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a benne közölt adatok tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos jogot fenntartja. A könyvben
megjelent kéziratok, fényképek és illusztrációk, kizárólag a kiadó előzetes írásbeli engedélyével
tehetők hozzáférhetővé. A kiadó engedélye nélkül tilos a könyv bármilyen módon történő
másolása, terjesztése, beleértve a fénymásolást és az elektronikus adathordozó eszközöket.

„Isten SZERETETÉRE
életünk teljes odaadásával válaszolunk.”
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat alapító elnöke

A KÖNYV SZERKEZETÉNEK ISMERTETŐJE

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hazánk egyik
legnagyobb civil, karitatív szervezete. Talán
nincs is olyan szociális feladat, amelyből ne venné ki a részét, és már nincs is olyan területe az
országnak, ahol ne lenne jelen ,,karnyújtásnyira”. A szervezet mintegy négyezer főállású munkatárssal és közel tízezer önkéntessel több mint
harminc éve szolgálja hazánkban, a Kárpát-medencében és a legtávolabbi földrajzi perifériákon élő szegényeket, elesetteket, jogfosztottakat
és bajbajutottakat.

A törzsszöveget rövidebb, olykor valamivel
hosszabb interjúk, visszaemlékezések,
úgynevezett keretes részek egészítik ki. Ezek a
szövegek is a történetmesélés, ismeretterjesztés
fontos elemei, amelyeket sötétebb szürke
háttérszínnel jelölünk.

A fényképeket, illusztrációkat a
Szeretetszolgálat országos archívumából
válogattuk össze. Ikonikus fotók, amelyek
örömöt-bánatot, sikereket és néha kudarcokat
egyaránt kifejeznek. Egyvalami közös bennük:
közösséget, együttlétet, jelenlétet ábrázolnak.
Hiszünk abban, hogy csak akkor érthetjük
meg igazán a másik fájdalmát, gondját, ha
sorsközösséget vállalunk mindennapjaival.

A könyv történeti részében, a
törzsszövegben, kronologikusan haladunk
a Szeretetszolgálat történetében,
alapításától egészen napjainkig. A kötet
hat nagy fejezetre oszlik, amelyben egy
az anyaszervezetünk, a Szuverén Máltai
Lovagrend históriáját mutatja be, öt pedig
a segélyszervezet honi fejlődését beszéli el.
Visszaemlékezések, interjúk és leíró részek
egyszerre alkotják a kötet törzsanyagát.

A Máltaiak történetét bemutató könyv így nemcsak a Szeretetszolgálat, hanem a honi segélyezéstörténet vonatkozásában is egyfajta hiányt
pótol. A szervezet kialakulásáról, országos hálózatáról és működési területeiről máig nem készült önálló, monografikus igénnyel írt összegzés, most ennek pótlására vállalkoztak e kötet
szerzői, akik a Szeretetszolgálat munkatársaiként személyes ismereteikre is támaszkodhattak
a kutatómunka eredményei mellett.
A Szeretetszolgálat fennállásának 20. évfordulójára készült, a néhai Török József professzor és
Legeza László szerkesztésében megjelent Máltaiak című könyv 2009-es kiadása óta hosszú
idő telt el: a világ is sokat változott, a szervezet
mérete, felépítése és működési területe azonban
bizonyosan nagymértékben bővült, átalakult.

8

Könyvünk egy összegző idővonallal kezdődik,
amelyben mintegy áttekintjük a Szeretetszolgálat történetét. Ez egyfajta képes tartalomjegyzékként is szolgál, majd a tényleges tartalomjegyzéket követően, a történeti résszel folytatódik
a kötet: képekkel gazdagon illusztrált ismeretterjesztő szöveg beszéli el a szervezet több mint
harminc évét, végül munkánk az országos szervezet életének fontosabb eseményeit, történéseit
listaszerűen áttekintő összeállítással zárul.

A képes illusztrációkat eredeti
tárgyfotók és korabeli, archív
újságcikkek egészítik ki. Mindegyik
valamiképpen a törzsszöveg egy adott
részéhez kapcsolódik, kiegészítő,
ismeretterjesztő jelleggel. Számos
információ, kép csak ilyen formában
maradt fenn az elmúlt harminc év
történetéből.
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Az egyes fejezeteket és alfejezeteket egy
úgynevezett Tények, adatok rész zárja, amely a
kötetben világosszürke háttérrel szerepel. Ebben
az adott történeti egységre vonatkozó fontos
dátumok, események szerepelnek, mintegy
összegezve vagy lezárva egy-egy szövegrészt.

KRÓNIKA

EGY MEGAKADÁLYOZOTT KILAKOLTATÁS KÖVETKEZMÉNYE
1991. november 7.

AZ ÉLET ARRA VALÓ,
HOGY ELAJÁNDÉKOZZUK

AZ ELSŐ INTÉZMÉNY:
A MOSZKVA TÉRI MELEGEDŐ
1990. szeptember

A KERESZTÉNYSÉG
NEM ELMÉLET

MENEKÜLTEK
A TEMPLOMKERTBEN

Kozma Imre atya hittanóráin azt tanította
követőinek, hogy a kereszténység nem
elmélet, hanem gyakorlat. A tanítás
rengeteg ﬁatalt vonzott, a terem minden
héten zsúfolásig megtelt. Amikor
segélyszállítmány érkezett, a hittanórán
a teherautót pakolták.

„Az esti mise után egy magas férﬁ várt rám a sekrestyében,
a nyugatnémet konzul volt az, és azt kérdezte, tudnánk-e
segíteni a keletnémet menekültek elhelyezésében” –
elevenítette fel Kozma Imre atya. A zugligeti templomkertben
rövid idő elteltével egy hatalmas sátortábor állt, és az
emberek egyre csak jöttek. Augusztus 14-ét azóta
a Befogadás napjának nevezzük.

1985

1989. augusztus 14.

1985

1988

1986

1991

1987

1990

1989. február 4.

KRÓNIKA

1987. augusztus
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„Bíboros atya félreérti
a helyzetet – mondta Csilla
asszony. – Mi nem egy koﬀerral
hoznánk adományokat, hanem
negyventonnás kamionnal.”
Kiderült, hogy az egyház ezzel
nem tud mit kezdeni.
A titkárságon egy apáca
Csilla von Boeselagernek azt
mondta, van egy-két tevékeny
pap Magyarországon, aki talán
tud segíteni. Kozma Imre
atyát ajánlotta.

1993

1989

A 10-ES SZÁMÚ SZERVEZET

A TALÁLKOZÁS

A Moszkva téri pincében ötven
embert tudtak leültetni. Volt idő,
amikor ötszázötven hajléktalan
és rászoruló ember is sorakozott
a bejáratnál, ezért az önkéntesek
egyikének arra kellett ügyelnie,
hogy aki megette a reggelijét,
adja át a helyét a sorban
következőnek. Voltak, akik
morzsánként csipegették a
kenyeret, csak hogy tovább
maradhassanak.

Harmincegy alapító tag
részvételével megalakult a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.
Kezdetben mindenki a saját lakásáról
intézte feladatait, a megbeszéléseket
pedig Kozma Imre atya konyhájában
tartották, ahol az étkezősaroknál
többen le tudtak ülni. Amikor
megérkezett Németországból egy
segélyszállítmány, Kozma Imre atya
összehívta a környéken lakó
önkénteseket, ők pedig kirakodták
a járműből az adományokat.

A Szatmár utca 26. szám alatti épületben élő, többnyire önkényes
lakásfoglalással odaköltözött családok kilakoltatását rendelte el a
bírósági végrehajtó. Civil szervezetek, köztük a Szeretetszolgálat
önkéntesei élőláncot vontak az épület köré. A budapesti vezető szerint
„bár a máltai szervezet nem ért egyet az önkényes lakásfoglalással,
mégsem engedheti, hogy kisgyermekeket utcára tegyenek a tél
közepén”. A zuglói önkormányzat ezt követően döntött úgy:
térítésmentesen átadja az épületet a Szeretetszolgálatnak, lakottan,
annak minden problémájával együtt.

1994

1992

HÁBORÚS MENTŐAKCIÓK
1991–1995

ERDÉLY – FORRADALOM!
1989 karácsonya

Románia számos városában
forradalmi események zajlottak,
sok helyen katonai alakulatokat
vetettek be. A humanitárius
válság hírére jelentős
segélyszállítmányokat állítottak
össze Nyugat-Európában, ezek
célba juttatásáról a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
gondoskodott, melynek
önkéntesei helyismerettel és
kapcsolatokkal is rendelkeztek.

SZÁLLÓ A MIKLÓS UTCÁBAN
1990. október 15.

Az első hajléktalanszállóját
az óbudai Miklós utcában, a volt
munkásőrlaktanya pincéjében
nyitotta meg a Szeretetszolgálat
– aznap, amikor a MÁV elrendelte
a nagyobb budapesti
pályaudvarok éjszakai bezárását,
és a várótermekből elküldték az
oda behúzódó hajléktalan
embereket.

1991 nyarán kitört a délvidéki háború.
A Máltai Szeretetszolgálat sebesülteket
látott el különböző helyszíneken, sokakat
magyarországi kórházakba szállított át;
Eszékről és Vinkovciból több ezer idős
embert mentett ki. A máltai mentőautók
szinte a hadszínterekről vitték
a sebesülteket a határ menti magyar
kórházakba.
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KÜLDETÉSBŐL HIVATÁS

AZ ESÉLY NAPJA
1998

A győri máltai szervezet 1998 óta rendezi meg az Esély sportnapot, amelyen
mozgássérült ﬁatalok élsportolókkal közösen állnak rajthoz különböző pályaversenyeken,
hogy felhívják a ﬁgyelmet a fogyatékos emberek elfogadására. A rendezvény egy idő
után az ország egyik legnagyobb fogyatékosokat érintő sporteseményévé nőtte ki
magát, volt, amikor 500 résztvevő is eljött.

CSILLA VON BOESELAGER
1994. február 23.

Ezen a napon hunyt el Csilla von Boeselager asszony, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat társalapítója és örökös tiszteletbeli elnöke. Ildikó lánya így idézte fel
emlékét: „Összegyűjtött egy kamionra való segélyt és útnak indította
Magyarországra. Élete utolsó nyolc évét ez töltötte ki. Rálépett az útra, amit Isten
neki szánt. Itt hasznosult az összes tudása, amit élete során összegyűjtött, a sok nyelv,
a kommunikáció, a marketing, a szervezés, és az az egyedülálló képessége, ahogyan az
emberekre hatni tudott. Ha nem lett volna ennyi kötelessége, valószínű, korábban
elment volna, ez a munka meghosszabbította az életét is.”

1994

1997

1995

KINT A GÁTON
1998–2001

A menetrendszerű árhullámok adta
feladatokból a Szeretetszolgálat
katasztrófavédelemmel, vészhelyzetkezeléssel foglalkozó szakemberei,
önkéntesei folyamatosan kivették a részüket:
építették a gátakat, ételt és italt osztottak,
javították a megrongálódott házakat.

2002

1998

1996

1999

SEGÉLYHÍVÁS
GOMBNYOMÁSRA

2000

2001

KRÓNIKA

1994
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A Máltai Szeretetszolgálathoz
kötődik a jelzőrendszeres házi
gondozás magyarországi
bevezetése is. Az otthonában
élő idős ember a folyamatosan
nála lévő készülékkel bármikor
segítséget kérhet, ehhez elég
a csuklóján viselt vagy a nyakába
akasztott készülék gombját
megnyomnia.

2003

A MÁTRAFÜREDI MENEDÉK

A PÁTYI MODELL

„Volt olyan karácsony – írta
a régió korábbi vezetője –, amikor
attól féltem, hogy a farostlemezekből összetákolt házban
élő Margitka megfagy az ünnep
alatt. Van itt egy máltai csoport,
és ez a kis öregasszony megfagy!
Csináljunk egy időseket befogadó
házat, hogy ők is méltó
körülmények között tudják leélni
utolsó éveiket. Bújtuk
a törvényeket a szociális
osztály vezetőjével, mi lehet
a megoldás…”

Az ötlet a zugligeti plébánia
közösségéből érkezett, az egyik
házaspár tett javaslatot egy olyan
komplex intézmény létrehozására,
melynek épületegyüttese családi
házakból és egy bentlakásos
idősotthonból áll.
Az intézményben a családok saját
gyermekeik mellett állami
gondoskodásból kivett
gyermekeket is nevelnek,
az idősotthon gondozottjai pedig
„nagyszülőként” tartanak
kapcsolatot ezekkel a gyerekekkel.

1995

1995

A JÁTÉK HELYE
1998. június 22.

A lakótelepen céltalanul csellengő gyerekek számára kialakított
máltai játszótér abban különbözött a többitől, hogy személyzet
is tartozott hozzá, felelős gazda ügyelt a házirendre,
a tisztaságra, és persze arra, hogy a betérő gyerekek és
felnőttek számára programokat kínáljon. A kísérleti program
sikere nyomán a Szeretetszolgálat a következő években további
hat máltai játszóteret nyitott a III. kerületben, majd a minta
vidéki nagyvárosokban is elterjedt.

AMBRÓZIA NŐVÉR KÉRÉSE
2000

A rendszerváltás után a Szent Erzsébetről
elnevezett Betegápoló Rend visszakapta
Batthyány téri épületét, melyben idősotthon
működött. Az idős, beteg apácákból álló
szervezet magyarországi tartományfőnöke
Ambrózia nővér lett, aki a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat közreműködését kérte
a feladat ellátásához.
(A 2017 karácsonyán elhunyt Ambrózia
nővér emlékét ma a róla elnevezett díj őrzi,
amelyet a Szeretetszolgálat példaértékű
munkát végző önkéntesei és munkatársai
kaphatnak meg.)
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A MÁLTAI JELENLÉT

MARATONI SEGÉLYAKCIÓ

MÁLTAI ÓVODA SRÍ LANKÁN

Lúgos áradat öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely
háromszázötven épületét; a katasztrófa tíz ember életét
követelte, háromszázan megsérültek. Még aznap kezdetét vette
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legnagyobb, legintenzívebb és
leghosszabb segélyakciója. A munkát irányító csapat szó szerint
Devecserbe költözött, a szolgálat vezetője még egy évvel
a katasztrófa után is a Veszprém megyei kisvárosból ingázott
budapesti megbeszéléseire.

2010. október 4.

2004

A több tízezer áldozatot követelő cunami után az embereket
elköltöztették a tengerparti szakaszokról. Az új városrészekben
azonban jobbára csak lakóházak épültek, az óvodába, iskolába járók
ingázni kényszerültek. Az óvodák magánintézményekben működnek,
ezekért általában ﬁzetni kell, a szegény családok gyermekeinek csak
az egyház által fenntartott ingyenes intézmények adhatnak esélyt.
Így aztán különösen fontos szerephez jutott az az óvoda, amely
a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével épült meg Halpathota
településen.

SEGÍTSÉG AZ ÚJRAKEZDÉSHEZ
2010. június

A 2010 nyarán bekövetkezett
felsőzsolcai árvíz után hat hónapig
maradt a településen a máltai
szervezet, jelentős szerepet vállalva
nemcsak a kárenyhítésben, hanem
az újrakezdésben is. A Szeretetszolgálat
olyan problémák megoldásában is részt
vállal, amelyekre másoknak már nem
marad erejük vagy idejük.

2004

2003

2006

2011

2007

2004

2009

2012

2010

2008
GYÓGYSZEREKKEL
A SIVATAGON ÁT
2007

A KÍSÉRLET NEVE:
INTEGRÁCIÓ
2004. november

A BEFOGADÓ FALU
KRÓNIKA

2004. november

SZOLGÁLÓ SZERETET
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A hajléktalanság ügyére
érzékenyeket 2004 őszén erősen
foglalkoztatta, vajon melyik
település lesz a befogadó falu.
Aztán november közepén
nyilvánosságra került a helyszín:
Tarnabod. A településre rázúdult
a média teljes nyomása, a faluban új
életet kezdő hajléktalan emberek és
otthonukat veszített családok
története a nemzetközi sajtó
érdeklődését is felkeltette, még
japán tévéstáb is járt a helyszínen.

Ha a roma családokat
elköltöztetik, a putrikat
ledöntik és az utcákat
leaszfaltoztatják, azzal
legfeljebb a környéken élők
problémáját sikerül megoldani,
a romatelep által jelentett
gondok máshol ugyanúgy
újratermelődnek. A Máltai
Szeretetszolgálat ezért
a telepek helyben történő
felszámolására dolgozott ki egy
kísérleti modellt, amelyet úgy
lehetne egyetlen szóba
sűríteni: integráció.

„A felkérés Libanonból érkezett,
egy Magyarországon diplomát
szerzett orvosokat tömörítő
társaság részéről. A szervezet
szájsebész vezetője telefonon
diktálta be azt a gyógyszerlistát,
amelyet aztán Damaszkuszban
vásároltunk meg. A gyógyszerekkel
megtömtük a mikrobuszunkat,
majd a szállítmányt egész napos
sivatagi utazás után adtuk át a senki
földjének hívott szír–libanoni
határszakaszon, a fegyverszünet
beállta után néhány órával.”

AZ ELSŐ ISKOLA
2011. szeptember

ADÓSOK TANÁCSADÓI
2009. február

A világválság begyűrűzött
Magyarországra, családok tízezrei
jutottak a ﬁzetésképtelenség
határára. 2009 elején adósokat
segítő kísérleti programot indított
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
Ez nem azt jelentette, hogy
a karitatív szervezet mások
adósságát kiﬁzette volna, azt
azonban igen, hogy a bajba jutott
családok személyes segítőt kaptak,
aki velük együtt próbált megoldást
találni a helyzetükre.

VIZET VITTEK A TELEPRE
2011

A Máltai Szeretetszolgálat
40–80 négyzetméteres
szanitációs központokat hozott
létre Nairobi és Mombasa
szegregátumaiban. A központok
a városi vízművek hálózatára
kapcsolódnak, a létesítményt
üzemeltető telepi közösség
hetente tölti fel az állami
vízművektől vásárolt vízből
a tetőn lévő 10 ezer literes
gyűjtőtartályokat, amiből aztán
jelképes áron vásárolhatnak a
lakosok.

A tarnabodi önkormányzat
egyhangú döntést hozott arról,
hogy az iskolát átadja a
Szeretetszolgálatnak. A felvételi
beszélgetéseken az új igazgató
részletesen elmondta, mire
számítsanak a kollégák. „Nem egy
gyermek már az óvodába óriási
lemaradással érkezik, nem érti
például, amikor a pedagógus azt
mondja neki, hogy tegye
a játékot a polcra. Otthon nincs
polc, soha nem is hallotta ezt
a szót.” Szeptember első
munkanapján megkezdődött
a tanítás a Máltai Szeretetszolgálat
első általános iskolájában.
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KÖZKÓRHÁZ SZÍRIÁBAN
2017–2019

A MAGYAR ÖRÖKSÉG RÉSZE
2016. december 17.

Magyar Örökség díjat kapott
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
nyomortelepeken élő emberek
felemelését szolgáló Jelenlét
programja. A díjazottak
munkásságát a magyar örökség
részeként nevesítik; ilyen
elismerést kapott többek között
Kodály Zoltán, a 100 tagú
cigányzenekar, a Herendi
Porcelánmanufaktúra,
vagy épp Csukás István.

KOZMA IMRE ATYA ZARÁNDOKLATA
2013. június 23.

Pappá szentelésének 50. évfordulóján szülőfalujában,
Győrzámolyban tartotta aranymiséjét Kozma Imre atya,
aki gyalogosan kereste fel azokat a helyszíneket, ahol
pályafutása során szolgált. Nyolc nap alatt 140 kilométer
zarándokutat tett meg.

2012

2013

2015

2020

2016

A KANCELLÁR MEGKÖSZÖNTE
KRÓNIKA

2014. augusztus 14.
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Kelet-Aleppóban a magyar Szeretetszolgálat által épített kórház volt
az egyetlen nyílt, szociális alapon működő intézmény a szíriai
háborúban, ingyenes egészségügyi ellátás csak itt volt elérhető.
A szolgálat segélyezési tevékenysége nyomán a kórház egykori, öreg
épülete elemeiben megújult, valamint a közvetlen szomszédságában
egy új önálló kórházi szárny épült fel, benne 50 fő egy időben történő
háziorvosi és szakorvosi ellátását lehetővé tevő helyiséggel és
orvostechnikai eszközökkel.

A Szeretetszolgálat alapításának és a keletnémet
menekültek befogadásának 25. évfordulóján máltai
bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta. A 300 forint
névértékű bélyeg félmillió példányban jelent meg.
A jegybank 2000 forint értékű emlékérmet bocsátott
ki az évforduló tiszteletére. A Befogadás napjának
évfordulóján Zugligetben találkoztak a menekülttábor
egykori lakói, közreműködő segítői. Angela Merkel
német szövetségi kancellár videóüzenetben mondott
köszönetet Kozma Imre atyának a keletnémet
menekültek befogadásáért, és méltatta a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat munkáját.

2018

ÖNKÉNTES TÚSZ

A SZOLGÁLAT ELISMERÉSE

2015. szeptember 4–5.

2019. augusztus 19.

Amikor a menekültek ezrei gyalogosan
indultak meg a Keleti pályaudvarról Ausztria
irányába – óriási káoszt okozva az M1-es
autópályán –, a kormány úgy döntött,
buszokkal szállítja őket a hegyeshalmi
határátkelőhöz, s ennek lebonyolítására
a Máltai Szeretetszolgálattól kért segítséget.
Nem volt könnyű meggyőzni a menekülteket.
„Voltak, akik testüket benzinnel leöntve,
öngyújtóval a kezükben fenyegetőztek. Más
férﬁak azzal a feltétellel szálltak fel a buszra,
hogy a máltai vezető mintegy túszként
egészen a határig velük marad, és útközben
a telefonján látható GPS-jellel bizonyítja, hogy
tényleg Ausztria felé haladnak.”

Áder János köztársasági elnök
magas állami kitüntetést
adományozott a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
négy munkatársának
a Kárpát-medencében
és messze a határainkon túl
végzett humanitárius
szolgálatért.

2019

KÜZDELEM A KORONAVÍRUS OKOZTA
JÁRVÁNYHELYZETBEN
2020 márciusától

A koronavírus-járvány elleni védekezési munka
az elmúlt időszak egyik legjelentősebb hazai
vészhelyzetkezelési akciója volt a Szeretetszolgálat
életében. A megfeszített küzdelem több száz szociális
intézményben egy időben zajlott, miközben a szervezet
olyan országos feladatokba is bekapcsolódott, mint a
lakossági tesztelés és oltás, vagy a vírus következtében
elhunyt szülők gyermekeinek támogatása.
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