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A Máltai Hírek előző számaiban sokat 

foglalkoztunk a magyarországi mál-

tai kezdetekkel, melyek főszereplője 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

volt. A történelmi események sodrá-

ban gondos előkészítő munka után, 

1990. februárjában 13 új, magyaror-

szági rendtagot vett fel a Rend. Az 

új rendtagok avatása áprilisban még 

a németországi Altöttingben volt, de 

ezt követően pünkösdkor megalakult a 

Szövetség Magyarországi Delegációja, 

és megkezdődött a hivatalos rendi tevé-

kenység is hazánkban.

Az új helyzetnek megfelelően a Szö-

vetség vezetősége 1990 őszére kiírta a 

vezetőségi választásokat, figyelembe 

véve a Magyarországi Delegáció jogi 

helyzetét is, és azt célt, hogy amint 

lehet, a szövetségi vezetés Budapestre 

költözzön. Ezért a lonigói vezetőségi 

ülésen Kállay Kristóf vezetésével meg-

hozott döntések alapján lebonyolított 

választások eredményeként a Szövet-

ség vezetésébe magyarországi rend-

tagok is bekerültek. Szövetségünk 196 

rendtagja közül ekkor 16 rendtag élt 

Magyarországon, és ők kezdték meg a 

rendszeres máltai munkát.

A következő, 1995-ös vezetőség-

választás már a Fortuna utcai székház 

visszakapása után, a Szövetség jogi 

státusának Magyarországra való áthe-

lyezése jegyében zajlott. Majd 1996-tól 

O’sváth György vette át a Szövetség 

vezetését.

Az elmúlt 20 év során megteremtet-

tük a Szövetség elismertségét, kiala-

kítottuk tárgyi és működési feltétel-

rendszerét, ugyanakkor a Szövetség 

működtetése, személyi struktúrája 

gyökeresen megváltozott. Ma 174 rend-

tagunk közül 68 rendtag van a Magyar 

Delegációban, és külföldi rendtagjaink 

közel 60%-a 70 éven felüli. A Szövet-

ség működtetésének költsége a korábbi 

1-1,5 M Ft-ról 7-8 M Ft-ra emelkedett, 

és a rendi kötelezettségek is alaposan 

nőttek. A hazai támogatási kedvez-

mények megszűntek, a gazdasági és 

társadalmi környezet romlott.

Ezek ismeretében kell idén új vezető-

séget választanunk. Olyan vezetőséget, 

amely ismeri a Szövetség személyi és 

működési helyzetét, vállalni tudja az 

új elvárások megoldásában való aktív 

részvételt. Ennek a vezetőségnek kell 

megteremtenie a következő 20 év sike-

res működésének feltételeit.

Kállay Ubul Tamás
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A Rend jelszava, programja: „Tuitio 

fidei, obsequium pauperum”. A máso-

dik postulatum nem kevésbé alapvető 

jelentőségű. Ennek hazánkban előfelté-

tele a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

és a Szövetség között kialakult szoros 

együttműködés.

A 15 évvel ezelőtt megválasztott új 

elnökség elsőrendű feladatának tekin-

tette a Szövetség és a Szeretetszolgálat 

között a lehetséges legnagyobb együtt-

működés kialakítását megvalósítani.  

A két intézmény elnökei ezért 15 évvel 

ezelőtt megegyeztek a Szeretetszolgálat-

nak a Szövetségbe történő bevonásában, 

megtartva intézményes önállóságát és 

egyediségét. Ennek értelmében a Szö-

vetség elnöke a Szeretetszolgálatnak is 

legfőbb döntéshozatali tényezője, de 

egyben tagja is, míg a Szeretetszolgálat 

elnöke per functionem lett tagja a Szö-

vetség Tanácsának. Azóta a Szövetség 

a Szeretetszolgálat számos vezetőjét és 

tagját vette fel a dámák és lovagok 

soraiba. Ugyanakkor a Szeretetszolgálat 

továbbra is saját alapszabálya szerint 

választja meg elnökét és vezetőségét, 

dönt programja és működése felől, és 

mint az „obsequium pauperum” fele-

lős megvalósítója a Szövetség egyedüli 

karitatív és szociális intézménye. Ezen 

megegyezés alapján új fejezet kezdődött 

a kölcsönös bizalom, az együttműködés, 

a rendtársi szeretet jegyében, mely az 

elmúlt 15 évet jellemezte.

A Máltai Szeretetszolgálat, mint a Szö-

vetség karitatív és szociális intézmé-

nye, ezen az alapon rendkívüli teljesít-

ményekre tekinthet vissza, melyeknek 

ismertetése és méltatása több száz oldalt 

venne igénybe, így hát csak általános 

ismertetésre és egynéhány példára 

szorítkozhatunk. A MMSz az ország 

7 régiójában, minden megyében, 350 

helyen van jelen. 142 helyi csoportjá-

ban, 203 intézményben, 5000 rendszere-

sen tevékenykedő, 15 000 mozgósítható 

önkéntese és 840 alkalmazott munka-

társa szolgálja a rászorulókat. Ezáltal az 

ország egyik legnagyobb és legszélesebb 

körben tevékenykedő karitatív szerve-

zetévé vált. Tevékenységi területei a 

következők:

1. Hagyományos karitatív feladatok.  

A MMSz természetbeni és pénzadomá-

nyokat gyűjt és gondoskodik ezek fel-

használásáról és elosztásáról. Az ado-

mányokat kizárólag közcélokra fordítja, 

egyrészt személyek közvetlen segélye-

zése formájában, másrészt rászorulókról 

gondoskodó intézmények működési és 

ellátási feltételeinek javítására. Évente 

összesen 200 000–240 000 rászoruló kap 

700-800 millió Ft értékben ruha, élelmi-

szer, gyógyszer, tankönyv stb… adomá-

nyokat. „Adni öröm” címen már 11 éve 

működik élelmiszergyűjtési karácsonyi 

programja, az összegyűjtött 119 tonna 

adományból 25 000 rászoruló részére 

készül karácsonyi csomag. További segé-

lyezési akciók, például a Foltmentes ado-

mány: az előbbi 1-2 forintosok gyűjtő 

akciója, második a használt ruhákat gyűj-

ti, dolgozza fel és osztja szét. Az intézmé-

nyek támogatására a MMSz az elmúlt 15 

év alatt 3500–4000 egészségügyi, okta-

tási, és egyéb intézmény eszközállomá-

nyának felújításához, bővítéséhez járult 

hozzá. Ezen időszak alatt pl. több mint  

20 000 kórházi ágyat hozott külföldről 

az országba.

2. A Szociális és egészségügyi intézmé-

nyes ellátás. Intézményei a „Gondvise-

lés Háza” gyűjtőnévvel jelölt hálózatba 

tartoznak. Főbb típusai: idősgondozó, 

hajléktalanokat ellátó, fogyatékkal élő-

ket segítő, családsegítő és gyermekjólé-

ti valamint egészségügyi intézmények, 

szolgálatok. Az idősellátási intézmények 

száma 19, a hajléktalanokat ellátóké 39, 

a fogyatékkal élőket támogatóké 41, csa-

lád- és gyermekvédelemben 26, szociális 

ellátás (konyha, munkaerőpiac, börtönök, 

pasztoráció, fürdetés) 30, egészségügyi 

ellátás 44. Ehhez csatlakoznak az egyéb 

szolgálatok, mint kórházi beteglátoga-

tás, szociális otthoni ellátás, házi ápolás, 

betegkísérés, étel házhoz szállítása stb... 

Kiemelten utalok néhány fontosabb egye-

di szociális programra. A „Máltai Játszó-

tér” program 13 játszótéren (Budapesten 

7) létesült, együttműködésben az önkor-

mányzatokkal, hogy így a gyermeke-

ket elvonják az utcáról. A „Hangyaboly”  

gyermekfoglalkoztatási program hátrá-

nyos helyzetű családokból érkező gyerme-

keket vezet be különböző foglalkozásokba.  

A „Gyógyászatisegédeszköz-kölcsönzés” 

ingyenes szolgáltatás, mely lehetővé teszi 

elektromos állítható kórházi ágyak, ill. 

tolókocsik rendelkezésre bocsátását. Az 

önkéntes mentőszolgálat heti négy nap 

napi 24 órában végzi a mentési tevékeny-

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!

2010. március	 Má lta i  Hí r e k � Elnöki levél
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Naptár – mi történt

l  2009. karácsonyára készülve 

közösen díszítettük fel azt a fát, amit 

Wasilewski Mátyás jelöltünktől kap-

tunk. A felállított bethlehemi jászol 

és figurák előtt, amelyet Baittrok 

Madeleine személyesen készített 

nekünk, ünnepeltük Jézus születésnap-

ját. Az év végi hálaadáson december 

31-én sajnos jóval kevesebben vettek 

részt.

d 2010. január 27-én Veszprémben 

ünnepélyes keretek között megnyílt – a 

vasútállomással szemben – saját erőből 

létesített új, komplex hajléktalanellátó 

intézményünk. A nappali ellátást nyúj-

tó intézményben kapott helyet az első 

vidéki – hajléktalan embereket foglal-

koztató – mosodánk, ahol az utcán élők 

tisztíthatják ki ruhájukat, de a szolgál-

tatást a környékbeli szegény családok is 

igénybe vehetik. A mosoda beruházást 

a Reckitt Benckiser, a Vanish ter-

mékek forgalmazója ötmillió forinttal 

támogatta. Az új létesítmény a máso-

dik Vanish – MMSz közös „Foltmen-

tes adomány” akció zárásaként került 

átadásra. 

d SPAR–MMSz együttműködés.

Tizenkét éves hagyománya van a SPAR 

Csoport és az MMSz közös „Adni 

öröm” karácsonyi élelmiszergyűj-

tő programjának. A Szeretetszolgálat 

önkéntesei közvetlenül karácsony előtt 

egy héten keresztül gyűjtötték a jó szán-

dékú emberek által vásárolt élelmiszer 

adományokat. Az akció – a nehezebb 

gazdasági körülmények ellenére – igen 

komoly eredményt hozott. Az ország 

174 INTERSPAR, SPAR és KAISER’S 

áruházában folyt a gyűjtés, melynek 

eredményeként a 6 nap során 119 tonna 

élelmiszert sikerült összegyűjtenünk 

kb. 50 millió forint értékben. Ez egy 

kicsivel meghaladja a korábbi évek 

gyűjtési eredményeit. Több mint 25 

ezer karácsonyi csomag készült, melyet 

a szolgálat munkatársai még az ünne-

pek előtt eljuttattak a rászoruló csalá-

doknak.

d A SPAR Magyarország Kft. a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

kiemelt stratégiai partnere. A SPAR 

évek óta minden egyes eladott műanyag 

bevásárlószatyor árából egy forintot a 

Szeretetszolgálat céljaira adományoz. 

2009-ben több mint 13 millió forint 

gyűlt össze ebből a forrásból, melyet 

2010. január 27-én Feiner Péter, a SPAR 

Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója 

adott át Kozma Imre atyának a cég bics-

kei központjában. Ezt az összeget a Mál-

tai Mentőszolgálat működtetésére fordít-

juk. A Mentőszolgálat semmilyen állami 

támogatásban nem részesül, teljes mér-

tékben adományokból tartjuk fenn. 120 

önkéntes dolgozik a rohamkocsin, amely 

az OMSZ-szel együttműködve a hét négy 

napján, napi 24 órában indul a súlyos, 

életveszélybe került emberek megsegí-

tésére. 2009-ben mentőkocsijaink 1921 

esetben indultak „bevetésre”, 1651 men-

Naptár – mi történt?	 Má lta i  Hí r e k � 2010. március

séget. Az Országos Elsősegélynyújtási 

Konferencia program kétévente kerül 

megrendezésre nemzetközi meghívottak 

részvételével. Ennek keretében került 

kiadásra az „Elsősegélynyújtás” című 

tankönyv és további, e kérdéskörrel fog-

lalkozó kiadványok. „A Roma családok 

társadalmi integrációjának program-

ja” a romák felcsatlakozását szolgálja.  

A „Befogadó Falu” program a nagyváros-

okban reménytelenül tengődő családok-

nak nyújt új otthont.

3. A hazai programokhoz csatlakoznak 

a nemzetközi segélyakciók. Ilyenek 

voltak a múlt években: a tiszai árvíz 

1998-ban Kárpátalján (110 kamion, 

ruha, gyógyszer, élelmiszer stb., 85 

lakóház felépítése); a tiszai árvíz 2001-

ben Kárpátalján (868 millió Ft érték-

ben élelmiszer, ruha, gyógyszer, 112 

ház felépítése); a 2004-es délkelet-

ázsiai földrengés és szökőár (3 prog-

ram: árvák megmentése, nevelőszülők 

kiképzése, ivóvíz biztosítása, orvosi 

szolgálat); a csángóföldi árvíz 2005-

ben (170 tonna gabona adomány); a 

Székelyföldi árvíz 2005-ben (gyors-

segély, tanulók étkeztetése, 3 iskola 

renoválása); a Pakisztáni földrengés 

2006-ban (orvosi ellátás, gyógyszer-

küldemény); Máltai misszió Libanon-

ban (gyógyszerküldemény); termé-

szeti katasztrófák Ázsiában 2008-ban 

(speciális orvosi asszisztencia).

Az itt felsorolt programok és tevékeny-

ségek csak példajellegűek, de már így 

is érzékeltetik a Magyar Máltai Szere-

tetszolgálat hatalmas teljesítményét az 

ember szolgálatában a máltai kereszt 

jele alatt. A Rend uralkodó Nagymeste-

re 2009-ben tett látogatása alkalmával 

elismerését nyilvánította ki és csodálatát 

fejezte ki e teljesítmény előtt, és a Rend 

valamennyi szövetsége elé mint köve-

tendő példaképet állította.

O'sváth György
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tési feladatot láttak el, és 270 súlyos beteg 

szállítását végezték.

d Ajándék a Felvidékre

Január 9-én második alkalommal segítet-

tünk a Kapcsolat 2007 Kulturális Egye-

sületnek, hogy az adventi időszakban 

különböző budapesti iskolákban össze-

gyűjtött adományok célba érhessenek. 

Nyolc felvidéki település magyar tan-

nyelvű iskolái, óvodái kapták meg az 

ajándékokat. 

d Gyógyszersegély Vietnamnak

2010. január 10-én Győri-Dani Lajos, az 

MMSz ügyvezető alelnöke másfél millió 

forint értékű, gyógyszerekből és vita-

minokból álló humanitárius segélyszál-

lítmányt adott át Da Nang kórházának 

Vietnamban, Vizi László nagykövet tár-

saságában. 2009. szeptember 29-én Viet-

nam középső részére lesújtott a Ketsana 

tájfun. A szél sebessége meghaladta a 

140 km/órát. Da Nang körzetében és 

a szomszédos tartományokban jelentős 

károk keletkeztek. 170 ezer embert kel-

lett biztonságos helyre költöztetni. A táj-

fun emberéleteket is követelt, a környék 

kórházaiba sok sebesültet szállítottak. A 

Da Nang Kórház igényei szerint összeál-

lított gyógyszereket helyi partnereinken 

keresztül Vietnamban vásároltuk meg. 

A program megvalósítását a Külügymi-

nisztérium támogatása tette lehetővé.

d Adomány Kárpátaljára

Ukrajnában nagy számban betegedtek 

meg az emberek influenzában a kemény 

tél beköszöntével. Fertőtlenítőszerekből 

és védőfelszerelésekből álló segély-

szállítmányt juttattunk Kárpátaljára. A 

védőoltás kiszállítására sajnos nem volt 

lehetőségünk. A Nagyszőlősi Járási Kór-

ház vezetői örömmel fogadták a humani-

tárius segélyszállítmányt, amelyet 2010. 

február 9-én adtunk át a gyógyintézet 

igazgatójának és főorvosának.

d Kakaó kaláccsal

Naponta 20 gyermek keresi fel iskolá-

ba induláskor Békásmegyeren a Kelta 

utcai intézményünket, ahol forró kakaót 

és kalácsot reggeliznek. A lakótelepen 

élő nehéz sorsú családok számára nagy 

segítség ez, amelyet Imrey János özve-

gye kezdeményezett és támogatott. Azt 

kérte rokonaitól és ismerőseitől, hogy 

férje temetésére ne virágokat vásárolja-

nak. Az erre szánt összeggel több hóna-

pon keresztül nagy örömet szerez a 

békásmegyeri gyermekeknek. 

d „Jó látás ajándékba”

Az OFOTÉRT 60 éves fennállásának 

alkalmából felajánlotta, hogy ingyenes 

szemvizsgálatot követően szemüveggel 

látják el azokat, akik anyagi körülmé-

nyeik miatt kénytelenek lemondani a jó 

minőségű szemüvegről. Az OFOTÉRT 

országos bolthálózatában a Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálat támogatottai közül 

1000 rászorulónak végezték el a szem-

vizsgálatot, és jutottak hozzá megfelelő 

szemüveghez. 

d Komplex Hajléktalanellátó Köz-

pont Kecskeméten

Az MMSz Kecskeméti Szervezete 

2010. február 11-én sajtótájékoztatón 

tájékoztatta a lakosságot a Kecskemét 

Matkói úton megvalósuló „Kivezető 

utak” Komplex Hajléktalanellátó és 

Rehabilitációs Központ terveiről, vala-

mint a kivitelezés folyamatáról. A léte-

sítmény várhatóan 2011 márciusában 

nyílik meg.

d „Csészényi gondoskodás”

A Sara Lee Hungary Kft. jóvoltából az 

elmúlt év végén, áthúzódóan ez évre is, 

eddig 7 352 088 csészényi kávéadomány 

jutott el a vásárlók révén a Szeretet-

szolgálathoz. Mindenkinek, aki részese 

volt ennek a hatalmas és „jóízű” ered-

ménynek, hálás szívvel megköszönjük a 

közreműködést. Reméljük, hogy további 

együttműködésre kerülhet sor.

l A Máltai Lovagrend római székhá-

zában 2010. február 16-17-én Angelo 

Acerbi érsek, a lovagrend prelátusa 

vezetésével nemzetközi konferenci-

át hívtak össze a szerzetesi hivatások 

témakörében. A konferencia a Szentszék 

és a Nagymester szándéka szerint szor-

galmazza, hogy a Máltai Lovagrendben 

több hármas fogadalmas férfi tag, azaz 

jogi lovag legyen. A konferencián a 

Magyar Szövetséget dr. Bolberitz Pál 

nagykeresztes konventuális káplán kép-

viselte.

l Szövetségünk 2010. évi obedienciás 

lelkigyakorlatát február 25–28. között 

ismét Fehérvárcsurgón tartottuk.  

A lelkigyakorlatot prof. Bolberitz Pál 

nagykeresztes konventuális káplánunk 

vezette: az elmélkedések témája Szent 

Pál efezusiaknak írt levele volt. A lel-

kigyakorlaton az európában élő magyar 

engedelmességi rendtagok közül 12-en 

vettek részt.

d VUK ovi Srí Lankán

A Külügyminisztérium által kiírt nem-

zetközi fejlesztési pályázaton a Magyar 

Kozma Imre (MMSz) és Feiner Péter 

(SPAR)
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Naptár – mi várható?	 Má lta i  Hí r e k � 2010. március

Vöröskereszttel együttműködve elnyer-

tünk egy pályázatot közösségi intézmény 

felépítésére Srí Lankán, azon a terüle-

ten, ahol 2004-ben pusztított a szökőár.  

A távoli szigetországban helyi partne-

rünk, a Gallei Püspökség bemutatta az 

ajánlott helyszíneket, ahol a 150 gyer-

mek befogadására alkalmas intézmény 

felépülhet, mely a Vuk ovi nevet kapta.

d Kozma Imre atya kitüntetése

A Szeretetszolgálat elnöke a legmaga-

sabb francia állami elismerést, a Becsü-

letrend nagykeresztjét (Ordre national de 

la Légion d´Honneur) kapta meg, melyet 

Franciaország magyarországi nagykö-

vete, René Roudaut úr adott át részére. 

A Nagykövet rezidenciáján megtartott 

családias ünnepségen Kozma Imre köz-

vetlen munkatársait is vendégül látták.

l Április 30-a és május 5-e között 

lesz a Lourdes-i zarándoklat, amelyen 

idén több mint 70-en fogunk résztvenni. 

A zarándoklat megszervezése mellett 

nagy kihívás lesz Szövetségünk számára 

a kísérőknek megrendezendő fogadás, 

amelyen mintegy 2500 vendégre számí-

tunk. A szervező és kivitelező munkához 

szívesen látjuk az önkéntes jelentkezőket.

A l  hagyományos emlékmiséket – 

Mindszenty-emlékmise május 8-án Esz-

tergomban és az Apor Vilmos emlékmise 

május 23-án 18 órakor Budapesten a Szent 

Imre-templomban – a Magyar Delegáció 

szervezi. Kérjük a rendtagság aktív bekap-

csolódását.

l A csíksomlyói zarándoklat május 

20–25. között lesz a szokásos szerve-

zéssel. Idén a zarándoklat első napján 

Marosvásárhelyen fogunk megszállni.

d A Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat éves országos küldöttgyűlése 2010. 

május 29-én lesz az MMSz Országos 

Központjában. Ez alkalommal kerül sor 

a tavalyi év beszámolóinak elfogadásá-

ra, és az éves költségvetés jóváhagyás-

ára. Az éves küldöttgyűlést megelőzik a 

helyi csoportok közgyűlései és a régiók 

küldöttgyűlései, melyek április végéig 

valamennyi területen lezajlanak.

l Nemzetközi zarándoklat Santiago 

de Compostelába (Spanyolország)

Rendünk Nagykommendátora és Kincs-

tárnoka nagymesteri döntés alapján 

Compostela Szent Évének alkalmából 

nemzetközi zarándoklatot hirdetett meg 

2010. október 1–3. időpontra. Az igen jól 

sikerült szentföldi zarándoklat mintájára 

Fatimával is összekapcsolt zarándoklatot 

szervezünk a Julianus Tours utazási iro-

dával 2010. szeptember 30. és október 7. 

közötti időpontra. A zarándoklat vázlator 

programja: Indulás Ferihegyről szept. 

30-án, érkezés Portóba. okt. 1–3. rendi 

program Santiago de Compostelában, 

majd vissza Portóba. Október 4-én uta-

zunk Fatimába, ahol két éjszakát leszünk. 

A fatimai programok után október 6-án 

megyünk át Lisszabonba, és okt. 7-én a 

délutáni órákban repülünk vissza Buda-

pestre. Az utazások során megtekintjük 

Portó, Braga, Coimbra, Bathala, Alcobaca, 

Sintra, Estoril, Cascais és Lisszabon neve-

zetességeit is. 

Szállás: 2-ágyas zuhanyzós szállodai szo-

bában. 

Utazás: légkondicionált busszal. Ellátás: 

félpanzió. Irányár: 230 000 Ft + reptéri 

illeték + belépők. Jelentkezés 50 000 Ft 

előleggel 2010. május 31-ig:

– máltai iroda: mmlsz@t-online.hu vagy 

+36 1 3755174 fax-on, vagy Chemez 

Editnél: +36 209 890 389 telefonon.

– Julianus Tours iroda: 1053 Bp., Feren-

ciek tere 7-8., E-mail: julianustours@ 

t-online.hu, Tel./Fax: +36 1 374 0037

 

Naptár – mi vár ha tó?

Az obedenciás lelkigyakorlat résztvevői Fehérvárcsurgón
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2008. december	 Má lta i  Hí r e k � Ide a rovat cím jön2010. március	 Má lta i  Hí r e k � Máltai élet

Száz év. Kimondani is soknak tűnik, hát 

még ha olyan kalandos életutat sűrít ez 

a  változatos évszázad, amilyet Ghillány 

István tudhat maga mögött. Főúri család-

ba született, a fiatal bárónak szülei üzleti 

pályát szántak, ő mégis mást válasz-

tott: a zenét, s a nehéz időkben ennek 

köszönhette a megélhetést. Zongorata-

nárnő lányával együtt ma is a muzsika 

iránti alázatra oktat, s növendékei hálás 

szívvel játsszák szerzeményeit.

István bácsi – ahogy tanítványai is szó-

lítják – korát meghazudtoló szellemi 

frissességgel mesél életéről. Modorából 

nyíltság és őszinteség árad, ma is dél-

ceg tartásának határozottsága, arcának 

markáns vonásai adnak nemes elegan-

ciát. „Nagyon sok minden megváltozott, 

kevés maradt meg abból a világból, 

melybe születtem – mondja némi nosz-

talgiával. – A tízes évek elején, mikor 

a világra jöttem, még háromezer holdat 

meghaladó birtoka volt családunknak 

Sáros vármegyében. Változásokon per-

sze nemcsak a csehszlovákiai földrefor-

mot, majd a második világháború utáni, 

bennünket ért teljes vagyonelkobzást és 

jogfosztottságot értem, az anyagi javak 

mellett napjainkig sajnos a szellemi és 

erkölcsi értékek is egyre inkább válság-

ba kerültek.” 

István bácsi gyermekkorát Eperjesen töl-

tötte. Érettségi után édesapja a Generali 

Biztosító csehszlovákiai központi fiók-

jába küldte Prágába, és egy évig gyakor-

nokként ott dolgozott. A gyakorlat letelte 

után a bécsi Kereskedelmi Főiskolán 

folytatta tanulmányait. Mivel kiskorától 

nagyon muzikális volt, és komponált 

is, inkább zenésznek készült – noha 

szülei és rokonai nem osztották lelkese-

dését. Egy ideig párhuzamosan látogatta 

a Kereskedelmi Főiskolát és a Konzer-

vatóriumot, de végérvényesen az utóbbi 

mellett döntött.

A konzervatórium sikeres befejezé-

se után mégis a biztosítótársaságnál 

helyezkedett el. Először szülővárosában, 

Eperjesen dolgozott, majd miután 1937-

ben megnősült, feleségével Budapestre 

költözött, s az ottani központban kapott 

gyakornoki állást. Nemsokára a kassai 

fiók vezetőjét névleg az ekkor huszon-

nyolc éves báró váltotta fel. Két év 

múlva apósa rábízta a Székesfehérvártól 

tíz kilométerre fekvő pátkai birtokuk 

felügyeletét. Családja közben négyfősre 

bővült, s idilli életüket csak a világ-

háború árnyékolta be. 1943-ban őt is 

behívták katonának. Többször életve-

szélybe került. István bácsi családjával 

Felsőszemeréden volt, amikor bejöttek a 

szovjet csapatok. 

A háború után is nehéz idők következ-

tek. (Látta a lebombázott Budapestet, 

a rommá lőtt városban szörnyű éhín-

ség pusztított.) Szüleit magyarságuk 

miatt – Esterházy Jánoshoz hasonlóan 

– a népbíróság elítélte. Vagyonukat elko-

bozták, megfosztották őket állampolgá-

ri jogaiktól. Mindenüket elveszítették, 

megélhetésüket csak István bácsinak 

köszönhették. Eperjesen beállt zongo-

ristának, ezzel tartotta el idős szüleit és 

gyermekeit. 1951-ben azonban katonai 

kényszermunkára ítélték és Komárom-

ba került. Innen Oroszországba akarták 

vinni, de Tito nem engedte át őket a 

Dunán, így végül maradtak, és szinte 

az egész ország területén dolgoztatták. 

Nyitranovákról Csehországba küldték 

volna, de ő ezt megúszta. 1953-ban 

végül Kassáról szabadult. 

Muzsika iránti vonzalma áthagyományo-

zódott gyermekeire is. Erzsébet lánya 

kiskorától nagyon szeretett énekelni, de 

természetesen zongorázni is tanult. Az 

édesapa nem lepődött meg, amikor lánya 

is az ő szakmáját választotta: 1974-ben 

sikeresen felvételizett a pozsonyi Zene-

művészeti Főiskolára. Miután a Ghillány 

nagyszülők meghaltak, apa és lánya 

Bártfáról a szlovák fővárosba költözött, 

s azóta is itt élnek együtt. Egy-egy temp-

lomban ma is játsszák István bácsi miséit 

– ha teheti, maga ül az orgona mögé, de 

növendékei is örömüket lelik szerzemé-

nyeiben. Amellett, hogy a fiataloknak 

szerető szigorral igyekeznek átadni azt 

a tudást és alázatot, mely nélkül nem 

fejlődhetnének, fontos számukra az is, 

hogy anyanyelvükön oktathassák őket, 

még ha ebből többször nehézségük szár-

mazott is. Vallják, hogy erős gyökerek 

nélkül könnyen elveszíti az ember a 

tartását, méltóságát, s a hit még a legki-

látástalanabb helyzetben is átsegít. 

Ghillány István január 30-án ünnepelte 

a születésnapját a pozsonyi Ferences 

templomban bemutatott szentmisén, 

majd az azt követő agapén. A szentmi-

se keretében felolvasásra került XVI. 

Benedek pápa köszöntő levele, valamint 

a Szuverén Máltai Lovagrend Nagy-

mesterének köszöntése. Ezeket a Rend 

pozsonyi követe nyújtotta át István bácsi 

részére. A nagyvonalú és rendkívül ele-

gáns agapén mindenki személy szerint 

köszöntötte az ünnepeltet, aki korát 

meghazudtolóan állta a „rohamot”.

Egy úr a régi világból: 
báró Ghillány István tiszteleti lovag
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Gazdasági, politikai, valójában erkölcsi 

válság söpör végig a világon. Általá-

nos vélemény szerint a hatalmi rendszer 

erkölcstelensége juttatta ide a világot. A 

hatalommal való visszaélés lenne az oka 

mindennek?

A középkor szívesen szőtt legendákat 

arról, hogy valaki eladja lelkét az ördög-

nek. Az ilyen mesék mélyén mindig van 

igazság. Az emberiség egyik legnagyobb 

kísértése a hatalom. Folyik a lappan-

gó küzdelem a házastársak között, kié 

legyen a döntő szó; folytatódik a munka-

helyen, ki legyen a hangadó; végül tető-

ződik a népek között az egyeduralomra 

törekvés formájában. Számlálja-e valaki 

az áldozatok millióit?

Jefferson, a Függetlenségi Nyilatkozat 

megszerkesztője mondotta: „A közélet 

terén a legnagyobb veszély, hogy raga-

dozó farkasokká válunk. Ott lehet a 

legtöbbet hazudni, propagandával meg-

szédíteni, felelőtlenül ígérni, erőszak-

kal elnémítani, rágalmakkal befeketíteni 

stb.” A hatalom ez a hideg szörnyeteg. 

Azt hiszi magáról, hogy senkinek sem 

felelős. 

Vannak idők, amikor az embereknek 

nem kell az Isten, nem figyelnek az iste-

ni szóra, nem érdekli őket a lelkük sorsa.

Jönnek idők, amikor fölébred a nagy 

csalódás, amikor az emberek elárve-

rezett házaik küszöbén ülnek, amikor 

rádöbbennek arra, hogy nincs szükség a 

munkájukra, és belenéznek üres tenye-

rükbe, mert másuk nem maradt. Jön, már 

itt toporog az új nemzedék és keresni 

kezdi az elveszett kincseket, az elha-

zudott igazságokat, és azt a lelki békét, 

amit csak Krisztus adhat meg.

A hívő történelemszemlélet szerint a 

történelem ura az Isten. „Az Úré a föld, 

és ami betölti, a földkerekség és minden 

lakója.” (Zs. 23,1)

Isten megosztja hatalmát az emberrel. 

Birtoklásra átengedi a földet, de nem 

tulajdonlásra, amely kizárólagosságot 

jelentene. A föld megtermett, megter-

melt gyümölcsén osztozkodhatunk, de 

minden ember javát figyelembe véve. 

Ennek megvalósításáért a hatalomban 

(hivatalban) lévők felelősek, elsősorban 

Isten előtt, másodsorban az ember előtt. 

Isten a történelem folyamán néha 

nagyobb teret enged az istenellenes 

erőknek, a hatalomban lévők túlkapásai, 

visszaélései megbüntetésére, de Isten 

mindig vissza is veszi a hatalmat, hogy 

hűséges szövetségesei által igazolja: A 

hatalom gyakorlása a nép szolgálata. 

Izajás (= Isten a szabadulás) próféta 

idején, Juda napjaiban történt: Asszí-

ria ellenséges viselkedését Isten bün-

tetésként megengedte, azok miatt, akik 

elnyomták és rossz bánásmódban része-

sítették a szegényeket és a tehetetlene-

ket, elkívánták mások tulajdonát, és nem 

szolgáltattak igazságot. 

„Fejedelmeid lázadókká lettek, tolva-

jok társaivá. Mindnyájan csak a hasz-

not lesik, és megvesztegető ajándékra 

vadásznak. Nem szolgáltatnak igazságot 

az árvának, s az özvegyek ügyével mit 

sem törődnek.” (Iz. 1,23) 

„Jaj azoknak, akik házat házhoz sora-

koztatnak, szántóföldet szántóföldhöz 

ragasztanak, míg az övék nem lesz min-

den hely, s nem csak ők lakják az egész 

országot.” (Iz. 5,8) 

„Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mond-

ják, és a jót rossznak.” (Iz. 5,20)

Uzija király halála (Kr. e. 742) és Izajás 

meghívása fordulópont a történetben. Új 

korszak kezdődik. Az emberek önkény-

uralma véget ér Juda országában. Az Úr 

újra kézbe veszi Izrael sorsának irányítá-

sát, s ehhez keres küldötteket. 

Izajás próféta ebben a helyzetben jelent-

kezik: „Itt vagyok, engem küldj.” (Iz. 

6,8)

Napjainkban a magát Istentől függet-

lenített hatalom kétszáz éves uralma, 

amely általános elidegenedést gerjesztett 

és világválságba sodorta az emberiséget, 

végéhez érkezett.

Számtalan jelzés és megnyilatkozás 

követeli vissza az élet koordinátarend-

szerébe Istent. 

Romano Prodi, korunk problémáinak jó 

ismerőjeként, búcsúzásakor az Európai 

Parlamentben szólt arról, hogy jövőnk 

érdekében mit kell tennünk. Ki kell 

Elnöki gondolatok	 Má lta i  Hí r e k � 2010. március

Isten válságkezelô 
programja
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2010. március	 Má lta i  Hí r e k � Regionális körkép

A Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai 
Szuverén Ispotályos Szent János 
Lovagrend tevékenysége Haitin

Mindnyájunk előtt ismert az a tragé-

dia, ami 2010. január 12-én rázta meg 

Haitit. A Malteser International már 

másnap elkezdte segítő programjának 

szervezését. Az első segélycsopor-

tok 13-án indultak, és 16-án érkeztek 

Port-au-Prince-be, ahol 17-én meg is 

kezdték munkájukat. Az orvoscsoport 

átvette a földrengésben megrongáló-

dott „François de Sale” kórház irá-

nyítását (két német orvos a sürgőssé-

gi betegellátást és altatást, a Francia 

Szövetség sebésze a műtéti beavatko-

zást, a Kubai Szövetség három tagja 

az általános orvosi kezeléseket). Egy 

orvos az ENSZ teamjéhez csatlakoz-

va számos más kórház nehézségeinek 

leküzdésében segédkezett. A Domini-

kai Köztársaság segélyszervezetéhez 

(COTED) csatlakozva, máltai önkénte-

sek segítettek az élelmiszer- és gyógy-

szersegélyek elosztásánál. A Malteser 

International vezető logisztikusa január 

20-án érkezett Haitira, magával hozva 

20 000 ember általános orvosi ellátására 

elégséges sürgősségi gyógyszereket és 

kötszereket. Egy másik orvos a német 

technikai segélyszervezettel (THW) 

Leoganéba ment (50 km-re Port-au-

Prince-től), hogy felmérje az orvosi 

segítségre való igényt. Ez a helység volt 

a legközelebb a földrengés epicentru-

mához. Az épületek és az infrastruktúra 

80-90%-a megsemmisült. Ezért az a 

békülni Istennel, és vissza kell találni 

Krisztushoz!

Az ATV televíziós csatorna nézői is erre 

rezonáltak a minap. A telefonálók 53 

százaléka a válság megoldását az erkölcs 

megújulásában látja. 

Hozzátartozik az élet minőségéhez, 

hogy a világban ne csak tudás legyen, 

hanem hit is; ne csak jólét legyen, hanem 

erkölcs is; ne csak igazságosság legyen, 

hanem irgalom is.

Az új helyzetben a politikusoknak, és a 

gazdasági szakembereknek is tekintettel 

kell lenni a lélek szükségleteire. Mert, 

kell a kenyér, de kell az Isten igaz szava 

is. Kell a ruházat, de a lelket is föl kell 

öltöztetni alázatba, tisztaságba, szeretet-

be. Kell a lakás, de kell, hogy a lélek-

nek is legyen otthona a visszahódított 

csendben, a befelé fordulás igényében, 

és az épített örökséget is jelentő temp-

lomainkban.

Nekünk, keresztényeknek is jobban oda 

kell figyelni Isten nagy kérdésére, amely 

minden egyes nap újra megszólít ben-

nünket: Hogyan is állunk a szeretettel?!

A jövő ránk is van bízva. Hogy milyen 

lesz, azt nem tudjuk, de, hogy több 

legyen benne a szeretet, azért felelősek 

vagyunk. Ha a világot nem is sikerül 

olyanná tenni, amilyennek szeretnénk, 

önmagunk még lehetünk olyanná, ami-

lyennek Isten szeretne látni minket.

Kozma Imre 
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határozat született, hogy a Malteser 

International ide összpontosítja tevé-

kenységét. 

Január 21-én egy lengyel repülő érke-

zett a Lengyel Szövetség egy tagjával 

– gyógyszereket, élelmiszert, sátrakat, 

takarókat és ruhákat hoztak. Január 

22-én a csapat – felváltva az argen-

tin csapatot – azonnal megkezdte a 

működését. Január 22-én a Malteser 

International amerikai alelnöke (Geoff 

Gamble) is Port-au-Prince-be érkezett 

és 24-ig ott maradt, hogy lássa, hogyan 

folyik a munka. A Malteser International 

úgy határozott, hogy egészségügyi 

központot hoz létre Leoganén. Innen 

szervezik az önkéntes nemzeti segítők 

munkáját az elkövetkező legalább 6 

hónapban.

A Rend 15 éve működteti kórházát 

(Hospital Sacre Coeur) Milotban, az 

ország északi részén, amely közel fekszik 

Cape Haitienne-hez. Ez a szigetország 

egyik legjobb kórháza, és szerencsére 

mostanáig nem rongálódott meg. Veze-

tősége azonnal felajánlotta teljes kapa-

citását a földrengés áldozatainak ellátá-

sára. Január 15-től kezdve az amerikai 

hadsereg folyamatosan szállít ide súlyos 

sérülteket helikopterrel – január 22-ig 140 

áldozatot. A helyi dolgozók segítésére 30 

önkéntes érkezett az USA-ból. 

Január 29-én a Malteser International 

telefonkonferenciát szervezett, melyen 

ispotályosunk, Ugron Imre rendtársunk 

is részt vett. Ezen hangsúlyozták, hogy 

a helyzet Leoganéban elég biztonságos 

ahhoz, hogy tevékenységüket folytat-

ni lehessen. A feladatok ellátásának 

eredményessége attól is függ, hogy 

mennyire sikerül bevonni a munkába a 

helyieket. Heti rendszerességgel orvosi 

jelentést adnak ki. Önkéntes csapatokat 

szerveznek. Amerikai team dolgozik 

február 19-től március 16-ig, olasz már-

cius 12-től április 6-ig, francia április 

2-től április 27-ig. Minden szövetséget 

arra biztatnak, hogy ezekhez a csapa-

tokhoz csatlakozzanak. Egy-egy csapat 

2 orvosból, 2 bábából vagy szülészből, 

4 ápolóból, 2 kreol nyelvet beszélő 

ápolóból áll, akiket vagy a kubai, vagy 

a francia szövetség küld a következő 

3 hónapban. Egy-egy team legalább 3 

hétig dolgozik. A részvételhez magas 

fokú franciatudás elengedhetetlen.

A Malteser International vállalja a 

repülési, szállás és ellátási költségeket. 

Az önkénteseket beoltják a szükséges 

védőoltással (maláriamegelőzés). Sze-

mélyes adatait előre el kell küldeni, 

hogy a Malteser International megköt-

hesse az általános balesetbiztosítást. Az 

önkéntesek szervezéséért Ingo Radtke 

(Ingo.Radtke@malteser-international.

org; + 49 221 9822 150 vagy + 49 

171 3013452), a szervezési és logisz-

tikai kérdésekben Annette Waechter-

Schneider (Annette.Waechter@

malteser-international.org; + 49 221 

98221169) a felelős.
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Búcsúzunk

Gróf Nagykárolyi Károlyi Lajos 

tiszteleti lovag

1924–2009

Mély fájdalommal búcsúzunk Károlyi 

Lajos lovagtestvérünktől, ki 2009. júni-

us 10-én hunyt el Braganca Paulistá-

ban, Brazíliában. Károlyi Lajos 1924. 

május 10-én született a Csongrád 

megyei Nagymágocson, mint gróf  

Károlyi Viktor és gróf Széchenyi Ilona 

elsőszülött fia. Édesapjától a gyakorla-

tiasságot, édesanyjától, aki a két világ-

háború között elismert festőművész, 

a művészetek szeretetét, nagyapjától, 

Károlyi Imrétől, az elmélyült és meg-

alapozott ismeretekre való törekvést 

örökölte. Nagymágocson nevelkedett, 

majd a pécsi hadapródiskola növendé-

ke lett, de mégsem katonának nevel-

ték, hanem az érettségi letétele után a 

Magyaróvári majd a Keszthelyi Gaz-

dasági Akadémia hallgatója lett. A 

második világháború és annak követ-

kezményei egy reményteljes életet tör-

tek ketté. Szüleivel és testvéreivel 1944 

őszén elhagyták Mágocsot, majd nyu-

gatra menekültek. Édesapját közben 

elfogták és bebörtönözték, úgyhogy 

csak szabadulása után, 1949-ben tudott 

utánuk szökni.

Károlyi Lajos üres kézzel, csupán 

nyelvismerete és szaktudása birtoká-

ban, kényszerűségből vállalta a szülő-

hazájától távoli élet kihívásait és meg-

próbáltatásait. Volt gépkocsivezető, tol-

mács, gazdasági intéző, erdész, útépítő, 

építész és igazgató. Számtalan kocká-

zatot vállalt, élete többször veszélyben 

forgott, elveszítette egyik fiát, Gyulát, 

aki kétéves korában gyógyíthatatlan 

betegségben hunyt el. 

1945 után másfél – igen válsá-

gos – évtizednek kellett eltelnie 

ahhoz, hogy ismét biztos egzisz-

tenciát teremthessen magának. 

Szüleit magához fogadta; két 

gyermekét, Imrét és Franciskát 

Nyugat-Európában iskoláztatta, 

rokonait nagyvonalúan támogat-

ta. 1958-ban lett tagja tisztele-

ti lovagként a Magyar Máltai 

Lovagok Szövetségének.

Hatvanéves korában, Brazília egyik 

legnagyobb, évi négy millió tonna acélt 

termelő kohóüzemének európai megbí-

zottjaként vonult nyugdíjba. Ausztri-

ában és Brazíliában élt, és végre elég 

időt szentelhetett két kedvelt sportjá-

nak, a vadászatnak és a horgászatnak. 

Az 1970-es évek közepén tért először 

vissza Magyarországra, majd 1990-től 

rendszeres kapcsolatban állt szülőha-

zájával. 1998-ban, Székesfehérváron 

kiadott „Élmények, visszapillantások” 

című emlékiratait ezekkel a szavakkal 

indította útjára: „Hálával tartozom a 

Sorsnak, hogy olyan pályát futhat-

tam be, mint amilyet befutottam, hogy 

tiszta lelkiismerettel adhatok számot 

múltamról...”

Áldott legyen emléke. R.I.P.

Gróf Alexander Mensdorff-Pouilly 

nagykeresztes tiszteleti lovag engedel-

mességben

2009. november 25-én 85 éves korában 

Luisingban (Ausztria) elhunyt Gróf Ale-

xander Mensdorff-Pouilly, a Szuverén 

Máltai Lovagrend volt budapesti nagy-

követe (1990–2005). 

Mensdorff-Pouilly 1924. július 19-én 

született az alsó ausztriai Staatzban. A 

nagy múltú főnemesi családból szár-

mazó fiúgyermek a család kastélyaiban 

Preitensteinben és Buskoviceben nőtt fel.

A második világháború után a hadi-

fogságból hazatérve Eberauban, Dél-

Burgenlandban telepedett le, ahol meg-

ismerkedett későbbi feleségével, az 

időközben sajnos ugyancsak elhunyt 

Erdődy Ilona grófnővel. A több évtize-

des boldog házasságból három gyermek 

született. 

Mensdorff-Pouilly 1956-ban, a magyar 

forradalom idején aktívan részt vett a 

magyar menekültek ausztriai felvéte-

lében és gondozásában. Ebben az idő-

ben alapította másokkal együtt az oszt-

rák máltai segélyszolgálatot (Malteser 

Hospitaldienst Austria [MHDA]), 

amelyben hosszú éveken át a burgen-

landi szervezetet vezette. Később meg-

választották az osztrák segélyszolgálat 

élére, amelynek néhány éven át parancs-

noka volt. Hivatási pályafutásának csú-

csaként a rendszerváltozás után a rend 

nagymestere kinevezte magyarországi 

nagykövetnek. E felelősségteljes hivatalt 

másfél évtizeden át töltötte be.

Hálával emlékezünk rá. R.I.P.
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Tisztelt Rendtársak!
Kedves Máltai Testvérek

és Barátok!

A Magyar Delegáció élményekben és lelkiekben gazdag lelkigyakorlatot tartott szeptemberben a kies mátrai  

völgyben fekvő ferences kolostorban: Mátraverebély-Szentkúton.

Ottlétünkkor feltűnt, hogy gyönyörű templomuk sok helyütt alapos restaurálásra szorul. A ferenceseknek viszont  

nincs anyagi fedezetük a több millióba kerülő javítási munkálatokra. Lelki vezetőnk, a helyi házfőnök,  

P. Kálmán Peregrin megkérte a Máltai Lovagrendet, hogy az oltár körüli valamelyik faszobor művészi igényű 

restaurálására gondnokságot vállaljon, és gyűjtse össze az ehhez szükséges másfél millió forintot.

A szövetségi alelnök, a Magyar Delegáció elnöke és néhány rendtag javasolják az oltár bal oldalán  

álló faszobor – Keresztelő Szent János szobra – felújításának támogatását, és ezért gyűjtést kezdeményeznek.  

A gyűjtés megszervezésére Buzády Tibor rendtársat kérték fel.

Tisztelt Rendtársunk, Máltai Testvérünk, Barátunk! Kérjük támogatásodat a kitűzött nemes cél megvalósításához,  

és lehetőségedhez mérten járulj hozzá adományoddal a szobor restaurálásához.

Reméljük, hogy ez a terv megvalósítható. Rendünk szellemiségéhez illő, az Egyház és a Ferences Rend felé 

bizonyságtevő lesz.

Az adomány átadható készpénzben székházunkban, vagy számlánkra utalható (Szt. János-szobor jelzéssel)

„Magyar Máltai Lovagok Budavári Alapítványa”

OTP 11705008-20476700

IBAN: HU84 1170 5008 2047 6700 0000 0000

(kérésre adóigazolást állítunk ki)


