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Mikor, hogyan szüle
tett papihivatása?

Ki szentelte pappá, és
hogyan kezdődött a
papi szolgálata?

AV1GIUA BESZÉLGETÉSE

Kozma Imrével
Kozma Imre apostoli protonotdrius, Győrzámolyon született 1940. [ únius
4-én. Esztergomban szentelték pappá 1963-ban. 1977-tó11996-ig a Zug
ligeti templom pl éb ánosa. 1989-ban létrehozta a Magyar Máltai Szeretet
szolgálatot, amelynek máig vezetője . 1996-ban belépett az Irgalmas
Rendbe.

Sokat tudnék mesélni a gyerekkoromról, az indulásról. Olyan
mozzanatokról, amelyek az életem meghatározói voltak. Egy szi
getközi kis faluban, Győrzámolyban születtem. Egy, akkor még lé
tező faluközösségbe érkeztem. Nagyjából nyolc éves koromban
gondoltam először arra, hogy pap legyek. Erről tudott a plébáno
som, akit nagyon szerettem, és örült neki. Nagyszerű ember volt.
Plébániája a szigetközi papság lelki központja, ahol hetenként
8-10 pap gyűlt össze. Gyerekként nem ismertem a programjukat,
de lassan világossá vált számomra is, hogy ezek a találkozók arra
szolgáltak, hogy tartsák egymásban a lelket. Ha csak tehettem,
körülöttük szorgoskodtam. Plébánosom egyetlen lépést sem tett
azért, hogya Győri Bencés Gimnáziumba kerülhessek, ahol abban
az id őben sokszoros volt a túljelentkezés. Soha sem kérdeztem és
nem is tudtam meg ennek az okát, így a győri Révai Gimnázium
ba jelentkeztem, ahová föl is vettek. Edesanyámnak k ösz önhetern.
hogy végül mégis a Győri Bencés Gimnáziumba jártam, ahol gyö
nyörű négy évet töltöttem, kiváló tanárokkal - áldott legyen az
emlékük - és nagyszerű osztálytársakkal. Az érettségi után Esz
tergomba kerültem, a szemináriumba, ahol 1963-ban pappá szen
telődhettem.

Szabó Imre püspök úr. Abban az időben ő volt az egyetlen aktív
püspök. Néhány esztendőn át szinte az összes papot ő szentelte
Magyarországon. Voltak ugyan püspökök, de tiltásban voltak.

Hatodéves kispap voltam, amikor 1964-ben, a magyar állam
és a Vatikán között megszületett a római egyezmény. Ez lehetö
vé tette, hogy fiatal magyar papok Rómában továbbképzésben
részesüljenek. Elöljáróim választása rám esett, de az állami hata
lom más t gondolt. Közölték Schwarz-Eggenhoffer Artúr kor
mányzó úrral, hogy majd az megy ki, akit ők akarnak. Így 00
rogra kerültem káplánnak, ahol a korábbi történések nyomán és
az ott szerzett tapasztalataim alapján papi életem legfontosabb
döntését hoztam meg: a szegényekért akarok élni, és lemondtam
mindenfajta teológiai előmenetelről.
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Mármint a békepapi
mozgalomba?

Miért?

Dorogról kerültem Zugligetbe, ahol két évig szolgáltam káp
lánként. Onnan a pesti ferences templomba vezetett az utam,
ahol tíz évet töltöttem. Ez az áthelyezés, illetve az éppen ide he
lyezés meglepetés volt számomra. Ebben az időben a politikai
hatalom figyeimét már kiérdemeltem, és csodálkoztam, miért ép
pen a pesti ferences templomba helyeznek, amelynek igazgatója
Horváth Richárd, a békepapi mozgalom vezetője volt. Csak ké
sőbb tudtam meg, hogy szeretett lelki atyám keze is benne volt
ebben, aki a szemináriumban spirituálisom volt, s akit onnan ál
lami nyomásra eltávolítottak, mégis ebben a templomban szol
gált. Ugyan elegendő lett volna az ő szándéka? El kell fogadnom,
hogy az Úr útjai valóban kifürkészhetetlenek. Horváth Richárd
igazgató úr roppant kedvesen fogadott és az volt az első szava,
hogy szeretné, ha bekapcsolódnék a mozgalomba.

Igen. Én közöltem vele, hogy nem szeretnék ebben a mozgalomban
részt venni. Pap vagyok, és egy pap csak a békét szolgálhatja, ha
nem azt szolgálja, akkor nem is méltó a hivatására. Nem gondolom
tehát, hogy külön mozgalomba kell toborozni a papokat, de
amennyiben ez akadály, elfogadom és megyek, majd találnak más
hol helyet a számomra. Tíz évig tartó időszak kezdődött el, és az
igazgató úr soha többé nem hozta elő ezt a témát. Az egyetlen vol
tam a templom papi közösségében, aki soha nem mentem el béke
gyűlésre, mégis, fél év múlva rám bízta az anyagi ügyek intézését,
mint legfiatalabbra (akkor 27 éves voltam), egy év múlva pedig a
templom liturgikus életének irányítását is. Itt bontakozott ki az a
lelkipásztori szolgálat, amelynek fontossága és időszerűsége egyre
nyilvánvalóbbá vált számomra, ez pedig a felnőttek hitbéli oktatá
sa, konferencia beszédek formájában. Sík Sándor nagyhatású és vá
rosszerte híres konferencia beszédeket tartott, amelyek halála után
megszűntek.Álmomban sem mertem volna arra gondolni, hogy Sík
Sándor nyomába lépjek, de egy belső késztetés nem hagyott nyug
ton. Meghirdettem a templomi előadásokat egyetemista fiatalok ré
szére. Szeretném megjegyezni, hogy akkoriban a fiatalokkal való
csoportos találkozás, foglalkozás templomon kívül államellenes
összeesküvésnek minősült. Elkezdtem az előadásokat a templomban,
és tömegesen érkeztek a fiatalok. Ettól kezdve még inkább figyeltek.
Meg kellett szoknom, hogy Budapesten pár méterrel mögöttem min
dig jön valaki. És egyre gyakrabban hivatlak be kihallgatásra.

Ezek igazából megfélemlítések voltak. Aktákat mutogattak, ame
lyek állítólag mind az én anyagomat tartalmazták. Bizony nem
könnyű legyőzni a félelmet. Az első időszakban görcsbe rándult a
gyomrom, de később megszoktam. Egyre több bátorítást és erőt je
lentett a biztatás: elég neked az Én kegyelmem. Néha akihallgatók
tűntek szánalomra méltónak és nevetségesnek. Nem voltak kelle
mesek ezek a kihallgatások, de mégsem magamat sajnáltam, ha-
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Mindez a hatvanas
évek végén történt?

Zuglígetakkoriban fél
reeső hely, j6formán a
város szélevolt.Ma pe
dig elit negyednek szá
mít ...

nem sokkal inkább a fiatalokat, akiket azonosítottak. Sokakat be
hívtak, megfélemlítettek, volt, akit beszerveztek, volt, akit kidob
tak az egyetemről. Sokan estek áldozatul. A veszélyekre külön is
figyelmeztettem őket, szintén nyilvánosan a templomban, az elő

adások alkalmával. Csak az igazság utáni vággyal és az igazság
következetes keresésével magyarázható, hogy semmi sem hátrál
tatta meg ezeket az ifjakat.

1968 szeptemberétől 1977 januárjáig voltam a pesti ferences temp
lomban. A 70-es évek elején a figyelmem egyre inkább a fiatal há
zasok felé fordult. Az általános vélekedés szerint a házasságkötés
sei révbe ér két fiatal, valójában pedig éppen akkor kezdődik iga
zán az ember élete, amikor házasságot köt. Háromszor születik az
ember, először a Teremtő Atya terveiben öröktől fogva, másodszor
amikor világra jön, harmadszor amikor társra talál. A házasságkö
tés előtti időszak készületi idő, ebben az időszakban is segíteni
kell a fiatalokat, de legfőképpen akkor kell melléjük állni, amikor
elkezdik közös életüket. Ez a "házas hittan" akkor bontakozott ki,
amikor a házas hétvége programról még nem is hallottunk Ma
gyarországon. E fiatal házasokból életerős közösség jött létre,
családjaikban számtalan gyermek született.

Az Állami Egyházügyi Hivatal ezt a vállalkozást már vég
képp nem tudta elfogadni. 1976 októberében Lékai bíboros úr
felkeresett és közölte. hogy az Egyházügyi Hivatal nem járul
hozzá a papi működésemhez. Jelezte, hogy készüljek fel egy új
életre. Megjegyzem, hogy Lékai bíboros úr inkognitóban több
ször megjelent a templomban. és elvegyült a fiatalok közé. Majd
novemberben, névnapomon felkeresett előző plébánosom, Bá
rány Anzelm atya, és elmondta, hogy nyugdíjba megy, és szeret
né, ha én lennék az utóda Zugligetben.

Lékai bíboros úr december elején örömmel közölte velem,
hogy folytathatom papi tevékenységemet. Már ki is jelölték a
következő állomáshelyemet egy nógrádi kis faluban, Szügyben.
Majd Lékai bíboros úr újra keresett, mert Bárány atya kérése
megérkezett hozzá is. Amennyiben Horváth Richard igazgató úr
is elfogadja, akkor zugligeti plébános lehetek. Nekem egyetlen
feltételem volt, hogy az ő beleegyezéséért nem folyamodok, mivel
ez ellenkezik elveimmel. Beszámoltam üldöztetésemről, amiről

bevallása szerint nem tudott. A háttérben Lékai bíboros úr vele
egyezkedett, talán másokkal is, s így lettem Zugligetben, vagyis
Budapesten az első plébános békepapi múlt nélkül.

Nehéz körülményeket találtam, talán ha százan jártak templomba.
Pici kis közösség volt, a háború alatt kitelepítették onnan az embe
reket, és olyanok kerültek oda, akik nem voltak vallásosak. Az ot
tani szolgálatom 1977-től 1996-ig tartott. Elsőként a plébánia csa
ládjait kerestük meg egy levéllel, és mindenkinek felajánlottuk
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Hogyan jött létre
1987-ben a Magyar
Máltai Szeretetszolgá
lat,amelynek Ön a mai
napigaz elnöke?

Honnak az elnevezés?
Miért máltai?

Hogyan találta megÖnt
Csilla vonBoeselager?

Önökegycsapásra hfre
sekletteka kelet-német
menekültek befogadása
révén.

egyházközségünk szolgálatait. Majd az egész kerületre kiterjedően

szociális munkába fogtunk, ami akkoriban szokatlan volt. Olyan
feladatokat jelöltünk ki magunknak, amire a XII. kerületi Tanács is
fölfigyelt, és később támogatott is. Szegény családok, magányo
sok, fogyatékkal élők, mozgássérültek támogatását sikerült meg
szervezni, nagyszerű, áldozatkész fiatalokra támaszkodva. Valójá
ban létrejött egy szociális háló, amelyet felelősségtudattalszövöge
tett egy katolikus közösség és egy pártállami önkormányzat. Ez a
több száz fiatal teremtette meg a Máltai Szeretetszolgálat bázisát,
amely késöbb Zugligetben alakult meg.

Csilla von Boeselager asszony szövetségeseket keresett Magyarcr
szágon. Ő magyar származású volt, egy gazdag német felesége.
Csilla asszony, amikor Magyarországra látogatott, megtapasztalta,
hogy milyen kiábrándító helyzetben vannak a kórházak és milyen
nagy a szegénység. Ezt megelőzően Németországban megalapítot
ta a Máltai Szeretetszolgálatot.

Csilla asszony nagyon jól tudta, hogy egy kezdeményezés csak ak
kor lehet sikeres, ha megfelelő háttérrel rendelkezik. Egy olyan
névre volt szüksége, amely ismert és tekintéllyel bír Németország
ban, hiszen egy segélyakció eredményessége az emberek bizalmá
tól függ. Megnyerte a német máltai lovagokat, akik mögé álltak és
támogatták.

Véletlenül, ha ugyan van véletlen. Püspököket és híres papokat
keresett fel, de senki sem vállalta el a Magyarországon elindítandó
tevékenységet. Az Esztergomi Főegyházmegye budapesti hivata
lában összefutott Tóth Mária nővérrel. Mária nővérrel több éves
munkakapcsolatban álltam. Csilla asszony Mária nővérnek is el
mondta szíve óhaját. Ő mintegy vigasztalásként mondta el neki,
hogy van egy ember, akit szívesen ajánlana, de mégse keresse
meg, mert már oly sok a tennivalója, hogy nem szabad újabb mun
kával terhelni. Erre állítólag Csilla felujjongott, biztos, hogy ő az
én emberem. Felkeresett és előadta tervét. Már volt elegendő ta
pasztalatom a szociális tevékenységgel kapcsolatban, és ösztönö
sen igent mondtam. Egyébként mindkettőnk számára nagy él
mény volt ez az első találkozás, mindegyikünkben az az érzés tá
madt, mintha mindig is ismertük volna egymást. Tehát lehetővé

vált, hogy Magyarországon megalakuljon a Magyar Máltai Szere
tetszolgálat.

Akkor még nem voltak Magyarországon civil szervezetek, egye
dül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat létezett. Az előélete 1987-tól
1989-ig tartott. Hivatalosan 1989 februárjában alakult meg. Még
csak a lehetőségeink számbavételével voltunk elfoglalva, amikor a
nyár folyamán egycsapásra megjelentek a kelet-német menekül-
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Hol?

Hány kelet-német me
nekültről volt5z6,é5 ők

hogyanélte1c mega ná
lunk töltött heteket?

Meddig kellett őket el
látni?

tek. Szinte megszállták az országot. A Balaton partján alig lehetett
tőlük mozogni, Budapest utcáin lakókocsik parkoltak, a parkok
ban sátrak nőttek ki, és elfoglalták a nyugat-német nagykövetség
és konzulátus épületét A nyugat-németek segítőket kerestek, és
ránk gondoltak, a bontakozó kapcsolatainkra hivatkozva. 1989.
augusztus 13-án vasárnap este a szentmise után a Zugligeti
templom sekrestyéjébe belépett egy férfi és bemutatkozott A nyu
gat-német konzul volt. Csilla asszony ugyanebben az időpontban

szállt le Ferihegyen, őt pedig a nyugat-német követség első titkára
várta. Ugyanazt kérdezték mindkettőnktó1: Itt vannak a menekül
tek, segíteni kellene, segítünk-e? Egymástól függetlenül Csilla is, én
is igent mondtunk. Másnap, augusztus 14-én este állt az első tábor.

Zugligetben, a templomkertben. 1200 embert tudtunk elhelyezni.
Szálláshelyet biztosítottunk, étkezést, gondoskodó szeretetet.
Hogy ki mindenki segített a tábor létrehozásában? Az természetes,
hogy a németek, de a magyarok is. Bizony sokkal többet kellene a
magyarok szolidaritásáról beszélni. Körbetelefonáltam szállodák,
kifőzdék, közkonyhák, munkásszállások konyháit, és megrendelé
seket adtam le. Valamit tudtak tevékenységünkről,személyesen
engem is sokan ismertek, de nincs igazi magyarázat arra, hogy
küldték az ételt, és senki sem kérdezte, fizet-e érte majd valaki.
Naponta több száz önkéntes szorgoskodott, az utca lakói fürdő

szobájukat ajánlották fel tisztálkodásra, mosásra, és sokan az ott
honukba fogadtak be német családokat.

Azon a nyáron körülbelül kétszázezer kelet-német érkezett Ma
gyarországra. A későbbiekben mintegy 50 ezren elbátortalanodtak
és visszamentek, de a többiek úgy gondolkodtak, hogy többé nem
térnek vissza otthonukba. Becslések szerint Budapesten 30 ezren
tartózkodtak. Ezek az emberek féltek mindenkitől, és legfőképpen

egymástól. Még tőlünk is féltek, akik tábort létesítettünk számuk
ra és befogadtuk őket. Késöbb bevallották, attól tartottak, hogy
összegyűjtjükés kiadjuk őket. Lassan belátták, hogy tőlünk nem
kell félniük, majd egymás felé is kezdtek megnyílni, s végül meg
nyílt számukra a határ is. Tábori életüket és a határnyitást egy film
is feldolgozta, amelynek címe: Otthonról haza.

Négy tábort létesítettünk, amelyek három hónapon át léteztek, és
amelyekben 48 600 emberről gondoskodtunk. A zugligeti tábor
megnyitása után néhány nappal sajátos fordulat történt. A nyu
gat-német nagykövet kérése volt, hogya nyugat-német követség
beköltözhessen a zugligeti táborba. Ennek a kérésnek a teljesítése
kockázatot jelentett, hiszen ettől a pillanattól kezdve a karitatív
munkán túl politikai szerepvállalásra kényszerültem. Legszíveseb
ben nemet mondtam volna, de a kialakult helyzetben vállalni kel
lett az igent, annak minden következményével.
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Miért volt ott a követ
ség?

Hogyan tudta Kohl
kancellárt fe/hívni, tud
ta a számát?

Smit mondottakancel
lárnak?

A befogadás kapcsán
Ön és szervezete is or
szágosan ismert lett.
Hogyan folytatódott to
vább az élete?

Valahol helyet kellett találnia a követség feladatainak az intézésé
re. Mivel a táborlakók nem voltak hajlandók elhagyni a tábort, ott,
vagy a hozzá tartozó épületben kellett ezt kialakítani. Így vált a
zugligeti templom folyósója és a plébánia szobái az ügyintézés
helyszínévé. Később Csillebércre, a második táborba is kiköltözött a
követség egy részlege. Akár büszke is lehetnék arra, hogya világ
politika érdeklődésének középpontjába került egy magyar katoli
kus templom, egy egyházközség, egy katolikus keresztény szerve
zet. Ezzel szemben az én nyugtalanságom inkább nőttön-nőtt. Ek
kor telefonom megkerestem Kohl kancellár urat is aggályaimmal.

Ahogy már említettem, a templom folyosója és a plébánia szobái
szolgáltak a nyugat-német követség helyszínéül. De maga a temp
lom is középkori időket idézett, mert menekültek menedékhelyé
vé lett, ahol 5-600 ember éjszakázott.

Bátorítást és megnyugtató szavakat reméltem. Tudtam, hogy már
nem lehet visszalépni, de ez a helyzet a Magyar Máltai Szerétet
szolgálatra és rám nézve politikai következményekkel járhat. Kohl
kancellár úr azt mondta: kedves páter, beszéltem Gorbacsov úrral,
és ő azt mondta, hogyamagyarok jó emberek. Legyen ez a válasz
magának is elegendő. Akkor kissé megnyugodtam.

2004-ben augusztus 14-én, a 15. évfordulón Zugligetben a Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat központjában fölállítottuk a Befoga
dás emlékművét. A jézusi szavak olvashatók a szobor talapzatán:
"idegen voltam és befogadtatok". 1989 óta minden évben augusztus
14-én, amely a tábornyitás napja, megünnepeljük a Befogadás
napját. Azért tartjuk fontosnak ennek a hangsúlyozását, mert
nincs más lehetőség a keresztény ember számára, csak az elfoga
dás és a befogadás.

2004. augusztus 14-én Genscher külügyminiszter úr is eljött,
hogy velünk ünnepeljen, aki annak idején 1989 novemberében is
hozzánk érkezett, hogy megköszönje azt a munkát, amit a Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat tett német testvéreiért. Örök időkre

megjegyeztük akkori mondását: kedves atya, ön, illetve a Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat vette ki az első téglát a Berlini fal
ból. Köszönöm, köszönjük. 2004-ben Schröder kancellár úr is
fontosnak tartotta, hogy a 15. évfordulón ellátogasson hozzánk.
Medgyessy Péter miniszterelnök úrral érkezett, és mindkettőjük

nek az volt a kérése, hogy köszöntő beszédüket a zugligeti temp
lomban szeretnék megtartani. Így is lett.

1996-ban egyedül voltam Zugligetben, egyedül szolgáltam pap
ként, és már oly nagyra nőtt a közösség, hogy egyedül lehetetlen
volt ellátni a lelkipásztori szolgálatát. A zugligeti közösség a fejlő

désnek olyan fázisába érkezett, amikor az előrelépés már csak lelki
szinten lehetséges. Egy közösség életének különböző fázisai van-
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Miért, hányan van
nak?

Noviciusként kezdte?

Azaz gyorstalpal6?

Itt mit csinál?

nak: van egy összegyűjtési időszak, amikor az igehirdetés kap el
sősorban hangsúlyt, van egy tanulási időszak, amikor az oktatás, a
hitoktatás kerül előtérbe, majd a lelki elmélyülés (megszentelődés)

időszaka, amikor a szentségek révén a kegyelem csatornáihoz lé
pünk. Ebben a harmadik fázisban egyre inkább személyre szabott
feladatok várnak a lelkipásztorra. Erre nem volt elég időm és
erőm. Korábban napi 6-7 órát gyóntattam, de erre a máltai munka
és egyéb plébániai feladatok mellett nem vállalkozhattam. Segítőt

kértem, sajnos az egyházi hatóság nem tudott adni. Ekkor, nem
csupán a Lélek sugallatára, döntésre kényszerültem: be kellett lát
nom, hogy nem maradhatok ott, ahol egy közösség lelki igényeit
képtelen vagyok úgy szolgálni, ahogy azt lelkiismeretem szerint is
szeretném. 1996-ban beléptem a Betegápoló Irgalmasrendbe. A
Rend erőfeszítéseiben és programjai kialakításában már korábban
is részt vállaltam, segítettem azt a két idős testvért, aki a Betegápo
ló Irgalmasrend magyarországi jövőjéről álmodott.

Amikor beléptem a Rendbe, akkor hárman voltak. Azóta mind
annyian meghaltak, legutoljára nemrégiben Hilár atya. Jelenleg
négyen vagyunk örökfogadalmasok, három fiatal Grázban tanul,
és remélem, hogy van akkora szeretet bennünk, hogya két jelöl
tünket is megtarthatjuk, és egyszer közénk tartozónak tudhatjuk.

Igen. Sajátos noviciátus volt az enyém, autós noviciátus. Sokszor
megjártam a Budapest és Bécs közötti utat, hogy legalább néhány
napot Bécsben tölthessek, és magamba szívjam a Rend szellemisé
gét, s jobban megismerjem lelkiségét.

Igen. A Generális atya, aki pap, egyébként spanyol, nagyszerű em
ber. Amikor első fogadaimarnat tettem, a kicsinyke budai kápol
nánkban, eljött Rómából és figyelemre méltó kijelentés tett: Imre
atyának az eddigi papi élete volt a noviciátusa. Amikor a Rendbe
léptem, megfogalmaztam óhajomat, hogya máltai munkát is sze
retném folytatni. Örömömre szolgál, hogy megkaptam az igent.
Egyébként is a szociális munka és a gyógyítás szorosan összetarto
zik. A napom első felét általában a máltai tevékenység tölti ki, a
nap másik felét az irgalmasrendi feladatok szabják meg.

A Betegápoló Irgalmasrend 2000-ben kapta vissza a budai kórhá
zát. Mindig is, de ma különösképpen sok gondot jelent egy kórház
személyi állományának formálása, megtartása, valamint a kórház
anyagi terhei. Ezenfelül kicsiny konventünkben is akad éppen elég
tennivaló. Néha a pécsi kórházunk is megtalál és tennivalókkallát
el. Szerencsére a Rend váci kórházát a legkiszolgáltatottabbak
szolgálatában eredményesen működteti a Magyar Máltai Szerétet
szolgálat. A többi kórházunkról kénytelenek voltunk lemondani,
és várjuk a kártalanítást a magyar államtól.
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A Máltai Szereietszol
gálat ügyeiben segít
Önnek valaki?

Szállás, éte/osztás?

Hogyan lehet mind
ezekhez hozzájutni?

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezet. Elnökség,
ügyvezetőség irányítja a működését. Ügyvezető alelnököm, Vecsei
Miklós segít a legtöbbet nekem, aki a hajléktalan emberek minisz
teri biztosa is. Az ő meghívását a hajléktalanokért végzett tevé
kenységünk elismeréseként és értékeléseként fogjuk fel.

A hajléktalan program több szintű. A mi véleményünk szerint há
rom lépcsős. Az első lépcső azt a hajlékot jelenti, ahová mindenki
bejöhet, majdnem feltétel nélkül. A második lépcső a hajléktalan
szálló, ahol azok kapnak állandó elhelyezést, akik elfogadják az
együttélés szabályait. Ezen a szinten foglalkozunk abefogadottak
szociális, egészségügyi helyzetével, és segítjük őket a munkahely
megtalálásában. A harmadik lépcsőt azon szerencsések léphetik át,
a második lépcsőfokután, akiknek állandó munkahelye van, rend
szeresen dolgoznak. Felügyelet mellett munkásszállás szintű elhe
lyezést kapnak csekély fizetés ellenében.

Az országban 93 intézményünk van, és több mint 170 fajta te
vékenységet számlálunk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak
vannak olyan programjai is, amelyek a kormányzatok által elfo
gadottak, és mintegy kormányprogramként szerepelnek, ám
rendszergazdájuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ilyenek: a
nevelő szülő képzés, a jelzőrendszeres házi idősgondozás, a
játszva megelőzni program a fiatalkorúak lakótelepi unalom-bű
nözésének a megelőzésére. Külön kategóriát képez a tüdőszűrő

buszunk, amelynek működését már megszokták és szinte termé
szetesnek veszik, számtalan tüdőbeteg, elsősorban hajléktalan
ember kiszűrése csak ennek a busznak köszönhető.

A legfrissebb modellprogramunk a tarnabodi befogadó falu
néven szerepel, a hajléktalanok lakáshelyzetének megoldására és
a település cigány és szegény családjainak a felzárkóztatására.
Jelenleg a Szeretetszolgálat tevékenységi körében kiemeIt helyen
szerepel a cigánytelepek felszámolására leghatékonyabb út kere
sése. Úgy gondoljuk, ennek a népcsoportnak a legnagyobb adó
sa a magyar társadalom és a magyar állam.

Számtalan sajátos tevékenységet lehetne még felsorolni, ame
lyekről szinte szó sem esik. Ilyenek az ingyenes mosodák, az in
gyenes tolókocsi szerviz és az ingyenes gyógyászati segédeszköz
kölcsönzés, ezen belül is az elektromos kórházi ágyak kihelyezése
családokhoz, akik magukra vállalják beteg hozzátartozóik otthoni
ápolását. Csak Budapesten több mint 1500 ilyen ágy van kint csa
ládoknál.

Bibliai mondattal tudok válaszolni: "Kérjetek és megkapjátok."
Határt mindössze az anyagiak szabnak, mert sokba kerül ezen
ágyak és tolókocsik összegyűjtése Nyugat-Európában, hazaszállí
tásuk, üzembe helyezésük, az adott családhoz történő kiszállítá
suk.
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Kapnak mindehhez ál
lami támogatást?

A különböző tevékeny
ségeket fizetett alkal
mazottak végzik?

Úgy tudom, Monoron
ishatalmas munkátvé
geznek...

Putrik?

Hogylétesítettek moso
dát a semmi közepén?
Odavezették a vizet?

2DD6-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezeti működésé
nek fenntartására 255 millió forintot irányzott elő a magyar költ
ségvetés. Mondanom sem kell, hogy kiadásaink ennek a többszö
rösét teszik ki. Természetesen átvállalunk olyan közfeladatokat is,
amelyeket állami normatíva ellentételez, igaz, teljes egészében so
hasem.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat széleskörű tevékenysége fizetett
alkalmazottak nélkül ma már elképzelhetetlen, de erkölcsi tökéjét
az önkéntesek képezik. Csak az ő közreműködésükkel lehetséges a
sokrétű feladatvállalásunk. Sajnos számuk egyre fogy. Ennek okai
egyrészt a mind nagyobb teret nyerő individualista szemlélet és a
kiélezett versenyszellem, amely a társadalom összetartó erőit gyen
gíti; másrészt a ránk eró1tetett előírások, amelyek feltételként szabják
meg a fizetett dolgozók alkalmazását és számát. Szeretném megvilá
gítani ezt egy példával. A legelső 60 személyes hajléktalan szállás
helyünk 15 évvel ezelőtt Budapesten létesült, nulla forinttal indítot
tuk. 8 éven át egyetlen fél állásban foglalkoztatott alkalmazottja volt
a háznak. Minden munkát önkéntesek végeztek. Ma ez a feladat
vállalás államilag dotált. Ez az összeg a kiadások mintegy 40 szá
zalékát fedezi. Ennek fejében kötelező 13 meghatározott végzettsé
gű, a besorolás szerinti bérezésű alkalmazott foglalkoztatása.

Monoron egy cigánytelep felszámolásán munkálkodunk. Ez a te
lep majdnem a város közepén található. Valamikor a falu szélén
helyezkedett el, de a növekvő város túlnőtte, szinte bekerítette, így
került a középpontba. Itt olyan helyzettel szembesültünk 2004 októ
berében, amely azonnali cselekvésre ösztönzött bennünket. Elfo
gadhatatlan ugyanis az, hogy emberek ilyen körülmények között
éljenek. Eddig azt hittem, hogy ismerem az emberi nyomorúság
bugyrait, de ilyent még nem láttam. Nem is vállalkozom a leírására.

Nem. A putri egy más kategória. A fürdés és mosás feltételeinek
megteremtése volt az első lépés.

Az idő szorításában és a közeledő tél miatt gyorsan kellett csele
kedni. Vizet, áramot vezettünk, csatornát fektettünk, konténereket
vásároltunk, amelyeket a kérésünkre ház formájúra szabtak át.
Ezekbe WC-ket, mosdókat, zuhanyozókat telepítettünk, és mosó
gépeket helyeztünk el. A tisztálkodási és mosószereket biztosítjuk,
de az egység működtetése, tisztántartása a cigány közösség fel
adata. Mondhatom, példaszerűenműködikminden, amit a telepre
kitelepült munkatársaink segítenek és felügyelnek.

Egy óvoda létesítését is tervbe vettük, ahol délelőtt a kicsikkel
foglalkozhatunk, délután pedig az iskolásokat segíthetjük a ta
nulásban. Ezt azért tartjuk szükségesnek, mert az otthoni körül
mények nem teszik lehetővé a házi feladatok elvégzését. Szeret-
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És a szülők elviszik
gyermekeiket ebbe az
óvodába?

Hogyan fogadták Önö
ket?

tük volna az óvodai ellátmányt is megkapni, de ennek
feltételeként olyan előírásoknak megfelelő óvodát kellett volna
építeni, amelynek költségeit egyenlőre nem tudjuk vállalni. Így
kénytelenek voltunk erről a lehetséges pénzről lemondani, de ál
mainkat tovább szőttük. Most áll egy néhány millió forintból
megvalósult barakk épület, amely nekik, nekünk palota. Erőfe

szítéseink közepette megnyugtató érzés számunkra a polgármes
ter úr és a jegyző asszony készsége, amely a bürokrácia fölé
emeli őket, és az egész képviselő testület hozzáállása is.

A cigány családok számára ajándék a gyermek. Öröm látni, mi
ként értékelik mindazt, ami elsősorban gyermekeikért és értük tör
ténik.

Úgy, mint azokat, akik mindig ígéretekkel érkeztek hozzájuk, és
távoztak köreikből. Ma már más a helyzet. Tisztelnek bennünket,
nagyra tartják vállalásunkat, de ami ennél is fontosabb, szeretnek
bennünket, és nagyon hálásak. Megérttettük velük, hogy nem vá
gyaik, igényeik kielégítése céljából jöttünk. Segíteni szeretnénk, és
azt mi tudjuk, mire vagyunk képesek és hol vannak ahatáraink.
Számíthatnak ránk, s nem hagyjuk őket cserben. Mindezt megér
tették, elfogadták. Már látják, hogy milyen nagy a különbség az
ígéretek és a valóság kőzőtt, és sarjad a remény a romokon. A tele
pen létesített irodánkban mindig jelen lévő két munkatársunk pe
dig a záloga igaz törekvéseinknek.

Sok kérdés vár megoldásra hazánkban. Tapasztalatainkra hi
vatkozva két kérdéskörre hívom fel a figyelmet, a gyermektelen

.ségre és a szegénységre. Mintha kimerült volna a nemzet bioló
giai ereje. A szegénység pedig, és az ezzel járó kiábrándultság 
s ezen belül is a cigányság sorsa és helyzete - oly nagy mérete
ket öltött, amelynek megoldása túl mutat az anyagiakon, társa
dalmi tenni akarás és kormányzati felelősség kérdése is.

A rendszerváltozás óta eltelt idő sok is, kevés is. Nagy árat fi
zettünk, kevesek a változás haszonélvezői és hatalmas a csalódot
tak és a leszakadók még mindig növekedő tábora. Ebben a hely
zetben egyre inkább felmerül az egyházak és a keresztények
nagyobb felelőssége. Erőteljesebben fel kell mutatni a keresztény
demokrácia értékeit, amelyek évszázadokon át meghatározták Eu
rópa népeinek életét. Ki kell mondani, hogya demokrácia forrá
sai az Evangéliumból erednek. Az egyenlőség, mert egy Atyának
vagyunk gyermekei és egymásnak testvérei. A szolidaritás, mert
felebarátunk csak az lehet és csak az lesz, akivel jót teszünk. A
vezetők szolgálatai, mert aki nagyobb akar lenni, annak kötelező

mindenki szolgájává válni. Ma a tananyag elsajátítása nem elégsé
ges, a hittartalom önmagában nem győz meg, csak a tanúságtétel.
Isten Jézus által ma is cselekszik. Jézus története, Jézus útja ma is
folytatódik a tanítványok életében és útjában.
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