rend új program-
ja a tizenéves generáció tagjait célozza meg, hogy számukra 
már természetes legyen a segítségnyújtás.

Légy elsô 
a segítségnyújtásban! 

aktuális

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 2015. 

június 27-én szervezi meg az elsô Szent János 

bált, melynek bevételeibôl a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálattal közösen tervezi beindíta-

ni „Légy elsô a segítségnyújtásban” elnevezésû 

jótékonysági programját. Ennek során isko-

lai elsôsegélynyújtó tanfolyamok indulnak 

elsôsorban közép iskolások számára. 
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Amikor 25 évvel ezelôtt az 
elsô hazai tagfelvételekkel 
megteremtôdött az addig 
emigrációban élô Magyar 
Máltai Lovagok Szövetsége 
magyarországi lábvetésének 
újbóli lehetôsége, annak elsô 
lépése a Szövetség Magyar-
országi Delegációjának 
megalakulása volt. Az elsô 
lépést további mérföldkövek 
követték: a székház vissza-
szerzése, teljes felújítása és 
berendezése 1993-tól, majd 
a Szövetség székhelyének 
Rómából való hivatalos 
visszahelyezése 1996-ban 
Budapestre. A következetes 
hazai tagfelvételekkel napja-
inkra már a tagság nagyobb 
fele Magyarországon és a 
közeli szomszédságban él. 

Minden ok megvolt 
tehát arra, hogy a negyed-
százados évfordulón hálaadó 
szentmisé vel és emléküléssel 
ünnepeljük a hazatérést. 
Az ünnepi eseményen a 
Nagymester és a Nagyma-
gisz   térium kép viseletében 
a Nagyispo tályos és a Köz-
ponti Kincstárnok vett részt; 
az Osztrák Nagyperjelség 
delegációját pedig Norbert 
Salburg-Falkenstein pro-
kurátor vezette. 

Cserháti József püspök, 
tiszteletbeli konventuális 
káplánunknak a Mátyás 
templomban bemutatott 
hála adó szentmisén elmon-
dott homíliáját a 10. oldalon, 
a 25 év beszámolóinak mél-
tatását pedig az 12. oldalon 
találják. Jó olvasást kívánok!

beköszöntôtartalom

Aktuális

Légy elsô 
a segítségnyújtásban! 
2. oldal

Akadémikusok 
a gyerekek 
éhezése ellen
3. oldal

„Ennél nagyobb feladat, 
azt hiszem, nincs”
4. oldal

Kozma Imre atya 
75 éves
6. oldal

Interjú

„Én ebbe 
a kereszténységbe  
nôttem bele” 
7. oldal

Szolgálat

Ez nem
(csak) játék! 
9. oldal

Történelem

25 éves Szövetségünk 
Magyarországi 
Delegációja
10. oldal

A hit védelme

Legyen az évforduló 
üdvöt hozó erô! 
12. oldal

A Máltai Rend a nagyvilágban

A Máltai Rend: 
Pápai bullától a 
szuverenitásig
13. oldal

Megtanulták,
hogyan mentsenek
16. oldal

A címlapon:: Erdô Péter bíboros 

Matthew Festing nagymesterrel a 

nagykereszt átvételekor

Fotó :: Bókay László / Magyar Kurír

Kedves
Olvasó!

Tisztelettel,
W ET TSTEIN

JáNOS

A Máltai Rend
magyarországi 

kommunikációs
vezetôje

Folyószámlát nyit és tagjai körében 

gyûjtést hirdet az éhezô gyerekek 

számára a Magyar Tudományos 

Akadémia. A döntést az MTA és a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

gyerekéhezésrôl készített közös 

tanulmánya elôzte meg. 

Akadémiai összefogás indul az éhezô gyerme-
kekért – errôl a Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA) május 6-i közgyûlésén határoztak 
a résztvevôk Falus András egyetemi tanár, 
az MTA rendes tagjának kezdeményezésére. 
Mint az akadémikus a közgyûlés minden tag-
jához eljuttatott levelében felidézte, a múlt év 
végén vált ismertté az a felmérés és tanulmány, 
amelyet a Máltai Szeretetszolgálat és az akadé-
mia végzett a gyermekek étkeztetésérôl. A kö-
zös tanulmány szerint Magyarországon 30-50 
ezer gyermek éhezik. Ezek a gyerekek éhesen 
mennek iskolába, vagy fekszenek le aludni. 

Kétszázezerre becsülik azon kiskorúak 
számát, akik idôszakosan nem juthatnak ele-
gendô élelemhez, azaz kríziséhezôk – mondta 
Marozsán Csilla, a tanulmány egyik készítôje. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély 
programjának szakmai vezetôje hozzátette: 
fôként a nyári szünet jelent nehézséget, mert 
ilyenkor nincs közétkeztetés. Az önkormányza-
tok 2002 óta pályázhatnak szociális nyári gyer-
mekétkeztetésre, de a legszegényebb régiókban 
sokszor még ezt sem tudják vállalni.

Idén mintegy 1500 önkormányzattól 142 
ezer gyerek részesül meleg ételben a nyáron a 
kormány 3 milliárd forint keretösszegû pályá-
zata nyomán – közölte június 10-én Czibere 
Károly szociális államtitkár. A pályázó önkor-
mányzatok száma kétszázzal, a kedvezménye-
zett gyerekek száma pedig 18 ezerrel növeke-
dett az elmúlt évhez képest. Mint mondta, a 
kormány a jövôben úgy kívánja átalakítani a 
rendszert, hogy az önkormányzatok számára 
ne pályázati lehetôség, hanem általános kö-
telezettség legyen a nyári gyermekétkeztetés, 
annak érdekében, hogy egy gyerek se marad-
jon meleg étel nélkül. 

Akadémikusok 
a gyerekek 
éhezése ellen
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• Bíboros urat május 28-án a Szuverén Máltai Lo-

vagrend nagymestere a keresztény világ aligha-

nem legrégebbi, több mint kilencszáz éves múltra 

visszatekintô, a szegények szolgálatában álló rend-

jének tagjává, nagykeresztes tartománynagyává 

avatta. Mit jelent ez bíboros úr számára? •

Nagy örömöt és megtiszteltetést minde-
nekelôtt; több okból is. Elôször azért, mert 
Magyarországon ismerem és nagyra becsü-
löm a Máltai Rend és segélyszervezete, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját, 
mely katolikus szellemiségben végzi szociális 
tevékenységét. Az egyházmegyénk terüle-
tén különösen is fontos szolgálatot végeznek, 
például a hajléktalanok javára, de sok más 
területen is, legutóbb például az ukrajnai se-
gélyakcióban hallottunk a Máltai Szeretetszol-
gálat részvételérôl. Számomra felejthetetlen 
élmény volt az is, amikor 1989–90 fordulóján, 
a romániai forradalom idején az ablakból azt 
láttam, hogy végeláthatatlan autókaraván ha-
ladt az Üllôi úton kifelé, Románia felé, és a 
teherautók tetején ott volt a máltai kereszt. 
Azt hiszem, hogy a legelsô igazán nagy se-
gélyszállítmány Magyarországon keresztül 
éppen a máltaiak szervezésében érkezett. Ak-
kor azt egészen példátlan jelenségként éltük 
meg; olyan hosszú teherautó-oszlopokat csak 
a szovjet hadsereg indított Magyarországon 
különbözô hadgyakorlatok keretében vagy 
egyéb célokból, itt viszont azt láttuk, hogy 
egy kereszttel megjelölt gépkocsisor tart Ro-

mánia felé. Azt hiszem, hogy a késôbbiekben 
újabb és újabb információk és tapasztalatok 
erôsítették meg azt, hogy a Máltai Rendnek 
Magyarországon is nagy az elkötelezôdése, 
és a társadalom is jól fogadja ezt. Késôbb is, 
amikor püspökként rendszeresen részt vettem 
azokon a találkozókon, amelyek a püspöki kar 
és a Rend képviselôi között létrejöttek, ak-
kor is örömmel láthattuk, hogy van egyfajta 
együttmûködés, egy nagyon konkrét operatív 
kapcsolat is a püspöki kar és a Magyar Máltai 
Lovagok Szövetsége között. Tehát ebben az 
összefüggésben azt mondhatom, ez egy szí-
vemhez nagyon közel álló megtiszteltetés volt.
• Említette bíboros úr a máltai keresztet. Mit jelent 

az a Magyar Katolikus Egyház számára, hogy ma 

Magyarországon a Máltai Rend segélyszervezete, 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az egyik leg-

nagyobb szociális intézményfenntartó, és olyan 

programokban vesznek részt, mint a kistérségi 

felzárkóztatás, a cigányság helyzetének javítása, a 

hajléktalanok segítése? •

Úgy látjuk, hogy ezeket a tevékenysége-
ket nagyfokú professzionalitás jellemzi. Mind-
annyiunknak, akik egyházmegyékben foglalko-
zunk – vagy akár plébániai szinten – karitatív 
ügyekkel, az az élményünk, hogy nagyon nagy 
a feladat, és sokkal több szakértelem kellene 
hozzá, mint amivel mi, papok rendelkezünk. 
Nagyon jó tudni azt, hogy van egy katolikus 
nemzetközi szervezet, amelyik a kellô hozzáér-
téssel tudja mindezt megközelíteni.

• A Máltai Rendnek és a szeretetszolgálatnak egy-

aránt így hangzik a jelmondata: a hit védelme és a 

szegények szolgálata. Bíboros úr szerint ez napja-

inkban hogyan élhetô meg hitelesen? •

A hit védelme nagyon fontos kérdés, mert 
jelenleg katolikus hitünket talán leginkább a 
szétszórtság fenyegeti. Egyfajta kulturális szét-
esés; az a tendencia, hogy nem gondolkozunk 
el mélyebben semmirôl, hogy nem is törek-
szünk arra, hogy összefüggô képet alkossunk 
a világról, hanem pillanatnyi hangulataink és 
érzéseink rabjai maradunk. Ha efölé tudjuk 
emelni tekintetünket, csak akkor érezzük át a 
felelôsségünket is; akár a jövôért, akár más em-
berekért; mert ameddig a saját közérzetünkkel 
vagyunk elfoglalva, addig érdektelenek vagyunk 
mások iránt; ahogy Ferenc pápa szokta monda-
ni, Európának az egyik legnagyobb veszélye 
ma az individualizmus, tehát elszigetelôdik az 
egyén, és észre se veszi másnak a problémáját. 
Ehhez képest éppen a hit igazságának védelme 
kötelez minket arra, hogy magasabbra emeljük 

Erdô Péter bíboros május 28-án Rómában

átvette a Szuverén Máltai Lovagrend nagy-

keresztes tartománynagya jelvényeit Matthew 

Festing nagymestertôl. Ezzel az ünnepélyes 

ceremóniá val Erdô Péter tartománynagyi

méltóságban tagja lett a Máltai Rendnek.

„Ennél nagyobb feladat, 
azt hiszem, nincs”
Beszélgetés Erdô Péter bíborossal, 
a Szuverén Máltai Lovagrend új tartománynagyával

aktuális

Írta :: Kuzmányi István
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a tekintetünket, egységben lássuk ne csak a 
teremtett világot, hanem a Teremtôvel együtt 
a létezôk összességét. Mert akkor kapja meg 
az értelmét és az értékét a mi saját életünk és 
munkánk is. Ennél nagyobb feladat, azt hiszem, 
nincs. Ebben kapja meg a helyét a szegények, a 
rászorulók, a betegek segítése is.
• Bíboros úr milyennek értékeli a Magyar Máltai Lo-

vagok Szövetsége és a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia között fennálló hivatalos kapcsolatot? •

Jónak értékelem. Úgy gondolom, hogy 
a bizalom jellemzi ezt a kapcsolatot; hogy a 
jövôben hogyan tud továbbfejlôdni, ez nagy-
ban függ a magyar társadalom helyzetétôl. 
Attól, hogy milyen tevékenységekre van még 

esetleg szükség, vagy milyen sajátos feladatok 
jelentkeznek. Lehetne sokat beszélni az egész 
szociális területrôl vagy akár az egészségügy 
területérôl is; egészen biztos, hogy itt a szín-
vonalas, de ugyanakkor társadalmi értékének 
megfelelôen megbecsült és finanszírozott 
szakmai tevékenységnek nagy szerepe lehet. 
• A Szeretetszolgálaton belül, mely több száz fôt 

foglalkoztat országszerte, felmerül a kérdés, hogy 

a munkatársak vonatkozásában mit tekintsenek 

elsôdlegesnek, a hitbéli meggyôzôdést, a vallás-

gyakorlást, vagy pedig a szakmai tapasztalatot. 

Bíboros úr véleménye szerint mi az a mérce, ami-

hez igazodni kell? •

Különbözô országokban különbözô jog-
szabályok teszik lehetôvé azt, hogy egy szel-
lemiségében elkötelezett intézmény a saját 
azonosságának megfelelôen válogathassa meg 
a munkatársait. Nyilván arra vonatkozóan, 
hogy milyen szakmai felkészültségük legyen 
az egyes munkatársaknak, adott esetben ál-
lami jogszabályok is léteznek, hiszen olyan 

feladatokról van szó, amelyeknek az állami 
elismerése képzettségi feltételeket is megkí-
vánhat. Viszont amikor a szellemiségnek, az 
azonosságnak a kérdése merül fel, akkor Ma-
gyarországon ma lehetôsége van egy egyházi 
intézménynek arra, hogy az illetô egyház 
hitelveinek megfelelôen, annak a fényében 
válassza meg munkatársait. Ez azonban nem 
nagyon szigorú és szûkkeblû módon történik 
hazánkban; nem is történhetett így, hiszen a 
rendszerváltozás után tömegesen kaptunk 
vissza intézményeket, iskolákat, akár szociális 
intézményeket is; miközben hosszú évtizede-
kig nem volt az országban katolikus szellemû 
pedagógusképzés. Még ha valaki személyében 

katolikus vallású volt is, a szakmai kultúrája 
olykor a makarenkói elvekre épült. Nem vár-
hattuk el, hogy minden munkatársunk gyakor-
ló katolikus legyen, csak azt, hogy aki hozzánk 
jön dolgozni, az akár a munkaszerzôdésében 
is vállalja, hogy tiszteletben tartja az intéz-
mény azonosságát, szellemiségét. Ezt pedig 
vállalhatja az is, aki történetesen más vallású, 
vagy pedig nem hívô. Azt hiszem, hogy ez az, 
ami az elmúlt évtizedekben bevált, ez az, ami-
re ma is lehetôség van; természetesen más a 
helyzet akkor, amikor mondjuk hitoktatói vagy 
lelkipásztori kisegítôi feladatra alkalmazunk 
valakit; ebben az esetben már a személyes ka-
tolikus meggyôzôdésnek is fontos szerepe van.  
• Az a fajta szeretetszolgálat, amit a máltaiak vé-

geznek, azért lehet más minôségében, mert a hit 

van mögötte? A Rend karizmájában a hit mint hát-

tér és tartalom jelentheti a különbséget más kari-

tatív szervezetekhez képest? •

Azt hiszem, hogy a hitnek vagy a hívô vi-
lágnézetnek a Rend egészének tevékenységé-

ben ki kell fejezôdnie, és ez kihat az egyes in-
tézményekre, az egyes szolgálatokra is. Adott 
esetben ez nyilvánulhat meg egy stratégiai 
döntésben. Nyilván irreális vagy fenntart-
hatatlan tevékenységet senki sem vállalhat. 
De adott esetben, ha nemcsak a társadalmi 
presztízs vagy az anyagi haszon a motiváló 
erô, hanem van egy mélyebb szempont, ak-
kor ez abban is megmutatkozik, hogy milyen 
területen vállal valaki feladatokat. Ebben a 
tekintetben a Máltai Rend és a Szeretetszol-
gálat is nagyon jól vizsgázott Magyarorszá-
gon, mert sok olyan területen mûködik, amit 
hit nélkül és a segítô szeretet szándéka nél-
kül nem igen lehet elvállalni. 
• Mind a rendtagok, mind a Szeretetszolgálat 

vezetôsége és munkatársai megtiszteltetésnek 

tekintik, hogy bíboros úr a Szuverén Máltai Lovag-

rend nagykeresztes tartománynagya lett, és erre 

– azt tapasztaltam – büszkék is. Ez a tisztség a 

nagymester melletti tevékenységet jelenti, tehát 

nemzetközi jellegû is. Tervez-e bármilyen szoro-

sabb együttmûködést a Renddel, akár nemzetközi, 

akár országos szinten? •

Úgy érzem, hogy erre a következô hóna-
pokban és években lehetôség, de talán még 
szükség is lesz. Nem tudjuk, hogyan alakul 
az egész magyar szociális szektor. Az biztos, 
hogy az állami fenntartású intézmények több-
ségét vagy nagy részét automatikusan egyházi 
fenntartásba átvenni nem lehet. Ahhoz ez a 
probléma túl nagy és túl kiterjedt. De az is 
biztos, hogy vannak olyan konkrét tevékeny-
ségek, amelyekben máris bizonyított az egy-
házi fenntartó, és amelyekben a Máltai Rend 
Magyarországon is jelentôs részt vállal, és 
esetleg további fejlôdés is elképzelhetô.  
• Bíboros úr mint a Máltai Rend tartománynagya 

milyen üzenetet fogalmaz meg a Rend és a Szere-

tetszolgálat tagjai számára? •

Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és 
azt kívánom, hogy a Máltai Rend szellemében 
végezzék tovább a munkájukat, hogy az tanú-
ságtétel legyen az egész társadalom elôtt.

1 2

1. Erdô Péter bíboros Matthew Festing nagymesterrel
2. A bíboros, a nagymester, és az ünnepség résztvevôi:  

Angelo Acerbi, Habsburg-Lotharingiai Mihály, 
 Kozma Imre atya, Kállay Ubul Tamás, 
 Szabadhegÿ Kristóf, Gyôriványi Gábor, 
 Tóth Tamás, Gyôri Dani Lajos
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állt a bajba jutottak, a szegények mellé. Beer 
Miklós püspök hozzátette: Szeretnénk ezt a 
bátorságot a magunkévá tenni a gyorsan válto-
zó világban, egy olyan Európában, ahol a me-
nekültek, a kiszolgáltatottak, az otthontalanok 
itt vannak közöttünk. Keresztény emberként 
hitelesek csak az önzetlen szeretet által lehe-
tünk, ha önként, nagylelkûen felkaroljuk az 
elesetteket – figyelmeztetett.

ember Isten eszköze lehet, általa Isten bele 
tud szólni mindennapjaink történetébe. Beer 
Miklós szentbeszédében hálát adott Kozma 
Imre atyáért, megköszönte elhivatottságát és 
mindazt, amit az elmúlt évtizedekben a ma-
gyar egyház képviseletében tett. A szentmise 
szónoka két dolgot emelt ki, ami Kozma Imre 
atya életében elválaszthatatlan: a bátorságot 
és az irgalmat. A nehéz idôkben, az állandó 
megfélemlítés légkörében nem aggodalmas-
kodott, latolgatás nélkül hirdette Isten evan-
géliumát. A bátorságot a Szentlélek Úristen 
adta neki, nem a saját erejében, tehetségében 
bízott. Elsôként mert állást foglalni, döntése-
ket hozni, elsôként állt 1989-ben a keletnémet 
menekültek mellé, amikor még senki nem 
tudta, mit hoz a jövô. Bátran és elkötelezetten 

A szentmisére az ország számos részérôl és 
a határokon túlról is érkeztek Kozma Imre 
atya barátai és ismerôsei. A politikai, gazda-
sági és kulturális élet képviselôi között ott 
volt többek között Soltész Miklós az Emberi 
Erôforrások Minisztériumának egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelôs államtitkára, Czibere Károly, szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelôs 
államtitkár, és Lehel László, az Ökumenikus 
Segélyszervezet elnök-igazgatója. A szentmi-
sén, Beer Miklós váci megyéspüspök, Ladocsi 
Gáspár nyugalmazott püspök és számos pap 
koncelebrált.

Kozma Imre atya elmondta: az ünneppel 
a szervezôk szeretnék megköszönni Istennek 
az életet, és azt a csodát, hogy a törékeny 

Kozma Imre atyát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökét, irgalmasrendi 

szerzetest köszöntötték 75. születésnapján, június 4-én, Budapesten, a zugligeti 

plébániatemplomban. Az ünnepi szentmisén Beer Miklós váci megyéspüspök mondott 

szentbeszédet. Az aznap megjelenô napi és hetilapok közül számos újság személyes 

hangvételû írásban köszöntötte ôt, napközben pedig több televízió és rádiómûsor 

elevenítette fel eddigi pályafutását, életútját.

aktuális

Kozma Imre atya 
75 éves 

1. A szentmisén számos pap koncelebrált
2. Kozma Imre atya nem sokkal pappá szentelése után... 

és fél évszázaddal késôbb, a 75. születésnapján
3. Püspökök között: Beer Miklós váci megyéspüspök 

és Ladocsi Gáspár nyugalmazott püspök is eljött az 
ünnepi misére

1

2

3
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Tizennyolc éves voltam, amikor egy, mondjuk 
így, véletlenszerû esemény kapcsán Zugligetbe 
kerültem. A barátaimmal lábteniszeztünk Pa-
saréten, a Vasas pályán, és félbe kellett hagyni 
egy nagyon izgalmas mérkôzést, mert a bará-
taim egyszer csak azt mondták: ne haragudj 
Feri, de nekünk most mennünk kell. Érdekelt 
milyen sürgôs dolguk akadhatott, ami miatt 
nem tudjuk befejezni ezt a jó meccset, és ak-
kor ôk egymásra néztek, hogy mondják, vagy 
ne mondják. Végül elmondták, hogy hittanórá-
ra mennek. Bár nem kaptam vallásos nevelést, 
a spiritualitás nagyon is foglalkoztatott serdülô 
koromban, így hát kérdezgettem még ôket, és 
kiderült, hogy egy katolikus templom, ahová 
mennek, ahol egy jófej pap tanít. Akkor azt 
gondoltam, hogy nézzük meg ezt a templomot, 
a hittanórát és a jófej papot. A teremben hátra 
ültem, mert úgy éreztem, nem vagyok idevaló, 
nem vagyok se vallásos, se hívô, se keresztény, 
egyszerûen csak érdekel, hogy mi zajlik itt és 
mirôl szól a kereszténység.
• És mi zajlott? •

Két éven keresztül gubbasztottam a hit-
tanteremben a hátsó sornak a legszélén. Imre 
atya pedig idônként hozzám fordult, és meg-
kért, légy szíves tekerd le a konvektort. Elôbb 
az ószövetség, azután az újszövetség volt a 
téma, és mind a kettô nagyon érdekes volt. 
Imre atya nem tananyagot mondott el nekünk, 
hanem az idô nagyobb részében az életrôl be-
szélt. Saját történeteirôl, vagy általa fontosnak 
tartott emberek történeteirôl esett szó. Ez na-
gyon fontos volt nekem, hiszen olyan keresz-
ténységbe nôhettem bele, amelyik cselekszik, 

helyzeteket old meg, amelyik arculattal és ars 
poeticával rendelkezik, nemcsak hitvallása, 
hanem meggyôzôdése is van, mégpedig az, 
hogy érdemes kereszténynek lenni. Imre atyá-
tól nemcsak azt tanultam meg, hogy mit hisz 
egy keresztény, hanem azt is, hogyan hiszi, és 
ez a hit hogyan fordul cselekvésbe. Korombeli 
fiatalok ültek ott a hittanórákon, zajlott az élet. 
Rögtön hívtak, gyere Feri teázni, focizni, ki-
rándulni. Az ószövetség után azt is megtanul-
hattam, hogy ami elhangzik a hittanórán, az 
hogyan valósul meg kortárs csoportban. átél-
tem, hogy engem, aki nem voltam keresztény 
ember, tele szenvedélyességgel, mindenféle 
ideálokkal és tévedésekkel, hogyan szelídí-
tettek magukhoz a többiek. Imre atya pedig 
egyszer-egyszer megjelent közöttünk, amikor 
együtt teáztunk, vagy fociztunk. Gondolom, 
jól eshetett neki, hogy lemegy a fiaihoz, és 
mi örömmel fogadjuk. Üdvözölt bennünket, 
mondott két kedves mondatot, azután vissza-
ült a robogójára és ment is tovább.
• Milyen robogója volt? •

Babetta. Az autója pedig egy Renault 
5-ös, amit a Ferjáncz Attila szerelôje javított. 
Ez is izgalmas volt, hogy egy papnak sportos 
autója van. Személyessé tette a vele való kap-
csolatot, hogy láttuk hogyan él.

• Két évet ült a hittanórán a hátsó sorban? •

Azért nevesítettem a két évet, mert utá-
na kezdtem sejteni, hogy lehet, már keresz-
tény vagyok. Két éven át én csak hittanórán 
voltam, majd elkezdtem misére is járni. Ez 
újabb lenyûgözô élmény volt. Imre atya más-
képp beszélt a hittanórán és másképp a va-
sárnapi szentmisén. Nem emlékszem olyan 
szentmisére, amin akár csak egyetlen per-
cet is unatkoztam volna. Lehetett látni rajta, 
hogy nemcsak a beszéd idejére fontos neki, 
hogy közölhet valami egyénit, személyeset 
és átimádkozottat, hanem, hogy az elejétôl 
a végéig fontos neki a szentmise. Ott tanul-
tam meg például, hogy a liturgia más idôben 
zajlik, a szentmisén nem nézem az órámat, 
hogy most 45 percig, 55 percig, vagy egy óra 
5 percig tart. Azért, mert ott fontosabb tör-
ténik az idôben, mint ami egyébként szokott 
történni, és ha valamire érdemes idôt szánni, 
akkor az a közös istentisztelet. Sok élményem 
származik abból az idôbôl, például a húsvéti 
szentmisék.
• Mi történt a húsvéti szentmisén? •

Imre atya kitalálta, hogy mi olvassuk fel a 
szentleckét, vagy az olvasmányt. Húsz-huszon-
egy éves kölyökként odaállhattunk szembe a 
hívôk seregével, akik már 30-50 éve élték a 

Két év után kezdtem sejteni, hogy 

már keresztény vagyok, addig 

csak hittanórán voltam, majd 

kezdtem misére is járni – idézte 

fel Pál Ferenc atya, aki büszkén 

vallotta, hogy Kozma Imre atya 

személyének is köszönheti, hogy 

keresztény lett, és azt is, hogy pap. 

„Láttam egy papot, és azt 

gondoltam, így érdemes élni”.

Pál Ferenc 
atya indulása

a zugligeti
közösségben 

interjú

„Én ebbe 
a kereszténységbe  
nôttem bele” 
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kereszténységet, és példák lehettek számunk-
ra. Én pedig egy zöldfülû kezdôként olvas-
hattam a szentleckét. Húsvétkor az volt az 
ötlete, hogy ne csak felolvassuk a kiválasztott 
szakaszt a szentírásból, hanem a hitünkbôl ki-
indulva mondjunk néhány személyes mondatot 
bevezetôként a szöveghez. Anélkül, hogy meg 
lettem volna bérmálva, szólhattam néhány 
mondatot a templomban. átélhettem a bizal-
mát. Persze, a lelkünkre kötötte, de nehogy 
prédikáljatok, vagy belebonyolódjatok valami-
féle szentírás magyarázatba! Azt mondta, hogy 
tanúságtétel legyen, egy-két mondat arról, ho-
gyan érint minket ez a szöveg. Ennek persze 
az volt a következménye, hogy már napokkal 
korábban elolvastam azt a részt a szentírásból, 
és töprengtem rajta, hogyan legyen az a két 
értelmes mondat. Valódi bizalom volt, hiszen 
ténylegesen nem ismert engem, ráadásul hús-
vétkor, amikor sokan voltak a templomban.  Ez 
a bizalom sok mindenben megnyilvánult.
• Például? •

Például abban, hogy kulcsot adott a temp-
lomhoz. Mi fiatal férfiak hétfôn reggelente 
összejártunk imádkozni a szentélybe. Ô pedig 
kulcsot adott, és bízott bennünk, hogy rend-
ben jövünk és megyünk, és mindig be fogjuk 
zárni az ajtót magunk után. Szerdán is közö-
sen imádkoztunk. Csütörtökön volt a hittan-
óra, vasárnap meg a mise. Éveken keresztül 
heti négy alkalommal biztosan ott voltunk a 
templomban. Ott találkoztam azokkal, akik 
fontosak voltak. Imre atya néha meghívott 
bennünket reggelire is. Láttuk, hogy reggel 
mindig korán kel, késôn este, amikor mi még 
ott traccsoltunk a hittanóra után, még elmegy 
valahová, tesz valamit. Olyan pap képe rajzo-
lódott ki elôttünk, akinek reggeltôl estig sok 
a dolga, az pedig magától értetôdô volt, hogy 
valami jó dolgot csinál akkor is, amikor nem 
látjuk. Vasárnapi beszédein átsütött az imád-
ság, a lelkiség, a spiritualitás, a templomon 
kívüli tetteibôl pedig a hatékony együttérzô 
cselekvés.
• Milyen személyes benyomást ôriz még Kozma 

Imre atyáról? •

Nagy élményem volt az ötvenedik szüle-
tésnapja, amikor hatalmas virágcsokrot kapott 
valakitôl, és egy fiatalember arról beszélt, 
hogy milyen fáradhatatlanul és kitartóan szol-
gálja a közösséget. Imre atya pedig ránézett, 
és azt mondta: szó sincs róla, hogy fáradha-
tatlanul, nagyon fáradt tudok lenni, és néha 
egyáltalán nincs erôm azokhoz a feladatokhoz, 

amelyekben nekem helyt kellene állni. Akkor 
megint tanultam valamit. Ez a realitás, amirôl 
Imre atya tanúbizonyságot tett, ebbôl a szem-
pontból is vonzó volt. Reális, tapasztalatokban 
mélyen gyökerezô hitrôl tett tanúságot. Ha 
már az élményeimrôl esik szó, sokat jelentett, 
hogy a vasárnapi miséken, ünnepekkor ott állt 
harminc-negyven férfi az oltár körül. Ez min-
den beszéd és prédikáció nélkül is azt üzente, 
hogy lehet férfiként kereszténynek lenni. Ak-
koriban, 19-20 évesen aktív sportoló voltam, 
és azt láttam, hogy sportolóként, férfiként 
is lehet kereszténynek lenni. Hogy a keresz-
ténység nem az idôs asszonyok vallása, hanem 
felnôtt vallás, ezen belül felnôtt férfiaknak is 
való vallás. Persze a többieknek is, de hogy 
fiatal felnôtt férfiként egy cseppet sem kell 
szégyellnem a kereszténységemet, mert ott 
látom azt a harminc-negyven öltönyös férfit, 
és szeretnék közöttük állni. Húszévesen soha 
nem vettem fel öltönyt, idegen ruhadarabnak 
tartottam, semmi kedvem nem volt olyat vi-
selni, de ha az volt a feltétele, hogy odaálljak 
az oltárhoz a férfitársaimmal, akik engem be-
fogadtak, azért szívesen felvettem.
• Abban az idôben ezt sokan nem nézték jó szem-

mel. •

Én azt a kereszténységet ismertem meg, 
amely kereszténység nem tetszik az állam-
hatalomnak, és semmiféle jó pontokat nem 
lehet azzal szerezni, ha valaki templomba jár. 
Emlékszem, amikor elmondtam Imre atyá-
nak, hogy papnevelô intézetbe szeretnék je-
lentkezni, azt pontosan tudtam, hogy ez nem 
egy kényelmes élet kezdete lesz. Imre atyával 
összefüggésben találkoztam a keresztény-
séggel, és éppen ez erôsítette meg bennem a 
hitet, hogy a kereszténységnek nem kell a ha-
talommal egyezkednie, egyáltalán nem kell 
kívülrôl bátorítást és megerôsítést kapnia. A 
kereszténység a szegények, az elesettek, a ki-
szolgáltatottak felé fordul. Én ebbe a keresz-
ténységbe nôttem bele.
• Ilyen példát követve döntött ön is a papi hivatás 

mellett… •

Nem tudom, hogy keresztény lettem vol-
na-e, ha nem ôvele találkozom. Eszembe jut 
Gandhi, aki azt mondta, hogy a kereszténység 
gyönyörû, csak hát a keresztények… Azon 
csodálkozott mindig, hogy a kereszténységet, 
aminek Jézus a kulcsa és a forrása, hogyan 
lehet ennyire gyöngén megvalósítani. Tudjuk, 
hogy az ô csöndes forradalmát, a passzív el-
lenállást a hegyi beszéd lelkületétôl ihletetten 

alkotta meg. Hindu emberként Jézusból és a 
kereszténységbôl merített. Ezt lenyûgözônek 
találom. De visszatérve Imre atyára, az, hogy 
keresztény és pap lettem, az egyértelmûen az 
ô személyének is köszönhetô. Annak, hogy 
láttam egy papot, és azt gondoltam róla, így 
érdemes élni. A másik, amit mindenképpen el 
kell mondanom róla, hogy amikor a papnevelô 
intézetben konfliktusaim támadtak az elöljá-
róval, elsô szóra, gondolkodás nélkül mellém 
állt. Utólag visszagondolva nyilván nem gon-
dolkodás nélkül tette, de nekem az élményem 
mégis az, hogy anélkül, hogy engem leültetett 
és részletesen kikérdezett volna a történtekrôl, 
nekem adta a bizalmát, és kiállt mellettem 
az elöljáróknál, püspököknél. Azért, mert 
pap lettem, papi pályafutásom kezdetén is, 
és abban is, hogy pappá szenteltek, nagyon 
sokat köszönhetek neki. Az is óriási élmény 
volt, hogy a pappá szentelésemkor az eszter-
gomi bazilikát félig zugligetiek töltötték meg, 
és olyan sokan voltunk, hogy elfogyott az ol-
táriszentség, és a liturgia vezetôjének ki kel-
lett hirdetnie, hogy sajnálja, de nem tudnak 
mindenkit megáldoztatni, mert olyan sokan 
vagyunk. Miközben azt élhettem meg Imre 
atyán keresztül, hogy a kereszténység nem 
egy papon múlik, nem is a pap a lényeg, ha-
nem a közösség. A pap a közösség szolgája. 
Neki köszönhettem, hogy nem papközpontú, 
hanem közösségközpontú pap lettem.
• Így értelmezhetô az a mondata, hogy az élet arra 

való, hogy elajándékozzuk? •

Az élet ajándék. A spiritualitásnak az az 
alaptapasztalata, hogy megajándékozottnak 
éljük meg magunkat. Azt éljük meg, hogy 
egy nálunk nagyobb, több, minket felülmú-
ló valaki megajándékoz bennünket függet-
lenül a teljesítményünktôl, az érdemeinktôl, 
bármitôl, amit letettünk az asztalra, vagy 
amire hivatkozhatnánk. Ezért a megajándé-
kozottság azt jelenti, hogy a nálam több jó-
indulatúan ajándékoz magából és ad nekem 
attól függetlenül, hogy ki vagyok. Akkor is 
ad, ha gyönge, gyarló és esendô vagyok. És 
ez a megajándékozottság azután arra indít, 
hogy én magam is ajándékozzak, majd jön a 
következô lépés, hogy ne csak adjak valamit, 
hanem magamat adjam, magamból adjak. 
Hogy a továbbajándékozás elsôsorban a sze-
mélyemre vonatkozik, és nem pedig tárgyak-
ra. Tényleg, van egy pont, ami után már csak 
akkor tudunk továbblépni, és élôvé tenni a 
hitünket, ha magunkat adjuk. 
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Négy évvel ezelôtt kisbusszal érkezô mozgó 
játszóterek kezdtek mûködni Magyarország 
leghátrányosabb helyzetûnek minôsített kis-
térségei közül nyolcban. 

A játszóterek állandóan jelenlévô, nélkü-
lözhetetlen részei nem a csúszdák, a hinták 
vagy a légvárak, hanem a résztvevô gyerekek, 
akik korban, társadalmi helyzetben, családi 
háttérben különböznek. Mi köti ôket mégis 
össze? Mi történik velük a játszótereken? „A 
legfontosabb, hogy ilyenkor a gyerekek önfe-
ledten boldogak” – mondta Tószegi Mónika, 
a Máltai Szeretetszolgálat animátora, aki a 
sellyei kistérség több mint harminc települé-
sét járja az egyik mozgó játszótér munkatársa-
ként. „Nem intézményi keretek közt vannak, 
nincsenek annyira szigorúan fogva. Le tudják 
tenni a problémáikat. Akad közöttük, akit 
késôbb megvernek, amiért elszökött otthon-
ról, hogy kijöhessen a többi gyerekkel játszani, 
de erre abban a két órában nem gondol. Mi 
pedig olyan normákat és példákat próbálunk 
nekik mutatni, amelyek az egészséges gyerek-
ként való felnövéshez szükségesek. Erre épül 
rá az, hogy olyan eszközökkel találkoznak, 
amit a mindennapokban nem láthatnak.”

A játszótereken a gyerekek tehermente-
sítése is fontos feladat. Így kerül át a hétéves 
kislány oldalán csüngô kistestvér a máltai 
munkatársak kezébe, akik vigyáznak a kicsire, 
amíg a nagyobb lány játszik. „Erre a pár órára 
felszabadul, mert az élete többi részében tulaj-
donképpen anyuka. Nekem ez nem teher, neki 
viszont nagy megkönnyebbülés” – mesélte Tó-
szegi Mónika. 

A játszóbuszokon nyolc kistérségben két-
két máltai munkatárs járja körbe a hátrányos 
helyzetû településeket. A játékok és a szóra-
kozás mellett információkat, szeretetet és 
lelki segítséget szállítanak. „Eleinte telera-
gasztottuk a falvakat plakátokkal, most már 
elég csak egyet kitennünk, hogy mindenki 
ott legyen, mire leérünk. A gyerekek nagyon 
várnak minket, segítenek kirakodni, vagy a fa 
alatt ülve várják, hogy elkezdjük a játékot” – 
mondta el a fogadtatásról Tószegi Mónika.

Tizenkét perces szintidôvel pakolják ki 
a fél focipályát beterítô játékokat. A gyere-
kek legnagyobb kedvence a légvár, amit egy 
óra után le szoktak kapcsolni, hogy a többi 
játék is elôkerülhessen. Akadálypályát rak-
nak össze, sorversenyt szerveznek, az ár-
nyékban pedig felállítanak egy asztalt, ahol 
kézmûveskedésre, gyöngyfûzésre, rajzolásra, 
festésre van lehetôség. A kétórás programot 

követôen már nehezebb a visszapakolás: ösz-
sze kell gyûjteni a bokrokban rejtélyes módon 
eltûnô labdákat, és egyéb tényezôk is lassítják 
a munkát, például a lábuk között játékokat 
kicsempészô gyerekek.

„A szocializációs törekvés minden játé-
kunknak részét képezi. Szeretjük a közös 
programokat, amikor meg kell fogni a másik 
kezét, és azt a gyereket is elfogadják és be tud 
kapcsolódni, aki valamilyen okból általában 
ki van szorítva” – mondta el a befogadásról 
és a közösséghez tartozás élményérôl Tósze-
gi Mónika. A mozgó játszóterek indulásakor 
nem értették, miért hagyják abba a lelkesnek 
tûnô gyerekek a játékot öt-tíz perc után. „Ki-
derült, hogy nem esznek rendszeresen, vagy 
nem eleget, ezért nem volt energiájuk az 
ugráláshoz, futkosáshoz. Legközelebb már 

keksszel és ropival érkez-
tünk, amitôl rögtön felpör-
gött a játék” – mesélte egy 
játszóbuszon dolgozó máltai 
munkatárs. 

„Egyszerre szomorú és 
megható, amikor egy gyerek 
életében elôször lát filctol-
lat. Mégis jó érzés, hogy te 
segíthettél neki abban, hogy 
gyurmát, tollat vagy zsír-
krétát vehessen a kezébe” – 
avatott be Tószegi Mónika a 
kistérségi munka részleteibe. 

„Az egyik játékunkon egy 
négyéves gyerek jött szembe 

velem, és majszolta a zsírkrétát, már nem sok 
maradt belôle, mire észrevettük, és ki tudtuk 
szedni a szájából.”

Ahogy az óvodásoknak rá van varrva a 
jele a ruháikra, a munkatársak a máltai paj-
zsot viselik nap, mint nap. „A Máltai Szeretet-
szolgálat értékeinek középpontjában a segít-
ségnyújtás áll. Rászoruló embereken segítünk 
különbözô módszerekkel: lelkileg, fizikailag 
és anyagilag” – mondta Tószegi Mónika. „A 
gyerekeknek abban segítünk, hogy két órán 
keresztül boldogak legyenek, a szülôket pe-
dig sokszor mi tanítjuk meg a gyerekeikkel 
játszani.”

1. A mozgó játszótérrel néhány óra felhôtlen boldogság 
is érkezik

1

Egy édesanya életében elôször ül le építôkockákból tornyot 

összerakni a gyermekével. Egy négyéves kisfiú zsírkrétát eszik, 

mert nem tudja, mire való. Egy kisgyerek kiszökik játszani, 

akkor is, ha tudja, pofon lesz a büntetése. Szereplôk a Máltai 

Szeretetszolgálat épített és mozgó játszótereinek hétköznapjaiból. 

Ez nem
(csak) játék! 

Írta :: Szakszon Réka

szolgálat
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A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 
ismét Magyarországon 
A Magyarországon élô máltai lovagok 1928-ban alapították meg 
a Máltai Lovagrend magyar szövetségét, amelynek elsô elnöke 
Habsburg József magyar királyi herceg lett. A Lovagszövetség 
csakhamar méltó helyet foglalt el a kereszténység ápolásában 
és védelmében, a rászorultak segítésében. Tevékenységét a 
nagymester, Frà Ludovico Chigi della Rovere Albani már 
1931-ben kitüntetô látogatásával ismerte el. A magyar máltai 
lovagok 1938-ban mind a Budapesten tartott Eucharisztikus 
Világkongresszuson való részvételükkel, mind a Máltai Világ-
kongresszus szervezésével elfoglalták helyüket a Rend megbe-
csült és elismert munkásai között. A világháború alatt a máltai 
székház a Fortuna utcában bombatalálatot kapott, a rendtag-
ság szétszóródott, számosan külföldre menekültek, az itthon 
maradottak maguk is ínségben, csakhamar a társadalom pe-
remére kerültek. A Rend a világon szétszóródott magyar tag-
jait kezdetben az elnökök (Habsburg József, majd Apor Gábor, 
késôbb Frà Pallavicini Hubert) igyekezett összetartani, a Ma-
gyar Máltai Lovagok Szövetsége végre Kállay Kristóf elnöksé-
ge alatt újra növekedésnek indult. Irányításával megalakultak 
a területi delegációk Észak-Amerikában és német nyelvterüle-
ten, majd a kisebb létszámú munkacsoportok is, melyek intéz-
ményi közösségeket teremtettek az újonnan belépô magyar 
lovagok számára. 1989-re, amikorra újra törvényes lehetôség 
nyílott társadalmi egyesületek létrehozására, mindössze egy 

A Máltai Lovagrend nemzeti tagolódása szerint 

a magyar rendtagok a Magyar Máltai Lovagok 

Szövetségéhez tartoznak. A Szövetségen 

belül delegációk, illetve kisebb munkacsoportok 

szervezôdtek, melyek közül mind létszámban, 

mind tevékenységben ma már a Magyarországi 

Delegáció a meghatározó. 

25 éves Szövetségünk 
Magyarországi 
Delegációja

máltai lovag, Kállay Miklós, élt Magyarországon. Kállay Mik-
lós elôször a régen ismert, sokat próbált ismerôseit, barátait és 
rokonait hívta meg a Máltai Rendbe, 12 jelölt lelkesen kezdte 
meg fölkészülését a rendi tagságra. 

A rendszerváltás évében a kommunista párt lemondott 
kizárólagos hatalmáról, módosították az alkotmányt, az új 
politikai erôkkel kerekasztal tárgyalások során elôkészítették 
a demokratikus átalakulást. Hasonló történések zajlottak a 
többi, ún. Kelet-Európai országban. Közben menekültek tí-
zezrei érkeztek Kelet-Németországból, az elsô csoportok a 
zugligeti Szent Család-plébánián nyertek menedéket. 1989 
februárjában megalakult a Máltai Szeretetszolgálat. Végül a 
kormányzat megnyitotta a németek számára a nyugati határt. 
1989 végén a népfölkelés elsöpri Ceaușescu rendszerét Romá-
niában. 1991-ben Horvátország és Szlovénia kilép a Jugoszláv 
államszövetségbôl, megkezdôdik a polgárháború, amelynek 
elsô szakasza 1995-ig tart, de csak az 1999. évi NATO bom-
bázásokkal szûnnek a harcok a Balkánon. A magyar máltaiak 
valamennyi történelmi eseményen jelen voltak, mint segítôk.

Megalakul a Magyar Máltai Lovagok 
Szövetségének Magyarországi Delegációja
1990 áprilisában a Szövetség Német Nyelvterületi Delegáci-
ója szervezésében, Altöttingben tartott lelkigyakorlat során 
az Elnök kihirdette a Nagymagisztérium felvételi döntését és 
felavatta a magyarországi jelölteket. 1990. április 17-én Bicskén 
megalakult a Magyarországi Delegáció. Alapító tagok: Baross 
Miklós, Csapó György, Dessewffy György, Kállay Tamás, Kál-
lay U. Tamás, Mailáth Imre, Mailáth Edina, gr. Nyáry Gál, gr. 
Nyáry Zsigmond, Tabódy István, Visy Zoltán és Wettstein Já-
nos. A Delegáció elnöke az Egyesült államokból hazatelepült 
Lupkovics János, titkára Kállay Tamás, ispotályos Kállay U. 
Tamás, kincstárnok Visy Zoltán. 1991 nyarán Lupkovics János 

történelem
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1. Szövetségi Tanácsülés, Lonigo, 1990. október
2. Fra’ Andrew Bertie nagymester Budapesten, 2004.
3. Szövetségi lelkigyakorlat elôkészítése, Bicske, 1991. október
4. Szövetségi lelkigyakorlat, Esztergom, 2011.
5. Lourdes, 2012.
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3

2

1

4

lemon dott delegátusi beosztásáról, az új delegátus Kállay Ta-
más lett. A Delegáció bírósági bejegyzése 1990-ben történt.  

A Delegáció kezdetben magánlakásokban, 1993 nyarától 
már a Fortuna-utcai székházban mûködött. Legfôbb felada-
tának tekintette a Szövetség hazaköltözésének elôkészítését, a 
Máltai Szeretetszolgálattal való együttmûködését a Rend szel-
lemében, fiatal, elhivatott új rendtagok kiképzésével és felvé-
telével a Szövetség hazai bázisának növelését, és a rendi élet 
elmélyítését. 

Szükséges volt néhány sarkalatos pont egyeztetésére a Sze-
retetszolgálattal. Sor került a feladatkörök tisztázására, pár-
huzamos karitatív tevékenységek szétválasztására, személyi 
hovatartozás kérdéseinek megoldására (pl. a Szeretetszolgálat 
elnöke legyen a Máltai Lovagrend tagja, a Szeretetszolgálat 

dolgozzon a Rend karizmája szerint, a rendtagok vállaljanak 
feladatot a Szeretetszolgálatban, az elhivatottságot érzô szere-
tetszolgálati tagok lépjenek a Rendbe). Megállapodás történt 
abban is, hogy a Szeretetszolgálat dolgozzon professzionális 
szinten, önállóan.

A Szövetség Rómából történô hazaköltözése Kállay Kristóf 
elnök döntése volt, megvalósítása O’sváth György elnök érde-
me. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 1996-ban januárjá-
ban kezdte újra mûködését Budapestre.

A Magyarországi Delegáció a 25 éves története során ki-
váló kapcsolatokat épített ki és tart fenn a mai napig is a rendi 
vezetéssel, a Szeretetszolgálattal és a tevékenységéhez kötôdô 
egyházi és más társadalmi szervezetekkel. A teljesség igénye 
nélkül felsorolunk néhány fontosabb tényt:

• Frà Andrew Bertie nagymester látogatása 1993-ban, 1996-
ban és 2004-ben, Frà Matthew Festing nagymester 2009-
ben kétszer, 2012-ben és 2013-ban.

• Kiváló és rendszeres kapcsolat az Osztrák Nagyperjelséggel. 
• Kapcsolatfelvétel és rendi elôkészítés a felvidéki és erdélyi 

magyarokkal. 
• Aktív munkakapcsolat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.
• Bensôséges kapcsolat a mindenkori esztergomi érsekkel (Pas-

kai László és Erdô Péter bíborosokkal), rendszeres konzultá-
ciók a Püspökkari Konferenciával.

• Folyamatos rendi kapcsolat a Szövetség vezetésével és tagjaival.
• Kölcsönös tiszteleten alapuló barátság a Johanniták magyar 

rendtartományával.
Az ünnepi emlékülésen a 25 év eseményeit a delegátu-

sok (Kállay Tamás 1991–1996, Legeza László 1996–2002, 
Reichlin-Meldegg Viktor 2002–2005, Ugron Béla 2005–2014 
és Czigler ágoston 20014-tôl) ismertették.
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1990. április 17-én megalakult az akkor még római központú Magyar 

Máltai Lovagok Szövetségének hazai egysége, a Magyarországi Delegáció, 

azzal a magasztos céllal, hogy a Szövetség célkitûzésének megfelelôen 

és a Szeretetszolgálattal karöltve, szolgálatával és magatartásával segítse 

hazánk társadal mának keresztény életerkölcs szellemében történô 

alakítását. A Delegáció megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 

április 25-én emlékülést tartottunk, amelyet hálaadó szentmisével 

kezdtünk. Hálát adtunk Istennek a kapott javakért, az elvégzett munka 

minden sikeréért. Imádkoztunk a szegényekért és jótevôinkért, 

Delegációnk és Rendünk élô és elhunyt tagjaiért. 

Legyen az évforduló 
üdvöt hozó erô!

is rámutatott Rendünk alapításának kilencszázadik évfordu-
lója alkalmával. Beszédében kiemelte, hogy Rendünk értékes 
tevékenysége, az Egyház és a szükséget szenvedôk szolgálata 
nem pusztán filantrópia, hanem az evangéliumi szeretet haté-
kony és élô tanúságtétele, ami mindig az eleven hitbôl, ennek 
gyakorlásából, az imából, a lelkiélet ápolásából, az Eucharisz-
tiából és a szentségek vételébôl fakad. 

„Ebben az értelemben a Máltai Lovagrend keresztény ihle-
tése révén különbözik a többi intézménytôl, szervezettôl, ame-
lyek nemzetközi szinten elkötelezték magukat a betegek ápolá-
sában, a szolidaritás, az ember átfogó fejlôdése terén” (Discorso 
del Santo Padre Benedetto XVI ai membri del sovrano militare 
ordine di malta, Basilica Vaticana, 9 febbraio 2013, vö. VR /MK, 
2013. február 11. hétfô 11:03). Rendünk megkülönböztetô tu-
lajdonsága, hogy tevékenysége hívô meggyôzôdésbôl, apostoli 
buzgóságból és keresztény elkötelezettségbôl fakad, mindig 
összhangban az egyházi tanítóhivatallal. Ezért a Magyaror-
szági Delegáció 25. évfordulója nagyon is hasznos lehet, ha a 
kezdeti eszményekre, a betegek és szegények szolgálatára, a 
lelki élet elmélyítésére és ápolására emlékeztet, amely mindig 
szolgálatunk alapját és társadalomformáló erejét adta és adja. 

Akkor tudunk szeretetet adni testvéreiknek, 
− ha az isteni szeretet tûzhelyébôl merítünk az ima, az Isten 

Szava szüntelen meghallgatása révén; 
− ha életük középpontjába az Eucharisztiát helyezzük és éle-

tünk minden napját áthatja Jézus jelenléte; 
− ha imáinkban és elmélkedéseinkben is Isten elé visszük a 

Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg, hogy „a személyes 
vagy közösségi jubileumok nagy jelentôségûek mind a személyes, 
mind a közösségi életben” és „a keresztények ... mindig vallásos 
jelleget szoktak neki adni. A keresztények számára ugyanis min-
den jubileum – mint pl. a 25 éves ezüst-, az 50 éves arany-, és a 
60 éves gyémántmenyegzô vagy mise – ... a kegyelem különleges 
esztendejét jelenti. Ugyanez alkalmazható közösségek vagy in-
tézmények jubileumaira is” (TMA 15). 

A „Jubileummal” együtt jár az öröm, a számadás és a 
számvétel, az ünnepi megemlékezés, ami „üdvöt hozó erôvé” 
is válhat, fôleg akkor, ha új lendülethez és megújuláshoz is 
vezet. A Szent Pápa a 2000. évi Nagy Jubileummal kapcso-
latban fogalmazta meg, hogy annak „növelnie kell a mai ke-
resztényekben a hitet az önmagát Krisztusban kinyilatkozta-
tó Istenben, erôsítenie kell a reményt az örök élet várásában, 
és tökéletesítenie kell a szeretetet, hogy tevékeny legyen a 
testvérek szolgálatában” (TMA 31), de ugyanez érvényes kell 
legyen a mi Delegációnk évfordulójára is. Az isteni erények 

– a hit, remény és szeretet – gyakorlása 900 éves Rendünk 
alapelveit és szolgálatunk éltetô gyökereit képezik. Ezek az 
erények évszázadokon át elmélyítették Rendünk tagjaiban az 
Isten imádását; Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésére, 
követésére és védelmére serkentettek; erôsítették és fokoz-
ták emberbaráti és társadalomformáló tevékenységünket; a 

„Tuitio fidei et Obsequium pauperum” rendi mottónk meg-
valósítására buzdítottak és erre buzdítanak ma is. Ezek az 
isteni erények – hit, remény, szeretet – adják és biztosítják 
Rendünk üdvöt hozó erejét, amint erre XVI. Benedek pápa 

a hit védelme

Írta :: Cserháti Ferenc Ch.C.H.
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betegek szenvedését, az idôsek magányát, a fogyatékkal 
élôk nehézségeit; 

− ha Isten erejével és nevében munkálkodunk, amint erre az 
Evangélium is buzdít és bátorít minket: „Akik hisznek, azo-
kat ezek a jelek fogják kísérni: nevemben ördögöt ûznek, 
új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha 
valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre 
teszik a kezüket, azok meggyógyulnak” (Mk 16, 16-18). 

Delegációnk megalakulásának 25. évfordulója örömteli emlé-
kezésre, ünnepi hálaadásra serkent, de egyben új kezdetre és 
új tanúságtételre is! Remek, konkrét és kiváló programot kínál 
ehhez Ferenc pápa, aki meghirdette az irgalmasság szent évét 
és bullája „Olvasóival” együtt minket is az elesettek felkaro-
lására bátorít: „Nyissuk meg a szívünket a lét perifériái felé, 
vigyünk vigaszt, irgalmasságot, szolidaritást és figyelmet mind-
azoknak, akik „a mai világban nélkülöznek és szenvednek”, 

„számos testvérünknek, akiket megfosztottak méltóságuktól”. 
„Kiáltásukat tegyük magunkévá, így együttesen le tudjuk küz-
deni a közöny korlátját, amely gyakran hatalmas úrként van 
jelen, hogy elrejtse az álszentséget és az önzést”. Örömmel 
hajtsuk végre a testi és lelki irgalmasság mûveit, hogy „feléb-
resszük lelkiismeretünket, amely ellankadt a szegénység drá-
májával szemben”. Jézusnak éppen ez a küldetése: vigyünk 
vigaszt a szegényeknek, hirdessük a megszabadítást a modern 
rabszolgaságok foglyainak, adjuk vissza a látást azoknak, akik 
magukba zárkóztak, adjuk vissza a méltóságukat azoknak, aki-
ket ettôl megfosztottak, legyünk képesek arra, hogy legyôzzük 
a tudatlanságot, amelyben emberek milliói élnek, különös te-
kintettel azokra a gyermekekre, akiknek nincs megfelelô segít-
ségük ahhoz, hogy kilépjenek a szegénységbôl” (Ferenc pápa, 

„Az irgalmasság arca” 15, vö. VR/MK, 2015. április 12. vasár-
nap 15:42). Tartsuk szem elôtt a Szentatya intelmeit, és akkor 
lovagi elkötelezettségünk is új lendületet kap, Magyarországi 
Delegációnk 25. éves jubileumi megemlékezése is üdvöt hozó 
erôvé válik Delegációnk minden tagja számára. 
Adja Isten, úgy legyen!

A Máltai Hírekben már sok cikk jelent meg a Rend történetérôl 
Török József atya és Legeza László rendtársaink tollából, 
ezért nem kívánok hosszabban írni errôl. Viszont nem lehet 
a 1113-as pápai bulla mellett elhaladni megjegyzés nélkül. 
Aláhúznám, hogy az úgynevezett „Pie Postulatio Voluntatis” 
bulla (melyet abban az idôben nem bullának neveztek)3 egy 
komoly privilégiumot ad a Szent János Ispotálynak, amit na-
gyon kevés szerzetes közösség kapott meg, vagyis hogy saját 
maga választhatja meg fônökét (akkor még nem használták 
a «nagymesteri» címet). Ez a privilégium volt az elsô lépés a 
szuverenitás felé. A második nagy kiváltság, hogy II. Paszkál 
pápa függetlenítette a közösséget – és annak meglévô és még 
jövôbeli ingatlanjait – a helyi püspököktôl és a jeruzsálemi 
királytól. Ettôl kezdve a közösség egyenesen a pápától függött 
és függetlenített területeket szerezhetett.

Szuverenitás fogalomról beszélni a középkorban anakro-
nizmusnak számít, mert az csak a XVI. században lesz igazán 
definiálva Jean Bodin Francia jogász által (A Köztársaság Hat 
Könyve, 1576). De ehhez a monarchikus állam elméletét meg 
kellett Bodin-ek szülnie. Mibôl áll ez az elmélet? Az uralkodó 
hatalma szétválaszthatatlan, vagyis abszolút. Bodin elítéli a 

A Jeruzsálemi Szent János, Rodoszi és Máltai Szuverén 

Ispotályos Lovagrend – röviden Szuverén Máltai Lovag-

rend (SMOM) vagy csak Máltai Rend – szuverenitása egy 

különleges történet, mert e rend – mint szuverén entitás 

az egyházi rendek és a több száz autentikus (állami vagy 

legitim dinasztiához tartozó) lovagrendek között – ma 

egyedülálló. E cikk alapjául Francesco Gazzoni, a Római 

Sapienza Egyetem emeritusz tanára és a Máltai Rend 

fô ügyvédjének dolgozata szolgált, mely a Max Planck 

Nemzetközi Jogi Enciklopédiájában jelent meg.2

A Máltai Rend: 
Pápai bullától a 
szuverenitásig

a máltai rend a nagyvilágban

Írta :: Bécsi Zoltán1



14 Máltai Hírek :: 2015 :: Június

Napóleon Bonaparte tábornok elfoglalta Máltát, befejezôdött 
a Rend territoriális jellege. 

De mibôl áll ma a Rend szuverenitása? Annak ellenére, 
hogy a Rend elvesztette Málta szigetét, birtokában van majd-
nem minden elemnek, ami az államisághoz, de még a demok-
ráciához is kell: van alkotmánya; törvényhozó és végrehajtói 
testülete (kormány, a hatalom-megosztás kritériuma); van 
független jogi rendszere és vannak bíróságai (a határozatok 
ellen nem lehet fellebbezni sem az olasz köztársasági, sem a 
vatikáni bíróságoknál); élvez jus legationis-t (küldhet köve-
teket) és jus contrahendi-t (aláírhat nemzetközi és bilaterá-
lis egyezményeket), van nagykövetsége 104 fôvárosban, ami 
exterritorialitást (sérthetetlenséget) élvez; kiad diplomáciai 
és szolgálati útleveleket, amit az ICAO (International Ci-
vil Aviation Organisation) elismer, és van saját útlevél kód-
ja XOM; add ki saját rendszámtáblát (fehéren piros SMOM 
szövegel és számmal); van postahivatala, és bélyegeket ad ki, 
amit 50 országban elfogadnak; végül van «katonasága», de 
csak egy katonai mentô osztag, mely az olasz hadseregbe van 
integrálva.

Ezekbôl kifolyólag a Rend szuverenitása tényeken ala-
pul, és ezt a szuverenitást egy, 1953-ban XII. Piusz által 
összehívott bíbornoki bíróság erôsítette meg. A Rend már 
eleve diplomáciai úton kommunikált a bírósággal.4 A bíró-
ság megállapította, hogy a Rend szuverén, olyannyira, hogy 
megválasztása után az új nagymester levélben, diplomáciai 
úton jelenti Ôszentségének, a pápának, hogy megválasz-
tották, amire nem a Szentatya s.k., hanem államtitkára (Il 
Cardinale Segretario di Stato), mint a Vatikán állam külügy-
minisztere válaszol. Mit jelent ez? Gyakorlatilag azt, hogy 
a Szentatya tudomásul veszi a Máltai Rend „kis konklávé-
ján” történô választást, és nem ô nevezi ki a nagymestert (és 
ezt már 1113 óta). Ez azt is jelenti, hogy Rendünkkel és a 
nagymester megválasztásával nem az Egyházi Rendek Kong-
regációja foglalkozik, mely különben minden más egyházi 
renddel foglalkozik; továbbá azt is, hogy a Rend szuverén a 
Szentszéktôl, és csak és kivételesen a Rend laikus szerzetesei 

– a fogadalmas lovagok – függenek a kánonjogtól ugyanúgy, 
mint a római katolikus szerzetesek. Vagyis a 13 500 rendtag 
közül körülbelül 60 lovag (a rend papjai nem lovagok, ha-
nem káplánok és nincsenek ebbe a számba beleértve). Alá 
kell húzni, hogy még az obendenciás lovagok sem tartoznak 
a kánonjog alá. 

A Rend kvázi állami léte azt is jelenti, hogy ha egyszer 
földterülethez jutna, akkor – ahogyan a Szentszék is elérte 
a Lateráni egyezménnyel – újból egy territoriális, szuverén 
területtel is rendelkezô rend lehetne. Így nem csak de jure, 
de de facto meglenne az összes kritérium az államisághoz. 
Van egy nagyon jó példa erre. A Máltai Köztársaság terüle-
tén fekvô Birgu város területén álló félsziget, a Sant’Angelo 
erôd egy részét a Rend csak kölcsönbe kapta a Köztársaság-
tól. A Rend ezen a részen exterritorialitást élvez annak elle-
nére, hogy a Rendnek már van Nagykövetsége a fôvárosban, 
Valettán. De mihelyst csak kölcsönben van adva, nem képez -

feudalizmust, ami a szuverenitást többfelé választotta. Ettôl 
még voltak Nyugat-Európában hûbérek, királyok és egy né-
met-római császár, akiknek hatalma – legalábbis a spirituális 
hatalma – a római Pontifex maximus-nál állt meg. A pápát, 
mint Krisztus helytartóját fogadták el a nyugati keresztény-
ségben a föld legmagasabb rangú embereként. Ezt a hatal-
mat – a reformációt követôen – a katolikus Jean Bodin alá-
aknázta, és a szuverenitás fogalma bátorította fel XIV. Lajos 
francia királyt, hogy katolikus létére, Isten Helytartójának, 
Lieutenant de Dieu sur terre, nevezze magát. Így Bodin-tôl 
kezdve a szuverén fölött csak az Isten van, mert a hatalom 
e földön oszthatatlan lett. Így megnyílt az út a francia ki-
rályi abszolutizmus és az általános szekularizálódás felé. A 
westfáliai béke (1648) pedig egy töréspont, mert egyre több 
uralkodó jelentette be szuverenitását és így függetlenségét, 
akár a császártól, akár a pápától is (a református uralkodók 
esetében ez egyértelmû). De a legtöbb katolikus uralkodó 
nem élt a szuverenitásnak azzal a fokával, hogy megtagadja 
a pápa fölöttük való spirituális hatalmát. II. Szilveszter pápa 
megóvta Magyarországot hasonló vitától, mert már Szent 
István királynak átadta azt az apostoli privilégiumot, hogy 
kinevezhesse a saját fôpapjait. Így a magyar király olyan em-
bereket nevezhetett ki, akik közel álltak hozzá. Ez más he-
lyen Európában a Szentatya privilégiuma maradt és komoly 
konfliktusokat okozott. 

A szuverenitás új fogalma a Máltai Rendet is meg erô-
sítette nemzetközileg. A 18. században olyan fontos lett, hogy 
nagykövetet küldhetett a legfôbb katolikus fôvárosokba: 
Madridba, Párizsba és Bécsbe. Kis országoknak ez nem ada-
tott meg, csak nagyhatalmaknak. Egy szerzetesi közösségbôl 
kinôtte magát a világ egyik leghatalmasabb (persze nem mé-
retben) „államává”. De hogyan? Többnyire a kiharcolt presz-
tízse által: 1. Hadászatilag erôs volt és a szuverenitás egyik 
fô eleme egy erôs hadsereg volt (Jean Parisot de la Valette 
nagymester 1566. évi gyôzelme az oszmán flotta fölött óriási 
presztízst jelentett), 2. A pápa hercegi rangot adományozott 
a nagymesternek (Rodosz hercege 1446-ban), és koronát is 
küldött Máltára Loubens de Verdalle nagymesternek (1581–
1595), akár csak a magyar királynak korábban. 3. 1607-ben, 
a császár birodalmi herceggé emelte, és részt vehetett a dié-
tán, mint bármelyik más birodalmi herceg. 4. Természetesen 
a már említett stratégiai területek (Rodosz és aztán Málta, 
Gozo, Comino és az elég gyorsan elvesztett Tripoli vára –ma 
Líbia fôvárosa) is számított a mérlegen. 

A szuverenitáshoz járult még, hogy amikor Carlus 
Quintus császár 1530-ban átadta a máltai szigetcsoportot a 
Rendnek, évente csak egy Accipitris seu Falconis vagyis egy 
sólymot kért cserébe, és semmi mást. Lényeges, hogy a szi-
get birtoklása nem számított hûbéri kapcsolatnak. Rodosz 
esetében nem is volt adományozás, hanem Ciprusról indulva 
egy pár hajóval a Rend elfoglalta a papíron bizánci tulajdonú 
szigetet (1307), amit V. Kelemen pápa meg is erôsített. Így a 
Rend gyakorlatilag már a görög szigeten rendelkezett a szuve-
renitás modern fogalmának elemeivel. Mikor végül 1798-ben 
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heti azt az elemet, melytôl elméletileg teljes 
állammá minôsülne. 

A XVIII. században a Rend még Európa 
egyik legkomolyabb hatalma volt. Ma viszont 
a világ egyik legfontosabb karitatív szerveze-
te azonkívül, hogy szuverenitását megtartot-
ta. Érdekes aláhúzni, hogy nemzetközi szer-
vezetek sem rendelkeznek szuverenitással. A 
Rend, ebben a szuverén, de nem territoriális állapotban, el 
tudja végezni hivatását és szolgálatát a világban anélkül, hogy 
egy territoriális mikró állam gondjaival és költségeivel foglal-
koznia kellene. 

Mi a lényege ennek a szuverenitásnak? Ahogyan Albrecht 
von Boeselager, a Rend mai Nagykancellárja írja: „ha a szu-
verenitásunk csak a saját dicsôségünket és a Rend hírnevét 
illetné, vagy csak azért lenne, hogy megkülönböztessük a 
Rendet más karitatív szervezetektôl [...] akkor az nem lenne 
elegendô.“ A Rend a betegeket a „Mi Urainknak” titulája és 
akár személyes szolgálatunkban, akár a Rend szempontjából, 
ôket kellene a mi urainknak elismerni. „A célja a Rendnek az, 
hogy kiszolgáljuk ôket, és ez a szuverenitásra is alkalmazható. 
A szegények és a betegek azok, akiknek a hangját nem hallják. 
A világ országai a hatalmasok és gazdagok kezében vannak, és 
azok, akik nyomorban élnek, hazátlanok. A nyomorgóknak és 
elfelejtetteknek egy pót országot kell adjunk, hogy meglegyen 
a szuverén hangjuk a nemzetek között. Ezért kell megvéde-
nünk és használnunk ezt a szuverenitást.”5 Összefoglalva: a 
Rend missziója az, hogy hangot és védelmet adjon a szegé-
nyeknek és a társadalom elfelejtettjeinek, és a Rend szuve-
renitása ennek eszköze. Érdemes elmélkedni e bölcs gondo-
latokon.

Hozzáfûzöm, hogy egy rendi diplomatának érdemes szem 
elôtt tartania, hogy diplomáciai szolgálatának lényege egy ke-
resztény karitászra épülô humanitárius és karitatív diplomá-
cia, mely a tudását, a diplomáciai és tárgyalási tapasztalatát a 
szegények, a betegek és az elfelejtettek helyzetének javítására, 
és nem a nagypolitika, a háború és békekötés kérdéseire (De 
jure belli ac pacis) fordítja. A mai világban nyomorból sajnos 
van bôven, a munka végtelen, és ebbôl kifolyólag a világ végé-
ig lesz tennivalónk. Minden egyes szeretetszolgálatos, dáma 
és lovag ebben tud segíteni és így potenciális „diplomatája” 
illetve képviselôje a Rendnek. A Rend karizmájából, – „tuitio 
fidei et obsequium pauperum” –, és imából táplálkozhat és 
találhat erôt ehhez a munkához.  

1. A Sant’Angelo erôd Máltán
2. Nagykáptalan az Aventínón
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A Flood Aid program keretében két év alatt 
negyven katasztrófavédelmi önkéntest készített 
fel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Caritas 
Satu Mare és a Romániai Máltai Segélyszolgá
lat Nagybányai Fiókszervezete. Az oktatás so
rán az árvízi katasztrófahelyzet felszámolásá
nak különbözô fázisaiban ellátandó feladatokat 
tanulták meg az önkéntesek, akik május 30án 
Túrterebesen egy nemzetközi gyakorlat során 
szimulált katasztrófahelyzetben adtak számot 
az elsajátított ismeretekrôl.

Megtanulták, 
hogyan mentsenek


