
SOLYMÁRI DÁNIEL

Globális szolidaritás                                                      
A segélynyújtás keresztény gyakorlata                                      
a Közel-Keleten és a szubszaharai Afrikában

Írásunkban azt mutatjuk be, hogy miként valósul meg a nemzetközi segélynyújtás szé-
les körben elfogadott civil gyakorlata szerinti „globális szeretet”, avagy a „keresztény 
caritas”. Az elméleti megalapozást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel-keleti és 
afrikai programjaival illusztráljuk, hogy az elvek miként válthatóak életre. A kérdést 
napjaink egyik legaktuálisabb és legjelentősebb globális krízisén, a menekült- vagy mig-
rációs válságon, valamint a nagyvárosi szegregáción keresztül vizsgáljuk. Azt a kérdést 
tesszük fel, hogy melyek a téma sajátságosan keresztény elemei, melyek azok az elmé-
leti alapok, amelyek – ha vannak ilyenek – egyedien keresztény karakterűvé tesznek 
egy segélynyújtási gyakorlatot? Amennyiben igen, mennyiben, valamint meg tudnak-e 
valósulni az elvek, az elmélet a mindennapok karitatív, segélyezési munkájában?

(Bevezető) A közel-keleti keresztény közösségek apadása kétségbeejtő méreteket öltött 
az elmúlt években. A kereszténység ősforrásának tekinthető Libanonban, Szíriában, 
Jordániában vagy éppen Irakban a naponta ismétlődő véres összecsapások mára a 
mindennapok részeivé váltak. A legtöbb támadás a vallási diszkriminációt monitorozó 
intézetek kutatásai alapján1 a keresztényeket éri, amellyel kapcsolatban a nyugat máig 
gyakran közömbös. Szíriában például a különböző vallási felekezetek korábban relatíve 
békében éltek egymással: mára a keresztények 40-50%-a eltűnt. Irakban ez a szám még 
drasztikusabb: a keresztények 80%-a tűnt el az országból. A fizikai üldöztetés bizonyos 
közel-keleti térségekben élők számára mindennapos, amely hatásra a kereszténység las-
san eltűnik annak ősforrásából.2 A fő kérdésünket ezért úgy is feltehetnénk: mit jelent az 
üldöztetést szenvedő keresztényeknek irányuló segélynyújtás a gyakorlatban? Hogyan 
egyeztethető ez össze a segélynyújtás nemzetközi jó gyakorlata szerinti (pozitív vagy 
negatív) megkülönböztetésétől mentes elvével? Mit jelent a segélynyújtás keresztény 
formája, létezik-e ilyen és mi a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elvi megközelítése, 
valamint gyakorlati megvalósítása?

(Elméleti megfontolások) „Szegények mindig lesznek veletek, de én nem maradok 
mindig veletek” (Mt 26,11) – olvashatjuk Máté evangéliumában a nem kifejezetten op-
timista, de annál reálisabb képet földi életünk szociális és társadalmi perspektívájáról. 
Jól tudjuk: Isten országa bennünk, köztünk van3 – ez Jézus és az Újszövetség egyik 
legfontosabb, felszabadító erejű üzenete. Mégis, ez örömhír ellenére, korokon átívelő 
a szegénységgel, nyomorral való napi szembesülés. Civil, egyházi és állami szerve-
zetek tömege ajánl itthon és szerte a világban egyéni válaszokat a szegények ezerféle 
fájdalmának enyhítésére: sebeket kötöznek, ételt-italt kínálnak, otthont nyújtanak és 
megannyi más formáját ajánlják a nélkülözők hiányainak enyhítésére. Ezek némelyike 
keresztény alapú szerveződés. Számukra a segélynyújtás gyakorlata a civil, professzi-
onális kereteken túl sajátságos, egyedi karaktert adó krisztológiai, biblikus tartalmat is 
jelent. Kétségtelenül olyan többlet ez, amely arra kell ösztönözze e szervezeteket, hogy 
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tegyék fel maguknak a kérdést: koherens-e az elvégzett segélyezési munka Krisztus, a 
Szentírás és önnön egyházuk tanításával? A kérdés azonban inkább úgy hangzik: meg-
ragadható-e egyáltalán egyedi keresztény karakter, többlettartalom a hagyományos, hit 
alapú4 karakter nélküli, „semleges” segélyezési gyakorlathoz képest? Többlet-e vagy 
csupán szemléletbeli különbség, elemeiben eltérő működési mechanizmus?

Az irgalmasság, mint a keresztény segélynyújtás ősformája
„Gyermekeim, ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal” (1Jn 3,18) 
– lehetne a mottója a keresztény segélynyújtásnak. És valóban: beszélhetünk-e keresz-
tény gyakorlatról, ha nem hatják át embertársaink iránti szeretetből, gondoskodásból, 
felelősségvállalásból fakadó jócselekedetek? Így az se véletlen, hogy ezzel a gondolat-
tal kezdődik Ferenc pápa a szegények első világnapjára küldött üzenete, amelyet 2017. 
november 19-én ismerhettünk meg. Ferenc pápa az Irgalmasság rendkívüli szentévében 
már elővételezte, hogy annak lezárást követően a keresztény világ figyelmét egy dedi-
kált nappal a szegények, rászorulók felé irányítja. És valóban: Jézus és az Újszövetség fő 
üzenete Isten országának az „itt és mostban” történő eljövetelében és a szeretetparancs-
ban fejeződik ki. E krisztológiai értelemben vett szeretet gyakorlására maga az Atya, 
majd a Fiú adott ősmintát: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16) – olvashatjuk 
János evangéliumában Isten megelőző szeretetét (vö. 1Jn 4,10–19), amely gondolat így 
folytatódik: „nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy 
üdvözüljön a világ általa.” Krisztus megelőző szeretete Péter apostollal folytatott párbe-
szédében is megjelenik, amikor háromszor kérdezi meg az apostolt, hogy szereti-e őt, és 
Péternek háromszor kell kinyilvánítani iránta érzett szeretetét.5

Krisztus megelőző szeretetét az iránta, valamint embertársaink iránt tanúsított odaadás-
sal, szeretettel (jócselekedetekkel) gyakorolhatjuk. Ez e magatartás visszatükröződése, 
példájának utánzása (Imitatio Christi)6 Jézus „utánzása” (vö. 1Pt 2,21) a kereszt személyes 
hordozásával fejeződik ki – ez a „krisztuskövetés” azon formája, amellyel a legszorosabb 
értelemben Jézus tanítványaivá szegődünk. Ezzel áll párhuzamban a legfőbb szeretetpa-
rancs követése, amely a jócselekedetekben valósulhat meg. Így érkezünk el a szeretetszol-
gálat kifejezéséhez, amelyet később is szívesen használnak az egyházi dokumentumok.

A keresztény jócselekedetekről, mondhatjuk az irgalmasságról, Lukács által olvas-
hatunk részletesen, azt is mondhatnánk, hogy ez a „szegénység evangéliuma”. Lukács 
elmondásából megismerjük a „szegények egyháza” kép természetét és biblikus, valamint 
krisztológiai jelentését. „Az egyházat üldözték, mert általában jogilag védtelen személyek 
– szegények, alacsony sorsúak, asszonyok, «pásztorok» – alkották. Első körvonalait már 
a gyermekkor evangéliumában látjuk. Ennek szereplői – a Máté 1–2-ben olvasható leírás-
sal szemben – nem a nagyok, nem az uralkodók, a papok vagy a mágusok, hanem a nép 
egyszerű gyermekei. Márai egy ismeretlen názáreti szűz; Simeon és Anna, az első hívők, 
csak hitükben gazdagok. Az üdvösség örökösei, a jövendő ország ősmintái a pásztorok. Ők 
alkotják az első messiási közösséget: ők az elsők az örömhír befogadására és arra, hogy 
részesüljenek az új idők boldogságából. A «szegények egyháza» ezeken a lapokon jelenik 
meg először”.7 Mindez tehát azért fontos a számunkra mert itt nyer először alakot, itt is-
merhetjük meg Krisztus első közösségének természetét és összetételét, így nyer értelmet a 
krisztológiai szegénység mély tartalma és szellemi, történeti megalapozása.

A hagyomány két szentírási könyvet, az Apostolok Cselekedetét és egy Evangéliumot 
tulajdonít Lukácsnak, jóllehet életéről csak keveset tudunk. Szent Pál úgy fogalmaz, 
hogy „a kedves orvos” (3Kol 5,15). Személyét, egykori hivatásának lényegét Krisztus 



82 SOLYMÁRI DÁNIEL: GLOBÁLIS SZOLIDARITÁS

Valóság • 2019. március

földi küldetésével kapcsolja össze, aki a megváltás művével hozta el az embereknek, 
bűneikre a gyógyulást. Különös részvétet érzett a beteg, elesett, rászoruló ember iránt. 
Evangéliumában érzékletesen írja le az irgalmasság konkrét cselekedeteit. „A Legenda 
Aurea szerint maga a Lukács-evangélium is gyógyít, mégpedig háromféleképpen: sebe-
ket gyógyít azáltal, hogy a megtört szívűeknek hirdeti a megváltást; erősít azáltal, hogy 
elmondja az örömhírt; végül megőriz az újabb romlástól azáltal, hogy közli az isteni tör-
vényeket és evangéliumi tanácsokat.”8

Az irgalmas szamaritánus története különösen jelentős, mert megismerhetjük általa az 
irgalmasság testi és lelki cselekedeteit: „az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt ad-
ni, a szegényeket ruházni, az utasoknak szállást adni, a betegeket és a börtönben levőket 
látogatni, a halottakat eltemetni.”9 Ezeket a szent hagyomány máig őrzi és az irgalmasság 
testi cselekedeteinek tekinti. Gyakorlati megvalósulásával kapcsolatban így fogalmazott 
Ferenc pápa a szegények világnapi üzenetében: „Ne úgy gondoljunk a szegényekre, 
mint a heti egyszeri jócselekedet alanyaira, vagy még kevésbé, mint olyan emberekre, 
akiket időnkénti felbuzdulásból megsegítünk egy-egy gesztussal, hogy megnyugtassuk 
a lelkiismeretünket. Valódi találkozásra van szükség a szegényekkel, a velük való osz-
tozásra, ami aztán életstílusunk részévé válik.”10 Az irgalmas szamaritánus története kü-
lönösen fontos kép ezért minden keresztény karakterű karitatív akció vonatkozásában, 
mert itt jelenik meg talán legdirektebb formában az elesett szegényen való odafordulás 
„radikális” példája, amely nem ismer faji, etnikai, társadalmi határokat. A szeretet egye-
temességéről, és a szeretet ősmintájáról ebben a bibliai példabeszédben olvashatunk (vö. 
Lk 10,25–37). Mondhatnánk azt is, hogy ez a keresztény élet „programja”, krisztológiai 
életvezetés zsinórmértéke. Az evangéliumi rész kiemelt fontossággal bír, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat vonatkozásában jelentősége Jézus főparancsához hasonlítható (vö. Mk 
12,30–31 és Jn 13,34).

A segítségre szorulóhoz való „odafordulás” irányát, a segítség „kedvezményezettjé-
nek” definiálást is ebben a részben ismerhetjük meg, amikor Jézus a „törvény” soraira 
hivatkozik az örök életről folytatott párbeszédben. Kulcsfontosságú a jelenet, amikor 
Jézus a „felebarát” szót értelmezi egy segítségre szorulthoz való odafordulás példáján 
keresztül. A szöveg így hangzik Lukács evangéliumának 10. fejezetéből: „De ki a feleba-
rátom?” Válaszul Jézus ezt mondta neki: „Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és 
rablók kezébe esett, akik kifosztották, megverték, azután félholtan otthagyva elmentek. 
Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen 
egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő szama-
ritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött 
sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápol-
ta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, 
és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három 
közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?” Ő így felelt: „Az, aki irgalmas 
volt hozzá.” Jézus erre ezt mondta neki: „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.” (Lk 10, 
29–37) Az istenszeretet-emberszeretet egybeolvadását ismerhetjük meg itt, ahol eltűnnek 
a Krisztus előtti korok merev határai, politikai, etnikai és földrajzi kategóriái. De mit jelent 
a „felebarát” kifejezés, amelyről Jézus beszél és amelyet az irgalmas szamaritánusról szóló 
példabeszédben megismerhetjük. A szó a latin proximus, hozzánk fizikai értelemben véve 
legközelebb álló embertárs irányába képzeli el. „Az ószövetségi kinyilatkoztatásnak ez a 
teocentrizmus volt a talpköve, de a keresztény igehirdetés ezt kiegészítette a Lev 19,18 
egyik gyakorta elfeledett szövegével: «szeresd felebarátodat, mint önmagadat». A feleba-
rát (görögül: plészion, héberül: re’â) olyasvalakit jelöl, aki «közel áll» az emberhez, aki a 
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közelében lakik, és akivel valamilyen közösségben van. A zsidó számára ez a választott 
nép tagjai közé tartozó honfitárs volt, és legfeljebb a zsidó vallásra tért embereket lehetett 
még felebarátnak tekinteni. Jézus nem ért egyet ezzel a beszűkítő értelmezéssel, jóllehet 
elfogadja a törvény szokványos megfogalmazását. (…) Istent szeretni és a felebarátot sze-
retni, ugyanaz a dolog: az egyik nem lehetséges a másik nélkül. (…) Ezért nem szabad job-
ban kedvelni az egyiket, és semmibe venni, elfeledni vagy leértékelni a másikat.”11 Vagyis 
a fogalmat eredetileg egyfajta hierarchikus rendszerben képzelték el, amely a családunk, 
szűkebb környezetünk, népünk, hazánk irányából „terjeszkedik” tovább. Jézus azonban 
a felebaráti szeretetet összekapcsolta az Istenszeretettel, így felelt ő a megelőző szere-
tetre, mintegy kiterjesztve, egyetemessé téve a szerinte beszűkítő értelmezést.12 Az amor 
proximi13 tehát az embervoltunk okán történő gyakorlat, amely a keresztény erkölcsiség 
alapkövetelménye, erről a Szentírásban így olvashatunk: „Új parancsot adok nektek, hogy 
szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást! Arról 
tudják meg majd rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás 
iránt” (Jn 13,34). Ugyanezt olvashatjuk Jakab apostolnál is, aki levelében félreérthetetle-
nül fogalmaz: „Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e 
ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az 
országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ti mégis lenézitek a szegényt. Hát nem 
a gazdagok zsarnokoskodnak fölöttetek és hurcolnak benneteket a bíróság elé? […] Mit 
használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? 
Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek 
így szólna hozzá: »Menj békében, melegedj, és lakjál jól!«, de nem adnátok meg neki, 
amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magá-
ban holt dolog” (ApCsel 2,5–6; 14–17).

A Deus caritas est kezdetű enciklika, XVI. Benedek pápa első körleve, így fogalmaz 
a most említett példabeszéddel kapcsolatban: „az irgalmas szamaritánus példabeszéde 
mindenekelőtt két fontos dolgot közöl. A »felebarát« addig alapjában az izraelitákat és az 
Izrael földjén megtelepedett idegeneket, azaz egy ország és egy nép szolidáris közösségét 
jelentette. Most ez a határ eltűnik: mindaz, akinek szüksége van rám, s akin segíteni tudok, 
a felebarátom. A »felebarát« fogalma egyetemessé válik, mégis konkrét marad. Annak elle-
nére, hogy minden emberre kiterjed, nem egy kötelezettségek nélküli távszeretet kifejezője, 
hanem itt és most gyakorlati beavatkozásomat követeli. Az Egyház feladata marad, hogy e 
távoli és közeli pontok összekapcsolását mindig újra értelmezze tagjai gyakorlati életében.”14

„Lám, egy szegény kiáltott s az Úr meghallgatta” (Zsolt 34,7) – olvashatjuk a 
Zsoltárok könyvében a segélykiáltás egyik bibliai ősmintáját. A szegényekről való 
gondoskodás a legelső keresztény közösség számára is alapvető fontosságú volt. Nem 
csoda tehát, hogy ezer évvel később a Szuverén Máltai Lovagrend tagjai irányába célul 
és jelmondatául tűzte ki, hogy „megígérjük, hogy uraink, a betegek szolgái leszünk”. 
Erről bővebben e dolgozat második részében írunk. A rászorulók, nélkülözők irányába 
fordulás személyes felelősség kérdése tehát, amelynek gyökere keresztény hitünk alapja. 
„Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szen-
vedtek” (ApCsel 2,45). Olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteiben, nyilvánvalóvá téve, 
hogy az első keresztények élénken gondoskodtak a környezetükben lévő rászorulókról.

A Katolikus Egyház megnyilatkozásainak néhány közvetlen vonatkozása
Most folytatva az elkezdett teológiai források rövid bemutatását, továbbra is hivatkozási 
szándékkal mutatjuk be a főbb releváns egyházi dokumentumokat. A keresztény társa-
dalmi tanításnak három tartóoszlopa van: (1) Kiindulópontja: a személy, aki egyszerre 
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individuum és társadalmi lény. A Máltaiak ezért mindig „a másik embert” állítják figyel-
mük középpontjába. Ahogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke gyakran 
fogalmaz, „csak a másik emberben találjuk meg önmagunkat, csak a másik ember fel-
emelésével válhatunk mi is többé”. Mondhatnánk leegyszerűsítve: korra, nemre és val-
lási hovatartozásra függetlenül keressük a másikban az emberit, ítélet nélkül gondozzuk 
a szegényt és rászorulót, akihez helyzetünkből adódóan odahajolhatunk és átölelhetjük, 
hogy ismét a maga méltóságában éljen és fejlődhessen tovább.15 „Az individuum egy-
szeri, megismételhetetlen, nem kicserélhető lény, akit nem funkciója és hasznossága, 
hanem léte tesz értékké. Az individuum nem valami máshoz viszonyítva, más dologban 
való közreműködése miatt, hanem önmagáért érték.”16 Ez az egyetemes személyiség-
elv munkánk szempontjából is alapvető. Nem ad „lehetőséget” a másikkal szembeni 
hátrányos vagy éppen kedvező megkülönböztetésre; ahogyan a mentőorvos sem sze-
lektálhat ellátott és ellátott között egyéni szempontok által vezérelve egy esetleges 
közúti baleset alkalmával… A mi perspektívánkból tehát az egyetlen vizsgált szempont 
pusztán a rászorultság állapota, mértéke. (2) „A keresztény társadalmi tanítás második 
alapkoncepciója a szolidaritáselv: az ember a közösség segítségével tud kibontakozni, 
azaz rászorul másokra; ugyanakkor ő maga is hozzá tud járulni a közösség épüléséhez, 
segíteni tud másokat. Az antropológia az én-te kapcsolat és a párbeszédképesség sze-
repét hangsúlyozza. (…) A szolidaritáselv szerint az egyén és a közösség ontológiailag 
és etikailag egyaránt egymásra irányul. Természete szerint az ember a közösségre van 
utalva és abban és annak javára valósítja meg hivatását. Megfordítva pedig a közösség 
(és a társadalom) célja és feladata tagjai, az egyének támogatása. (…) A szolidaritás: 
közösségépítés, a társadalom működésmódjának fejlesztése, szervezetének haté-
konyabbá tétele; felelősségvállalás konkrét személyekért, ügyekért és eljárásmó-
dokért.”17 (3) A rendszer harmadik alapeleme Aquinói Szent Tamás, a skolasztika, 
XI. Piusz és Boldog VI. Pál pápa óta a szubszidiaritás elve. Ez a ma gyakran 
használt kifejezés évszázadok óta alapelve a keresztény társadalmi tanításnak. 
Célja nem kevesebb, mint hozzájárulni egy jobb társadalom kialakulásához. Ennek 
az igen összetett elvnek témánk szempontjából egyik lényeges vonatkozása, hogy 
„ha az egyén (vagy az alacsonyabb szintű közösség, szervezet) segíteni tud magán, 
a közösségnek (társadalomnak) nem szabad helyette az »önsegélyt« elvégezni, 
vagy átvállalni a felkínált támogatással, hiszen az valójában nem segítség, hanem 
az önálló képesség csökkentése lenne. Ha azonban az önmagára utalt egyén (…) 
nem tud magán segíteni, a problémamegoldás meghaladja erejét s ezért rászorul 
a (…) közösségre, akkor annak segítséget kell nyújtania…”.18 Jóllehet az egyház 
társadalmi tanítása nem szűk értelemben vett szociális útmutatás, annál több: az emberi 
együttélés és a társadalom egészére vonatkozó normarendszer. Mégis az általános vagy 
konkrét helyzetekben fontos forrásunk, amelyekből most csak röviden érintettük a szá-
munkra is irányadókat.

Hasonlóan lényeges a Katolikus Egyház Katekizmusa, amely a Római Katolikus 
Egyház tanításának szerves és rendezett összefoglalása. Tanítása sajátos dimenziójának 
középpontjában a felebaráti szeretet kifejeződése áll, amelynek „gyümölcsei: az öröm, a 
béke és az irgalmasság; a szeretet megköveteli a jótékonyságot (…) szabad és érdekte-
len marad…”.19 A másik személyének tiszteletben tartásával és az ember transzcendens 
méltóságával kapcsolatban világosan kimondja, hogy „mindenki köteles embertársait 
kivétel nélkül úgy tekinteni, mint »másik önmagát«, törődni azzal, hogy élhessenek és 
birtokolják az emberhez méltó élet feltételeit”.20 A közösségi elköteleződést illetően is 
fontos alapvetést rögzít, a munkánk térbeli kiterjedése vonatkozásában: „a részvétel el-
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sősorban azzal valósul meg, hogy valaki vállalja a kötelezettséget ott, ahol magára veszi 
az egyéni felelősséget: azon gondoskodás által (…), amellyel saját munkáját végzi, részt 
vesz a másik, ill. az egész közösség javának előmozdításában.”21

További konkrét tanításokat, alkalmazható elveket olvashatunk ki egyes pápák 
meghatározott témákat feldolgozó körleveleiből, úgynevezett enciklikáiból. A pápai 
Tanítóhivatal szeretetszolgálatról, keresztény segélynyújtásról szóló dokumentumai kö-
zül az egyik első, az 1891-ben a XIII. Leó pápa által kiadott Rerum novarum enciklika 
volt, amely többek között szól az állam kiegyenlítő szerepéről és meghatározza a közjó 
fogalmát. Ezt követte 1931-ben XI. Pius Quadragesimo anno enciklikája, majd Boldog 
XXIII. János pápa 1961-ben adta ki Mater et magistra majd Pacem in terris enciklikáit. 
Fontos megemlíteni a II. vatikáni zsinat Gaudium et spes vagy éppen Boldog VI. Pál 
pápa Populorum progressio és Octogesima adveniens kezdetű iratait. Az előbbi roppant 
fontos dokumentum, mert mélyen elemzi a népek fejlődésének nehézségeit, az éhség, a 
nyomor és a járványok problémáit; szól a családról és a népesedés kérdéséről, ahogyan 
a népek testvériségéről is és a szolidaritás kötelezettségéről, párbeszédről vagy éppen 
a vendégmunkásokról. Nem kevésbé fontosak Szent II. János Pál írásai sem, mint a 
Laborem exercens vagy a Sollicitudo rei socialis, ahogyan XVI. Benedek pápa Caritas 
in veritate enciklikája az ember teljes értékű fejlődéséről, mely utóbbiról külön gon-
dolkodunk el a későbbiekben. De ki kell még emelni Ferenc pápa Evangelii gaudium 
című buzdítását a közösségi elköteleződésről. Ezzel kapcsolatban említsük meg azt a 
sajátságosan latin-amerikai légkörből táplálkozó, radikálisan biblikus és emberbaráti 
megközelítést, amellyel a migránsok ellátására és befogadására biztatta szorosabban a 
hozzá világnézeti alapon legközelebb állókat, de a világ egészét és benne minden jóaka-
ratú embert. A Szentszék – és a pápa – álláspontjára később részletesebben is kitérünk.

A szociális kérdések minden korban mást jelentettek, az éppen aktuális társadalmi 
nehézségek mindig új helyzetekkel és problémákkal szembesítették a kor emberét, így 
a Katolikus Egyházat is. A fent bemutatott pápai dokumentumok, tanítóhivatali meg-
nyilatkozások mentén egy szociális tanítási ív bontakozott ki, melyet összefoglalóan az 
Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa 2004-ben Az Egyház szociális tanításának kompen-
diuma című kötetben tett közzé. A monográfia kivitelű könyv három részben foglalkozik 
az Egyház társadalmi tanításaival, valamint foglalja össze az elmúlt évszázadok encik-
likáinak szociális vonatkozásait. Az első rész teológiai tanítás, címe: Isten emberiség 
iránti szeretetének terve. A második részben olyan jelentős témák szerepelnek, mint a 
család a munka, a gazdasági élet, politika, környezetvédelem, béke, valamint az állam és 
a vallás viszonya. A harmadik rész az Egyház pasztorációs tevékenységének, és a világi 
hívek elkötelezettségének elveit foglalja össze.

XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája különös jelentőséggel bír az 
egyház szeretetszolgálatról szóló elmélkedésében. Szimbolikusnak is tekinthető, hogy 
XVI. Benedek első enciklikáját egész terjedelmében a szeretet témájának szenteli. 
Annak a szeretetnek, amit Krisztus megelőző módon nekünk ajándékozott és körülvesz 
minket, és amit nekünk kell továbbadni. Elsőként a keresztény karitatív cselekedetek 
nyelvi lehatárolásával és elemzésével foglalkozunk. Honnan ered a szeretet szó, és mit 
jelent jelen írás témája, a szeretetszolgálat kapcsán? A korábbiakban hosszabban beszél-
tünk az Atya és a Fiú megelőző, előzetes szeretetéről, amelyet viszonzunk, illetve ember-
társaink többek között irányába jócselekedetek formájában gyakorlunk. De miben rejlik a 
„szeretet”? „Melyik” szeretetről beszélünk, ha a karitatív aktusokról van szó? Egyáltalán: 
létezik-e többféle szeretet? Az enciklika első részében az erosz és agapé szavak közti kü-
lönbségtétel kapcsán erről gondolkodik. „A férfi és a nő közötti szeretetnek, mely nem 
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gondolkodásból és akarásból fakad, hanem az egész embert egyszer csak hatalmába ve-
szi, a görögök az erosz nevet adták. Már most elővételezzük, hogy az Ószövetség az erosz 
szót csak kétszer használja, míg az Újszövetségben egyáltalán nem fordul elő. A szeretetet 
kifejező három görög szó közül – erosz, philia (baráti szeretet), agapé – az újszövetségi 
iratok az agapét részesítették előnyben, mely a görög nyelvhasználatban mellőzött volt. 
A baráti szeretet (philia) fogalmát a János-evangélium használja, és elmélyítette a jelen-
tését, hogy a Jézus és tanítványai közötti kapcsolatot kifejezze.”22 Az erosz tehát, a görög 
hagyományból eredően valamiféle mámor-szerű állapot, elragadtatottság, amely egysze-
rűbb szóhasználattal élve közelebb ál a férfi és nő közötti szerelemhez. A mítoszokban, 
vallásokban ez többnyire kultuszok formájában jelent meg, amelyekben az „istenivel” 
való személyes egyesülés játszotta a főszerepet. A test és lélek általi szeretet kettőssége 
régi koroktól fogva foglalkoztatta az embert. Különbséget látott a profán és a szakrális, 
metafizikai értelemben vett szeretet között. „A szeretet lényegéről kezdetben inkább fi-
lozófiai gondolataink maguktól vezettek át a bibliai hitbe. Abból a kérdésből indultunk 
ki, hogy a szeretet szó különböző, olykor ellentétes értelmezései vajon valami belső 
egységre utalnak-e, vagy függetlenek egymástól; különösen pedig abból a kérdésből, 
hogy vajon az az üzenet, amely a Szentírásból és az Egyház hagyományából a szeretet-
ről hangzik felénk, jelent-e valamit a szeretet általános emberi tapasztalata számára is, 
vagy esetleg teljesen szemben áll vele. Találkoztunk a két alapszóval: az erosszal mint 
az „e világi” szeretet szavával, és az agapéval, mely a hitben megalapozott és hittel meg-
formált szeretetet fejezi ki. E kettőt gyakran úgy is szembeállítják egymással, mint „föl-
emelkedő” és „lehajló” szeretetet.”23 Az enciklika kulcsfogalomként használja a „lehajló 
szeretet” fogalmát, amelyet a szeretetről szóló gondolkodással összekapcsolva alkotja 
meg a „szeretetszolgálat” kifejezést. Vagyis: olyan szeretet, amely odafordul, lehajol az 
arra szoruló felé, és őt szolgáló gesztusban fejeződik ki, ölt testet. Ahogy fogalmaz, ez 
az Isten ember iránti erosza, olyan föltélen ajándék, mint a minden ellentételezés nélkü-
li megbocsátó szeretet. A keresztény hit újdonsága, hogy Isten egyszülött fiát küldte az 
emberért, adta az embernek, hogy aztán mint „elveszett bárány” szegődjön a rászoruló 
ember szolgálatába. Ez a rászorultság természetesen többet jelent egy pohár víznél vagy 
falat kenyérnél: rászorultságunk tétje nem kevesebb, mint emberi mivoltunk legmélyebb 
egzisztenciája. Krisztus kereszthalálában lehajolt az emberhez, hogy aztán felemelje őt 
az Atyához. Az enciklika huszadik fejezetében hosszan elemzi a szeretetszolgálatot, 
mint az egyház feladatát. „Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet elsődle-
gesen minden egyes hívő feladata, ugyanakkor az egész egyházi közösség feladata is 
minden szinten: a helyi közösségektől kezdve a részegyházakon (egyházmegyéken) 
át az egész világegyházig. Az Egyháznak mint közösségnek is gyakorolnia kell a sze-
retetet. Ez viszont megköveteli, hogy a szeretetnek meglegyenek a szervezetei ahhoz, 
hogy a közösségi szolgálatot rendezetten tudja végezni.” – kezdi a szerző e fejezetet. 
Ez az intézményesült „diakónia” szolgálatban öltött testet, amelynek formái már az első 
századokban, később pedig Nagy Szent Gergely pápa és Szent Lőrinc alatt formálódott 
tovább. XVI. Benedek elmélkedését olvasva az a kép tárulhat elénk, hogy az egyház első 
és legfontosabb feladata az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása.24 Ennek fényében 
különösen furcsa, hogy miért csak az elmúlt 100-200 évben került a figyelem közép-
pontjába a keresztény szeretetszolgálat, és miért van máig némileg alulreprezentálva ez 
a kérdés egyházunkban. És bár igaz, ahogy az enciklika is megállapítja: „Ez politikai 
feladat, ezért nem lehet közvetlenül az Egyház feladata. Ugyanakkor azonban emberi 
feladat, ezért az Egyháznak kötelessége az értelem megtisztítása és az etikai képzés által 
a maga módján hozzájárulni ahhoz, hogy az igazságosság követelményei egyértelműen 
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és politikailag megvalósíthatók legyenek.”25 Mégis, ha krisztológiai szempontból néz-
zük, minden korok egyházi cselekményeinek központi magját kellene, hogy jelentsék a 
rászorulók felé történő jótettek.

(A segélynyújtás világi gyakorlata) A keresztény hagyomány egyik alapvető karaktere, 
alapeszménye tehát az irgalmasság, a rászorulóhoz való segítő odafordulás. Melyek 
azonban azok a világi, professzionális elemek, amelyek ma meghatározzák a nemzetkö-
zi segélynyújtás rendszerét, így kiegészítései, régi-új keretül szolgálhatnak a korábban 
bemutatott elvi alapokhoz?

A nemzetek közötti kapcsolatok rendszerében sajnos nem volt mindig prioritás a 
rászorulók valós igényeinek vizsgálata. Az egykori európai gyarmatosítók „kapacitás-
bővítései” jellemzően a „támogató” fél érdeke szerint történtek, hiszen infrastrukturá-
lis korszerűsítések voltak szükségesek a gyarmati tisztviselők és általában az utazók 
számára. A kor terminológiája szerint ezek civilizációs támogatások voltak: modern 
egészségügyi, oktatási és adminisztrációs rendszerek épültek ki. E támogatások több 
szempontból a későbbi fejlesztési segélyezés előképeinek tekinthetőek, jóllehet aligha 
beszélhetünk érdekektől mentes, a helyi lakosság fejlesztésén alapuló, igényeit szem 
előtt tartó gyakorlatról (Word Bank, 1981, 9–12). A koloniális kötelékek megszűnését 
követően a korábbi európai gyarmattartó országok ellensúlyozni kívánták az egykori 
egyoldalú kapcsolataikat, ugyanakkor fenn is szerették volna tartani érdekeltségüket, 
elsősorban az ipari szempontból nélkülözhetetlen nyersanyagok biztosítása érdekében 
(Szabó et al. 2014, 243–245). Amennyiben Harry S. Truman már említett „merész új 
programját” tartalma és szóhasználata okán a nemzetközi fejlesztési segélyezés ori-
gójának tekinthetjük, úgy Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én 
elmondott deklarációja az afrikai kontinens fejlesztésének európai szintű változata. Úgy 
fogalmazott, hogy „az erőforrások bővülésének köszönhetően Európa képes lesz arra, 
hogy egyik alapvető feladatának, azaz az afrikai kontinens felvirágoztatásának megvaló-
sítására törekedjék. Ily módon egyszerűen és gyorsan megvalósul a gazdasági közösség 
megalapításához szükséges érdekegyesítés, ami a hosszú ideig véres konfliktusok által 
megosztott országok közötti szélesebb körű és mélyebb gyökerű közösség magját veti 
el”.26 A koloniális kötelékek viszonylag gyors egymásutániságban bomlottak le, emléke-
ik még túl frissek voltak ahhoz, hogy kritika nélkül vegyenek részt korábbi „gyámjaik” 
régi-új politikájában. Az új generáció tagjai közül sokan anyanyelvi szinten beszéltek 
angolul, franciául vagy portugálul, közülük többen amerikai vagy európai egyetemekről 
tértek vissza, és részt kívántak venni az újonnan formálódó államalakulatok megszer-
vezésében. A hetvenes majd nyolcvanas években olyan formációk jöttek létre, mint az 
afrikai proletariátus, munkásmozgalmak és később szövetkezetek. Vezetőik kritikusan 
tekintettek az európai kezdeményezésekre, saját törekvéseiket felszabadítási folya-
matnak tekintették (Meebelo 1986, 414–450). Ezek a folyamatok gyakran ellentétesek 
voltak az nyugati államok elképzeléseivel és forrásul szolgáltak a későbbi progresszív 
fejlesztéspolitikáknak, így a post-development áramlatoknak is.

A humanitárius segélynyújtás rendszere, valamint az arra épülő, időben folytatódó 
vagy esetenként azzal párhuzamosan zajló nemzetközi fejlesztési együttműködés az el-
múlt tizenöt, húsz évben jelentős változásokon ment keresztül. A segélyezés iránya, célja 
gyökeresen átalakult az első fejlesztési „együttműködések” óta. A források allokálása és 
a rezsimben szereplő donorok érdekei is sokat formálódtak. Ahogyan már a recipiensek 
sem egyoldalú kapcsolatok csendestársai, hanem ideális esetekben partnerségek teljes 
értékű szereplői. Nem volt ez azonban mindig így, és idealizmus lenne azt gondolni, 
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hogy mára megvalósult az általános, kölcsönösen gazdagító, helyi szükségleteket és ér-
dekeket mindig szem előtt tartó segélyezés. Több mint ötven évnek kellett eltelnie, hogy 
a modern fejlesztési segélyezés egyik úttörő történeti alakjának, Harry S. Trumannak a 
„merész új programját”27 követően először fogalmazták meg hivatalosan is az egyértel-
műt: a segélyezési gyakorlatokban elsődleges az ember. A Nemzetközi Vöröskereszt és a 
Nemzetközi Vörös Félhold Mozgalmak 1965-ös Bécsben rendezett 20. nemzetközi kon-
ferenciáján alapvetésként rögzítették az emberiesség imperatívuszának elvét (ICRC, 
2015, 897–898). E szerint minden segélyezési helyzetben a rászorulót kell elsődleges-
nek tekinteni, akinek segítségre szorultsága minden más érdeket, szempontot felülír. 
A segélyezés céljának életük, egészségük és emberi méltóságuk tiszteletben tartása 
kell, hogy legyen. Ez máig főszabálya a segélynyújtásra irányuló együttműködéseknek, 
amelyet a későbbiekben további „humanitárius elvekkel” kiegészítettek ki. Közvetetten 
olyan attitűd, amely ideális esetben minden döntéshozatali kérdésben elsőbbséget kel-
lene, hogy élvezzen. Az alapelveket később az ENSZ 1991-es Közgyűlése is kodifi-
kálta (UN, 1991) és a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) máig 
előírása. Hasonlóan a Sphere Project Humanitarian Charter and Minimum Standards in 
Humanitarian Response elnevezésű globális standard-gyűjteménynek is alapja.

A 2000 szeptemberében New Yorkban megtartott Millennium Csúcs elnevezésű ta-
lálkozó mérföldkő volt a globális szegénység megszüntetéséért folyó küzdelemben. Az 
eredményeképpen létrejött MDG-k (Millenium Development Goals) néven közismertté 
vált Millenniumi Fejlesztési Célokkal éppen erre az ellentmondásra kívántak modern 
válaszokat adni (UN, 2010). 2013-ban a korábban meghatározott negyvenmilliárd dol-
láros büdzsét további két és fél milliárd dollárral növelték és dokumentumban rögzítet-
ték (UN, 2013) a „Post-2015 Fejlesztési Agenda” elnevezésű tevékenységi kört. Az 
ambiciózus humanitárius törekvés a „millenniumi határidő” lejártát követően új 
lendületet kapott: az MDG-k kiindulópontul szolgáltak egy új, bővített keretrend-
szernek: a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) elnevezésű folyamatnak. A világ 
állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján 2015 szeptemberében a vezetők elfo-
gadták az új 17 egyetemes főcélt, 169 alcélt és indikátorokat is magába foglaló rend-
szert, amely immár a fenntarthatóság jeligéjét tűzte zászlajára.28

Magyar Máltai Szeretetszolgálat részvétele a nemzetközi segélyezésben
A civil, nem kormányzati szervezetek szakterületen betöltött szerepének jelentőségét 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. Beépülésük a szakterületbe szintén az elmúlt néhány év-
tized eredménye. Az egykori keresztény missziók bizonyos megközelítésben munkájuk 
és szerepük előképeinek tekinthetők: ahogyan a korai, helyi közösségekkel sorsközössé-
get vállaló, azokat oktatni, fejleszteni, felemelni vágyó missziók szétterültek a világban, 
esetenként a legtávolabbi, leginkább izolált, megközelíthetetlenebb területeken (Bosch 
2005, 261–307), úgy dolgoznak ma a civil (és egyházi) segélyszervezetek munkatárai 
is. Természetesen az előjel, szándék, tartalom gyakran más, ugyanis a nemzetek globá-
lis terjeszkedése (gyarmatosítás) és egyes keresztény missziók sokszor összefonódtak 
és a helyi népek leigázását, meghódítását tűzték ki célul. Ebben az értelemben világos, 
hogy nem lehet kapcsolat. Annyiban azonban igen, hogy a felvilágosult missziológia 
társadalomfejlesztő, -építő szerepe történeti előkép a később létrejött nem kormányzati, 
vagy civil szervezeteknek. Az önkéntesség, karitativitás gondolata is jellemzően a zsidó-
keresztény hagyományból fakad. Az egykori gyarmatterületeken elvitathatatlan a jelen-
tősége a korai missziós papoknak, akik iskolákat, árvaházakat működtettek. Oktattak, 
orientáltak, jövőt adtak a helyi lakosságnak. Munkájuk máig hiánypótló. Aki terepi 
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munkát végez, tudja, hogy sok esetben milyen széleskörű tisztelet, elismerés övezi a val-
lási alapú (faith-based,) karitatív munkát végző egyházi szervezeteket. Ideális esetben 
a pénzügyi, adminisztratív tisztaság garanciái, valamint a közösségépítés, mobilizáció 
elsőszámú forrásai. Beágyazottságuk, híd szerepük ugyanis sok esetben egyedülálló: is-
merik a közösségeket, beszélik a helyi nyelveket, napi kapcsolatban élnek velük. A civil 
szervezetek, az úgynevezett alulról jövő kezdeményezések a terepi szintű megvalósítás 
elsőszámú szereplői. Történelmi kialakulásuknak, fogalmi keretüknek, működési és 
egyéb vonatkozásainak könyvtárnyi az irodalma. Témánk szempontjából jelentőségük 
abban áll, hogy – közösségi beágyazódásuk, gyors reakcióidejük, kiterjedt működési te-
rületük miatt – az állami, hatalmas apparátussal, bürokratikusan működő szervezetekkel 
ellentétben a helyi munka szinte kizárólagos megvalósítói.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat születése egy világtörténelmi eseményhez, a ke-
letnémet menekültek ellátásához kötődik. Mondhatjuk, hogy a szervezet beleszületett 
a válságba. 1989-ben az NDK polgárai tömegesen érkeztek Magyarországra, hogy 
Ausztrián keresztül az NSZK-ba juthassanak. Augusztusban a magyar fővárosban tar-
tózkodó, hazatérni már nem akaró keletnémetek magas száma miatt kialakult helyzetet 
menekültügyi katasztrófahelyzetnek minősítették. A keletnémet menekültek helye még 
ki sem hűlt, amikor a romániai forradalom, majd 1991-ben a véres délszláv háború 
tette próbára a fiatal szervezetet – és kívánta azonnali felnőtté válását… E történelmi 
válságokban való kovácsolódás tette harcedzetté a Szeretetszolgálat munkatársait, és 
sajátosan mély lelki elköteleződést jelentett hazánk és a világ nehézségeiben való segítő 
közreműködés mellett. A Szeretetszolgálat lehetőségei akkorra már nemcsak a mene-
kültek befogadásában mutatkoztak meg, hanem más típusú terepi szerepvállalásban 
is – számos helyen szervezte meg a betegek, rászorulók ellátását, a helyi közösségek 
direkt támogatását, vagy akár a veszélyben lévő emberek Magyarországra menekítését. 
Kiemelkedő pillanat volt a Szeretetszolgálat Vukovár város ostromakor véghezvitt ak-
ciója, amelynek keretében több ezren a szinte biztos pusztulásból juthattak át a túlélést 
jelentő Magyarországra.

A Szeretetszolgálat az átélt humanitárius krízisek élményével fordul a másik em-
ber felé, így a menekülőben a leginkább rászorulót látja. Az elhagyottat, aki családját, 
közösségeit, otthonát és hazáját, életének alapvető elemeit veszítette el, adta fel. Azok 
hátrahagyása, történjék akár szabad elhatározásból, mindig nyomós indokot kíván. 
A legtöbb esetben súlyos erők kényszerítik ilyen döntésre az embert. A jövő bizonyta-
lansága, a világban való idegenlét érzése a legerősebbek számára is segítséget kíván. 
Támogatást a túléléshez, a veszteségek feldolgozásához. A gyermekeknek, gyökere-
iktől elszakított időseknek, betegeknek és fogyatékkal élőknek különösen. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat közel 15 éve aktív Ázsiában, illetve a Közel-Keleten, és szin-
tén hosszú ideje van tartósan jelen nemzetközi fejlesztési segélyezési programjaival 
Afrika szarvának némely országában. A magyar Máltaiak dolgoztak Afganisztánban, 
Pakisztánban, Mianmarban, Szumátrán, Srí Lankán, Indonéziában, Libanonban és 
Szíriában, Burmában, Vietnámban és Ramallahban egyaránt. 2011-ben elsőként jelentek 
meg magyar kezdeményezésű programmal Kenya fővárosában. Nairobiban, a terület 
egyik legnagyobb szegregátumában épülhetett fel az első, magyarok által létrehozott 
szanitációs központ Afrikában, ahol a helyi lakosok tiszta, egészséges ivóvízhez, és 
alapvető higiénés szolgáltatásokhoz juthatnak.29 2012-ben a Külügyi és Külgazdasági 
Minisztérium támogatásával egy nagyobb szabású, de azonos célú és tartalmú vállalko-
zás valósulhatott meg Mombasában, az ország tengerparti üdülővárosában, amelynek 
legnagyobb nyomortelepére a világon elsőként vezette be az ivóvizet a magyar segély-
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szervezet. 2013-ban Uganda fővárosában, Kampalában valósítottak meg fejlesztést 
a magyar Máltaiak, az afrikai nagyváros három különböző szegregált telepén. Az 
ugandai programban az innovációnak számító, telepi körülmények között egyedi, 
biogáz-felhasználású központokat hoztak létre. Az aktívház technológiából vett 
minta az érintett lakosoknak, víz- és higiénés szolgáltatások mellett, az egész-
séget nem károsító lehetőséget biztosít a főzésre és az otthonok világítására. 
2014-ben és 2015-ben a munka Tanzániában folytatódott:30 Dar es Salaam egyik súlyos 
hiányosságokkal rendelkező általános iskolájának ivóvízellátását fejlesztette, alakította 
át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2000 gyermek napi vízszükségletét biztosítva. 
Mindezekkel a Szeretetszolgálat napjaink egyik legnagyobb globális humanitárius kihí-
vására próbált terepi válaszokat adni.31

(Közel-Kelet, a kereszténység bölcsője)

Szíria
2011-ben polgárháború tört ki Szíriában. A fegyveres összecsapások az egész országra ki-
terjedtek, de különösen az északi és keleti területekre. Homsz és Aleppó városai az elsők 
között kerültek a drámai események középpontjába, előbbinek jelentős része megsem-
misült. Aleppó virágzó metropolisza súlyos támadásokat szenvedett, keleti részét szinte 
porig bombázták. A közel 5 milliós lakossága 2 millióra zsugorodott. A város keleti részé-
ben egészségügyi, higiénés szolgáltatások, víz, villany a mai napig nincsen vagy erősen 
hiányos. Orvosok, ápolók, egészségügyi szakemberek szintén hiányoznak: a támadások 
áldozataivá váltak, otthonaik elhagyására kényszerültek, vagy a havi 30 dolláros fizetéssel 
járó állások helyett máshol keresnek boldogulást. Kelet-Aleppóban mind a mai napig csak 
néhány kórház üzemel nyílt, szociális alapon működő intézményként, az egyik ilyen az 
Al-Nayrab kerületben található kórház. Az intézmény súlyos kapacitásproblémákkal küz-
dött, a betegeket alig volt képes ellátni. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a kórház köz-
vetlen szomszédságában egy jelentős palesztin menekülttábor is található, ahonnan szin-
tén nagyon sokan keresik fel az intézményt háziorvosi és egyéb ellátás okán. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 2015-ben körvonalazódott, majd 2017-ben elkezdett fejlesztési 
programjának célja ingyenes egészségügyi ellátás biztosítása. A kórház túlzott nyomás 
alatt van, kapacitásai rosszak és folyamatosan csökkennek: technikai eszközök alig állnak 
rendelkezésre, a műtőt a közelmúltban megsemmisítő találat érte (jelenleg is, munkánk be-
fejezéséig a kórházon kívül konténerben oldják meg az operációkat), a személyzet hiányos. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ezt az intézményt igyekszik erejéhez mérten támogatni 
és próbálja újra hatékony egészségügyi intézménnyé alakítani. A harcok eredményeképpen 
máig több ezer ember él nyíltan elérhető egészségügyi szolgáltatás nélkül, akik napi szinten 
szenvednek szolgáltatási hiányokban. Nagyon sok a külső és belső menekült is, őket szintén 
az intézmény látja el (Raqaból vagy Khanasserből). Az ellátottak közel 30%-a nő, további 
40% gyermek (a családokban 4-10 gyermek van átlagban) vagy idős, mozgássérült. A napi 
ellátottak száma erősen változó, a zárójelentések száma tekintetében átlagosan napi 300 fő, 
de volt olyan nap, hogy meghaladta a 600 főt (ez orvosi szempontból a nyugati ellátási 
protokoll fényében rendkívül magas szám). A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munká-
jának eredményeképpen duplájára bővült az épület alapterülete, új ellátási szárny került 
kialakításra (2017-es fázisban), új egészségügyi eszközök kerülnek beszerzésre (2018-
as fázisban). Növekedett az orvosok bére: e program fizetéskompenzációt nyújt a 30 
USD havi bérhez képest, amivel az elvándorolt szakembereket vissza tudják csábítani 
(ellenkezőleg nem lenne biztosított az ellátáshoz szükséges szakmai stáb). Javítják, 
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felújítják a kórház mobil orvosi egységeit, a mozgó orvosi rendelőt (máltai MOR gyakorlat 
helyi implementálása), a mentőszolgálat gépjárműjét, valamint javítják az intézmény mű-
szaki háttérszolgáltatását. A fent felsoroltak hiányában a súlyos kapacitáshiánnyal küzdő 
intézmény képtelen lenne ellátni a háború sújtotta városrészek lakóit, valamint a közvetlen 
közelében lévő palesztin menekülttábor lakóit. A bombázások következtében még mindig 
sok a sérüléseket okozó tereptárgy, löveg, fel nem robbant lőszer, gránát – összességében 
egy lerombolt és folyamatosan omladozó városrészről beszélünk, amely állandó kockáza-
tot jelent az ott élőknek, állandó sérüléseket okozva. Jelen fejlesztés, egészségügyi alap-
szolgáltatás nélkül továbbá nem volna reális az elmenekült egykori lakók hazaköltözése.

Palesztina
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel-keleti aktivitásának másik, hagyományosan fon-
tos helyszíne a Palesztin Autonóm Területek, különösen az 1947-es és 1967-es események 
következtében létrejött menekülttáborok, amelyek a legrégebbi ilyen típusú táborok ma 
a világon. A modernebb kori külső és belső menekültügyi válságok és más humanitárius 
katasztrófák mellett azokkal keveset foglalkoznak, pedig az UNRWA (a közel-keleti pa-
lesztin menekültekkel foglalkozó ENSZ-szervezet) több mint 5 millió palesztin menekült-
ről gondoskodik a térségben. Olyan többgenerációs, negyven-ötven éves menekülttáborok 
ezek, ahová nem ritkán egy napjainkban született gyermeknek a szülei, nagyszülei is szü-
lettek. A világ figyelme azonban az utóbbi években más nagy krízisekre vetül, a palesztin 
táborok gyakran a háttérbe szorulnak. Hogy ne jövő, kultúra és anyanyelv nélkül kelljen 
az ottani fiataloknak felnőni – ahogyan ezt a menekülttáborok kevert „camp-languagét” 
beszélő fiatal migránsok esetében tapasztalható –, folyamatos támogatást igényelnek. A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Ramallah, Betlehem és az onnan közvetlenül elérhető 
települések térségében hosszú évek óta aktívan jelen van humanitárius és pszichoszociális 
programjaival, amelyeket elsősorban menekülteknek, belső menekülteknek (IDP-k) és 
általában a helyi rászoruló lakosságnak nyújtanak. E munka megvalósulásának helyszínei 
a legkülönbözőbbek: menekülttáborok (az 1948-as és 1967-es menekülttáborokon belül), 
az újonnan épített menekültek befogadására létesített központok és hotspotok, keresztény 
vallási közösségi csoportok, iskolák, oktatási központok és egészségügyi intézmények.

Jordánia
A szeretetszolgálat munkájának másik fontos közel-keleti térsége: Jordánia. Az ország 
újkori története és szociális kihívásai szorosan összefüggnek a térség történetével. 
Különösen az 1948-as és 1967-es, majd 1971-es események hatására, az arab tavaszt 
követően és napjaink migrációs mozgásának eredményeképpen ma közel 1 millió me-
nekült él jordániai táborokban (mint pl. Azraq, Emirati-Jordanian, King Abdullah Park 
és Zaatari táborokban) többségük azonban azon kívül. Jelentős részük szíriai menekült. 
A magyar Máltaiak olyan megoldásokat kínálnak, amelyek a két ország szociális hely-
zetének hasonlóságaira tekintettel együttes alkalmazási lehetőséget nyújtanak.

Jelenlétük elsősorban a szír határ menti menekülttáborokban erős, az Amman és a 
Holt-tenger közötti térségben, általában a menekültek befogadására létesített közpon-
tokban és hotspotokban, az alábbiak szerint:
– menekülttáborokon belüli komplex intézményes jellegű ellátás erősítése, kapcsolódás 

a menekülttábori egészségügyi és pszichoszociális szolgáltatásokhoz, azok javítása, 
az eszközállomány fejlesztése, a gyógyszeres és tárgyi ellátottság növelése,

– menekülttáboron belüli pszichoszociális munka egyéni követéssel, mentálhigiénés 
munkával, különös tekintettel az áldozattá válásra, fiatalokra-gyerekekre,
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– menekülttáborokban az oktatás-tanulás serkentése, támogatása, a helyi lehetőségek 
elérésének népszerűsítésével-figyelemfelkeltéssel, tájékoztató anyagok készítésével, 
iskolai csomagok, tanszercsomagok, iskolakezdéshez szükséges eszközök adomá-
nyozásával,

– helyi lakosság részére iskolakezdéshez szükséges eszközök adományozása, az okta-
tás-tanulás népszerűsítése és helyi lehetőségek kampánya,

– helyi oktatási közösségek, iskolák kapacitásának növelése, eszközpark javítása, kap-
csolódások erősítése az iskoláskorúakkal, elérésük-mobilizálásuk,

– keresztény közösségek támogatása komplex eszközökkel a vallási közösségeiken ke-
resztül, bekapcsolódva a vallási közösségek életébe (oktatási támogatás, személyes 
kísérés, tartós élelmiszer és higiénés eszközök adományozása),

– keresztény közösségek működésének támogatása kapacitásnöveléssel, tárgyi segé-
lyekkel, vezetői kompetencianöveléssel, a mobilizáció és kapcsolattartást segítő esz-
közök erősítésével-kialakításával.

(A szubszaharai Afrikában megvalósított programok)

Kenya
Habár Afrika emberiségünk ősforrása, a mai napig jóval kevesebb ismerettel rendel-
kezünk róla, mint Amerikáról vagy Ázsiáról. A Szaharától délre a Világbank 2016-os 
adatai szerint több mint egymilliárd ember él32, mégis úgy tűnik, a kontinens továbbra 
is „túlságosan messze van”, bár a külföldi fejlesztési ügynökségek és civil szervezetek 
szerepvállalása jelentős. Ez görbe tükör is egyben azon afrikai országok számára, ame-
lyek sajnos keveset tettek eddig a lakosságuk jelentős részét érintő kardinális probléma, 
a nyomortelepek rendezése érdekében. A helyi döntéshozók jellemzően elfordítják te-
kintetüket a bádogvárosok felől, a valóságnak azonban világossá kellene tennie: a jövő 
egyik záloga a mélyszegénységben élő lakosság nyomortelepekről való kivezetése.

Jóllehet az egyes telepek létrejötte országonként eltérő, a működési mechanizmusok-
ban sok az egybeesés. Érdekes megfigyelni a párhuzamos történelmi utat bejáró orszá-
gok témaspecifikus jellemzőit, hasonlatosságaikat és eltéréseiket. Most Kenya, Uganda 
és Tanzánia, e három szomszédos ország szegregált telepein alkalmazott módszerekből 
mutatunk meg néhány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által alkalmazott jó gyakor-
latot. A magyar segélyszervezet 2010 óta vesz részt Kelet-Afrika városi nyomornegye-
deinek vízügyi és higiénés, szanitációs fejlesztésében. Úttörő munkájának eredménye-
képpen mára négy nagyvárosban működtetnek programokat helyi civil szervezetek, 
szakemberek, egyetemi tanárok és szociális munkások bevonásával. Bővítik az infra-
strukturális kapacitásokat, fejlesztik a higiénés készségeket, formálják, alakítják az egyéni és 
intézményi szemléletet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat olyan leszakadó közösségekbe 
visz segítséget és támaszt, ahová nem jut el más donorok támogatása. A szervezet halmo-
zott (lakhatási, foglalkoztatási, oktatási) problémákkal küzdő egyének és közösségek 
helyzetének javítását tűzték ki célul olyan megoldások alkalmazásával, amelyek a lehető 
legjobb és leginkább adekvát válaszokat adják az ott élők problémáira.

A kontinens egyik legnagyobb, de mindenképpen legismertebb szegregátuma Kenya 
fővárosában található. A nyomor világhírű példájává vált Kiberában az állandó szolgálatot adó 
nemzetközi segélyszervezetek becslése szerint körülbelül egymillióan élhetnek.33 A struktúra 
e telepeken közös: az öt-hattagú nagycsaládok néhány négyzetméteres alapterületű gyenge, 
agyaggal tapasztott kunyhóban élnek, amelyet gyakran évről évre elmos a monszuneső, 
sártengerré változtatva a környéket. A minden komfortot nélkülöző házak szinte egymásra 
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épülve kanyarognak végeláthatatlanul, amerre csak a szem ellát. A családok szükségle-
teiket és mindennapi teendőiket az egyszobás otthonokban végzik. Az egyszerű ételeket 
a sokfunkciós térben kerozinnal melegítve vagy faszénnél készítik, amelynek egész-
ségkárosító hatása jelentős. A telepeken működő humanitárius segélyszervezetek által 
végzett saját felmérések szerint családonként minden második öt éven aluli gyermek 
légúti megbetegedésben, asztmában vagy tuberkulózisban szenved, amelyet az égés-
termékek füstje okoz. Az egészségügyi szervezetek szerint továbbá a lakók ötven 
százalékánál súlyos vírusos megbetegedés, malária, vérhas, tífusz vagy kolera diag-
nosztizálható. A betegek egészségügyi ellátása roppant nehéz, majdhogynem lehetetlen: 
általános orvosi kezelésben, szociális segélyben az itt élők nem részesednek, a telepiekre 
mindössze egy állami kórház és patika jut. Az üzleti hasznot kereső vállalkozók által 
működtetett magánkórházak jószerivel elérhetetlenek számukra, és nem is nyújtanak 
szakszerű ellátást. Egy helyi asszony elmondása szerint, ha valaki megbetegszik és or-
vosságot vesz a helyi „gyógyszertárban”, csak szerencsés esetben gyógyul meg, mert 
általában nem a megfelelő szert kapja a laikus eladótól, ha egyáltalán valódi orvosságot 
kap és nem hamisítványt. Ez utóbbi a leginkább jellemző gond a gyógyszeres „keze-
léssel” kapcsolatban. A járványveszély általános és kiterjedt: a csatornarendszer hiánya 
miatt a házak között csörgedezik az emberi és állati ürülék. Mosakodási és az alapvető 
higiénés lehetőségek a telepeken nincsenek: az ott élők szükségleteiket pléhfallal takart 
gödröknél végzik, amelyek közül egyet átlagosan 300-an használnak. Gyakori megoldás 
még az úgynevezett „flying toilet”, „repülő WC”, amelynek során a biológiai hulladék-
kal megtelt zacskókat egyszerűen eldobálják. Mindezek hatására súlyos egészségügyi 
krízis alakult ki, aminek következtében a gyermekek negyven százaléka nem éri meg az 
ötéves kort. A higiénés szolgáltatásokon kívül az élet más alapvető elemét is nélkülözni 
kénytelenek az itt élők, a telepeken ugyanis nincs vezetékes ivóvíz. A lakókban piacot 
látó illegális csoportok kartelekbe szerveződve lopják el a városi vízművek rendszeré-
ből a víz hetven százalékát, majd továbbvezetve értékesítik a helyiek számára magasan a 
piaci ár felett. Mindenki azzal fizet, amivel tud: vannak, akik a városokba próbálnak legális 
munkát vállalni, de sokan a feketepiacon dolgoznak, vagy prostitúcióból élnek. A házilag 
gyártott, lyukas, töredezett kábeleken továbbított víz a bungalók közé érve azonban már 
erősen fertőzött. A nyomortelepeken, amelyeket ma politikailag korrekt módon „informális 
településnek” hívnak, a fellelhető víz közel száz százaléka származik illegális forrásból.

E kenyai telepeken alkalmazott magyar megoldások elvi alapja, követve a nemzetközi 
gyakorlatot, hogy állandóan elérhető, legális, olcsó és egészséges ivóvizet, továbbá mo-
sakodási lehetőséget biztosítson az ott élőknek. Ennek érdekében kisebb nagyobb, 40-80 
négyzetméteres „szanitációs központokat” hozott létre a magyar segélyszervezet: egyet 
a fővárosi Kiberában, a másikat pedig Mombasában – a világon elsőként vezetve be 
az ivóvizet a tengerparti üdülőváros legnagyobb szegregátumába. Az egyéni higiéné 
jelentősége a fertőzések elleni küzdelem mellett azért is alapvető, mert a mosakodás a 
város különböző részeibe ingázó telepiek alkalmi munkához jutásának fontos eleme. 
A központok, amelyek egyébként típuspéldái a kiberai fejlesztéseknek, legális kapcsoló-
dással rendelkeznek a városi vízművek hálózatára. A stabil vízszolgáltatás érdekében a 
központokat üzemeltető telepi közösség hetente tölti fel az állami vízművektől vásárolt 
vízből a tetőn lévő 10 000 literes gyűjtőtartályokat, amiből aztán jelképes áron vásárol-
hatnak a lakók. Az összegyűlt pénzt a kioszkok, e WASH központok fenntartására for-
dítják, és ez egyben az üzemeltetők fizetése is. A központok túlterheltségének megelőzése 
érdekében fontos, hogy a felhasználók azokat csak megfelelő díjszabás ellenében vehessék 
igénybe. A kőépületek komplex higiénés bázisok férfi és női zuhanyzókkal, vécékkel. 
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Közösségi helyiségeiben tisztálkodási alapismereteket oktatnak, egyben a környék fő 
találkozási pontjai is. Az épületeken kívül szemétégető kazán szolgál vízmelegítésre. 
A szennyvíz elvezetése saját csatornákon keresztül történik, amely a környezeti terhelt-
ség csökkentésének fontos eleme, bár az nem kerül helyi továbbhasznosításra, amely ma 
már szintén fontos része a tudatos fejlesztéseknek és az ökológiai lábnyom csökkenté-
sének. A modell egy továbbfejlesztett változata a biológiai hulladék szerves anyagait is 
elkülöníti, amelyeket aztán a helyi kisgazdaságok használhatnak zöldségtermesztésre.

Uganda
Az ugandai fővárosban elkezdett fejlesztés éppen ebben a kérdésben igyekszik a ke-
nyaihoz képest is újabb többlettel rendelkezni. Az előzőhöz nagyon hasonló magyar 
fejlesztésű szanitációs központok Kampalában már a fenntarthatóság jegyében készül-
tek. Látszólag ellentmondásos fogalom ez egy olyan helyen, amit inkább megszüntetni 
kellene, mint fenntartani, de nem is erről van szó: az aktívház technológiára épülő telepi 
házak a korábbi szolgáltatások mellett biogáz-hasznosító rendszerrel bővültek. Az ilyen 
típusú épületek jellemzője, hogy azok megújuló forrásból energiát termelnek, azaz több 
energiát állítanak elő, mint amennyit elfogyasztottak. A telepiek esetében fogyasztásról 
nemigen beszélhetünk, hiszen egyszerű épületek lévén az igényük minimális. Az úgy-
nevezett „száraz toalettekkel” rendelkező kioszkokba telepített technológia lényege, 
hogy a szilárd és folyékony hulladékot külön gyűjtő, földalatti komposztáló tartályokban 
kémiai folyamat játszódik le, aminek az eredményeképpen keletkező gázokat a háztartá-
sokba elvezetve a lakók világításra és főzésre használhatják fel, kiváltva ezzel a rendkí-
vül káros égésterméket előállító kerozint és faszenet. Az ugandai városi nyomortelepek 
szerkezete azonban más, mint Nairobiban. A vidék jobb kihasználásának, a vitálisabb 
gazdálkodásnak, termelésnek köszönhetően alacsonyabb a városi szegregátumok száma, 
kisebb azok kiterjedése. Nem jellemzőek nagy szegénynegyedek, inkább családok, ki-
sebb közösségek alkotnak szigetszerű telepeket. Ezekben a fejlesztés is áttekinthetőbb, 
hiszen egyszerűbb a közösségek bevonása, könnyebb az összetartó egyének, családok 
motiválttá tétele. A kialakított központok fenntartása azonban érdekes módon bonyolul-
tabb. Azok ugyanis nem piaci alapon működnek, nem lehet bevételt kérni, működtetésük 
ezért a kisközösségek jó belátásán múlik, amely bizony komoly nehézségeket okozhat 
és jelentős szociális munkát igényel a segítőktől.

Tanzánia
A korábbi példáktól eltérően a tanzániai fővárosban nincsenek „klasszikus” értelem-
ben vett nyomortelepek. Szegény utcák, környékek, leszakadó városrészek vannak, de 
a kiberaihoz hasonló belső szegregátumok itt ismeretlenek. Dar es Salaamra általában 
igaz, hogy viszonylag rendezett, élhető város, amire azért ugyanúgy jellemzőek az af-
rikai metropoliszokban tapasztalható szabálytalanságok, működési rendellenességek, 
káosz. Éppen ezért a vízügyi és higiénés fejlesztésekkel (WASH) foglalkozó civil 
szervezetek száma is kevesebb például a kenyainál. Akik vannak, jellemzően (a 
mi fogalmaink szerinti) általános és középiskolákban valósítanak meg programo-
kat. A Máltai Szeretetszolgálat is a város egyik szegény részén található iskola vizes és 
higiénés kapacitásait bővítette új épületegyüttesek létrehozásával és a meglévő rend-
szerek felújításával. Ezt célozza mások mellett a Világbank, az Egyesült Királyság 
Fejlesztési Ügynöksége (DFID) és Tanzánia Kormányának TURP (Tanzania Urban 
Resilience Program) elnevezésű közös városfejlesztési programja. A kezdeményezés 
célkitűzése, hogy megakadályozza a szupergyorsasággal növekvő városokban kialakuló 



Valóság • 2019. március

SOLYMÁRI DÁNIEL: GLOBÁLIS SZOLIDARITÁS 95

humanitárius katasztrófák kockázatát. A projekt34 abból a felismerésből született, hogy 
a globális klímaváltozás következményeként Kelet-Afrikában éppen itt a legnagyobb a 
belvízi áradásos problémák száma, amely súlyos nehézséget okoz a vidéki lakosságnak, 
akik eredeti lakóhelyüket hátrahagyva a nagyvárosokba költöznek. Erre kínál megoldási 
javaslatot a Világbank „Greening Africa’s Cities” elnevezésű programja.35 Az elkövetke-
ző évek, évtizedek megmutatják majd, hogy sikerült-e megvalósítani a kitűzött célokat. 
A kérdés csupán az, van-e ideje kivárni a leginkább rászoruló közösségeknek a helyi 
kormányok és nyugati donorok útkereséseit.

A most bemutatott jó gyakorlatok tízezreknek nyújtanak folyamatosan elérhető 
szolgáltatásokat egész évben. Az adott szegénynegyedek teljes lakosságára vetítve 
Nairobiban tíz, Kampalában közel nyolcvan százalékos lefedettséget biztosítanak e 
szanitációs központok. A kenyai központ közel egy éves működése alatt az üzemelte-
tésért felelős helyi szociális munkások adatai szerint felére csökkentek az ott élő gyer-
mekek gyomorpanaszai. Az anyák elmondása szerint használatával alig kellett orvoshoz 
fordulni, szemben a korábbi évekkel. Ez kardinális kérdés a telepiek számára, ugyanis 
nincs államilag igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás, a gyógyszerek többsége 
hamisított, a magánrendelők számukra anyagilag elérhetetlenek. Habár a szanitációs 
központok hatékonysága és azonnali egészségjavító hatása keserédes siker, a telepi álla-
potok rendezésében – igaz csak tüneti – kezelést nyújtó szolgáltatások bebizonyították, 
hogy milyen kevés is elég a hathatós változások eléréséhez.

(Záró gondolatok) Írásunkban bemutattuk a keresztény alapokon nyugvó cselekvő 
segítő szeretet elvi megközelítésének néhány elemét. Részletesebben foglalkoztunk a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi segélyezési munkájáról, elsősorban a kö-
zel-keleti és afrikai jelenlétéről.

E cselekvő szeretet mindennapi formája nem könnyű személyes életünk során. Ferenc 
pápa a szegények első világnapjára küldött üzenete azonban bíztató erőforrás lehet: 
Áldottak a kezek, amelyek ezt életre váltják, fogalmaz a pápa, mert „e kezek remény-
séget hordoznak. Áldottak azoknak a kezei, akik túllépnek a kultúrák, vallások, nem-
zetiségek határain, és a vigasz olaját öntik az emberiség sebeire. Áldottak a kezek, 
akik úgy nyújtanak segítséget, hogy semmit sem kérnek cserébe – »ha«, »de«, »talán« 
nélkül. E kezek segítsége révén Isten áldása száll a testvérekre.”
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