
Nyolcágú kereszt
A Nyolcágú kereszt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kéthetente jelentkező magazinműsora a 
Mária Rádióban, amiben máltai munkatársak beszélnek az általuk végzett szolgálatról. Lapunkban 
a rádióban elhangzott beszélgetések szövegei olvashatók szerkesztett formában. 

Megjelent: 2020 novemberében

Több mint 99 ezer ember dolgozik  
a szociális szférában, közülük 42 ezren 
gondoskodnak a koronavírus járvány 
miatt különlegesen nehéz helyzetbe 
került bentlakásos intézmények lakói-
ról.  Az országban 1600 intézményben 
élnek idős, fogyatékos, pszichiátriai 
vagy szenvedélybeteg emberek, akik 
a járvány miatt zárva tartó otthonok-
ban hosszú ideje csak a dolgozókkal 
találkozhatnak. Ők most nem csupán 
a munkakörükben leírt feladataikat 

elérhető jövedelem nagysága miatt lé-
pett volna erre a pályára. 
A szociális ellátásban dolgozók többsé-
gét elhivatottságuk vezette a segítségre 
szoruló emberek közé, és a kötelessé-
gérzet őrizte meg a szakmában, a tudat, 
hogy a rászoruló embereknek szüksé-
gük van rájuk. 
A szociális munka napja 2016 óta 
ünnep Magyarországon. November 
12. az ágazatban dolgozók számára 
munkaszüneti nap. A Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat a nagyforgalmú 
budapesti megállókba kihelyezett 
plakátokkal mond köszönetet mind-
azoknak, akik segítségére szoruló em-
berekről gondoskodnak. A karitatív 
szervezet plakátjai a szociális dolgozók 
sokszínű, nélkülözhetetlen, mégis sok-

látják el, hanem a távol maradó hozzá-
tartozók, barátok, ismerősök szerepét 
is átveszik, ha a szükség úgy kívánja. 
Munkájuk így lesz mással nem helyet-
tesíthető szolgálat. 
A szociális gondoskodás nem hason-
lítható és mérhető össze más ellátások 
feladataival, vagy teljesítményével. Az 
ágazatban dolgozók ritkán kerülnek 
a figyelem középpontjába, társadalmi 
megbecsültségük sem túlzottan magas, 
és aligha akad közöttük olyan, aki az 

szor észrevétlenül maradó munkájára 
hívja fel a figyelmet. A plakátokon ol-
vasható üzenet Szent Pál galatákhoz 
írt leveléből való, azt fejezi ki, hogy ez  
a hivatás olyan szeretettel vállalt szolgá-
lat, amelyben a segítő idejét, figyelmét, 
energiáját áldozza a gondjaira bízott 
másikért, és ezt nemcsak a munkakö-
rében leírt feladatok ellátásával teszi. 
A Máltai Szeretetszolgálat 20 plaká-
tot helyezett ki a BKK reklámfelüle-
tein, a kültéri kiállítás egy hónapig 
lesz látható a 4-es 6-os villamos több 
megállójában, a Széll Kálmán téri pe-
ronokon, Óbudán a forgalmasabb cso-
mópontokban, illetve a Keleti pályaud-
var mellett. A reklámhelyeket a BKK 
térítésmentesen bocsátotta a karitatív 
szervezet rendelkezésére. 

Szolgálat 
szeretettel
A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ÜZENETE A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN

Kültéri plakátkiállítással mond köszönetet a szociális dolgozók nélkülözhe-
tetlen munkájáért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet  
a szociális munka napján az ágazat csaknem százezer dolgozójának szolgá-
latára hívja fel a figyelmet a budapesti tömegközlekedés forgalmasabb meg-
állóiba kihelyezett üzenetével. 

Idős orvosok szolgálata Pécsett
Pécsett a Máltai Szeretetszolgálat járóbeteg szakellátása a koronavírus jár-
vány második hullámában is fogadja a betegeket. Dr. Sík Mária reumatológus, 
a szakellátás vezetője azt mondja, az önkéntes orvosok idős koruk ellenére 
azért tartanak ki a nyitvatartás mellett, mert tudják, betegeik közül sokan 
csak tőlük kaphatnak segítséget. 

Összeállításunk a 2.-3. oldalon

Harminc éve  
működik a Miklós 
utcai intézmény
Harminc évvel ezelőtt, 1990. október 
15-én este nyitotta meg első hajlék-
talanszállóját a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat. A hajléktalan ellátás 
előzmények nélküli tevékenységnek 
számított Magyarországon, nem volt 
sem jogi háttere, sem szakirodalma, 
a segítők menet közben tanulták  
a szakmát. A menedékhely aznap 
nyílt, amikor a nagyobb budapesti 
pályaudvarok várótermeit bezárták 
az éjszakai órákra, az intézkedésre ez 
volt a karitatív szervezet válasza. 

Az emblematikus máltai intézmény-
ről Kozma Imre atya, a Máltai Sze-
retetszolgálat elnöke, Vecsei Miklós 
alelnök és Győri-Dani Lajos ügyve-
zető alelnök mondta el gondolatait  
a Nyolcágú kereszt Miklós utcai kü-
lönkiadásában.  

Kozma Imre atya: Embereket vál-
lalni mindig kockázatot jelent. Ha 
az összes feltételt nézem, akkor ez  
aztán valóban kockázatvállalás, hi-
szen semmink sem volt, csak mi vol-
tunk. Negyvennyolc ágy volt mind-
össze, amit az első pillanatban el 
tudtunk helyezni. 

Győri-Dani Lajos: Alapvetően nem  
a hajléktalan ellátás volt a kizárólagos 
cél, az volt előttünk, hogy a rendszer-
váltásnak a pillanataiban tehetünk 
valami jót. Menet közben tanultunk. 
Ez egyrészt borzasztó veszélyes is, 
másrészt a Gondviselésnek folyama-
tosan mellettünk kellett lennie.

Vecsei Miklós: Október 15-én zártak 
be a pályaudvarok és október 15-én 
illett kinyitni valamit, de még nem 
volt meleg víz, nem volt fürdőszoba. 
Az első fürdőszobát már a hajléktalan 
emberekkel együtt csináltuk. 

Hőmérséklet mérés és saját kérdőív 
kitöltése mellett a járvány második 
hullámában is működik a Máltai 
Szeretetszolgálat pécsi szakren-
delése. 
– Három olyan kolléganő van, aki 
a kora miatt azt mondta, hogy fél 
a második hullámtól, és vissza-
mondta a rendelést, de mi többiek 
itt vagyunk – mondta a szolgálatot 
vezető dr. Sík Mária. – Én vagyok a 
legidősebb, nyolcvan elmúltam, de 
dolgozom, mert nem hagyhatom 
el a hajót. Varga doktor, ugyancsak 
elmúlt nyolcvanéves, de ő is dol-
gozik. Nem hagyhatjuk magukra 
a betegeinket, akik legtöbben csak 
ránk számíthatnak, sőt, mivel egyre 
többen tudják, hogy mi működünk 
most is, más városokból is jönnek 
hozzánk. Van belgyógyász, van ideg 

gyógyász, tehát a fő ágak mennek. 
Szigorú előjegyzési rend van, tele-
fonos időpontfoglalással, és most 
is tíz ember van erre az egy órára. 
Nagyon nehéz dolgunk van, mert 
sokszor tovább kellene küldeni a 
betegeket vizsgálatra vagy terápiára, 
de nincs hova, nem tudnak bekerül-
ni és a konzíliumokra sincs úgy le-
hetőség. Ez minket is lelkileg rend-
kívüli módon igénybe vesz. Én is 
érzem magamon, hogy zaklatottá 
válok, mert nem tudok úgy eleget 
tenni, ahogy szeretnék. De már tu-
dunk elektronikus receptet írni an-
nak, akit ismerünk, krónikus beteg 
és az adatai megvannak.  
– A munkatársaim rendkívül 
áldozatosak, és nagyon nagy 
szeretettel, empátiával közelítenek 
a betegekhez – folytatja a doktornő. 

– Főképp nagy türelemmel, mert a 
betegek zaklatottak, idegesek, de mi 
igyekszünk mindent megtenni azért, 
hogy akik itt vannak, azokat ellás-
suk, és megnyugtassuk őket. Mert 
nagyon sok ellentmondó információ 
hangzik el a televízióban, az egymás 
közötti beszélgetésekben, és ezeket 
sokszor helyre kell tenni, nehogy egy 
fölösleges félelem és aggodalom le-
gyen bennük, mert ez nagyon nagy 
mértékben megnehezíti az ő gyóg-
yulásukat és a mi munkánkat is. Te-
hát megértsék, hogy valóban veszély-
helyzet van, de ha fegyelmezetten 
viselkedünk és a Jóisten segítségét 
kérjük, márpedig anélkül nem megy, 
akkor talán túlesünk rajta. Mert nem 
hagy minket el a Jóisten, és nem úgy 
adja a megpróbáltatásokat, hogy 
ne adjon hozzá segítséget is. Ebben 
kell, hogy bízzunk, és ebbe kell, hogy 
kapaszkodjunk. És reménykedünk 
abban, hogy ha az emberek kellőkép-
pen alkalmazzák az előírásokat, 
betartják és fegyelmezettek, akkor 
előbb utóbb lecseng. 

Fotó: Majoros Árpád
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Zártak a pályaudvarok, október 15-én illett kinyitni valamit

2003-tól dolgozom a Szeretetszol-
gálatnál, előtte a fürdető csoport-
ban és a teajáraton voltam önkéntes. 
A Fő utcában volt a munkahelyen, 
akkor még csak egy idősotthon és 
egy 16 ágyas hajléktalan lábadozó 
működött. A lábadozót szerettem 
ugyan, de megviselt. Volt egy olyan 
szoba, ahol végstádiumos rákos be-
tegekről gondoskodtunk, akik kö-
zül többen meghaltak. Nem érez-
tem, hogy el tudom kísérni őket 
úgy, ahogy kellene. Szóltam, hogy 
ezt nem tudom csinálni, éppen ak-
kor kerestek kollégát a Miklós utcá-
ba, és elhívtak oda. 
Akkor még a Miklós utcában volt 
a Szeretetszolgálat budapesti köz-
pontja, a földszinten működött  
a szálló, ahol éjszakai ügyeletes let-
tem. Ez 2006 körül volt, akkor még 
teljesen más viszonyok voltak ott. 
Nagyon szívesen gondolok vissza 
erre az időszakra. Napközben, ha 
az ember bement, olyan volt, mint 
egy közintézményben. Az aulából 
vezetett fel egy lépcső, az első eme-
leten volt a budapesti központ min-
den irodája, a titkárság, a pénzügy, 
munkaügy, raktározás egy kupac-
ban, vagyis el lehet képzelni, hogy 
akkor még mekkora volt a Máltai 
Szeretetszolgálat. A második eme-
leten elfért a szociális gondozó és 
ápoló képző szakiskola, a tetőtér-
ben pedig volt a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás központja.  
Az udvaron ott parkolt a tüdőszű-
rő busz. Az épületben volt egy fel-
szentelt kápolna, ahol szentmiséket 
tartottak, és ez egy olyan pluszt 
adott az épületnek, ami máshol 
nincs meg, és talán ez jelentette ne-
kem is a legtöbbet. 

A munkatársak 
hazamentek, jöttek  
a hajléktalan emberek
Tizenhat órakor, a hivatali idő vé-
gén, a munkatársak hazamentek, 
jöttek a hajléktalan emberek. Nap-
közben főleg ügyintézés miatt jöt-
tek, vagy adományt kértek, négy 
óra után pedig kirakták az aulába 
az addig a sarokban egymásra ra-
kott sörpadokat, és bemehettek  
a hálóterembe. A nagy hálóterem-
ben 48 ember aludt együtt, a sze-
mélyes holmik tárolására minden-
kinek egy pici fém öltözőszekrénye 
volt. Kétszintes emeleteságyak 
voltak, amik között annyi hely volt, 
hogy két felnőtt férfi nem tudott 
úgy elmenni egymás mellett, hogy 
ne értek volna egymáshoz. Mégis, 
mindig rend volt, nem voltak vere-
kedések, sem lopások. Vacsorát ad-
tunk, ami vagy adományba kapott 
étel volt, vagy zsíros kenyér, más-
kor lekváros kenyér. Teát főztünk, 
kártyáztunk, az emberek nézték  
a tévét. Egy ügyeletes volt, aki nap-
pal portás volt, délután pedig a haj-
léktalan emberekkel foglalkozott. 
Amikor én voltam ügyeletben, so-
kat kártyáztunk, ami legfőképp  
a játékról szólt, de előtte vagy utá-
na nagyon komoly beszélgetéseink 
voltak, amikre máig emlékszem. 
Nem lehet könnyen elfelejteni, 
amikor leül velem szemben egy 
igazgató kinézetű ember, akinek 
tiszteletet vált ki a kommuniká-
ciója, a tartása, és elmondja, hogy 

olyan korú gyerekei vannak, mint 
én, de nem látja őket többé, mert 
a játékszenvedélye miatt teljesen 
megromlott a viszonyuk. A budai 
hegyekben volt nagy házuk, amit 
eljátszott. Vannak történetek, ar-
cok, nevek, amik közel 20 év eltel-
tével is élesen jelennek meg előt-
tem. Volt egy férfi, aki hozott egy 
papír százforintost, hogy ő azt  
a közös hálóban találta. Mondtam, 
hogy tegye el, de ő nem akarta, 
mert valaki biztosan keresni fogja, 
adjam majd oda neki. Ezt a gesztust 
egy olyan hajléktalan ember tette, 
akinek semmilye sem volt, minden 
nap szó szerint meg kellett keresnie, 
amit megevett. 

A teajárattal esténként a Móricz 
Zsigmond körtérre és Kelenföldre 
jártunk. Megálltunk a helyszíne-
ken, az egyik autóban kaptak teát 
és szendvicset a hajléktalan embe-
rek, a másik autóban pedig a moz-
gó orvosi rendelő volt, Eőry Aján-
dok dokival. Egy alkalommal nem  
a szendvicset osztottam, hanem az 
emberekkel beszélgettem. Volt egy 
férfi, akit meghívtam, hogy jöjjön 
el hozzánk a Miklós utcába. Azt 
felelte, nem megy be szállóra, mert 
ott lopnak, elviszik a cipőjét. Ga-
rantáltam neki, hogy nálunk nem 
történik ilyesmi, jöjjön el és na-
gyon jó helyen lesz. Persze tudtuk, 
hogy nem egy hotelbe hívom, de 
biztosítottam, hogy nálunk nem 
fogják bántani, sem meglopni. Né-
hány nap múlva rászánta magát. 
Eljött, nálunk volt egy darabig, 
utána kikerült egy lovas gazdához 
Óbudára, ahol szállást is kapott, 
majd fiákeres lett a Margitszige-
ten. Hívott is, hogy menjünk el  
a családdal és megkocsikáztat min-
ket. Visszajárt néha kisebb segít-
ségért és sokat beszélgettünk. Kis 
idővel később a Kossuth kifli című 
filmben ő hajtotta a fogatot. Azóta 
sajnos meghalt, de a nevére a mai 
napig emlékszem. Ezt akár tekint-
hetjük sikernek is, de én igazából 
nem gondolkodom sikerben vagy 
sikertelenségben, mert akkor elég 
frusztrált lennék. 

Az volt a siker, ha  
nem láttuk
A hajléktalan ellátásban kevés alka-
lommal látjuk, mi történik azután 
az emberrel, hogy reggel elmegy  
a szállóról. Persze, ha van egy lak-

este beállít egy kismama, hogy tud-
nánk-e szállást adni neki… Tudtunk. 
Nem tudom, később mi lett a gye-
rekkel. De van egy kisfiú, akit afféle 
közös gyerekünknek tekintünk egy 
kolléganőmmel. Volt egy pár, együtt 
kerültek a Miklós utcába. A hölgy 
várandós volt, de nagy dilemma 
volt számukra, hogy megtartsák-e 
a gyereket, mert komoly konfliktus 
volt közöttük, és az anyagiak, meg 
a többi körülmény miatt el akarták 
vetetni a magzatot. A kolléganőm-
nek is dilemma volt, hogy ilyenkor 
mit szabad tenni, meddig mehe-
tünk el. De közösen, sok beszélge-
téssel hozzásegítettük a párt ahhoz, 
hogy úgy döntsenek, megtartják  
a babát. Aztán megszületett Levente.  
A szülők szétmentek. Az édesanyát és  
a gyereket többször látogattuk,  
a Szeretetszolgálat segítette őket. 
Most Kárpátalján élnek nagyon nagy 
szegénységben, de a Facebookon 
szoktam látni képeket róluk. 

A Miklós utcai szálló fogalom volt 
a hajléktalan emberek között. Van-
nak helyek, amelyeknek neve van 
a hajléktalan emberek körében. 
Jobb vagy rosszabb, de mindenki 
tudja, hová tegye, van véleménye 
róka. A Miklós utcai kifejezetten 
jó név volt. Az emberek szerettek 
bejönni, tudták, hogy biztonság-
ban lesznek ők is, és a holmijuk is. 
Abban a mozgalmas időszakban, 
amiről most beszélünk, fogalom 
maradt a Miklós utca úgy a hajlék-
talan emberek között, mint a szak-
mában. Odaadtuk, amit tudtunk  
a negyvennyolc ágyas hálóteremben 
is, aztán a modern intézményben is. 
Sok szakember is jött hozzánk, pél-
dául Réthelyi Miklós miniszter, aki 
a teajáraton is volt több alkalommal 
önkéntesként. Nagyon jó csapatunk 
volt és a szakmai partnerekkel is sok 
program elindulásán dolgoztunk 
együtt. Személyesen is nagyon jó 
időszaka volt ez az életemnek. Attól 
is jó volt, hogy ott volt a felszentelt 
kápolna, fel tudtunk menni, meg-
nyitottuk a hajléktalan emberek 
előtt is. Nekem azért is sokat jelen-
tett a Miklós utca, mert ott lettem 
először vezető. Nappal egyetemre 
jártam, éjjel pedig ügyeltem, aztán 
elment az akkori vezető, és engem 
neveztek ki. 
Az önkéntesekre is szívesen emlék-
szem, akik úgy jöttek, hogy nem 
is tudták, hova jönnek, de miután 
megismerték a helyet, az embe-
reket, láttam rajtuk, hogy szív-
vel-lélekkel csinálják, sőt volt, aki 
később kollégánk lett. Emlékszem, 
olyan helyekre is elvittük a teajá-
ratról megmaradt szendvicseket, 
ahol senki nem gondolná, hogy 
lakhat ember. Ők nem jöttek oda 

még a teajárathoz vagy a mozgó 
rendelőhöz sem, ezért mi mentünk 
megkeresni őket parkokba, terek-
re, kapualjakba, de volt egy kétszer 
három sávos út közepén egy fél 
méternél szűkebb üregbe bebújva 
is egy ember, mások pedig többen 
együtt egy csatornában. A krízisa-
utóval voltunk a kiserdőben, ahol 
először láttam olyat, hogy egy fa 
kunyhóban padlószőnyeggel szép 
lakást alakítottak ki. De cseréltünk 
kötést elfertőződött fekélyes lábon 
is a teajáratból hazafelé. 

Behoztak egy urnát
A halálesetek is hozzátartoznak  
a munkánkhoz, mindre emlék-
szem. A Fő utcai lábadozón elhunyt 
emberekre név szerint is szoktam 
gondolni. A Miklós utcában volt 
egy ember, aki reggel nem ébredt 
fel. Nem volt senkije, Kozma Imre 
atya temette el, és mi voltunk ott  
a temetésen, a munkatársaimmal. 
És hogy mennyire megragadt az 
emberekben, hogy a Máltai Szere-
tetszolgálat a hajléktalan emberek-
ről gondoskodik, azt jól példázza, 
hogy egyszer behoztak hozzánk egy 
urnát, egy bizonyos Mária hamva-
ival. Aki behozta, elmondta, hogy 
egy hozzátartozója befogadott egy 
hajléktalan hölgyet, aki később el-
hunyt. A hamvait otthon őrizte, de 
miután a hozzátartozó is meghalt, 
a család nem tudta eltemettetni 
Mária hamvait is. Arra gondoltak, 
ha életében hajléktalan volt, akkor 
halálában is gondoskodjon róla  
a Máltai Szeretetszolgálat. Imre 
atyának mondtuk, hogy van egy 
ilyen helyzet, így meg tudtuk adni 
neki a végtisztességet. 
És hogy a Mennyei Atyának meny-
nyire jó a humora, az is kiderült 
a Miklós utcában, amikor bejött 
egy férfi, aki nagy összeget akart 
ráhagyni a Szeretetszolgálatra. 
Éppen bent voltam, én ültem le 
vele beszélgetni. Elmondta az éle-
tét, hogy hogyan használta ki az 
unokájának a férje, kisemmizték, 
elvitték Erdélybe, onnan megszö-
kött és az összes pénzét, ami volt, 
másfél millió forintot, azt a Máltai 
Szeretetszolgálatra akarja hagyni, 
mielőtt meghalna. Hosszan beszél-
gettünk, hogy azért ezt gondolja 
át, mert ez nem így megy, hogy 
csak úgy meghalunk, és ne adja 
oda minden pénzét, mert még él-
nie kell valamiből. Odaadtam neki  
a névjegykártyámat, hogy ha bár-
miben tudok segíteni, akkor keres-
sen. Mikor kísértem le a lépcsőn, 
arra gondoltam, de kár, hogy nin-
csen nagyapám, és ha lenne, akkor 
ilyen klassz ember lenne, mint ő. 
Másnap visszajött, mert a taxiban 
nézte meg, hogy én Mitrocsák 
vagyok, és elkezdte kérdezgetni, 
hogy az én anyukámat nem Juci-
nak hívják? És nincs egy nővérem, 
Mariska? Beleborzongtam. Ki-
derült, azt hitte rólam, hogy „az 
apám vagyok”. Ugyanis fiatal ko-
rukban, miután a nagyapám meg-
halt, és az édesapám még gyerek 
volt, ő a nagymamámmal együtt 
élt egy darabig. Utána még sok-
szor találkoztunk, segítettünk neki 
egy diákhotelben szállást szerezni, 
meglátogattam néhányszor, még  
a mamámmal is találkoztak. Na-
gyon jó volt látni azt a két embert, 
akik valaha szerették egymást, de 
elvitte őket az élet, és hatvan éve 
nem látták egymást, és ilyen érde-
kes módon, a Miklós utcán keresz-
tül találkoztak újra. A bácsi később  
a máltai idősotthonba került, és vé-
gül mi temettük el. 
2012-ben munkahelyet váltot-
tam, otthagytam a Miklós utcát. 
Az arcok, sorsok, emlékek azóta 
is kísérnek. 

A Miklós utca kifejezetten jó név volt

hatási vagy foglalkoztatási prog-
ram, akkor igen, de ez a ritkább. 
Viszont, ha vannak pici célok, ami-
ket együtt tűzünk ki, és azokat eléri 
az ember, azt tekinthetjük sikernek. 
Amikor még csak éjjeli menedék-
hely volt a Miklós utcában, az volt 
a siker, ha többet nem láttunk va-
lakit. Mert akkor az emberek csak 
jöttek, ott aludtak, továbbmentek, 
és ha megjelentek egy fél év, egy 
év múlva, láttuk, hogy még mindig  
a rendszerben van, csak egyik szál-
lóról megy a másikra. Ezért az volt 
a siker, ha tudtuk, hogy visszament 
a családjához. De az nagyon rit-
ka, hogy valaki úgy megy el, hogy 
megmondja, hová indul. De volt 

példa arra is, hogy egy fiatal haj-
léktalan ember elhatározta, hogy 
gesztenyét fog árulni, és sikerült 
neki.  Vett magának egy gesztenye-
sütő kocsit, kis segítséggel azt is 
kijárta magának, hogy kapjon egy 
pici önkormányzati lakást a III. ke-
rületben. Mindezt úgy, hogy sokáig 
komoly alkohol problémája volt, 
hosszú ideig az utcán élt, de segít-
séggel ki tudott jönni ebből. 
Amikor a Szeretetszolgálat buda-
pesti központját már Közép-Ma-
gyarországi Régiónak hívták, az 
irodák átkerültek a Batthyány 
térre, a Miklós utcát megkaptuk, 
hogy teljesen a hajléktalan ellátást 
szolgálja. Az átalakítás után a kö-
zel ötven fős hálóteremből 2-3-4 
ágyas szobákba kerülhettek át az 
emberek. Az eddig csak férfiakat 
fogadó éjjeli menedék után lehe-
tőség nyílt nők számára is szállást 
adni, a földszinten pedig mosoda 
és étkezde nyílt. A női szállás fon-
tos volt, mert tudtuk, hogy ha egy 
pár került utcára, akkor ők a legy-
gyakrabban ott is maradtak, mert 
nem tudtak együtt hova menni. 
Mi viszont már mondhattuk, hogy  
a nő jöhet a női részlegünkbe,  
a férfi a férfi szárnyba, és találkoz-
hatnak a közösségi térben. Az át-
alakítás nagyon gyorsan ment, egy 
nyár alatt lezajlott, és az építkezés 
idején is nyitva voltunk. 
A szálló sosem zárt be. 
Egy-két napos szünetet tartottunk 
a nyári tisztasági festés idején, amit 
mindig valamelyik festő lakónk vég-
zett. Persze nem ingyen, megfizettük 
a bérét. De ezt leszámítva mindig 
nyitva volt a szálló, még karácsony-
kor is. Külön élmény, amikor Szent-

1990. október 15-én az első hajléktalan szállóját nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.  A menedékhely aznap nyílt, amikor a nagyobb budapesti pályaudvarok váró-
termeit bezárták az éjszakai órákra, az intézkedésre ez volt a karitatív szervezet válasza. Az első este hét vendéget fogadott a Miklós utcai menedékhely, de a létszám rövid idő 
után ötven főre nőtt, három évtized alatt pedig több mint háromezer hajléktalan ember kapott itt menedéket. Az évforduló kapcsán Kozma Imre atya, Vecsei Miklós és Győri-Dani 
Lajos idézték fel emlékeiket Parák Eszternek.

Mitrocsák László több éven át volt a Miklós utcai hajléktalanszálló vezetője. A régi szálló, ahol nagy közös 
hálóteremben aludtak az emberek, az ő vezetése alatt alakult át modern intézménnyé, három-négyágyas 
szobákkal, nappali melegedővel, mosodával, konyhával, női férőhelyekkel. Jellemző módon maga sem 
tudta megmondani, mikor kezdett ott dolgozni, hiszen előtte hosszú ideig önkéntesként járt be Miklós 
utcába. És hogy mi minden történhet egy népes szállón, arról ezt mesélte el.

A Gondviselésnek folyamatosan mellettünk 
kellett lenni, de a segítő szándék és az 
alázat átsegítette a hajléktalanszállót nyi-
tó fiatal önkénteseket a legtöbb buktatón. 
Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök idézte 
fel három évtizedes emlékeit. 

- Miért vállalta fel ezt a nagyon fiatal 
Máltai Szeretetszolgálat? 

- Nézzük meg, mi az, amit akkor fel-
vállaltunk. Most úgy tűnik, hogy a 
Miklós utcában a hajléktalan ellátást 
vállaltuk fel, de első körben nem a 
hajléktalan ellátás volt a kizárólagos 
szempont, hanem az volt előttünk, 
hogy a rendszerváltás pillanataiban 
tehetünk valami jót. Tehetünk vala-
mit a hitünk szerint, tehetünk valami 
jót, és ehhez még a társadalom, az 
ország, az akkori kormányzat eszkö-
zöket is hajlandó a kezünkbe adni. 
Mi több, hajlandó olyan fiatalokra rá-
bízni feladatokat, akiknek egyébként 
a hitükön, az elkötelezettségükön és 
a jó szándékukon kívül semmi sincs 
a kezében. Így vágtunk bele a felada-
tokba. A hajléktalan ellátás egy olyan 
társadalmi probléma volt, amiről 
semmit nem tudtunk.. De történt egy 
nagy robbanás, mert rengeteg ember 
vesztette el a munkáját, és főleg, aki 
munkásszállón vagy hasonló helyzet-
ben élt, veszítette el a lakhatását egyik 
pillanatról a másikra. Nagyon világos 
volt, hogy nekünk ebben a helyzet-
ben valamit lépni kell. Egy kaszárnyát 
kaptunk meg, egy munkásőr lakta-
nyát kaptunk meg erre a feladatra, és 
létrehoztunk egy kaszárnyaszerű el-
látást. De ez a kaszárnyaszerű ellátás 
sokkal több volt, mint a semmi. Ami-
kor megnyílt a Miklós utca, akkor ez 

Menet közben tanultunk vezetni
az egyik első valós és a rendszerszin-
tű hajléktalanellátó intézmény volt. 

– És mit szóltak ehhez a Miklós utca 
környékén élők?

– A hajléktalan ellátással járó kocká-
zatok nem okoztak akkora fejtörést a 
társadalomnak, hiszen ez egy vado-
natúj probléma volt, de voltak, akik 
nagyon megijedtek. El is kezdődött 
ott egyfajta aláírásgyűjtés, csak akko-
riban minden olyan esetleges volt. Az 
aláírásgyűjtés még zajlott, a lakossági 
fórumot még szervezték, amikor a 
szálló már nyitva volt. És a leghan-
gosabban tiltakozóknak szembesülni 
kellett azzal, hogy ami ellen tiltakoz-
nak, az már létrejött, és nem igazol-
ta azokat a problémákat, amiket ők 
feltételeztek. A legelszántabb házas-
párt behívtuk, hogy nézzenek szét, 
tíz évig voltak önkénteseink utána. 

–Te magad is voltál önkéntes. Mit ta-
nultál ott a szakmáról, a hajléktalan 
emberekről, erről a szolgálatról? 

–Mindent menet közben tanultunk. 
Ez egyrészt borzasztó veszélyes, más-
részt a Gondviselésnek folyamatosan 
mellettünk kellett lennie. Ugyanis, ha 
menet közben tanulsz vezetni, tehát 
rögtön a Nagykörúton indulsz el, an-
nak elképesztő kockázatai vannak. Itt 
ugyanez volt a helyzet. De annyira 
erős volt a segítő szándék mindenki-
ben, ami megfelelő alázattal párosult, 
hogy ez átsegített az első nehézsé-
geken. Az első, amit megtanultam, 
az volt, hogy az előítéleteket, pre-
koncepciókat, háttérbe kell helyezni, 
hogy elkezdhess kommunikálni a 
hajléktalan emberekkel, hogy ő mit 

él át, és hogy van. Ez az egész szakma 
alapvetően arról szól, hogy a másik 
embert képes legyél meghallgatni, 
és megpróbálni a te erőddel segíteni. 

– Fel tudsz idézni egy olyan ar-
cot, amely máig elkísér? Ami most, 
így 30 év távlatából eszedbe jut? 

– Nekem azok jutnak eszembe legin-
kább, akikkel talán a legrosszabbul 
csináltam a dolgomat. Akiket úgy-
mond, túlságosan közel engedtem 
magamhoz. Az a három-négy ember, 
aki nekem az első két-három évben 
majdnem a barátom lett, azok ott 
vannak a fejemben. Mindegyik ku-
darc volt, mert egy adott ponton túl 
nem tudtam neki segíteni. Valószínű-
leg a mai tudásommal komolyabban 
tudtam volna segíteni, ha egy kicsit 
korábban állok meg, és mondjuk 
nem adom oda neki a könyvtáramat 
ajándékba, vagy a nászajándékba 
kapott festményt arra, hogy majd ő 
lemásolja. Ez nem segítette őt abban, 
hogy előre lépjen, inkább visszarán-
gatta a saját múltjába vagy jelenébe. 
Amikor valakivel úgy szemben ülök 
és kér tőlem valamit, nekem mindig 
eszembe jut Jani, aki elvitte a könyv-
táramat olvasni. Persze, hogy eladta 
az első nap. De ezt akkor nem tud-
tam, csak minden nap beszélgettünk 
róla. Harminc év alatt megtanultam, 
hogy segíteni csak jól szabad, ahogy 
szoktuk mondani. De akkor még ez 
a tudás nem volt meg nekünk. Visz-
szanézve azt gondolom, hogy nagyon 
sok volt a hiba, és az útkeresés, de 
nem ez volt a domináns, hanem az, 
hogy sikerült új lehetőségeket találni 
ezeknek az embereknek. Még úgy is 
nagyon sokat tudtunk segíteni, hogy 
menet közben tanultunk vezetni. 

Parák 
Eszter

Mint a tűzkeresztség
Az első fürdőszobát a hajléktalan embe-
rekkel közösen csináltuk, együtt főztünk, 
együtt ettünk a hajléktalan emberekkel. 
Amikor megkérdezik, valami mitől máltai, 
nekünk ez jut eszünkbe – mondta Vecsei 
Miklós alelnök a Miklós utca kapcsán. 

– Ki mindenki volt ott azokban a 
percekben, amikor döntés született a 
Miklós utca megnyitásáról, ki dön-
tötte azt el, hogy a Máltai Szeretet-
szolgálat ebbe belevág? 
– Amikor az ember benne van a 
történetben, vagy a történelemben, 
akkor nem veszi észre, hogy valójá-
ban mi történik, csak amikor visz-
szanéz. Mi csináltuk ugyanazt, amit 
az előző években Imre atyától meg-
szoktunk, és ahogy lépegettünk elő-
re, keletnémet események, románi-
ai forradalom, polgárháború, ezek 
mind őrületes nagy tekintélyt adtak 
a Szeretetszolgálatnak. Így kaptunk 
egy nagy volt munkásőrlaktanyát az 
akkor még Zamercev téren, engem 
pedig 26 évesen kineveztek buda-
pesti máltai vezetőnek. Amikor 
elmentek a munkásőrök, az utolsó 
csempét is leverték a falról. Amikor 
birtokba vettük szeptember elején, 
azt gondoltuk, hogy majd nyom-
dát fogunk csinálni, mert kaptunk 
egy nyomdát Németországból. De 
közeledett a tél, mondták, hogy be 
fogják zárni a vasútállomásokat, és 
akkor elkezdtünk ezen gondolkoz-
ni. A Kelta utcában tanítottam Bé-
kásmegyeren, volt egy kedves tanár 
társam, Győri-Dani Lajosnak hív-
ták. Mi ketten kezdtünk el gondol-
kozni azon, hogy mit is lehetne itt 
csinálni. Egyszer csak jött egy dön-
tés, hogy akkor csinálunk egy 48 fős 
hajléktalanszállót a nagyteremben. 
– És erre volt valami, bármi fajta 
előírás, szabály, bármi….
– Semmi.
– … hogy mihez kezdhettek, vagy va-
lamilyen tapasztalat akár külföldről, 
akár itthonról? 
– Úgy álltunk az egészhez, hogy 
mi megpróbálunk olyan jók len-
ni, olyan Jézus-követők, hogy még 
ezeknek az ilyen-olyanoknak is 
szállást fogunk nyújtani. Amikor 
az ember úgy megy neki a feladat-
nak, hogy majd megváltoztatja, és 
szépen eljut odáig, hogy ő változik 
meg. Az első években nagyjából 
0 Ft-ból dolgoztunk, csak kisebb 
adományok, baráti hozzájárulások, 
dologi segítségek érkeztek. Német-
országból persze jöttek a szállítmá-
nyok, de forintot, nem is tudom, 
mikor láttunk először. Ugye, októ-
ber 15-én zártak be a pályaudvarok, 

és október 15-én illett kinyitni va-
lamit, de még nem volt víz. Ponto-
sabban víz volt, de nem volt meleg 
víz, nem volt fürdőszoba. Az első 
fürdőszobát a hajléktalan emberek-
kel együtt csináltuk. A Miklós utca 
első 5 évében túl sok mestert nem 
látott a ház. Lajossal szoktuk beszél-
ni, hogy a mi „máltaiságunk” való-
színűleg odakötődik, amikor együtt 
főztünk, meg ettünk a hajléktalan 
emberekkel. Amikor megkérdezi 
valaki, mi az, hogy máltai, akkor 
nekünk valószínűleg ez jut eszünk-
be. Egy zárójeles mondat: Pál Feri 
egy évig ott élt velünk, ha nem is 
egy teremben, de egy épületben a 
hajléktalanokkal, és hatodéves volt 
a szemináriumban, és, hogy is kell 
ezt udvariasan mondani, egy időre 
várólistára tették. De az egy nagyon 
komoly találkozás volt, hogy ott volt 
egy még fel nem szentelt papunk, 
de mégiscsak hatodéves diakónus, 
aki egy éven keresztül minden este 
leül az emberek közé, még ha nem 
is liturgiákat tartott, hanem tár-
sasoztak, de közben nagyon mély 
beszélgetések zajlottak. És nemcsak 
a Feri, hanem nagyon sok olyan ba-
rát, hittanos fordult ott meg, hogy 
még egy papot mondjak, Michels 
Tóni atya, aki napi vendég volt. De 
nemcsak ők érkeztek, hanem eljött 
Győri Péter, Iványi Gábor, Mezei 
Gyuri. Tulajdonképpen így működ-
tünk 1993-ig, amíg a szociális tör-
vény nem született meg, és aztán az 
elkezdte szabályozni ezt a munkát, 
és onnan egy kicsit kihűlt a dolog. 
Közben, azért volt egy Vitalij Zak-
rutkin nevű orosz tengerjáró hajó 
egy télen. Aztán jött a vonat 93-tól, 
tehát, nagyon sok izgalmasat csi-
náltunk. Amikor először hallottam 
a szociális munkás szót, azt hittem, 
hogy az a nehéziparban van. Egyéb-
ként a hajléktalan emberek nagyon 
sokáig szocialista otthonba akartak 
menni a szociális otthon helyett, 
szóval még a fogalmak is nagyon 
keveredtek mindegyikünkben. Ez 
olyan, mint a tűzkeresztség. Aki 
már több hete csinálta, az volt a 
guru. És ezek szerintem szép em-
lékek mindannyiunkban. Mivel a 
hajléktalan ellátás volt az egyetlen, 
amit egyáltalán nem szabályozott 
semmi, ezért ide tudott a legtöbb 
civil beáramlani. Itt nagyon ko-
moly nevek fordultak meg, főleg 
az első években, ezért gondolom, 
hogy a hajléktalan ellátásnak azért 
van most is egy kicsit nagyobb te-
kintélye, vagy nagyobb szava, vagy 
nagyobb ismertsége, mert nagyon 
komoly szereplők jelentek meg itt. 

– Mennyire volt bátor döntés, hogy  
a Máltai Szeretetszolgálat felvállalta 
a hajléktalan emberek ügyét? 
– Azt gondolom, hogy embereket 
vállalni mindig kockázatot jelent, 
következésképpen minden egyes 
olyan kezdeményezés, ami az em-
berekért történik, bátorságot köve-
tel. Kerestük a helyünket a kelet-
német program után, a temesvári 
események megtörténte után. Szinte 
olyan helyzetbe kerültünk, hogy 
mindenki el is várta tőlünk, hogy 
vegyünk részt az ilyen programok-
ban. Ez aztán valóban kockázat-

Ezeket az embereket nem kerülhetjük ki
Kerestük a helyünket a keletnémet program és a temesvári események után. Amikor szem-
be jött velünk a hajléktalan emberek sokasága, ez volt az egyetlen gondolat: ezeket az 
embereket nem kerülhetjük ki.  Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapító elnöke így 
foglalta össze a Miklós utcához fűződő gondolatait.

vállalás, mert hiszen semmink se 
volt, csak mi voltunk. És kerestük 
a helyünket. Létrehoztuk a kezde-
tleges ételosztót a Moszkva téren, 
mert akkor még így hívták. Micso-
da küzdelem volt, hogy egyáltalán 
egy pincében helyet kapjunk, hogy 
ez megtörténhessen, micsoda harc 
volt elsősorban a környék lakóival. 
Azután hála Istennek, Németh 
Miklós kormányának, megkaptuk  
a Flórián téren ezt a munkásőr lak-
tanyát. Akkor, amikor szembe jött 
velünk a hajléktalanok sokasága, 
ez volt az egyetlen gondolat, hogy 

ezeket az embereket mi nem kerül-
hetjük ki. 
– Imre atya is sokat volt ott a Miklós 
utcában. Milyenek voltak az első 
találkozások a hajléktalan emberek-
kel?
– Nekem nem annyira hajléktalan 
emberek arca jelenik meg, mert va-
lahogy ez természetes volt. Sokkal 
inkább azok az arcok jönnek elő, 
akik az életükből nagyon sokat ad-
tak, időt elsősorban, de igen sokszor 
anyagiakat is. Csak később tudtuk 
meg, hogy azok az emberek, akik 
ott szolgálták a hajléktalan embere-
ket, az ellátáson túl a saját pénzükön 
meg-meglepték ezeket az embereket. 
Egyébként, akkor egyetlen fizetett 
alkalmazottja sem volt a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálatnak.
– Hogyha az adományok oldaláról 
nézzük, akkor ez a mondat, hogy 

segíteni csak jó a szabad, mit jelent a 
mi máltai létünkben? 
– Azt ismertük fel először, hogy 
segíteni kell, és azok az emberek 
mozdultak, akik felismerték ezt  
a küldetésszerű emberi feladatot, 
hogy a bajban lévő embernek segíte-
ni kell. Ilyenkor döbben rá az ember 
maga is, hogy mennyire találékony 
is a segítségnyújtásban. A segíteni 
csak jól szabad pontosan ezt jelenti, 
nehogy illúzióba ringassuk az em-
bereket, hogy ők megkapják tőlünk 
a legszükségesebbeket, és utána 
ebből a helyzetből nem is akarnak 
kimozdulni. Ez nem természetes.  
Az ember természetes gondolkodása 
az, hogy saját magáról tudjon gon-
doskodni, és a jó segítség pontosan 
ezt erősíti egy bajban lévő emberben. 
– Ma is nagyon sokan szeretnének 
segíteni a Szeretetszolgálaton keresz-

tül, és ezt a leggyakrabban adomán-
yokkal teszik. Milyen tanácsot adna 
Imre atya azoknak, akik adománnyal 
fordulnak a Szeretetszolgálat felé?
– Nem neveznék meg semmit. 
Azt ajánlom az embereknek, hogy 
jobban figyeljenek oda a tudatos 
szervezetek felhívására, és próbál-
janak akármelyikhez csatlakozni, és 
azokon a területeken keressék meg 
a lehetőségeiket. Különben csak 
akciók lesznek. Ezeket én néha fá-
jdalmasan látom. A jót jól kell ten-
ni. Nem azért teszek jót, mert én  
a jó érzést akarom csupán magam-
nak megszerezni, persze ez is kedves, 
ezt is szabad, de az embernek ezen 
túl kell lépnie, akkor valóban az lesz 
a fontos, hogy a jó érvényesüljön, 
és az értékek megjelenjenek a mi 
munkánkban is, meg az emberek 
életében is.

FÉNYFESTÉS AZ ÉPÜLET FALÁN AZ ÉVFORDULÓ ESTÉJÉN. FOTÓ: KOVÁCS BENCE

AZ ÉPÜLETET HARMINC ÉV ALATT TÖBBSZÖR FELÚJÍTOTTÁK ÉS ÁTALAKÍTOTTÁK   FOTÓ: KOVÁCS BENCE



4 Nyolcágú kereszt 2020. november 5Nyolcágú kereszt 2020. november

„Tegnap egy teherautóval és két furgonnal érkez-
tek adományok, és öt furgonnyit vittek el a kü-
lönböző régiókba. Ez korábban elképzelhetetlen 
lett volna” – világítja meg az új lehetőségeket 
ottjártunkkor Bisztriczki Csaba, a Máltai Sze-
retetszolgálat logisztikai vezetője. A telken lévő 
legnagyobb épület, a 2800 négyzetméter alapte-
rületű, kétszintes raktár előtt állunk, amelynek 
különböző pontjaira akár öt furgon is be tud 
állni egyszerre, tehát egyidejűleg akár öt érkező 
vagy távozó szállítmány munkálatai folyhatnak. 
Az országos logisztikai központnak ez az alap-
feladata: nagyméretű (általában céges) adomá-
nyok fogadása, és azok elosztása, kiszállítása az 
ország különböző Máltai régiókhoz.
A budapesti, Határ úti létesítmény belépésével  
a karitatív szervezet jókora lépést tett az átlát-
hatóság, a hatékonyság és a gazdaságosság felé. 
Az ezzel párhuzamosan felálló új raktározási, 
összekészítési, szállítási metódus tesztelése és 
fejlesztése a koronavírus-járványhoz kapcsoló-
dó eszközök logisztikájával történik.
Az új telephelyen a nagy raktáron kívül egy 400 
és két 500 négyezetméteres épület áll rendelke-
zésre, utóbbiak közül az egyik fűthető is, ebben 
tárolják az egészségügyi programokhoz tartozó 
műszereket (alapesetben mellette parkol a sze-
mészeti szűrőbusz is). De helyet kapott a terüle-
ten a Máltai Lovagrend konténerraktára és van 
egy külön irodaépület is.
A központosítás óriási lépés az országos koor-
dinációban, mert ezelőtt Budapesten és környé-
kén, különböző helyszíneken zajlott a raktáro-
zás. Bisztriczki Csaba, valamint Soltész Tamás, 
az új létesítmény raktárvezetője azt mesélik, 
hogy miután június 8-án átvették az új telep-
helyet, két hét alatt 45 fordulóval hozták át az 
eddigi lenagyobb, Tahi úti raktárban tárolt esz-
közöket. 

„Így sokkal kiszámíthatóbb és könnyebben mű-
ködtethető a rendszer, mint öt-hat külön telep-
helyen” – mondja Bisztriczki Csaba. „Például 
az országos katasztrófavédelmünk az összes 
eszközével egy helyen van. Ha menni kell, itt 
vannak a tehergépjárművek, megvan a proto-
koll, hogy ki mit csinál, s ezzel a rugalmasság és 
az indulás gördülékenysége is javulni fog.”
Ha nem is egy hirtelen katasztrófahelyzet, de  
a koronavírus-járványhoz kapcsolódó esz-
közök logisztikája is komoly kihívást jelent, 
amivel párhuzamosan zajlik az új raktározási, 
összekészítési, szállítási metódus fejlesztése is. 

„Havonta lehet rendelni a készletünkből a belső 
webshopunkon keresztül, egy előre megadott, 
több mint egyhetes időszak alatt” – magya-
rázza Bisztriczki Csaba. „A kézfertőtlenítőtől 
és a szappantól kezdve, a gumikesztyűn át az 
overálig minden van itt, ami ahhoz szüksé-
ges az intézményeinknek, hogy az ott ellátott 
és gondozott időseket, a hajléktalanokat, fo-
gyatékossággal élőket, családokat megvédjük  
a fertőzéstől.”

„Az első adagot egy hét alatt állítottuk össze,  
a következő hónapra viszont fejlődött annyit  
a belső rendszerünk, hogy elég volt három nap  
a 150 különböző rendelés dobozolásához” – te-
szi hozzá Soltész Tamás.  Azt is megtudjuk, hogy  
a június óta zajló költözködések, átrendezések 
során mozgattak orgonát, templomi pulpitust, 
de boncasztalt is. Utóbbi egyébként a Budai Ir-
galmasrendi Kórház tulajdonaként került ide.
Az újonnan beérkezett adományokról Biszt-
riczki Csabáék péntekenként értesítőt küldenek  
a Máltai Szeretetszolgálat régiós ügyvezetőinek, 
ha pedig gyors lejáratú élelmiszerről van szó, 
telefonon hívják őket. „Hatalmas előrelépés, 
hogy mindent megfelelő körülmények között 
tudunk tárolni; nem kell nemet mondanunk 
a gyors lejáratú, romlandó árura sem, hiszen 
van annyi gondozottunk és ellátottunk, hogy 
ki tudjuk osztani ezeket. Mint például legutóbb 
három raklapnyi szörpöt” – fejti ki az országos 
logisztikai vezető. A változásokat röviden így 
összegzi: „A reagálóképességünk javult, a lehe-
tőségeink kinyíltak.”

Már nem csak egy raktár
Új, 17 ezer négyzetméter alapterületű lo-
gisztikai központba költöztette át korábbi 
raktárait és az üzemeltetést segítő felada-
tait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. 

Radványi 
Benedek

Kovács
Bence
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odakerülhet, és szembetalálkozhat 
ezekkel a segítő információkkal, ak-
kor már, ha látja, hogy erről lehet be-
szélni, mert, például, egy honlapon 
beszélnek róla, akkor segítséget is 
könnyebben kér. Mert most az van, 
hogy nem kérnek segítséget a fia-
talok. És hát van egy ilyen csapdája 
ennek az egésznek, hogy gyermek-
védelem oldaláról, meg a gyermeki 
jogok oldaláról, hogy azok a felnőt-
tek, akik az ő jogait 18 éves kor alatt 
képviselik, azok a szülei. És a szülei 
azok, akik alkoholbetegek. Tehát  
a prevenció nagyon gyenge, és ami-
kor eljutunk oda, hogy már muszáj 
kiemelni, az már egy végső megol-
dás, sokkal hamarabb kellene be-
lépni, és sokkal több olyan program 
kellene, legyen, mint a Máltai Foga-
dó, ahol ezt elfogadóan, pozitívan, 
tényleg a gyógyítás oldaláról, a tá-
mogatás oldaláról kezeljük. 

- A fiatalok egyre korábban kezdik el 
az ivást. Sajnos, amíg menő az alko-
hol, és nem menő, aki nem iszik, ad-
dig már a kamaszokra is nagy veszély 
leselkedik. 

- És nagyon kevés olyan program, 
vagy olyan szakember is van, aki 

A szakemberekből álló zsűri öt 
kisfilmet díjazott. Sokszínű, több 
nézőpontú, különböző formanyelvet 
használó, kiváló alkotásokat láthat-
tam, mintha érett felnőttek készítet-
ték volna a filmeket. A filmvetítése-
ket követően a zsűri képviseletében 
Nagy Kata filmrendezővel és vágóval 
beszélgettem. Kíváncsi voltam, va-
jon ő mire számított. 

– Körülbelül ilyeneket vártam, mert 
akikkel én dolgozom, fiatalokkal, 
döbbenetesen jók a technikában. 
Míg én egy évig tanultam vágni an-
nak idején, ültem és bíbelődtem na-
ponta és fogtam a fejemet, ők meg 
leülnek és megcsinálják. Tehát arra 
számítottam, hogy technikailag jók 
lesznek. De arra, hogy tartalmilag 
ilyen élettörténetek, gondolatok és 
érzések jönnek, arra nem, úgyhogy 
megrendítő egyben, másrészt meg 
fantasztikus élmény volt. 
Mikor gyerekekkel és fiatalokkal kö-
zösen filmezünk, akkor kívülről na-
gyon pontosan meg tudom őket fi-
gyelni, hogy micsoda hatással van ez 
a személyiségfejlődésükre. Egyfelől 
van egy vízió, egy alkotói folyamat, 
ami szárnyakat ad nekik, meg az 
égiekkel köt össze, másfelől meg van 
a gyakorlati megvalósítása, amikor 
bosszankodunk, jaj, ezt hogy kellene 
megcsinálni, hozd be a padot, cipeld 
föl ezt a zsákot, told arrébb, ez meg 
egy ilyen gyakorlati tevékenység. És 
ez a kettős hatás úgy megdolgoztatja 
a személyiséget, hogy ebben rende-
sen el lehet fáradni.

- A pályázatra kevesebben jelentkeztek, 
mint amennyit vártak. Valószínűleg 
ennek a sokszor szégyenérzettel teli 
téma lehetett az egyik oka, de a mi-
nőségre így se lehetett panasz. 

- Ez rendkívül érzékeny téma, és itt 
is a beszélgetésen kiderült, hogy egy 
ember volt, aki a saját fájdalmas él-
ményeit osztotta meg nagyon bátran. 

Fantasztikus volt. Ez egy nagyon ne-
héz téma volt. 
A legtöbben magukba zárják az át-
élt problémákat, jellemző reakció, 
hogy erről nem szabad beszélni. De 
ha nem lehet beszélni róla, akkor 
nincs kiút és nincs segítség sem. 
Egy csapatnyi bátor fiatal azonban 
mégis elkészítette ezeket a filmeket. 
Vajon őket nem érinti ez a problé-
ma vagy éppenséggel így próbálják 
meg feldolgozni? A fiatal díjazottak 
részvételével zajló kerekasztal be-
szélgetést F. Lassú Zsuzsa, pszicho-
lógus vezette. Vele annak próbáltam 
meg utánajárni, valóban ennyire 
nagy dolognak számít, hogy ezek  
a kamaszok mertek beszélni az alko-
holproblémákról? 

- Igen, általában az van, hogy a csalá-
dokban ez tabu. Többszörösen. Egy-
részt nem beszélünk róla, mert úgy 
csinálunk, mintha nem lenne. Az 
alkohol annyira a társadalom része, 
szinte nem tekintik problémának az 
orvosok. Tehát annyira sokan isznak 
Magyarországon, vagy minden má-
sodik ember majdnem…

-… még a kockázati tényező között 
sem halljuk, pedig hallhatnánk. 

- Így van, nem tekintjük problémá-
nak, ezért nem beszélünk róla. De  
a gyerekek ezt azért hatalmas prob-
lémának élik meg, ők meg azért nem 
beszélnek róla, mert azt látják, hogy 
senki se beszél róla, tehát akkor én 
se beszélhetek róla. Itt valami olyan 
titok van, amiről nem beszélünk. És 
akkor ennek a szégyen oldala na-
gyon erős lehet. Ha tudatosodik és 
megéli a gyerek, hogy ez azért nem 
minden családban van így, hogy 
nem minden családban botrányosak 
a szülinapok meg az ünnepek, nem 
kell állandóan veszekedést hallgatni, 
és hogy, például, jobb a barátjánál 
lenni, mert a barátja szülei nyugi-
sabbak, és akkor inkább ott tölti  

Van történeted az alkoholról?  

a fél serdülőkorát, hogy elmenekül-
jön otthonról. De az otthoni prob-
lémát nem vállalja fel senki előtt. 
És ez látszik itt is, ahogy a gyerekek 
azt nyilatkozták, hogy nekik nincs 
a családban ilyen, hogy hallották, 
látták messziről. Most általában ezt 
elhihetjük nekik, hogy így van, mert 
azok a gyerekek, akik megélik, azok 
elég ritkán tudnak ilyen kreatívan 
hozzáállni. 

- Igen, viszont nagyon fontos lehet, 
hogy látják az osztálytársuknak az 
erről készített filmjét.  

- Ezért nagyon-nagyon fontos  
a kimondható.hu oldal, és jó a név-
választás is, hogy erről beszéljünk, 
hogy ez tényleg kimondható. És ak-
kor az itt lévő információs anyagok 
minden gyerek számára elérhetők. 
Szinte minden gyereknek van mo-
biltelefonja, internet elérhetősége, 
még a legszegényebb közegben is, 
tehát valahogyan elkerülhet, vagy 

Odabiciklizik valaki és kinyitja a raktárat
Ötven önkéntes tagja van a 
mohácsi máltai csoportnak, na-
ponta érkeznek hozzájuk adomá-
nyok, ahogy segítségkérésből is 
bőven akad. Faludi Sándorné 14 
éve vezeti az önkéntes csoportot, 
több mint 25 környező település 
rászoruló családjai számíthat-
nak rájuk, karácsony előtt 500 
családnak visznek élelmiszer-
csomagot. A facebookon külön 
csoportot hoztak létre a rászo-
ruló embereknek, ma már több 
százan tagjai a közösségnek.  
A csoportvezető Parák Eszternek 
mesélt mindennapjaikról.

Faludi Sándorné a televízióban látta 
először Kozma Imre atyát és annyira 
megtetszett neki a „szeretet-szolgálat” 
kifejezés, hogy elutazott Pécsre, ahol 
a helyi önkéntes csoport a 15 éves 
jubileumát ünnepelte. A rendezvény 
után megkérdezte Vecsei Miklóst, 
hogy friss nyugdíjasként hogyan 
alapíthatna csoportot Mohácson.  
Az alelnök a Dél-Dunántúli Régió 
akkori vezetőjéhez irányította, akivel 
hamar megtalálták a hangot, és rö-
viddel azután meg is alakult a csoport. 

„Amikor megalakultunk, Szentgyörgy  - 
váry Károly volt a régióvezetőnk, és 
ő azt mondta, hogy az emberek ide-
je is olyan, mint a szegény ember 
két fillére. Van, aki csak picikét tud 
adni, de az neki a legtöbb, amit ad. 
Ezt megfogadtuk és nálunk nincs 
olyan, hogy kötelező jönni, hanem 
arra figyelünk, hogy mindig legyen 
valaki, amikor nyitva vagyunk, vagy 
amikor nagyobb feladat van. A vá-
rosban és a környékén nagyon so-
kan ismernek minket, és úgy érez-
zük, hogy bíznak is bennünk. Sok 
mindent kapunk, sokat bíznak ránk 
az emberek, mert tudják, hogy mi 
olyan helyre visszük el, ahol tényleg 
nagy a szükség. Jelen vagyunk a vá-
ros és az emberek életében. Minden 
nap nyitva vagyunk, megtalálnak 
bennünket. Van, aki csak beszélget-
ni szeretne, vagy behozni valamit 
adományba, és jönnek azok is, akik-
nek segítségre van szükségük. So-
kan busszal, más falvakból érkeznek, 
olyankor előtte ideszólnak, mi pedig 
megoldjuk, hogy ne csak tíztől dé-
lig legyünk nyitva, hanem tovább is, 
hogy a busszal ideérjenek. Vagy oda-
biciklizik valamelyik tag, és kinyitja  
a raktárat.” – mondta a csoportvezető. 

Bármennyi ideig és 
teljesen ingyen
A krízishelyzetbe került családok 
személyesen, telefonon, de akár kö-
zösségi oldalakon keresztül is kérhet-
nek segítséget a máltai önkéntesek-
től. „Ha valaki élelmiszert kér, vagy 
ruhát, vagy bármilyen segítséget, és 
úgy tűnik, hogy a kérése jogos, akkor 
kivisszük házhoz, amit tudunk. Ezt 
nagyon szeretem, mert jó megismer-
ni, hogyan él a család. Van, aki bejön 
hozzánk és csak el akarja mondani, 
hogy mi a baj a családban, és kide-
rül, hogy gyógyászati segédeszközre 
van szüksége. Most már nagyon sok 
ilyen eszközt tudunk adni. Rengeteg 
kórházi ágyunk van kint kölcsönben, 
ami nálunk azt jelenti, hogy bár-
mennyi ideig és teljesen ingyenesen.” 
A csoport raktára már több helyen 
működött a városban, minden al-
kalommal olyan ingatlant választot-
tak, ahol nagy az alapterület és elfér  
a polcrendszer. „Jelenleg egy lakóte-
lep közelében egy korábban kisbolt-

ként működő épületben dolgozunk, 
majdnem háromszáz négyzetméter 
alapterületű az ingatlan, amihez tar-
tozik elöl rakodó terület és egy na-
gyon szép park található körülötte. 
Ezek most a járványos időszakban 
nagyon jól jönnek, mert így nem 
kell felfüggesztenünk az adományok 
kiadását. De ezelőtt is mindig arra 
törekedtünk, hogy nagy alapterületű 
ingatlanban legyünk. Nem zavart, ha 
nem volt jó állapotban a hely, csak  
a nagysága volt fontos. Voltunk már 
használaton kívüli óvodában, ahol 
nem volt fűtés, és más mostoha körül-
mények között is dolgoztunk már, de 
ha nagy volt a hely, csak az számított.” 
Faludiné elmondta, hogy adomány-
ként főként ruhaneműt, konyhai esz-
közöket, gyerekjátékokat kapnak, de 
egyre többször érkezik gyógyászati 
segédeszköz is a raktárba. Az ado-
mányokat szortírozás után szigorú 
rend szerint helyezik el a raktárban, 
így a legrövidebb időn belül meg-
találják azt, amire a rászoruló em-
bereknek szükségük van. „Amikor 
behozzák az adományokat, akkor 
akik ott vannak önkénteseink, ők ki-
válogatják. A ruhákat is átnézik, haj-
togatják, polcra vagy dobozba teszik. 
Van külön gyászruha, gyerekeknek 
iskolai ünnepségre ruha, szabadidő 
ruha, illetve gyerekkorosztályonként 
külön, óvodás, kisiskolás, lány-fiú 
szétválogatva, így teszik dobozokba 
és a polcra is. Van egy elég nagy polc-
rendszerünk, ahova így, fajták szerint 
és méret szerint pakolunk ki. Elkez-
dődik, hogy csecsemő ruha, bodyk, 
kisnadrág, rugdalózó, aztán egyéves, 
kétéves, kisgyermek fiú ruha, kis-
gyermek lányruha, pulóverek, nadrá-
gok, felnőtt férfi, női, kabátok és így 
tovább. Ha bárki bejön és azt mondja, 
hogy szüksége van egy tízéves fiúnak 

nadrágra, akkor nagy valószínűség-
gel találunk. Ami nem fér ki a pol-
cokra, azokat tesszük a dobozokba, 
úgyhogy már a banános dobozokból 
is van egy nagy fal felrakva. Nagyon 
sok nagyon jó ruhát kapunk, szépen 
mosva, hajtva, csomagolva, de néha 
kapunk olyat, ami, hát, kevésbé jó, 
azt nem osztjuk ki, nem visszük se-
hová, annak máshol kell landolnia 
és nem nálunk vagy a rászorulóknál.” 

Az adományt kihozzák 
az ajtó elé
A koronavírus járvány miatt az ado-
mányok átválogatásakor is óvatosab-
bak az önkéntesek, gumikesztyűben 
és maszkban dolgoznak. Az adomá-
nyok átadásában is változást hozott  
a világjárvány. „Sokat jártunk faluk-
ba adománynapot tartani, amikor 
egy nagyobb téren, ahogy például itt 
Mohácson is minden hónapban a pi-
actéren, kihelyeztük a rendszerezett 
dobozokban a ruhákat, konyhai esz-
közöket és mást, amit tudtunk vinni, 
és akik érdeklődtek, válogathattak 
belőle. Ez most nem mehet. Viszont 
szeptember elején a raktárunk adott-
ságainak köszönhetően meg tudtuk 
tenni, hogy iskolakezdéskor egy hé-
ten át kipakoltunk az ajtó előtti rako-
dó területre és a parkba asztalokat, jó 
távol egymástól, és minden nap más 
típusú ruhákból válogathattak. Álta-
lában pedig hétfőn van adományosz-
tó napunk, amikor várjuk a rászoru-
lókat – természetesen más napokon 
is jöhetnek, de a hétfő a meghirdetett 
napunk – és ilyenkor egyesével érkez-
hetnek, távolabb az ajtótól megállnak, 
elmondják, mire van szükségük és 
oda kihozzuk. Ez nem nagy válto-
zás, mert korábban is így jártunk el, 
hogy mi válogattuk össze, amit kér-
tek, mert az első években rájöttünk, 

hogy sokkal több időbe telik, mire ők 
egy-két dolgot megtalálnak, és mire 
utána visszapakolunk és újra rendet 
teszünk, mint hogy ha mi kiszolgál-
juk őket. Mert mi tudjuk fejből, hogy 
hova nyúljunk, ha valaki például egy 
nagyméretű zöld pulóvert szeretne.”  
A csoporthoz a városban élő egyedül-
álló idős emberek és a környező fal-
vakban élő nagycsaládok egyaránt for-
dulnak. A csoportvezető azt mondja, 
sokan vannak, akik nem mernek vagy 
nem tudnak segítséget kérni. Őket 
először személyesen keresik fel az 
önkéntesek. „A lakótelepről nagyon 
sokan jönnek, de jóval messzebbről, 
más falvakból is érkeznek. Karácsony 
előtt mindig megkérdezzük a család-
segítőt, az önkormányzatokat, hogy 
vannak-e új rászorulók, illetve meg-
nézetem velük a listánkat, hogy van-e 
változás az előző évhez képest. És ha 
valakiről jelzik, hogy bajban van, kr-
ízisbe került, akkor mi megyünk ki és 
kérdezzük meg, hogy tudunk-e segí-
teni valamiben. Sokan úgy ismertek 
meg minket, hogy mi jelentkeztünk, 
és vittünk nekik valamit, amiről azt 
gondoltuk, hogy szükséges lehet. Ak-
kor már tudunk beszélgetni, ismer-
kedni. Nemrég mondta egy kolléga-
nő, hogy egy szomszéd faluban van 
egy anyuka, akinek négy gyereke van 
és rákos, nagyon beteg. Kimentünk 
hozzá, hogy megkérdezzük, mire van 
szükségük. Mondta, hogy a gyerekek-
nek kellene ruha, és másnap vittük 
is nekik. Volt olyan család, akiknek 
nemcsak ruhával meg eszközökkel se-
gítettünk, de a gyerekeket is korrepe-
táltuk és élelmiszert is vittünk nekik.” 
Ha valamiből hiány van, akkor azt 
a csoporttagok meghirdetik az in-
terneten. „Pár hete kért valaki egy 
hatodikos kislánynak biciklit, mert 
négy kilométert gyalogol az iskolába, 
aztán volt, hogy laptopot kértek egy 
vak kislánynak, mert ami volt, az el-
romlott, és csak azzal tudott dolgoz-
ni, de volt, hogy számítógépet kértek 
egy súlyos fogyatékos kisfiúnak, aki 
semmi mást nem tudott, csak egy 
számítógépes játékkal játszani. Ezeket 
meghirdettem a neten, leírtam a tör-
ténetüket, hogy mi az, amire szükség 
van, és sikerült is megkapni ezeket.” 

Lelki támogatás éjjel, 
Messengeren
Az internet nemcsak az adomány-
gyűjtésben játszik szerepet a mohácsi 
önkéntesek szolgálatában. A koro-
navírus járvány tavaszi időszakában 
Faludi Sándorné több csoportot is 
létrehozott a közösségi oldalon, hogy 

segíthessenek a nehéz helyzetbe 
került embereknek. „Messengeren 
sokan írtak nekünk korábban is, de 
amikor bejött a karantén időszak, 
akkor nyitottam egy olyan csopor-
tot, ahova meghívtam a rászoruló 
embereket. Most már több százan 
vannak a csoportban. Elkezdtem oda 
gyűjteni fontos információkat, vagy 
ötleteket, hogy például hogyan kell 
maszkot varrni, vagy olyan dolgokat, 
amik akkor segíthettek a bezártsá-
got elviselni. Emellett nagyon sokat 
beszélgettünk is, lelki támogatást 
adtunk. Személyes Messenger be-
szélgetésekben és a bejegyzések alatt 
is. Van egy hatgyerekes család, ahol 
az anyuka el akarta hagyni az apát, 
kért bútorokat és mindenféle segít-
séget az oldalon, hogy ezt megtegye. 
Fél éjjel beszélgettünk, megtudtam, 
hogy szűkös anyagi körülmények 
között, de egyébként szépen élnek, 
csak átmenetileg nem volt munkája 
a férjnek, és a tehetetlenségtől idege-
sek lettek, összevesztek, elhangzottak 
rossz mondatok, de végül sikerült 
meggyőznöm az asszonyt, hogy most 
nem a legjobb megoldás hat gyerek-
kel világgá menni. Ez a csoport azóta 
is működik, lehet felajánlani mun-
kalehetőséget, vagy szolgálatatást is. 
Illetve egy másik csoportban pedig 
azokat a helyi vállalkozásokat, ét-
termeket, boltokat gyűjtöttem össze, 
amelyek vállalnak házhozszállítást. 
Ez nem csak a szerényebb körülmé-
nyek között élőknek segít, de azoknak 
is, akik például egyedül élnek, bete-
gek, nincs segítségük és nem tudnak  
a járvány miatt kimozdulni otthonról.”      
Az alapításkor huszonhat fős csoport 
ma ötven fő állandó önkéntessel mű-
ködik, akik felváltva végzik a szolgá-
latot, hozzájuk időnként középiskolás 
fiatalok is csatlakoznak. „Egy csík-
somlyói búcsúra tartó zarándoklaton 
mondtam el a buszon, hogy talál-
koztam a Máltai Szeretetszolgálattal, 
és mi is alapíthatnánk egy önkéntes 
csoportot itt Mohácson, tegye fel  
a kezét, aki benne lenne. Ott össze-
állt az alapító csapat. Azóta is műkö-
dünk, és amikor csak tehetem, elme-
gyek Csíksomlyóra, mert úgy érzem, 
hogy a Szűzanya támogatása azóta 
is itt van velünk. Nagyon vidám csa-
pat vagyunk, és mindig látjuk, hogy 
szükség van a szolgálatunkra. Az, 
hogy nagyon sok szeretetet kapunk, 
az biztos, és hogy nagyon sok ne-
hézség van, az is biztos. És szerin-
tem ez tartja meg a csoportot, hogy 
nagyon sok öröm van abban, hogy 
látjuk, hogy örömöt tudunk szerez-
ni. Én nem tudnám nem csinálni.” 

Parák 
Eszter

azt mondja, hogy amennyiben egy 
kicsit is azt gondolod, hogy nem 
tudott korlátozni, akkor válaszd  
a nullát. És a tizenéves korosztályt 
ez a rohamivás nagyon veszélyezteti, 
és nagyon sokszor van, hogy nagyon 
rövid idő alatt nagyon nagy mennyi-
ségű alkoholt isznak, és ezzel teljesen 
kiütik magukat. Nagyon komolyan 
alkoholmérgezést kaphatnak. 

- És mekkora trauma úgy ébredni! 
- Így van, és emellett minden történ-
het velük, mert, hogy akkor aztán 
tényleg, hogyha nincs ott egy segí-
tő, támogató közeg mellettük, aki 
elhozza, aki meghánytatja, aki hívja 
a mentőt, satöbbi, akkor akár meg is 
halhat. Nagyon fontos a társas támo-
gatás, legyen ott mellette más, hogy 
ne igyon egyedül, Az egyik filmben 
látszódott, hogy néha már a gyere-
kek is szorongásoldásra, a trauma-
tikus élményeiknek az elfelejtésére 
használják az alkoholt serdülőko-
ruktól kezdve. És amikor egy ilyen 
tizenéves azt mondja, hogy leszo-
kott az alkoholról, a szívem hasad 
meg, hogy ez azt jelenti, hogy ő már 
előtte annyit ivott, amit már ő úgy 
értelmez, hogy ő leszokott róla.

Az alkoholprobléma általában tabu a családon belül is az, azon kívül még inkább. A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat programot indított a rejtőzködő gyermekek felkutatására. Ennek során videópályázatot hir-
detett olyan középiskolás diákoknak, akiknek van elmesélhető történetük az alkoholról, és azt szívesen 
megosztanák kortársaikkal is. Hekler Melinda írása.

Ha azt mondom ünnep, arra gondol-
hatsz, hogy ajándék… Talán a múlt év 
emlékei suhannak át a fejeden. Egy ne-
gatív élmény a vásárlások miatt, ami 
idő- vagy pénzhiányból és az ajándé-

kok kiválasztásának kínjából fakad. Ez fárasztóvá és lehangolóvá 
teszi az előkészületünket.

Egyesek pénzzel próbálják kiváltani az utánajárást, fejfájást –  
a befektetett energiát és időt. A képzelt nyereség mellett azon-
ban túl sokat veszítünk ilyenkor. Megszűnik a meglepetés,  
a személyes törődés, a megismerés kalandja. Egy saját készítésű 
ajándékban ott van az öröm lenyomata, az átvirrasztott éjszaka, 
egy kis darab önmagunkból. Attól lesz egyedi, megismételhetet-
len, hogy szimbolikusan beleszőjük közös álmainkat és egymás 
iránti ragaszkodásunkat is.

A Csendes-óceáni szigetlakók úgy cseréltek tárgyakat, hogy köz-
ben dúlt közöttük a vetélkedés. Amennyiben valaki nem hasonló 
értékkel viszonozta a „kedvességet”, az háborúkat robbantha-
tott ki a törzsek között. Az ajándékozás akár fegyverként is 
használható, ha általa próbáljuk lekötelezni egymást.

Ritkán találkozunk abszolút önzetlenséggel, ezért kompenzál-
ni, kiegyensúlyozni törekszünk a kapcsolatainkban. Az ajándék 
egészen biztosan nem csereüzlet. Ingyenes gesztus, amely azt 
üzeni: fontos vagy számomra; jó, hogy vagyunk egymásnak – 
Barsi Balázst idézve: „Ha Isten lennék, megteremtenélek téged… 
annyira nem tudom elképzelni nélküled az életem…” Az élettelen 
dolgok így tartalommal és jelentőséggel telítődnek.

Hogyan haladhatjuk meg az önzésünk börtönét? Hogy erre vá-
laszt kapjunk, érdemes elidőznünk Jézus Krisztus példája fölött.

Istenig el lehet jutni puszta filozófiával. Gondolkodás útján kikö-
vetkeztethető a magasabb rendű intelligencia létezése – hogy 

Ő egyetlen, végtelen, stb.; a teremtés csodáját szemlélve pedig 
eljuthatunk egészen az Alkotójáig. Azt azonban, hogy kicsoda ő – 
azaz milyen az Isten belső világa – kizárólag úgy tudhatjuk meg, 
ha saját maga tárulkozik ki számunkra. Már a kinyilatkoztatás, 
Isten önközlése is mindig ajándék. Ezért kéri Fülöp apostol Jé-
zustól, hogy „mutasd meg nekünk az Atyát!” (vö. Jn 14,8) Aki en-
gem látott, őt is látta – válaszolja az emberré testesült Isten. És 
valóban: napról napra azzal szembesülnek, hogy a Mester szünet 
nélkül az imádságban él, ebből az egészen Istenbe-merültségből 
szól, gyógyít és benne találja meg a pihenését.

Isten végtelenül szegény!

Valljuk, hogy a Szentháromság belső dinamikájában – amikor 
kimondja isteni lényegét – az Atya semmit sem tart meg önma-
gának; egészen odaadja magát a Fiúnak. A Fiú is viszontszereti 
az Atyát, azzal a totális öleléssel, ami szintén a teljességet su-
gározza vissza.

Ennek az ingyenes kiüresedésnek (vö. Fil 2,5–9) időben látható 
formája az első karácsony.

Amennyiben korunk hasznosság-elvű szemüvegén át nézzük, ak-
kor egy „semmire-se-jó” csecsemőt látunk a jászolban (aki csak 
sír, eszik és alszik), az emberi nyomor és eszköztelenség köze-
pén. A barlangistálló tárgyain se lóg árcédula. Felfoghatatlan szá-
munkra (és talán az örökkévalóságban is titok marad), hogy mibe 
kerültünk mi az Istennek. Amikor mi is figyelmesen eltávolítjuk 
vásárolt árucikkeinkről az összegre utaló nyomokat, Ő miért ne 
tenné ugyanezt, végtelenül kifinomult módján?! Az isteni világban 
nem ára van valaminek, hanem értéke. És senkiben nincs nagyobb 
szeretet, mint aki így képes átadni az életét (vö. Jn 15,13).

Amikor csip-csup ajándékainkkal próbáljuk megidézni az ünnepi 

hangulatot, akkor jusson eszünkbe, hogy ennek a betlehemi új-
szülöttnek üres a keze! És ez nem a véletlen szeszélye, vagy va-
lami sorscsapás miatt van így. Arra nevel bennünket – minden kor 
minden emberét –, hogy a legtöbb, amit egymásnak adhatunk, mi 
magunk vagyunk. A figyelmünk, az együtt töltött minőségi időnk 
(az közös imáink, a játékaink és a hallgatásunk) mind ott lapulnak  
a színes csomagolópapírok leple alatt. Ettől szent az este, ettől szent 
a közösségünk. Ezért csomagoljuk „aranyba” a meglepetéseinket – 
mert titkok sáfáraivá váltunk általuk. Akkor történik meg a varázs, 
ha el tudsz veszni a másokért viselt szolgálatban. (Így vált Isten 
bemutatkozásának másik csúcspontjává a Golgota kőbányája, a kö-
zepén egy nem hétköznapi elítélt kivérzett és agonizáló testével.)

Karácsony nem merő hangulat! Karácsony nem csupán úgy álta-
lában véve a „szeretet ünnepe” a számunkra. Jóval több ennél!  
A minket utolsó csepp véréig szerető Isten örök emlékezete.  
Az ünnep értelme, ha bele tudunk lépni ebbe az idő fölötti párbe-
szédbe és kinyitjuk felé az ajtóinkat (vö. Jel 3,20). Mert Krisztus 
most is közénk születik, az életük minden napján érkezőben van. 
A mi gyönge szeretésünk által csoda történik, a világ végéig.

Isten nem vendég a mi világunkban, mint a görög mitológia földre 
kiránduló figurái. Jézus otthon van emberi testünkben, az anyag 
pedig nem valami levetendő ruha a számára (azért vitte be az 
örök dicsőségébe is).

Krisztus születik tétova kezeink közé. Öröktől fogva elhatározta, 
hogy a társunkká szegődik. Akkor is eljött volna, ha nincs bűn 
– akkor is, ha egyedül csak te éltél volna ezen a bolygón. Mert 
úgy szeret mindannyiunkat külön-külön, mint az egész világot 
együttvéve. Ha van hiteles ajándékozási verseny, akkor az arról 
szól, hogy ki tudja egészen és fenntartások nélkül odaadni magát 
Neki és a többiek szolgálatára. Hogy majd szentek lehessünk  
a szentek között a mennyben. Mivel a szentek már itt, közöttünk 
sem magányos harcosok (vö. 1Kor 6,11), nézz körül alaposan!

Sándor  
Bertalan 
Brúnó

RÁSZORULÓ EMBEREK VÁLOGATNAK AZ ADOMÁNYOKBÓL A MOHÁCSI PIACON

A MOHÁCSI MÁLTAIAK EGY CSOPORTJA

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A DÍJAZOTT FILMEKET KÉSZÍTŐ FIATALOKKAL   FOTÓ: KOVÁCS BENCE

Krisztus születik!
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A koronavírus járvány miatt sajátos 
és rövid idényt hagytunk magunk 
mögött 2020-ban. A tavaszi korlá-
tozó intézkedések miatt júliusig kel-
lett várni az első pályaversenyre, és 

– miután a nemzetközi versenyeket 
egymás után mondták vissza – októ-
berig az első (és egyetlen) maraton-
ra. Az őszi SPAR Budapest Maraton 
így nemcsak a magyar bajnoki cím 
sorsát döntötte el, hanem egyúttal 
a 2020-as ranglistát is. Miután nem 
volt másik verseny, a Budapesten 
szerzett ezüstérem az összesített lis-
ta második helyét is jelentette, 2019 
leggyorsabb maratonfutójából így 
lettem 2020 második futója. 

Akár csalódott is lehetnék. A tavasz-
szal visszamondott nagy nemzetkö-
zi versenyek idején a tavalyi legjobb 
eredményeimnél is jobb időket fu-
tottam az edzéseken. De nincs ér-
telme azon rágódni, mi lett volna, 
ha megtartják a versenyeket, mert 
ennek az évnek is megvoltak a maga 
tanulságai. Az idei lecke a forma-
időzítésről szólt. 
Ha egy mondatba akarnám sűríte-
ni a történteket, akár úgy is mond-
hatnám: a csúcsot megdöntöttem,  
a versenyt elvesztettem. Az évad 
elhúzódó alapozással indult. Ilyen-
kor két hétig hosszú távokat futok, 
legalább heti 200 kilométer kötele-
ző, majd jön egy rövidebb hét, ami 
legfeljebb 120 kilométer. Azután 
megint két hosszú hét, majd egy 
rövidebb jön. Az alapozás végén  
a hosszú futásokat intenzív, gyors 
futások váltják fel, hogy a verse-
nyekre jó formába kerüljek. Tavaly 
április elején már a Hannover ma-
ratonon futottam, három héttel ké-
sőbb pedig Hamburgban 2 óra 17 
perc 21 másodperccel értem célba, 
ezzel 2019 leggyorsabb magyar ma-
ratonfutója lettem.
Idén egymás után maradtak el a nagy 
nemzetközi versenyek. Hetekkel 
korábban lefújták a Bécs Maratont 
is, amire pedig nagyon készültem, 
hiszen olimpiai kvalifikációs ver-
seny lett volna, magyar, osztrák és 

Egy maratonfutó naplójából
Romhányi
Tamás

A FORMAIDŐZÍTÉS LECKÉJE
szlovák bajnokság egyben, de meg-
hívták a sportág nemzetközi elitjét 
alkotó afrikai futókat is. Április 
28-án, a verseny napján kellemesen 
hideg volt, 10 fok körüli hőmérsék-
let, felhős idő, minden körülmény 
nekem kedvezett volna. Akkor 
többen is megkérdezték, hogyan 
viselem, hogy elmaradt a verseny? 
Nem mondtam el, hogy életem leg-
jobb formájában érzem magam, és 
az edzéseken lényegesen jobb időt 
futok az eddigi egyéni csúcsomnál. 
Csak annyit válaszoltam, hogy amíg 
tudok edzeni, addig nincs bennem 
keserűség. Komolyan tartottam tőle, 
hogy lehet olyan idő, amikor az er-
dőbe sem lehet majd kimenni futni.
Így tehát folytattam az alapozást 
márciusban, áprilisban, májusban. 
Tavaly hat kétszáz kilométer fölötti 
hét volt az alapozás. Idén húsz.

A versenyszervező 
autóval kísért
A Szénás-körre régóta készültem, 
de korábban egyszer sem sikerült 
beilleszteni a versenyek közé. Ez 
egy úgynevezett instant körverseny, 
amit minden résztvevő a maga ál-
tal kiválasztott időpontban teljesít 
az okostelefonjával, az időt qr-kó-
dos ellenőrző pontoknál mérik, az 
eredmények pedig online nyomon 
követhetők. Az útvonal Solymár-
ról indul, érinti a Budai-hegység 
legmagasabb pontját, a Nagy Ko-
pasz hegyet, és Nagykovácsi fölött  
a Nagyszénást. A teljes kör 31  
kilométer, az összesített szint-
különbség csaknem ezer méter.  
A terepfutók körében komoly 
presztízse van. A pályacsúcsot 
hosszú időn át Kovács Ádám táj-
futó és maratonfutó tartotta 2 óra 
18 perccel. Régóta motoszkált a fe-
jemben a gondolat, hogy ennél én 
jobb eredményre is képes lennék. 
De nem szántam rá magam, míg  
a verseny facebook oldalán meg 
nem láttam, hogy Józsa Gábor 
maratonfutó olimpikon megdön-
tötte a csúcsot, és 2 óra 8 perccel 
új rekordot állított fel.  Akkor arra 
gondoltam, hogy ezt nem hagyha-
tom annyiban. Választottam egy 
hűvösnek ígérkező hétköznapot, 
hogy ne kelljen túrázókat kerül-
getni az ösvényen, és elküldtem  

a nevezésemet. Reggel kilenckor 
kilenc fok volt, ami nekem ide-
ális, és az erdő is üres volt, épp 
csak a verseny szervezője várt rám  
a rajtnál. Mondta, hogy látta  
a nevezésemet. Amikor nevesebb 
futók jönnek, azt élőben közvetíti  
a facebookon. Csinált is egy videót, 
amikor elindultam, majd a pálya 
néhány pontjára kijött még autóval, 
lőtt néhány fotót, és az ellenőrző 
pontokon mért időket is közzétet-
te. Az elsőnél két és fél perc volt az 
előnyöm, a másodiknál majdnem 
hat, a harmadiknál nyolc. A végén  
1 óra 58 perccel új pályacsúcsot ál-
lítottam fel. Utóbb megnéztem a 
facebookon, hogyan kommentálták 
a futásomat a nézők. Az elején azt 
találgatták, vajon megdöntöm-e 
a csúcsot, az utolsó két ellenőrző 
pontnál már csak arról beszélgettek, 
vajon beérek-e két órán belül.
Álmomban sem gondoltam volna, 

hogy mit indítok el ezzel. A face-
book felbolydult körülöttem. A 2 
óra 17 perces maratoni eredmé-
nyem is komoly visszhangot keltett, 
de az semmi nem volt ehhez ké-
pest. Az órám egy közösségi alkal-
mazáson keresztül automatikusan 
elküldi az edzéseim idejét, ebben 
az alkalmazásban rögtön lett száz 
követőm. Figyelni kezdték, mikor 
mennyit edzek, és erről cikkek is 
jelentek meg. Tényleg nem gondol-
tam volna.

Az összpontosítás  
diadala
Júliusban a rövidebb pályaverse-
nyekkel kezdődött a szezon. Veszp-
rémben rendezték az ötezer métert 
és a tízezret is. Az ötezer csalódást 
keltő eredmény volt, tízezren vi-
szont 30 perc 29 másodperccel 
nyertem. Az összpontosítás diada-
la volt ez a verseny, mert a meleg 
nyári idő ellenére bírtam, végig  
a saját tempómat futottam, nem 
foglalkoztam azzal, hol vagyok  
a mezőnyben. Ezt nagyon nehéz 
megvalósítani. Az első perctől 
az élen futottam, a Csere Gáspár 
olimpikon futó mögöttem jött  
a táv kétharmadáig, majd lassan le-
maradt. Nagyon elégedett voltam. 
A nyáron elindultam az országos 
hegyi futóbajnokságon is, Parád-
fürdőről Kékesre kilenc kilométer 

volt a táv, majdnem ezer méteres 
szintemelkedéssel. A hegyi fu-
tás fiatal szakág, ma még kisebb a 
presztízse, mint a hagyományos 
atlétikai versenyeknek. Nem volt 
más verseny, beneveztem, és itt is 
nyertem. Az erdei szakaszon végig 
bokáig érő sárban futottunk, de vé-
gül is élveztem a dolgot. Bírom az 
emelkedőt, a Pasaréti úti pályáról 
is mindig a budai hegyekbe men-
tünk futni, az emelkedőn futást 
meg lehet szokni, ezt tapasztalat-
ból mondom.
A hegyi futóverseny után kiestem 
a ritmusból. Ősszel három verseny 
volt, a budapesti félmaraton, a 10 
ezer méter, és a SPAR Maraton. 
Egyik sem úgy sikerült, ahogyan 
szerettem volna.
A félmaratonon kiderült, hogy Cse-
re Gáspár formába lendült, a rajttól 
kezdve élen futott, és nagyon gyors 
tempót diktált, 5-6 kilométer után 

sorra leszakadt róla mindenki.  
A hatodik kilométernél a negyedik 
helyen futottam, akkor valahogy 
sikerült magam összerakni, és el-
indultam. Féltávnál fej-fej mellett 
futottunk a második helyen Koszár 
Zsolt barátommal. Addigra mind-
ketten szembesültünk már azzal, 
hogy az első hely elúszott, küzdeni 
már csak az ezüstért lehet. Utána 
összeszámoltuk, legalább tízszer 
változott, melyikünk volt előrébb. 
Az utolsó kétszáz métert teljesen 
együtt kezdtük, a végén egy má-
sodperccel előtte értem be.
A hazai pályán, a Vasas telepén 
rendezett tízezer méteres verseny 

kifejezett csalódás volt. Ezen a 
távon sajátos taktikai csata zajlik  
a maratonfutók és az 5-10 ezer mé-
terre specializálódott futók között. 
A maratonisták gyorsabban kez-
denek, hogy már az elején szétsza-
kadjon a mezőny, és minél nagyobb 
előnyre tegyenek szert. A véghajrá-
ban ugyanis a rövidebb távok spe-
cialistái egyértelműen gyorsabbak. 
Ezen a versenyen azonban senki 
nem akart tempót diktálni, Csere 
Gáspárral felváltva futottunk elöl. 
Próbáltunk egy minél kisebb él-
bollyal elszakadni a többiektől, de 
a verseny végére még mindig hatan 
maradtunk. Akkor a tízezres futók 
hajrázni kezdtek. Én ötödik lettem, 
Gáspár be tudott futni a második 
helyre.

A nagyon hosszú méter
Ezek után következett a SPAR Bu-
dapest Maraton. Tavalyi bajnok-
ként egyes rajtszámmal indultam. 
Viszonylag rövid idő alatt az élre 
álltunk, harminc kilométeren át 
együtt futottunk Csere Gáspárral. 
Huszonöt kilométernél jött egy 
mélypont, lelassultam, de akkor 
még utolértem, és a következő öt 
kilométeren tartottam vele a lépést.  
Az óbudai visszafordító után, az Ár-
pád-hídra felvezető szakaszon érez-
tem, hogy túl sok a tempó. Gáspár 
elém került, ott futott előttem egy 
méterrel. Az az egy méter hirtelen 
áthidalhatatlan távolságnak tűnt. 
Éreztem, hogy ez most valami más, 
nem olyan, mint amikor mondjuk 
más irányból kerülünk meg valamit, 
és két lépés után újra ott futok mel-
lette. Ez egy nagyon hosszú méter.  
A fejemben megképződött a gondo-
lat, hogy még be tudnám futni, csak 
egy kicsit kellene gyorsabban men-
ni. De tudtam, hogy nem vagyok 
rá képes. Néztem, ahogy az egy 
méterből lassan kettő lett, azután  
a kettőből három. Akkor vesztettem 
el a versenyt. 2 óra 20 perc 58 má-
sodperccel második lettem. Gáspár 
2 óra 17 perccel győzött, az utolsó 
szakaszon majdnem 18 másodperc-
cel gyorsabb kilométereket futott. 
Ez ezen a szinten nagyon nagy kü-
lönbség.
Akár csalódott is lehetnék. De az el-
húzódó alapozás utáni idénykezdés 
megmutatta, hogy milyen munká-
val mire tudok felkészülni, tanulsá-
gos volt visszanézni az excel táblá-
ban vezetett edzésidők grafikonjait. 
És mi történt még 2020-ban? Az 
évad elején mezcsere volt. Az or-
szágos versenyeken a mezőny nagy 
része pirosban futott, a Vasas mel-
lett az Ikarus, a Győr, a Szekszárd, 
a Honvéd versenyzői ugyanúgy 
néztek ki. A Vasasnál idén fehérre 
cserélték az atléták öltözetét. 
Ezen jobban látszik a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat pajzsa, amit 
három évvel ezelőtt a karitatív szer-
vezet munkatársaként, tiszteletből 
rakattam fel a mezemre. 

Adományok is gyűltek a futófesztiválon 
A 35. SPAR Budapest Maraton Fesztivál klasszikus maratoni 
távján csaknem 2.000 futó állt rajthoz, a futóhétvége két napja 
alatt pedig összesen 8100-an mérték össze tudásukat különféle 
számokban. A biztonsági intézkedések miatt minden verseny-
számot 300 fős rajthullámban indítottak a szervezők.

A SPAR Magyarország idén is főtámogatóként segítette Magyar-
ország egyik legnagyobb szabadidős sporteseményét. A Regnum 
Húsüzem és Oktatóközpont hot-doggal, debrecenivel, valamint 
különféle frissítőkkel fogadta a kiállítói soron a vendégeket. A 
stand bevételét, több mint 600 ezer forintot az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak aján-
lotta fel az üzletlánc.

A RAJT PILLANATA, BALRA KÖZÉPEN FEHÉR MEZBEN, EGYES RAJTSZÁMMAL JENKEI PÉTER, A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT MUNKATÁRSA. 


