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A Máltai Tanulmányok a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításának harmincadik év-
fordulójához kapcsolódóan létrehozott, társadalomtudományokkal foglalkozó, szaklektorált 
folyóirat. Interdiszciplináris megközelítésben a  mentálhigiéné, a  pszichológia, a  szociológia, 
a  szociális munka, a  szociálpolitika, a  társadalomföldrajz, a  pedagógia, a  történettudomány, 
a nevelés, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi segélyezés területéről közöl ta-
nulmányokat, egyes témákat kiemelten kezelve. Célja, hogy tudományos igényességgel, elmé-
leti szinten is reflektáljon a karitatív gyakorlat megvalósítására, a minket körülvevő világ fontos 
kihívásaira, a segítőszakma meghatározó eredményeire, eseményeire, az egyes kutatások főbb 
irányaira és más közérdeklődésre számot tartó szociális témákra.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989. február 4-i megalakulása után nyomban történelmi 
események forgatagába került: több tízezer keletnémet érkezett menekültként Magyarországra, 
amivel az akkori Európa legnagyobb humanitárius segélyakciója indult el. A kilencvenes évek 
elején, már túl a romániai forradalmon és a délszláv háborún, a társadalmi szolidaritás konk-
rét, valódi megnyilvánulásait érzékelő közvélemény bizalommal fordult a szeretetszolgálat felé. 
A kormányzati szervek pedig olyan szociális problémák kezelését bízták rá, melyeket a társa-
dalom akkori igazgatási, szociális és egészségügyi szervezetei nem vagy csak részben tudtak 
megoldani. 

Harminc évvel a  szervezet megalakulását követően is zajlik ez a  munka, mi több, évről évre 
bővül, növekszik, mélyül. Ma közel kétezer főállású munkatárs, hatezer önkéntes, háromszáz 
szociális intézmény szolgálja a rászorulókat szerte az országban és az egész Kárpát-medencé-
ben, valamint határainkon kívül Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és a Közel-Keleten. 
Mára a  ,,Málta” Magyarország legnagyobb és legszélesebb aktivitási területtel rendelkező ka-
ritatív civil szervezetévé lett. Szinte nincs olyan szociális terület, ahol ne vállalnánk szerepet, 
amelynek munkájából ne vennénk ki a részünket. Ez a szakmai és földrajzi értelemben véve is 
tág működésmód nagy látószögű „szociális objektívet” eredményez. Távlatot, széles horizontot 
ad, amelyen különös élességgel látszódnak – Tamási Áronnal szólva – ,,a világ igazítására” váró 
egyenetlenségek. A társadalmi sebek, amelyek pontos diagnózist és hathatós gyógymódot igé-
nyelnek. 
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Az elkötelezett és eredményes segítségnyújtásra, fejlesztésre, a strukturális bajok javítására tö-
rekvő munkának alapos tervezéssel kell kezdődnie, és az elvégzett feladatokra irányuló reflexió-
val szükséges végződnie. A rászorulókkal való mély sorsközösség vállalásából fakadó kezdeti 
laikus segélynyújtást mára a Magyar Máltai Szeretetszolgálatban kiegészítette, felváltotta a pro-
fesszionális szakemberek munkája, akik törvényi szabályoknak, előírásoknak és nemzetközi 
standardoknak megfelelve állnak a legszegényebbek mellett. Az elmúlt évtizedekben a rászoru-
lók valós élethelyzeteit egyre jobban ismerő, az ő érdekeiket minél inkább szem előtt tartó új, 
innovatív megoldások jelentek meg munkáinkban. Nemzetközi hálózatok, projektek, minősítő 
rendszerek születtek, amelyek a  segítőszakma, a  fejlesztéspolitika minden területére hatnak. 
Harminc évvel Robert Cassen brit közgazdász ,,milliódolláros kérdését” követően egyre töb-
ben vetik fel ismét: valóban működnek a segélyek, valóban hathatós a segítségünk? Az e kérdést 
érintő régi-új szemlélet a honi és nemzetközi segélyezésmód mélyére hatol, és valódi önreflexió-
ra késztet minden elkötelezett szakembert.

A Máltai Tanulmányok arra vállalkozik, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat perspektívájá-
ból tegyen fel kérdéseket, és adjon teret, lehetőséget azok mélyre tekintő, tudományos igényű 
megválaszolására. Felvetéseink önreflexióból fakadnak, munkánkból adódóan pedig a szociális 
gondoskodás minden formáját érintik. Forrásuk a  Magyar Örökség-díjjal is elismert Jelenlé-
tünk a leginkább rászorulók, az emberi peremvidékekre szorultak életében, mindennapjaiban. 
A  Máltai Tanulmányok tehát nem csupán a  kötelező emberi és szakmai reflexió tere. Felület 
az elmélyült gondolkodásra, a szakmai hálózatok erősítésére, valamint út és forma a minél jobb, 
hathatósabb segélynyújtás keresésére, elemzésére, értékelésére. Elköteleződve a jó kérdések fel-
tevése és a lehetséges válaszok kutatása mellett.

A jubileumi évfordulóhoz kapcsolódóan két-két összevont számmal indítjuk útjára a  folyó-
iratot. Az ünnepi évben szimbolikus, a  szervezet karakterét, sajátságos karizmáját meghatá-
rozó témákkal. A  honi ,,máltai küldetés” leginkább életre váltója, gyakorlatban megvalósító-
ja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A harmincéves szeretetszolgálat anyaszervezete, eszmei 
és történeti forrása azonban a  mára Szuverén Máltai Lovagrendként ismert, közel ezeréves 
múltra visszatekintő betegápoló, ispotályos közösség, így mi mással kezdhetnénk önazo-
nosságunk meghatározását, mint saját történetünk felmutatásával.  Az  első dupla számban 
ezért ,,Máltai” identitásunk gyökereihez nyúlunk vissza. Azon belül is annak magyar vonat-
kozásaihoz. Az  első tanulmányban Hunyadi Zsolt, a  Szegedi Tudományegyetem Történe-
ti Intézetének docense tekinti át részletesen, rendkívüli alapossággal a  johannita (keresztes)  
szerzetes-lovagrend magyar történetét a 12. század közepétől a 15. század elejéig, a konstanzi 
zsinatig. Az elemzést egy historiográfiai összefoglalás nyitja, amely a téma legfontosabb kutatóit, 
illetve az általuk kijelölt szakmai irányokat mutatja be és értékeli röviden. A második fontos 
egység a Rend történetének legfontosabb mérföldköveit villantja fel az alapítástól (1113) egé-
szen az úgynevezett máltai korszak kezdetéig (1530), amelyek a Magyar–Szlavón rendtarto-
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mány tevékenységében is meghatározó szerepet játszottak. A dupla szám második tanulmánya  
Ribi András, az MTA–PTE–ELTE Középkori Egyházi Archontológia Kutatócsoport tudomá-
nyos segédmunkatársának munkája, Hunyadi Zsolt elemzésének időbeni folytatása: a nyugati 
egyházszakadás nagy korszakának a Rendre gyakorolt hatásait vizsgálja, amelynek eredménye-
képpen a 15. század második felére egy kvázi magyar-johannita ág jött létre. Munkájában a fe-
hérvári johannita konvent fennmaradt magánlevéltári anyagának felhasználásával, a magyaror-
szági rendtartomány középkor végéig tartó történetét ismerhetjük meg.

Miközben a szerkesztőbizottság minden tagja nevében kívánok élvezetes és tartalmas olvasást, 
elmélyült időtöltést, megköszönöm szerzőinknek azt a hatalmas munkát, amellyel hozzájárul-
tak nem csupán ezen ünnepi szám létrejöttéhez, de a honi rendtörténet kutatásához, tudomá-
nyos igényű felmutatásához is.
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