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0. BEVEZETÉS
Témaválasztás és célkitűzés
A két világháború mellett a huszadik század legjelentősebb eseményei közé tartozik a
kommunizmus békés összeomlása. A második világháborút követő időszakban Nyugaton
demokratikus társadalmi feltételek keretében összetett változási folyamatok indultak el,
melyeknek eredménye virágzó gazdaság és emberarcú társadalom kialakulása lett.
Ugyanekkor Közép- és Kelet-Európában, valamint a szovjet birodalom tagországaiban a
marxista-leninista ideológia alapján szerveződő kommunista kényszeruralom határozta meg a
társadalom alakulását, mely a legtöbb országban katasztrofális következményekkel járt mind
gazdasági, össztársadalmi szinten, mind pedig a polgárok egyéni életének drámai alakulását
tekintve.
Az 1989-es fordulatot követően, a kommunista blokk országai – kisebb-nagyobb
különbségekkel – hasonló mélyreható változás útján indultak el politikai, gazdasági,
szociokulturális és vallási szempontból egyaránt. Romániát azon országok közé kell sorolni,
ahol a pozitív változás feltételei, a tranzíciós folyamatok körülményei kevésbé voltak
kedvezőek. Ennek okát elsősorban azokban az akadályokban kell keresnünk, mely mögött az
az ember áll, akinek egyéni életvitelét, mentalitását a totalitárius kommunista ideológia és a
szocialista gyakorlat alakította ki: ez a „homo sovieticus”. Az emberarcú társadalom
megépítése mögött pedig csak a társadalmat alkotó és tudatosan alakító, személyes életükben
megújult, elkötelezett emberek állhatnak.
Az egyháznak fel kell ismernie az idők jeleit, az események horderejét, ezek
történelemformáló jellegét, s mögöttük a történelmet irányító Isten kezét. Az egyháznak
feladata, hogy az idők jeleit, a történelmi eseményeket Jézus szava, az Evangélium
értékrendje szerint értelmezze. Isten népe, az egyház tagjai egyúttal az evilági társadalom
polgárai is, együtt haladnak kortársaikkal, osztoznak a földi világ sorsában, a gondokban, a
sikertelenségekben, az örömökben. A keresztényt hivatása kötelezi a társadalom javára
végzett erőfeszítésekre, a

társadalom mint közösség krisztusi szellemben történő

szolgálatára, alakítására. Ez a felelősség és az ebből fakadó feladat motivált Európa-szerte
sok krisztushívőt a fordulat utáni években a posztkommunista társadalmat alakító tudatos
cselekvésre. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében is sok jószándékú törekvés látott
napvilágot, számos kezdeményezés indult el a változást követő közvetlen időszakban. Úgy
gondolom, tizenöt év elegendő távlatot jelent ahhoz, hogy megfelelő rálátással feltehessük a
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kérdést: lokális szinten a megtett erőfeszítések szociális téren a helyi egyház részéről
megfelelő válasznak bizonyulnak-e a posztkommunista időszak kihívásaira? E kérdésre
választ keresve, a helyi katolikus egyháznak a szükséget szenvedőkről történő gondoskodása,
a rászorulók támogatása, szociális téren tett erőfeszítéseinek módszeres bemutatása és
elemzése, valamint a jövőbe mutató szempontok megfogalmazása volt a dolgozat
megírásának célja.
Módszerek
Metodológiai szempontból a dolgozat összeállítását első lépésként az ide vonatkozó
források felkutatásának, azok tüzetes vizsgálatának, figyelmes elemzésének összevetési
szempontjai vezérelték. A következő szakaszt a vizsgált területről összegyűjtött anyag
szisztematikus rendszerezése és módszeres bemutatása jellemezte. Végül pedig a
bemutatásból kirajzolódó teológiai, szociáletikai és praktikus szempontok kerültek
megfogalmazásra annak érdekében, hogy identitással rendelkező, a kor kihívásainak
megfelelő szervezett tevékenységhez adjon jövőbe mutató impulzusokat az egyház nevében
végzett karitatív munkához.
Felhasznált források
A dolgozat megírásához szükséges szakanyag a megfelelő források felkutatása,
összegyűjtése során adódott össze, és míg egyes területeken kevés vagy bizonytalan értékű
adatokra találtam, más helyeken a bőség zavarával kellett megküzdenem. A felhasznált
alapanyag első forrásaként a levéltári dokumentumok szolgáltak:
- a Szatmári Püspökség levéltári iratai főként a történelmi-dokumentációs háttér
felvázolásában nyújtottak jelentős segítséget.
- a Szatmári Caritas Szervezet levéltári és egyéb dokumentumai a rekonstrukciós
munkában játszottak meghatározó szerepet.
- a plébániai levéltárak iratait az egyes konkrét helyzetek érzékeltetésénél és
alátámasztására használtam fel.
Mind a püspökségi, mind a Caritas levéltárában folytatott munkánál bizonyos
nehézséget jelentett az iratok szakszerű rendszerezésének hiánya, mely probléma olykor a
konkrét források feltüntetésénél is tükröződik.
A felhasznált irodalom második kategóriáját alkotják a speciális dokumentumok:
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- egyházi dokumentumok, mint a témával kapcsolatos pápai megnyilatkozások,
valamint az ide vonatkozó zsinati dokumentumok
- állami dokumentumok, melyek jórészt az e területet szabályozó állami törvények,
rendelkezések, szabályozások, statisztikai adatok gyűjteményéből állnak össze.
- orális források, melyekhez személyes találkozások nyomán vagy annak kéziratos
rögzítése eredményeképpen jutottam.
Harmadik csoportját a bibliográfiának a feldolgozott témához kapcsolódó egyházi és
biblikus irodalom alkotja, melyből elsősorban a német nyelvű szakirodalom kínál bőséges
választékot mind katolikus, mind protestáns kiadásban.
Negyedik fejezete a tanulmányozott forrásanyagnak az egyház- és világtörténelmi
könyvek, melyek között már lényegesen több helyi – magyar, román – forrás is található.
Ötödik kategóriaként a speciális szakkönyvek felhasználását jelöltem meg, mivel
ezek nyújtottak hatékony segítséget az egyes konkrét részletek megvilágításához,
kifejtéséhez.
Hatodik csoportját a könyvészetnek a tanulmányok és hírforrások alkotják, ezek közé
tartoznak a különböző korabeli vagy jelenkori újságok, folyóiratok cikkei is, melyek az
események rekonstruálása, a bemutatás okadatolása céljából kerültek felhasználásra.
Hetedik, utolsó forrásként az internet tett munkám során hasznos szolgálatot, mivel a
legújabb kor találmánya, a világháló egyre bővülő kínálata immár a kutatók számára precíz
és gyors információs bázisnak számít.
A választott téma bemutatásakor a források feldolgozásában a kihívás komplexitása
jelentett gondot olyan értelemben, hogy az egyház karitatív küldetésének megrajzolásakor az
etimológiai, biblikus, teológiai, történeti stb. szempontok vázolása ne borítsa fel a dolgozat
arányát, ne bontsa meg egységét.
A leírt munka célja ugyanis a Szatmári Egyházmegye szociális tevékenységének
bemutatása a fordulatot követő tizenöt évben, s a teológiai, történelmi és egyéb specifikus
szempontok csak a dolgozat keretét adják, hátterét szolgálják, a megértést segítik és a
bemutatást világítják meg közvetett módon, de nem képezik a dolgozat célkitűzéseinek
konkrét tárgyát.
Felépítés
A disszertáció hét fejezetet foglal magában, de felépítésének logikáját tekintve
tulajdonképpen három egységből áll: az első egység rendeltetése a disszertáció fő témájához
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elvezetni az olvasót, melyhez három fejezet tartozik (1. A Caritas teológiája, 2. A Caritas
története, 3. A Caritas a Szatmári Egyházmegyében 1990 előtt); a második egység a dolgozat
magvát képező három fejezet (4. A Szatmári Caritas általános bemutatása, 5. A Szatmári
Caritas szociális intézményei 1990–2005 között, 6. Karitatív tevékenységet végző csoportok
a Szatmári Egyházmegyében 1990–2005 között); a harmadik, befejező egység, mely az
utolsó, 7. fejezetből áll, olyan konklúziókat, tanulságokat és impulzusokat fogalmaz meg,
melyek a jövőbe mutatva az egyház nevében végzett karitatív tevékenységet segíthetik.
Az első fejezet a caritas-teológia témakörét vizsgálja. Miután a caritas kifejezés
etimológiai és teológiai magyarázatát kifejtem, igyekszem az Ószövetség és az Újszövetség
írásainak fényében a caritas biblikus gyökereire rávilágítani, valamint arra az értelmezésre,
tapasztalatra és gyakorlatra, melyet a Biblia szent iratai közvetítenek az utókor számára.
Ebben a fejezetben ejtem meg az egyház szociális tanításának szisztematikus bemutatását,
mely a pápák szociális enciklikáiból, az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásaiból,
valamint a II. Vatikáni Zsinat témánkra vonatkozó közvetett vagy közvetlen utalásaiból
rajzolódik ki.
A második fejezet célja a Caritas történeti bemutatása olyan beállításban, mely
elvezet a Szatmári Egyházmegyéhez. A történelmi kitekintés a Caritas mint az egyház
küldetése lényeges alkotóelemének historikus kontinuitására mutat rá a történelemkutatás
eredményeit figyelembe véve, kiemelve annak nemzetközi, egyetemes (katolikus) jellegét,
melynek állomásai az ó-, közép-, valamint az újkor. Ezt követően a Caritas Internationalis
megalakulását, működésének fontosabb céljait, mechanizmusait, valamint történetének főbb
állomásait vázolom, mivel ennek nyomán jött létre és hozzá tartozik a továbbiakban
részletesen bemutatott Romániai Caritas Konföderáció is, melynek a Szatmári Caritas is
alapító tagja, s melyen keresztül kapcsolódik a Nemzetközi Caritas-családhoz.
A harmadik fejezet a Szatmári Caritas előzményeibe nyújt részletes betekintést. Itt
egyházmegyénk történetének bemutatásával, a Katholikus Karitász megalakulásának és
munkásságának felidézésével, majd a kommunizmus évtizedeinek a felelevenítése által
annak bizonyítására törekszem, hogy rámutassak a szereteszolgálat végzésének, ápolásának
állandó jelenlétére egyházmegyénk területén.
A negyedik fejezettel érkezünk meg valójában a disszertáció célkitűzésének egyik
lényeges pontjához, a Szatmári Caritas általános bemutatásához. E fejezetet azért tekintem
különösen fontosnak, mert azt a jogi, strukturális keretet, valamint azt a szervezeti, humán és
anyagi hátteret írja le módszeresen, mely nélkül a Szervezet gyakorlati működése
elképzelhetetlen lenne. Az évek során tudatosan végzett szervezet- és személyzetfejlesztés
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nélkül a Szatmári Caritas Szervezet nem rendelkezhetett volna azzal a szellemi és anyagi
dotációval, melyet az erdeményes karitatív tevékenység mindenképpen megkövetel. A tárgyi
feltételek bemutatása érdekében kutatom a Szatmári Caritas létrejöttének körülményeit,
megalapításának kiváltó okait, leírom a fordulat nyomán kialakult helyzetet, elemzem a zajló
események ütközéspontjait és módszeresen rámutatok azokra a technikai és szellemi
hatásokra, melyek a Caritas Szervezet alakulását és további metamorfózisait meghatározó
módon formálták, befolyásolták. Induláskor a Szervezet nem tudatos, körültekintő tervezés
eredményeként növekedett, működését informális struktúrák tartották fent, a kezdeti fázisban
fejlesztése is nem formalizált módon történt. Mivel a Szervezet fiatal, dinamikus és nyitott
volt, korán jelentkezett az az igény, hogy alkalmazkodjon az – elsősorban Nyugaton
tapasztalt – aktuális szervezeti kultúra kihívásaihoz. A Szervezet fejlesztési fázisait mutatom
be és tárgyalom a fejezet elején oly részletességgel, hogy abból kirajzolódjék az az elszánt és
tudatos törekvés, mely nyomán a bemutatott tizenöt év során egy háromszemélyes
segélyosztó csoport nemcsak a megye, de az ország egyik legnagyobb, professzionális
szinten működő civil szervezetévé nőtte ki magát. Az alapítás korszakának, meghatározó
lépéseinek, a struktúra kiépítésének, az organigramm megszerkesztésének bemutatása után
tárgyalom a stratégiai terv kidolgozásának módját és tartalmát. Igyekeztem részletes
betekintést nyújtani a Jövőkép, az értékrend megfogalmazásának folyamatába, hisz ez az a
momentum, melyben egy fiatal szervezet magára találhat, tudatosíthatja identitását.
Szándékom a továbbiakban arra irányult, hogy a Belső Rendszbályzat és a Szervezet
Működési Szabályzatának a bemutatásával azt a folyamatot vázoljam, melyen keresztül a
Szervezet konszolidálódott, „megérett”. Utalok a hálózatépítés nyomán

kialakult

partnerkapcsolatok sokszintűségére, mely külföldi és belföldi fórumokkal, csoportokkal,
intézményekkel keresi az együttműködés lehetőségeit, módjait, és nem hanyagolja el az
egyházzal való vitális kapcsolattartást sem. A Szatmári Caritas fejlődésének új korszakát
jelzik azok a pontok, melyeket a közhasznú szervezetté nyilvánítás, a minőségbiztosítás és a
modellérték mint alapfunkció részekben mutatok be. Ez a lépés a szervezetfejlesztés
folyamatában a minőségi ugrást jelenti. A speciális irodák bemutatásával azt szándékozom
elérni, hogy a Szervezetet átfogó ernyő-tevékenységek fontosságára és mikéntjére világítsak
rá. A Szatmári Caritas fejlődésének újabb állomásait jelzik azok a projektek, amelyek, mint
egy „érett gyümölcs”, a Szervezetről leválva, saját pályára állva tevékenykednek, s melyeket
a Szatmári Caritas szatellit-egységeiként mutatok be. E fejezet végén a Szervezet
tartóoszlopának számító két alkotóelem, a humán és az anyagi erőforrások bemutatását
tárgyalom. A Keleti Blokk országait, s azon belül a Caritas Szervezetet is kemény kihívás elé
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állította a kommunista ideológia nyomán kialakult mentalitás folyamatos formálása. A
Szervezet identitásának, szakmai színvonalának a növelése megkövetelte a folyamatos
képzés, a csapatszellem kialakítását, a motivációs rendszerek kiépítését, az önkéntesek
bevonását. Ez a törekvés a szervezetépítés legizgalmasabb mozzanatait hordozza magában.
Az anyagi erőforrások bemutatásáról szóló rész azt a sokszor bonyolult útkeresést szeretné
érzékeltetni, mely által a Szervezet vezetősége a karitatív tevékenységekhez, a szociális
projektek financiális fenntartásához nélkülözhetetlenül szükséges anyagi eszközöket és
pénzügyi forrásokat volt hivatott megteremteni.
Az ötödik fejezetben a Szatmári Caritas karitatív intézményeinek szisztematikus és
konkrét bemutatásával találkozunk. Ezek az intézmények hat szociális területet ölelnek fel,
hat szociálisan hátrányos réteget céloznak meg: a hátrányos helyzetű gyermekeket és
fiatalokat, a fogyatékossággal élő személyeket, az anyagi nehézségekkel küzdő betegeket, a
segítségre szoruló időseket, a szükséges anyagiakat és információkat nélkülöző egyéneket
vagy családokat, az erőszak vagy drog miatt bajba jutott családokat.
Mind a hat terület részlezetése egységes szempontrendszer alapján történik:
- első lépésben leírom a vizsgált terület hátterének valóságát ;
- második lépésben a Szatmári Caritas megoldásainak általános szempontjait vázolom
az adott szociális terület programjainak tekintetében;
- harmadik lépésben az egyes szociális intézmények konkrét és módszeres bemutatása
történik.
A gyermekek és fiatalok számára létesített projektek bemutatásánál a jobb megértetés
céljából külön kitérek a cigányság mint népcsoport szociális helyzetének részletezésére a
Szatmári Egyházmegyében, valamint igyekszem betekintést nyújtani azokba a helyi szociális
szempontokba, melyek a gyerekeket és fiatalokat érintik egyházmegyénkben, különös
tekintettel a jelenkori társadalom veszélyeire.
A hatodik, kerettágító fejezet a Szatmári Egyházmegyében karitatív tevékenységet
végző csoportok munkáját vizsgálja meg és mutatja be. Természetesen sokkal több jó
történik mindenütt, mint amiről tudomást szerzünk, hisz a szeretet gyakorlása minden
keresztény hitből fakadó kötelessége, s így sok jócselekedet történik „rejtekben”, vagyis azt
„a másik kéz” nem is tudja. E fejezet célja az egyházmegyeszerte szociális területen
tevékeny, ismert csoportok munkájának a bemutatása, „gyertyatartóra helyezése”. Kilenc
olyan csoport működik a Szatmári Egyházmegyében, melyek sajátos lelkiségüknek
megfelelően rendszeresen és szervezetten végeznek karitatív tevékenységet: Máltai
Segélyszolgálat, plébániai szeretetszolgálati csoportok, nőszövetségek, Szent József
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Férfiszövetség, Ferences Világi Rend, Szent Egyed Közösség, Hit és Fény mozgalom,
Kolping Család, Mária Légió.
A hetedik és utolsó fejezet a Konklúziók címet viseli, és ennek keretében olyan
tanulságokat igyekszem megfogalmazni és olyan következtetéseket levonni, melyek a jövőbe
mutatnak, s a Caritas mint szervezet fejlődésének következő szakaszában – és minden, a
keresztény értékrend alapján szerveződő és szeretetszolgálati tevékenységet végző csoport
számára – útmutatóként szolgálhatnak. Ezek az impulzusok segíthetik a karitatívan aktív
csoportokat, a Caritast: az önazonosság megőrzésében, elmélyítésében, a megfelelően
működő kommunikáció – akár a jó vérkeringés – a Szervezet egészségét szolgálhatja, a
szükséges közösséget és egységet garantálhatja; az egyházzal és más felekezetű keresztény
testvérekkel való egység ápolása annak a spirituális dimenziónak a garanciája, mely nélkül a
temérdek munka értelme „csak zengő érc és pengő cimbalom”, s mely vonás jelenléte
áldásként megtermékenyítő hatással bír az egyház nevében végzett szervezett és intézményes
karitatív munkára; a szolidaritás és kooperáció pedig a szociális siker titkaként az egyetemes
testvériséget és a békét munkálja az emberiség nagy családjában.
Időkeret és köszönet
A disszertációs dolgozat megírásának kezdetei a 2003-2004-es tanévre nyúlnak
vissza, s e négy esztendő folyamán elért eredményért sok hálával tartozom azoknak, akik ez
idő alatt munkámban segítségemre voltak, támogattak, bátorítottak.
Elsősorban köszönetet mondok dr. Marton József professzornak, aki munkámat
szakértelemmel irányította, és útmutatása, biztatása nyomán ez a dolgozat megszülethetett.
Hálával emlékezem meg itt dr. Ágoston Ferencről és dr. Bura Lászlóról, akik tudásukkal,
szakismereteikkel

kísérték

fáradozásaimat

s

akikkel

rendszeresen

konzultálhattam

útkereséseim során. Külön köszönet illeti dr. Máté Róbertet és Hankovszky Ferencet, akik a
német szakirodalom, azaz a müncheni és a freiburgi könyvtárak forrásanyagainak elérésében
nyújtottak nélkülözhetetlen segítséget. A számítógépes szerkesztés és a korrekciós
feladatokhoz nyújtott segítségért Debreczeni Évát különös köszönet illeti. A dokumentációs
munka szövevényes feladatai közben a Caritas munkatársaiban, az egykori kollégáimban
találtam készséges segítőtársakra, akiknek támogatását, a rám fordított időt ezúton is
köszönöm. Végül köszönetet mondok Ft. Schönberger Jenő püspök úrnak és közeli
püspökségi munkatársaimnak, kik az évek során közvetve vagy közvetlenül támogattak,
bátorítottak, elfoglaltságaim iránt megértést tanúsítottak.
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1. A CARITAS TEOLÓGIÁJA
1.1. A Caritas kifejezés etimológai és teológiai magyarázata
1.1.1. A Caritas etimológiai magyarázata
A caritas latin szó magyarra fordítása, etimológiai értelmezése a különböző
szótárakban változó és olykor nem is a leghelyesebb, némelykor súrolja az esetlegesség
határait, ezért kell tüzetesebben megvizsgálnunk, mit is takar valójában e kifejezés jelentése.
Az Idegen Szavak Szótára szerint a „caritas” jótékonyságot, emberszeretetet jelent1.
A „caritas” magyarra fordítóinak etimológiai értelmezésében továbbá megtalálhatjuk
a következő szavakat: könyörület, könyörületesség, jótett, jótékonyság, jóság, emberszeretet,
drágaság, alamizsna.2
A hét erény közül a „caritas” a legnagyobb erények egyike3.
A „caritas, charitas” a latin „carus” = kedves, drága főnevesített alakja. Sevillai szent
Izidor (+636) a görög „kharisz = kegyelem” szóval hozta tévesen összefüggésbe. Innen ered
a „charitas” írásmód, amely a 20. század elejéig volt használatos. A caritas a latin íróknál (pl.
Cicero) egy dolog ára, értéke, vagy átvitt értelemben (főleg a családon belül) egymás, az
elöljárók és a haza iránti megbecsülés.4 – A Szentírásban, főként az Újszövetségben a görög
„agapé” megfelelője, a keresztény „szeretet” szava. Ma három értelemben használjuk: 1.
Isten szeretete, mely Krisztus és a Szentlélek által kiáradt a szívünkbe, s ennek erejével
szeretjük Isten és felebarátainkat (vö. 1Jn 4,7; Róm 5,5). – 2. Az egyes keresztény irgalmas
szeretete a szegények és rászorulók iránt (alamizsna, irgalmasság). – 3. A katolikus egyház
szervezett jótékonysága, s ennek szolgálatában álló szervezetek és egyesületek5. A
továbbiakban erről a Caritasról beszélünk.

1

BAKOS Ferenc–PÉNTEK János–TEISZLER Pál (Szerk.), Idegen szavak szótára, Kriterion, Bukarest 1979, 109.
GYÖRKÖSY Alajos (Szerk.), Latin–Magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest 1994, 89.
3
A hét erény összefoglaló néven ismert allegorikus csoportot nőalakok alkotják (nevük a latinban, mint minden
elvont főnévé, nőnemű). Két részre oszlanak: az egyik csoport az ókori eredetű, négy sarkalatos (kardinális)
erény: Iustitia (Igazságosság, attribútumai: bekötött szem, kard, korona, mérleg), Fortitudo (Bátorság, Erő: kard,
páncél, oroszlán – Héraklész oroszlánjának survivalja), Prudentia (Bölcsesség: kígyó, tükör, két vagy három fej,
könyv), Temperantia (Mértékletesség: két edény, amelyek tartalmát egybevegyíti, homokóra, óra, égő fáklya,
korsó víz, galamb, kard a hüvelyben). Az ún. teológiai (isteni) erények: Fides (Hit: kehely, kereszt), Spes
(Remény: fölfelé irányuló tekintet, zászló, főnix, bőségszaru, korona), Caritas (Szeretet: bárány, gyermekek,
fáklya, koldus, lángoló szív); olykor negyedikként társul melléjük Humilitas (Alázat: galamb, teve). SZEPES
Erika, A mítosz: egy fogalom jelentésváltozásai, in: ESŐ, Szolnok 2006, IX. évf. 3. sz.
4
REISCH, Erick, Caritas(wesen), in: Sacramentum mundi, I , Herder, Freiburg 1967, 699–709.
5
BORGMANN, Karl, Caritas, in: Lexikon für Theologie und Kirche, II, Herder, Freiburg i. Br. 1958, 941-947;
2
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1.1.2. A Caritas teológiai magyarázata
Teológiai értelemben megállapíthatjuk, hogy a caritas kifejezést a Bibliában
elsősorban szeretetként kell értelmezni, mint azt Szent János kijelenti: „Deus caritas est” (1Jn
4, 8). Erről írta 2005. december 25-én első enciklikáját XVI. Benedek pápa, amelyben a
szeretet szó sokféle jelentését taglalja:
„Isten irántunk való szeretete az élet egyik alapkérdése, és nagyon fontos kérdéseket
vet föl arra nézve, hogy kicsoda az Isten, és kik vagyunk mi magunk. Mindenekelőtt azonban
egy nyelvi probléma állja utunkat. A «szeretet» szó napjainkban a legtöbbször használt és
leginkább félreértett szavak egyikévé vált, melyhez nagyon különböző értelmezések
kapcsolódnak.”6
Bár Istenben minden képesség azonos magával az isteni lényeggel, a legvégső
kijelentés Istenről mégis az, hogy Isten a szeretet (1Jn 4,16). Atyasága azt jelenti, hogy ő
maga a személyes szeretet. A teremtés ősoka nem Isten mindenhatósága, hanem atyasága,
vagyis önzetlen szeretete. A teremtés így nem az isteni hatalom kiterjesztése, egyfajta
„birodalomfoglalás”, hanem szeretetéből fakadó és mindenhatóságának teljes erőbevetésével
készített ajándék.7
A szeretet Istennél kezdődik, mert Ő annak forrása. Nem csupán arról van szó, hogy
Isten szeret bennünket, hanem arról, hogy Isten természete önmaga a szeretet. Isten
legfontosabb jellemvonása a szeretete, és ebbe beletartozik minden cselekedete.
Ha egy személy szeret valakit, annak oka szeretetének tárgyában keresendő, szeretete
azt fejezi ki, hogy az adott személyt valamilyen okból érzelmileg vonzónak találja. Isten
szeretete azonban nem irántunk érzett vonzalma, emberi indítóokok vagy cselekedetek
eredménye. Isten azért szeret, mert szeretetének tárgyául választott, tudatos döntéssel,
amelyet Isten az örökkévaló múltban tervezett el és valósított meg. Isten szabad
elhatározásából szeret bennünket, és cselekedeteiben mutatja meg irántunk való szeretetét: 8
„Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi
nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt,

6

XVI. BENEDEK Deus caritas est kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diákonusoknak, az Istennek
szentelt személyeknek és minden krisztushívőnek a keresztény szeretetről, Szent István Társulat, Budapest 2006,
7.
7
BARSI Balázs, Hitünk foglalata, Szent István Társulat, Budapest 2003, 139.
8
TÜCK, Jan-Heiner, „Csak a szeretet hiteles”. Változatlanul aktuális szempontok a mai teológiának, in: Vigilia
2005/6; SÜNDERMANN, Gerhard, Zur geistlichen Dimension von Caritas, Lambertus-Verlag, Freiburg im
Breisgau 2007, 25.
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hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak
tett.” (MTörv 7,7-8).
A görögben az „agapé”9 szó fejezi ki Isten szeretetét a teremtett világ és benne az
ember felé. Ilyen szeretetre csak Isten képes. Ennek a szeretetnek nincsen szükségszerű oka,
nem valamilyen vonzó tulajdonságra adott érzelmi válasz – ez a szeretet tökéletes, hiánytalan
és befolyásolhatatlan. Nem lehet kiérdemelni, pusztán az isteni akarat megnyilvánulása, Isten
jellemének lényege. „De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg szeretetét irántunk,
hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is – így kegyelemből kaptátok a
megváltást” (Ef 2,4-5).
Az etikai alkalmazás szempontjából alapvető a kereszténység központi hitvallása,
miszerint „Isten a szeretet” (1 Jn 4,8.16), pontosabban agapé, caritas. János, e levél szerzője
minden bizonnyal úgy döntött, hogy Isten lényegét, amennyiben az Szeretet, ne az eros, sem
pedig a philia szavakkal jelölje meg, hanem az agapé szóval, amelyet az egész korabeli görög
irodalomban az Újszövetség használt a leggyakrabban és a leghatározottabb értelemben. Az
eros ösztönös, vágyódó, a szeretett tárgy, gondolat vagy személy birtoklására törekvő
magatartás. A philia teljes mértékben baráti szeretet, amely az egymást szerető alanyok
kölcsönösségén és egyenrangúságán alapszik. Az agapé szabadon és spontán módon
önátadásra, ellenszolgáltatásra nem számító, ajándékozó, sokszor meglepetésszerűen
megnyilatkozó odafordulás a szeretett alanyhoz. Isten mivoltát János evangélista az ún.
„felebaráti” szeretet formájában írja le, amely arra késztet, hogy „előbb szeressük” a másikat,
nem várva, hogy ő kezdeményezzen; amely nem kizárólag szeretetreméltó embertársak felé
fordul; amely nem merül ki érzelmekben, hanem tettekben is megnyilatkozik; amely jóbanrosszban elkíséri a másikat. Ez a fajta szeretet jellemző analóg módon Istenre.10
Ha Isten maga a tökéletes önátadás, akkor képmása, az ember is önátadásra képes, sőt
arra rendelt lény. Csakis a caritas felsőfoka – summa perfecta caritas – felel meg az isteni
lényeg kifejezésére. Pontosabban az a felismerés, hogy Isten öröktől fogva létező,

9
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határtalanul önzetlen, önátadó és a másik másságát akaró, elfogadó szeretet.11 Ha ezzel
összekapcsoljuk a Szentháromság titkát, az ember közösségi létének gyökeréhez jutunk el.
Lenni annyi, mint kapcsolatban lenni. Az egyén és a közösség koegzisztens valóságok. Minél
mélyebben vesz részt a személy a közösség életében, annál gazdagabb lesz saját embersége.
„Ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34) — a szeretet
elfogadásának és továbbadásának dinamikája az erkölcsi élet alapfeltétele, akárcsak a ki- és
belégzés ritmusa minden életjelenség számára.12
A „szeretet” szónak sokféle jelentése létezik: beszélünk hazaszeretetről, hivatásszeretetről, barátok közötti szeretetről, a munka szeretetéről, a szülők és gyermekek közötti
szeretetről, a testvérek és rokonok közötti szeretetről, a felebaráti szeretetről és az Isten iránti
szeretetről. E sokféle jelentés közül kiemelkedik a férfi és a nő egymás iránti szeretete,
melyben a test és a lélek összjátéka szétválaszthatatlan, és az embernek a boldogság ígéretét
adja. Ez a szeretet ellenállhatatlannak látszik mint az általánosan értett szeretet őstípusa,
amely mellett első látásra minden egyéb szeretet elhalványul. Itt vetődik föl a kérdés: vajon a
szeretetnek mindezen formái végső soron valamiképpen összetartoznak-e, és a szeretet –
minden látszólagos különbözőségben – valójában egy-e; vagy csak mi használjuk egy és
ugyanazt a szót teljesen különböző dolgok jelölésére?13
A férfi és a nő közötti szeretetnek, mely nem gondolkodásból és akarásból fakad,
hanem az egész embert egyszer csak hatalmába veszi, a görögök az érosz nevet adták. Az
Ószövetség az érosz szót csak kétszer használja, míg az Újszövetségben egyáltalán nem
fordul elő. A szeretetet kifejező három görög szó közül – érosz, philia (baráti szeretet), agapé
– az újszövetségi iratok az agapét részesítették előnyben, mely a görög nyelvhasználatban
mellőzött volt.14
A baráti szeretet (philia) fogalmát a János-evangélium használja, és elmélyítette
ennek jelentését, hogy a Jézus és tanítványai közötti kapcsolatot kifejezze.15
Spirituális szempontból kutatni az érosz szó tartalmát vagy azt értelmezni nagyon
nehéz, mert semmiféle teológiai megalapozása nincsen. Az érosszal sem a múlt, sem a jelen
teológiája nem foglalkozik. Ennek ellenére nem érdektelen keresztény szempontból
megvizsgálni az érosz spirituális jelentését, mert a biblikus hitben és a keresztény hitben nem
lebecsülendő szerepet játszott. Az általános felfogás szerint az érosz az egymás iránt
11
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azonosan érző, szimpatizáló emberek szeretete és vonzalma, de lehet a nagyobb iránti
viszonzatlan vonzódás is. Ezzel szemben a keresztény szeretet radikálisan más: az érosszal
ellentétben az alacsonyabbrendűhöz, a szegényhez fordul, kiáll a nem szép, az erotikus
értelemben nem vonzó lény mellett is. 16
A szeretet fölemelkedéséhez és belső tisztulásához hozzátartozik, hogy a szeretet
véglegességet akar, mégpedig kettős értelemben: a kizárólagosság értelmében – „csak ez az
egy ember” –, és az „örökre” értelmében. Az egész létezést átfogja, minden dimenziójával
együtt, az idő dimenziójában is. Ez nem is történhet másképp, mert a szeretet ígérete a
véglegességre irányul: a szeretet az örökkévalóságra irányul. A szeretet „eksztázis”, de nem a
mámorító pillanat értelmében eksztázis, hanem úgy, hogy állandó út a magába zárkózó énből az én szabad elajándékozására, az önátadásra, s éppen ezáltal önmaga megtalálására, sőt
Isten megtalálására: „Aki meg akarja menteni az életét, el fogja veszíteni; aki pedig elveszíti,
meg fogja azt találni” (Lk 17,33) – mondja Jézus. E szavak több változatban visszatérnek az
evangéliumokban (vö. Mt 10,39; 16,25; Mk 8,35; Lk 9,24; Jn 12,25). Jézus e szavakkal a
saját útját írja le, mely a kereszten át a föltámadásba visz – a búzaszem útját, amely a földbe
esik és meghal, és így hoz bő termést; de saját áldozatának és az abban tökéletessé váló
szeretetének központja felől nézve a szeretet és általában az emberi lét lényegét is leírja.17
Végsősoron a „szeretet” egyetlen valóság, de különféle dimenziói vannak – hol az
egyik, hol a másik oldala lép határozottabban előtérbe. Ha azonban a két oldal egymástól
teljesen eltávolodik, a szeretetnek a karikatúrája, vagy legalábbis csonka formája áll elő.18
A caritas mint a szükséget szenvedő hittestvérek és felebarátok felé történő fordulás
az igehirdetés és a szentségkiszolgáltatás mellett az egyház nélkülözhetetlen alapfunkciói,
feladatai közé tartozik. Jézus felebaráti szeretetre történő felhívása elsősorban az egyes
keresztényeknek szól, de kezdetektől fogva az egyház ezt a felszólítást úgy is értelmezte,
mint közösségi, azaz szervezett Caritas-feladatot.19
A caritas kifejezés megfelelőjeként az evangélikus egyház és általában a protestáns
felekezetek a diakónia szót használják, mely eredetileg a szeretetből fakadó szolgálatot
jelentette, egyre gyakoribb használatra talál a katolikus egyházban és teológiában is az újabb
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időkben, amit egyrészről az őskeresztény terminológiához történő visszatérésként, másrészről
a növekvő ökumenizmus gyakorlati eredményeként kell értelmezni.20
Másrészről a két kifejezés – diakónia és caritas – gyakorlati használatban történő
fúziójának is tanúi lehetünk, jóllehet ennek magyarázata nehézségeket vet fel, mivel mindkét
kifejezésnek megvan a maga történelmileg és teológiailag differenciált jelentése. A
konfesszionális vonatkozások is jelentőséggel bírnak, mert az idők során a két kifejezés
nemcsak teológiai tartalom tekintetében mutat különbségeket, de profil szempontjából is,
hiszen a „Caritas” a katolikus egyház, a „Diakónia” pedig az evangélikus egyház legnagyobb
segélyszervezete, s ez a szerep kristályosodott ki mind a közfelfogásban, mind a médiákban
is.21
Azonban közös tartalmilag a „Caritas” és a „Diakónia” mint szervezet szempontjából
az, hogy mindkét felekezet esetében a felebaráti szeretet konkrét és szervezett gyakorlatát
jelöli.22
Annak a törekvésnek, hogy a Caritas a Diakónia kifejezést szinonimaként használjuk,
a méltányolandó aspektusok mellett megvannak a maga korlátai, hiszen e kifejezések már
jelentésüket tekintve is más alapvető kategóriát képviselnek: caritas – szeretet; diakónia –
szolgálat, annak ellenére, hogy nincs keresztény szeretet szolgálat nélkül és nincs keresztény
szolgálat szeretet nélkül.23
A végső kérdés, hogy melyik kifejezés használata alkalmasabb az egyház
szeretetszolgálati tevékenységének jelölésére, azt a jövő gyakorlata fogja bizonyára
eldönteni, addig is marad az írott és szóbeli kommunikációban a két kifejezés analóg
használata.
Jóllehet Jézus közvetett módon semmiféle szociális vagy gazdasági reformot, vagy a
társadalmi rend átalakítását szolgáló rendelkezést nem írt elő, az örömhír alapnormái és az
evangélium hirdetése nyomán született spiritualitás jelentős módon befolyásolta és
átalakította az emberközi kapcsolatokat, azokon belül is elsősorban a szolidáris cselekvés
alapjait a szükséget szenvedő embertárssal szemben.24
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A caritasnak és diakóniának mint a keresztény szolgálatnak és szeretetnek a
legbensőbb lényegét Jézustól, a legelső és legfőbb diákonus személyes példájából lehet
megérteni (Mk 10,35–45).25
Különös jelentőségük van még ebben a kontextusban a következő perikópáknak:
- a lábmosás jelenete a János evangéliumban (Jn 13,1–20), ahol Jézus egy rabszolga
feladatát végzi el és ennek a szolgálatnak a követésére szólítja fel tanítványait is: „Példát
adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétel meg” (Jn 13,15).26
- az utolsó ítéletről szóló példabeszéd (Mt 25,31–46), melyben Jézus az ítélet
mértékéül a szegények, elnyomottak iránti irgalom formáinak konkrét megnyilvánulásait
állítja. Ez az imperatívuszban tett felhívás a közösségre vonatkozó utalás is, hisz a hit
közösségi ügy. Jézus beszéde egyedülálló történelmi megnyilatkozás, mivel azonosul minden
szükséget szenvedő emberrel vallástól, nemzetiségtől függetlenül: „amit a legkisebb
testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). A kereszténység történetében
a felebaráti szeretet gyakorlására vonatkozóan különleges motivációs erővel bír az a tény,
hogy a hívő keresztény minden emberben magával Jézussal találkozik. 27
- a Mammon szolgálatáról és a gondviselésről mondott példabeszéd az evilági
értékrendet teszi relatívvá, viszonylagossá és az istenország adta szabadságra, valamint az
eszkatológikus időre hívja fel a figyelmet (Mt 6,24–34). Ezáltal Jézus örömhíre – anélkül,
hogy szociális programot írt volna elő – mélyreható, társadalmat átalakító szociális
változások folyamatát indította el, mivel a kereszténység „a gondolkodásmód forradalma”, a
karitatív felelősség, az új értékek felvállalása által olyan változásokat eszközölt, mely az
ókori világ társadalmát alapjaiban alakította át.28
A szeretet szó magyarázata a filozófusokat sem hagyta nyugodni, egyesek közülük az
Isten és ember közötti kommunikációban vélik felfedezni a lényegét.
A bibliai és a zsinati Isten-kép központi eleme „Isten önközlése”, ahogy Rahner
nevezte.29 Rahner első olvasatban úgy értelmezte, mint Isten közvetlen és boldogító látását,
misztikus találkozást, amelyben „az adakozó és az adomány” egybeesnek. Isten ajándéka
25
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önmaga. Rahnernél „Isten önközlése” egyetlen fogalomba tömöríti a kinyilatkoztatás
Bibliából ismert sokszínű és sokrétű képeit Isten és a Világ viszonyáról. Az alapvető tézis az,
hogy Isten mint Szeretet az, aki önmagát – bár végtelen és önmagának elégséges – közölni
tudja és szabadon akarja, és ezért mint Teremtő okozója a másik címzettnek, aki önközlésének célja a kegyelem aktusában. A Teremtés lehetősége így az önközlés mozzanatává válik,
az önközlés ennek előfeltétele, és ez az önközlés az Első és a Mindent Átfogó: Isten
szeretet.30
A szeretet tehát a kommunikáció másik neve. Nem pusztán egy tartalom, üzenet
közlése, hanem önmagunké, és ezért csak személyek között lehetséges. Isten esetében a
tartalom azonos az önközléssel, hisz Isten csakis önmagát közölheti. Az emberi kommunikáció, bár önmagában tökéletlen, erre a tökéletességre törekszik, efelé halad, anélkül, hogy
elérhetné.31
A keresztény etikának és a caritasnak mint az Isten- és a felebaráti szeretetnek a
kapcsolatáról születtek tanulmányok, melyekben kijelentik: az etika elmélete közösségben
megvalósuló és konkretizálódó erkölcsi gyakorlattá alakult át, úgy, hogy a filozófia
értelemtávlatát meghaladta és felváltotta a tényleges cselekvés, mégpedig azáltal, hogy az
erkölcs egésze Isten és a felebarát szeretetének kettős parancsában összpontosult, vagyis a
kereszténység meggyőző ereje abból származott, hogy a hitet összekapcsolta az ésszel, s a
cselekvés irányát a caritas-ban, a szenvedők, a szegények és a gyengék szeretetteljes és
feltételt nem ismerő gondozásában jelölte meg. Ebből fakadt a kereszténység ereje.32
„Az Egyház minden tevékenysége annak a szeretetnek a kifejeződése, mely az ember
egyetemes javára törekszik: az Ige evangelizációja és a szentségek által – ami a maga
történelmi megvalósulásában gyakran hősies vállalkozás –, és az emberi élet és tevékenység
különböző területein a fejlődés támogatásával. Így a szeretet az a szolgálat, melyet az Egyház
azért végez, hogy az emberek testi szenvedései és anyagi nyomorúságai elől se térjen ki.”33
„Ha a szeretetet látod, látod a legszentebb Szentháromságot” – írta Ágoston.34
„Szent Pál a szeretethimnuszában tanítja (1Kor 13), hogy a szeretet mindig több a
puszta cselekvésnél: „Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet
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is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem”(13,3). E himnusznak
Magna Chartának kell lennie mindenfajta egyházi szolgálat számára: benne össze van
foglalva minden gondolat, melyet jelen írásomban a szeretetről kifejtettem. A gyakorlati
cselekvés túlságosan kevés, ha nem válik benne érezhetővé az ember iránti szeretet, mely a
Krisztussal való találkozásból táplálkozik. A másik ember szükségében és szenvedésében
való személyes, benső részvétel önmagam odaadásává válik: hogy az ajándék ne alázza meg
a másikat, nemcsak valamit kell adnom magamból, hanem egész valómat kell odaadnom
neki, mint személynek kell az odaadásban jelen lennem.”35
A szeretetre – a caritasra – mindig szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is. Nincs olyan igazságos államrend, mely fölöslegessé tehetné a szeretet szolgálatát.
Nem mindent szabályozó és uraló államra van szükség, hanem olyan államra, mely a szubszidiaritás elvének megfelelően nagylelkűen elismeri és támogatja a különböző társadalmi
erőkből született kezdeményezéseket, melyek összekapcsolják a spontaneitást a segítségre
szoruló emberekhez való közelséggel. Az Egyház ilyen eleven erő: él benne a Krisztus Lelke
által ébresztett szeretet, mely az embereknek nemcsak anyagi segítséget, hanem lelki erősítést és gyógyítást is nyújt, melyre gyakran nagyobb szükség van, mint az anyagi
támogatásra.36
„Aki igazán szeret: az cselekedete közben egyedül a másikat látja, azt, akit szeret,
egyedül azt, akit meg kell segítenie. Teljes személyiségünkkel belefeledkezünk a másik
bajába, ahogy az is egész személyiségét átengedi e totális személyiségcserének. A felebaráti
szeretet öntudatlan és néma marad. A felebaráti szeretetet mindig jellemzi a szabadság isteni
megtapasztalása. Jutalom várásának se lehet benne helye. Az igazi felebaráti szeretetnek saját
magam, a másik ember, maga Isten ott helyben a rögtöni jutalma. A valódi felebaráti szeretet
a gyermeki ártatlanság állapotába helyez vissza. Hozzá arányítva a jótékonykodás a nagy
evangéliumi erénynek csak felszíne, s míg e felszín akár el is tűnhet, a mélysége egyre
sürgetőbb és nélkülözhetetlenebb.”37
1.2.

A Caritas teológiája az Ószövetségben

A Biblia nélkülözhetetlen forrása a társadalmi együttélés valláserkölcsi alapelveinek.
Bár a társadalom későbbi korokban felmerülő bajai ismeretlenek voltak, a bibliai szociális
35

XVI. BENEDEK, Deus caritas est, 44.
XVI. BENEDEK, Deus caritas est, 34–35.
37
PILINSZKY János, Jótékonyság és felebaráti szeretet, in: Új Ember 1965. február 14.
36

23

értékrend egyre elmélyültebb, szakszerűbb tanulmányozása mind teljesebb értelmezéséhez,
megértéséhez vezetett, s így a változó korok változó problémáiban is biztos eligazításul
szolgált az emberi és keresztény együttélés építgetéséhez.38
Az Ószövetségben a Teremtés könyve a katolikus társadalomtan nélkülözhetetlen
irányelveit közli.39
Ma már senki sem kérdőjelezi meg azt a tényt, hogy az Ószövetség erkölcsisége
jelentősen meghaladja a többi ókori közel-keleti nép vallási dokumentumaiban tükröződő
erkölcsiséget. A vallás és az erkölcsiség kapcsolata a zsidókon kívül más népeknél is
megjelenik az ókori Közel-Keleten. Más ókori vallásokban az istenek az erkölcs őrei –
jóllehet ezt gyakran konvencionálisnak tűnő nyelvezettel fejezik ki, mégsincs okunk azt
hinni, hogy a konvenciók mögött nem valódi meggyőződés húzódik meg. A különbség ezek
között az ókori elképzelések és az izraeli hit között két alapvető pontban foglalható össze: 1)
más vallásokban az istenek nem forrásai az erkölcsi alapelveknek vagy az erkölcsi
kötelességnek; 2) maguk az istenek nem tanúsítanak erkölcsi magatartást. Ezáltal az
erkölcsiség csupán konvencióvá lesz, és az erkölcsi kötelezettség mindössze a közösség
táradalmi nyomására alakul ki, mivel a közösség a társadalmilag elfogadhatatlan viselkedést
elutasítja. Annak ellenére, hogy a szakirodalom egyértelmű összefüggést lát a vallás és az
erkölcs között, a többi közel-keleti nép erkölcsisége nem emelkedik a humanizmus fölé. Egy
ószövetségi zsidó számára azonban elképzelhetetlen, hogy Jahve engedne a bűnnek: ő a
legmagasabb fokon képviseli azt az erkölcsiséget, melyet teremtményeire nézve is
kötelezőnek tart. Izraelben a vallás és az erkölcs szétválaszthatatlan.
Az Ószövetségben különleges tisztelet övezi az emberi személy becsületét és
méltóságát. Ez a tisztelet a szolgákkal való bánásmódban is megmutatkozik: abban, hogy
más ókori törvényekhez képest ritka a halálbüntetés, nem alkalmazzák a kínzást és
megcsonkítást, és fenntartják, hogy a közösség minden tagjának egyenlő törvényes jogai
vannak. Ezek a jogok az Izraelben lakó idegenekre is kiterjednek. Eszerint az emberi
méltóság tisztelete az emberi természet és az Isten viszonyáról alkotott ószövetségi zsidó
meggyőződéshez kapcsolódik.40
Isten a saját képére alkotta meg az embert, Isten képmásának teremtette őt (Ter. 1,
27.), ez az isteni alkotás értelmes, szabad és önmagáért felelős embert hozott létre, aki a
38
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legértékesebb lény, a teremtés koronája, központja. Ez a tulajdonképpeni gyökere az ember
általánosan tekintett rangjának, méltóságának.41
„Hajtsátok uralmatok alá a földet, műveljétek, fejlesszétek és őrizzétek” (Ter. 1, 28,
Ter. 2, 15.), a mindeneket létrehozó Úristen a teremtés gondozását az emberre bízta. Ezt teszi
fizikai és szellemi munkájával, ami tulajdonképpen emberi kibontakozásához is hozzájárul.42
Egyben kimondja a földi javak egyetemes rendeltetését, mert ezek minden ember, minden
következő nemzedék boldogulásának előmozdítására léteznek.
„Segítőtársat adott neki” (Ter. 2,20), Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, s
ezek majd elhagyják anyjukat és apjukat és „egy test lesznek” (Ter 2, 24.). És meghagyta
nekik az Úr: „szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet” (Ter. 1, 28).
Az ember az Úristen akaratából nem magának szánt lény, hanem a természetes
élettere a közösség, a társadalom. Ennek kezdete pedig a család, az alapvető közösség, a
házastársak egymás boldogítására és az élet továbbadására törekvése. A családokból
kiindulva, a társadalmi kapcsolatok univerzális viszonylatban egyre tágulnak, bővülnek a
szomszédságon, a nemzeti és kontinentális társadalmakon át, egészen a világtársadalomig,
azaz a népek egyetemes családjáig. Azonban a társadalmi élet természetes velejárója az
egymástól

való

kölcsönös

függés,

az

együttműködés

és

az

egymásért

való

felelősségvállalás.43
Igen fontos megérteni, hogy a Szentírásban felvázolt bibliai emberkép nem csupán
isteni elgondolásnak, nem csupán szép eszmének, nem filozófiának tekintendő, hanem
eredeti és egyedüli érték, minden emberben élő és létező valóság. Csak a veleszületett jogait
kell elismerni, és a történelmi fejlődés szükségletei szerint továbbiakkal kiegészíteni,
garantálni, így lesz ez az isteni alkotás egy emberszolgáló és emberboldogító társadalom
rendezőelve. Azonban ahol ezt az embert nem fogadják el, ott önzés uralkodik, az anyagi
javak bálványozása jelenik meg, az embert elnyomják, és kiszorul az élet lehetőségeiből.44
A „testvér” szó ószövetségi értelemben azokat az embereket jelenti, akik ugyanabból
az anyaméhből származnak (Ter 4,2), de alkalmazott értelemben a héber nyelv használja ezt
a szót ugyanazon család (Ter 13,8; Ter 10,4), ugyanazon törzs (2Sám 19,13), ugyanazon nép
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(MTörv 25,3), Bír 1,3) tagjaira. A hús kötelékén alapuló testvériség mellett a Biblia ismer
lelki jellegűt is, melynek kapcsa a hit, a szövetségkötés által létrehozott testvériség (Ám 1,9;
1 Kir 20,32; 1 Mak 12,10).45
Az ószövetségi kinyilatkoztatás nem abból a meggondolásból indul ki, hogy minden
ember testvér a teremtettségtől fogva, de ugyanakkor nem utasítja el az egyetemes testvériség
eszméjét sem.46
Izrael népe a testvériség hosszú iskoláját járja, hisz az Ábrahám fiai közötti
testvériségnek az ugyanazon Istenbe vetett hit és ugyanazon szövetséghez való tartozás az
elsődleges alapja. De az effajta testvériség eszméjének a megvalósítása is szüntelenül az
emberszív keménységébe ütközik, az izraelita társadalom messze marad tőle a próféták
meglátásai alapján. A bölcsek is kihangsúlyozzák az igaz testvériség jelentőségét és
emlékeztetnek arra, hogy nincs fájdalmasabb érzés, mint mikor a testvérek cserbenhagyják az
embert (Péld 9,7; Jób 19,13), az igaz testvér azonban a bajban és megpróbáltatásban is kitart
és hűséges (Péld 17,17), aranyért sem lehet odaadni (Sir 7,18), mert „erős vár a testvér, akit
testvére segít” (Péld 6,19) és szereti az egyetértést (Sir 25,1). „Ó mily édes a testvéreknek
együtt lakni” (Zsolt 133,1).
Isten mindenkor megértést és gyöngédséget mutat az emberi gyengeséggel szemben,
de joggal várja el a maga részéről, hogy az embernek is irgalmasnak kell lennie felebarátja
iránt.47 A bűne tudatára ébredt és az Isten irgalmára szoruló ember azzal mutatja ki
nagylelkűségét és háláját, hogy – Teremtőjét utánozva – a szegények, az özvegyek és az
árvák védelmezője, segítője lesz.48
Az emberek egymáshoz való viszonyának az alapja: „jóságot és igazságot tenni” (Ter
47,29; Józs 2,14), az igazságosságot gyakorolni. Az igazságosság a Biblia nyelvében több
más hasonló kifejezés közeli rokonaként jelenik meg: egyenesség, igazlelkűség, tökéletesség
stb.49 Isten az igazságosság, a feddhetetlenség, a szentség mintaképe, és a népek és egyének
számára is úgy jelenik meg, mint aki büntet vagy jutalmaz, kinek-kinek a cselekedetei
szerint.
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A zsidó nép kialakulási és nemzetté válási folyamata az egyiptomi fogságból való
szabadulás és a pusztai vándorlás történetében gyökerezik. E történet célja tulajdonképpen az
együvétartozás tudatának kifejlesztése és megerősítése volt. Az úton levés ideje alatt ugyanis
az egész nép egy többé-kevésbé egynemű közösséget alkotott, a letelepedéskor pedig
mindenki részesült az "Ígéret földjéből".50 A tényleges néppé válás folyamatával
párhuzamosan azonban óhatatlanul kialakultak bizonyos társadalmi egyenlőtlenségek is. A
valós helyzettel számolva, az ószövetségi iratok első perctől rendkívüli figyelmet szentelnek
a legtörékenyebb, legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok védelmének, melyek az
özvegyek, az árvák és az idegenek – vagyis mindazok, akik a korabeli társadalom gazdasági
rendszerének a peremén élnek.
A Kivonulás könyvében (22,20-23) Jahve így szól Izrael fiaihoz: "Az idegent ne
használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Az özvegyet és árvát
ne sanyargassátok.”
A próféták gyakran elítélik az elkövetett igazságtalanságokat, a királyok és gazdagok,
hatalmasok kapzsiságát, a szegények, ártatlanok elnyomását, és előrejelzik, hogy e bűnök
miatt szerencsétlenség szakad a népre, büntetés éri utol az elkövetőket. A fogság előtti
klasszikus prófétákat hangsúlyos szociál-erkölcsi tanításuk miatt olykor „szociális
prófétáknak” nevezik. Ennek oka az izraelita próféta feladatában keresendő, aki a nép
lelkiismeretét képviselte. A próféták szociális tanítása helyére kerül, ha Izrael történetének
hátterében szemléljük. A próféták ragaszkodtak a kiválasztás és a szövetség eszméjében
gyökerező szociális erényekhez, amikor egy ismert, bár sokszorosan elfelejtett erkölcsiséget
idéztek fel. A szegény ember nem azért igaz, mert szegény, azonban tagadhatatlan az az
egzisztenciális tény, hogy a szegénység gyakran társul igazságtalan elnyomással: mások
gonoszsága teremtette ezt a helyzetet, és a próféták minden igyekezete éppen e gonoszság
ellen irányult. Olyan szociális és erkölcsi követelményeket hirdettek, amelyek alapja
Jahvénak az Izraelt megalkotó történelmi tetteiben keresendő, s ezzel az ószövetségi
üdvtörténet

legkiválóbb

megalapozóinak

bizonyultak.51

A

próféták

következetes

szemrehányásai nyomán egyre inkább tudatosul az igazságtalanság erkölcsi és vallási
dimenziója, mely nem csupán a szokások és hagyományos szabályok egyszerű áthágását,
hanem Isten szentségének a meggyalázását jelenti.
A zsidó szeretetszolgálatnak alapja az ószövetségi hit központjában nyugszik és abból
táplálkozik, mely a testvéri szeretet gyakorlásának szükségességét úgy értelmezi és éli meg,
50
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mint Isten akaratát és mint Isten parancsának teljesítését. A zsidó felfogásban a testvéri
szeretet megélésének módjai az Ószövetség kinyilatkoztatott szent iratainak etikai
kijelentéseiben fogalmazódnak meg és foglaltatnak össze, vagyis a hit és a cselekedet egy
tőről fakadnak.52
Nem véletlenül váltott ki heves tiltakozást Gerhard Uhlhorn állítása: „A Krisztus
előtti világ egy szeretet nélküli világ.”53 E kijelentés voltaképpen téves, hiszen az ószövetségi
kinyilatkoztatásban

szereplő

szeretetgyakorlatra

vonatkozó

kijelentések,

parancsok

lényegesen járultak hozzá az újszövetségi szeretetszolgálat gyakorlatának kialakulásához,
meghatározó módon befolyásolva a későbbi századok és a modern szociális kultúra és
szociális törvénykezés alakulását.
Az Ószövetségben két nagy szociális probléma létezett: az akkori társadalmi rendből
adódóan megengedett rabszolgatartás, valamint a szegénység, nyomorúság. Az első lábbal
tiporta az emberi személy mai értelemben vett méltóságát, a második pedig a földi javak
egyetemes használatából zárta ki a szerencsétlen embereket. A próféták védték a
szegényeket, árvákat, nincsteleneket, és az igazságosságot

mint érvet hangoztatva,

mindannyiszor ezeknek megsegítésére szólították fel hallgatóságukat. A tíz parancsolat arra
volt jó, hogy tiltó módon az emberi élet, a magántulajdon, az emberi becsület stb. jogait írja
elő, mivel ezek mind nélkülözhetetlenek voltak abban a korban ahhoz, hogy a társadalmi
együttélés tényleg emberi lehessen.54
Számos vonatkozás, utalás, utasítás, parancs rendelkezik a szegények, az özvegyek és
árvák, az idősek, az idegenek és a rabszolgák védelméről. (Lev 19,9–18). Az Ószövetségben
megfogamazott erkölcsi rendelkezések és parancsok vallási értelmezést kaptak és úgy élték
meg őket, mint olyan viselkedési módot, mely a cselekvő Isten magatartását tükrözi55 (Ex
34,6; Zsolt 103,8–18): „aki igazságot szolgáltat az árváknak és az özvegyeknek, szereti az
idegent, kenyeret és ruhát ad neki” (MTörv 10,18) „az árváknak atyja, özvegyek
védelmezője” (Zsolt 68,6). Az Ószövetség Istene tehát úgy nyilatkoztatja ki magát, mint aki a
szegények és elnyomottak oldalán áll, a szent iratok egy olyan Istent mutatnak be, akit
érdekel az evilági ember és a népek sorsa, aki számára az evilág és a túlvilág egymáshoz
tartozó valóság, melyeket nem lehet egymástól elválasztani.56
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A Biblia Istenétől idegen, távol áll a vallásosság individuumra történő beszűkítése,
hisz a kivonulás eseménye során Isten nem csupán az egyént, hanem egy népet mentett meg
(Ex 20,2), mely kiválasztatott, melynek földet, országot ajándékozott, melynek parancsokat,
törvényeket szabott, vallásgyakorlatokat írt elő, megszabta az együttélés alapvető
szabályait.57
Ilyen kontextusban igaz az a megállapítás, hogy: „a Jézus által hirdetett felebaráti
szeretet már az Ószövetségben megmutatkozik.”58
Jézus emberszerető magatartásmódjának megnyilvánulásai az Ószövetség ilyenszerű
gazdag hagyományára támaszkodnak, abban gyökereznek.59
Az együttérzéssel járó szociális gondokról az Ószövetségi Szentírás elsősorban akkor
beszél, mikor a szegénységről, szegényekről, gyengékről tesz említést.60
A szegényekről, a nélkülözésről, éhezőkről, ruhátlanokról, koldusokról, betegekről
gyakran tesz a Biblia említést, így a szegény szó olyan általános és átfogó kifejezés, mely
alatt az akkori társadalom elnyomottait, nélkülözőit, kitaszítottjait kell értenünk.61
A szegények jelentős helyet foglalnak el a Szentírásban és a héber nyelv szókészlete
elénk állítja, elevenen érzékelteti szánalmas seregüket: a „nyomorgó” (raš) mellett ott van a
„sovány” (dol), a „koldus” vagy lealázott (anî).62
A szegénység azonban, melyről a Biblia beszél, nemcsak gazdasági és társadalmi
állapotot tükröz, hanem belső, lelki magatartás is lehet.
A zsidó nép történelme folyamán nem tekintette a szegénységet lelki eszménynek,
sokkal inkább súlyos terhet, sőt megvetésre méltó állapotot látott benne és az anyagi
gyarapodásban, gazdagságban az Istenhez való hűség jutalmazását vélte felfedezni (Zsolt 1,3;
112,1–3).
Leplezetlen tényként állapítja meg az Ószövetségi Szentírás, hogy sok szegény a sors
vagy az emberi kapzsiság áldozata, ezek szorult, nyomorú helyzetét írja le Jób (24,2–12),
akiknek védelmére kemény, szókimondó megfogalmazásban igazán csak a próféták keltek.63
Ámosz „ordít” Izrael bűnei ellen (Ám 2,6; 4,1; 5,11), a próféták következetesen
leleplezik „az erőszakos rablást” (Ez 22,29), amely beszennyezi a földet. Tisztességtelen
57

LOHFINK, N., Armut in den Gesetzen des Alten Orients und der Bibel, 59.
CRÜSEMANN, F., Das Alte Testament, 69.
59
BÜTTNER, Gerhard–THIERFELDER, Jörg–WILD, Markus, Vorlesebuch Diakonie, Verlag Ernst Kaufmann, Lahr
1998, 13.
60
SCHWANTES, Milton, Das Recht der Armen, Frankfurt am Main 1977, 39.
61
LOHFINK, N., Armut in den Gesetzen des Alten Orients und der Bibel, 102.
62
LÉON-DUFOUR, X., Biblikus Teológiai Szótár, 1172.
63
KNIERIM, Rolf P., Sünde – II. Altes Testament, in: Theologische Realencyklopädie, 32, Bonn 2001, 365–372,
368.
58

29

csalás a kereskedelem (Ám 8,5; Oz 12,8), a földek összeharácsolása (Mik 2,2; Iz 5,8), a
gyengék leigázása (Jer 34,8–22; Neh 5,1–13), visszaélés a hatalommal és az igazságossággal
(Ám 5,7; Iz 10,1; Jer 22,13–17). A próféták a Törvényre hivatkoznak, mely számos konkrét
előírást tartalmaz a jótékonyságra, a szegények védelmére, szenvedéseinek enyhítésére, a
szociális magatartásra vonatkozóan (Kir 20,15; 22,21–26; 23,6), (MTörv 15,1–15; 24,10–15;
26,12).
Nem szűnnek meg hangoztatni a szegények jogait a bölcsességi könyvek sem (Péld
14,21; 17,5; 19,17), akiknek az Úr a védelmezője (Péld 22,22; 23,10), és az alamizsna a
hiteles vallásosság lényeges sajátossága (Tób 4,7–11; Sir 3,3–4,6). Az embertárs iránti
könyörület az Isten iránti hűség kifejeződése (MTörv 6,25), mert az csak akkor autentikus, ha
tettekben nyilvánul meg, és a tettek között fontos helyet foglal el a szükségben lévők
segítése, anyagi támogatása (Dán 9,16; Tób 3,2; Sir 16,14; 17,29), mivel az alamizsna az
ember felebarát iránti együttérzésének a megnyilvánulása, az ugyanakkor egyben Isten
jóságának az utánzása is.64
Az alamizsna gondolata egyidős a bibliai vallásossággal, mely kötelesség a testvérek
és szegények iránti részvétet sürgeti.65 A Törvény előírja az alamizsna különféle formáit:
aratáskor és szüretkor részt kell hagyni a tallózóknak (Lev 19,9; 23,22; MTörv 24,20; Rút 2).
Az ószövetségi Izrael agrártársadalom lévén, a föld terméséből élt és az egyén egzisztenciáját
a nagycsalád biztosította. Ha valami okból ez a szociális háttér megszűnt, a társadalom
részvéte tudta csak biztosítani az emberek életbenmaradását.66 Háromévenként tized jár
azoknak, akik nem rendelkeznek saját földdel: a levitáknak, idegeneknek, árváknak,
özvegyeknek (MTörv 14,29; Tób 1,8) a szegények igényeire nagylelkűen és figyelmesen kell
felelni (MTörv 15,11; Péld 3,27; 14,21; Sir 18,15). 67
Különös gondoskodásra szorultak azok az öregek, akik idős korukra gyermekek és
család nélkül maradtak, és ínséges időkben a környezetük számára terhet jelentettek.68
Az alamizsna, a szegények segítése az Ószövetségi Szentírás szerint nem lehet
egyszerű emberbaráti gesztus, hanem vallásos tett, a vallásosság megnyilvánulása kell hogy
legyen.
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A szegények és gyengék védelme és segítése a király kötelessége is, főleg akkor,
amikor igazságot szolgáltat nekik és jogaikat védelmezi (Jer 22,16; Zsolt 72,2.4.12–14).
A nagyobb ünnepek is alkalmat adnak a szegényekkel tanúsított bőkezűségre (Sám
6,19; Krón 30,21–26; 35,7; Neh 8,10) és részét alkotják az ünnepek rendes menetének
(MTörv 16,11.14; Tób 2,1). A rászorulók segítésének a fontosságát az adja, hogy az Isten
színe elé jut (Péld 19,7) és jogot ad az ő jutalmára (Ez 18,7; 16,49; Péld 21,143; 28,27) és a
bűnök megbocsátására (Dán 4,24; Sir 3,30), felér az Istennek bemutatott áldozattal (Sir 35,2).
„Boldog, akinek a szegényre és a gyengére gondja van.” (Zsolt 41,2–4).
Hagyományosan az özvegyek és árvák számítottak a szegényeknek, ők alkották a
kiszolgáltatottak és védtelenek legnépesebb csoportját,69 de az ószövetségi szegényeken nem
csupán az akkori kor nincstelenjeit kell érteni, hanem az akkor gyakran előforduló
eladósodott földtulajdonosokat, akik birtokuk elvesztése, eladósodás vagy egyéb csapás
nyomán erős anyagi függésbe, s ezáltal teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek (Kir 22,27;
MTörv 24,6.12.17).70
A mindennapi megélhetés támogatásának erkölcsi kötelezettsége kiterjedt a
rabszolgák társadalmi rétegére is.71 A rájuk vonatkozó bibliai szabályok előírják az adósság
hat év utáni eltörlését, a hetedik évben pedig fel kellett őket szabadítani (Kir 212; MTörv
15,12).
Az idős Tóbiás is így buzdítja a fiát: „Semmiféle szegénytől se fordítsd el arcodat, így
aztán az Úr sem fogja elfordítani tőled arcát… Ha bőven lesz, bőven adj; ha szűken lesz, adj
keveset, de ne vonakodjál az alamizsnától… Amikor alamizsnát adsz, ne üljön sajnálkozás a
szemedben…” (Tób 4,7–11,16).
Az Ószövetség népe tudatában volt kiválasztottságának és annak, hogy neki
különleges törvényei vannak (MTörv 4,8), melyek megkülönböztetik őket minden más
néptől, s melynek lényege az Isten félelme és a felebarát szeretete.72
A szegények és gyengék védelme, a jog védelme és az igazságosság gyakorlása
azonos súllyal bír Isten előtt, mint bármely vallásos kultikus magatartás és gyakorlat.73
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Az elnyomott társadalmi csoportok a különféle bibliai szociális előírások és
rendelkezések értelmében Isten különleges oltalma alatt állnak. A klasszikus ószövetségi
szociális kötelezettségek közé tartozott az idegenek védelme, mely erkölcsi előírás a Biblia
egyik legkorábbi jogi szabályai közé tartozik (Ex 22,20a; 23,9).74
Isten népének története egy kiszakadással kezdődik:75 Ábrahámnak el kell hagynia
hazáját és egy másik ország felé tartania, amelyről még semmit sem tud (Ter 12,1k).
Fajtájának új begyökerezése sokáig várat magára. A pátriárkák kánaáni tartózkodásuk alatt
idegenek és vendégek (Ter 23,4; Zsid 11,13); ígéretük van az ország öröklésére (Ter 12,7),
de még nem kapták meg. Ugyanígy idegen föld számukra Egyiptom is ott-tartózkodásuk
idején (vö. 15,13).
Az Ószövetség az idegenek között két csoportot különböztet meg: az átmenetileg ott
időző idegent (nokri) és az állandóan ott lakó idegent (ger), aki nem bennszülött, de társult az
ország lakóihoz.76 Emlékezve arra, hogy egykor a zsidóság is idegen volt Egyiptomban (Kiv
22,20; 23,9), Izrael szeresse az idegeneket úgy, mint önmagát (Lev 19,34). A jövevényeket
gyakran az özvegyekkel és árvákkal együtt támogatásra szorulónak minősítették (vö. MTörv
24,19-22; Jer 7,6; Ez 22,7).77
Isten őrködik az idegen felett (MTörv 10,18), amint kiterjeszti oltalmát a
szűkölködőkre és a szegényekre is (Lev 19,10; 23, 22). Izrael az idegennek az övéhez
hasonló jogi helyzetet biztosít (MTörv 1,16; Lev 20,2): nevezetesen a körülmetélteket
felhatalmazza, hogy részt vegyenek a húsvét megülésében (Kiv 12, 48k), hogy megtartsák a
szombatot (Kiv 20,10), böjtöljenek az engesztelés napján (Lev 16,29); ezeknek tehát nem
szabad káromolniuk Jahve nevét (Lev 24,16). Annyira beolvadnak, hogy Ezékiel szerint az
idők végének Izraeljében a született polgárokkal együtt bírják az országot (Ez 47,22). A
száműzetésből való visszatéréskor egyre érezhetőbb elkülönülési mozgalom indul el. A gernek (idegen) teljesen vállalnia kell a zsidóságot, különben kizárják a közösségből (Neh
10,31; Ezd 9–10). Ha egy idegen származású ember csatlakozik Jahvéhoz és hűségesen
megtartja törvényét, akkor Isten szívesen látja templomában, éppúgy, mint az izraelitákat (Iz
56,6). A szétszórtságban a zsidók valóban próbálják terjeszteni hitüket, amint ezt a Biblia
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görög fordítása bizonyítja. Ez a ger szót gyakran fordítja «prozelitá»-val (a kifejezés mindazt
az idegent jelzi, aki teljesen csatlakozik a zsidósághoz).78
Az idegenek fokozatos beolvadása nagymértékben járult hozzá a szűk faji mentalitás
feltöréséhez és így a kereszténység egyetemességét készítette elő. Kánaán földjét Isten
megígérte Ábrahámnak és ivadékainak (Ter 12,1.7), de Isten marad igazi tulajdonosa.
Az úton lévők az emberek vendégszeretetére vannak utalva, melynek megtagadása
vagy megsértése szégyennek számított (Ter 19,5; Bir 19,22; 30 Jób 31,32). A
vendégszeretethez hozzátartozott a köszöntés, a lábmosás, az étellel-itallal való ellátás, a
védelem és távozáskor a vendég elkísérése (Ter 18; Jób 31,31).79
Az ember állandóan szerencsétlenségbe ütközik, meglepődve tapasztalja, váratlanul,
végzetszerűen hányszor törnek rá a bajok. Vörös fonalként húzódik végig a Biblián ennek a
szenvedésnek a visszhagja: háború, éhínség, vízözön, vihar, tűzvész, betegség, halál stb.80
Ezeknek a jelenségeknek a magyarázatát az ember a természetes látszaton túl
kereste: a csapás, a baj, a nyomorúság végső soron az ember bűnéből származik, ezek
megmutatják, mennyire munkálkodik a bűn az emberi történelemben.81
A betegség sem képez kivételt abban a világban, ahol minden a Gondviseléstől függ,
ő sújtja betegséggel az embert (Kir 4,6; Jób 16; 19,21; Zsolt 39,11).
A hívő és gondolkodó ószövetségi ember kapcsolatot lát a betegség és bűn között,
így a betegség megtapasztalásának egyik fontos eredménye az lett, hogy az emberben
kifinomítja a bűn iránti érzéket, így például a könyörgő zsoltárokban a gyógyulásért végzett
imádságot mindig a bűnök megvallása kíséri82 (Zsolt 38,2–6; 39,9–12; 10,7–17). A
nyomorúság és betegség megmarad rossznak az ószövetségi ember gondolkodásában, még
akkor is, ha van értelme és felvet egy sarkalatos kérdést is: nem kedvez-e Isten látszólag az
istenteleneknek, a jókat pedig bajban hagyja?83 Az igazak szenvednek, Jahve szolgáját
üldözik, a prófétákat halálra adják (Jer 12,1; 15,15–18; Iz 53; Zsolt 22; Jób 23–24), így a
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betegség, a szenvedés és fájdalom értelme nem derül ki világosan az ószövetségi hívő ember
számára.84
A panasz, a siralom volt az ószövetségi ember első és alapvető reakciója az őt ért
szenvedés nyomán, így volt képes reagálni az élet alapvető problémáira: az Isten és ember
kapcsolata, élet és halál kérdése, bűn és ártatlanság viszonya.85
Nem véletlen tehát, hogy a zsoltároknak egyharmadát az úgynevezett „panaszdalok”
alkotják, melyekben a bajbajutott ember megrajzolja nyomorúságos helyzetét, és panaszainak
a kiöntése, elsírása, ritualizálása által sikerül úrrá lennie a krízishelyzetén egy olyan
korszakban és társadalomban, amikor még szakképzett segítők, professzionális terapeuták
nem léteztek.86
A panasz, a

sirám, a rituálék segítették át a bajbajutott embert életének

megpróbáltatásokkal teli szakaszain.87
A panaszdalok alkotják a zsoltárok legnépesebb csoportját, amely negyven egyéni
és tucatnyi nemzeti vagy közösségi panaszdalt tartalmaz. Ezeknek a zsoltároknak szabványos
elemei a következők: segítségül hívják Isten nevét; előadják sirámukat; segítséget és
felmentést kérnek, gyakran felszólító módban; megindokolják, hogy Istennek miért kell
meghallgatnia őket; megfogadják, hogy majd hálát mondanak vagy áldozatot hoznak, ha
könyörgésük meghallgatásra talál; hálát adnak Istennek. A bizalom– és hálaénekek is a
panaszdal válfajának tekinthetők, és talán abból is alakultak ki. A panaszdalokban gyakori a
bizalom kifejezése, s miként a panaszdal, a bizalomének is lehet egyéni vagy közösségi.88
A szenvedő ember reakciójának, gyógyuláskeresésének egyik tipikus példája a 13.
zsoltár:89
„Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre?
meddig rejted el arcodat előlem?
Meddig emészti még lelkem a fájdalom
és szívemet a mindennapi gond?
Meddig uralkodik még rajtam az ellenség?
Tekints rám, Uram, Istenem, és hallgass meg!
Adj világosságot szememnek,
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nehogy halálba szenderüljek
s ellenségem azzal dicsekedjék: „Legyőztem!”
Ne örüljön ellenfelem azon, hogy elestem,
hiszen irgalmasságodban bizakodtam, Uram.
Segítséged legyen öröme szívemnek,
hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem.”90
A panaszos zsoltárok sajátos struktúrával és nyelvezettel bírnak, melyet ennek
formatörténete alakított ki.91
A panasznak a „szíve” mindig a kérés: „Könyörülj rajtam, Uram… gyógyíts meg…
szabadíts meg!” (Zsolt 6,3.5). A látszat ellenére mégis panaszos, és nem kérő zsoltárként kell
értelmeznünk ezeket a könyörgő imákat, mert a panasz kérésként megfogalmazva ágyazódik
be az imádságba és a panaszkodás és siránkozás sajátos elemei adják meg a zsoltároknak a
lényeges jellegét. A Zsoltárokban megfogalmazott panaszok háromirányúak: Isten (Zsolt
13,2; 22,2); önmaga (Zsolt 38,4); a másik ember, az ellenség (Zsolt 69,9; 88,29; 7; 22,21). 92
Hogy kik az ellenségek, azt a panaszos zsoltárokból nehéz identifikálni, a sok
tudományos kutatási kísérlet ellenére sem találtak e kérdésre egyöntetű magyarázatot.93
Az ellenségtudat kialakulása a legtöbb esetben a primer csoportok (család,
szomszédok) elmaradásával, a tőlük való elszigetelődéssel kezdődik.94 A zsoltárokban
megfogalmazott gondok, bajok elfogadása, feldolgozása (betegség, ellenség, bűntudat,
jogtalanság, szegénység, halál) a jelen kor embere számára is hasonló kihívást jelentenének,
mint amilyen próbatétel az egy ószövetségi hívő részére is volt.95
A zsidó nemzeti önállóság elvesztésének következménye a jövőre figyelés, a
Messiás (Fölkent) király várása egy olyan időben, amikor majd Jahve összegyűjti és
megvigasztalja népét, megsegíti a szegényeket és a rászorulókat. A messianizmus irányzata
fokozott figyelmet szentelt a szegényeknek, ők ugyanis Isten kiválasztottai voltak, akik
reménykedve várják a messiási idő eljövetelét. Az ószövetségi irodalomban megjelenik az
"Isten szegényei" fogalom (Iz 42,1-7; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12), amely magába zárja mind
90
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a társadalmi, mind pedig a vallási dimenziót. A társadalmi-gazdasági értelemben felfogott
szegények tehát vallási szempontból fokozatosan felértékelődnek, hiszen ők lesznek az
Istenbe vetett teljes hit és bizalom megtestesítői.96
1.3.

A Caritas teológiája az Újszövetségben

Ahhoz, hogy a Caritason keresztül Isten szeretetének hiteles bemutatását kapjuk,
szükséges összekapcsolni mindazt, amit az Ószövetség ránk hagyományozott és az
Újszövetség iratai megfogalmaztak.97
Az őskeresztény közösségek intézményes vagy személyes megbízása alapján végzett
szeretetszolgálati tevékenység tartalmát és módját tekintve nagymértékben az akkori zsidó
diakóniai hagyomány és értékrend befolyása alatt áll.98
Ilyen értelemben a zsidó mentalitás szerint a testvérszeretet egyenlő rangban áll a
többi parancsolattal, míg a keresztény felfogás központi, sőt egyedülálló helyet biztosít neki.
Az Újszövetségben a felebarát szeretete elválaszthatatlan Isten szeretetétől, mert a két
parancs a Törvény összefoglalása és kulcsa (Mt 22,34–40).99 A testvéri szeretet minden
erkölcsi norma csúcspontja (Gal 5,14) és alapjában véve az egyetlen parancs (Jn 15,12). 100
„Aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát” (1Jn 4,20).
Lényege szerint a felebarát szeretete vallásos jellegű, nem egyszerű filantrópia, és mivel az
Újszövetség felfogása szerint összeolvad a határ a szent és a profán között, mint a
tökéletességre történő felhívás, és ilyen értelemben, ahol szeretet és jóság uralkodik, ott Isten
szeretetében való részesedés valósul meg.101
Jézus életpéldája az a formula, amely alapján a Diakónia és a Caritas lényege
levezethető.102 Jézus az „irgalmas Főpap” (Zsid 2,17) mindenben hasonlóvá lett testvéreihez,
hogy azok nyomorúságát megtapasztalja, akiket az Atya tervének beteljesítésével megváltott.
Jézus élete és cselekedetei az irgalmas Atya jóságát tükrözik, melyet az evangélisták különös
gonddal emelnek ki. Jézus kedveltjei a szegények (Lk 4,18; 7,22), a bűnösök és vámosok
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barátra találnak benne (Lk 7,34), megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel fordul a
társadalom peremére szorult betegek, leprások, ördögtől megszállottak felé, nem kevés időt
fordít a társadalmi szempontből másodrangúnak számító asszonyoknak, és jóindulatot tanúsít
az idegenek iránt is.103
Szent Márk evangélista Jézus nyilvános működését programterv meghirdetésével
vezeti be:104 „hirdette Isten országát és mondta: Beteljesedett az idő, és már közel az Isten
országa. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,14). Jóllehet a
„szegény” szó Márknál nem szerepel, de a hallgatóság tudta, hogy Izajás próféta
jövendölésére történik hivatkozás, mely szerint itt az óra, és Isten az ő népének szegényeihez
fordul.105
Lukács evangélista Jézusnak a názáreti zsinagógában történt nyilvános fellépésekor
szó szerint hivatkozik az izajási jövendölések beteljesülésére: „Az Úr lelke van rajtam, azért
kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” (Lk 4,18). S elkezdte beszédét: „Ma
beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok” (Lk 4,21).
Központi jelentőségű az a szövegrész, melyet Lukács és Máté evangélista közösen
hoz, melyben Keresztelő János tanítványain keresztül kérdezi Jézust: „Te vagy-e az
eljövendő?” (Mt 11,2; Lk 7,19). Jézus nem válaszol direkt módon igennel vagy nemmel,
hanem ugyancsak Izajás prófétát idézi, annak bizonyításaként, hogy Isten ószövetségi
ígéretei az Ő eljövetelével beteljesültek: „Menjetek és jelentsétek Jánosnak, amiket láttatok
és hallottatok: vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak
feltámadnak, a szegényeknek meg hirdetik az evangéliumot” (Lk 7,22).
Jézus válaszából két dologra is lehet következtetni: először is arra, hogy személyében
Istennek ószövetségi ígéretei beteljesedést nyertek, másodsorban, hogy az Ő jövetelével
elérkezett „az idők teljessége”, a végső, eszkatológikus idő.106 Példabeszédeiben Jézus azt is
egyértelművé teszi, hogy Isten országa az idő és a történelem végén teljesedik ki és addig is a
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„már és a még nem”107 feszültségében a központi jellemzője az általa meghirdetett
„szegények országának”.108
A János-evangélium a diakónia sajátos krisztológiai arculatát mutatja be: a krisztusi
szolgálatnak mint követendő példának eszkatológikus jellege van (Jn 12,26). Jézus földi
működése, élete, egész megváltói tevékenysége a szenvedéstörténetben csúcsosodik ki és
teljesül be (Jn 12,23–25). Jézus követőinek a szolgálata az Úr szenvedésében való követését
jelenti elsősorban. János a testvéri szolgálat lényegét egyértelműen Jézus követésében
határozza meg, melynek legszemléletesebb kifejeződése a csak Jánosnál leírt lábmosás
története (Jn 13,4–20).109
Az Újszövetség írásainak tanúsága szerint Jézus példamutató szolgálata és szeretete
az önként vállalt szenvedésben és kereszthalálban mutatkozott meg a legteljesebb módon és
keresztáldozata által lett az egyház örökös példaképe abban, hogy mit jelent a keresztény
szeretetszolgálat, a diakónia.110
Jézus Krisztus már születésében a szegények Messiása (Lk 1,53), úgy kezdi meg
nyilvános működését is, hogy megtapasztalja az éhező és szomjazó ember állapotát (Mk 4,4),
azt tanítja, hogy az éhezők és szomjazók kielégítést nyernek (Lk 6,21),111 így Jézus követői
számára is fontos kötelesség az éhezők táplálása, a pokol gyötrelme vár arra, aki nem vette
észre a közelében élő szegény nélkülözőt (Lk 16,19–24),112 és égi jutalmat kap az, aki csak
egy pohár vizet is ad szeretetből (Mt 10,42).
Jézus végérvényesen átalakítja a testvérről, felebarátról alkotott zsidó fogalmat (Lk
10,29), és elválaszthatatlanul összeköti a testvéri szeretet parancsát az Isten szeretetének a
parancsával (Mt 22,34–40).113 Az irgalmas szamaritánusról mondott példabeszédében a
107

TAVERNIER, Johan de, Az emberi, úgynevezett "profán" történelem, mint az üdv- és pusztulástörténet közege:
"A világon kívül nincs üdvösség", in: Concilium, Ökológiai Információs Központ, Budapest 1991, augusztus,
11. (Ford. BULÁNYI György)
108
„A vagyon hajszolása szöges ellentétben áll Isten vagy Isten országának a keresésével. Mammon és Isten
olyan, mint két úr. Ha az egyiket szereted és szolgálod, szükségszerűen el kell utasítanod a másikat. Az evangéliumokban a legmeglepőbb kijelentés Isten országáról nem az, hogy közel van, hanem az, hogy a szegények
országa lesz. Jézus amikor vagyonközösségről beszél, akkor többről van szó, mint egyszerű alamizsnáról. Jézus
az összes anyagi javak teljes és általános megosztását kéri. Amikor a gazdag ifjúnak azt mondja , hogy adja el
mindenét, ezt nem valamely szigorú, elvont erkölcsi elv alapján kéri, hanem a szegények iránti együttérzése
miatt.” HOFHER József SJ, Egy, a történelemben mindig és mindenütt megvalósuló/megvalósítható modell:
Jézus és az apostolok modellje, in: Vallás és politika, Szeged 2004, 2.
109
SCHNACKENBURG, R., Das Johannesevangelium, III, Freiburg 1975, 7.; RUDDAT, Günter–SCHÄFER, Gerhard
K., (Szerk.), Diakonisches Kompendium, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005, 21.
110
GNILKA, J., Neutestamentliche Theologie. Ein Überblick, 29.
111
MERKLEIN, H., Herrschaft Gottes, Reich Gottes, 29.
112
GNILKA, Joachim, Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte, Freiburg–Basel–Wien 1990, 210.
113
SCHWEIZER, Eduard, Die diakonische Struktur der neutestamentlichen Gemeinde, in: SCHÄFER, Gerhard K.–
STROHM, Theodor, Diakonie – biblische Grundlagen und Orientierungen, Heidelberger Verlagsanstalt,
Heidelberg 1990, 173.

38

diakónia gyakorlati megvalósításának útját mutatja meg, azáltal, hogy az igazi szeretet
egyetemes jellegű, meg kell nyilvánulnia minden ember felé, akivel a Gondviselés összehoz,
akit Isten mellém állít.114 A szeretet egyetemessége arra kötelez, hogy nemcsak barátainkat
kell szeretnünk, hanem ellenségeinket is (Mt 5,43–48).115 A szegények szolgálatában a
testvéri szeretet gyakorlásakor Jézus híveitől megköveteli, hogy az önzetlenül, kérkedés
nélkül történjék (Mt 6,1–4), „semmi viszonzást nem várva” (Lk 6,35; 14,14)116
A zsidó hagyományok nyomán Jézus is vallja, hogy a szegények segítése mennyei
jutalom forrása (Mt 6,2), kincset érdemel ki számukra az égben, mert szükséget szenvedő
testvéreinkben magával Jézussal találkozunk: „Amit egynek a legkisebbek közül tettetek,
velem tettétek” (Mt 25,31–46).
Az, aki radikálisan követi Jézust és mindenét alamizsna gyanánt a szegényeknek
ajándékozza (Mt 19,21; Lk 11,41), Jézusnak a példáját követi, aki „noha gazdag volt, értetek
szegénnyé lett, hogy szegénysége által gazdagodjatok” (2Kor 8,9).
Kétségtelen, hogy a jézusi örömhír a maga radikalitásában – és főleg széles körben –
nehezen megvalósítható, sőt mondhatni: megvalósíthatatlan. Ezt a nehézséget nagyon jól
tükrözi a lemondásra való felhívás, amikor is Jézus így szól az üdvösség elnyerésének
lehetőségét kereső gazdag ifjúhoz: "»Mindenedet, amid csak van, add el s oszd szét a
szegények közt, és kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem.« Amikor ezt
meghallotta – írja az evangélista –, igen elszomorodott, mert nagyon gazdag volt." (Lk 18,1823; Mt 19,12-22 és Mk 10,17-22). Jézus erre megjegyezte: "Milyen nehéz bejutni a
gazdagnak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak
bejutni az Isten országába." (Lk 18,24-27; Mt 19,23-26; Mk 10,23-27). Alexandriai Kelemen,
aki a harmadik század első éveiben külön művet szentel e jézusi kijelentés elemzésének
(Melyik gazdag üdvözül?)117, szervesen öszekapcsolja a javak megosztásának kérdését az
üdvözüléssel.
„Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek veletek mindig” (Mt 26,11),
ezzel Jézus jelzi, hogy a szegények a földi valóság természetes rendjéhez tartoznak, Ő maga
viszont a természetfölötti messiási rendet képviseli s az előbbi rend igazi értelmét csak az
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szeretetszolgálatunk Isten szeretetéből táplálkozik és arra utal. Ilyen értelemben a keresztény
diakónia lényege nem egyenlő az egyszerű filantrópia törvényeivel.118
Jézus, a szegények Messiása maga is szegény: Betlehem (Lk 2,7), Názáret (Mt
13,55), a nyilvános működés (Mt 8,20), a szenvedés és kereszthalál a szegénységnek
különféle megélt formái, melyeket Jézus magára vett és megszentelt. Fellépésekor mondott
beszédét is a szegények boldogságával kezdte (Mt 5,3; Lk 6,20), és kijelentette, hogy Isten
országának ők a kiváltásgos örökösei, és anyagi szegénységük ellenére lehetnek gazdagok
hűséges kitartásuk révén, mert Isten kárpótolja őket. Az Újszövetség is a szociális
igazságosságnak ugyanazt az értékrendjét képviseli, mint a próféták: a szegénység és
nyomorúság embertelen állapot.119
A gazdagoknak lelkiismeretbeli kötelességük a szegényeket támogatni, mert csak
azzal a feltétellel nyerik el az örök boldogságot, hogyha Isten példája szerint befogadják őket
(Lk 14,13.21). Jézus iránti szeretetünk leghitelesebb kifejezése, ha segítjük őket, mert hogyan
marad meg az Isten szeretete abban, aki – bár bőven van neki a világ javaiból – mégis,
amikor látja testvérét, hogy szükséget szenved, elzárja előle a szívét (1Jn 3,17).
Jézus az evangéliumban nem azt akarja, hogy az embert megfossza anyagi javaitól,
hanem azt kéri, hogy ossza meg a szegényekkel, így a gazdagok is remélhetik, hogy az Isten
megnyitja számukra is az üdvösség útját (Lk 16,9). Az igazi gazdagság mibenléte végül is
nem abban rejlik, amit az ember birtokol, hanem amit odaajándékoz a rászorulóknak, és így
Isten bőkezűségét érdemli ki.120 Az adakozás nyomán megnyilvánuló szeretet egyesíti a
kegyelemben azt, aki ad és aki elfogad (2Kor 9,11), és megízlelteti a bőségben élő emberrel
annak az örömét, hogy „nagyobb boldogság adni, mint kapni” (ApCsel 20,35).
A „vámosok és bűnösök” az általánosan lenézett, megvetett és marginalizált
társadalmi kategória, akik Jézus szemében ugyancsak a szegények soraiba számítottak, s
akikkel Ő előszeretettel „barátkozott”.121 Ilyen kontextusban a szinoptikus evangéliumok
gyakran és meglepő részletességgel számolnak be Jézusnak a vámosokkal történt
találkozásairól, a közös étkezésekről (Mk 2,13–17; Mt 9,9–13; 11,18, Lk 5,27–32; 13,26).
A vám a perzsa kortól volt ismeretes, de általános gyakorlattá csak a rómaiak uralma
alatt vált Izraelben, mivel a rómaiak által leigázott provinciák vámterületnek számítottak és
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kötelesek voltak a leigázott népek az állam pénztárába vámot fizetni (Lk 19,1). Privilegizált
vámosok, valamint jó kapcsolatokkal rendelkező helytartók és fejedelmek saját javukra is
szedhettek vámot (Mk 2,14).122 A kirótt vámot nem a rómaiak szedték, hanem privát
személyeket bérelhették ki a vámszedés jogát, akik gyakran ugyancsak tisztviselőket
alkalmaztak erre a szolgálatra, akiknek nyilvánvaló módon annyi jövedelmet kellett
behajtani, amennyi a leadott és beszolgáltatott kiadások után még saját gyarapodáukat is
bőven szolgálta. Így a vámosok gyakran önkényeskedtek, ezért rossz hírnévvel rendelkeztek,
megvetés és általános gyűlölet övezte őket a lakosság körében.123
A vámosok közt azonban voltak jó emberek is (Lk 7,29; 18,9–14), név szerint
ismerjük az evangéliumból Zakeust (Lk 19,2) és Lévit, a későbbi Máté apostolt és
evangélistát (Mt 10,3, Mk 2,14), akit Jézus Kafarnaumban a vám mellől hívott meg (Mt 9,9–
13).
A betegek sokasága az a másik szegény réteg, akikkel Jézus egész nyilvános
működése során rendszeresen és előszeretettel találkozik. A szánalom és a betegek iránt
érzett részvét (Mt 20,34) Jézust a segítő gyógyításra ösztönzi, mert Ő a betegségben olyan
rosszat lát, amelytől az emberek szenvednek (Lk 13,16). Jézus csodáinak, a csodás
gyógyulásoknak, az ördögűzéseknek a történelmi hitelességét alapvetően ma senki sem
vitatja.124 A szinoptikusok Jézus csodás gyógyításait úgy értelmezik, mint Isten országa
hirdetésének, az örömhír ismertetésének egyik fontos módját (Lk 10,1–12; Mt 9,37; 10,7–
16).125
Amikor Jézus betegeket gyógyít, a Sátánnal száll szembe, amikor gyógyulást oszt, a
sátánt győzi le, ezért Jézus életét, működését és a kereszthalálon aratott győzelmét e két világ
párviadalának összefüggésében kell szemlélnünk és értelmeznünk, melynek célja végsősoron
az ember üdvössége (Mt 4,11; Jn 12,31).126 A kafarnaumi zsinagóga megszállottjának (Mk
5,1–20), a kánaáni asszony lánya (Mk 9,14–29), a vak és néma ördöngős (Mt 12,22), és a
hasonló újszövetségi jeleneteknek a tanulsága és mondanivalója az, hogy Jézus Isten
Lelkével űzi ki a démonokat, és ez bizonyítja, hogy elérkezett az emberekhez az Isten
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országa (Mt 12,25–28).127 Így érthető meg az a gyakori kapcsolat, mely a betegségek
gyógyítása és az ördögűzések között fennáll (Mt 8,16), mivel a megszállottak gyógyító
szabadulása Jézus győzelmét jelzi a Sátán felett (Lk 11,22), amit ez a csoda megvalósít.128 Ez
a viadal a pusztában kezdődött a háromszori megkísértéssel (Mt 4,1–11), majd fontos
állomása a kereszten folytatódik (Lk 4,13), és döntő epizódja az utolsó ítéleten fejeződik be
(Jel 20,10).
Az utolsó ítélet Jézus igehirdetésében elsősorban a szinoptikusoknál fordul gyakran
elő, amikor majd minden embernek számot kell adnia földi életében tanúsított
magaviseletéről (Mt 25,14–30; Mk 12,40; Mt 11,20–24; 12,39–42). Az ítélet leglényegesebb
kritériuma a felebaráttal szemben tanúsított magatartás lesz, és ugyanazzal a mértékkel
ítélnek meg minden embert, mint amilyet ő használt felebarátjával szemben (Mt 7,1–5). Az
utolsó ítéleten az Emberfia törvénykezik és minden ember az embertársa iránt tanúsított
szeretet vagy közömbösség szerint juthat be a mennyek országába, vagy kerülhet a
kárhozatra (Mt 25,31.46).129 A Máté evangéliumában leírt utolsó ítélet hasonlata (Mt
25,31.46) mutatja be a testvéri szeretetnek azon konkrét tetteit, melyeket azóta a teológiai
irodalom az irgalmasság testi és lelki cselekedetei néven tart számon130, s melyek a századok
folyamán lényegesen befolyásolták a diakóniai gyakorlat és hagyomány kialakulását.131
Az első keresztény közösségek Jézus személyes példája nyomán gyakorolták és élték
meg a diakóniát, melynek alapját és forrását a Jézus-hagyomány képezte.132 A szemtanúk
által közvetített követendő példa Jézust, az Emberfiát mint szolgát mutatja be,133 aki nem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és odaadja életét váltságul
sokakért (Mt 20,28), aki azt mondta: „Én úgy vagyok köztetek, mintha szolgátok volnék” (Lk
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22,27).134 A jézusi példaadás elsősorban az első keresztény közösségek vezetői számára
jelentett alapvető és meghatározó útmutatást a rájuk bízott közösség szolgálatát illetően.135
Mindaz, aki megkeresztelkedve Jézus tanítványa lett, csak akkor bizonyult Mestere hiteles
követőjének, ha Megváltója példája és az evangélium tanítása szerint nem uralkodni akart,
hanem szolgálni Istent a szükséget szenvedő emberben.136
Az első keresztény közösségek életéről Szent Lukács számol be az Apostolok
Cselekedeteinek két összegzésében, mikor bemutatja a jeruzsálemi egyház életét, az első
„kommunista” modellt (ApCsel 2,42–47; 4,32–35):137 „Állhatatosan kitartottak az apostolok
tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban” (ApCsel 2,42); „A hívek
mind ugyanazon helyen tartózkodtak, közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták s
az árát szétosztották azok között, akik szükséget szenvedtek” (ApCsel 2,44–45); „Egyikük
sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt” ApCsel 4,32); „Nem akadt köztük
szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta és az
apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle a szükséghez mérten” (ApCsel 4,34).
Nagyon valószínű, hogy a legelső keresztények számára ismeretes lehetett az
esszénusok közösségi életformája, mely befolyásolhatta a szerveződő keresztény közösségek
alakulását.138 Bizonyos, hogy a diakónia fogalma és megélése az első idők keresztényei
számára központi helyet foglalt el, mivel a Jézusba vetett hit, az evangélium hiteles hirdetése,
a lendületes missziós tevékenység eredményessége megkövetelte a szegényekkel, betegekkel
való törődést, a rászorulók felkarolását és támogatását.139
Szent Pál leveleiben, az Újszövetség legrégebbi dokumentumaiban a „diakon”,
„diakonia” szó, szógyök már elég gyakran előfordul,140 de az a kifejezés nála még nem
terminus technicusként használatos, mint amilyen értelemben ma a diakónia szót említjük.
Szent Pál a diákonus kifejezést ellenfeleire értelmezve is használja (2Kor 1,23), amiből arra
lehet következtetni, hogy az ősegyházban a különféle tisztségviselőket is illették ezzel a
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megnevezéssel.141 „A szolgálatok különfélék, de az Úr ugyanaz” (1Kor 12,5); A lélek
adományait mindenki azért kapja, hogy használjon vele” (1Kor 12,7). Szent Pál felfogásában
tehát minden hívő a neki juttatott kegyelmi ajándékokkal kell hogy szolgálja a Krisztus
titokzatos testének, az egyháznak az építését. Pál az ókori irodalomból ismert képből indul ki,
hogy az emberi test részeinek szerepe, feladata ugyan eltérő, mégis együtt működnek és
egységet alkotnak, és ezáltal arra szeretne rávilágítani, hogy az egyház egységet alkot a
sokféleségben, és a különféle karizmák az egyház egészének javát kell hogy szolgálják.142
Pál nyomatékosítani akarja annak fontosságát, hogy a karizmákat a közösség javára
kamatoztatni kell, mondván, hogy „aki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2Tessz 3,10).
A keresztény szeretetszolgálat, vagyis a diakónia mint a szociálisan rászorulóknak
történő segítségnyújtás őspéldája az apostoli zsinaton hozott döntés nyomán Szent Pál
megbízása a jeruzsálemi anyaegyház szegényei javára: „legyen gondunk a szegényekre,
ennek viszont igyekeztem is eleget tenni” (Gal 2,10).143 Először mutatkozik meg itt
szembetűnő módon, hogy szükséget szenvedőkön történő szervezett segítés az evangéliumi
élet szükséges megnyilvánulása, az egyház egyik lényeges arca és ismertető jegye (nota
ecclesiae).144 Pál azzal igyekszik betölteni a pogány és a zsidó egyház közt mélyülő
szakadékot, hogy a pogányságból megtért hívek között adományokat gyűjt a jeruzsálemi
szegény hívek javára: „de tartoznak is vele nekik, mert ha lelki javaikban osztoznak a
pogányok, kötelesek anyagiakban segítségükre lenni” (Róm 15,27), és ezzel kifejezésre
juttatja azt az egységet, melynek Krisztus Teste tagjai között az egyházban lenne szükség
(„Kor 9,13).145
A Pál által szervezett adománygyűjtési akció a jeruzsálemi közösség szegényei javára
a mai értelemben vett szeretetszolgálat, a „diakónia” első újszövetségi példája, mivel első
alkalommal nyilvánul meg a különböző közösségek között az a szolidaritás, mely a
különbözőségek megtartása mellett a szeretet egységébe fogja össze a Krisztusban hívőket,
mivel mindenki a személyes adottságainak és képességeinek megfelelően járul hozzá a
diakóniai szolgálat által az egység építéséhez. Az igehirdetés, a misszió, a közösségépítés és
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a szeretetszolgálat olyan egységet alkotnak, melyben Isten emberszeretete mutatkozik meg a
közösségi cselekvésen keresztül.146
A szeretet művei a kegyelem túláradásának a kézzelfogható jelei, az eukarisztiában
csúcsosodnak ki és kifejezik azt az örömteli cserét, mely Krisztusban kezdődött: aki, jóllehet
gazdag volt, értünk szegénnyé lett, hogy az ő szegénysége által gazdagok legyünk. Ezt a
cserét a szentmisében ünnepeljük, és ez a tulajdonképpeni motorja a hiteles diakóniának.147
A diákonusoknak – akárcsak a püspöknek az Újszövetségben – nincs egy tisztán,
tárgyilagosan kirajzolódó előképe, és még inkább érvényes ez a megállapítás az
Ószövetségre, mivel a Septuaginta tanúsága szerint az Ószövetség a diákonust alig, és mint
intézményt egyáltalán nem ismeri.148
A keresztény diakóniai szolgálat lényegét nem lehet sem a zsidó, sem pedig a
hellenisztikus pogány hagyomány előzményeire visszavezetni.149 Eredeti funkcióját tekintve,
a diákonus „asztali szolga” volt, vagy egy úrnak a szolgáját jelölte a megnevezés, átvitt
értelemben pedig lehetett egy szellemi hatalom szolgája is.150
Az őskeresztény diakonátus fogalmának az értelmező leírásához szükséges az
Újszövetség környezetét alkotó területeket megvizsgálni, melyek többé-kevésbé ehhez
hasonlítható szerepekkel és intézményekkel rendelkeztek:
- a zsidó zsinagóga előírásai megkövetelték, hogy az istentiszteletet irányító elöljáró
mellett legyen egy szolga (Lk 4,20), ez a feladatkör lehet egyik előképe az őskeresztény kori
diákonusnak. Az összehasonlítást megnehezíti az a tény, hogy mindkét személy tisztán
liturgikus funkcióhordozó szereppel rendelkezett.151
- a qumrani esszénus közösségekben is kereshetjük a diákonus előképét, mivel a
leírások szerint található összehasonlító párhuzam a két gyakorlat között.152
- a hellenista területről is jöhetett behatás az előkép vonatkozásában, attól függően,
hogy az ApCsel 6. fejezetében leírt „hét férfi” kiválasztására befolyással volt az a görög-

146

BÜTTNER, G.–THIERFERDER, J.–WILD, M. (Szerk.), Vorlesebuch Diakonie, 14.
MÖLLER, Christian, Einführung in die Praktische Theologie, A. Francke Verlag, Tübingen–Basel, 2004,
234.; FARCAŞ, L., Die soziale Dimension der Metanoia, 218.
148
DASSMANN, Ernst, Die Bedeutung des Altes Testamentes für das Verständnis des kirchlichen Amtes in der
frühpatristischen Zeit, Bibel und Leben, Düsseldorf 1970, 198–214.
149
GEWIEß, Joseph, Diakon,in: Lexikon für Theologie und Kirche, Herder, Freiburg 1959, 318.
150
BEYER, H. W., Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Kohlhammer, Stuttgart 1950,81–93.
151
FREY, Jean-Baptiste, Corpus Inscriptionum Iudaicarum 1, Europe, Roma 1936, 104.
152
NÖTSCHER, F., Vorchristliche Typen urchristlicher Ämter? Episkopos und Mebaqqer, in: CORSTEN,
Wilhelm– FROTZ, Augustin–LINDEN, Peter (Szerk.) Die Kirche und ihre Ämter und Ständ., Festgabe für Joseph
Kardinal Frings, Köln 1960, 315–338.; FUCHS, Ottmar, Heilen und befreien, Patmos, Düsseldorf 1990, 50.;
FENGER, Annelene, Armut. biblisch-historisch, in: EICHER, Peter (Szerk.), Neues Handbuch theologischer
Grundbegriffe 1., München 1991, 66.
147

45

római gyakorlat, hogy a városok vezetésére hét férfiből álló grémiumot választottak és ezt a
működő tapasztalatot a diaszpora-zsidóság adaptálta.153
- a „vándorradikálisok” lehettek még a diakonátus előképei.154 Ez az elmélet abból
indul ki, hogy sem Jézusnak, sem az apostoloknak nem volt állandó lakhelyük, hanem járták
egész Izraelt és hirdették Isten országának az elérkeztét. A vallási motiváltságú
vándorkoldusok jelensége egyáltalán nem volt ritka sem Izraelben, sem az antik világban.
Jézus példájára és meghagyása szerint „vándorradikálisok” indultak el szerte az országba és
azon túl is, hogy hirdessék az örömhírt. Az igehirdetéshez tartozott a radikális szegénység –
erszény, tarisznya, saru tiltva volt (Lk 10,4), még a két ruha és a bot is (Mt 10,10; Mk 6,9),
Máté szerint: „Övetekbe ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se rézpénzt!” (Mt 10,9). Ezt az
alapmagatartást az Újszövetség más írásai is hangsúlyozzák (1Tim 6,5; 2Kor 12,16–18; Tit
1,11), „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8; 2Kor 11,7; Jel 21,6). Másrészt
szembenállni látszik ezzel a magyarázattal az az ismert gyakorlat, hogy a vándorprédikátorok
állandó, stabil közösségeket alapítottak, ahol vendégszeretetben, támogatásban és ellátásban
volt részük és ahol érvényes volt az elv: „Méltó a munkás a maga bérére” (Lk 10,7; Mt
10,40–42). Hasonló utalásokat találunk más újszövetségi írásokban is (1Tim 5,18; 1Kor
9,6.13.17; 2Kor 11,13).155
Újszövetségi értelemben mindenki Krisztus szolgája (Jn 12,26; 2Kor 11,23), de a
diákonus kifejezés elsősorban arra a személyre utal, aki az egyházi közösségben bizonyos
feladatokat lát el. A hierarchia kialakulásának kezdetén együtt említik őket a többi
elöljáróval, de nem világos egyértelműen, hogy mi volt a pontos, meghatározott feladatuk. A
diakonátus mint intézmény alalpítását és elindítását az ApCsel 6,1–7-re (a hét férfi
kiválasztása) vezetik vissza, de a „diákonus” kifejezés itt nem fordul elő.156
A leírás szerint szétválasztották az igehirdetést és a szegényekkel való törődést, és ez
utóbbit a hét kiválasztott férfira bízták, akiket az apostolok elé vezettek, ők pedig imádság
közben rájuk tették a kezüket (ApCsel 6,6). A továbbiakban viszont az ApCsel arról számol
be, hogy a szolgálatra jelölteknek nemcsak a szegények gondozása volt a feladatuk, hanem
mint István és Fülöp működése mutatja, prédikáltak és kereszteltek is. A későbbiekben a
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diákonusok a szegények gondozása mellett vállalták az egyház anyagi ügyeinek az intézését
és segítettek a papságnak az igehirdetésben és az istentisztelet végzésében.157
A Fil 1,1 és 1Tim 3,8–13 által említett diákonusok merőben más fogalmi tartalmat
sugallnak, mint az az ApCsel-ből kirajzolódik. Szent Pál az 1Tim 3,1–13-ban
megfogalmazza azokat a kritériumokat, melyeknek egy diákonus meg kell hogy feleljen: ne
legyen iszákos vagy erőszakoskodó, legyenek tisztességesek, ne kétszínűek, borisszák vagy
piszkos haszonra lesők, legyen egyszer nősült, gyerekeinek és otthonának jó gondviselője.158
Ugyancsak Pál apostolnál a Róm 16,1-ben találkozunk több „diakonisszával”, de
vitatott az, hogy itt a diákonus kifejezés állandó tisztségre utal-e. A szóhasználat itt
egyszerűen a szolgálattal megbízott személyt jelöli, akinek feladata a betegek és szegények
gondozása, a tanítás és keresztelés volt.159
A felebaráti szeretet és a karitatív gondoskodás nem véletlenül vált a keresztény
egyház jellegzetességévé, hiszen - más vallásokkal szemben - a lényegéhez tartozik. Jézus
már a János-evangéliumban megköveteli: "Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást!
Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is" (Jn 13,34). Ez a szeretet valami
egészen józan dolgot jelent. Jézus úgy mutatta ki szeretetét tanítványai iránt, hogy megmosta
a lábukat (Jn 13,1-15). Hogy milyen szeretetre gondolt Jézus, megmutatkozott, amikor
megtiltotta nekik, hogy úrnak tekintsék, vagy rabbinak szólíttassák magukat (Mk 10,43 sk.;
Mt 23,8), és kijelentette: senkinek sincs nagyobb szeretete annál, aki életét adja barátaiért (Jn
15,13). A felebaráti szeretet hallatlan és másutt ismeretlen nyomatékot kapott azáltal, hogy
összekapcsolódott az Isten iránti szeretettel. A végítélet bírája, Jézus Krisztus azonosítja
magát "eggyel a legkisebbek közül" (Mt 25,40). Az Isten iránti szeretet az emberszeretetben
valósul meg, hiszen hogy is szerethetné valaki azt, akit nem lát, ha testvérét, akit lát, nem
szereti (1Jn 4,20).160
A szolgáló és irgalmas szeretet a jézusi tanítás szívverése, mivel korának a
szegénység, az elhagyatottság volt a szociális kihívása, leggyakrabban a figyelmet ennek
kezelésére hívta fel. A tennivalót a Mester ebben összegezte: „Szeresd Uradat, Istenedet,…
és szeresd embertársadat, mint önmagadat”. Mondhatjuk tehát, hogy az evangélium
meghatározta a kereszténység szociális jellegét, ennek következtében pedig kijelenthető,
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hogy a keresztény szeretet a leghatékonyabb társadalomformáló és fenntartó erő, ez pedig
lényegében az embertársak egymás kölcsönös megbecsülésében, az egymásért vállalt
felelősségben, mindennemű szükségben való testvéri segítségnyújtásban és a közjóért
elkötelezett együttműködésben nyilvánul meg.161
1.4.

A Caritas teológiája az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásaiban és a

II. Vatikáni Zsinat tükrében
A katolikus keresztény társadalmi tanítás nem megoldások receptje, nem is egy jól
összeállított segélyprogram, hanem társadalometikai követelmények és elvek rendszere,
olyan egységes állásfoglalás a világról, az emberről, a társadalomról, az egyház szerepéről,
az egyház és a világ kapcsolatáról, mely az emberiség javát, földi boldogulását az üdvösség
viszonylatában tartja szem előtt.162 A kereszténység lényegénél fogva közösségi vallás, Jézus
követése nem magánügy, mert az evangélium alapkövének számító főparancs szerint nincs
istenszeretet a felebarát szeretete nélkül. A hiteles keresztény élet megköveteli, hogy minden
krisztushívő lehetőségei és legjobb tudása szerint keresse mások javát, törődjék a mások
életét meghatározó viszonyokkal, tartsa tiszteletben a társadalom minden tagjának érdekeit.
Ilyen értelemben a társadalom rendjéhez való viszonyulás etikai és lelkiismeretbeli kérdés.163
Az egyház Krisztustól kapott küldetése vallási természetű, nem pedig politikai,
gazdasági vagy társadalmi jellegű. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem e világban
valósítaná meg azokat a feladatokat, melyek küldetéséből fakadnak, mivel az egyháznak s
minden egyes tagjának lelkiismeretbeli kötelessége, hogy az emberek közössége az isteni
törvények szerint épüljön fel.164
A modern korban a vallás társadalmi szerepét és nyilvános jelenlétét ellenző és
megkérdőjelező ideológiák jelentek meg. Az egyház társadalmi szerepének nemcsak
fontossága, de létjogosultsága is kétségessé vált. Az egyház társadalmi tanítása határozott
válasz, miszerint az ember mint a természetfeletti valóságra nyitott személy küldetése
teljesítésében az egyházra is tartozik, és az iránta való felelősség az egyházat társadalmi
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állásfoglalásra készteti, s ilyen összefüggésben követeli a társadalomban betöltött szerepének
az elismerését.165
A katolikus társadalmi tanítás legáltalánosabb alapja az örök küldetés és az evilági
tevékenység összekapcsolódásában nyilvánul meg,

ugyanakkor a társadalmi jelenségek

értelmezésekor, ennek nyomán mind a társadalmi kérdések, mind az egyház társadalmi
tanítása változó. Ezért beszélhetünk az egyház társadalmi tanítása fejlődésének
történetéről.166
A keresztény társadalmi tanítás abból indul ki, hogy az ember értékei – vallása,
erkölcsi felfogása – meghatározó módon befolyásolják mind magánéletét, mind társadalmi
magatartását, ugyanakkor a gazdaságnak, tudománynak, politikai cselekvésnek is vannak
morális dimenziói és vonatkozásai, akkor is, ha azt nem tudatosítják. A keresztény társadalmi
tanítás a leggyengébbek és a legkiszolgáltatottabbak védelmét tartja szem előtt, ezért
lényegéből fakadóan szociális. A katolikus egyház társadalmi tanítása pápai enciklikákból,
zsinati és szinódusi dokumentumokból, valamint a vatikáni hivatalok megnyilatkozásai
gyűjteményéből áll össze.167 A pápa mint az egyház feje egy adott témakörre vonatkozó
tanítását gyakran körlevél formájában teszi közzé, melyeket enciklikának nevezünk. Sajátos
tárgyuk miatt e műfajon belül külön csoportot alkotnak a „szociális körlevelek”, melyekben a
pápa szakemberek bevonásával a társadalomra és a gazdasági életre vonatkozó katolikus
tanítást fejti ki és foglalja össze.168
Az egyház szociális tanítása két pilléren nyugszik: a kinyilatkoztatás és a
természetjog. A Bibliában található teológiai és erkölcsi megállapításokat az egyház
kiegészíti a teremtett világ rendjéből és az ember természetéből nyert szociálfilozófiai
megállapításokkal, és az így nyert elvi és normatív igazságokat az adott politikai, társadalmi
és gazdasági valóságra alkalmazza. Az egyház társadalmi tanításában megfogalmazott
felfogás és útmutatás nem tartozik a tévedhetetlen „ex cathedra”169 kijelentések közé. Célja
az eligazítás, az útmutatás a helyes cselekvésre, de a benne található megoldási javaslatok
egy adott történelmi helyzetre vonatkoznak, ezért a megfogalmazott alapelvek, melyek egy
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folyton változó valóságra vonatkoznak, a történelmi fejlődés során nyilvánvaló módon
alakulnak és módosulnak.
A társadalom és gazdaság különféle kérdéseinek megítélésében a katolikus és
protestáns tanítás különbözőségeket mutat. A protestánsok, a Biblia egyedüli jelentőségéből
kiindulva, nem veszik figyelembe a természeti törvény és a szociálfilozófia megállapításait és
eredményeit. Azok a cselekvési normák, melyeket a protestáns felfogás a Bibliából merítve
megállapít, kevésbé tekinthetők egy önálló szociális tanrendszernek, hanem sokkal inkább
szociáletikának minősülnek.170
A katolikus társadalmi tanítás a következő egymást kölcsönösen feltételező alapelvek
közé rendeződik: a személyiség elve, a szolidaritás elve, a szubszidiaritás elve és a közjó
elve. A katolikus egyház meg van győződve arról, hogy az ember és társadalma számára az
adott történelmi-társadalmi és technikai-gazdasági viszonyok között ezeknek az elveknek a
figyelembevételével biztosítható a leginkább optimális és ideális állapot.171
A személyiség-elv vagy személyközpontúság azt jelenti, hogy a társadalomnak és
intézményrendszerének rendeltetése és célja a személy, és nem fordítva.172 A személy olyan
lény, mely egyszeri, megismételhetetlen és nem helyettesíthető. A személyiség-elv szerint az
individuum maradandó, feltétlen érték: nem szűnik meg a halállal sem és nem oldódik fel
halála nyomán semmiféle magasabbrendű személyes vagy személytelen léterőben.173 A
személy önmagában érték, más személy vagy intézmény nem birtokolhatja, mivel önmagával
rendelkező szabad lény.174 Önmagát és a világot megismerve, szabad akarattal dönt, ezért a
szabadság és felelősség a személy lényegéhez tartozó tulajdonság. Ez a szabadság nem
értelmezhető helyesen a másik ember szabadságának figyelembevétele nélkül. Az ember
mint személy, nemcsak egyén, hanem szociális lény is, csak a másik emberrel való
közösségben valósíthatja meg önmagát.175
A szolidaritás-elv a társadalom egyes tagjai közötti kölcsönös kapcsolatot
szabályozza oly módon, hogy minden ember felelősséget visel a többi ember boldogságáért
és fordítva. Az ember csak a közösség segítsége révén tud igazán kibontakozni, rászorul
170

KERBER, Walter –ERTL, Heimo –HAINZ, Michael (Szerk.), Katholische Gesellschaftslehre im Überblick. 100
Jahre Sozialverkündigung der Kirche, Frankfurt 1991, 24.
171
WEILER, Rudolf, Einführung in die katholische Soziallehre, Graz-Wien-Köln 1991, 39.
172
ANZENBACHER, Arno, Das Personalitätsprinzip und die Krise des Personenbegriffs, in: GLATZEL, Norbert–
KLEINDIENST, Eugen (Szerk.), Die personale Struktur des gesellschaftlichen Lebens, Berlin 1993, 15-30.
173
A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, Szent István Társulat, Budapest 2006, 129. (Ford. dr.
DIÓS István)
174
FURGER, Franz, Die katolische Soziallehre – eine Einführung, Kanisius Verlag, Freiburg 1989, 32–34.
175
TOMKA Miklós, A keresztények és a közélet, Vigilia, Budapest 1989/10, 721–727.; KLÜBER, Franz,
Grundlagen der katholischen Gesellschaftslehre, Osnabrück 1960, 105-121.

50

mások támogatására, ugyanakkor saját maga is hozzá tud járulni a közösség építéséhez,
segíteni tud másokat.176 A közös célként kitűzött értékek és érdekek a szolidaritás jegyében
álló együttműködés alapját jelentik, melyek csak a közösség által valósíthatók meg.
Mivel a szolidaritás az ember lényéből fakadó tulajdonság, ki kell hogy terjedjen
minden emberre, függetlenül attól, hogy milyen fajhoz, nemzethez vagy osztályhoz tartozik.
A fajelméletben, a nacionalizmusban vagy az osztályharcban a szolidaritás hiánya
mutatkozik meg.177 A szolidaritást leginkább a családközösségben lehet megtanulni és
megvalósítani. Az államon belüli szolidaritás jogilag kikényszeríthető, különben a
szolidaritáson alapuló társadalmi közösséget a szociális államon belül nem lehetne
fenntartani.178
A szubszidiaritás-elv azt jelenti, hogy mindenkit annyira kell terhelni, akkora
teljesítményre kell ösztönözni, amekkorára képes, és ehhez a szükséges szabadságát is kell
biztosítani.179 Ennek az elvnek a klasszikus meghatározását XI. Piusz pápa adta meg: „amit
az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt a
hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és
alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és
magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a
társadalom helyes rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél
és benne rejlő erejénél fogva segíteni – szubszidiálni – köteles a társadalmi egész egyes
részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania vagy bekebeleznie azokat.”180
A szubszidiaritás elve kettős tartalmat hordoz: a saját teljesítmény elve, mely az
egyén és a kisebb közösség azon jogát és kötelességét jelenti, hogy saját felelősségükre
tevékenykedjenek és jövőjükről gondoskodjanak; a segítségnyújtás elve, vagy segély az

176

NELL-BREUNING, Oswald von, Baugesetze der Gesellschaft. Solidarität und Subsidiarität. Freiburg i.Br.
1990, 89.
177
PRÜLLER-JAGENTEUFEL, Günter M., Solidarität - eine Option für die Opfer. Geschichtliche Entwicklung und
aktuelle Bedeutung einer christlichen Tugend anhand der katholischen Sozialdokumente, Wien 1998, 32.
178
OCKENFELS, W., Kis katolikus társadalomtan, Ordo Socialis 22, 46.; ZULEHNER, Paul (Szerk.), Solidarität.
Option für Modernisierungsverlierer, Innsbruck-Wien 1996, 54.
179
ZSIFKOVITS, Valentin, „Subsidiaritätsprinzip” szócikk, in: KLOSE, Alfred–MANTL, Wolfgang –ZSIFKOVITS,
Valentin (Szerk.), Katholisches Soziallexikon, Innsbruck, 1980, 2994-2999; SCHNEIDER, Lothar, Subsidiäre
Gesellschaft, Paderborn 1983, 78.; FURGER, Franz, Subsidiaritätsprinzip. Gestaltungsprinzip nur für die
weltliche Gesellschaft oder auch für die Kirche? in: Theologie der Gegenwart 33, Erfurt 1990, 327-335.;
MAGAGNOTTI, Paolo, A kisegítés (szubszidiaritás) elve az egyház társadalmi tanításában, Pécs 1993, 122; A
Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, 137.
180
TOMKA Miklós–GOJÁK János (Szerk.), Az Egyház társadalmi tanítása, 81.

51

önsegélyre, mely azt jelenti, hogy azért nyújtsunk segélyt, hogy valaki, vagy egy közösség
magán tudjon segíteni.181
A közjó-elv a társas élet azon feltételeinek összességét jelenti, melyek között az
emberek teljesebben és szabadon valósíthatják meg önmagukat. A közjó elvének van egy
tartalmi értékdimenziója, mely az egyén jogaira és kötelességeire vonatkozik, és van egy
intézményi jellege, mely az állam legitimitását és kötelességeit szabja meg.182
A közjó a társadalom által saját tagjainak az alapvető feladataik végzéséhez nyújtott
segítséget jelenti.183 Az állam minden polgára számára szervezeti intézkedéseket hoz és
megteremti azt a jogrendet, amelynek keretében az egyén és a közösség megvalósíthatja
értékeit és érvényesítheti törvényes jogait. Az állam a közjót szolgálva mindig a gyengék
pártján kell hogy álljon, akik nem rendelkeznek a többiekhez viszonyítva azonos
teljesítőképességgel.184
Az igazságosság a közjó tükörfogalma, mely a keresztény társadalmi tanítás szerint
nem a mindenki számára egyenlő mértékű elosztást jelenti, hanem úgy határozható meg,
hogy az igazságosság ott van, ahol a társadalom a leginkább hátrányos helyzetű tagjai
számára is emberi méltóságuknak megfelelő lehetőséget kínál.185 A keresztény társadalmi
tanítás ilyen összefüggésben a hátrányos helyzetű népek és népcsoportok megkülönböztetett
támogatását is sürgeti.186
A keresztény társadalmi tanítás fejlődését elemezve megállapíthatjuk, hogy a
keresztény társadalmi tanítás egykorú magával a kereszténységgel, mivel a keresztény
teológia a kezdetektől tartalmazott társadalomerkölcsi normákat, előírásokat, de azok nem
alkottak elkülönült rendszert.187
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Az Ószövetségtől kezdődően, a vallásos-társadalmi erkölcs legősibb elemének
tekinthető az adakozás, ami attól válik erénnyé, hogy a rászorulónak adjuk azt, ami törvény
szerint ugyan nem illeti meg őt, ám ami mégis valamilyen megítélés szerint jár neki.188
Az evangéliumokból nemcsak arról értesülhetünk, hogy Jézus maga is gyakorolta a
szegényeken való segítés zsidóságon belüli kötelező hagyományát (Jn 13,29), hanem arról is,
hogy az isteni szándékkal és akarattal a rászorulókon való segítés áll összhangban, s nem a
tartalmatlan, csupán formálissá üresedett kultikus praxis: „a pohár és a tál külsejét
tisztogatjátok, de belül tele vagytok kapzsisággal és gonoszsággal. ...Adjátok oda inkább, ami
benne van, a rászorulóknak, és akkor tiszták lesztek egészen” (Lukács 11,39-41).189
A hangsúly tehát az „önkéntes" jellegen van. Az erkölcsi tettet semmiképpen sem a
külső látszatok, hanem a belső parancs és késztetés motiválja. Jézus figyelmeztetését aligha
lehetséges félreérteni: „Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért,
hogy lássanak benneteket... Amikor alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt... úgy adj
alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így alamizsnád titokban marad, és
Atyád, aki rejtekben is lát, megjutalmaz” (Máté 6,1-4).190
A társadalom igazságos rendjének kérdése – történetileg nézve – az ipari társadalom
tizenkilencedik századi kialakulásával új helyzetbe került, a modern ipar kialakulása
föloldotta a régi társadalmi struktúrákat, s a bérmunkások tömegével radikális változást
okozott a társadalom fölépítésében, melyben a tőke és a munka kapcsolata olyan
meghatározó kérdéssé vált, amely ebben a formában korábban soha nem létezett. A termelő
struktúrák és a tőke lett az az új hatalom, mely kevesek kezébe kerülve a dolgozó tömegek
iránti jogtalansághoz vezetett, mely ellen föl kellett lázadni.191
Az egyház képviselői lassan vették észre, hogy a társadalom igazságos struktúrájára
vonatkozó kérdés új módon vetődik föl. A konkrét nyomorúságra való válaszként körök,
társulatok, egyesületek, szövetségek s mindenekelőtt új szerzetesi közösségek alakultak,
melyek fölvették a küzdelmet a szegénységgel, a betegséggel és a tanulatlansággal.192
A katolikus egyház társadalmi tanítása mint önálló tudomány csak a tizennyolcadiktizenkilencedik században indul el az önállósodás útján, mert ekkor jelentek meg azok a
társadalmi okok, melyek ezt a folyamatot kiváltották: a polgárosodás, az ipari társadalom
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(proletariátus) kialakulása, a liberalizmus, nemzeti ébredés és a hozzá kapcsolódó
államalakulások.193
A gyorsan változó társadalmi folyamatok sodrában az egyház eleinte bizonytalan,
nehezen találja az utat a modern társadalom fejlődési folyamatához, annak az evangélium
szellemében

történő

befolyásolásához.

Az

átalakulás

nehézségeit

tapasztalva

–

munkáskérdés, kizsákmányolás – világszerte jönnek létre egyházi törekvések a szegények
felkarolására. Ez a „szociális katolicizmus” kora, az az időszak, amikor a konkrét segélyezés
mellett egyre többen adnak hangot a felelősségvállalás és a szociális igazság
szükségességének, s a helyi, országos egyházi megnyilatkozások mellett sürgetik Róma
állásfoglalását is.194
A szociális kérdésre helyi válaszok születtek, amelyek szélesebben kezdték
értelmezni az egyház szerepét a világban, és felismerték a társadalomra gyakorolt hatás
fontosságát.195 Már a „Rerum Novarum” megfogalmazását is megelőzték jelentős elméleti
kutatások és gyakorlati lépések a fejlett kapitalista országokban.
Az egyházi gondolkodást ma is jellemző keresztényszociális gondolat, amely a
kapitalizmuson belül, annak javításával kívánja a szociális kérdést megoldani, először
Németországban jelentkezett,196 majd megjelentek a társadalom „szociális apostolai”
Svájcban197, Franciaországban198, Olaszországban199, Angliában200, Ausztriában201 és
Magyarországon,202 sőt a tengerentúlon is.203
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Az Egyházi Tanítóhivatal 1891-ben a XIII. Leó pápa által kiadott „Rerum Novarum”
enciklikával lépett a színre. Ezt követte 1931-ben XI. Pius „Quadragesimo Anno”
enciklikája. Boldog XXIII. János pápa 1961-ben adta ki „Mater et Magistra” enciklikáját és a
„Pacem in Terris” címűt 1963-ban. VI. Pál 1967-ben a „Populorum Progressio” enciklikában,
majd 1971-ben „Octogesimo Adveniens” apostoli írásában foglalkozott a szociális
problémával, mely akkor különösen Latin-Amerikában éleződött ki. II. János Pál pápa a
szociális enciklikák trilógiáját hagyta ránk: „Laborem Exercens” (1981), „Sollicitudo rei
Socialis” (1987), s végül a „Centesimus Annus” (1991). XVI. Benedek pápának a „Deus
Caritas Est” kezdetű első enciklikája (2005) pedig a szociális enciklikák koronájának tudható
be.
A keresztény társadalmi tanítás történeti fejlődés szempontjából három szakaszra
osztható: a XIII. Leó pápa előtti, a XIII. Leó pápa nevével fémjelzett, és a legújabb szakasz.
A pápák 185 enciklikája, számos megnyilatkozás és beszéd részletezi a II. vatikáni zsinatig
az egyház társadalmi üzenetét. XXIII. János pápa és a II. Vatikáni Zsinat új utat nyitott az
egyháznak és ezáltal a társadalmi tanításnak, s a folyamatosság mellett a látásmód alapvetően
198
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megváltozott. A változás lényegét a világgal megkezdett párbeszéd és a világ
autonómiájának elfogadása jelentették.
Négy pápa — XXIII. János, VI. Pál, I. János Pál, II. János Pál — nyolc enciklikával
és apostoli levéllel gazdagította a dokumentumok sorát. A II. Vatikáni Zsinat lelkipásztori
konstitúciója, az 1971. évi püspöki szinódus záródokumentuma, a Hittani Kongregáció hét
instrukciója nyilvánvalóvá teszik, hogy az egyház társadalmi tanítása ebben a szakaszban
bontakozott ki igazán, s ezáltal a katolikus egyház a világon elismert erkölcsi tekintéllyé vált.
A mindig új helyzetekkel és problémákkal szembesülve bontakozott ki az a katolikus
szociális tanítás, melyet összefoglalóan az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa204 2004-ben
Az Egyház szociális tanításának kompendiuma című kötetben tett közzé.205
XIII. Leó pápa (1878-1903) 1891-ben hivatalos egyházi körlevelében, a „Rerum
Novarum” enciklikában leszögezte azokat az elveket és intézkedéseket, amelyeket el kellett
volna fogadni és meg kellett volna tenni annak érdekében, hogy megelőzzék a múlt század és
e század forradalmait. Enciklikája több szempontból is mérföldkőnek bizonyult.206
Az iparosodás következtében a tizenkilencedik század végének legnagyobb
problémája a munkáskérdés lett. A kort az egész kontinensre kiterjedő nagymértékű
iparosodás jellemezte, amit ugyanakkor kétszer szakított meg gazdasági válság (1857, 1873),
jelezve a rendszer instabilitását. Az ipari munkások elszakadtak a korábbi természetes
társadalmi közegüktől és védtelenné váltak. A kizárólag a profitot szem előtt tartó vállalkozói
felfogás miatt embertelen körülmények között voltak kénytelenek dolgozni. A helyzetet
tovább súlyosbította, hogy a városlakók számának ugrásszerű növekedésével nem tartott
lépést a lakások száma, így a családoknak rendkívül rossz, egészségkárosító körülmények
között kellett élniük.207
XIII. Leó hatalmas történelmi érdeme, hogy felismerte: az egyháznak nemcsak
elítélnie kell a fellépő hibás tanokat, hanem helyette válaszokat is kell adnia a társadalmi
problémákra.208 XIII. Leó maga is közvetlen tapasztalatokat szerzett az iparosodás
204

IUSTITIA ET PAX PÁPAI TANÁCS (Pontificium Consilium de Iustitia et Pace): VI. Pál pápa az 1967. I. 6án kísérleti jelleggel létrehívott, 1974-ben megalapított Iustitia et Pax Bizottságot 1976. XII. 10-én átszervezte
és véglegesítette. II. János Pál pápa 1988. VI. 28-án nevét Iustitia et Pax Pápai Tanácsra változtatta. Feladata az
egyház szociális tanításának terjesztése, az igazságosság és béke kutatási eredményeinek gyűjtése. DIÓS István–
VICZIÁN János (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon,V, Szent István Társulat, Budapest 2000, 509.
205
PONTIFICO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa,
Libreria Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 2004.
206
SORGENFREI, Helmut, Die geistesgeschichtlichen Hintergründe der Sozialenzyklika „Rerum novarum",
Heidelberg 1970, 23.
207
ANZENBACHER, Arno, Keresztény társadalometika, Szent István Társulat, Budapest 2001, 76. (Ford. VAIK
Dóra)
208
GOJÁK J. (Szerk.), A társadalom keresztény alapjai, Rerum Novarum, 81.

56

veszélyeiről, amikor Belgiumban dolgozott apostoli nunciusként. Teológiai elképzelései is
közvetett szerepet játszottak a szociális kérdéshez való viszonyulásában, ugyanis „Aeterni
Patris”209 kezdetű enciklikájában a nagy középkori teológus, Aquinói Szent Tamás
teológiáját tette meg általánosan elfogadottnak, és ennek szelleméből adódóan lehetőség nyílt
a teológiai párbeszédre.210 Közvetlen hatása mindennek az lett, hogy mind a „Rerum
Novarum”-ban, mind az azóta kiadott szociális tanításokban a tomista vonások
érvényesülnek. Fontos alapeleme ennek az ún. közjó, illetve olyan alapelvek, mint a
szubszidiaritás, a hivatásrendiség, a szolidaritás és az igazságosság.211
Ilyen hatások segítették elő a talán legtöbbet hivatkozott pápai enciklika, az 1891-ben
kibocsátott „Rerum Novarum” megjelenését. A pápa ebben kifejti a munkáskérdés
időszerűségét, foglalkozik a szocialista megoldási javaslattal, de elveti, mivel ha nincs egyéni
cél és vagyon, akkor hiányzik a munkát meghatározó ösztönző erő. Természetjogi
megokolását adja a magánvagyonnak, és hangsúlyozza ebben a család, mint a legkisebb
közösség szerepét. Elutasítja az osztályharcot, amely nem hozza meg az igazi eredményt, és
ehelyett a társadalmi osztályok együttműködésére helyezi a hangsúlyt.212 Meghatározza az
egyház, az állam a munkaadók és a munkásság feladatait. Eszerint az egyháznak egyrészt
közvetítő szerepet kell játszania, másrészt meg kell teremtenie azokat a körülményeket és
társadalmi közgondolkodást, amelyek az együttműködést meghatározzák. Emellett fontos
szerepet szán a szegényeken segítő egyházi intézményeknek. Az állam kötelessége a
társadalmi jólét előmozdítása, ezért a liberális elméletekkel szemben fontos, hogy
beavatkozzon a gazdaságba a munkások jogainak és megfelelő életkörülményeinek
biztosítása érdekében. A munkaadók és a munkavállalók közös kötelessége az elesetteket
segítő alapok létrehozása. Emellett a munkásokat külön is biztatja a különböző
munkásegyesületek, elsősorban a keresztény munkásegyesületek létrehozására.213
A „Rerum Novarum” az olyan egyházi szociális tanítás kezdete, amely megfelel a
kihívásoknak, utat mutat a kibontakozás felé és a szociális tevékenység új formáit fejlesztette
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ki, amelyek kezelni tudják a szegénység és kizsákmányolás újfajta problémáit.214 A
szegényekről, a hátrányos helyzetbe kerültekről, az elnyomottakról való gondoskodás a
katolikus társadalmi tanítás egyik legfontosabb szempontja, amely az elmúlt száz évben
egyre határozottabb és sürgetőbb parancsként jelentkezett.

„Az egyének jogainak

védelmében elsősorban az alsóbb osztályokra és a szegénysorsúakra kell tekintettel lennie. A
gazdagok amúgy is körül vannak véve saját védőbástyáikkal, s így kevésbé szorulnak rá az
állami védelemre, míg a szegények tömegei, akik semmilyen saját eszközzel nem
rendelkeznek érdekeik megvédésére, kizárólag az államra támaszkodhatnak.”215
A kritikai szemlélet által az egyház a szolidaritás és igazságosság eszméjét akarta
beninni az individualista, szélsőségesen szabadversenyes struktúrába, elsősorban azért, mert
ez alapvető feladata, másrészt azért is, mert sok politikusnál és pártnál előbb felismerte, hogy
a szociális kérdés intézményes, állami kezelése nélkül maga a polgári rendszer is veszélybe
kerülhet. Az enciklika korszakalkotó azért is, mert vele az egyház tanítóhivatala kilépett az
alamizsnaosztás, a jótékonykodás pozíciójából, és részint vállalta, részint bátorította a
szociális törvényhozás segítségével a társadalmi bajok mérséklését, leküzdését. Ennek
eredménye lett egy sor autonóm keresztényszociális és demokrata párt, illetve a keresztény
szindikalizmus kialakulása, amely a munkás és munkavállaló érdekérvényesítésének immár
egyházilag legitimált funkcióját igyekezett ellátni a nyugat-európai régiókban, nem is
eredménytelenül.216
Elsőként hangoztatta a keresztény alapon való munkásszervezkedés szükségességét és
jósolta meg azt, hogy ha a munkásosztályt a nemzeti és vallásos alapot megtagadó
mozgalmak befolyása alá engedik, akkor az elkerülhetetlenül forradalmi irányba tereli
Európa és a világ társadalmait. Éppen ezért a pápa kijelentette, hogy minden eszközt igénybe
kell venni, ami alkalmas arra, hogy a nemzeti érdek érvényesítésével a munkásokat egységbe
forrassza.217
A „Rerum Novarum” hatása óriási mind a mai napig, és nemcsak a későbbi egyházi
megnyilatkozásokban. 1894-ben megszerveződtek az első keresztény szakszervezetek, és az
egyház a korábbi defenzív állásponttal szemben újra elkezdte betölteni a neki járó szerepet a
társadalomban. Létrejöttek a legkülönfélébb egyházi önszerveződések, és megerősödtek a
keresztény pártok, amelyek az első világháború után hatalomra kerülve több helyütt sikerrel
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alkalmazták az enciklika tanításait. Az egyházi élet pezsgővé, valódi közösségi életté vált.
Ideológiailag olyan alapot nyújtott az enciklika, amelyet negyven évig nem kellett
kiegészíteni.218
Az első világháborúig terjedő negyedszázad a nagytőke és a szocialista
munkásmozgalom küzdelmének korszaka volt. Ám amikor mindez addig nem látott
pusztításba torkollott, új megoldási kísérletek hitele erősödött fel. Az egyik a kommunista
diktatúra, a másik a fasiszta, majd nemzetiszocialista totalitarizmus volt. A válságba került
polgári demokrácia egyelőre nem volt képes kiutak felmutatására. Ez az új helyzet érlelte
meg a világgazdasági válság kellős közepén, 1931-ben a „Quadragesimo Anno” szociális
enciklika kibocsátását.219
XI. Pius (1922-39) pápasága alatt egyszerre szembesült a gazdasági és politikai
válsággal. A politikai kérdések tekintetében meghatározó volt, hogy – mint azt programadó
„Ubi Acarno Dei”220 kezdetű enciklikájában megfogalmazta – az egyház nem vállalhatja át
az állam szerepét, és kivonul a közvetlen politikából, ugyanakkor igényt tart a szellemi és
erkölcsi hatalomra. Ez előrevetítette a konkordátumok pápájának tevékenységét. Pápasága
alatt 11 konkordátumot és 3 szerződést kötött. Ezek közül kiemelkedett a római kérdés
rendezése 1929-ben a lateráni szerződésben.221 Ennek alapján jött létre a Vatikán, és
biztosították a fasiszta államban az egyházi szervezetek szabadságát.
A fasiszta Olaszország bírálata a „Non Abbiamo Bisogno”222 kezdetű 1931-ben
kibocsátott enciklikában nyilvánult meg. Ebben a pápa figyelmeztette a fasiszta pártot, hogy
politikájával maga fordítja el a katolikus tömegeket, amikor programjába egyházellenes
elemeket vesz be.
Az 1937-ben kibocsátott „Mit Brennender Sorge”223 nemcsak a nácik egyházellenes
lépéseit idézte fel, hanem megsemmisítő kritikát mondott egész nézetrendszerükről, melyet a
kereszténységgel összeegyeztethetetlennek mutatott be.224 Elutasította az állam, a vezér és a
nép kultuszát, amikor így fogalmazott: „Aki a fajt, a népet vagy az államot, az államhatalom
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hordozóit vagy az emberi közösség egyéb alapértékeit – amelyek a földi élet keretein belül
lényeges és tiszteletreméltó helyet foglalnak el – kiemeli földi értékrendjükből s mindennek,
még a vallási értékeknek is legfőbb zsinórmértékévé teszi, s bálványimádóan isteníti, az
felforgatja és meghamisítja a dolgoknak Istentől alkotott és megszabott helyét.”225 Felhívja a
figyelmet, hogy az Ószövetség a kinyilatkoztatás elválaszthatatlan része, és hogy az egyes
személyeknek olyan Isten által adott jogai vannak, amit egy közösségnek sincs joga
elvenni.226
A kommunizmus ellen a „Divini Redemptoris”227 kezdetű, szintén 1937-ben kiadott
enciklikában emelte fel a szavát. Felidézte korábbi megnyilatkozásait a kommunizmus ellen,
és hangsúlyozta, hogy folyamatosan el kell ítélni ezt a rendszert. Felhívta a figyelmet a
kommunista rendszer bűneit elhallgató sajtó felelősségére, az állandó, kegyetlen osztályharc
elleni fellépésre szólított fel, és hangsúlyozta: a kommunizmus bár csábító, de hamis ígéret.
A megoldás érdekében újra a katolikus szociális tanításra hívja fel a figyelmet.228
A gazdasági válság hatására bocsátotta ki a „Quadragesimo Anno” kezdetű
enciklikát, mint a neve is utal rá, a Rerum Novarum megjelenésének negyvenedik
évfordulójára.229 XI. Pius pápa művét főleg jezsuiták készítették elő. A huszadik század
elején kibontakozó katolikus mozgalom lényege a hívők és a papság együttműködése a
társadalmi feladatok megoldásában. Népjóléti feladatnak tekintették, hogy az anyagi
segítségnyújtás mellett még lelki segítséget is biztosítsanak.230
A végbemenő gazdasági, társadalmi és politikai változások folytán azonban az
egyháznak is tovább kellett gondolnia a társadalmi problémák megoldására kidolgozott
korábbi elképzeléseket.231 Az egyértelmű volt, hogy egyik típusú diktatúrát sem tehette
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magáévá, nemcsak egyházellenességük miatt, hanem az emberről vallott embertelen
felfogásuk következtében sem.
Az enciklika első részében a „Rerum Novarum” pozitív hatásait ismerteti, amit az
állami politikára, a szervezetekre és az egyházra gyakorolt, ugyanakkor szükségesnek tartja
az új helyzetben adott új válaszokat. Az egyháznak kompetenciája van a gazdasági
kérdésekben, hiszen hiba lenne az erkölcsöt a gazdaságtól elválasztani. A tulajdonjog
hangsúlyozásánál, mind a korlátlan egyénieskedő individualizmust, mind a kollektivizmust
elutasítja. A tőke és a munka kapcsolatát vizsgálva megállapítja: mindkettőnek szüksége van
a másikra, ám nem helyes, ha a tőke túl nagy részt sajátít ki, s az sem, mikor azt mondják, a
megtermelt érték csak a munkásé. A munkások helyzete javult az elmúlt években, de
továbbra is küzdeni kell a proletár sorstól való megszabadításért. Ennek egyik eleme az
igazságos munkabér. Hangsúlyozza a szubszidiaritás elvét, miszerint nem szabad a kisebb
közösségek jogköréből kivonni olyan feladatokat, melyeket ők maguk is meg tudnak oldani.
A pápa leírta egy korporatív állam tervét, de nyíltan beszélt arról, hogy a jelenlegi fasiszta
állam nem felel meg ennek, mivel az állam megszünteti az egyén szabadságát. Az igazi
korporatív állam célja a tőke és a munka világának kibékítése és összehangolása önkéntes
alapon. Beszél a kapitalizmusról, ami ugyan nem eleve elvetendő rendszer, de javítani kell,
és fel kell lépni a gazdaság túlzott hatalma ellen. A szocializmust és a kommunizmust
továbbra is elutasítja, mint hibás és erőszakos megoldást, de figyelemre méltó, hogy
elmondja:

az

enyhébb

szocialista

irányzatok

némely

törekvése

közel

van

a

232

keresztényekéhez.

Az igazságosság fogalmát bővíti XI. Pius pápa a „szociális igazság” kifejezés
bevezetésével. Ez hivatott biztosítani a javakban való részesedést mindenki számára és annak
megakadályozását, hogy az elosztás egyoldalú juttatásokkal a többi megkárosításával
történjék, ugyancsak bátorít szervezkedésre akár a gazdaságban, akár más munkaterületen,
mivel az összefogás segíthet a munkásság helyzetének javításában. Az állam feladatának
jelenti ki a közösség egészének védelmét, a szegények aktívabb felkarolását. Az állam
szociális törvényhozását és a munkajog kialakítását fontosnak tartotta. Ez kiterjedne a
munkások testi- lelki egészségére, a munkahely és munkabér kérdéseire, valamint a
balesetvédelemre is.233
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A pápa jól látta az államok egymástól való gazdasági függését, ezért javasolja, hogy
elő kell segíteni együttműködésüket. A nemzetközi intézményeknek kötelessége a
munkásság életét a közjó szükségletének megfelelően alakítani. A nemzetközi kapcsolatokra
vonatkozólag pedig megállapítja, hogy két veszélyes irányzat alakul ki: a gazdasági
nacionalizmus vagy éppen gazdasági imperializmus, és a pénzügyi nemzetköziség vagy
nemzetközi imperializmus, amelynek otthona ott van, ahol nyereséget talál.234
XI. Pius a körlevélben nem tett mást, mint az alapvető keresztény igazságokat
alkalmazta minden társadalmi osztályra. „A különböző foglalkozási ágakat békés
együttműködésre kell bírni. Csak a rendiség helyes felújítása lehet a szociálpolitikai cél.”235
A körlevélnek nem volt a Rerum Novarumhoz hasonló sikere, amit a körülmények
(világválság, majd nácizmus, világháború) is indokoltak, de a társadalmi vitákban fontos
szerepet játszott.236 A második világháború után a hivatásrendiség túlhaladottá vált, a tőkés
rendszer átalakításában és a szociális piacgazdaságban nagy szerepet kaptak a
„Quadragesimo Anno” fő elemei is, s a katolikus egyházban a második világháború után
ismét eljött a megváltozott világrendhez való igazodás ideje. A változások az egyházat
megújulásra késztették.237
A szegények és gazdagok viszonyának kérdése világméreteket öltött, s a fejlett és a
fejlődő országok ellentétének problémájaként jelentkezett. XII. Pius (1939-58) nem adott ki
önálló társadalmi enciklikát, ugyanakkor megnyilatkozásaival ő is hozzájárult a háború utáni
kereszténydemokrácia

megalapozásához,

mivel

felismerte,

hogy

új

rendszer

van

kialakulóban. 1944 karácsonyi rádiószózatában kijelentette: a „jövendő a demokrácia felé
halad”. Ennek szellemében felhívta a figyelmet ennek helyes elveire, és részvételre szólított
fel.238 Számos alkalommal ítélte el a kommunisták egyházüldözését és totalitárius
viselkedését, többek között a Mindszenty-per és az 1956-os magyar forradalom kapcsán. 239
XII. Pius halála után, a pápaválasztáskor az elhunyt pápa konzervatív,
antikommunista politikájának hívei, illetve a reformokat sürgetők álltak a két ellentétes
oldalon. Kompromisszumos jelöltként a 77 éves velencei pátriárkát, XXIII. Jánost (1958-63)
választották meg, aki pápasága öt éve alatt nagymértékben gazdagította az egyház társadalmi
tanítását. A pápa személyiségét meghatározta, hogy vidéki, szegény parasztcsalád gyermeke
234

MIHÁLYI G., Az egyház társadalmi tanítása IV, 28–31.
KELEMEN A., A könyörületességtől a szervezett segítségig, 9.
236
HUBER Sz., A katolikus egyház politikai és szociális enciklikái, 22.
237
ANZENBACHER, A., Keresztény társadalometika, 140.
238
GERGELY Jenő–HORVÁTH Jenő (Szerk.), Dokumentumok az Európai kereszténydemokrácia háború utáni
történetéhez, ELTE, Budapest 1976, 41.
239
ALMÁSSY K.–HUBER Sz., Az olasz konzervatív, keresztény pártok, 4.
235

62

volt. Pápasága alatt is igyekezett közvetlen maradni, és üzeneteit közérthetően fogalmazta
meg. Célját három szóban fejezte ki: igazság, egység, béke.240
Szociális tanításának alapjait a „Mater et Magistra” kezdetű enciklikájában
fogalmazta meg 1961-ben. Hivatkozik a korábbi pápák szociális tanításaira a „Rerum
Novarum”-mal kezdődően, majd megállapítja, hogy szólni kell az új jelenségekről.241
Hangsúlyozza a szubszidiaritás elvét, az egyéni kezdeményezések érvényesülésének
fontosságát. A munkabérrel kapcsolatban felemeli szavát a szabadversenyes megoldások és
azon gazdasági rendszerek ellen, amelyekben a haszon és a kiemelkedő vagyon a kevesek
privilégiuma, míg a többség nyomorog. Támogatja a munkásság önszerveződését és a
munkások részvételét a társadalmi és a vállalati élet minden területén.242 Az egyház továbbra
is a magántulajdon elvén áll, amely a természetjogból ered, de nem veti el emellett a
társadalmi és az állami tulajdont sem. Az újabban felmerült kérdések között kitér a
mezőgazdaság nehéz helyzetére. Szélesebben értelmezve az igazságosságot kifejti: a
mezőgazdaságból élők életszínvonalának nem szabad sokkal elmaradnia a többi szektorétól,
s életkörülményeiket is javítani kell. Bevételeiket ki kell egészíteni, számukra is biztosítani
kell a társadalombiztosítás áldásait, és szabályozni kell a piacot. Felül kell vizsgálni a
fejlődő, és a gazdaságilag fejlett országok egymás közti gazdasági kapcsolatainak korábbi
gyakorlatát, és

segíteni kell a szegényebb országok tudományos és gazdasági

felzárkózását.243 Beszél a népesedés problémájáról, és kiemeli: Isten akaratába nincs jogunk
beavatkozni. 244
A népek közti együttműködés új formáit a kubai válság után 1963-ban
megfogalmazott „Pacem in Terris” kezdetű enciklikájában határozta meg XXIII. János
pápa.245 Eszerint a béke négy feltétele az igazság, az igazságosság, a szeretet és a szabadság.
Rögzíti az alapvető emberi jogokat az élethez, tanuláshoz, vallásszabadsághoz,
gyülekezéshez, és a politikai és gazdasági életben történő részvételhez. Elutasítja a
fegyverkezési versenyt, és az erre fordított összegeket a szegény országok támogatására
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javasolja költeni.246 Meghatározza, hogy a keresztények mely dolgokban nem engedhetnek,
ugyanakkor támogatja, hogy a más világnézetűekkel közösen lépjenek fel a békéért és a
közjóért.247
XXIII. János az előrelépést, a reformokat nem egyedül a pápa ügyének tekintette,
hanem az egész egyházénak, ezért hívta össze a II. Vatikáni Zsinatot, mely 1962–65 között
tartott. A zsinaton a reformista nézetek győzedelmeskedtek. Döntő változások történtek a
liturgia területén (pl. népnyelven mondott mise, szembemisézés stb.). A zsinati dekrétumok
közül szociális tartalma miatt mindenekelőtt a „Gaudium et Spes” kezdetű lelkipásztori
konstitúció emelkedik ki.248 Ez VI. Pál pápa alatt jelent meg, de egyértelműen XXIII. János
munkájának keze nyomát viseli. Döntő fordulatot jelent, hogy vizsgálódásai középpontjába
az ember teológiai antropológiáját és a szociális vetületet állította. A zsinati dokumentumok
egyértelműen megszüntetik a korábbi antimodernista álláspontot s a világgal való
párbeszédre ösztönöznek.249 Rendkívül kedvező fogadtatása miatt a társadalmi tanítás alapja
lett. Ezt a dokumentumot tekinthetjük a katolikus társadalmi tanítás összefoglalásának, mely
„a társadalometikai kérdéseket az ember értelmének átfogó meghatározásából bontja ki”.250
Bevezetéséből kiderül: a zsinati atyák érzékelték a világban végbemenő hatalmas
változásokat251, és a keresztények határozott iránymutatást várnak. Kifejti az ember teológiai
antropológiáját, mely szerint az ember Isten képmása, hivatása van, test és lélek egysége,
kiemelkedő szerepet játszik életében az értelem, az erkölcs és a szabadság, ez a keresztény
perszonalizmus alapja.252 Foglalkozik az ateizmussal, melyet nem tekint „ősjelenségnek”,
hanem különböző okokkal magyarázza, amelyek között önkritikusan a keresztények hibái is
megjelennek.253 Ezekre a tanokra határozott nemet mond az egyház, de a nem hívőkkel is
együtt kíván működni. Az emberiség legnagyobb példája Krisztus, az új ember. Ezután a
társadalom keresztény magyarázatát adja, amely szerint Isten terve, hogy az ember
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közösségben éljen és működjön. Ebben a közösségben, az emberi társdalomban meg kell
valósulnia a közjónak, az emberi személy és az élet tiszteletének, az egyenlőségnek, a
szolidaritásnak és a társadalmi felelősségnek.254 Az ember tevékenységének a haladást, a
Teremtő művének fejlesztését kell szolgálnia, amely Isten eljövendő országának körvonalait
fekteti le. Az egyháznak segítséget kell nyújtani a személynek méltósága megőrzéséhez és
Isten megismeréséhez, a társadalomnak pedig a valódi fejlődés eléréséhez. Az egyház nem
köthető társadalmi vagy politikai rendszerekhez, hanem a teljes emberiséghez szól.255
A második részben néhány fontos kérdést vet fel. Kiemeli a család védelmét és
fontosságát, mint ami szorosan összefügg a társadalom jólétével, ezért helyzetének javítása
az egész társadalom feladata. A családnak a házastársi szerelmen, az élet tiszteletén és az új
élet elindításán kell alapulnia. Elutasítja az abortuszt, mint szégyenletes bűnt. Foglalkozik a
kultúra helyzetével és hozzá kapcsolodó feladatával. A gazdasági élettel kapcsolatban
leszögezi: a gazdasági fejlődésnek az ember irányítása alatt kell maradnia, és az ember életét
kell segítenie, mert a termelés és a fejlődés fő célja nem a vagyon, hanem az ember
szolgálata. A kirívó gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket meg kell szüntetni.256 A
magántulajdon elismerése mellett felemeli a szavát a kihasználatlanul vagy kizsákmányoló
módon bérbe adott nagybirtokkal szemben. Részletesen kifejti a munkások alapvető jogait a
megfelelő munkakörülményekre, szabadidőre és arra, hogy szabad szakszervezetekbe
tömörülve beleszólhassanak a vállalat dolgaiba. Igyekezni kell áthidalni a feszültségeket a
munkaadói és munkavállalói oldal között, de elismeri végső eszközként a sztrájkjogot.
Kötelesség segíteni a rászorulókon, sőt kijelenti, ha valaki végső veszélyben van, mások
javainak felhasználásához is joga van. A politikai életben a minél teljesebb részvételt
hangsúlyozza. Az egyénnek és csoportjainak joga van a közhatalom túlkapásaival szemben
megvédeni jogait. A politikai pluralitás természetes, a helyes irányt a közhatalom szabja meg
a közjó érdekében. A politikai közösséget elválasztja az egyháztól feladat és illetékesség
miatt, de a helyes politika célja egybeesik az egyház evilági céljaival. A békéről szólva
lényegében a „Pacem in Terris” elveit ismerteti, hangsúlyozva a széles körű politikai és
gazdasági közösségek fontosságát a háború elkerülése és a közjó érdekében.257
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A zsinati dokumentumok mindegyikének megvan a maga sajátos témája, azonban
közvetve vagy közvetlenül ezekben utalások történnek a szociális vonatkozásokra is.258 A
zsinat által hangsúlyozott néhány szempontot emelünk ki az alábbiakban:
A „Határozat a Világi Hívek Apostolkodásáról”259 hangsúlyozza, hogy működjenek
együtt világi társaikkal, szakképzettségük szerint és saját felelősségükre. Ez egyrészt azt
jelenti, hogy a maguk szakterületén, hivatásában és foglalkozásában arra törekedjenek, hogy
ahol élnek és dolgoznak, ott a krisztusi evangélium elvei érvényesüljenek, elsősorban az
igazságosság és a szeretet, minden ember javát szolgálva. Másrészt azt is kívánja a zsinat
tőlük, hogy az örök emberi értékeknek a megvalósulásán munkatársaikkal közösen
dolgozzanak. Aki az evangélium szellemével akarja áthatni a földi életet, annak
mindenekelőtt nagyon tisztelnie és becsülnie kell az evilági értékeket, amelyeket a
társadalom, a nemzet, az állami rend, valamint a kultúra és a gazdasági élet képviselnek. Az
is nagy jelentőséggel bír a zsinat szerint, hogy ezekben nemcsak az ember végső céljához
segítő eszközöket lát, hanem elsimeri önálló értéküket is. A hit a keresztény embert arra is
megtanítja, hogy a megtestesült Isten Fiában minden emberi érték természetfeletti méltóságot
is nyert, ezért minden munkájukat Isten dicsőségére és saját üdvösségükre végezhetik. Fontos
kötelességük fáradozni az igazságtalanságok megszüntetésén, és óvakodniuk kell attól, hogy
csupán alamizsnálkodással nyugtatgassák lelkiismeretüket. Munkálkodjanak együtt minden
jóakaratú emberrel, hogy az igazságosság és a szeretet alapján mindenki a lehető legjobb
körülmények közt élhessen. A keresztény ember egész életét és munkáját apostolkodásnak
tekinti, nem csak azt, amit egyháza érdekében, az evangélium terjesztése és mások üdvössége
javára végez. A világban élő hívő minden fáradozása, amit a család, a társadalom és az egész
emberiség jóléte érdekében kifejt, apostoli tevékenység, ha azt az evangélium szellemében
teszi, akkor ugyanis belülről, kovász módjára járul hozzá a világ megszenteléséhez.260
A „Dogmatikai Konstitúció az Egyházról”261 című okmány kinyilvánítja: az egyház
misztérium-voltában azon felül, hogy Istennek a világ felé fordulása, a világgal létesített
maradandó egysége láthatóan jelenik meg benne, az is kifejezésre jut, hogy ennek az
egységnek eszköze is. Ez az egység az egyház révén válik egyre tökéletesebbé, emiatt
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nevezzük szentségnek az egyházat. Ez a kegyelem, amely egyre tökéletesebb egységet teremt
Istennel, mialatt az emberek egymás közötti egységét is előmozdítja. Isten úgy határozott,
hogy Krisztusban mint Főben mindent egyesít, és ennek a végső időben megvalósuló
egységnek munkálója az földi életben az egyház.
Az egyháznak a szegények, elesettek, üldözöttek felé kell fordulnia, a hatalmi
igényeknek még a látszatát is távol tartva magától. Csakis így követheti az egyház Krisztus
példáját és teszi lehetővé az örömhírben rejlő isteni erő kibontakozását, ahogy Krisztus
sorsközösséget vállalt az emberrel, és tette azt abban a mélységben, ahol az embernek más
méltósága nincs, mint az, hogy ember, úgy kell az egyháznak is egyre jobban hasonlítania
Krisztushoz, sorsközösséget vállalva minden szegénnyel és üldözöttel, és megmutatnia,
hogy a szegénységben és üldöztetésben is lehet örvendezni, és a szolidaritás tettekben
megnyilvánuló őszinte érzésével enyhíteni a szegénységet és nyomorúságot.262
A „Határozat a Püspökök Lelkipásztori Hivatásáról”263 című okmányban, a püspökök
lelkipásztori hivatását megfogalmazva, a zsinat szól a modern igehirdetésről, az emberekkel,
társadalommal folytatott dialógusról, a hitoktatás megfelelő megszervezéséről, a liturgia és
kegyelmi élet fejlesztéséről, a karitatív és szociális munkálkodásról. Külön ki kell emelni a
rendkívüli eseteket: a kivándorlók, menekültek, tengerészek, pilóták és nomádok
lelkigondozását. Érdekes és vigasztaló, hogy a püspökök figyelme ilyen peremkérdésekre is
kiterjedt. Így válnak valóban Krisztus népének felelős lelkipásztoraivá, a főpásztori tekintély
méltó hordozóivá. Elmondható, hogy a nagyobb hatalomban és felelősségben részesedő
püspökök készek voltak felelősségüket másokkal megosztani. Az eredmény a Szentlélek
működésére mutat, hisz így válik lehetővé Isten népének szorosabb, mélyebb közössége.264
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A „Határozat a Papi Szolgálatról és Életről”265 című szakasz kimondja, hogy a sajátos
papi életszentség sajátos erényeket is kíván. Az evangéliumi szegénység nem a régi
szellemben kerül elő, hanem bele van ágyazva egy nagyon fontos lelki magatartásba: a földi
értékek tiszteletben tartásába. Fontos társadalmi erények még a következők: az emberekkel
való barátság, helyes ítélőképesség, a szeretet műveinek támogatása, az önkéntes szegénység
és a hiúság kerülése. A hívekkel – s általában az emberekkel – a pap kapcsolata testvéri kell
hogy legyen. A klerikalizmus és triumfalizmus elvetése nem taktika a zsinat részéről, hanem
a papság lényegéből fakadó követelmény, hisz Krisztus is testvére lett az embereknek.
Felismerték, hogy az emberektől elszakadt pap nem közölheti eredményesen a kegyelmi
világ üzenetét, az emberi együttélésre alkalmatlan pap nem vezetheti a lelkeket. A testvéri
kapcsolat azonban kölcsönösséget is jelent. A papok nemcsak tanítók, hanem híveikkel
együtt Krisztus tanítványai is, a keresztség folytán testvérek a testvérek között, és ilyen
vonatkozásban nemcsak ők tanítják a híveket, hanem késznek kell lenniük arra is, hogy a
hívektől tanuljanak. A lelkipásztoroknak különösen a hívek szaktudását kell tisztelniük és
figyelembe venniük, alkalomadtán kérjék ki véleményüket és hallgassák meg javaslataikat.
Engedjék érvényesülni a hívek karizmáit, s még kimondottan egyházi ügyekben is
biztosítsanak teret működésüknek, fogalmazza meg a zsinati határozat.266
A „Határozat a Szerzetesi Élet Korszerű Megújításáról”267 című okmány a
szerzetesek számára jelöli ki a követendő irányelveket. A világ a Szentírásban is többértelmű
fogalom: egyrészt Isten teremtménye és visszfénye, mivel úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta érte; másrészt pedig szakítani kell a pénz-hatalom-élvezet kábulatában
élő világgal, mert enélkül nincs következetes keresztény élet. A világért keresztjét hordozó
Krisztus egy másik pozitív magatartást is sürget a világ, és benne az emberiség iránt: ez a
szerető elfogadás, a szolidaritásvállalás és a szolgálat lelkisége. A szerzetesi életet hivatásul
választók jó, ha megismerik a világot, szociális helyzetét, szellemi áramlatait és főleg az
emberiség testi-lelki nyomorát, így jobban élhetik át hármas fogadalmuk értékét és
szerint, és ahogy püspökökhöz illik – az állami hatóságokkal tevékenyen együttműködnek, és az igazságos
törvények iránt engedelmességre, a jogszerűen fennálló felsőbbség iránt tiszteletre intenek.” (CD 13, 17,19)
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jelentőségét a közjó szempontjából. Minden közösség térjen vissza az alapító sajátos
eszméihez, iparkodjék azt is egyre jobban megismerni. Némely alapítások célkitűzései talán
korhoz kötöttek voltak, ezért azok követésében ne a betű, hanem a szellem legyen az
irányadó.268
A „Határozat az Egyház Missziós Tevékenységéről”269 című okmány kimondja, hogy
mindenki, aki az egyházhoz tartozik, annak teljes értékű és küldetéssel is rendelkező tagja,
ebből következik, hogy ha az egyház missziós egyház, akkor ezt a feladatát is minden tagja
által kell gyakorolnia. A dokumentum fölsorolja azokat a jótulajdonságokat, erényeket,
amelyekkel hatni lehet az emberekre, vonzóvá téve előttük a kereszténységet, elsősorban is a
szeretetet, a megértő párbeszédet, segítőkészséget és együttműködést a társadalmi életben. Ez
valójában minden missziós munka nélkülözhetetlen előkészítője.270
A II. Vatikáni Zsinat ismét bevezette a latin egyházban az állandó diakonátust
(Lumen Gentium; 29, Ad Gentes 16), bár megjegyzendő, hogy e döntés motívumai között
még túl nagy szerepe volt a paphiánynak. A diákonus hivatali megbízatása a hithirdetés, a
liturgia és a keresztény szeretetszolgálat területén különböző terjedelmű lehet a pasztorális
elgondolásoktól függően; de a feladatok (marginális csoportoknál, a közösség megszervezésében stb.) szakmai és vallási képzést és állandó önképzést tesznek szükségessé, akár
főfoglalkozásként, akár mellékfoglalkozásként, akár önkéntes módon gyakorolják is az
állandó, szentségi úton közölt diakonátust.271 A püspökökhöz hasonlóan a diákonusok is az
egész egyházmegye, sőt az egész egyház gondjainak-bajainak megoldásáért is felelősséggel
tartoznak.272
Az 1960-as és 70-es évek katolikus egyházára VI. Pál (1963–78) egyénisége nyomta
rá bélyegét. Az 1960-as évek végétől az egyház fokozatosan igyekszik lazítani a
hagyományos szociális tanítás kötelékeit, biztosítva a hívők számára a társadalmi életben a
cselekvési szabadságot, ezzel párhuzamosan ismét új szociális problémákat vet fel: az ifjúság
és a nők helyzete, vándormunkások, demográfiai problémák, városokba áramlás,
268
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környezetvédelem stb.273 A pápát jobban foglalkoztatta a harmadik világ és a fejlett országok
közti szakadék, mint a kapitalista és szocialista világrendszer ellentéte. A gazdasági
fellendülésben lévő Európában az volt a közfelfogás, hogy a fejlődésnek – a Harmadik
Világénak is – csupán gazdasági rugói vannak. A pápa ezzel szemben arra mutatott rá, hogy
az általános előrehaladás nem kizárólag a gazdaság, hanem a szociális és a szellemi fejlődés
kérdése is. A világméretű szolidaritás témáját állította a középpontba.
VI. Pál munkásságát meghatározták a II. Vatikáni Zsinat által megfogalmazott
irányelvek. Kevés enciklikát adott ki. A szociális tartalmúakban a korábban nem elég
részletesen tárgyalt vagy újszerű problémákkal foglakozott. 1967-ben jelent meg a „Populum
Progressio” kezdetű enciklikája, az indiai eucharisztikus világkongresszus alkalmából.
Témája a Harmadik Világ szabadságukat közelmúltban visszanyert országainak gazdasági
felzárkóztatása. A pápa nagyságát bizonyítja, hogy az akkor még az egész világot átható
Kelet-Nyugat konfliktus mellett felismeri a kialakulóban lévő Észak-Dél konfliktus
jelentőségét.274
Az enciklika elején kitér arra, hogy dél-amerikai és afrikai útja során maga is
szembesült a problémával, és ezért külön pápai bizottság jött létre Igazságosság és Béke
néven. A gyarmatosítók bűnei folytán ezen országok gazdasági rendszere sebezhető, nagyok
a társadalmi igazságtalanságok.275 A szabadversenyes kapitalizmus, amely csak a hasznot
tekinti értékmérőnek, ezt nem tudja megoldani. Beavatkozás szükséges nemcsak az
emberiesség szempontjából, hanem a béke garanciájaként is, hiszen a türelmetlenség egyre
nő. Ennek a békének az érdekében a fejlődést az egyház helyes irányba igyekszik terelni,
hogy a gazdasági igazságtalanságok csökkenjenek, így lehet a fejlődés „a béke új neve”. Az
emberi szolidaritás új dimenzióit világítja meg, mikor rámutat: nemcsak az embereknek,
hanem a népeknek is szolidárisnak kell lenniük egymáshoz. A gazdagok feleslegét a
szegények közé kell vinni, ugyanis aggasztó az éhezés növekedése. A helyzet megoldásának
kulcsa azonban nem lehet csak a nyomor elleni harc, hanem az emberek közti mindenfajta
hátrányos megkülönböztetést is meg kell szüntetni.276 Az országok közti kereskedelmi
kapcsolatokban is érvényesülnie kell az igazságosság és a méltányosság elvének. Fel kell
számolni a szegény országokra nézve egyenlőtlen szerződések rendszerét. A fegyverkezésre
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fordított pénz csökkentésével lehetséges lenne ezen országok kiemelt támogatása.277 A
„Populorum Progressio” című enciklikájának egyik mondata szállóigévé vált: „A fejlődés a
béke új neve”.278
A szociális kérdés egyéb aspektusaival a „Rerum Novarum” megjelenésének
nyolcvanadik évfordulóján „Octogesima Adveniens” kezdetű apostoli levelében foglalkozott.
Röviden méltatja a korábbi társadalmi tanítást, ugyanakkor új problémák merültek fel,
amelyekre választ kell adni. Ezek közé taroznak az ipari társadalom világának súlyos
problémái: a túlzott elvárosiasodás, a tömeges elmagányosodás, erkölcsi nyomor, a nőkre és
a fiatalokra gyakorolt negatív hatás, a bevándorlók akadályozása. Megjelenik a
környezetszennyezés, a természet kizsákmányolása. A megoldáshoz két emberi törekvés
megvalósulása szükséges: az egyenlőségé és a részvételé. Ez a demokráciákban valósulhat
meg a legjobban. Ugyanakkor a politikai pluralizmusban sem támogathatja a keresztény hívő
a marxizmust és a liberalizmust. Elismeri a szocializmus létét és azt, hogy ez sok keresztényt
vonz, de meg kell határozni a határt, mivel e mozgalmak alapja a kényszer és az erőszak. A
keresztények feladatai ebben a helyzetben a szociális tanítások érvényesítése.279 A nagyobb
igazságosság, és a közjó érdekében az államnak be kell avatkoznia a gazdaság féktelen
világába. Ezek érdekében a keresztényeknek határozottan fel kell lépniük, és cselekedniük
kell.280
VI. Pál politikájában nagy hangsúlyt kapott a megbékélés, kereste a kapcsolatot a
szocialista országokkal. Ezek értékelése ma is vitatott téma. Egyesek szerint mindez
szükséges volt az egyház működéséhez ezekben az országokban, míg mások bírálják a
szerintük túl engedékeny politikát.281
II. János Pál (1978-2005) 1978-ban történt megválasztása után gyökeresen
megváltozott az egyház viszonyulása a politikai és társadalmi kérdésekhez. II. János Pál pápa
szociális elkötelezettségével olyan tekintélyt vívott ki az egész világon nemzeti, társadalmi,
vallási és politikai meggyőződéstől függetlenül, amely példa nélküli a világ egyházi vagy
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politika vezetői között. Ez megkönnyítette számára, hogy a fontosnak tartott értékek mellett
kiálljon. A pápaság előtt kialakult mély szociális elkötelezettsége egész pápaságát
végigkíséri.282 A második világháború alatt a nácik egy kőbányában dolgoztatták, így
közvetlen tapasztalatokat szerzett a kemény fizikai munkáról. A háború után tanúja lehetett a
marxista szocializmus elvetélt kísérletének megtapasztalva, hogy szabadság nélkül nem jön
létre egyenlőség, és hogy Marx utópiája bukásra van ítélve. Jó kapcsolatokat ápolt a
munkássággal, amely Lengyelországban megőrizte hitét. 283 A II. Vatikáni Zsinat idején részt
vesz a „Gaudium et Spes” kidolgozásában. Három enciklikában foglalkozott a szociális
kérdéssel.284
1981-ben a „Rerum Novarum” megjelenésének kilencvenedik évfordulóján jelent
meg „Laborem Exercens” kezdetű enciklikája, amelyben a korábbi társadalmi tanítást
folytatta, de eredeti stílusban. Tükrözte a pápa szimpátiáját és bensőséges viszonyát a kétkezi
munkásokhoz, akikhez elsősorban szólt az üzenet. Az enciklika a munka, a dolgozók
elismerését jelentette. Azáltal, hogy a munkára és a munkásságra hivatkozó rendszert
álszentnek, életképtelennek ítélte, a kommunista rezsimek bukásának előrejelzőjévé is vált.
Arra volt hivatott, hogy a munkásokat és a munkavállalókat a személytelen hatalom
ellenében öntudatra ébressze.285
A munkáról, mint az embert az állattól elválasztó egyik fontos különbségről beszél, s
a szociális kérdés központjává teszi. A munka által uralkodik az ember a teremtett világ többi
dolgain, a munka által fejlesztheti, valósíthatja meg önmagát, általa lehet igazán önálló alany,
személyiség. A munka helyes értelmezését veszélyezteti a materialista kapitalizmus tévedése,
amely az embert pusztán termelőeszköznek tekinti. Az emberi munka abba a veszélybe kerül,
hogy a gazdasági kényszerek függvényévé fokozódik le. Ez ellen lépett fel a „Rerum
Novarum”, és a munkások létrehozták önszerveződéseiket, amely által eredményeket értek
el. Ugyanakkor újfajta igazságtalanságok jöttek létre. A marxizmus valódi válasz helyett,
csak egy szűk politikai csoportnak a társadalomra káros uralmát jelenti, hamis
kollektivizmussal. A munka korábban nem látott értékelését adja az egyházfő, amikor a
munka elsőbbségét hirdeti a tőkével szemben, mivel a munka az ok, a tőke csak eszköz. Az
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emberi személynek elsőbbsége van a dologgal szemben, a munkának a tőkével szemben.
Mindenfajta tulajdon az új értelmezésben, azáltal nyer létjogosultságot, hogy a munkát
szolgálja. Részletesen beszél a munkások jogairól, az igazságos bérről, a munkanélküliség
problémájáról és a szakszervezetekről, mint a munkások jogaiért vívott igazságos harc
képviselőiről. Elítéli az óriási társadalmi különbségeket, és fontosnak tartja a gazdasági
bevándorlók és rokkantak munkához jutásának biztosítását. Ennek érdekében felhívja a
figyelmet a mértéktartás szükségességére, amely a fogyasztói társadalomban kiveszni
látszik.286
1987-ben a „Populorum Progressio” megjelenésének huszadik évfordulóján jelent
meg a „Sollicitudo rei Socialis” kezdetű enciklikája. Ebben tovább vizsgálja az elődje által
felvetett fejlődés igazi jelentőségét. Sajnálattal kell megállapítania, hogy a Harmadik Világ
érdekében azóta sem történt meg az összefogás. Az Észak és Dél közti szakadék továbbra is
fennáll, és a szegények nemcsak anyagi hiányokat szenvednek, hanem sérülnek a
szabadságjogok, amelyek a személyiséget még jobban károsítják.287 A konkrét gazdasági
problémák közül kiemelkedik a lakáshiány, a munkanélküliség, és új elemként a nemzetközi
eladósodás. Egyik világrendszer sem felel meg teljesen az igazságosság követelményeinek. A
két tömb harca a gátja a fejlődő országok támogatásának, mivel mindkét nagyhatalom csak a
befolyása növekedését óhajtja, és rengeteg pénzt költenek fegyverkezésre. Elítéli a háborút és
a világméreteket öltött terrorista akciókat. Beszél a népességnövekedés problémájáról,
elutasítja a mesterséges beavatkozást, és inkább gazdasági támogatást javasol.288
Pozitív példákat is lát, főleg a gondolkodásmódban. Terjed az élet tisztelete és a
környezeti szempontok figyelembevétele. Elítéli a fogyasztói gondolkodást, amelyik egyfajta
túlfejlettséget jelent. Felhívja a figyelmet a helyes fejlődésre: a gazdasági szempontok mellett
az előrelépésnek a személyes és politikai jogok fejlődésével is együtt kell járnia. Ennek
legfontosabb feltétele a szolidaritás és a szabadság. A negatívumok okai erkölcsiek is, a
„strukturális bűnt” elemezve fő okként a nyereségvágyat és a hatalomvágyat jelöli meg. Az
egyház nem technikai megoldásokat javasol, ami nem az ő kompetenciája, hanem kifejti,
hogy megoldást csak gyökeresen más erkölcsi gondolkodás tesz lehetővé, amelynek alapja a
szolidaritás érzése, a nemzetek és az emberek együvé tartozásnak tudata. Ennek meg kell
valósulnia a társadalmon belül és az államközi kapcsolatokban is a kölcsönös segítségre
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törekvésben. Rámutat arra, hogy a gazdaságilag fejletlen országok is sokat tesznek hozzá az
emberiség közös kincséhez emberségük és kultúrájuk révén. Nyíltan kijelenti, hogy az
egyház az anyagiakban vagy jogokban hiányt szenvedők mellé áll. A megoldás felelőssége
egyértelműen a gazdagabb országokat terheli.289 II. János Pál hangsúlyozza a szegények
melletti állásfoglalás és az irántuk való megkülönböztetett szeretet szükségességét.290
A huszadik század végének legnagyobb történelmi eseménye az egyházellenes
szocialista hatalmak összeomlása. Sokan ebben a tőkés világrend győzelmét látták és úgy
ítélték meg mindez a nyugati társadalmi rend teljes helyességét bizonyítja. A pápa, noha
személyes sikereként is elkönyvelhetné a szülőhazáját megnyomorító rendszer bukását,
kötelességének érzi, hogy ebben a helyzetben is felhívja a figyelmet a problémákra, amelyek
nem szűntek meg a „vörös árnyék” eltűnésével. A „Rerum Novarum” kiadásának századik
évfordulójára megfogalmazott „Centesimus Annus” kezdetű enciklika erről is szól.
Az 1991-es „Centesimus Annus” kezdetű enciklika összegezte az egyház szociális
tanításának százéves fejlődését, és kijelölte a jelenlegi helyzetre alkalmazható intézkedéseket, eszközöket. Három célt jelöl meg: a „Rerum Novarum” újraolvasását, a jelenlegi új
dolgok szemügyre vételét, és az egyház jövőképének felvázolását. Megerősíti a szociális
tanítás továbbfejlesztését.291 Ennek középpontjában továbbra is az emberi személyiség
méltóságának a védelme áll. A szolidaritásból következteti azt, hogy az állam kötelessége
biztosítani, hogy a gazdaság hozzájáruljon a közjó előmozdításához, de ugyanakkor az
államnak tiszteletben kell tartania minden egyes szektor autonómiáját. Radikális gazdaságátalakítást, erkölcsileg és politikailag újjászervezett társadalmat sürget. A kapitalizmussal
szemben a szociális piacgazdaságban, a szabad munkát, a vállalkozást és az együttműködést
megvalósító társadalomban látja a megoldást. A piacgazdaságba bekapcsolódni nem tudók
számára szociális hálót kell felvonni. Egyedül a jogállamot tartja elfogadhatónak. 292
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291
„Az egyháznak meghatározott emberi helyzetekben egyéni és közösségi, országos és nemzetközi szinten föl
kell emelnie szavát, ezért valóságos tanítást, tanrendszert alakít ki, amely lehetővé teszi számára, hogy elemezze
a társadalmi valóságot, véleményt mondjon róla, és irányelveket kínáljon a felmerülő problémák megoldására"
(CA 5). II. JÁNOS PÁL, Centesimus Annus, in: TOMKA M.–GOJÁK J. (Szerk.), Az Egyház társadalmi tanítása,
537.
292
„Az egyház tudatában van annak, hogy társadalmi üzenete inkább a tettek tanúsága által válik hitelessé,
mintsem szerkezeti egysége és belső logikája miatt. Ez a meggyőződés vezeti amikor a szegények mellé áll, ami

74

Elismeréssel szól a „Rerum Novarum” szerzőjéről, XIII. Leóról, aki előre látta a
szocialista rendszer zsákutcáját. A pápa szerint a kommunizmus eszméje antropológiailag
eleve hibás volt, mivel a személyt nem önállóan, hanem a társadalmi és gazdasági
kapcsolatok láncszemeként kezelte. Megfosztották szabadságától, a magántulajdontól és
igyekeztek a vallástól is, így a rendszer bukásra volt ítélve. A „Rerum Novarum”-nak nagy
szerepet tulajdonít abban, hogy legalább néhány országban érvényesültek a szociális
igazságosság elvei, a szubszidiaritás és a szolidaritás. Elismeri azonban, hogy e jogok
kivívásában a munkásmozgalom is nélkülözhetetlen szerepet játszott. Ezt párhuzamba állítja
a század végével, amikor a diktatúrák egész sora omlott össze a gazdasági rendszer
hatékonyságának hiánya, és a munka jogának figyelmen kívül hagyása miatt. Ez volt az
alapja annak, hogy a munkások a rendszer ellen fordultak. Kiemeli a lengyelországi
Szolidaritás szakszervezet létrejöttét, mint ami a belső válság kezdetét jelentette.293
A modern világgazdaságban, amikor a föld és a tőke után most az ember és az ő
szaktudása a legfőbb érték, sokan még el vannak zárva a kibontakozás lehetőségétől. A
kapitalizmus nem tökéletes, fontos problémák egész sora jelentkezik benne is, ilyen a
humánökológia, az elidegenedés. A kapitalizmus helyes gazdasági elképzelései, a szabad
piacgazdaság csak akkor vezetnek közjóhoz, ha az egyház társadalmi tanításának
nélkülözhetetlen elemei érvényesülnek benne.294 Az államberendezkedéseket vizsgálva
rámutat: a totális államnak, amely meg akarja határozni az emberek gondolatait, természetes
ellenfele az egyház. Az egyház értékeli a demokráciát mint olyan rendszert, amelyben
megvalósulnak a tejes politikai részvétel és a kormányok szabad megválasztásának feltételei.
Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezek csak abban a demokráciában érvényesülnek,
ahol megvalósul az igazság és a szabadság, és az állam őrködik a gazdaság felett, korrigálva
annak méltánytalanságait a szubszidiaritás elvének figyelembevételével. Az egyháznak az
evangelizáció folytatása mellett továbbra is feladata lesz társadalmi tanítása alapján az
igazságosság védelmében.295
persze nem kizárólagos, nem zárja ki a többi társadalmi csoportot. ... Közismert, hogy a modern társadalomban
a szegénységnek számos változata létezik: nemcsak anyagi, de kulturális és vallási szegénységet is ismerünk. A
szegények iránti szeretet, amely alapvető jellemzője és örökségének tartós eleme, arra ösztönzi az egyházat,
hogy a világ felé forduljon, amelyben a technikai és gazdasági fejlődés ellenére is fennáll annak a veszélye,
hogy a szegénység gigantikus méreteket ölt” (CA 57). II. JÁNOS PÁL, Centesimus Annus, in: TOMKA M.–GOJÁK
J. (Szerk.), Az Egyház társadalmi tanítása, 579.
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Az 1989-es események azonban nem jelentették a társadalmi igazságtalanságok
végét. A diktatúra alól felszabadult országoknak fájdalmas társadalmi és gazdasági
átalakuláson kell átmenniük, ehhez támogatásra és nemzetközi összefogásra van szükség.296
Az Egyházi Törvénykönyv a 321–326–os kánonokban rendelkezik a karitatív
tevékenységek jogi kereteiről.297 Az egyház elismeri a krisztushívők298 jogát magántársulatok
alapítására és vezetésére. A magántársulásokról szóló fejezet újdonság a törvénykönyvben.299
Európában a keleti tömb országai, így Magyarország is mélyreható változásokon
ment át az 1989-es fordulat nyomán azáltal, hogy visszanyerte szabadságát és függetlenségét.
Az évtizedeken át tartó idegen függőség és az egypártrendszerű kommunista kényszeruralom
megszűnésével ezeknek az országoknak a történelmében új korszak kezdődött, a
demokratikus jogállam kialakításával a jobb élet megteremtésének reménye köszöntött
ezekre az országokra. Hamarosan meg kellett tapasztalni, hogy a táplált remények jó része
csupán illúzió.300 Magyarország fennállásának ezeregyszázadik, a magyar kereszténység
ezredik évfordulóján a Magyar Püspöki Kar körlevélben fordult a magyar katolikus hívekhez
és az ország minden polgárához, melyben keresztmetszetet készít az aktuális szociális
viszonyokról és egészségügyről, a gazdasági életről, az állam és politika viszonyának
helyzetéről, valamint a kultúráról. A helyzetképek vázolását szempontok és javaslatok
követik, azzal a

szándékkal, hogy ösztönözzék a keresztények társadalmi felelősség-

vállalását, elindítsanak egy szélesebb körű társadalmi összefogást és hogy a szakembereket
és a társadalom tenni akaró tagjait segítsék a megoldások megtalálásában.301
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2. A CARITAS TÖRTÉNETE
2.1. A karitatív tevékenység történelmi kontinuitása és nemzetközi jellege az
egyház történetében
2.1.1. Karitatív tevékenység az ókorban
Az egyház történelmének vizsgálatából kiderül, hogy a hármas küldetés (kerügma,
liturgia, diakónia) egyikét sem hanyagolta el az évezredek során, hanem igyekezett őket
egymásra hangolni és egymásba kapcsolni, annál is inkább, mert lényegüknél fogva
egymásra irányulnak és kiegészítik egymást.
A születő kereszténység, miközben hirdette a názáreti Jézus Örömhírét, nem
feledkezett meg arról sem, hogy a jézusi tanításnak egyik alapvető alkotóeleme a szolidaritás
eszméje, amely elválaszthatatlan egyrészt a szegénység és a gazdagság, másrészt az anyagi
javak megosztásának kérdésétől.302 Ezt támasztja alá az a tény, hogy az ősegyház Krisztus
szeretetparancsának teljesítését nem tekintette – egyfajta privát jótékonykodás formájában –
csupán a hívek egyéni feladatának, hanem kezdete óta közösségi jelleget kölcsönzött neki.
Példaként említhetjük a hívők vagyonközösségét (ApCsel 4,32–37), a diákonusok
megválasztását (ApCsel 6,1–7), Pálnak az apostoli zsinaton adománygyűjtésre történt
megbízását a jeruzsálemi anyaegyház szegényei javára (Gal 2,10), és ezek által a karitatív
tevékenység intézményesítését. Mindez bizonyos szervezést és tartós struktúra létrehozását
követelte meg.303 Említésre méltó az a tény is, hogy mivel az ősegyházat nem kötötték sem
geográfiai, sem nemzeti korlátok, a szeretetszolgálat sem szorítkozott a helyi közösségben
élő szegények támogatására, hanem – amint a Pál apostol által az éhínség következtében
megszorult jeruzsálemi egyház javára Macedóniában és Achájában rendezett gyűjtés
bizonyítja – a testvéri szolidaritás jegyében igyekezett segíteni a távoli bajbajutottakon (Róm
15,25–29; 2Kor 9,1–15). Pálnak ezt az akcióját akár a mai nemzetközi caritas-segélyakciók
előképének is lehetne tekinteni.304
Az apostoli kor utáni időszak, vagyis a Krisztus utáni második–harmadik század az
az idő, amikor a kereszténységnek még nincs törvényes létezési jogosultsága. A legjobb
esetben is csak megtűrt vallási irányzatnak tekinthető. Ennek ellenére azonban egyre inkább
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látható, követhető társadalmi, vallási jelenséggé válik, amellyel a római közigazgatásnak
számolnia kell. Ilyen körülmények között szembesülnek a keresztény közösségek a
szegénység problémájával, főként a Római Birodalmat a harmadik században sújtó általános
(gazdasági, pénzügyi, katonai, politikai, társadalmi és vallási) válság idején.305 A
kereszténység élete kezdettől fogva mindennapi ténykedések sorozata a társadalmi
problémák közvetlen, hatékony és nem általános orvoslására. Nem véletlen, hogy Lukács
evangélista orvos volt, az őskeresztények jelentős része jómódú polgár, sőt arisztokrata, a
császári udvar tagja. Az ősegyházban azonban nem szociáldemokrata kommunizmus járta,
nem volt mindenki egyenlő, hanem a caritas elvei voltak az elsődlegesek, amiket mindenki
követett.306
Az idők folyamán és az egyház fokozatos elterjedésével szeretetszolgálatát, a
caritast a szentség kiszolgáltatásával és az Ige hirdetésével együtt lényeges összetevőjének
tekintették: a szeretet gyakorlása az özvegyek és árvák, a rabok, a betegek és mindenféle
szükséget szenvedők iránt éppúgy a lényegéhez tartozik, mint a szentségek szolgálata és az
Evangélium hirdetése. Az egyház éppúgy nem hanyagolhatja el a szeretetszolgálatot, mint a
szentségeket és az Igét. Ennek következtében az ősegyház szervezett és intézményes
szociális hálót alakított ki.307 Az egyéni jócselekedetek mellett az őskeresztény időkben
létrejött a felebaráti szeretetszolgálat intézményesített formája (Róm 12,7; 1Kor 12,28). A
közösségi karitatív ténykedést intézményesítették - mint szegénygondozást és „özvegydiakonátust” (ApCsel 6,1-6; 1Tim 5,9-16; Róm 16,1), kiindulópont az istentiszteleti önkéntes
adománygyűjtés volt. Az így nyert javakat a jelenlévő gyülekezeti tagok az eukarisztikus
lakomán kívül szétosztották a közösség távollévő rászorulóinak (özvegyeknek, árváknak,
betegeknek, szükséget szenvedőknek, foglyoknak, idegeneknek). Megjegyzendő a caritasnak
ez a korai, őskeresztény kori közösségi szervezettsége, amely több ágú volt: közvetlenül
összekapcsolta az asztalközösségben levőket az Úrral és a tagokkal, ugyanakkor az alapvető
javakban a szegényekkel. A liturgia elöljárója felelős volt a közösség szociális-karitatív
tevékenységéért is. Ebből a gyakorlatból kiviláglik az ősegyház meggyőződése, hogy a
szavak nélküli tevékeny prédikáció éppoly építő lehet, mint a szóbeli igehirdetés.308
A nem keresztény ókor is ismerte a segítségnyújtást: a koldusok mindig kaptak
kegyes adományt, természeti katasztrófák idején, hajótöröttekkel szemben működött a
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segítőkészség. Gyakorolták a vendégszeretetet is - főként kietlen vidékeken, ahol az idegenek
megvendégelése a túlélés egyetlen lehetősége volt. Mindaz a segítség, amely a család, a
barátok vagy egyéb közelállók körén túlment, spontán módon, önkéntesen történt, vagy a
szegény idegenek szociális nyugtalanságát volt hivatva lecsillapítani, de semmiképpen sem
erkölcsi kötelezettségből fakadt és nem szervezetten történt. Nem is tekintették állami vagy
társadalmi szükségszerűségnek az embertárs megsegítését magáért az embertársért. 309
Az irgalmasság nem ókori erény. Igaz ugyan, hogy a szegényeknek is jól jött
azoknak a gazdagoknak a jótékonysága és nagyvonalúsága, akik ajándékokat osztogattak,
színházat, fürdőket és könyvtárakat építettek, játékokat szerveztek és elődeik emlékére
lakomákat rendeztek, de az antik „liberalitas”, a bőkezűség, épp annyira különbözött a
„caritas”-tól, a felebaráti szeretettől, mint a pogányság a kereszténységtől. Az ajándékozás és
a pazarlás az ajándékozó hírnevét vagy a megajándékozott szórakozását szolgálta, és nem
nyomorúságot enyhített.310
A keresztény karitatív munka kiterjedt a látogatásokra, beteggondozásra,
munkahelyteremtésre, fogolygondozásra, az átutazó keresztények iránti vendégszeretetre,
valamint a halottak eltemetésére. Ezekből a szolgálatokból az egész keresztény közösség
kivette részét, ugyanakkor megbíztak egyes személyeket (diákonusokat), hogy egy-egy
meghatározott felelősséggel adott körzetekben tevékenykedjenek. A korai keresztények
életében az agapé biztosította az együvé tartozást, a koinóniát (közösséget), amelyben a
rendelkezésre álló (anyagi és szellemi) javakat egymás közt (és más rászorulók között is)
szétosztották. Az igehirdetés, a diakónia, valamint a caritas egybetartoztak gyakorlatukban.
Apostoli atyáknak311 nevezik általában az apostoloknak a püspökségben közvetlen
utódait; szorosabb értelemben mégis csak azokat, akik írott munkákat hagytak ránk, tehát az
apostolok korát követő egyházi irodalom képviselőit.312 A fogalom Coteliertől, a neves
teológustól származik, aki „Patres aevi apostolici” című, 1672-ben megjelent munkájában

309

BROWN, Peter, Macht und Rhetorik in der Spätantike, München 1995, 117-134.
DASSMANN, E., A kereszténység újításai az egyháztörténet kezdetén, 435–446.
311
FISCHER, Joseph A. (Szerk.), Die Apostolischen Väter, Darmstadt 1986, 19.; VANYÓ László (Szerk.),
Ókeresztény írók I , Apostoli atyák, Szent István Társulat, Budapest 1980, 91–101.
312
APOSTOLI ATYÁK: az apostolok utáni kor keresztény írói, akik nem tekinthetők az apostolok közvetlen
tanítványainak, de korban közel álltak hozzájuk, így az apostoli hit első történelmi tanúi. Szoros értelemben
csak Antiochiai Szent Ignác, Szt Polikárp és Római Szent Kelemen sorolható az apostoli atyák közé, Papiasz és
Quadratus besorolása vitatott. Írásaik az Újszövetség pasztorális leveleivel egykorúak. DIÓS I.–VICZIÁN J.
(Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, I, 350.; VANYÓ László, Az ókeresztény egyház és irodalma, I, Szent István
Társulat, Budapest 1980, 97.; THORDAY A., dr., (Szerk.), Biblikus tanulmányok. Jeromos Bibliakommentár, III,
499.
310

79

használta először.313 Ezek az Újszövetség után keletkezett iratok is arról tanúskodnak, hogy a
szeretetszolgálat intézményesülése tovább folytatódott.
Római Szent Kelemen püspök314 az első század utolsó évtizedében (kb. 96-98
körül) így nyilatkozik a korinthosziakhoz írt levelében: „a gazdag segítsen a szegényen,
ellenben a szegény adjon hálát az Istennek, hogy olyan valakit rendelt neki, aki gondoskodik
a szükségleteiről” (38,2). Kelemen, aki a korinthoszi közösségben kitört zavargásokat akarta
csillapítani, a hívek közötti egyetértés feltételeire (szeretet, engedelmesség, bűnbánat,
alázatosság, hit) próbált figyelmeztetni. Ebben az összefüggésben említette a gazdag és a
szegény példáját, ami nem más, mint a fennálló társadalmi rend megerősítése és a római
patrónus-gyakorlat keresztény színezetbe való „felöltöztetése”. E téren Kelemen eszméi
sokkal közelebb álltak az ószövetségi gondolatvilághoz, mint a jézusi tanításhoz.315
Antiochiai Ignác316 a római egyházat a „szeretetben (agapé) elnöklőnek”317 nevezi,
ennek nyomán joggal föltételezhetjük, hogy e megjelöléssel a római egyház konkrét szeretet313
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tevékenységét is ki akarta fejezni, a diákonus feladatát pedig „Jézus Krisztus szolgálatának”
nevezi.318
A Didakhé,319 vagy más néven A tizenkét apostol tanítása egy több műfajú és
különböző időkben írt részekből összeállított mű. Végső formájának a keletkezési ideje az
első század vége és a második század eleje közé tehető. Az írás négy részből áll. Az erkölcsi
intelmek vagy a két útról szóló tanítás (az élet, valamint a halál útja, 1-6. fejezet)
tulajdonképpen egy zsidó mű „krisztianizált” formája. Ebben a részben olvashatjuk a
következő intelmeket: „Mindenkinek adj, aki kér tőled, és ne kérd vissza. Az Atya ugyanis
azt akarja, hogy mindenkivel megosszuk adományait. Boldog, aki a parancs szerint ad, mivel
kifogástalan. Jaj annak, aki vesz. Kétségtelen, hogy ha valaki a szükség miatt vesz,
kifogástalannak tekinthető; ellenben ha nem szorul rá, akkor számot kell majd adnia arról,
hogy mi okból és mi célból vett.” (Did 1,5) „Ne nyújtsd ki a kezed, hogy kapjál, és ne zárd
össze, ha adnál. Ha kezed munkája nyomán van valamid, add oda majd a bűneid
megváltásáért. Ne vonakodj adakozni és adj zúgolódás nélkül ; hiszen egy nap megismered
majd azt, aki viszonozza neked az igazi bért. Ne fordulj el a szűkölködőtől, hanem oszd meg
mindenedet a testvéreddel, és semmit se mondj sajátodnak; hiszen ha osztoztok a
halhatatlanságban, mennyivel inkább osztoznotok kell a romlandó dolgokban.” (Did 4, 5-8)
A Didakhé szövegéből megtudhatjuk, hogy az akkori keresztény közösségben a
vándorpróféták és a vándortanítók nem kis gondot jelentettek, ezért a vendégszeretet
gyakorlását szabályok közé szorították: csak annak adjanak ételt és pénzt, aki azt nem
magának, hanem másoknak kéri, aki magának koldul, az álpróféta (Did 11.9.12); átutazóknak
három napig jár ki a vendéglátás, ha hosszabb ideig marad valaki, dolgoznia kell (Did 12,2–
4); ha pedig a tanítók vagy a próféták közül valaki megtelepszik, munkájáért élelmet kaphat,
de pénzt nem (Did 13,1); a róluk való gondoskodás előnyt élvez a helyi szegényekkel
szemben (Did 13,4–7).320 A Didakhé szerint az érvényes egyházfegyelemnek megfelelően a
diákonusok a püspöknek vannak alárendelve, aki nemcsak a liturgikus szolgálatban az első
elöljáró, de ő a „pater pauperum”, a „szegények atyja”, így a diákonusok felelős vezetője
is.321
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korának dokumentuma, a legrégibb ránk maradt egyházi rendtartás. Valószínűleg 125-150 körül keletkezett
Szíriában. 1873-ban fedezte föl Konstantinápolyban Brüenniosz Filotheosz nikomédiai metropolita a görög
szövegét. Később szír, kopt és latin töredékei is előkerültek. Magyarra fordította VANYÓ László. DIÓS István–
VICZIÁN János (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, II, Szent István Társulat, Budapest 1995, 616.
320
A Didakhé, azaz Az Úr tanítása a tizenkét apostol által a nemzeteknek, in: VANYÓ László (Szerk.),
Ókeresztény írók III. Apostoli atyák. Szent István Társulat, Budapest 1980, 91–101.
321
Vö. RUDDAT, G.–SCHÄFER, G. K., (Szerk.), Diakonisches Kompendium, 34.
319

81

A Barnabás-levélnek nevezett iratban322 is a Didakhéhoz hasonló szellemű
megfogalmazást találunk. Ez egy huszonegy fejezetből álló mű, amely szintén ismeri a két
útról szóló tanítást. Keletkezési ideje 140 utánra tehető. A levél két részből áll. Az első,
tanító rész (1-17) azt bizonyítja, hogy az ószövetségi törvény megtartása nem szükséges az
üdvösségre. A második rész (18-21) erkölcsi rendeleteket tartalmaz a fény és a sötétség útja –
vagy másként fogalmazva: az erények és a bűn tanának – fényébén. Ebben a részben
olvashatjuk a következő intéseket: „Legyen mindened közös felebarátoddal, ne mondj
semmit a magadénak; ha a romolhatatlan javakban osztoztok, mennyivel inkább a
romlandókban!… Ne légy olyan, aki tenyerét csak kapni nyújtja, ám adni visszahúzza!… Ne
vonakodj adni, és ne hánytorgasd fel, ha adsz! Tudnod kell, ki a béred jóságos kifizetője”
(19, 8-9; 11).323
A Levél Diognétoszhoz324 elnevezésű irat, mely a második század vége és a
harmadik század eleje közötti időben keletkezett és feltehetően Kis-Ázsiából származik,
tulajdonképpen egy felszólítás vagy buzdítás a keresztény hit elfogadására. Az ismeretlen
szerző a következőképpen szól címzettjéhez: „Elnyomni a felebarátot, az erőtlenebbek fölé
kerekedni, gazdagnak lenni, erőszakhoz folyamodni az alárendeltekkkel szemben, mindez
nem jelent boldogságot, és nem ez az Isten-utánzás módja. Éppen ellenkezőleg: ezek a tettek
idegenek Isten fenségétől. Aki viszont felebarátja terhét magára veszi és jobb sorsban lévén
segíteni kíván a szegényebben, aki az Istentől kapott javait szabadon a rászorulók
rendelkezésére bocsátja, azok istenévé válva ezáltal, akik tőle azt megkapják, az a személy
Isten utánzója” (10, 5-6).325
Athéni Arisztidész326 Kr. u. 140 körül az Antonius Pius császárhoz címzett
levelében leírja a keresztények szociális gyakorlatát: „szeretik egymást, az özvegyeket nem
vetik meg, az árvákat kiszabadítják azok kezéből, kik rosszul bánnak velük, akinek van,
irigykedés nélkül ad annak, akinek semmije sincs. Ha meglátnak egy idegent, fedél alá
vezetik és örülnek neki, mint egy vér szerinti testvérnek, mert ők nem test szerint, hanem
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lélek és Isten szerint nevezik egymást testvérnek. Ha szegényeik közül valaki a világból
eltávozik, és közülük valaki ezt észreveszi, vagyonához képest gondoskodik a halott
temetéséről. Ha megtudják, egy valaki az ő Krisztusuk nevéért börtönbe vagy szorongatott
helyzetbe került, gondoskodnak róla, kiszabadítják, ha lehet. Ha valaki közülük szegény és
rászoruló, és nincs nekik sem feleslegük, akkor két-három napig böjtölnek és így fedik le a
rászoruló szükségét.”327 A gazdagság ugyan nem volt tilos, önmagában véve se jó se rossz
nem volt, hanem olyan dolognak tekintették amely jóra és rosszra egyaránt felhasználható,
vagyis amelynek a szándék szabja meg az értékét. Ez a gondolkodás az első négy keresztény
század íróinál állandóan visszatér, és az ennek megfelelő gyakorlatnak köszönhető, hogy az
ősegyház a pogány világban tiszteletet parancsoló szolidaritással jelent meg.
Hermász Pásztorában,328 amely kb. 140 és 155 között keletkezett Rómában, és az
apokaliptikus irodalmi műfaj egyik szép példája, a következőket olvashatjuk: „Tedd a jót, és
munkád gyümölcseiből, amelyeket Isten juttat neked, adjál egyszerűségben minden
szűkölködőnek. Ne aggodalmaskodj amiatt, hogy kinek adsz és kinek nem adsz: adj
mindenkinek, mert Isten mindenkit részesíteni akar adományaiból.” (Herm 27,4) A
jócselekedet azért is fontos a gazdagnak, mivel a szegény, akin segít, hálát adván az Istennek,
közbenjár jótevőjéért. Éppen ezért a gazdag „újra meg újra gondoskodik a szegényről, hogy
az életében ne szenvedjen hiányt semmiben, mert tudja, hogy a szegény imája értékes és
kedves az Isten előtt. Így mindketten teljesítik feladatukat: a szegény az imádságban, hiszen
ez az ő gazdagsága, az Úrtól kapta és az Úrnak is adja vissza azért, aki őt segíti; hasonló
módon a gazdag is, aki a vagyonát, amit az Úrtól kapott, fontolgatás nélkül odaadja a
szegénynek. Íme egy jelentős és kedves cselekedet az Úr előtt, mert a gazdag helyesen fogta
fel a gazdagsága értelmét, részesítette a szegényt az Úr ajándékaiból és megfelelően
teljesítette a feladatát” (Herm 51,6-7).329 Hermász Pásztora szerint az özvegyekről és
árvákról való gondoskodás a diákonus feladata, mert „vannak diákonusok, akik rosszul
végzik szolgálatukat, az árváknak és özvegyeknek szánt javakat elrabolják, és hivatalukat,
melyet a szolgálatra kaptak, saját gazdagodásukra használják” (Herm 103,2).330 A római
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közösségben nem annyira a javak megosztásának gondolata érvényesül, mint inkább az
adakozás vagy a jócselekedet szelleme. Ez a megállapítás azonban nem kizárólagos jellegű.
Szent Jusztinosz filozófus és vértanú331 155 körül írt I. Apológiájában332 említi a
vagyonközösséget. Kérdés, hogy ez mennyire jellemzi a római közösséget? Jusztinosz
ugyanis a palesztinai Neápoliszban született pogány görög családban, és hosszas szellemi
keresés után lett kereszténnyé. Megtérése után filozófiai iskolát nyitott Rómában. Nem tudni,
játszott-e szerepet a birodalmi főváros keresztény közösségében. Mivel a szerző Antoninus
Pius római császárnak (138-161) és fiainak (Marcus Aurelius és Lucius Verus) címezi művét,
megállapítása sokkal inkább tekinthető általános érvényűnek – mint ahogy azt a
szövegösszefüggés is sugallja –, mintsem egy adott közösségre vonatkozónak. Jusztinosz
szerint a második század közepén a keresztények, akik közül sokan a pénzt és a vagyont
mindennél többre tartották, most javaikat odaadják a közösségnek és mindenüket megosztják
a szükséget szenvedőkkel (I. Apológia 14, 2).333 Szent Jusztinosz vértanú a keresztények
vasárnapi ünneplésével kapcsolatban szeretet-tevékenységüket is elmondja, mely az
Eucharisztiához kapcsolódik: a módosabbak lehetőségeik mértéke szerint mind adnak annyit,
amennyit akarnak; az összegyűlt javakkal a püspök támogatja az árvákat, az özvegyeket és
mindazokat, akik betegség vagy más ok miatt bajban vannak, valamint a foglyokat és az
idegeneket is.334
A keresztények számbeli növekedése, az anyagi javak kezelésének kérdése és a
közösségek intézményes fejlődése változást eredményezett a szegényeken és rászorulókon
való segítségnyújtásban is. Lassanként az adományok összegyűjtése, kezelése és szétosztása
szinte kizárólagosan az egyházi közösségek elöljáróinak hatáskörébe került. Rómában ez a
gyakorlat már a második század közepén meghonosult, mivel a közösség intézményesedési
folyamata korán elindult. A már említett Jusztinosz I. Apológiájában átfogó képet nyújt az
eukarisztia liturgiája menetéről, ahol a liturgikus és a szociális feladatok egyesülnek. Azok a
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keresztények, „akik tudnak és akik akarnak adni, azok szabadon adakoznak, ki-ki amit jónak
lát, és az összegyűjtött adományokat az elnöknél (elöljárónál) helyezik letétbe; ő biztosítja a
segélyt az árváknak és az özvegyeknek, azoknak, akik betegség miatt vagy más okból
szükséget szenvednek, valamint a bebörtönzötteknek és az idegen vendégeknek; egyszóval ő
minden rászoruló segélyezője” (67, 6-7).335
Dionüsziosz korinthoszi püspöknek336 Szótér római püspökhöz írt levele azt
bizonyítja, hogy a birodalmi főváros keresztény közössége a helyi jócselekedetek mellett a
szükségben levő közösségekkel szemben is gyakorolta a szolidaritást: „Kezdettől fogva az a
szokás uralkodik nálatok, hogy különféle módon jót tesztek minden testvérrel, és számos
egyháznak küldötök támogatást minden városba; ezáltal könnyítetek a rászorulók
nyomorúságán és kezdettől fogva küldött segítségetekkel fenntartjátok a bányákban levő
testvéreket. Rómaiak, ti őrzitek a hagyományos római szokást, melyet nemcsak fenntart
boldog püspökötök, Szótér, hanem még gyarapít is azáltal, hogy bőségesen küld a szenteknek
támogatást és szerencsés szavakkal vigasztalja a hozzá jövő testvéreket, mint a gyermekeit
gyengéden szerető atya.”337
Tertullianus,338 a nagy keresztény író elbeszéli, hogy a pogányokban mekkora
csodálkozást váltott ki a keresztények gondoskodása a szükséget szenvedőkről. Ebben
művében szerepel az a szállóigévé vált mondás, amit a pogányok az első keresztényekről
mondtak: „Nézzétek, mennyire szeretik egymást!”339
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VANYÓ L., Az ókeresztény egyház és irodalma, 249.
DIONÜSZIOSZ (második század): ókeresztény író, Korinthosz püspöke volt, 170 körül írt egy könyvet „Az
összes eretnekség ellen" címmel, továbbá tájékoztatta levélben a nikomédiai egyházat Markión tanairól. Vö.
VANYÓ László, Ókeresztény írók lexikona, Budapest 2004, 68.
337
EUSZEBIOSZ, Egyháztörténet, Ókeresztény Írók, IV, Szent István, Budapest 1983, 177–180. (Ford. BAÁN
István)
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QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS (160–230), keresztény író, egy centurio fia 160 körül
született Karthágóban, retorikai és jogi műveltséggel bírt, keresztény nőt vett el s maga is kereszténnyé lett, sőt
úgy látszik presbiter is volt. Legszebb férfikorában csatlakozott a montanistákhoz, akik a bekövetkezendő
világomlásra való tekintettel a házasság, böjtölés, vezeklés és vértanúság dolgában a legszélsőbb nézetet
képviselték és a paracletis folytonos kinyilatkoztatásában hittek. Iratai részint apologetikus, részint kereszténypraktikus, részint eretnekellenes természetűek. Vö. PECZ Vilmos (Szerk.), Ókori Lexikon, Franklin Társulat,
Budapest 1902–1904, 432.
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TERTULLIANUS, Apologeticus, in: VANYÓ László (Szerk.), Tertullianus művei, Szent István Társulat,
Budapest 1986, 61–150. (Ford. VÁROSI István)
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Szent Lőrinc340 római diákonus esete bizonyítja, hogy az egyház szervezett karitatív
tevékenysége sosem szűnt meg, még az üldözések alatt sem. Lőrinc a pápa megbízásából az
egyházi javakat őrizte és a szegényeket gondozta.341 Diákonus testvérei és a pápa
letartóztatása után időt hagytak neki, akire a római szegénygondozás volt bízva, hogy gyűjtse
össze az egyház kincseit, és szolgáltassa ki a világi hatóságnak. Lőrinc a meglévő javakat
szétosztotta a szegények között, s mikor a római prefektus az egyház kincseit követelte rajta,
összeszedette a szegényeket, betegeket, és odaállította őket az egyház igazi kincseiként a
bírák elé. Ebből is nyilvánvaló, hogy Rómában a harmadik században szervezett egyházi
szegénygondozás folyt.342 Szent Lőrinc mint az egyházi szeretet nagy képviselője él az
emberiség emlékezetében.
Alexandriai Szent Kelemen343 a második század keresztény közösségének diakóniai
gyakorlatáról részletes tudósítást ír le.344 Kelemen, aki külön művet szentel a jézusi kijelentés
elemzésének (Melyik gazdag üdvözül?), szervesen öszekapcsolja a javak megosztásának
kérdését az üdvözüléssel.345

340

SZENT LŐRINC (harmadik század–258): diákonus, vértanú. A negyedik századi források szerint három
nappal II. Sixtus pápa halála után ölték meg, akinek fődiákonusa volt. A Valerianus-féle üldözés főleg a klérus
ellen irányult. Aki megvallotta hitét, azt kínzás nélkül azonnal kivégezték, rendszerint lefejezték. A római
hagyomány szerint Lőrincet hat diákonus társa és Sixtus pápa megölése után elfogták, és követelték, hogy adja
át az egyház kincseit. Lőrinc haladékot kért, arra hivatkozva, hogy összeszedi a „kincseket”. Ezután szétosztotta
a gondjaira bízott pénzt, összegyűjtötte a szegényeket, akiket diákonusként gondoztak és támogattak, s mint az
egyház kincseit, a bíró elé vitte őket. A bíró kínvallatással akarta kicsikarni Lőrincből a szerinte elrejtett
kincseket. Ezért lassú tűzhalálra ítélte. A hagyomány szerint Lőrinc a rostélyon így szólt hozzá: „Ez az oldalam
már megsült, akár ehetsz is belőlem”. A Via Tiburtina mentén „in agro Verano”, Lucius Verus mezején, „ad
Catacumbas S. Ciriacae”, egy özvegyasszony, Ciriaca sírtelkén temették el. Lőrinc a börtönőrök, cukrászok,
csaplárosok, földművesek, gazdatisztek, kávésok, könyvtárosok, mosónők, pecsenyesütők, pékek, sáfárok,
szakácsnők, szakácsok, szegények, tűzoltók, üveggyártók, vasalónők, vendéglősök védőszentje. DIÓS István–
VICZIÁN János (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, VIII, Szent István Társulat, Budapest 2003, 141–143.
341
GYÖRGY Attila, Jöjj, kövess engem! Szemelvények a szentek életéből, Szent István Társulat, Budapest 1982,
89.
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FRANK Miklós, A szeretet negyedik dimenziója, in: Távlatok, jezsuita folyóirat 1996, 27. sz., 83.
343
ALEXANDRIAI KELEMEN, CLEMENS ALEXANDRINUS (140/50 körül –215 után): eredeti nevén Titus
Flavius, görög nyelven alkotó egyházi író, filozófus, pedagógus, utazó Római nevét a rabszolgaságból őt
felszabadító urától kapta. Kora ifjúságában bejárta Dél-Itáliát, Szíriát és Palesztinát. Tanulmányait végül
Alexandriában, Pantainosznál, a Didaszkalion (az alexandriai rétor- és filozófusiskola) vezetőjénél fejezte be.
Tanulmányai befejeztével maga is iskolát alapított, amelynek híre hamarosan túlnőtt Egyiptom határain.
Septimius Severus keresztényüldözéseinek idején volt tanítványához, Alexandrosz püspökhöz menekült
Kappadókiába. Bár Caesariai Euszebiosz papként említi, valójában csak hitoktató volt. Vö. VANYÓ L., Az
ókeresztény egyház és irodalma, 384.; DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, I, 145.
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BRANDT, H. J., Grundzüge der Caritasgeschichte, 143.
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BRANDT, H. J., Grundzüge der Caritasgeschichte, 143.
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Római Szent Hippolyt346 Traditio Apostolica című írásából megtudjuk, hogy az
árvák, a betegek segítése, a jó cselekedetek végzése a keresztség felvételének
nélkülözhetetlen kritériumai voltak.347 A szegényekről való gondoskodás a korai
keresztényeknél nemcsak a privát jámborság körébe tartozó feladat volt, hanem – ha
korlátozott keretben is – maga a közösség is gyakorolta intézményesített formában, és nem
mint humanitárius vállakozást értelmezte, hanem mint a jézusi lelkiségből fakadó szolidaritás
megélésének kifejezését. Példaként hozható fel a római keresztény közösség gyakorlata a
második században, a zsidó szokásoknak megfelelően a vasárnapi szentmise befejeztével a
hívek alamizsnát adtak át a püspöknek a rászorulók (árvák, özvegyek, betegek, foglyok,
idegenek) részére. A segélyezés másik intézményesített formáját ebben az időben a közösségi
kasszába történt pénzbeli adományozás jelentette.348 A harmadik században e területen a kép
többarcú valóságot mutat, a hangsúlyok eltolódnak, gyakoribbá válinak a közösségek közötti
segítségnyújtás esetei. Az Isten népének hitbeli egysége a szükségben lévő közösségekkel
való szolidaritásvállalásban mutatkozott meg.
Ciprián, Karthágó püspöke349 253-ban írt levele arról számol be, nomád keresztényeket rablóhordák támadtak meg és sok foglyot cipeltek magukkal, mire a karthágói
közösség 100 000 sesterciust gyűjt az elhurcoltak kiváltására.350 Ciprián, több más
egyházatyával együtt,

kifejezetten ellenezte a magántulajdont, mivel Isten teremtése
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SZENT HIPPOLÜTOSZ, HIPPOLYTUS (170 körül–235): egyházi író, Szent I. Callistusszal, Szent I.
Orbánnal és Szent Pontianusszal szemben ellenpápa. Pontianus, hogy Róma ne maradjon pápa nélkül,
lemondott, példáját Hippolütusz is követte, és híveit arra intette, hogy legyenek egyek a hitben a pápával. Ezzel
a kiengesztelődés megtörtént. Mindketten a számkivetésben haltak meg, s vértanúként vitték a testüket Rómába.
Hippolütuszt a Via Tiburtina mellett temették el, és a temetőt róla nevezték el. Hippolütusz Szent Ireneus
tanítványa, az allegorizáló, de népszerű szentírásmagyarázat mestere volt. Vö. DIÓS István–VICZIÁN János
(Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, IV, Szent István Társulat, Budapest 1998, 851–852.
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TERTULLIAN, Apologeticus 39,5–7; JUSTIN, Apologia I 67; BARTH, Karl, Kirchliche Dogmatik, Bd. IV.3/2,
Zollikon, Zürich 1979, 3.; LEHNER, M.–ZAUNER, W., Grundkurs Caritas, 115-117.
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KARTHAGÓI SZENT CIPRIÁN, Thascius Caecilius Cyprianus (200/210–258): püspök, vértanú, egyházatya. Jómódú pogány család gyermeke. Barátja, Caecilius hatására megismerkedett Krisztus tanításával, s 246
húsvét éjszakáján keresztelkedett meg. Mint levelében Donatusnak írta: „A második születés (keresztség) által
új emberré lettem.” Lemondott jövedelmező rétori és ügyvédi állásáról, vagyonát jórészt a szegények között
osztotta ki. Püspöke két év múlva pappá szentelte, s egy év múlva, püspöke halála után a nép főpásztorának
követelte. Decius üldözése idején rejtekhelyéről kormányozta, erősítette híveit. 26 levelet írt hozzájuk,
megokolta távollétét, s kitartásra buzdította őket. 251-ben visszatért Karthágóba, s a hitükben megingottakat
kellő bűnbánat után visszafogadta. 252-53-ban az egész római birodalmat sújtó pestisjárvány idején betegápoló
és segélyszervezetet hozott létre, amivel kivívta a pogányok megbecsülését is. 252-ben az újabb üldözési
rendelet után kihirdette, hogy a hitükben megingottak bűnbánati idejét befejezettnek kell tekinteni, s vissza kell
fogadni őket a keresztény közösségbe „hogy a közeledő új küzdelemre fölkészítsük őket” (57. levél). Az
eretnekek keresztelését érvénytelennek vallotta. 257-ben a Valerianus-féle üldözés alatt elfogták, s mert nem
volt hajlandó áldozni a pogány isteneknek, halálra ítélték. A vesztőhelyen levetette dalmatikáját, odaadta
papjainak, úgy várta a hóhért; fejvétele előtt meghagyta övéinek, fizessenek a hóhérnak 25 aranyat. Pestis elleni
védőszent. Vö. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, II, 240–241.
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HARNACK, Adolf von, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in der ersten drei Jahrhunderten,
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mindenkihez tartozik, és így nem szabad kisajátítani.351 A harmadik században a szervezett
szegénygondozásban a püspöknek jutott egyre jelentősebb szerep, mivel a számban gyorsan
növekvő keresztény hívek a püspök házában működő illetékes csoportnak adták be a
szegényeknek szánt pénzadományaikat, vagy természetbeni ajándékokat, melyeknek egy
részét azonnal szétosztották, másik részét viszont az erre célra alkalmas helyiségekben
raktározták. Így lett a püspökből „a szegények atyja”.352 Maga a gondolat, hogy a
jócselekedet a gazdag üdvösségét eredményezi, elég korán fellelhető a római közösségben. A
fejlődés azonban fokozatosan eléri a kereszténység egészét.
A Didaszkália353 néven ismert és a harmadik század első évtizedeiben keletkezett
szíriai eredetű irat, amely elsősorban egyházfegyelmi előírásokat tartalmaz, szintén erről
tanúskodik. A szerző, aki többek között a szegényekről és az özvegyekről való
gondoskodásra inti a püspököt, a következőket írja az adományokról: „akik ajándékot adnak,
ne adják közvetlenül az özvegyeknek, hanem vigyék neked, hogy te, aki a legjobban tudod,
kik szenvednek szükséget, jó vagyonkezelőként ossz abból, amit kaptál. Hiszen Isten akkor is
ismeri az adakozót, ha az illető nincs jelen. Mikor pedig kiosztod, mondd meg nekik az
adakozó nevét, hogy imádkozzanak érte a nevében. Mert az Úr minden könyvben említi a
szegényeket és parancsot ad róluk, még ha vannak is önkéntes adakozók.”354 A Didaszkália
figyelmezteti a püspököket és a diákonusokat, hogy csakis a tiszta szándékú adományokat
fogadják el. „Ha pedig vannak olyan püspökök, akik ezt elhanyagolják és képmutatásból nem
törődnek az ilyesmivel vagy a piszkos haszon kedvéért, vagy mert hanyagok és nem
vizsgálják ki a dolgot, akkor számot kell adniuk érte, mégpedig szigorúan.” A szerző szerint
„ha az egyházak olyan szegények, hogy a nyomorgókat” embertelen gazdagok, gonosztevők,
galád ügyvédek, hamis vádemelők, bálványkészítők, igazságtalan vámosok, katonák,
hóhérok, birodalmi hivatalnokok stb. segítségével tudják csak táplálni, „akkor inkább
szenvedjenek éhséget, de a gonoszoktól” ne fogadjanak el semmit.355 „Kérdezősködjetek és
járjatok utána, hogy hívőktől kaphassatok, akik az egyházhoz tartoznak és jól viselkednek.
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Traktat Cyprian von Karthago „De opere et eleemosynis”, in: DEURINGER, Karl, Der heilige Cyprian als
Caritasbischof. Zur 1700jährigen Wiederkehr seines Todes am 14. September 1958, in: Caritas 59, 1958, 245–
246, 315–332; BÉVENOT, Maurice, Cyprian von Karthago, in: KRAUSE, G. – G. MÜLLER, G. (Szerk.),
Theologische Realenzyklopädie VIII., Berlin – New York 1976, 246–254.; VANYÓ L., Az ókeresztény egyház és
irodalma, 444–457.
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MOLLAT, Michel, Die Armen im Mittelalter, Beck, München 1987, 42–45.
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DIDASZKÁLIA (görögül „oktatás”): prédikációs buzdítás formában megfogalmazott egyházi rendtartás.
250 körül Észak-Szíriában egy orvosi ismeretekkel rendelkező püspök készítette. Szól a bűnösök visszafogadásáról, a keresztények és az ószövetségi törvény kapcsolatáról, a keresztségről, a liturgiáróról és az egyházi
hivatalokról. Teljes szövege a negyedik század végén szír fordításban maradt fenn. DIÓS I.–VICZIÁN J.
(Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, II, 616.
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ERDŐ Péter (Ford.), Az ókeresztény kor egyházfegyelme, Ókeresztény írók sorozat, V, Budapest 1983, 178.
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Ebből tartsátok el a szűkölködőket. Azoktól pedig, akiket kizártak az egyházból, ne
fogadjatok el addig semmit, amíg méltók nem lesznek arra, hogy újra az egyház tagjai
legyenek. Ha pedig hiányt szenvedtek, mondjátok meg a testvéreknek, hogy rendezzenek
(gyűjtést) maguk közt és adjanak. Így segítsetek igazságosan.”356 Az adományok bőségét és
állandóságát a keresztény hitből fakadó motiváltság biztosította, mivel a testvéri szeretet
gyakorlása a hitmegvallás egyik lényeges formájának számított és az adományozó számára a
bűnök bocsánatát is kieszközölte.357
Tours-i Szent Márton358 ennek a magatartásnak klasszikus példája ebből az időből.
Az egyházatyák tevékenységének tudható be az érdem, hogy ebben a korban az
alamizsnálkodásnak ekkora értéke volt a hívek körében. A Szentírás elmélyült értelmezése és
tanulmányozása gazdag teológiai örökséget hagyott ránk, de az egyházatyáknak gondja volt
arra is, hogy saját társadalmuk szociális problémáit vizsgálgassák az evangélium fényében.
Egyik alapvető gondjuk volt a szegénység-gazdagság kérdése. Azt elismerték, hogy nem a
vagyon önmagában a kérdés, hanem annak használata határozza meg az erkölcsi minőségét.
Ha valaki ugyanis bálványozza a földi javakat, akkor azokkal visszaél önzően és önkényesen,
és felhasználja befolyása, hatalma kiépítésére. Pedig a feleslegből - a teremtés
gazdagságának egyetemes rendeltetése alapján - kötelesség juttatni a szegény, elhagyatott
356

ERDŐ P. (Ford.), Az ókeresztény kor egyházfegyelme, 192–193.
EDER, M., Helfen macht nicht ärmer, 10.
358
SZENT MÁRTON (316/17–397): Gallia nemzeti szentje nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás
idejében született. Amikor Pannóniában, Sabariában 316/17-ben meglátta a világot, éppen három éve múlt
annak, hogy a ,,Milánói Ediktum”-mal Nagy Konstantin és Licinius teljes szabadságot és elismerést biztosított
az egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. Szülei pogányok voltak,
atyja a császári hadsereg tribunusa volt. Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei Sabariából átköltöztek az
itáliai Páviába, az ókori Ticiniumba, ahol még a zömében pogány környezetben cseperedett föl. Tizenkét
évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett katechumennek. Ekkor kapta az első nevelést a keresztény életre. A
keresztséget hat évvel később vette föl, s ez még az akkori időkben is hosszúra nyúlott előkészületet jelentett.
Tizenöt éves volt, amikor Severus és Probus császárok parancsának megfelelően mint veterán apa fiát besorozták a császári seregbe, és lovas testőrtiszt lett. Már ebben az időben kitűnt katonatársai közül, és általános
elismerést váltott ki az egyszerűsége, életének tisztasága, önfeledt felebaráti szeretete. 334-ben Amiens-ben
történt, hogy télvíz idején tiszti köpenyének felét odaadta egy ruhátlan koldusnak. Hamarosan megkeresztelkedett, s amint mód nyílt rá, elhagyta a hadsereget, és a poitiers-i püspökhöz, Szent Hilariushoz csatlakozott,
aki exorcistává szentelte. Nem sokkal ezután Márton Poitiers-ből hazalátogatott a szüleihez, s édesanyját meg
tudta téríteni. Otthon megvalósította régi vágyát: először Milánó közelében, majd a Genova előtti Gallinariaszigeten remetéskedni kezdett. Elhatározásához a körülmények is hozzásegítették, mert épp ezekben az években
nagyon heves viták dúltak az ariánusok és a katolikusok között, s őt magát is bántalmazták. 371-ben, amikor a
tours-i püspök meghalt, a nép, a papság és a többi püspökök mind Mártont kívánták püspöknek. Fölszentelése
napjától Márton mint jó pásztor látogatta nyáját, prédikált, s a csodatevés ajándékát is megkapván, nagy erőt
öntött a hívekbe és a papokba egyaránt. A nép atyjaként szerette őt, aki úgy élt közöttük, mint a
legszegényebbek, s csak segíteni és békességet teremteni akart mindenütt. Az egész ország gyógyításairól,
ördögűzéseiről és halottfeltámasztásairól beszélt. Mártont a nép úgy fogadta emlékezetébe, mint az irgalmas
szamaritánust, aki a koldusnak utolsó ruhadarabját is odaadta, s mint a jó pásztor ragyogó példáját, aki a
legszorongatóbb helyzetekben is a felebaráti és az Isten iránti szeretetet tette életének vezérlő elvévé. Halála
után hamarosan szentként kezdték tisztelni, elsőként a nem vértanú szentek között. A sírja Tours-ban híres
zarándokhely volt az egész középkor folyamán. Vö. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon,
VIII, 759–762.
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embertársaknak. Az egyházatyák a bibliai teremtéstörténet és a jézusi tanítás ihletésében
hangsúlyozták a gazdaság közösségi jellegét, és küzdöttek az ellen, hogy a sáfárkodás
megbízásával visszaéljenek, és szenvedő embertársaikat elfeledjék.
Szent Ambrus359 nem fogadta el a magántulajdon természetjogi megalapozását.
Szerinte a teremtésből és az emberi természetből levezethető társadalmi norma egyáltalán
nem szentesíti a magántulajdon létét. A társadalom problémáival nemcsak elméletileg
foglalkoztak, hanem a keresztény embertársi szeretetszolgálat megszervezésével is. 360 Az
egyház lényegi hozzájárulása, amit a társadalomnak ad, a szeretet a szó társadalmi
vonatkozásában: alamizsna, vendéglátás, betegek ápolása. Az egyház ezentúl mint a
szegények menedéke jelenik meg.361
Szent Ágoston362 Civitas Dei művében figyelmét az államhatalomra is kiterjeszti.
Jól tudta, nem mindegy, hogy a politikai hatalom hogyan gyakorolja szerepét, hiszen a
társadalmi közösségben fontos feladata van, s ez főképpen a földi javak igazságos
elosztásában áll. Az ilyen szolgálatban pedig a közjó és az igazságosság követelményei a
meghatározó szempontok. Az embertárs megbecsülése, a felebaráti szeretet tanítása alapján
kötelességünk segíteni a szegényeken, a nincsteleneken.363
Chrysostomos (Aranyszájú) Szent János364 szemére veti egyes híveknek, hogy
fösvény magatartásukkal magát Krisztust vetik meg, „akinek a szegények másai: Isten
359

SZENT AMBRUS (334/39–397): püspök, egyházatya. Előkelő, görög eredetű, a gens Aureliához tartozó
családban született. Atyja prefektus volt Galliában, s itt halt meg, nem sokkal Ambrus születése után. Anyja
ekkor három gyermekével, Marcellinával, Satyrusszal és Ambrussal visszatért Rómába. Tanulmányai
végeztével Ambrus hivatalnoki pályát kezdett. Hivatalai révén rendkívül gazdag emberismeretre tett szert.
Milánóban az ariánus Auxentius püspök révén megismerte az arianizmus bomlasztó hatását. Becsületes
kormányzása népszerűvé tette. 374-ben meghalt Auxentius püspök, s az utód megválasztása során összecsapásokra került sor a katolikusok és ariánusok között. Ambrus a rend biztosítása kedvéért jelent meg a választók
között, s amikor - a hagyomány szerint - egy gyermek felkiáltott: Ambrus a püspök, mindkét csoport
megválasztotta. Ambrus ekkor még csak katechumen volt, tiltakozott is a választás ellen, de végül elfogadta.
XI. 30-án megkeresztelkedett, a következő héten diákonussá, majd pappá, XII. 7-én püspökké szentelték. Egy
Simplicius nevű paptól tanulni kezdte a teológiát és szigorú, aszketikus életet kezdett. Ambrus egész vagyonát a
milánói egyháznak adta, és házanépével szerzetesi aszkézisre rendezkedett be. Példaképe Alexandriai Szent
Atanáz és Nagy Szent Vazul volt. DIÓS István–VICZIÁN János (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, I, Szent
István Társulat, Budapest 1993, 212–215.
360
SZENT AMBRUS (Ambrosius Aurelius), A kötelességekről – A bűnbánatról (De officiis ministrorum – De
poenitentia), Ókeresztény örökségünk, 9, Jel Kiadó, Budapest 2005, 140–141. (Ford. MEGGYES Endre, TÓTH
Vencel, HROTKÓ Géza)
361
PIERRARD, Pierre, A Katolikus egyház története, Agapé, Szeged 1994, 49. (Ford. HÁMORI Győző)
362
HIPPÓI SZENT ÁGOSTON, AURELIUS AUGUSTINUS (354–430): püspök, egyháztanító, a legnagyobb
latin egyházatya. Apja Patricius, anyja Szent Mónika. Tanulmányait Madaurában és Karthagóban kezdte.
Később maga Ágoston is tanított Tagastéban és Karthagóban; 383-384-ben Rómában tanult, 384-től a retorika
tanára Milánóban. Sikeres világi pályafutásának 386 nyarán váratlan megtérése vetett véget. DIÓS I.–VICZIÁN
J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, I, 78–83.
363
MIHÁLYI G., Az egyház társadalmi tanítása IV, 28–29.
364
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS (344/77 körül–407): konstantinápolyi pátriárka. Apja Secundus katonatiszt,
anyja, Anthusa 20 éves korában özvegyen maradt. János 18 éves korában keresztelkedett meg, Libaniosz
mestertől retorikát és filozófiát, Meletiosztól és Tarszoszi Diodorosztól teológiát tanult. 386-ban pappá
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megcsúfolása az, ha valaki a díszes templomban Őt imádja, de a szegényekben megveti.”365
Aranyszájú Szent János a legradikálisabb álláspontot képviselte, amikor az ApCsel 3,32-35
sajátos értelmezése alapján a keresztények vagyonának újrafelosztásáról beszél, aminek
következményeként megszűnhetne a szegénység.366
Remete Szent Antal367 még drasztikusabban fogalmaz: „A szegények megvetése
gyilkosság.”368
A

szegénygondozás

terhét

(betegápolás,

halottak

eltemetése,

idegenek

elszállásolása, munka biztosítása számukra) elsősorban nem a módosabb, de laxista
vallásosságú hívek viselték, hanem sokkal inkább a középrétegnek számító kispolgárok,
kézművesek.369
A 313-ban bekövetkezett konstantini fordulat nyomán a szegénygondozás nemcsak
egyházi, de szociálpolitikai motivációs háttérrel is kiegészült: államilag ösztönözték és
támogatták a szegények segítését, a meglévő szervezeti formákat kiegészítették és
kiépítették, melynek egyik negatív következménye370 később sajnos az lett, hogy a

szentelték. Antiochiában hitszónok, 398-ban konstantinápolyi pátriárka. Szónoklataival és jó példájával
megszilárdította az erkölcsöket, kórházakat emelt a népnek, Gainas gót vezér ellen megvédte az egyház jogait,
hittérítőket küldött Palesztinába, Perzsiába és Szkitiába, elűzte a simóniával álláshoz jutott püspököket.
Ellenségei, Theophilos alexandriai püspök, az erkölcstelenség miatt többször megintett Eudokia császárné és
udvarhölgyei elérték, hogy vádjuk tisztázására - miszerint János az origenista vitában a vétkesnek vélt
szerzeteseket pártolja s tanaikkal egyetért, 403-ban összehívták az ún. tölgyfa-zsinatot, amely megfosztotta
Jánost hivatalától, s a császár száműzte, de a nép fölháborodására intézkedését visszavonta. Egy császárnét
támadó beszéd után 404-ben perbe fogták, és I. Ince pápa közbelépése dacára az örmény határ menti
Kukuszkuszba, innen a Fekete-tenger keleti partjára, Komanába száműzték. Védőszentjüknek tekintik bírák,
ügyvédek, újságírók, tanítók. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, V, 592–593.
365
MOLLAT, M., Die Armen im Mittelalter, 27.; POMPEY, H., Kirche für andere, 143.; JOH. CHRYSOST., Predigt
über das Almosen, Nr. 5/101, in: SCHÄFER, Gerhard K. (Szerk.), Die Menschenfreundlichkeit Gottes bezeugen.
Diakonische Predigten von der Alten Kirche bis zum 20. Jahrhundert, VDWI 4, Heidelberg 1991, 89–104.
366
VANYÓ L., Az ókeresztény egyház és irodalma, 673.
367
REMETE SZENT ANTAL (250 körül–356): a remeteség atyja. Jómódú családban született, 20 éves volt,
amikor szülei meghaltak, s az evangélium hatására eladta ingóságait, gondoskodott a húgáról, 300 holdnyi
birtokát szétosztotta a szegények között és elhagyta a várost, hogy teljesen az imádságnak és a munkának éljen.
Előbb egy szent remete közelébe költözött, később egészen egyedül élt. Mindjárt az első időkben kemény
kísértéseket kellett kiállnia: az ördög sokat zaklatta, de Antal egyre keményebb vezekléssel verte vissza
támadásait. Következő lakóhelye egy régi sírbolt volt, amelyről csak egyetlen barátja tudott. Befalazta magát
egy kastélyrom cellaszerű kis zugába, s 20 évet töltött itt elmélkedésben. Amikor az emberek rátaláltak, s egyre
többen keresték föl tanácsért, cellája elvesztette magányos jellegét. Ekkor elhagyta celláját és gondjaikban
segítette látogatóit. Körötte remetetelep, két monostor alakult ki. Így lett Antal az első társas remeteség, a
kezdetleges formájú szerzetesi közösség „apátja”. Barátságban volt Szent Atanázzal, s mikor azt száműzték,
leveleket írt érdekében Nagy Konstantinhoz. Életrajzát 365-ben Szent Atanáz írta meg. DIÓS I.–VICZIÁN J.
(Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, I, 305–306.
368
EDER, M., Helfen macht nicht ärmer,10.
369
EDER, M., Helfen macht nicht ärmer, 11.
370
Ekkor az egyház számára a gyors terjeszkedés időszaka kezdődött, nemcsak hívei számát, hanem a befolyása
alá tartozó területet illetően is. Az egyházi törvények birodalmi törvényekké emelkedtek, s ha valakit egyházi
büntetés ért, annak állami büntetőjogi következményei is lettek. A vértanúk és katakombák üldözött és sokáig
az élet peremén meghúzódó közösségéből néhány évtized leforgása alatt mindent meghatározó birodalmi
egyház és államvallás lett, amellyel természetesen együtt járt mindaz a negatív következmény, ami az állam és
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rászorulók támogatása „nagyüzemi tevékenységgé” vált. Ebben a korban még hatott az
egyházatyák tanítása és az egyházi javak negyedét „quarta pauperum” a szegények
gondozására fordították.371
Aposztata Julianus császár372 személyére való utalás is megmutathatja, hogy
mennyire lényeges volt a korai Egyház számára a szervezetten gyakorolt felebaráti szeretet.
373

Julianus hatéves gyermekként látta, hogy a császári palotagárda megöli atyját, testvérét és

más rokonait, s e kegyetlenséget – okkal vagy ok nélkül – I. Konstantin császárnak
tulajdonította, aki nagy kereszténynek adta ki magát. Ezzel a keresztény hit Julianus számára
egyszer s mindenkorra hitelét vesztette. Mint császár elhatározta, hogy helyreállítja az ősi
római vallást, a pogányságot, de meg is reformálja, hogy valóban a birodalom megtartó ereje
lehessen. Ehhez sok mindent kölcsönzött a kereszténységtől. Fölépített egy metropolitákból
és papokból álló hierarchiát. A papoknak az Isten és a felebarát iránti szeretetet kellett
ápolniuk. Megírta egyik levelében, hogy az egyetlen dolog, ami mély benyomást tett rá a
kereszténységből, az Egyház szeretetszolgálata volt: „Ugyanazt a felebaráti szeretetet
(caritas) kell gyakorolnunk ami a keresztényeknél szokásos. Azért elrendelem, hogy
egyház szoros összefonódásából mindig adódik. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon,
VIII, 759.
371
EDER, M., Helfen macht nicht ärmer, 11.
372
JULIANUS FLAVIUS CLAUDIUS, APOSZTATA (331–363): római császár (ur. 360-63) Szent Liberius
pápa idejében. Nagy Konstantin unokaöccse. 337-ben családját Julianus és mostohatestvére, Gallus kivételével
kiirtották. Julianus az ariánus Nikomédiai Euszébiosz gyámsága alá került, akivel 338-ban visszatért
Konstantinápolyba. Itt a hellénista Mardonius eunuch nevelte. Nikomédiában Libanius növendéke. 345-ben
Gallussal együtt egy kappadókiai birtokra száműzték, ahol megkeresztelkedett. 351-ben Gallus császársága
kezdetén Nikomédiába, Pergamonba, majd Efezusba ment tanulni, itt neoplatonista lett és 351/52 telén
csendben visszatért a pogányságra (aposztázia). Gallus megölése után Mediolanumban tartották fogva. 355-ben
beavattatta magát az eleusziszi misztériumokba. Constantius császár kénytelen volt az uralkodásból részt
juttatni Julianusnak, az uralkodóház egyetlen élő férfitagjának. 355-ben a császár húgának, Helenának kezével
együtt megkapta a caesar címet, s Gallia kormányzását, ahol a frankok és alemannok ellen kellett harcolnia,
később a keleti határt veszélyeztető perzsák ellen rendelte, mire katonái föllázadtak, és 360-ban kikiáltották
császárrá. 361-ben meghalt Constantius, s Julianus teljhatalmú császár lett. Vallásilag a célja egy eszményien
tiszta, napkultuszban kifejezett pogány vallás, az egyháztól átvett szervezeti formákkal. Azonnal türelmi
rendeletet adott ki a régi vallások javára, s ezeket minden téren felkarolta a kereszténységgel szemben. A
keresztény tanítókat kitiltotta az iskolákból, a keresztényeket kizárta az állami hivatalokból, a püspököktől
megkövetelte a pogány szentélyek újraépítését. Visszahelyezte székére az ariánusok által elűzött püspököket,
köztük Szent Atanázt is, hogy az egyházon belül bomlást keltsen. A keresztény értékeket megpróbálta a pogány
vallásba oltani (humanizmus, szegények és betegek ápolása, aszkézis), felélesztett régi, népszerű szokásokat;
mint pontifex maximus maga mutatta be az áldozatokat; önmaga egyszerű, szinte aszkéta életet élt. Az
erkölcsök jobbítását az udvarban is végrehajtotta, a bűnös közhivatalnokokat kivégeztette, az eunuchok
hatalmát megtörte. A kereszténység gyöngítése végett megengedte a zsidóknak, hogy visszatérjenek
Jeruzsálembe. 363-ban Antiochiába ment, amelynek ker. közszellemét az udvar hatalmával akarta
ellensúlyozni. Innen Mezopotámián és Asszírián keresztül győztesen haladt egészen Ktesziphonig a perzsák
ellen. Egy ütközetben halálosan megsebesült és még ugyanazon éjjel meghalt. Utolsó szavai, a Győztél,
Galileai! kiáltás jámbor hagyomány csupán; az Aposztata jelzőt viszont már Szent Ágoston ismerte. Vö. GERŐ
Lajos–BOKOR József (Szerk.), Pallas Nagy Lexikona, IX., Pallas Részvénytársaság, Budapest, 1894, 996.
373
THRAEDE, Klaus, Diakonie und Kirchenfinanzen im Frühchristentum, in: LIENEMANN, Wolfgang (Szerk.),
Die Finanzen der Kirche. Studien zu Struktur, Geschichte und Legitimation kirchlicher Ökonomie, FBESG 43,
Heidelberg 1989, 555–573, 557.
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ugyanolyan kórházakat állítsatok mint aminőket a keresztényeknél láttatok. Galatia fizessen
évente 30 ezer mérő búzát és 60 ezer korsó bort, amelyből a vándorokon és koldusokon lehet
segíteni. Mégiscsak szégyen ránk nézve, hogy a galileaiak (keresztények) nem csak a maguk
szegényeiről, hanem a mieinkről is gondoskodnak.”374 Továbbá a következőket írja: „Épp
ezek a dolgok járultak hozzá leginkább a kereszténység elterjedéséhez: irgalmasság az
idegenekkel szemben, gondoskodás a halottak eltemetéséről és az életvitel látszólagos
becsületessége.”375 Ezért a császár megszervezte a városokban szállások építését, és például a
Galatia provinciának szánt kenyér- és boradományokból egy ötödrészt a papoknak juttatott,
hogy használják fel a szegények gondozásában. Ez a próbálkozás sikertelennek bizonyult,
mert a régi istenek tiszteletével nem lehetett összekapcsolni efféle humanitárius
segélyakciókat, hiszen ott a kultusz és a felebaráti szeretet egysége sosem állt fenn. Egy
szentélyből nem lehetett karitász-állomást csinálni, mint a korai keresztény bazilikából,
amelyet a püspök háza és különféle karitatív célra emelt épületek vettek körül. Hogy a
szentélyek körül is épp olyan sok szegény talált volna oltalomra, mint később a keresztény
bazilikák udvarában, az csupán feltevés maradt.376 „Mondják meg a pogányok, hány foglyot
váltottak ki a szentélyek, mennyi élelmiszeradományt osztottak ki a szegények között, és
hány menekültnek nyújtottak menedéket” – kérte számon Szent Ambrus.377 Éppen ezért
pogánysága számára döntő lett, hogy az Egyház szeretet-rendszerével egyenértékű
tevékenységet kapcsoljon a maga vallásához. A galileaiak ezzel szerezték népszerűségüket.
Meg kell tennünk ugyanazt, sőt felül kell múlnunk őket – mondta a császár. Ezáltal Julianus
tanúsította, hogy a felebaráti szeretet gyakorlása, a caritas a keresztény közösség, az egyház
lényeges ismertetőjegye volt.378
Az ősegyház tevékenysége hamar példaértékűvé vált a római birodalom államaiban.
A hivatali struktúrák stabilizálódásával, a szeretetszolgálat szervezetté vált, hosszú
távú, konkrét és eredményes tevékenységet tudott kifejteni a következő területeken:
– az árvák és özvegyek támogatása, a rászorulók segítésében az első helyen állt,
mely élelem, később pénz formájában is történt. Az özvegyeket gyakran fogták be a
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IULIANUS, Flavius Claudius, Epistula 39., in: GOESSLER, Lisette (Ford.), Die Briefe. Artemis-Verlag, Zürich
1971, 88.
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IULIANUS, Flavius Claudius, Epistula 73 (18), 16., in: GOESSLER, Lisette (Ford.), Die Briefe, 126.
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XVI. BENEDEK, Deus caritas est, 29.
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szegénygondozás szolgálatába, az árvák gondozásába.379 Különös gondot viseltek azokra az
árvákra, akik szüleiket a keresztényüldözés következtében veszítették el.
– a betegekről való gondoskodás nemcsak anyagi, de lelki támogatást is jelentett:
befoglalták a szetmise imáiba őket, elvitték az Eucharisztiát, látogatták és gondozták őket.
– az idegenek befogadása, az átutazók, a más közösségekből érkező látogatók vagy
az üldözések elől menekülők csoportjáról történő gondoskodást jelentette.
– a munkaközvetítés, munkáról való gondoskodás az érkező idegenek részére vagy
a megtérésük miatt munka és megélhetés nélkül maradt keresztényeket illette.
– a börtönben lévő foglyokkal való törődés az üldözések miatt bezárt hittestvéreket
illette elsősorban azáltal, hogy tartották velük a kapcsolatot, az őrök megvesztegetésével
igyekeztek sorsukon könnyíteni, s ha lehetőség nyílott rá, őket szabaddá tenni.
– a halottak eltemetésének kötelezettsége nemcsak a szegény hittestvérekre
vonatkozott, hanem az idegenekre is, akikről senki sem gondoskodott, mert nem tűrhették,
hogy az Isten képére teremtett ember a vadak és keselyűk martalékává legyen, hanem
visszaadták őt a földnek, ahonnan vétetett.380
– a rabszolgák kiváltása, ha azok keresztények voltak és pogány uruknál nem
gyakorolhatták hitüket. A keresztény közösségben a különbség megszűnt rabszolga és szabad
ember között (1Kor 12,13; Gal 3,28; Kol 3,11).
– a szegénygondozáshoz szükséges javak az istentiszteleteken összegyűlt
perselyből, természetbeni és pénzadományokból és az egyházi vagyonból származtak.
Később, mikor a papi szolgálat állandósult és ezért fizetés járt, törvényszerűvé vált, hogy az e
célra összegyűlt javadalmak 50 százalékát szeretetszolgálati feladatokra fordították.381
A konstantini fordulat következtében a szeretetszolgálatra szánt anyagi bázisok
lényeges növekedést mutatnak, az egyház mint államvallás privilégiumokra, adómentességre
tett szert, állami támogatással sikerült a birodalomban viszonylag kiterjedt szociális békét
biztosítani.
A késő antik társadalomban is volt segítségnyújtás, de egészen más motívumok
vezérelték, mint a keresztény caritast. Jellemző példája ennek a betegápolás. Kórházak,
hospiciumok, amire elsőként gondolnánk, nem léteztek az ókorban. Az egyiptomi
templomok,
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vagy római
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zarándokszállások, amelyekben a betegek hónapokig is elidőztek, nem szociális intézmények
voltak, hanem gyógyhelyek, amelyeket vagyonos emberek kerestek fel, ha a gyógyító
istenségtől vagy az orvos-papok tevékenységétől vártak segítséget. A fogadalmi táblák
szövegéből, az epidauroszi és más Aszklepiosz-szentélyekből származó egyéb híradásokból
kellőképpen kiviláglik, hogy a késő antik zarándokhelyeken a gyógyítás nem volt olcsó
dolog. A püspökök később ki is használták ezt a körülményt az antik gyógyító istenségek
elleni küzdelemben, amikor arra hivatkoztak, hogy a keresztény vértanú-orvosok, mint
Kozma és Damján vagy Johannes és Kürosz pénz és honorárium nélkül nyújtottak
segítséget.382
Az ókor nem ismerte a kórház fogalmát. Csupán hadikórházak voltak - ez jellemző
és leleplező egyszerre -, vagyis valetudinariumok a katonai táborokban. Castra Vetera
(Xanten) mellett kiástak egy ilyen katonakórházat, amelyen jól felismerhető a teljes építmény
szerkezete. Az egyik legrégebbi valetudinariumot a Haltern melletti római táborban fedezték
fel. Hasonló létesítményeket találtak még itáliai latifundiumokon. Nagy városokban,
Rómában vagy Alexandriában máig nem került elő ilyen intézmény, amelyet a beteg
lakosság részére létesítettek volna. Ez azt jelenti, hogy a valetudinarium vagy a
rabszolgatartó

érdekét

szolgálta

a

rabszolga

munkaerejének

megtartásával

vagy

helyreállításával, vagy a légiók ütőképességét volt hivatva növelni. Annak, hogy szegényeket
támogattak vagy a szenvedőkön megkönyörültek volna, sehol semmi nyoma.383
A 325-ben tartott egyetemes niceai zsinat minden püspököt kötelezett arra, hogy a
püspöki székhelyű városokban egy xenodochiumot – idegenek, betegek és szegények
számára berendezett házat – létesítsen.384
Nyugaton az első kórháznak számító karitatív intézményt – nosocomiumot – 380ban hozta létre Rómában Fabiola módos keresztény özvegy, majd 396-ban Róma
kikötőjében, Ostiában xenodochiumot, kórházat hoztak létre az idegenek és zarándokok
részére.385
A valóságos, önzetlen betegápolást - bizonyíthatóan - csak 370 körül szervezte meg
Szent Vazul püspök a kappadókiai Caesareában (Kayseri, Kelet-Anatólia). Vazul barátja,
Nazianszoszi Szent Gergely püspök számol be róla, hogy temploma körül számos kis ház állt
a betegek részére. Főként a környék leprásait ápolták ezekben. Vazul püspök a betegek
382
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ápolását rábízta szerzeteseire, akik így aszketikus és spirituális kötelességeik mellett szociális
szolgálatot is vállaltak - ez fontos tényezővé vált a szerzetesség további fejlődésében.
Kappadókiából terjedtek el az ispotálynak, xenodokhiumnak nevezett, idegenek számára
létesített szállások, előbb keleten, majd a birodalom nyugati felében is.386
A kappadókiai atyák (Nagy Szent Baszileiosz vagy Vazul, Nazianzoszi Szent
Gergely, Nüsszai Szent Gergely) írásaikban ugyancsak a caritas elhivatott szorgalmazói
voltak.
Nagy Szent Vazul (330–379)387 püspöki beszédeiben nyomatékosan rámutatott a
tulajdonjog határaira: a gazdagok csak kezelői vagyonuknak, javaiknak csak kezelését bízta
rájuk Isten. Az a kötelességük, hogy a szegények szükségleteit ugyanúgy kielégítsék, mint a
sajátjukat. Ha megteszik, a felebaráti szeretetből testvériség lesz.388 Vazul így ostorozta a
gazdagok kapzsiságát: ,,A ruhák, amelyeket ládáitokban őriztek, elegendőek volnának egy
egész didergő nép felöltöztetéséhez.” Kíméletlenül támadta az uzsorásokat: ,,Pénzt csikarsz
ki a síróból, fojtogatod a ruhátlant és vered az éhezőt.”389 Vazul nem elégedett meg azzal,
hogy csak prédikáljon a szociális igazságosságról. Tettekkel harcolt a nyomor ellen, és
jótékonysági intézményeket hozott létre. Népkonyhát állított fel, amely nyitva állt a nem
keresztény polgárok előtt is. Karitatív tevékenységére egy nagy szociális központ
létesítésével tette fel a koronát: segélyszervek, szálláshelyek, menedékek és otthonok,

386

STERNBERG, Thomas, Orientalium more secutus. Räume und Institutionen der Caritas des 5. bis 7.
Jahrhunderts in Gallien, Münster 1991, 66–68.
387
NAGY SZENT VAZUL (330 körül–379): Cézárea, Kappadókia tartomány fővárosa - mai nevén Kayseri
Törökországban - a negyedik században jelentős és művelt város volt. Filozófusaival és rétoraival jogosan
büszkélkedett, örök hírnevet azonban három keresztény tanító szerzett neki, a három ,,nagy kappadókiai'':
Vazul, Nisszai Gergely és Nazianzi Gergely. Vazul előkelő családból származott, nagyszülei - a tartomány
apostolának, Csodatévő Szent Gergelynek a tanítványai - a római császárok üldözéseinek idején kivették
részüket a szenvedésből. Tanulmányai befejezése után Vazul hazatért Cézáreába. A közéletben ragyogó
pályafutás lehetősége állt előtte. Több várostól kapott ajánlatot rangos hivatalok vállalására, ő azonban
elutasította az ajánlatokat és megkeresztelkedett. A fiatal kappadókiai nem sokkal azután, hogy a nyilvánosság
előtt is a hitre tért, szerzetessé lett. Mint cézáreai püspök, hamarosan népszerű lett egyházmegyéjében. Örökölt
vagyonát már régen szétosztotta a szegények között. Előkelő családból származott, mégis szószólója és atyja
lett az ínségeseknek. Korának szellemi küzdelmei őt is belesodorták a teológiai harcokba, amelyek csak
élesebbek lettek attól, hogy a világi uralkodók beavatkoztak e vitákba. Vazul teljes erejével síkra szállt az
egyház egységéért és békéjéért. Jól látta azokat a veszélyeket, amelyeket a császári kegy jelent az egyház
számára. Valens császár elől sem hátrált meg, s a császár végül is nem merte száműzetésbe küldeni ezt a
nagyszerű és igaz embert. Vazul még ötvenéves sem volt, amikor 379-ben meghalt. Életerejét felőrölte a
szigorú aszkézis, a szüntelen megfeszített munka és a betegség. Fáradozásai azonban megtermették méltó
gyümölcsüket: két év múlva a konstantinápolyi zsinaton a zsinati atyák azt a teológiát fogadták el, amelyet ő és
Atanáz képviselt. Vö. DIÓS I., dr., (Szerk.) A szentek élete, 25–29.
388
BASILIUS, Hungerpredigt, nr. 3/76, in: BOPP, Karl, Barmherzigkeit im pastoralen Handeln der Kirche, Don
Bosco, München 1998, 129.
389
SCHÄFER, Gerhard K., (Szerk.), Die Menschfreundlichkeit Gottes bezeugen. Diakonische Predigten von der
Alten Kirche bis zum 20. Jahrhundert, VDWI 4, Heidelberg 1991, 71–78.

96

valamint különféle kórházak találtak helyet benne. Az utókor Baszileiásznak, Vazulintézetnek nevezte el ezt az alapítványt.390
Nüsszai Szent Gergely391 figyelmeztet: „Ne nézzétek le a szegényeket, mintha
azoknak semmi méltóságuk nem lenne. Ők a mi megváltónknak a kinézetelét vették
magukra. Jézus nekik saját külsejét kölcsönözte azért, hogy ezzel megszégyenítse azokat,
akik érzéketlenek és nem gondoskodnak a szegényekről ... Krisztus a ti számotokra idegen,
éhező, meztelen, beteg, fogságban sínylődő...”392
Nazianzi Szent Gergely393 ugyanerről ír: „Ameddig nem késő, mi Krisztust meg
akarjuk látogatni, ápolni, felruházni, etetni akarjuk őt. ...A mindenható irgalmasságot akar,
nem áldozatot, és az irgalmasság értékesebb ezer kövér báránynál (Dán 3,40)”. A szegények
szeretetéről című beszédében mondja: „Krisztust látogatjuk, Krisztusról gondoskodunk,
Krisztust tápláljuk, Krisztust ruházzuk, Krisztust fogadjuk be, Krisztust tiszteljük…” – a
szegényekben (32).394
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Symmachus pápa395 idején (498–514) a szegénygondozás szempontjából a várost
két kommunális régióra osztotta fel, melyeknek vezetését egy-egy diákonusra bízta a saját
közvetlen felügyelete alatt. E szeretetszolgálati szervezetekről történő gondoskodást Róma
későbbi püspökei is személyes kötelességüknek tudták. Róma sok szempontból követendő
példának számított a nyugati keresztény közösségek számára, így az itt létrehozott és
működtetett karitatív intézmények is nem elhanyagolható hatást gyakoroltak a nyugati
kereszténység szociális intézményrendszerének a kialakulására. A

népvándorlások

következtében az amúgy is laza és még kialakulatlan állami szociális kezdődmények teljes
káoszba sodródtak, működés és eredmény szempontjából jelentéktelenné váltak. Mindez még
nagyobb terhet és kihívást jelentett az egyház által létesített és fenntartott karitatív
intézmények számára.396
A „Testamentum Domini”397 egy valószínűleg 475 körül Szíriában keletkezett
görög nyelvű apokrif irat, melynek szövegét 1899-ben adta ki Rahmani pátriárka, ebben egy
szíriai városi közösség életét írják le, melyben egy diákonus feladatait is felsorolják. A
püspök vezetése alatt és vele egységben 12 pap, 7 diákonus és 13 özvegy végzi a lelkipásztori feladatokat. Az előírásokból a karitatív feladatköröket rögzítő részeket ragadjuk ki:
(1) Közvetlen a templom mellett álljon egy kórház, ahol a

fődiákonus az

idegeneket fogadja.
(8) Ahogyan ez helyénvaló, a pap a diákonussal a betegek házaiba megy és
meglátogatja őket. Megfontolja, hogy mi a hasznos és alkalmas, különösen a hívőknek.
(10) A diákonus azt teszi és azt közli, amire őt a püspök megbízta. Ő (a diákonus)
az egész klérus tanácsadója, mintegy jelképe az egész egyháznak. Ápolja a betegeket,
gondoskodik az idegenekről, segíti az özvegyeket. Atyailag törődik az árvákkal, bejár a
szegények házaiba, hogy megállapítsa, nincs-e valaki, aki félelemben, betegségben vagy
szükségben szenved. Bemegy a katekumenek házaiba, hogy a habozókat bátorítsa és a
tudatlanokat tanítsa. Felöltözteti és „feldíszíti” a meghalt férfiakat, eltemeti az idegeneket,
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törődik azokkal, akik hazájukat elhagyták vagy onnan elűzettek. Közli a közösséggel azok
neveit, akik segítségre szorulnak.
(12) Ha a diákonus egy olyan városban tevékenykedik, amely a tenger partján
fekszik, gondosan vizsgálja át a partot, hogy nem fekszenek-e ott hajótöröttek holttestei. Ha
igen, öltöztesse fel és temesse el őket, érdeklődjék az idegenek szálláshelyein, hogy
nincsenek-e ott betegek, szegények vagy halottak, és ezt közölje a közösséggel. A bénákat és
betegeket fürdesse meg, hogy egy kissé felfrissüljenek. A közösségen keresztül mindenkinek
juttasson valamit, aki szükséget szenved.
(13) Válasszák ki a diákonusok közül a legbuzgóbbat és a legjobb intézőt, hogy ő
fogadja az idegeneket. A templom vendégházában legyen mindig elérhető, fehér ruhában,
stólával a vállán.
(14) A diákonus legyen mindenben az egyház szeme: igyekezzék a jámborságban is
példakép lenni. 398
A szegényekről való gondoskodás fejlődésének a legmeghatározóbb tényezője a
következő

korszakban az alakuló szerzetesrendek voltak, ahol a szabályokban rögzített

lelkiségnek megfelelően a szegények „Krisztus testvérei” voltak, akiknek még a liturgikusan
is előírt figyelmességek is jártak (lábmosás, testvéri csók, közös ima és étkezés).399
Nyugaton a hivatali diakonátus, mint a papság egyik fokozata egyre inkább elveszíti
eredeti rendeltetését, a szegények szolgálatára való hivatottságot és mint szerepkör a
részleges papi feladatok végzésének irányába fejlődik. Ebben a korban általánosnak mondható az a jelentkező tendencia, mely az egyházi élet központjába elsősorban a papságot és a
hozzájuk kapcsolódó feladatokat állítja, s az egyházhoz való tartozásnak is az elsődleges
szempontja a helyes hitvallás (ortodoxia), és kevésbé a gyakorlati tanúságtevés
(ortopraxis).400
Konklúzióként megállapítható, hogy a Szentírás és az ókeresztény közösségek
fokozott figyelmet szenteltek egyrészt a szegényeknek, másrészt a javak megosztásának. A
kirívó

társadalmi

egyenlőtlenség

ugyanis

feszültséghordozó

és

erőszak-szülő,

a

jótékonykodás pedig enyhíti a szegénységet és orvosolja a társadalmi problémákat, ellenben
nem oldhatja meg azokat. Annál is kevésbé, mivel a jótékonykodás, amely rendszeresen
függő viszonyt teremt az adakozó és a részesedő között, főleg anyagi jellegű, és legtöbbször
a fölöslegből juttat. A szolidaritás azonban társi (partneri) viszonyt alakít ki, az adakozó
398

ÁGOSTON Ferenc, dr., Szeretetszolgálat az ősegyházban, in: DEBRECZENI Éva–MÁRIÁS József (Szerk),
Római Katolikus Naptár 1997, Szatmárnémeti 1996, 28–29.
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ugyanis tekintettel van a részesedőre, bevonja azt a megosztandó javak kezelésébe,
felébreszti és fejleszti benne a felelősségérzetet, emiatt a szolidaritás sokkal sokrétűbb lehet,
mint puszta anyagi javakból való részesítés.401

2.1.2. Karitatív tevékenység a középkorban
A szegénység és a munka viszonyának az emberiség történelmében a szegénység
jelenségének szempontjából központi jelentősége van. Ilyen értelemben a kereszténység
felfogása teljesen ellentétes azzal a mentalitással, melyet az antik pogány világ alakított ki a
szegénységről és a munkáról, ahol mindkét fogalomnak negatív jelentése volt: szegény az,
akinek a létfenntartásához testi munkát kell végeznie. Ezzel ellentétben a keresztény
értelmezésben és gyakorlatban a munkának is és a szegénységnek is értelme és értéke van.
Jézus maga is a szegény népréteghez tartozott, tanítványait sem a gazdagok közül választotta
ki, Ő maga és tanítványai is rendszeresen végeztek fizikai munkát. Jézus követéséhez, az
evangéliumi élet hiteles megéléséhez hozzátartozik a munka megbecsülése és a szegénység
értékelése. Szent Pál nem véletlenül figyelmezteti híveit: „Aki nem akar dolgozni, ne is
egyék” (2Tessz 3,10). A szerzetesi életformában evangéliumi fogadalommal kötelezték
magukat a rend tagjai a szegénység gyakorlati megélésére és a testi munka végzésére: „Ora et
labora!”402 A munkavégzés mint a szegénység megélésének egyik fontos és konkrét formája,
mint a nyomor leküzdésének leghatékonyabb fegyvere, és mint a felebaráti szeretet és
szolidaritás kifejezésének egyik leghitelesebb módja, a szerzetesek példáján keresztül került
be az európai klasszikus kultúrába és lett a modern egyházi és világi társadalomtudomány
fontos alapértéke. 403
A középkor saját társadalmáról alkotott képét a következő német közmondás
tömören így fejezi ki: Kaiser, König, Edelmann – Bürger, Bauer, Bettelmann.”404
E korban a koldulás magától értetődő jelenségnek számított, sőt a társadalmi rend
szükségszerű részét alkotta, mivel amint a társadalomban vannak tehetősek (potentes), éppen
401
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úgy vannak szegények (pauperes): a gyengék, a testi-lelki fogyatékossággal élők, a betegek,
az idősek, az özvegyek, az árvák, a foglyok, a zarándokok, az idegenek, mindazok, akik
mások segítségére szorulnak, akik mások támogatására, könyörületére vannak utalva.
Mintegy 10 százalékra becsülik azoknak a számát, akik ebben a korban alamizsnára
szorultak, de gyenge termés, járványok, háborúk vagy egyéb csapás idején sokan csapódtak
hozzá a kéregetésből élők népes táborához.405
A Nyugat-Római Császárság bukásával (476) és az elsősorban germán hatásra
történő mezőgazdasági életvitelre való átállás következtében az antik városkultúra és a hozzá
kapcsolódó sajátos egyházszerkezet – városi keresztény közösség a püspök vezetése alatt –,
valamint az ennek keretében kifejlődött szeretetszolgálati gyakorlat és tradíció összeomlott.
A Második Tours-i Zsinaton 567-ben ilyen háttérmegfontolások nyomán született a döntés:
minden plébániaközösségnek gondoskodnia kell a saját szegényeiről.406 Az egyházi tized
bevezetése (585) nem utolsósorban a lokális szegénygondozás pénzalapjait volt hivatott
megteremteni.407
A népvándorlás következtében kialakult és állandósult bizonytalanság miatt
képtelenség volt egy rendszert kialakítani és következetesen működtetni. A katasztrofális
infrastrukturális körülmények, a gyakran felújuló éhínség és járványok olyan élethelyzetet
generáltak, melyben állandósult a nyomor, s a rendelkezésre álló rudimentáris eszközök és
lehetőségek – egyes esetektől eltekintve – nem engedték meg egy átfogó és hatékony
diakóniai tevékenység kialakítását.
Nagy Károly császár a tömegnyomorra való tekintettel szorgalmazta az evangéliumi
felebaráti

szeretet

gyakorlását

és

kiterjesztette

az

egyházi

tized

kötelezettségét

birodalomszerte, a szegénygondozást pedig a már stabilizálódott plébániális egyházközségi
rendszerre bízta, mely azonban erősen függött, sőt kiszolgáltatott helyzetben volt a
mindenkori földesúrral szemben, akit általában a karitatív-szociális kötelezettségek alig
érdekeltek.408
Nursiai Benedek409 ugyanazt tette nyugaton, amit Nagy Szent Vazul keleten:
összekapcsolta a szerzetességet a karitatív szolgálattal. Ebben az erőszakkal, háborúkkal,
405
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nyomorral terhes korszakban a kolostorok sok szegény, beteg és rászoruló számára olyan
menedékhelynek bizonyultak, ahol az üdvösség mellett gyógyulásra is találtak.
A kolostorok karitatív gyakorlata a következőkben nyilvánult meg:
- a kapunál a szegényeknek állandóan osztottak alamizsnát410, útravalót, élelem,
ruha, takaró, tűzifa formájában. Ünnepnapokon az alamizsna különösen is bőséges volt.
- az idegenek és szegények szálláshelyén (hospitale pauperum) a zarándokokat,
szegényeket, betegeket mint „magát Krisztust” fogadták be. Ezek a szálláshelyek átmeneti
ellátást biztosítottak, azonban a szegényeket és betegeket hosszabb időre is befogadták.
- a szerzetesek közül a rend sokakat a teljesen betegek és szegények szolgálatára
szentelt
- ebben a korban alakulnak ki a sajátosan szerzetesi gyógyításmódok, megalakulnak
az első patikák, létrehozzák a gyógyfüves kerteket
- a „vendégházba” azok nyertek bebocsájtást, akik „lóval érkeztek”
- a kolostor betegszobája (infirmarium) az idős és beteg szerzetesek részére volt
fenntartva
- a konkrét szeretetszolgálati gyakorlat mellett a szegényekkel való törödés a
kolostorokban liturgikus formákat is öltött.411
a föld minden részén; miként Ábrahám, ő is sok népnek lett atyja. Benedek 480 táján született a szabin
hegyvidék kis püspöki székhelyén, Nursiában (ma Norcia). A szülők viszonylag jómódúak és elég széles
látókörűek voltak ahhoz, hogy fiukat egész fiatalon Rómába küldjék tanulni. Így Benedek abba a városba került,
amely még az antik kultúra fényét mutatta, de már apostolok és vértanúk sírja is ékesítette. A kereszténység
győzelmének a jelei nem terelték el a fiatalember figyelmét arról, hogy Róma hanyatlásnak indult. Azzal, hogy
a császárság székhelye átkerült Konstantinápolyba, Róma szinte vidéki várossá fejlődött vissza. Ezenkívül az
ötödik századtól állandóan rettegni kellett a barbároktól. Benedek fokozatosan szakított környezetével, és
megismerkedett a monasztikus élet különféle formáival. Rövid ideig Enfide (Affile) templomának aszkéta életet
élő közösségébe tartozott, majd Subiaco mellett teljes magányba vonult, és a tökéletes lemondást kereste. Így
átélhette a szerzetesség és a lelki fejlődés minden fokozatát. Három esztendeig tarthatott ez az előkészületi idő.
Ekkor belső fejlődése fordulóponthoz érkezett: Benedek megvált a remeteélettől és atyja lett azoknak a nőtlen
férfiaknak, akik közösségben kívánták keresni Istent. Nagy Szent Vazul regulájából Benedek megtanulta, hogy
a kolostori közösség kicsiben maga az egyház, mert a tagok egy testként élnek és a fő: Krisztus. Megtanulta,
mekkora veszélyei vannak a szerzetesi életnek, ha nincsenek a szabályai rögzítve. Visszatért hát Subiacóba, de a
szerzetesek arra kérték, legyen szellemi atyjuk. A szerzetesi közösség felépítésén fáradozva Benedek megtapasztalta, mennyi törődést kíván a regulához igazodó élet lehetőségeinek megteremtése. Egy régi erődnek és
egy hajdani szentélynek a romjaiból kolostort épített, és benne egységes alkotmányhoz igazodó közösséget
hozott létre. Mindnyájan a közös ,,szent szabály'' szerint éltek, amely épp Monte Cassinón kapta meg végleges
formáját. Pontosan meg volt határozva az imádság, az olvasás és a munka, az étkezés és az alvás ideje. Benedek
aszketikus elképzelései, amelyeket évek hosszú során át próbált ki, ebben a formában öltöttek testet.
Mindnyájan a szeretet közösségében éltek az apát vezetése alatt, és imádkozva, dolgozva törekedtek minden
nap újra ,,tökéletes szerzetessé” válni. Az európai ember természetének megfelelően összekapcsolták a szemlélődő és a tevékeny életet. Benedek szabályzata hamarosan általános lett, az európai kolostori élet regulájává
vált. 547. március 21-én véget ért a szerzetesség Monte Cassino-i pátriárkájának földi élete. DIÓS I., dr.,
(Szerk.) A szentek élete, 339–345.
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ered a latin eleemosyna: adomány vagy egyéb segítség, amelyet szükségben lévő felebarátunknak nyújtunk, az
irgalmasság cselekedeteinek tárgya. Forrása lehet Isten- és emberszeretet, nagylelkűség, jámborság, bűnbánat.
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A kolostorokban kialakult szerveződési formák és gyakorlatok meghatározó módon
befolyásolták nemcsak a későbbi korok szegénygondozási politikáit, hanem a modern
értelemben vett keresztény szociális munka kialakulását is.
Szent Benedek a rend első kolostorát egy pogány templom romjain, Monte Cassino
hegyén alapította, ahol fennmaradt a kolostor tervrajza: az épületegyüttesben gyógyfűkert,
orvosi szoba, orvosi lakások, érvágó laboratórium, kórház, szálló, koldusszoba, zarándokház,
népkonyha kapott helyet, és szállás hajléktalanoknak. A bencés apátságok és utódaik sokszor
hatalmas szociális otthonok is voltak. A „sötét középkor” szerzetesi hajlékai nagy
hatékonyságú közjóléti munkatereknek bizonyultak, amelyek a caritas kisugárzását voltak
hivatottak szolgálni. A kolostorok azonban az általános gazdasági és kulturális fejlődés
műhelyei és a népvándorlás utáni művelődés mozgató motorjai is voltak.412
Az elvilágiasodás és az állami beleszólás ellen reformmozgalom indult ki Clunyből
910 körül, mely hatással volt egész Európa megújhodására. Ekkor jelentek meg a
lovagrendek413, a keresztes hadjáratok sajátos intézményei.414 A hármas fogadalom –
tisztaság, szegénység, alázatosság – mellett a Szentföld védelmére és ápolására tettek
fogadalmat.415

A keresztes lovagok „a középkor szóhasználatában a katonai erény

keresztény szellemű megtestesülését jelentették.”416 A rendtagok feladata élesen különbözött
egymástól: a lovagok látták el a fegyveres szolgálatot, ők szolgáltatták a nehézlovasságot a
harcokban. A papok vagy káplánok biztosították az istentiszteletet és látták el a lelkipásztori
feladatokat, ők nem harcolhattak. A szolgálótestvérek fegyverhordozók és kézművesek
voltak, ők látták el a ház körüli egyéb munkálatokat is. Betegápolással a papok és a
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szolgálótestvérek foglalkoztak.417 A regulák számos esetben engedélyezték nők felvételét is,
ők a betegek és a jószág szolgálatára féltestvérek lehettek, de a rendtagok szállásától
elkülönülten kellett élniük.418
Az 1048-tól működő Johannita Betegápoló Rendből419 1113-ban lovagrend lett. Du
Puy Raymond alakította a testvéri közösséget lovagi renddé, és a katonáskodást is a
rendtagok kötelességévé tette. Tagjai lovagok, káplánok, szolgálattevő testvérek voltak –
csak római katolikus vallásúak. A rend címere: vörös mezőben nyolc sarkú ezüst kereszt,
jelmondata: Pro fide (A hitért). Székhelyük Palesztina, Rhodosz, majd Málta szigete (1530)
lett, ezért nevezték őket máltai lovagoknak. Ők a mai Máltai Szeretetszolgálat elődjei.420
Jeruzsálem a keresztény vallás központi helye volt, s ezt csak fokozta, hogy egyremásra kerültek elő ereklyék (pl. Ilona császárnő megtalálta Krisztus keresztfáját). 638-ban
azonban a muszlimok elfoglalták Jeruzsálemet és a Szentföld nagy részét, így egyre
nehezebbé vált a keresztények számára a szentföldi zarándoklat. Az 1096-ban elindult első
keresztes hadjárat eredményeként 1099. július 15-én a keresztes hadak bevették
Jeruzsálemet, majd pedig sorra alakultak a közel-keleti keresztes államok. Ám a felélénkült
zarándokforgalom tagjait gyakran megtámadták a muszlim rablóbandák, s Jeruzsálemben
évekkel az ostrom után is sok volt a sebesült. A zarándokok védelmét spontán szerveződések
szolgálták: gyakran összeállt néhány elhivatottságot érző keresztes lovag, ispotályt alapított a
beteg keresztesek és zarándokok számára a tengerpart és Jeruzsálem közötti úton. Az
ispotályokban, menedékhelyeken a fáradt vándor szállást, vizet, étkezési lehetőséget talált.
Jeruzsálem elfoglalásakor már fennállt az első ispotály, ahol Gérard provence-i lovag és Alix
asszony ápolták a betegeket.421
417
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1113-ban II. Paszkál jóváhagyta, az Ispotályos Házat a Szentszék közvetlen oltalma alá helyezte. Gérard 1120ban bekövetkezett halála után a rend katonai feladatokat is ellátott. Sok keresztes vitéz csatlakozott hozzájuk.
Ők védték a zarándokokat. – Egyébként az Ibér-félszigeten álltak csatasorba először a johanniták. Gérard
egyszerű fekete köpeny viselését írta elő a rendtagoknak, amit a bal vállon fehér kereszt díszített. A „johannita”
nevet Alamizsnás Szent Jánosról vették, aki alexandriai pátriárka volt. 556 táján született Ciprus szigetén,
Amathoszban. Miután családját elveszítette, vagyonát szétosztotta a szegényeknek és szent életet élt.
Alexandria pátriárkája lett 608-ban. 7000 szegényt vett névsorba és eredményesen gondozta őket. 619 táján halt
meg. PÓSÁN László, A Német Lovagrend története a 13. században, Debrecen University Press, Debrecen 1996,
35.
420
Bővebben a 6.1. fejezetben tárgyaljuk történetüket
421
BOZSÓKY P. G., Keresztes hadjáratok, 186.
418
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Minthogy a középkorban a betegellátás megszervezése több tekintetben is a
figyelem középpontjába került, egyre-másra alakultak a betegápoló szerzetek és a különféle
kórházi lovagrendek: Német Lovagrend (Teutonok),422 Templomos Lovagrend,
Lázár Rendje,

424

a Szentlélek Rendje,

425

a Szent Antal betegápolói

426

423

Szent

, a Beginák427 –

valamennyien a betegek ápolásával és szociális tevékenységekkel is segítették a közösséget.
422

NÉMET LOVAGREND vagy TEUTON LOVAGREND (latinul Ordo Teutonicus, Ordo Domus Sanctae
Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum, németül Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in
Jerusalem): ma már ökumenikus (főleg római katolikus és evangélikus) – napjainkban inkább csak tiszteletbeli
– vallási közösség. Élén a nagymester áll. A tizenharmadik században a rendet Magyarországon Mariánus
lovagokként emlegették, mivel a rend patrónusának tekintett Szűz Máriát a lovagok mélységesen tisztelték. A
Szentföldön 1198-ban létrejött lovagrend eredetileg betegápolással foglalkozott, de hamarosan bekapcsolódott a
keresztes háborúk harcaiba is. Ezek kudarca után a lovagok áttelepültek Kelet-Európába. II. András magyar
király 1211-ben az erdélyi Barcaságban telepítette le őket, de mivel saját önálló állam kialakítására törekedtek,
a király 1225-ben kiűzte őket, és a lovagrend Lengyelországban talált új hazára. Itt jogot szerzett a
tengermelléki területek meghódítására, majd egy erős, fejlett feudális államot hozott létre, amely fokozatosan
terjeszkedett. A grünwaldi csata (1410) után a lovagrend hatalma lehanyatlott, de az általa birtokolt területeken,
a katonai hagyományokat átvéve létrejött Poroszország, amely négy évszázad múlva a széttagolt Németország
egyesítője lett. PÓSÁN L., A Német Lovagrend története a 13. században, 39–42.
423
TEMPLOMOS LOVAGREND: egy 1118-ban, keresztes lovagokból szerveződött társulásból, a Szentföldön
alakult. Hugues de Payns vezetésével kilenc keresztes lovag elhatározta, hogy életét a Szentföld zarándokai
védelmének szenteli. Krisztus szegény lovagjainak: Pauperes Commilitorum Christi nevezték magukat, ezzel is
utalva kezdeti szegénységükre és elhivatottságukra. A lovagokat II. Balduin jeruzsálemi király vette
pártfogásába, aki Jeruzsálemben, az egykori Salamon-templom egy szárnyát adományozta nekik. Lakhelyük
után nevezték őket a Templom lovagjainak, vagy egyszerűbben templomos lovagoknak: Fratres Militiae
Templi. A rend előbb a Francia Királyságban, majd Angliában talált támogatókra, aztán elterjedt német és
spanyol területeken is. A tizenkettedik század második felétől kezdve pedig Közép-Európa királyságaiban is
otthonra találtak a lovagok. A templomos rend a tizenharmadik század második felében érte el fejlődése
tetőpontját. Európa szinte minden országában jelen voltak, gazdagságuk a királyokéval vetekedett. A történelem
első koholt pereinek egyike okozta végül a rend bukását. 1307. október 13-án pénteken IV. „Szép” Fülöp
francia uralkodó egy jól megszervezett akcióval, saját királyságában egyetlen nap leforgása alatt lefoglalta a
rend vagyonát, bezáratta a tagjait, majd eljárást indíttatott ellenük a keresztény vallás meggyalázása miatt. A
templomos birtokok java része a francia király (illetve az adott terület uralkodója) és a többi lovagrend, főként a
Johanniták kezébe került, párizsi központjukat lerombolták. Portugáliában új név alatt újraszerveződtek: ők
lettek a Krisztus Lovagrendje. Vö. LOOS, Volker, A templomos lovagrend története: a keresztes hadjáratok
korának krónikája, Art Nouveau, Pécs 2000, 175.; EDELÉNYI Adél, Templomos lovagok az európai
néphagyományban, Gondolat, Budapest 2004, 47.
424
SZENT LÁZÁR LOVAGREND: 1142-ben a Szentföld bélpoklosainak ápolására kötelezték el magukat a
Szent Lázár lovagrend tagjai. A lovagrend Orleans mellett alakult meg, Boigny kastélya lett a franciaországi
Lazarus központja, később a lovagrend a Szentföld fenyegetettsége miatt egyre inkább katonai jelleget öltött.
Jeruzsálem elfoglalása után a Szent Lázár Rend Akkonba tette székhelyét, ahol a leprások gyógyítása mellett
katonai védelmet is vállalt. A rend részt vett a Szentföld utolsó keresztény bástyájának védelmében Akkon
ostrománál (1291). Ezt követően a rend lemondott katonai tevékenységéről. Európában is megtelepedtek, első
magyarországi házuk Esztergomban épült. A tizennegyedik-tizenötödik században a leprások gondozása mellett
a rend ismét katonai tevékenységet is folytat, és ott találjuk őket a százéves háborúban mind a francia, mind az
angol király oldalán. A rend túlélte a francia forradalmat és folytatta beteggondozó szolgálatát elsősorban
Franciaországban és Spanyolországban. Ma a rend eredményesen foglalkozik nemzetközi humanitárius
segélyezéssel szerte a világon. MEIER, Julia, Der Lazarusorden im Heiligen Land, in: Miszellen aus dem
Schülerkreis, Berlin 1994, 41–48; ENGELMANN, Josef, Lazarus, in: Lexikon des Mittelalters, 5, München–
Zürich 1992, 1774–1775.
425
SZENTLÉLEK ISPOTÁLYOSREND: a Szentlélekről nevezett ispotályosrend a középkori egyház egyik
legelterjedtebb rendje volt, amely a szegények gondozásával foglalkozott. Az 1175 táján a francia Guido de
Montpellier által szülővárosában alapított laikus társulat akkor kapott nagyobb jelentőséget, amikor 1204. június
19-én az angolszászok korábbi zarándokházát, a S. Maria in Sassia-t a római Borgo-ban – nem messze a Szt.
Péter bazilikától – ispotály céljaira III. Ince pápától megkapták, egyidejűleg a rászorultak gondozásának
előmozdítására az intézmény jótevői részére bizonyos búcsúkat is engedélyezett. A tizenharmadik században a
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Az így alapított rendeknek és intézményeknek nemzetközi jellege volt: nemcsak
olyan értelemben, hogy a gondozottak pl. a jeruzsálemi kórházakban mindenféle náció
zarándokai közül kerültek ki, hanem mert a rendek az akkor ismert világ minden részében
elterjedtek.
A középkor a szegénységnek kétféle formáját ismerte: az önkéntes és a kényszerű
szegénységet.428 Amíg a szerzetesek által vállalt önkéntes szegénységet nagyra becsülték, és
arra, aki azt vállalta, fenézett a középkori társadalom,429 addig a kényszerű szegénység
nyomán, akinek az osztályrészül jutott, megvetett, kiszolgáltatott állapotba került és mások

társulat az ágostonos-johannita regula alapján szerzetesrenddé szerveződött. A kezdetben kizárólag világiakból
álló kolostori közösségbe később egyháziak is tartoztak, akik a szokásos szerzetesi fogadalmakon (szegénység,
szüzesség és engedelmesség) kívül még egy negyediket is tettek, mégpedig a szegények gondozására.
Vezetőjük, a nagymester, azonban mindig laikus személy volt. A tizennegyedik században Európa-szerte több
mint ezer házban, illetve ispotályban fejtették ki szociális és lelkipásztori tevékenységüket. Rendszerint
folyóvizek mentén hidak és kapuk közelében telepedtek meg, hogy a közeli és gyámolítást igénylőkön kívül a
rászoruló utasoknak is segítségükre lehessenek. Magyarországon is vezettek ispotályokat. Az egyes házak
vezetőjét, a priort, azaz perjelt az a város jelölte ki, amelynek területén a kórház feküdt. A tizenhatodik század
második negyedére a házak túlnyomó többsége feloszlott, illetve közvetlen városi kezelésbe került. Legtovább
még az alapító francia ág tartotta magát, amelyet azután végleg a francia forradalom söpört el. A Szentlélek
Ispotályosrend teljes feloszlatását IX. Piusz pápa 1847. július 1-jén rendelte el. Vö. BALANYI György, A
szerzetesség története, Szent István Társulat, Budapest 1923, 154–155.
426
SZENT ANTAL BETEGÁPOLÓI (Antal-rendek): a kilencedik században több ízben járványszerűleg
fellépett Európában a Szent Antal tüzének (morbus sacer) nevezett gyuladás. Egy Gaston nevű nemes ember és
fia Guerin a Dauphinében, miután St. Didier de la Moth-ban Szent Antal segítségül hívása után és az ő
ereklyéinél meggyógyult, hálából kórházat és testvérületet létesített a Szent Antal tüzében, vagy egyéb bajban
sínylődök ápolására. A testvérületet, mely eleinte laikusokból állt, II. Orbán 1095-ben megerősítette. A tagok
fekete ruhát viseltek, fehér alakú kereszttel (Szent Antal keresztje). III. Honorius pápa 1218-ban megengedte,
hogy a tagok fogadalmakat tegyenek, VIII. Bonifác pedig szabályozott kanonokok rendjévé tette a társulatot,
Szent Ágoston szabályai alapján. A rend nagyon fölvirágzott, nagy vagyonra tett szert, majd hanyatlott, az
1616-ban tartott általános gyűlés által reformáltatott, 1777-ben a máltai lovagok rendjével egyesült, míg végre a
francia forradalom alatt megszűnt. GERŐ Lajos–BOKOR József (Szerk.), A Pallas Nagy Lexikona, A Pallas
Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest 1893, 527.
427
BEGINÁK, SZESZTRÁK: a tizenkettedik század végén Németalföldön, Liége-ben indult vallásos
mozgalom női tagjai. Nevük kezdetben mulieres religiosae, ‘vallásos nők’. A begina név 1170 után tűnt fel;
eredetét egyesek első lelki vezetőjükhöz, Lambert li Beges-hez, mások ruhájuk szürkés színe alapján a „bége”
szóhoz kötik. A tizenkettedik században a brabanti hercegségben és a liége-i egyházmegyében oly sokan
törekedtek szerzetesi életre, hogy a kolostorok és a reclusoriumok nem tudták felvenni őket. A tökéletességre
törekvő nők ezért a városokban begina-udvarokat alapítottak. Alapításaikat III. Honorius 1216-ban hagyta jóvá.
Lelki vezetőjük vagy főnöknőjük (a nagyasszony) kezébe magánfogadalmat tettek tisztaságra, engedelmességre
és arra, hogy bizonyos ideig a begina-udvarban élnek. Tulajdonuk lehetett, de egyszerűen kellett élniük, s
keresetükből, vagyonukból rendszeresen jótékonykodtak. Mindenkinek dolgoznia kellett. Munkájuk a
betegápoláson, leánynevelésen és a háztartáson kívül főként szövés, hímzés és csipkeverés volt. Az első
beginák a szegény Krisztus követésére indultak el előkelő családokból. Az ember Krisztus felé fordulásból
született a gyermek Jézus, a Szűzanya, a Megfeszített és az Oltárisztség növekvő tisztelete. A német papság a
kor eretnekségei miatt gyanakodva nézte a beginákat. Jóllehet a vienne-i zsinaton elítélt tételek a begináktól
teljesen idegenek voltak, XXII. János 1318-ban eltörölte a beginák intézményét, kivéve azokat a csoportokat,
melyek valamely koldulórend harmadrendjéhez csatlakoztak. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus
Lexikon, I, . 689.; vö. ADRIÁNYI Gábor, Az egyháztörténet kézikönyve, Aurora, München 1975, 212.
428
OEXLE, Otto Gerhard, Armut und Armenfürsorge um 1200. Ein Beitrag zum Verständnis der freiwilligen
Armut bei Elisabeth von Thüringen, in: Sankt Elisabeth. Fürstin – Dienerin – Heilige, Philipps-Universität
Marburg, Sigmaringen 1981, 79.
429
HENNING, Friedrich-Wilhelm, Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Mittelalter und in der früher
Neuzeit, Handbuch der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands 1, Paderborn 1991, 385.
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gondoskodására szorult.430 A kényszerű szegénységnek is két válfaja létezett a középkorban:
az ártatlan és a vétkes szegénység. Az első csoportba a saját hibájukon kívül nyomorba
süllyedt szegények tartoztak, míg a második kategóriát azok a tolvajok, munkakerülők,
vándorkoldusok, csavargók alkották, akiktől a lakosság félt, s akiket az emberek
megvetettek.431
A népvándorlás idején a fejlődési folyamat a legtöbb helyen megszakadt. A nagyon
ingatag és változó koraközépkori politikai hatalmi viszonyok miatt módszeres és szervezett
szegénygondozásról nem lehet beszélni. Állami szociális gondoskodás ebben a korszakban
gyakorlatilag nem létezett. Voltak olyan püspökök, akik névsort állítottak össze a
szegényekről, akiknek aztán élelmet osztottak és szállást biztosítottak.432
Századokon át a legfontosabb formája a szegénygondozásnak az egyház által
rendszertelenül osztott alamizsna volt, mely nem az individuális szükséget tartotta szem előtt,
hanem az ünnepekhez kötötte a jótékonykodást, és a sorbanállók addig és annyit kaptak, míg
a készlet tartott.433 Később szokássá vált, hogy a bűnbánati penitenciát pénzadománnyá
lehetett átváltani.434
Kórházakat elsősorban a kolostorok tartottak fenn, ritkább esetben püspökök,
később a kereszteshadjáratok elindulásával és a lovagrendek megalakulásával maguk a
lovagrendek is intenzíven foglalkoztak beteggondozással.435
A későközépkorban a tizenharmadik századtól, a városi polgárság megjelenésével
indul meg a kommunális városi szegénygondozás, mely sokszor együtt jár az egyházi
szociális tevékenységgel és sok hasonlóságot mutat vele. A városi tanácsok szigorú
ellenőrzés mellett a nyilvántartott saját szegények között természetben osztottak segélyeket
vagy kenyérjegyeket – éberen vigyázva arra, hogy ne vonják oda a környék
vándorkoldusait.436
Az egyre szaporodó koldulási szabályok és alamizsnaosztásra vonatkozó városi
rendelkezések a jótékonykodás bürokratizálódásához és racionalizálódásához vezettek, ami
430

EDER, M., Helfen macht nicht ärmer, 16.
EDER, M., Helfen macht nicht ärmer, 13.
432
ZOEPFL, Friedrich, Bischof Udalrich von Augsburg als Typus frühmittelalterlicher kirchlicher Armenpflege,
in: Jahrbuch der Caritaswissenschaft und Caritasarbeit 7, 1933, 88–89.
433
RATZINGER, Georg, Städtische Gemeindearmenpflege im Mittelalter, in: RATZINGER, Georg, Forschungen
zur Bayerischen Geschichte, Kempten 1898, 596.
434
EDER, Manfred, Die „Deggendorfer Gnad” – Entstehung und Entwicklung einer Hostien-wallfahrt im
Kontext von Theologie und Geschichte, Deggendorf-Passau 1992, 290, 293, 295.
435
HERMANN, Robert, Die Kirche und ihre Liebestätigkeit vom Anbeginn bis zur Gegenwart, Freiburg i.Br.
1963, 51, 54–59.
436
JÜTTE, Robert, Stigma-Symbole. Kleidung als identitätsschiftendes Merkmal bei spätmittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Randgruppen (Juden, Dirnen, Aussätzige, Bettler), in: Saeculum 44, 1993, 65–89.
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az idők során aztán az alamizsnaosztást politikai stratégiákká változtatta, és ugyanakkor
kezdete annak a fejlődési folyamatnak, mely az egyház és állam szimbiózisának a
felbomlásához vezetett. 437
Néhány évszázaddal később megalakulnak a „koldulórendek”438, melyek a
lelkipásztori feladatok mellett a szegények és betegek gyakorlati és lelki támogatását is
felvállalják. A domonkosok439, ferencesek440, premontreiek441, szerviták442 rendházai szerte
437

SACHßE, Christoph–TENNSTEDT, Florian (Szerk.), Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, I, Stuttgart
1980–1992, 30–34.; JÜTTE, Robert, Disziplinierungsmechanismen in der städtischen Armenfürsorge der
Frühneuzeit, in: SACHßE, Christoph–TENNSTEDT, Florian (Szerk.), Soziale Sicherheit und soziale
Disziplinierung. Beiträge zu einer histroischen Theorie der Sozialpolitik, Frankfurt a.M. 1986, 356–364.
438
KOLDULÓREND: az evangéliumi szegénységet a legszigorúbb formában vállaló és gyakorló szerzetesrend;
tagjai sem egyenként, sem közösségként nem birtokolhatnak semmit. A koldulórendek a tizenharmadik század
elején alakultak, s csatlakoztak a monasztikus rendekhez. A reguláris állapotot összekötötték a papsággal és az
apostolkodás valamilyen formájával; szervezet szempontjából centralizáltak, azaz van egy legfőbb rendi
elöljáró, akinek teljhatalma van az összes házak és szerzetesek fölött, és a koldulórend az ő vezetése alatt
tartományokra oszlik. E szervezeti sajátosságot később a többi szerzetek közül is sokan átvették: ágostonosok,
domonkosok, ferencesek, irgalmasok, kármeliták, mercedáriusok, minimiták, szerviták, trinitáriusok. A
koldulórend tagjai a létfenntartáshoz szükséges dolgokat koldulással gyűjtötték össze. Kemény önmegtagadásban éltek (az éhezés határát súroló böjt, kopár, szinte üres cella, végsőkig elhasznált szerzetesi ruha), az
összegyűjtött javakat nem fordították mind magukra, hanem szétosztották a környék szegényei között.
Alapítóikat (Szent Domonkos, Szent Ferenc) az a szándék vezette, hogy a lélek javaiért vállalt igénytelenséget
láthatóvá tegyék a világban, és ezzel a Názáreti Jézus és első tanítványainak követésére buzdítsanak. Az egyéni,
belső indíttatáson túl a tizenkettedik-tizenharmadik századi eretnekmozgalmai (katarok, albigensek, tisserandok, patarénusok) miatt is szükség volt arra, hogy a koldulórendek ellensúlyozzák a „gazdag egyház” elleni
támadásokat. A koldulórendek léte, megmaradása sohasem problémátlan. Az életerős, kolduló szerzetest
(szerzetesrendet) sokan látták munkakerülőnek. DIÓS István–VICZIÁN János (Szerk.), Magyar Katolikus
Lexikon, VII, Szent István Társulat, Budapest 2002, 73.
439
DOMONKOSOK (Ordo Fratrum Praedicatorum, OP, Ordo Sancti Dominici, OSD): prédikáló és tanító
koldulórend, az első kifejezetten apostoli munkára alapított szerzetesrend. Alapítójukat, Szent Domonkost
anyagiakban az egyszerűség és szegénység, szellemiekben a tanulás és a tudomány vonzotta. A rend alapítására
az egyháztól elidegenedett dél-franciaországi albigensek térítése adott neki alkalmat. Szegényen, gyalogosan
minél több helyen akarta hallatni Krisztus tanítását. III. Honorius pápa 1216-ban megerősítette rendjét, mely
kezdettől fogva papi rend volt, amelyben a teológiai tanulmányok különösen fontos helyet foglalnak el.
Életükből kezdetben kizártak minden jövedelmet és javadalmat. Az ágostonos regula alapján fogalmazták meg
első szabályzatukat. Domonkos néhány hónap múlva meghalt. 1222-37 között a domonkosok egész Európában,
mindenütt a városokban telepedtek meg. Kiváló hittudósok a domonkosok közül: Aquinói Szt Tamás, Nagy Szt
Albert, Hugo a S. Caro, Tarantasiai Péter (utóbb V. Ince), Pennaforti Szt Rajmund. Nagy misztikusaik:
Eckehart mester, Tauler János, Suso Henrik. A tizenötödik század végétől a domonkosok a rózsafüzér nagy
apostolaivá váltak. A reformáció hatására az Alpoktól Északra a rend háttérbe szorult, Skandináviában, a Britszigeteken és Hollandiában teljesen meg is szűnt, ugyanakkor spanyol és portugál domonkosok
meggyökereztették rendjüket Latin-Amerikában, a Fülöp-szigeteken és más ázsiai területeken. Magyarországon
a török hódítás és a reformáció következtében összes kolostoruk elpusztult. Az 1903-ban kezdeményezett
budapesti rendház lett a legjelentősebb új alapítás. Vö. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus
Lexikon, II, 677–681.; HORVÁTH Sándor (Szerk.), A Szent Domonkos-rend múltjából és jelenéből, Budapest
1916, 313.
440
FERENCESEK: az Assisi Szent Ferenc által alapított és a belőle kialakult szerzetesrendek gyűjtőneve:
Kisebb Testvérek Rendje, minoriták, kapucinusok. Mindhárom koldulórend az 1223-as pápai jóváhagyást nyert
ferences regula szerint él, saját konstitúciókkal és hagyományokkal. Életükben különleges helyet kap az
„imádság és áhítat”, a testvéri élet, a minoritás (a szegénység, a „kicsinység” és a kitaszítottakkal való
szolidaritás), valamint az evangelizáció. DIÓS István–VICZIÁN János (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, III,
Szent István Társulat, Budapest 1997, 632; VÁRNAI Jakab (Szerk.), Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez,
Agapé, Szeged 1992, 18.
441
PREMONTREI REND (vagy Norbertrend, rövidítése: O.Praem.): a szerzetesrend Szent Ágoston reguláját
követi, fehér kanonokok néven is ismerik őket, rendi öltözetük színe alapján. A rendet Szent Norbert 1120-ban

108

egész Európában a szegénygondozás különféle szolgálatait végezték és a szociális magatartás
motorjai voltak a szentbeszédek és a konkrét példamutatás által.443
A tizenharmadik században egész Európa szociális lázban égett. Ekkor lépett fel
Assisi Szent Ferenc444, eredeti nevén Giovanni Bernardone, a Ferences Rend alapítója.
alapította az észak-franciaországi Laon melletti Prémontré-völgyben. Norbert nem sokkal később Magdeburg
érseke lett. A premontrei rendnél a nagyobb rangú kolostor (rendház) vezetője a prépost, a kisebb rangúé a
perjel címet használja. A premontrei rendházakat és a hozzájuk tartozó javak összességét prépostságnak, illetve
perjelségnek nevezik. BANGHA Béla (Szerk.), Katolikus Lexikon, IV, A Magyar Kultúra Kiadása, Budapest
1933, 35.
442
SZERVITÁK (Szűz Mária szolgái, Ave-Maria-testvérek, Krisztus kínszenvedése- vagy Monte-Senariói
testvérek): remeteéletet élnek, hogy nagyobb szabadságban szentelhessék magukat a szemlélődésnek, miközben
az irgalmasság cselekedeteit végzik felebarátaik javára. A rendet 1233-ban gazdag firenzei kereskedők
alapították, akik a Senario nevű hegyre vonultak, ahol mint remeték a boldogságos szűz Mária tiszteletére
szentelték életüket. Elfogadták Szent Ágoston szabályait s IV. Sándor pápa 1255-ben megerősítette az új rendet,
mely Európa más országaiban is hamar elterjedt. A szervita-apácák rendjét a tizenharmadik század vége felé
alapították, őket filippináknak is nevezik, Benitius Szent Fülöpről. Harmadrendi alapon létesült a szervita
harmadrend kongregációja (mantelláták), betegek és aggok gondozására alapította Falconieri Szent Juliána,
1305-ben Firenzében. Manapság a rendnek kétszáz háza van szerte a világban, és ezekben mintegy ezerszáz
szervita él. Apostoli célkitűzésük a lelkipásztori szolgálat és evangelizálás, életpéldájuk és igehirdetésük által a
Fájdalmas szűz tiszteletének terjesztése. Vö. BANGHA B. (Szerk.), Katolikus Lexikon, IV, 263.; Szűz Mária
szolgái, in: Hitélet, 1999. október, XXXVII. évf., 10. sz., 8.
443
POMPEY, H., Kirche für andere, 146; FELD, Helmut, Franziskus von Assisi und seine Bewegung, Darmstadt
1994, 121.
444
ASSISI SZENT FERENC (1182–1226): atyja, Pietro Bernardone posztókereskedő Assisi leggazdagabb
embere volt. Franciaország iránti szeretetéből, amelyben nagy része volt a provence-i származású Pica
asszonynak, kisfiát, akit Jánosnak kereszteltek, Francescónak, kis franciának becézte. A világfi Ferencet egy
betegség döbbentette rá arra, hogy mennyire léha életet élt addig. Perugiában volt fogságban - az assisiek
ugyanis háborút viseltek Perugia ellen -, amikor ,,magasabbrendű dolgokról'' kezdett gondolkodni. De ez csak
annyit jelentett, hogy már nem kereskedő, hanem lovag akart lenni, s már nem a pénz, hanem a dicsőség és a
hírnév vonzotta. A Dél-Itáliába induló hadjáratról visszafordult, és útközben egy szegény lovagnak ajándékozta
pompás öltözékét. Ettől kezdve életmódját lényegesen megváltoztatta: a csendet kereste, hogy imádkozzék;
Rómába zarándokolt, belső sugallatokhoz kezdett igazodni. Később Ferenc elhagyta a világot, hogy egyedül
Istennek szolgáljon. Ez eleinte abból állott, hogy helyreállította a környék összedűlőfélben lévő templomait és
kápolnáit. Felcsapott vásári énekesnek, s amikor az emberek köréje gyűltek, építőkövet koldult tőlük. Mezítláb,
kötéllel a derekán, szürkésbarna ,,ruhában'' vándorolt a vidéken, és prédikált, gyógyított, halottat támasztott fel,
és ördögöket űzött. Eredetisége és hite ellenállhatatlan erővel vonzotta az embereket. Hamarosan mások is
csatlakoztak hozzá. Valamennyien a Szent Miklós-templomba mentek, ahol az oltáron ki volt téve az
evangéliumos könyv, hogy bárki olvashassa. Ferenc találomra felütötte a könyvet, és erre a helyre talált: ,,Ha
tökéletes akarsz lenni, menj, add el amid van, és oszd szét a szegények között!'' (Mt 19,12). Akkor felkiáltott:
,,Testvérek! Ez a mi életünk! Ez a mi regulánk! Menjetek hát, és tegyétek meg, amit hallottatok!'' Ez 1209.
április 15-én történt. Ez a nap a ferences rend születésnapja. Az első ferencesek igen szigorú életmódot
folytattak. Gyakran nélkülözték a legszükségesebb dolgokat is, s csúfolták és bántalmazták őket. Akkor még
nem volt kánonjogi előírás a szerzetesrendek alapításáról, ezt csak az I. lateráni zsinat rendelte el 1215-ben,
Ferenc azonban érezte szívében az indítást, hogy ügyében az Egyház jóváhagyását kell kérnie. III. Ince
megáldotta őt társaival együtt és engedélyt adott nekik a prédikálásra. Ferenc pedig tiszteletet és
engedelmességet fogadott a pápának, és valamennyien felvették a tonzúrát. A Porciunkula-kápolna mellett
alakult a ferences rend anyakolostora. Bizonyos idő múltán a testvérek száma olyan nagy lett, hogy már nem
alapozhattak pusztán az alamizsnára. A testvérek dolgoztak is mint cselédek, kézművesek, betegápolók a
leprások házaiban, vagy parasztoknak segítettek a mezei munkában. A ferences szellem a nőket is magával
ragadta, miután Assisi Klára, Ferenc első leány-tanítványa megalapította a második rend anyakolostorát. Sőt,
házasemberek is indítást kaptak arra, hogy a világban Ferenc irányítása mellett éljenek. Az ő számukra
alapította Ferenc a Harmadik rendet, s megérte azt is, hogy rendjei terjedni kezdtek Itália határain túl. Nem
hagyta el az Egyházat akkor sem, amikor látnia kellett saját ideáljának elhalványulását. Visszavonult az
Alverna-hegyre. Ott a Szent Kereszt felmagasztalásának napján megjelent előtte egy angyal, és utána Ferenc
testén láthatóvá váltak Krisztus sebei, a stigmák. Testben megtörten érkezett vissza Assisibe. Mikor megtudta,
hogy az orvosok véleménye szerint október elején meg fog halni, így kiáltott: ,,Isten hozott, halál testvér!'' 1226.
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Gazdag családból származott, azonban tanulmányai elvégzése után szakított addigi polgári
életével. Az általa alapított Ferences Rend fő feladatának tekintette a betegek ápolását, a
szegények megsegítését.
Szintén ekkor létesült a Trinitáriusok Koldulórendje445 is. A francia eredetű rend
keresztény foglyok kiváltásával foglalkozott, önmagukat adták el rabszolgának a rend tagjai,
ha nem sikerült a váltságdíjat összekoldulniuk. Hasonló tevékenységet folytatott a
Mercedáriusok Rendje is.446

október 3-án énekelve adta vissza lelkét az Úrnak. Az Egyház és a világ együtt térdelt a ravatala mellett. 1228.
július 16-án Hugó bíboros, aki közben IX. Gergely néven pápa lett, szentté avatta. Vö. DIÓS I., dr., (Szerk.) A
szentek élete, 566–577.
445
TRINITÁRIUSOK KOLDULÓRENDJE: a trinitáriusok vagyis a Szentháromság foglyok kiváltásával
foglalkozó rendjét a provence-i báró Mathai János (+1213) párizsi teológiai magiszter, Notre Dame-i kanonok
és Valois Félix (+1212), a Capetingek királyi véréből származó Cer-Froid-é (Aisne vidéki) remete alapították.
III. Ince pápa – aki ifjú korában mint Segni Lothar gróf, Mathai János párizsi iskolatársa és barátja volt – 1198ban jóváhagyta, megerősítette az új rendet, és Szent Ágoston szabályai követése mellett arra kötelezte tagjait,
hogy a pogányok fogságába sínylődő keresztényeket, ha kell, még önmaguk feláldozása árán is váltsák ki. A két
alapító megosztotta a feladatokat: János főként a rabkiváltást szervezte, Félix pedig az új rendtagok képzését
biztosította. A pápa a Szentháromság rabkiváltó rendjének megjelölte, hogy tagjaik fehér öltönyt viseljenek,
fehér vállvetőjükön (skapulare) vörös és kék színű kereszttel, fekete köpennyel és kerek kalappal. A rend
gyorsan elterjedt. Már az 1200-as évben 200 keresztény foglyot szabadítottak ki. A középkorban kolostoraik
száma meghaladta a 800-at. Rendházaik mellé a kiszabadított rabok ápolására kórházakat, a megnyomorítottaknak menhelyeket létesítettek. Az újkorban is megtalálták helyüket, sőt a török elleni felszabadító háborúk
során jelentőségük tovább nőtt. 1688. november 19-i császári dekrétummal letelepedési engedélyt nyertek
Bécsben. Alig szilárdult meg bécsi házuk, arra gondoltak, hogy a török dúlta magyar földön is otthont kaphassanak, hogy nemes rabváltó munkásságukat a magyar nép érdekében is érvényesíthessék. A hosszadalmas és
fáradtságos, sok nélkülözéssel és szenvedéssel terhes rabváltó útjaikról visszatérőket méltóképpen szokták
megünnepelni a trinitáriusok. A kiszabadított foglyokkal végigjárták a városokat, ahol rendházaik voltak. A
bevonulást harangzúgás, trombitaszó jelezte. Zászlókkal, keresztekkel fogadták a gyakran rabláncaikat viselő
férfiak és nők szánalmas csapatát, kiknek élén egy zászlós haladt. Más vallásúak is voltak a kiváltottak között.
A kalapos király idején arra hivatkoztak, hogy a trinitáriusok kijuttatják a pénzt az országból. Haszontalan
csőcseléket váltanak ki, így pénzükkel a pogányokat gazdagítják, sőt ösztönzik az afrikai kalózokat a
keresztények elfogására. Így aztán II. József 1781-ben megtiltotta az újoncok felvételét. 1783. nov. 20-tóI pedig
egyszerűen beszüntette a rend működését. Az osztrák–magyar rendtartománynak összesen 831 tagja volt. A
feloszlatás idején 120 fogadalmas magyar rendtag hagyta el kolostorát. A trinitáriusok szükséges, fontos kísérői
voltak Európában a kard hőseinek, a keresztes lovagoknak csakúgy, mint a török elleni harcokban: Bécs, Buda,
Belgrád győztes hőseinek. A két világháború közötti néger gyermekek kiváltásával és nevelésével, valamint
missziós tevékenységgel foglalkoztak. DOMONKOS János, dr., A Szentháromság rabkiváltó rendje (Ordo
Sanctissimae Trinitatis de redemptions captivorum), in: Jel, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Budapest
2005, szeptember, 12, 10; BANGHA B. (Szerk.), Katolikus Lexikon, IV, 399–400.
446
MERCEDÁRIUSOK (a latin merces, ‘díj, váltságdíj’ szóból), Ordo BMV de Mercede Redemptionis
Captivorum Coelestis, OdeM, nolaszkóiak: eredetileg laikus lovagi közösség a muszlimok rabságába került
keresztények kiváltására Dél-Spanyolországban és Észak-Afrikában. Nolascói Szent Péter alapította, akit 1218ban a Boldogságos Szűz látomásban buzdított fogolykiváltó rend alapítására. E látomás emlékét őrzi a
Szűzanya Fogolykiváltó Boldogasszony titulusa és ünnepe. A mercedáriusok a trinitáriusokhoz hasonlóan külön
fogadalmat tettek a fogolykiváltásra, melyhez a váltságdíjat a belépők vagyonának eladásából, adományokból
és koldulásból biztosították. A kiváltottakat ünnepélyes körmenetben vitték haza, és segítették életük
újrakezdését. 1317-ben a pap Rajmund Albertot választották rendfőnökké, aki a koldulórendek mintájára
klerikális renddé formálta a mercedáriusokat. A tizennegyedik századig Hispániában, Dél-Franciaországban és
Szardínia szigetén, a tizenötödik században a Nápolyi Királyságban és Szicíliában tevékenykedtek. A
mercedáriusok kb. 100 ezer rabszolgát szabadítottak ki. Egy mercedárius atya Kolumbuszt is elkísérte második
útjára, s a tizenhatodik század elején Latin-Amerika lett a mercedáriusok fő területe. A francia forradalom
idején szinte teljesen kihaltak. A tizenkilencedik század végén lelkipásztorkodó és tanító rendként éledtek újjá.
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Beteggondozással foglalkozott még az Istenes Szent János447 alapította Irgalmas
Testvérek Rendje.448 Az Irgalmas Testvérek Rendjének tagjai a hagyományos hármas
szerzetesi fogadalmat kiegészítették a betegápolás vállalásával, számos kórház alapítása
fűződik a nevükhöz. Háborúk idején tábori kórházakat, ispotályokat állítottak fel, a kórházi
személyzethez papok, orvosok, gyógyszerészek, ápolók és szociális gondozók tartoztak, a
lelki gondozást a szerzetesek végezték. A kolostori iskolákban elkezdődött az egészségtan
oktatása.

449

A kórházi gyógyítói gyakorlat és az ahhoz kapcsolódó lelkigondozás

fejlődéstörténete elvezet a mai értelemben vett kórház megjelenéséhez.450
Sajátos területük lett a szenvedélybetegek gondozása. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus
Lexikon, VIII, 972–973.
447
ISTENES SZENT JÁNOS (1495–1550): nyolcéves korában a szülei szállást adtak egy papnak, aki Madridba
igyekezett és lelkesedéssel beszélt a spanyolok vallásos életéről. Amikor a pap eltávozott, megszökött otthonról.
Oropesa spanyol pásztorainak vezetője irgalomból házába fogadta juhpásztornak a fiút. Megtanult írni, olvasni,
számolni, és a gazdálkodásban is kiképezték. A gazda a lányát feleségül akarta adni hozzá, ezért János
elszökött. Katonának állt és a francia-spanyol háborúban szolgált. A Szűzanyához fohászkodott, és épségben
visszajutott a spanyol táborba, de ott még rosszabbul járt: megbízták, hogy őrizze a zsákmányt, amit minden
ébersége ellenére elloptak. Őt gyanúsították a tett elkövetésével, és halálra ítélték. Fel akarták akasztani, de egy
magas rangú tiszt visszaadta az életét azzal a feltétellel, hogy minél előbb tűnjön el a hadseregből. Visszatért
régi gazdájához, de aztán harmadszor is a szökést választotta. Beállt abba a hadseregbe, amely Bécsnél harcolt a
törökök ellen, és a hadjárat befejezése után becsületben bocsátották el. János elzarándokolt Compostellába, és
ott megvilágosításért imádkozott, hogy milyen útra lépjen a jövőben, de kérdésére nem kapott választ. Afrikába
akart menni, hogy ott segítségére legyen a fogoly keresztényeknek, és talán dicsőséges vértanúságot is
szenvedjen. Megismerkedett egy ferences atyával, aki megmondta neki, hogy a vértanúság utáni
szomjúhozásában még sok az önszeretet, valami szerényebbre törekedjék. Így hát János visszatért Gibraltárba,
és szentképeket árusított. Hamarosan egy kis boltot is tudott vásárolni magának Granadában. Avilai János, a
híres hitszónok érkezett a városba. Szavai hatására Istenes Szent János elajándékozta minden áruját, és bezárta a
boltját. Mivel igen különösen viselkedett, kiabálva és a mellét verve szaladgált az utcákon, bolondok házába
csukták, hogy észre térítsék. Avilai János meghallotta, mi lett prédikációjának következménye. Meglátogatta az
„őrültet”, aki őreinek nagy csodálkozására azonnal megnyugodott. Ezután a rászoruló szegény betegeken
segített. Éjszaka fát gyűjtött az erdőben, s nappal eladta. Árából élelmet és orvosságot vásárolt a vagyontalan
betegeknek. Ez az üzlet is fölvirágzott, és János hamarosan olyan helyzetbe került, hogy házat bérelhetett. Oda
hordta betegeit, és önfeláldozóan ápolta őket. Tuy püspöke, aki nagyra becsülte őt, jóváhagyta az „Istenes
János” nevet, amelyet az emberek adtak neki. Készíttetett számára egy köntöst is, hogy megismerjék róla, és
meghagyta, hogy segítőtársai is olyat viseljenek. Harminchat évvel a szent halála után V. Sixtus pápa kánonilag
is megerősítette a közösséget Irgalmas testvérek néven. A rend az egész világon elterjedt, 1980-ban 189
rendházban 1755 szerzetes tevékenykedett. Istenes Jánost 1690-ben avatták szentté. XIII. Leó pápa a katolikus
kórházak védőszentjévé tette. Vö. DIÓS I., dr., (Szerk.) A szentek élete, 118–122.
448
IRGALMASOK (Ordo S. Joannis a Deo, OSJD, Ordo Hospitalarius, OH): laikus férfi szerzetesrend, a
legjelentősebb betegápoló férfirend. Alapítójának Istenes Szent Jánost tekintik. A rend célja a betegek testi-lelki
gondozása faji, vallási, társadalmi különbségtétel nélkül, de külön figyelemmel a szegényekre. A pápai
jóváhagyást 1572-ben V. Pius, végleg 1586-ban V. Sixtus adta meg. Bár laikus rend, házanként egy-két pap
tagja is van. A házak elöljárói laikusok, egyházi joghatósággal. 1624-ben a koldulórendek közé sorolták, e
rendek minden kiváltságával. Tagjai két év novíciátus után hat-kilenc évig évenként egyszerű, majd ünnepélyes
örök fogadalmat tesznek, negyedik fogadalmuk a férfi betegápolásra vonatkozik. Regulájuk az ágostonosokét
követi. Szent János nem akart rendet alapítani. Halálakor, 1550-ben a munkatársait Antonio Martinra bízta, aki
a granadai kórház megszervezése után Madridban, majd munkatársai különböző andalúziai városokban
alapítottak új kórházakat. Látva a betegápoló rend szükségességét, ketten Rómába mentek, hogy pápai jóváhagyást nyerjenek, melyet 1572-ben meg is kaptak. Európában a francia forradalom visszavetette munkásságukat,
1850-ben betiltás miatt Spanyolországban a rend teljesen ki is halt, de a tizenkilencedik század második felében
újjáéledt. Magyarországon a tizenhetedik század közepén telepedtek meg. 1834-ben Szatmáron nyitottak
kórházat és rendházat. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, V, 352–354.
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A középkorban főleg a kolostorok vállalják a szenvedők ellátását, ez a munka
sokrétű feladataik egyike. A kolostori élet így – akárcsak korábban a gyülekezet – a
betegeket és rászorulókat az „egészségesek” nagyobb közösségébe integrálta. A kolostori
gyógyító közellátó gyakorlat által egyrészt megindul a betegeknek a mindennapi családi és
életközösségükből való kiválási folyamata, másrészt a kolostor mint vallási, szociális és
nevelési intézmény, még biztosítja a betegek és egészségesek természetes találkozását, így
meggátolja a betegek teljes izolációját. A kolostorok mellett a kórházrendek hospitályokat
alapítottak.

A

„hospes”451

latin

kifejezés

eredetijének

jelentése:

vendégszeretet,

vendégfogadó, vendégszállás. Ez egyben utal az intézmény jellegére is: a betegek nem
specializált, hanem komplex feladatokat ellátó szociális intézményben kapnak helyet. A
hospitályok vezetését később laikusok, nem papi személyek veszik át, és bizonyos
szekularizációs folyamat konstatálható a püspöki befolyással szemben. A hospitály nem
kórház, hanem a szükséget szenvedőket ellátó intézmény - menedékhely, szegényház,
fogadó. Életformájában az istentisztelet a lelki - és testi gondozás egyenrangú tevékenységek.
A „cura animae et corpus”452 gyakorlata valósítja meg a teljes, egészséges gyógyítás
tudományát. A laikus lelki mozgalmak, a testvéri közösségek az evangélium szellemében a
szenvedő Jézust látva az elesettekben meghatározó és tevékeny módon járultak hozzá a
középkor elesettjeinek támogatásához.453
A betegek legáldozatkészebb patrónusa Árpád-házi Szent Erzsébet454, aki vagyonát
kórházak létesítésére fordította, és maga is éjt nappá téve, végkimerülésig ápolta a
szenvedőket.
451

GYÖRKÖSY Alajos (Szerk.), Latin–Magyar szótár, 255.
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ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET (1207–1231): Magyarországon született, atyja II. András magyar király,
anyja merániai Gertrúd volt. Erzsébetet már négyéves korában eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal.
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szerette. A leendő anyós, Zsófia asszony ellenben egyre növekvő rosszallással figyelte a gyermek fejlődését,
mert szokásaival nem tudott egyetérteni. Nemcsak apró, túlzásnak minősített vallási gyakorlatai zavarták,
hanem az is, hogy teljes természetességgel magával egyenrangú társnak tekintette a legegyszerűbb gyermeket
is. A házasságkötés után a fiatalok boldogsága teljes volt. Erzsébet teljes szívével átadta magát férjének, akihez
a szeretet sokkal erősebb kötelékei fűzték, mint a szülők akarata vagy az együtt töltött gyermekkor. Lajosnak
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Erzsébetet egészen lefoglalta magának. És Lajos hálás hittel vette tudomásul, hogy felesége néha éjszaka fölkel
mellőle, és a hideg padlóra fekszik, hogy Isten szeretetéért egy időre elhagyja férje közelségét. Azon sem
ütközött meg, ha Erzsébet az asztalnál egy falatot sem evett, mert éppen böjtölt. Az 1225-ben kitört éhínség
idején teljes tekintélyével mögötte állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat és hombárokat, és ,,kifosztva” a
várat, segített az éhezőkön. Kimondhatatlan fájdalmat érzett akkor, amikor Lajos 1227-ben keresztes hadjáratra
indult. Mintha sejtette volna a jövőt, Lajos ugyanis még útközben megbetegedett és meghalt. Lajos oltalma
nélkül nem folytathatta tovább addigi életét, ezért egy óvatlan pillanatban, gyermekeivel együtt elhagyta a várat.
A későbbi korokban, amikor már nem értették a szegénység utáni vágyat, amely Erzsébet szívében állandóan
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A gazdasági, politikai és társadalmi-szociális problémák a középkori ember
mindennapjaiban is jelen voltak. A keresztény gondolkodók455 keresték az igazságos ár és az
igazságos bér kritériumát, a kamatszedés jogosságát vitatták, a tudajdonjogról sem tudtak
megegyezni, a kereskedelmi hitelt is magyarázták, az üzérkedés megszüntetésére
összefogtak. Az embertárs szeretetét hirdették és a szociális kötelességeket is.
Aquinói Szent Tamás456 erkölcstanában foglalkozik kora szociális problémáival is,
az államhatalomra vonatkozó alapvető megállapításokat tesz. Szerinte az állam szerepe
meghatározólag kihat az emberi együttélés minőségére: az állam a „társas lények”
közössége; az államforma és az állami vezetők kijelölése a politikai közösség feladata; az
állam célja a közjó és az igazságosság szolgálata. Ha azonban visszaél feladatával és
zsarnokoskodik, végső esetben az ellene való felkelés is jogos. Az államnak alapvető
kötelessége állampolgárai jogainak elismerése és biztosítása.457
A későközépkorban a szegénységről kialakult képnek két arca volt: egy idealista,
mely a kolduló rendek, Szent Ferenc szegénységmisztikája nyomán terjedt el és élt a

égett, menekülését úgy magyarázták, hogy ,,elűzték a várból''. Utolsó éveiben nagy szerepet játszott Marburgi
Konrád, akit maga a pápa jelölt ki Erzsébet lelkiatyjául. Lajos még életben volt, amikor Erzsébet már arra a
Konrádra bízta lelke vezetését, akinek 1226-ban engedelmességi fogadalmat is tett. Konrádnak kellett
irányítania Erzsébet mindent felülmúló szeretetének tetteit. Konrád egészségéről is néha maga Erzsébet
gondoskodott, mert a betegápolásból sem akarta kivonni magát. Özvegyi javaiból Erzsébet ispotályt rendezett
be Marburgban, ott szolgált a ferences harmadrend szürke ruhájában mint betegápoló. Szívét most már
osztatlanul Istennek akarta adni. 1231 novemberében Erzsébet megbetegedett. Utolsó napjait gyermeki derű
ragyogta be. Elajándékozta a még meglévő holmiját, s vigasztalta a mellette lévő nővéreket. Marburgban
temették el, s már négy évvel halála után, 1235-ben szentté avatták. DIÓS I., dr., A szentek élete, 828–837.,
KIEL, Elfride, A Szeretet nagy Szentje (Árpádházi Erzsébet), Szent István Társulat, Budapest 1970, 23-68.
(Ford. POSSONYI László); HORN Emil, Magyarországi Szent Erzsébet életrajza, Szent István-Társulat, Budapest
1931, 121–156.
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Aquinói Szent Tamás és a skolasztika képviselői
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AQUINÓI SZENT TAMÁS (1224/25–1274): a nápolyi Aquinói grófok nemzetségéből származott. Már
ötéves korában a közeli montecassinói bencés kolostorba adták nevelésre. Tizennégy éves korában magasabb
tanulmányokra Nápolyba küldték, és itt megismerte az akkoriban kivirágzó dominikánusok prédikátor rendjét.
Elhatározása, hogy életét a szent tudományoknak áldozza, 1244- ben a nápolyi domonkos kolostorba vezette,
ahol a rendbe való fölvételét kérte, bár családja hevesen ellenezte, hogy kolduló szerzetbe lépjen. Rendi
elöljárói még ugyanabban az évben továbbirányították tudományos kiképzésre, Rómán és Bolognán át Párizsba.
Tamás 1245-ben érkezett Franciaország fővárosába, és itt találkozott először a rend nagytekintélyű hittudósával,
Nagy Szent Alberttal. 1256-ban IV. Sándor pápa közbelépésére fölvették a bekebelezett magiszterek sorába, és
a Notre- Dame kancellárjától engedélyt kapott, hogy önálló, nyilvános tanító tevékenységet folytathasson mint
professzor. A hatvanas évek nagyobb részét hazájában, Itáliában töltötte, itt is teológiát tanított. 1260-ban IV.
Orbán a pápai udvarba hívta. 1269-ben Tamást rendi elöljárói ismét a párizsi egyetemre szólították teológiai
professzornak. A párizsi évek jelentik tudományos munkásságának csúcspontját. 1272-ben Tamást rendje
visszahívta és megbízta, hogy Nápolyban központi teológiai főiskolát, ún. studium generalét szervezzen. Két
évvel később ismét kiragadták ebből a nyugodt tevékenykedésből, amikor X. Gergely pápa a lyoni uniós
zsinatra küldte (1274). Súlyos betegsége ellenére Tamás útra kelt, de nem jutott messzire. Március 7-én a kora
reggeli órákban meghalt a fossanuovai ciszterci kolostorban. XXII. János pápa 1323-ban szentté avatta. XIII.
Leó 1880-ban minden katolikus tanító tevékenység védőszentjévé tette. Vö. DIÓS I., dr., (Szerk.) A szentek
élete, 67–72.
457
MIHÁLYI G., Az egyház társadalmi tanítása IV, 28–29.

113

társadalomban, a másik pedig egy fenyegető, melyet a koldulók növekvő hadának
mindennapi jelenléte alakított ki.
A koldulás a középkorban elfogadott életforma volt. Mivel a koldusokat Krisztus
helytartójának tekintették, a gazdagok, a bűneiktől való megtisztulás lehetőségét látva
bennük, ellátták őket alamizsnával. Az 1348–49-es pestisjárványt követő évtizedben viszont
megnövekedtek az árak és csökkent a munkaerő, erősödött a különbség a szegények és a
gazdagok között, aminek következtében – elsősorban a német birodalmi városokban –
megkezdődött a lecsúszottak kirekesztése. A ténylegesen rászorulóknak a város koldulási
engedélyt adott, amivel a szaporodó ellenőrzések során meg tudták magukat különböztetni a
munkakerülőktől.458 Az igazi szegények és rászorulók jelentős számát a munkakerülők és
szélhámosok gyarapították és kompromittálták az elviselhetetlenség határáig, és a vonuló
koldusseregek látványa félelmet, fenyegetettséget keltett az ezzel járó bűnözés, lopás pedig
bizonytalanságot és a fennálló rend veszélyeztetettségének érzetét szülte. Ezért a korabeliek
gyakran csapásként élték meg a koldus-jelenséget. A városok külön vonzáserőt jelentettek a
koldusok számára, úgyhogy a helyzet kezelésére a városok rendőröket alkalmaztak. 459
A korabeli rendelkezések megtiltják, hogy a munkaképes személyek alamizsnát
kapjanak, és az alamizsnaosztást szigorú rászorultsági vizsgálat előzte meg. Engedély nélküli
koldulás esetén szigorú büntetést osztottak (Párizsban például a második alkalommal tiltott
kolduláson ért személy testébe bélyeget sütöttek). E törvények betartása végett a városok
külön hivatalt állítottak fel, melyek a rendet felügyelték és a polgárok nyugalmát garantálták.
A szegénygondozásból így lesz az idők során „szegénypolitika”.460
A középkori szegénygondozást egészében szemlélve azt lehet megállapítani, hogy a
sok jóakaratú kezdeményezés ellenére, nem sikerült a jelenség gyökeréhez eljutni: a
rászorulón úgy segíteni, hogy az a bajból, szegénységből kilábalva saját lábán megálljon, és
ne szoruljon mások folytonos és állandó könyörületére. A középkori ember mentalitása sem
kedvezett a fejlődés ilyenfajta irányának: a szegény maradjon szegény, ez az Isten akarata,
amibe bele kell nyugodni.461 Mind az egyházi, mind az állami szegénygondozási tevékenységből hiányzott a professzionalizmus, a szükséges reformok elmaradtak. A meglévő
intézmények a szükséges alapvető feltételek hiányában gyakran működésképtelenekké
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váltak, így nem csoda, hogy a tizenegyedik századdal kezdődően, egészen a tizenötödik
század végéig, Európa-szerte a számok a lakosság jelentős visszaesését tükrözik.462 A rálátás
hiánya és a tanácstalanság jellemezte általában a középkor viszonyát a pauperizmus
jelenségével szemben. Kompromittálódott e korban a szegénység fogalma is azáltal, hogy
elszaporodtak a vagabundusok, a társadalom lustái és parazitái ellepték a társadalmat,
amelyből sokszor gúnyt és megvetést váltott ki az igazi szegények közé keveredett
törvényszegők hada. Ennek következtében a középkor végén és az újkor hajnalán a
közfelfogásban a kriminalitás és a szegénység gyakran szoros összefüggést mutat, mely
gondolkodásmód pozitív konzekvenciájaként a munka úgy jelenik meg, mint a szegénység
elleni hathatós eszköz.463
2.1.3. Karitatív tevékenység az újkorban
A szegénység egyetemes érvényű definícióját lehetetlen megfogalmazni, mert nem
statikus fogalom, hanem régiónként eltérő, korszakonként változó jelenség. Az már világos,
hogy a társadalmon belül szükségszerűen elindul a differenciálódás, és bizonytalan
körvonalú alcsoportok jönnek létre.
Módszertanilag a szegények társadalmi arányának a megállapítása a legnehezebb
feladat, egyrészt azért, mert a fogalmi bizonytalanságból adódóan nem könnyű egységes
kritériumot találni, másrészt a kisebb területekre vonatkozó adatok a régiók közti
különbségek miatt nagyobb egységre nem vetíthetők ki. 464
Koldulás, és alkalmi munkavállalás esetén egyaránt a lakosság biztosította a
perifériára szorult személy számára a megélhetést. Az utóbbi esetben ráadásul maga a
munkaadó is kockázatot vállalt, mivel a hatóságok rendeletek sorában tiltották a csavargók
befogadását. A keresztény irgalmasságnak és a felebaráti szeretetnek azonban ekkor még
sokkal nagyobb volt a motiváló ereje, mint a szabálysértéstől való félelem.465
Jóllehet sem Luther Márton (1483–1546), sem a többi reformátor a szegénységgel
kapcsolatban nem ad átfogó tanítást, a reformáció sok gondolkodásbeli változást hozott
nemcsak a vallás, kultúra tekintetében, de társadalmi-szociális téren is. A reformátorok új
tanai alapján változott a munkáról, a vagyonról kialakult értékelés, és ezek már nem
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számítottak akadálynak az Istennek tetsző élet kialakítása során.466 A szegénység is a bűn
keserves következménye, amely már nem ideál és amely Isten előtt nem lehet kedves, és
amely sok esetben az igazságtalanság és a jogtiprás következménye.467 A reformáció
megigazulástana szerint az üdvözülés szempontjából egyedül a hit a fontos (sola fides), a
cselekedeteknek nincs jelentőségük – ez a tanítás kihúzza a talajt, a vallásos motiváltságot az
alamizsnaosztás és a jótékonyság cselekedetei alól, mivel az irgalmasság testi-lelki
cselekedeteinek nincs bűnbocsájtó és érdemszerző hatása. Protestáns teológusok kiemelik
Luther szerepét abban, hogy a felettes hatóság szociális felelősségét kihangsúlyozta és ezzel
az állásfoglalásával lényegesen járult hozzá az adminisztratív és szociális közjó
fejlődéséhez.468
Zwingli (1484–1531) keresztény népegyházi felfogásában a szociális gondoskodás
feladata a világi felettes hatóság hatáskörébe tartozik, melynek felelős végzéséről Isten előtt
kell hogy számot adjanak.469
Kálvin (1509–1564) meghagyta a diákonusi szerepkört az egyházi rendszerben és
azt liturgikus és szegénygondozási feladatokkal látta el, de a kálvini teológiában
megfogalmazott elképzeléseknek gyakorlatba ültetése igazán sosem valósult meg.470
A tizenhatodik századi reformációhoz kapcsolódó egyházak kétféle tevékenységet
fogalmaztak meg a maguk számára, az „opera ad intra”-t (befelé irányuló munkák) és az
„opera ad extra”-t (kifelé irányuló munkák). Ez utóbbiak kiemelkedő része az egyház
társadalmi, társadalomépítő és ezen belül szociális tevékenysége. A kálvini irányzat követői
újra megkísérelték, hogy felelevenítsék a gyülekezeti életbe integrált beteggondozást és
szociális ellátást. A lutheri irányzat inkább az intézményes formát gyakorolta.
A szegénységjelenség területén a reformáció nélkül is szükségszerűen álltak volna
be reformok és változások, és sem a változások lefolyásában, sem azok eredményében nem
lettek volna lényegi eltérések.471 A reformációnak a szegénygondozásra, a felebaráti szeretet
intzéményes alakulására gyakorolt hatása a mai napig vitatott.472
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A szegénység elleni küzdelem alapelve ebben az időszakban a munkakötelezettség
lett, mely abból indul ki, hogy a szegény önként dolgozik, ha biztosítják számára a
lehetőséget. Azokat a fiatalokat, akik szegények, rá kell szoktatni a munkavégzésre, a
munkakerülőket, csavargókat pedig kényszeríteni kell a munkára, mégpedig oly módon,
hogy az másokat a semmittevéstől és ingyenélő életmódtól elijesszen.473
Ennek nyomán jöttek létre azok a dologházak, ahol a munkaképes koldulókat
„fegyelmezett munkára nevelik”, s melyek nem kis szerepet játszanak a később kialakuló
manufaktúrák létrejöttében az iparosodás kezdetén. A kezdeti kézműves műhelyek
tulajdonosaiból alakulnak ki a későbbi iparosodás proletárjainak a kizsákmányolói.474
A tizenötödik század végén, a tizenhatodik század elején a szegénygondozási
módszerekbe pedagógiai és diszciplináris elemeket építettek be.475
A városiasodás és iparosodás teljesen új kihívások elé állította a századokon át
földműveléshez szokott paraszttársadalmat: az évnek, egy napnak és az egész életnek a
természet által beállított ritmusa alakult ki, míg az alakuló piacgazdaság manufaktúrái
fegyelmet, rendet, rendszert, szorgalmat, időbeosztást, tervezést, absztrakciós gondolkodási
képességet és más életritmust követeltek meg.476 A munkanélküliség és munkaelhagyás mint
általános jelenség kialakulásánál az is jelentős módon közrejátszott, hogy rosszak voltak a
lakásviszonyok, az egészségügyi körülmények, elégtelen volt a táplálkozás.477
A szegényügy az egyház hatásköréből fokozatosan átkerült a városi tanácshoz, és
megkezdődött a segélyezés racionalizálása. A városok kidolgozták a támogatás kritériumait
(munkaképesség-csökkenés, indokolt családi helyzet, stb.), a fejlődő közigazgatási apparátus
pedig egyre alaposabban tudta ellenőrizni, hogy ki felel meg ezeknek. Az ellátást a közösség
bevételeiből fedezték, a henyélőket viszont kiutasították a városból.478
A tizenhetedik és tizennyolcadik század folyamán fokozatosan alakult ki az a
szemlélet, amely a szegénységet már nem csak isteni akaratnak tulajdonította, hanem a
gazdaságban keresték az okait. A probléma megoldását az állam feladatának tekintették,
amely a fegy- és dologházak, a manufaktúrák és az árvaházak lakóit igyekezett is
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hozzászoktatni a munkához. A szegénységgel kapcsolatos rendeletek a rászorultság elvére
épültek. 1530-ban azt fogalmazták meg, hogy a szülőhely a felelős a szegény ellátásáért
(Heimatprinzip).479 Az intézkedéssel többek között azt is el akarták kerülni, hogy a vándorló
koldusok terjesszék a betegségeket.
A tizenhetedik században negatív változás következett be a lakosság és a koldusok
viszonyában. Az élelmiszerhiány következtében csökkent az adományok mennyisége, amit a
koldusok úgy próbáltak pótolni, hogy ima és jókívánságok helyett átkozódtak, és természeti
csapásokkal fenyegetőztek. Ez érthető módon feszültségeket gerjesztett, amit még
hangsúlyosabbá tett, hogy a szaporodó járőrözések, és bírósági eljárások egyre inkább
tudatosították a korabeli közvéleményben, hogy a koldusok gyakran követnek el
bűncselekményeket.480
A munka és vagyon értékelésének növekedésével a szegénység elleni küzdelemben
is egyre nagyobb mértéket és erőszakosabb formát öltött a munkára kényszerítésnek a
módszere: testi fenyítés, kiutasítás, sáncásás volt az általánosan alkalmazott büntetés és
fenyítés. A munka- és átnevelő házakban a pedagógiai szempontok mellett egyre
meghatározóbb szempontként jelentkezett a gazdasági, profitorientált törekvés, és a
koldusproblémának a kezelését vállalkozói perspektívák szemszögéből közelítették meg.481
Az abszolutista állami szegénygondozás állandó és szigorú ellenőrzés melletti
alamizsnaosztásból és pénzsegélyből állt.482 A rendőrség az abszolutizmus korában is
jelentős szerepet töltött be a szegénygondozás kezelésében, a törvény szerint minden
közösség maga kellett volna hogy gondoskodjon a szegényeiről, és abban az esetben, ha egy
közösség erejét túlterhelés miatt a feladat meghaladta, akkor állíthatott ki koldulási
engedélyt, mely más helységekben is megengedte a koldulást.483
A pietizmus484 a szegények iránti felelősséget és kötelességet ismét a keresztény
közösségek érdeklődésének a középpontjába állítja, mely egyúttal az egyház missziós
479

BRUCKER, Gerd, Das Heimatprinzip - Aspekte regionaler Umwelterziehung, 2, 1986
SCHEUTZ, M., „in daz brod bettlen ausgegangen” – Armut, Bettel und Armenversorgung, 119–135.
481
SCHÄDLER, Wolfram, Veränderungen der Armenpflege in Deutschland durch die Aufklärung unter
besonderer Berücksichtigung der Entwicklung in der Landgrafschaft Hessen-Kassel, Marburg 1980, 20–33.;
KICK, Karl G., Von der Armenpflege zur Sozialpolitik. Die Entwicklung des Fürsorgewesens im 19. Jahrhundert
am Beispiel Regensburgs, Regensburg 1995, 21–23.
482
SACHßE, Christoph–TENNSTEDT, Florian, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Stuttgart 1980–
1992, 108.
483
SCHMITT-LERMANN, H., Beiträge zur bayerischen Sozialgeschichte, 11; PLODECK, Karin, Zur
sozialgeschichtlichen Bedeutung der absolutistischen Polizei- und Landesordnungen, in: Zeitschrift für
bayerische Landesgeschichte 39, 1976, 112.
484
PIETIZMUS: latin eredetű szó, a pietas (jámborság) szóból ered. A pietizmus szó a jámborkodó csúfnévből
származik, amely a kezdeti negatív értelmezés után pozitív értelmet nyert. 1689-ben a lipcsei egyetem ifjú
docensei a hallgatókat és a polgárokat az Újtestamentumról kezdték tanítani, és ők maguk szemlélődő
480

118

küldetése megvalósításának egyik lényeges útja, a beteggondozás iránt azonban kevés
érdeklődést tanúsított.485
A katolikus egyházban e terület megújításának és fejlődésének impulzusai ebben a
korban elsősorban nem a hivatalos egyház részéről, hanem inkább karizmatikus
egyéniségektől származnak, akikhez aztán nagy számban csatlakoztak hasonló érzetű és
gondolkodású személyek.
Az egyházi karitatív tevékenység első átfogó, zseniális szervezője, Páli Szent
Vince,486 az újkor szülötte az Irgalmas Nővérek Rendjének487 alapítója. Nem volt az emberi
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elesettségnek, nyomornak olyan területe, amelyre ne terjedt volna ki a figyelme: a
gályaraboktól a nyomorgó földmunkásokig, a harmincéves háború áldozataitól a nagyvárosi
proletárokig, a lelenc csecsemőktől és utcagyerekektől a prostituáltakig, és természetesen a
betegek ápolásáig. Különösen jellemző rá – és ez érvényes az egyházi szociális munka
minden korszakára és területére –, hogy a szenvedés és nyomor enyhítésével karöltve mindig
gondoskodott védencei lelki igényeiről is, mivel az evangéliumban gyökerező diakónia az
egész emberen segít, és nemcsak annak fizikai szükségleteit igyekszik kielégíteni. Ez
különbözteti meg alapvetően a pusztán humanitárius, emberbaráti kezdeményezésektől. 488
A mai értelemben vett kórház az ellenreformáció idejében jelenik meg. Az
irgalmasok rendje alapította az első ilyen intézményeket: a beteggondozás itt kezdett önálló
hivatássá válni. Tevékenységük először Dél-Európára korlátozódott, a tizennyolcadik
században aztán egész egész Európára kiterjedt a működésük. Egy másik fejlődési vonalon a
hadirokkantak intézeti gondozása vezetett a mai értelemben vett kórház kialakulásához.489
A polgári kórházak kegyes alapítványokként jöttek létre, ezért a bentlakók naponta
többször imádkoztak. Az idős helyi lakosság mellett – régiónként eltérő mértékben – az
árvákat, a testi vagy szellemi fogyatékosokat is itt ápolták. Az alsóbb rétegek soraiból csak
keveseknek sikerült bekerülni, mert a városi polgárok és családtagjaik elsőbbséget élveztek.
A jobb anyagiakkal rendelkezőknek nem kellett a többiekkel közös helyen aludni, hanem
bizonyos összeg fejében egy külön kis helyiséget kaptak. Így persze tovább csökkent az
ingyenesen igénybe vehető férőhelyek száma. A bentlakók ellátása (munkakötelezettség,
ruha, élelmezés) tekintetében óriási különbségek voltak az intézmények között. A kórházba
való bekerülés korántsem jelentett biztos egzisztenciát. A bentlakóknak esetenként koldulni
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kellett járni nemcsak a maguk, de gyakran az intézmény számára is. A hatóságok a
kórházaknak kiváltságokkal biztosítottak némi többletjövedelmet. A felvételi ügyek felett a
kórházmester és a városi tanács őrködött, s mivel az ellátás költsége is őket terhelte, ők
kezelték a gondozottak vagyonát is.
Az ehhez hasonló intézményekben a tizennyolcadik század második felétől a
gondozás helyett a gyógyítás került előtérbe, és ezekbe már nem szociális alapon lehetett
bejutni.490
Minél inkább kórházzá vált a hospitály, annál inkább itt kapott helyet a medicinális
kutatás is. Így alakult ki a klinika: a gyakorlati egyetemi képzés központja. A klinikán a
gondoskodó testi-lelki gondozás helyét a kutatás foglalja el. Feladata a leendő (kórházi)
orvosokat felkészíteni arra, hogy az iparosodó társadalom igényeinek megfelelően a beteget
újra munkaképessé tegyék. A következő évtizedben egyre nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem
ugyanazt jelenti, mint a teljes beteg ember gyógyulása. A gyógyítást a kezelés váltotta fel. A
hospitállyal ellentétben – amelynek tradíciója nem a medicinából ered, hanem a szociális
erkölcstudat motiválta – a mai értelemben vett kórházat az orvostudomány egyoldalú
dominanciája jellemzi. A szabadversenyes társadalomban és gazdasági életben a kórház
természetszerűleg nagyüzemi gazdasági vállalkozássá növi ki magát.491
1784-ben II. József megalapította az „általános kórházat”, amely iránymutatóvá
vált: az egészségügyi ellátás területén elkezdődött a szakosodás, amely során többféle ellátó
intézet (szülőotthonok, lelencházak, bolondokháza) különült el.492
A kórházi gyógyítás és lelkigondozás fejlődéstörténete jól érzékelteti azokat a
körülményeket, amely miatt az egyház is változtatásokra kényszerült: ki kellett lépnie addigi
jótékonykodó és alamizsnaosztó pozíciójából, a szociális problémák szférájából újabb
terheket kellett magára vállalnia.493
Ebben a korban pedagógiai és szociális-karitatív jelleggel több rend alakulásának
lehetünk tanúi, számos olyan személyiség neve maradt fenn ebből az időből, akik sokat tettek
a szegénygondozás, a szociális nevelés és az oktatás, a rászorulók megsegítése terén, és
akiket később a katolikus egyház szentté avatott. Sokan közülük szerzetesrendeket is
alapítottak karitatív tevékenységük támogatására és folytatására, valamint több laikus férfi és
női mozgalom is napvilágot látott az újkorban. A teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhány
jelentősebbet az alábbiakban:
490

SCHEUTZ, M., „in daz brod bettlen ausgegangen” – Armut, Bettel und Armenversorgung, 119–135.
HEVESI M., Az egyházi szociális védelem, 6.
492
SCHEUTZ, M., „in daz brod bettlen ausgegangen” – Armut, Bettel und Armenversorgung, 119–135.
493
HEVESI M., Az egyházi szociális védelem, 6.
491
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A Merici Szent Angéla494 által a tizenhatodik században alapított Szent Orsolyarend, más néven orsolyiták495 először tűzte ki célul a fiatal leányokkal való foglalkozást, ezek
tanítását, hogy hithű, művelt, jó édesanyákká nevelődjenek.
Az Angolkisasszonyok Szerzetesrendjének496 hivatása az apostoli tevékenység,
oktatás-nevelés volt. Az volt a céljuk, hogy az Egyháznak segítsenek a hit terjesztésében és
védelmében részben a leányifjúság nevelésével, részben más apostoli és szociális munkával.
A Piaristák Rendjének497 alapítója Kalazanci Szent József498 (1557–1648), egy
spanyol származású pap volt, aki 1697-től kezdve munkatársaival együtt „kegyes”, azaz
494

MERICI SZENT ANGÉLA (1470/74–1540): az Orsolyita Rend alapítója. Tizenöt éves korában árván
maradt, Salóban a nagybátyja nevelte, majd belépett a ferences harmadrendbe. Húszévesen visszatért
szülőhelyére, Desenzanóba. 1497-98 körül egy látomás indította arra, hogy a rászoruló gyermekek nevelésével,
gondozásával foglalkozzon. 1516-ban Bresciában folytatta nevelő-betegápoló munkáját. 1524-ben a Szentföldre
indult. Kréta szigetén megvakult, de nem fordult vissza, hanem vakon célhoz jutva végigsírta a szent helyeket.
Hazatértében ugyanott, ahol megvakult, visszanyerte szeme világát. 1525-ben a szentévben Rómába
zarándokolt. VII. Kelemen pápa marasztalta Rómában, de ő hazatért. 1533-ban maga köré gyűjtött tizenkét
leányt, és tanítani kezdte őket a Krisztusnak és a gyermekek gondozásának szentelt életre. Huszonnyolc
tanítványa 1535. XI. 25-én fogadalommal kötelezte magát az általa képviselt életformára. Alapítását Angéla
azért helyezte Szent Orsolya védelme alá, mert több látomásában Orsolya buzdította az alapításra. Bresciában
temették el. Szentté avatását Borromei Szent Károly indította meg. XIII. Kelemen 1768-ban boldoggá, VII. Pius
1807-ben szentté avatta. A gyermekek védőszentje. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon,
I, . 258–259; UNDSET, Sigrid, Merici Szent Angéla, Budapest 1934. (Ford. ARADI Zsolt)
495
ORSOLYITÁK (Ordo Sanctae Ursulae, O. S. U.): Az 1535-ben megalakult Szent Orsolya-rend az egész
világon elterjedt. Az első misszionáriusuk, Boldog Mária anya, 1634-ben Kanadában oktatta a bennszülötteket.
A francia forradalom idején sok nővér adta életét hitéért, őket XV. Benedek pápa 1920-ban avatta boldoggá. A
rend célja, feladata ma is elsősorban a tanítás, nevelés, de alapítójuk szándéka szerint igyekeznek
alkalmazkodni a kor igényeihez. Angéla útmutatásait három könyvben hagyta rendjére: Szabályok, Intelmek és
Végrendelet címmel. Jelmondatuk: Serviam – Szolgálok. Az orsolyiták Ausztriából érkeztek Magyarországra.
PUKÁNSZKY Béla–NÉMETH András, Neveléstörténet, 5, Reformáció és ellenreformáció, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest–Szeged 1996, 156.
496
ANGOLKISASSZONYOK (Institutum Beatae Mariae Virginis): Az intézmény célja a leánynevelés. Az
alapító, Mary Ward (1585-1645) az angliai katolikusüldözések idején – hogy hitében megtarthassa a leányifjúságot – társaival átment a flandriai St. Omerbe. Loyolai Szent Ignác szabálya szellemében sok küzdelem árán
1609-ben hívta életre az első közösséget. Lelkiségi sajátossága: szemlélődés a tevékenységben, belső fegyelmet
egyesítve a külső szabadsággal Szt. Ignác szellemében. A szerzetesintézményt az Egyház csak az alapító halála
után, 1703-ban hagyta jóvá. Magyar földre még Ward Mária életében Pázmány Péter hívta meg az
angolkisasszonyokat 1627-ben. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, I, 276; vö. Szent
Erzsébet hirnöke 1929. ősze. Az Angolkisasszonyok kecskeméti intézményeinek értesítője 1. sz., Kecskemét
1929, 1–2.
497
PIARISTA REND (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, azaz a Kegyes
Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje, röviden piaristák. Régebbi magyar
elnevezése: kegyes tanítórend vagy kegyesrend): katolikus tanító szerzetesrend. Tagjai a szokásos szerzetesi
fogadalmak mellett vállalják a gyermekek neveléséről való különleges gondoskodást. A társadalom széles
rétegeivel való kapcsolatuk elsősorban az iskolán keresztül adódott, hiszen a tanulók serege is a legkülönbözőbb
rétegekből toborozódott. Az iskola padjaiban egymás mellett ültek különbségtétel nélkül a gazdag, főúri
származású fiúk a szegénysorsú koldusdiákokkal, és az atyáknak mindezek szüleivel volt érintkezésük. Elsőnek
a szatmári béke szerzője, gr. Károlyi Sándor telepítette meg a piaristákat családi birtokán a Szatmár megyei
Nagykárolyban 1725-ben, rájuk bízva a plébánia vezetését is. Külső akadályok miatt csak 1727-ben jelenhetet
meg az első piarista közösség. Máramarosszigeten III. Károly király alapító levele telepítette meg a piaristákat.
A gondolat Zuana Márk lelkében fogamzott meg, aki mint a sóbányák királyi biztosa fölfigyelt a nép, sőt a
hivatalnokok gyermekeinek szellemi elhagyatottságára. Az első atyák már 1730-ban megkezdték a munkát a
kincstárral kötött szerződés alapján. Az ünnepélyes alapítólevél 1736-ban kelt. BALANYI György–BÍRÓ Imre–
BÍRÓ Vencel–TOMEK Vince, A magyar piarista rendtartomány története, Budapest 1943, 32.; HOLL Béla
(Szerk.), Piaristák Magyarországon 1642–1992, Budapest 1992, 48.; FRIEDREICH Endre, dr., A piarista iskola a
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ingyenes és vallásos iskolákat működtetett Rómában, elősorban a szegényebb családok
gyerekei számára.
Néri Fülöp,499 Firenze szülötte, közvetlensége, vidámsága és vicces természete
miatt mindenki kedvence volt. Harminchat esztendős korában szentelték pappá, ezután
megalapította híres oratóriumát, ebből fejlődött ki az Oratoriánusok Rendje.500 Egyre
növekvő számú fiatal közösséget gyűjtött maga köré, együtt olvasták a Bibliát, imádkoztak,
utána ki-ki dolgára indult a kórházakba és az utcára, segíteni a betegeknek, szegényeknek,
körmeneteket, búcsújárásokat szerveztek.

XVII. században, I-II., in: Magyar Középiskola, A Katholikus középiskolai tanáregyesület folyóirata III. évf. 110. sz., Stephaneum Nyomda R.T., Budapest 1910, 27.
498
KALAZANCI SZENT JÓZSEF (1556/57–1648): rendalapító, kisnemesi család gyermeke. 1583-ban pappá
szentelték. 1592-ben lemondott állásáról, atyjától örökölt vagyonát szétosztotta a szegények között és Rómába
ment. 1595-ben a járvány idején Lellisi Szt Kamillal enyhítették a nyomorúságot. 1596-ban belépett a Szent
Apostolok testvérületbe, mely a szegények és betegek látogatását, különösen a lecsúszott nemesek támogatását
tűzte ki célul. A Trastevere negyed Szent Dorottya-templomának plébánosa rendelkezésére bocsátott két termet,
ahol 1597-ben megnyitotta a Szegény Gyermekek Ingyenes Iskoláját, Európa első ingyenes népiskolját.
Assisiben kapott látomása megerősítette abban, hogy hivatása a szerzetesi életre szól. Megfogant benne egy
saját szerzetesi közösség alapításának gondolata. Létrehozta a Congregatio Paulina, ‘Az Istenanya szegényeinek
Kegyes Iskolák Pálos Kongregációját’. Fáradhatatlanul hirdette alapeszméjét: az ember megmentésére menteni
kell a gyermeket, Isten fényével és a világ fényével. Halála után nyelve és szíve épen megmaradt. 1748-ban
boldoggá, 1767-ben szentté avatták. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, V, 913–914.
499
NÉRI SZENT FÜLÖP (1515–1595): pap, rendalapító. 1532-ben San Romolóba (Montecassino mellett)
küldték tanulni kereskedő nagybátyjához. Fülöp inkább a bencésekhez keresett kapcsolatot, majd gyalog
hazafelé indult. 1534-ben ért Rómába, ahol egy pápai tisztviselő fiai tanítása fejében házába fogadta. A tanítás
mellett Fülöp a Sapienza egyetem előadásait látogatta, s járta Róma szent helyeit. 1544-ben a San Sebastianokatakombában imádkozott, s látomásban az isteni szeretet tűzgolyó formájában keblébe hatolt, eltörve két
bordáját, melyek haláláig töröttek is maradtak. 1548-ban megalapította a zarándokok és lábadozók Szentháromság Társulatát, mely az 1550-es szentévben a zarándokok ezreiről gondoskodott. 1551-ben pappá szentelték, s a
San Girolamo della Caritá templomhoz osztották be, ahol észrevette, hogy a hívőket rendszeresen kell oktatni,
ha igazán pásztoruk akar lenni. Ez a fölismerés vezette az oratórium megalapításához. Az idő okos és üdvös
felhasználása érdekében fölolvasásokat, prédikációkat, tudományos előadásokat és konferencia-beszédeket,
zenei előadásokat és zarándoklatokat tartott, illetve tartatott másokkal. Így az óratórium közvetve tudósok és
nagy szónokok iskolája is lett. Fülöp az oratórium rendszeres látogatóit karitatív feladatokkal látta el. Hatása alá
került Lellisi Szent Kamill, Cantalicei Szent Félix, Leonardi Szent János, Szalézi Szent Ferenc és Loyolai Szent
Ignác is. 1564-ben Fülöp átvette a firenzeiek templomát, s mellette megszervezte az oratórium papi közösségét.
1575-ben alapításához pápai jóváhagyást nyert. Lelkivezetésének négy alapelve volt: megvetni magadat, megvetni a világot, senki mást meg nem vetni, nem törődni mások megvetésével. Vonzereje a belőle áradó öröm
volt. 1610-ben boldoggá, 1622-ben szentté avatták. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon,
III, 857–858; MESZLÉNYI Antal, Néri Szent Fülöp élete, Budapest 1927.
500
ORATORIÁNUSOK 1. (Congregatio Oratorii, Cor): világi papok kongregációja. 1565-ben Rómában Néri
Szent Fülöp alapította az oratórium lelkipásztori ellátására. 1575-ben nyertek pápai jóváhagyást. Szabályzatukat
1583-1612 között dolgozták ki, 1942-ben módosították. Kezdetben minden rendház teljesen önálló, 1942 óta
laza szövetséget alkotnak. Tagjai: novíciusok (három évig tanulják az oratórium életét), triennálisok (három-tíz
éves tagok), decennálisok (tíz évnél idősebbek). A papok mellett laikus tagjaik is vannak. Szerzetesi
fogadalmak szerint élnek, de nem tesznek fogadalmat, javaik fölött szabadon rendelkeznek, ellátásukért
bizonyos összeget közösbe adnak. Az esti imánál, étkezéskor és a bűnbánó káptalanon vannak együtt. 2.
(Confoederatio/Institutum Oratorii S. Philippi Nerii, Or): a Néri Szent Fülöp Oratóriumainak Szövetsége tagjai.
Vö. Révai Nagy Lexikona, 14, Mons–Otto, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest 1912,
hasonmás kiadás, Szépirodalmi és Babits Könyvkiadó, Budapest 1991.
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Borromei Szent Károly501 püspök, Milánó érseke az 1567-es pestis idején, amikor a
város vezetői valamennyien elmenekültek, hősies önfeláldozással állt helyt a vész sújtotta
városban, és ápolta a betegeket. Minden vagyonát az ínséget szenvedőkre költötte, és ahol
orvossággal már nem tudott segíteni, vigaszt öntött a lelkekbe. Papjainak is gondját viselte.
Hatalmas egyházmegyéjét háromszor látogatta végig. Bár az egyházi és világi vezetők
barátságukkal tüntették ki, megőrizte alázatát, a szegények szerető atyja maradt.
Eudes Szent János502 pap és rendalapító, Jézus és Mária Szent Szíve tiszteletének
apostola volt. 1627 őszén, az Argentan vidékén pusztító pestis idején életét nem kímélve
ápolta a betegeket. 1631-ben Caenban járvány tört ki, és János hősies bátorsággal maradt a
betegek között. Világi papokból megalapította a Jézusról és Máriáról nevezett Társulatot, az
eudistákat,503 amelynek azt a feladatot szánta, hogy minden módon támogassa a
papnövendékek és a falusi lelkipásztorok képzését.
De la Salle János504 XIV. Lajos, a ,,Napkirály'” idejében élt, amikor az
abszolutizmus a delelőjén volt Franciaországban. A kora társadalmának rendjei között
501

BORROMEI SZENT KÁROLY (1538–1584): érsek, bíboros. Gyermekkorától papnak készült, 1545-ben a
milánói egyházmegye klerikus-jelöltje. 1550-ben az aronai Szent Gratinianus és Felinus kolostor kommendátor
apátja. Jövedelmét a szegényekre fordította. Fontos szerepe volt a trienti zsinat utolsó ülésszakának összehozásában, 1563-as befejezésében s a zsinat gyakorlati határozatainak megvalósításában. A pápa a jobb
szemének nevezte, az első államtitkárnak tekinthető. A trienti zsinat szellemében bevezetett reformjai mintát
adtak a szemináriumoknak: a plébániákon és a társaskáptalanok mellett folyó papnevelés lassan átadta helyét a
szemináriumnak. A nagyszeminárium mellett gimnazisták számára kisszemináriumot, késői hivatásoknak
intézetet alapított. 1564-68-ban alapította Paviában szegény egyetemi hallgatók számára a kollégiumot. A
szegénység és nyomorúság minden formáját próbálta intézményesen is orvosolni: árvaházakat, menhelyeket,
ispotályokat, éhínségek idején népkonyhákat szervezett. Amikor 1576-ban pestis tört ki Milánóban, vizitációs
útjáról visszasietve a polgári vezetőségtől magára hagyott nép mindene lett. Külön kis útmutatót nyomatott a
betegápolás módjáról. 1610-ben avatták szentté. Vö. DIÓS István–VICZIÁN János (Szerk.), Magyar Katolikus
Lexikon, VI, Szent István Társulat, Budapest 2001, 221–222; ORSENIGO, Cesare, Borromei Szent Károly élete,
Budapest 1929 (Ford. NYISZTOR Zoltán)
502
EUDES SZENT JÁNOS (160–1680): pap, rendalapító. 1615-ben a caeni jezsuita kollégium növendéke.
1623-ban Párizsban oratoriánus, 1625-ben szentelték pappá. 1627 őszén Argentan vidékén pestises betegeket
ápolt, majd Caen környékén misszionárius. 1639-ben a caeni oratórium főnöke. A Jézus Szíve tiszteletet
minden erejével szorgalmazta. 1632-80 között több mint 100 népmissziót tartott. 1643-ban kilépett az
oratóriumból, és világi papokból megalapította a Jézusról és Máriáról nevezett Társulatot, az eudistákat. A
szegény leányok megmentésére 1644-ben alapította a Notre Dame de Charité du Refuge női társaságot, melyből
később az Angers-i Jó Pásztor Szeretetéről nevezett Miasszonyunk Nővérei rendje alakult (Jó Pásztor Nővérek).
1909-ben boldoggá, 1925-ben szentté avatták. Vö. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon,
V, 599; AJTAI-ACKERMANN Kálmán, Eudes Szent János élete, Rákospalota 1929.
503
EUDISTÁK (Congregatio Iesu et Mariae, CIM): fogadalom nélküli klerikus kongregáció. 1643-ban
alapította Eudes Szent János népmissziók és trienti szellemű szemináriumok szervezésére és vezetésére.
Különösen Bretagne-ban és Normandiában terjedtek el. A tizennyolcadik században tizenhét egyházmegyei
szemináriumot és Párizsban egy tanulmányi házat vezettek. Népmisszióikban Jézus Szíve tiszteletét
terjesztették. A francia forradalom idején föloszlatták őket. 1826-ban Toussaint Blanchard újra életre hívta a
kongregációt, 1857-ben pápai jóváhagyást nyertek. 1880-ban és 1903-ban kiűzték őket Franciaországból, ekkor
főleg Közép- és Észak-Amerikában vettek át szemináriumokat, kollégiumokat és missziókat. 1919-ben ismét
megtelepedtek Franciaországban. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon, III, 393–394.
504
DE LA SALLE SZENT JÁNOS, JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE (1651– 1719): rendalapító, az ingyenes
népoktatás apostola. Gazdag nemesi család kilenc gyermeke közül a legidősebb. 1678-ban pappá szentelték,
1680-ban teológiából doktorált. 1679-ben unokahúgával a szegényeknek iskolát alapított, lemondott kanonoki
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tátongó szakadék arra késztette a szentet, hogy a jogtalanok és kiszolgáltatottak lelki és
gyakorlati

megsegítésén

fáradozzon.

Megalapította

a

Keresztény

Iskolatestvérek

szerzetesrendjét505 azzal a céllal, hogy tagjai népiskolákat szervezzenek, tanítóképző
intézeteket és vasárnapi iskolákat működtetett.
A

francia

értelmiségi

Antoine-Frederic

Ozanam506

a

Szent

Vince-

konferenciákból507 eredő szervezett szociális-karitatív mozgalom alapítója. Tevékenységük
kiterjedt a lelki életre, a gyerekekre, az öregekre, az iskolai vagy szakmai képzésre, a
betegekre, a testi és szellemi fogyatékosokra, a bebörtönzöttekre, a falusi hátrányos helyzetre
és a falu fejlesztésére, a természeti csapások és a háborúk áldozataira; a munkának magába
kell foglalnia a szolidaritás minden formáját.508
stallumáról, tanítókat gyűjtött maga mellé, örökségét szétosztotta a szegények között. Népiskolákat szervezett.
1684-ben megalapította a Keresztény Iskolatestvérek (Freres des Ecoles Chrétiennes) szerzetesrendjét. 1685ben Reimsben megalapította a világ első tanítóképző intézetét, elsősorban világi falusi tanítók képzésére.
Nemsokára megnyitotta a párizsi tanítóképzőt, 1694-ben a Keresztény Iskolatestvérek rendjének első tagjai
letették örök fogadalmukat. 1699-ben Reimsben létrehozta az első vasárnapi inasiskolát. A tanítók számára
kézikönyvet írt Conduit des Écoles Chrétiennes címmel. Ebben is hangsúlyozta, hogy rendjének alapszabályszerű hivatása az ingyenes népoktatás. Az elemi ismeretek oktatása mellett fontosnak tartotta a tanulók
anyanyelvének kiművelését, a tanítók körében a kérdve kifejtő oktatási módszert, valamint a szeretetteljes
iskolai légkör kialakítását. Úttörő volt a tapasztalatokra építő, az értelmi képességeket fokozottan fejlesztő
pedagógia alkalmazásában. Iskoláiban szigorú fegyelmet kívánt; fontos fegyelmező és önnevelő szerepet
tulajdonított a csendnek. 1900-ban avatták szentté. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.), Magyar Katolikus Lexikon,
V, 598; FISCHER Ágoston, De la Salle Szent János, az Iskolatestvérek alapítója. Budapest 1900; FALLENBÜCHL
Ferenc, Szent de Lasalle Keresztény János, Budapest 1900.
505
KERESZTÉNY ISKOLATESTVÉREK (Institutum Fratrum Scholarum Christianarum, FSC): laikus férfi
szerzetes kongregáció az ifjúság nevelésére. De la Salle Szt János alapította 1681-ben Reimsben és 1684-ben
Párizsban a szegény gyermekek megsegítésére. 1724-ben királyi, 1725-ben pápai jóváhagyást nyertek.
Iskolatípusuk jobb volt a korábbiaknál. Franciaországban széles körben elterjedt a kongregáció, a forradalom
azonban szinte teljesen megsemmisítette. A tizenkilencedik században újjáéledtek, s egész Európában és a
tengeren túl is megtelepedtek. 1919-ig tevékenykedtek Szatmárnémetiben is. DIÓS I.–VICZIÁN J. (Szerk.),
Magyar Katolikus Lexikon, VI, 583.
506
ANTOINE-FREDERIC OZANAM (1813–1853): történész, irodalomtörténész, rendalapító. Lyoni zsidó
családból származik, apja Napóleon katonatisztje volt. Milánóban telepedett le, 1810-ben Paviában elvégezte az
orvosi egyetemet, majd Milánóban kórházi orvos lett. 1816-ban a család visszaköltözött Lyonba. 1831-ben
Párizsban jogot tanult, s megismerkedett a Szent Vince Konferenciák vezetőivel. 1833-ban a szegények
gondozására néhány hallgatóval megalakította a Jótékony Konferenciát (ezt tekintik a Páli Szent Vince Társulat
alapítása időpontjának is, bár formálisan csak 1835-ben jött létre). 1836-ban jogász, 1839-ben bölcsész
oklevelet szerzett, a párizsi Sorbonne Egyetem világirodalom tanára lett. Rendkívüli felelősséget érzett az
iparosodás korának problémái iránt, kereste a katolicizmus és a demokrácia közötti kiegyezés lehetőségeit. II.
János Pál pápa 1997-ben Párizsban boldoggá avatta. RISCHKE, Margarete, Studien zu Friedrich Ozanam, Köln
1927.
507
SZENT VINCE-KONFERENCIÁK: Az egyesület első csoportját 1833-ban hozta létre Párizsban néhány
diáktársával együtt Frédéric Ozanam francia egyetemista. Céljuk az volt, hogy segítsenek a rászorulókon, de
nemcsak az anyagiakban szűkölködőkön, hanem azokon is, akik szeretetet és lelki segítséget igényelnek. Ennek
a szellemiségnek a jegyében lett a csoport névadója Páli Szent Vince, a tizenhetedik században élt „szegények
apostola”. Frédéric Ozanam azt szerette volna, hogy az egész világot egy jótékonysági hálózattá fogja össze. S
hogy ez mennyire nem volt csupán álmodozás, bizonyítja az is, hogy pár év múlva már több ezer szent vincés
működött szerte a világon. A világ 127 országában (öt kontinensen) vannak működő szervezeteik, a számuk
közel egymillió. Vö. BIRÓ A. Zoltán–BODÓ Julianna, A marginalizálódás ellen. Egy Phare-program és
tanulságai, in: BODÓ Julianna–OLÁH Sándor (Szerk.) Így élünk. Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön,
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 1997, 64.
508
RATZINGER, Georg, Geschichte der Kirchlichen Armenpflege, Freiburg i.Br. 1884, 536.
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Don Bosco vagy Bosco Szent János509 az egyház egyik legjelentősebb újkori
szentje, aki a legszegényebbeket, a legkiszolgáltatottabbakat, az inasgyerekeket, az utcán
felnőtt árvákat, a kezdődő kapitalizmus legszerencsétlenebb áldozatait, a napi 15-16 órában,
lehetetlen körülmények között dolgoztatott fiatalkorúakat karolta fel, fogadta magához és
nevelte igaz emberi életre. Idővel egyre több csellengő gyermek csatlakozott hozzá, ami több
gondot, de szépséget és fejlődést is jelentett. A fiúk felnőttek, s közülük kerültek ki azok,
akik Don Bosco életét akarták követni, munkáját segíteni. Erre adták az életüket, papok
lettek, fogadalmat tett szerzetesek. Don Bosco halála után ők vették át a munkát és az egyház
által időközben elfogadott Szaleziánusok rendjének510 irányítását.
Szent Erzsébet a felebaráti szeretetet gyakorló, segítőkész nők példaképe lett, ennek
nyomán születtek Németországban az első önkéntesekből álló Erzsébet-konferenciák
(Elisabethkonferenzen)511, melyek célja a plébániaközösség szegényeiről és betegeiről
történő gondoskodás volt. Megalakulnak az első segítő csoportok a trieri egyházmegyében
509

BOSCO SZENT JÁNOS (1815–1888): rendalapító, a fiúnevelés megreformálója. 1817-ben apja meghalt.
1824-ben álmában parancsot kapott: „Állj a fiúk élére!” 1827-ben idősebb bátyja munkára adta a kivételes
képességű Jánost, aki szomszédjától tanult meg olvasni. Ezután maga köré gyűjtötte a környékbeli fúkat,
katekizmusra tanította őket, s elmondta nekik a vasárnapi prédikációkat. 1828-ban szolgának szegődött, 1830ban rendszeres iskolai tanulásba kezdett, házimunkákért szállást kapott, közben megismert több mesterséget is.
1831:-ben a chieti szeminárium növendéke, 1841-ben pappá szentelték. Két évig még tanult Torinóban, közben
rabok, betegek, szegények lelki gondozója. 1841. decemberében egy csavargó fiú befogadásával megalapította
az „oratóriumot”, tavasszal már harminc növendéke volt. 1843-ban a Szent Filomena-kórház lelkészeként
kápolnát alapított. Sok ellensége támadt, följelentették, a fiúknak tartott szabadtéri foglalkozására rendőröket
küldtek; két paptársa bolondokházába akarta záratni, rálőttek, de nem sérült meg. 1847-ben elbocsátották
kórházi állásából. Később anyját is bevonta a gondozói munkába, házrészt bérelt a fiúknak. Az érsek az
oratóriumot 1848-ban az elhagyott gyerekek plébániájává tette, melyből a nappali foglalkozások mellett éjjeli
menedék is lett. Az 1854-es kolerajárványkor János kitűnt helytállásával. 1859-ben megalapította a Szalézi
Szent Ferenc Társulatot (szaléziek). Az oratóriumból iskola, majd iskolarendszer fejlődött ki; a hittan mellett
mesterségeket is tanítottak. 1872-ben megalapította a rend női, Segítő Szűzanya ágát, melyet 1874-ben a pápa
jóváhagyott s 1875-ben meghívták Dél-Amerikába. XI. Pius pápa 1920-ban boldoggá, 1930-ban szentté avatta.
Vö. CZUCZOR János, Tm. Bosco J. élete, Esztergom, 1923.; LECHERMANN János, Segítő Szűz Mária csodatettei
az ő hű szolgája, Don Bosco élettörténetében, Rákospalota 1927. (Ford. CSERBA Elemérné); LUKÁCS István, A
fiúk apostola, Eisenstadt, 1983.; MOSIO, Nino-PAULINY, Andrej, Don Bosco élete. A gyerekek barátja, Budapest
1984. (Ford. TURI Lajos).
510
SZALEZIÁNUSOK (szaléziak, Szalézi Szent Ferenc Társasága, Societas S. Franisci Salesii, rövidítve S. S.):
férfi szerzetestársaság, boldog Bosco János alapította 1859-ben. Tagjai papok és laikusok, akik örökös
fogadalmat tesznek. Alapszabályukat XI. Pius hagyta jóvá 1874-ben. A szaleziánusok célja: a modern
társadalmi bajok orvoslása, főképp az ifjúság helyes nevelésével és a krisztusi szeretet sokoldalú gyakorlásával.
Ünnepen és lehetőleg minden nap oratóriumokat tartanak. Menhelyeket létesítettek ipari és földműves
iskolákkal, házakat a papi pályára készülők számára, nevelőintézeteket bentlakó és bejáró, alsó- és középiskolás
gyermekek számára, s egyéb, az ifjúság megmentését célzó intézményeket hoztak létre. Don Bosco nevelési
módszere a megelőző módszer, ellentétben a megtorló módszerrel. A menhelyeken a pártfogoltak rendszerint
valamely mesterséget is elsajátítanak. Magyarországon a szaleziánusok 1900 óta működnek. A szaleziánus
szerzet női ága a SEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA LEÁNYAI (Congregatio Filiarum Mariae SS. Auxilii Christianorum,
rövidítve F. M. A.), melyet 1872-ben Don Bosco alapított, akik a szegényebb sorsú leányifjúság körében, a
pogány missziókban és a bélpoklostelepeken tevékenykedtek. A Szalézi Munkatársak Egyesülete (Pia Unio
Cooperatorum et Cooperatricum Salesianorum) Don Bosco családjának harmadik rendje, melyet Don Bosco
1876-ban alapított a világi apostolkodás céljaira. Vö. BANGHA B. (Szerk.), Katolikus Lexikon, IV, 207–208.
511
KALL, Alfred, Katolische Frauenbewegung in Deutschland. Eine Unterzuchung zur Gründung katolischer
Frauenvereine im 19. Jahrhundert, Paderborn 1983, 44.
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1840-ben, Augsburgban 1841-ben, Münchenben 1842-ben, majd 1845-ben a paderborni
egyházmegyében. Az újdonság ezekben a laikus női egyesületekben az volt, hogy
tevékenységüket az egyház nevében történő küldetésként értelmezték, és kizárólag a helyi
plébánossal egységben, sőt az ő lelki vezetése alatt működtek, Szent Erzsébetet pedig
nemcsak

példaképnek

tekintették,

de

a

Páli

Szent

Vince

szellemében

végzett

tevékenységüket az ő lelki pártfogásába helyezték. Az általuk nyújtott segítség ruha- és
élelmiszercsomagok osztásából állott, betegeket látogattak, ápoltak, leveskonyhákat állítottak
fel, idősek és hajléktalanok otthonát működtettek, árvákat és özvegyeket támogattak,
vasárnapi varrótanfolyamokat szerveztek, könyvtárakat rendeztek be. 1968-ig magukat
Elisabethfrauen (Erzsébet asszonyai) néven nevezték. A mai hivatalos nevükben –
Caritaskonferenzen – is szerepel az Elisabethfrauen szókapcsolat, második névként.512
Összefoglalásként megállapítható, hogy az újkorban szigorodtak a társadalmi rendet
biztosító intézkedések, így ezen a téren is egyre komolyabb infrastrukturális háttérre volt
szükség. Ennek a változásnak a jegyében hozták létre a javító és büntetés-végrehajtó
intézményeket, amelyekben ugyan még összekeveredtek a szegénység és a bűnözés
különböző formái (elítélt, koldus, bolond), de már modern vonásokat is hordoztak magukon.
Az új fegy- és dologházak elsősorban azokat a problémákat kívánták negligálni, amiket a
„henyélő csőcselék” okozott a társadalomnak. Viszont már annak is igyekeztek megteremteni
a feltételeit, hogy az elítéltek a büntetés leteltét követően minél sikeresebben tudjanak a
társadalomba integrálódni, és ezért nagy hangsúlyt fektettek a munkára és a lelki gondozásra.
Ez utóbbiban a lelkészre hárult a legjelentősebb feladat.513
A szervezett szociális gondozás legnagyobb részt nem intézményes keretek közt
zajlott, és sokak számára a közösség, vagy továbbra is a magánszemélyek természetbeni vagy
pénzadománya biztosította a megélhetést. A háziszegények – az öreg, munkaképtelen
cselédek – ellátásának elterjedt módja volt, hogy a rászorult házról házra járt, amelyekben
néhány napig biztosították számára az ellátást. Ez nemcsak megalázó volt, de a háztulajdonos
számára is kellemetlen, ezért azok többnyire igyekeztek kivonni magukat a segítségnyújtás
ilyen módja alól. Emellett számos egyházi, városi intézmény működött egészen a
tizenkilencedik század második feléig, de a sokféle intézmény ellenére a szegények nagy
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IFY Géza, Nyolcszáz éve született templomunk védőszentje, in: Fenyvesi újság, Balatonfenyves 2007.
augusztus, XIV. évf., 4.
513
JÜTTE, Robert, Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit. Städtisches
Armenwesen in Frankfurt am Main und Köln, Köln/Wien 1984, 15–19.
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tömege nem kapott elég támogatást, ami arra sarkallta őket, hogy törvénytelen úton
biztosítsák létfenntartásukat.514
Egy régión belül a koldusok ismerték egymást és mindig átadták a legfontosabb
információkat, melyeknek nem kizárólag pozitív hozadékai lehettek. A településen zajlott
adásvételek ismeretében nagy volt a kísértés, hogy betörés révén szerezzenek pénzt.515 A
kolduló életformában felnőtt gyerekekben nem tudott kialakulni olyan viszony a rendszeres
munkához, amely lehetővé tette volna a letelepedésüket.516
A szigorodó szabályozás miatt a hivatalos ellátási formákat csak kevesen vehették
igénybe, ugyanakkor sokak számára a szociális intézmények nem jelentettek a kóborlással
szemben vonzó alternatívát, mert ott a segítségnyújtás mellett mindig jelen volt a büntetés
lehetősége.517 A hatalom felismerte, hogy az intézményrendszer kialakítása önmagában nem
oldja meg tartósan a szegénységből fakadó problémákat, hanem jelentős változásra van
szükség a lakosság mentalitásában is. Éppen ezért többféle – gyakran propagandisztikus –
eszközzel (pátens, prédikáció, röpirat) terjesztett olyan, ma már alapvetőnek tartott értékeket,
mint a szorgalom, a rend és a takarékosság. Ennek ellenére, a társadalom peremére került
elemek elleni küzdelem hosszabb távon semmiképpen sem tekinthető eredményesnek, mivel
a koldusok gyakran önszántukból szöktek el munkaadójuktól, és saját elhatározásból
biztosították az utcán kéregetve a megélhetésüket.518 A tizennyolcadik századra a koldusok a
középkorhoz képest mindinkább perifériára szorultak. A tizennyolcadik századtól kezdve a
szegényeket deviánsoknak tartották, a bűnözés és a betegségek legfőbb okozóiként
aposztrofálták. A csavargók, koldusok, szegények kapcsolattartása a települések lakóival
viszont továbbra sem szakadt meg.519
A szegények segítése az újkorban országtól, régiótól, vidéktől, felekezettől függően
igen változó módon történt. Az állami szegénygondozási rendszer mellett ebben a korban is
léteztek jótékonysági alapítványok (kórházak, szegényintézetek, árvaházak) egyéni
kezdeményezések, és nem utolsósorban a különböző felekezetek intézményhálózatai.520
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SCHEUTZ, M., „in daz brod bettlen ausgegangen” – Armut, Bettel und Armenversorgung, 119–135.
LIESE, W., Geschicte der Caritas, II, 190.
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RATZINGER, G., Geschichte der Kirchlichen Armenpflege, 469–471.
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NAGEL, Adalbert, Armut im Barock. Die Bettler und Vaganten Oberschwabens, Weingarten 1986, 26.
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FISCHER, Wolfram, Armut in der Geschichte. Erscheinungsformen und Lösungsversuche der „Sozialen
Frage” in Europa seit dem Mittelalter, Göttingen 1982, 260.
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SCHEUTZ, M., „in daz brod bettlen ausgegangen” – Armut, Bettel und Armenversorgung, 119–135.
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KOCH, Ch., Wandlungen, 209.
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2.2. A Caritas Internationalis bemutatása a kezdetektől napjainkig és aktuális
működési mechanizmusai
A

tizenkilencedik

században,

az

iparosodás

elterjedésével

és

annak

következményeként, egyre inkább terjedt a sokrétű nyomor. Aki ezen gyökeresen és
hathatósan akart segíteni, annak szaktudással és átgondoltan kellett nekilátni a feladatnak. E
célból alakultak meg sorra a Caritas-szervezetek.
Németország-szerte számos törekvés, egyesület és szervezet jelent meg a nyomor és
a szükség új formái támogatásának a felvállalására. A szociális feladatok kezelése magával
hozta annak igényét is, hogy a különféle jószándékú kezdeményezések összehangoltabban,
célszerűbben, képzettebben és rendezettebb együttműködésben munkálkodjanak.
1848-ban „Innere Mission”521 néven megalakult a protesáns diakónia központi
szervezete, a „Rotes Kreuz”522 (Vöröskereszt) interkonfesszionális segélyszervezet 1863-ban
alakul meg, míg a „Vaterlandisches Frauenverein”523 országos szervezete 1866-ban.
Franz Hitze524 és sok más német katolikus közéleti személyiség, az idők szavát
érzékelve, ismételten sürgették a nagyszámú katolikus szociál-karitatív törekvés –
egyesületek, szervezetek, csoportok – országos összekapcsolását, szövetségbe tömörülését.

521

A Johann Hinrich Wichern (1808–1881) által alapított Innere Mission (1976 óta Diakóniai Munka – Műhely)
vonatkozásában lásd UHLHORN, G., Die Christliche Liebesthätigkeit, 718–728; LIESE, Wilhelm,
Wohlfahrtspflege und Caritas im Deutschen Reich, in Deutscher-Österreich, der Schweiz und Luxemburg,
Mönchen-Gladbach 1914, 115–117.
522
1859-ben zajlott le a solferinoi csata. A kor legvéresebb harcának mondott csatája során több mint 40 ezer
sérült vagy halott katonát hagytak a csatamezőn. Henry Dunant elborzadt a látottakon; üzleti útját megszakítva a
helyi asszonyok segítségével próbált meg segíteni a sebesülteken. Dunant javaslata: minden országban létre
kellene hozni egy segélyszervezetet, amely olyan önkéntesekből áll, akik háború idején a sebesülteket ápolják,
és nemzetközi egyezményt kellene kötni a harcmezőn maradt sebesültek, valamint ápolóik védelméről olyan
módon, hogy részükre semleges státust biztosítanak. Ennek nyomán 1863-ban megalakul a Vöröskereszt.
Februárban jött létre az Ötök Bizottsága (Dunant is tagja volt), mely a mai ICRC - Vöröskereszt Nemzetközi
Bizottságának az előde. (Akkori neve: Sebesülteket Segélyező Nemzetközi Bizottság volt.)A vörös kereszt lett a
szervezet jelképe, mely a svájci zászló inverze és 1863-ban egy nemzetközi konferencia fogadott el. A
következő fontos esemény 1864, a Genfi Egyezmény létrejötte.Az alapítók kezdeményezésére diplomáciai
konferenciát rendeztek Genfben 1864. augusztus 8-28. között, melyen 16 ország vett részt.1864. augusztus 22én aláírták a harctéren megsebesült katonák körülményeinek javítására vonatkozó Genfi Egyezményt. A
mostani 4. Genfi Egyezmény a Nemzetközi Humanitárius Jog alapjait képezi. Néhány adat Henry Dunantról:
1828. május 8-án született jómódú üzletember, aki már fiatalon is fontosnak érezte a szegények segítését. 1901ben munkásságáért Nobel békedíjat kapott. 1910-ben hunyt el. Május 8-a, Henry Dunant születésnapja lett a
Vöröskereszt Világnapja. Vö. RIESENBERGER, Dieter, Für Humanität in Krieg und Frieden - Das Internationale
Rote Kreuz 1863-1977, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 23–69.
523
Geschichte des Vaterländischen Frauenvereins, Berlin 1926; KIMMLE, Ludwig (Szerk.). Das Deutsche Rote
Kreuz. Entstehung, Entwicklung und Leistungen der Vereinsorganisationen seit Abschluß der Genfer
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A Cyprian Frölich bajor kapucinus szerzetes525 1893 szeptemberében tartott beszéde
nagy feltűnést keltett, melyben

– többek között – először veti fel az országos Caritas

létrehozásának gondolatát.526
Lorenz Werthmann,527 a freiburgi püspök titkára volt az a megfelelő személyiség, aki
a német karitatív szervezetek egyesítésének, összefogásának a feladatát fel tudta vállalni és
meg tudta oldani. 1896-ban püspökének halálával Lorenz Werthmannt szabaddá tették a
Caritas érdekeinek szolgálatára és az olasz vendégmunkások lelkipásztori ellátásának
végzésére.528 Lorenz Werthmann 1897-ben Freiburg székhellyel létrehozta az első Caritas
Szervezetet „Charitas-Verbandes für das katolische Deutschland” elnevezéssel,529 melyet
1916-ban a fuldai püspökkari konferencián ismertek el.530 A második elnök, Benedikt Kreutz
idejében, 1921-ben kapta a Szervezet a ma is használatos Deutscher Caritasverband (DCV)
nevet.531
A német példára Európa-szerte alakultak országos Caritas-szervezetek, mint: 1901ben Ausztriában a „Reichsverband der katolischen Wohltätigkeitsorganisation in Österreich”;
1905-ben Svájcban a „Caritassektion”, 1922-ben a „Cseh Katolikusok Caritas-szövetsége”,
1939-ben pedig a francia „Secours Catholique”.532
Az igény a központilag szervezett egyházi karitatív tevékenységre a rákövetkező
negyedszázad során533, különösképpen az első világháborút követő nehéz időben Európaszerte úgy megnövekedett,534 hogy 1924-ben az Amsterdamban megtartott Eucharisztikus
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Világkongresszus kapcsán, a Német Caritas kezdeményezésére535, össze lehetett hívni az első
nemzetközi Caritas-konferenciát. Kilenc európai nemzeti Caritas-szervezet még ez évben
elhatározta egy nemzetközi szervezet létrehozását Luzern székhellyel, mely 1928-ban a
,,Caritas Catholica” nevet kapta.536 Az alapítók között volt az első világháború után létesült
Magyar Karitász537 is, amely 1945-ig folytatta tevékenységét, mikor is a Szövetséges
Ellenőrző Bizottság szovjet tagjának követelésére a többi katolikus világi szervezettel együtt
betiltották. A második világháború erősen megnehezítette a Svájcban székelő ,,Caritas
Catholica'” működését, úgyhogy azt be kellett szüntetni.538
A mai Caritas Internationalis létrejötte szempontjából az 1950-es Szentév új
fordulatot hozott a nemzetközi Caritas-összefogás számára. Az akkori vatikáni államtitkárhelyettes, Giovanni Battista Montini, a későbbi VI. Pál pápa kezdeményezésére Rómában
találkoztak a legfontosabb európai Caritas-szervezetek. A szeptemberben rendezett
megbeszélésen, amelyen Magyarországot az akkor már külföldre menekült Zágon József
prelátus, a Nyugaton élő magyarok apostoli vizitátora képviselte,539 döntés született a
nemzetközi Caritas-együttműködés új alapokra helyezéséről és Caritas Internationalis néven
egy, a világ valamennyi Caritas-szervezetét összefogó csúcsszerv létrehozásáról. Első
elnökévé az olasz Pontificia Opera di Assistenza, a Pápai Segélyszolgálat elnökét,
Ferdinando Baldellit, főtitkárává a dinamikus fiatal német papot, Carlo Bayert
választották.540
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Montini helyettes államtitkár a Caritas Internationalis alapító ülésének résztvevőihez
intézett levelében hármas tevékenységet jelölt meg az új szervezet céljaként: koordináció –
információ

–

reprezentáció.

A

koordináció

a

Caritas-tagszervezetek

munkájának

összefogására és egymásra hangolására vonatkozott, a reprezentáció azok képviseletét
jelentette a Szentszéknél és a különféle nemzetközi szerveknél, az információ pedig a
Szentszék, a tagszervezetek és a közvélemény tájékoztatását a Caritas tevékenységét érintő
kérdésekről. Montini levelében arra is utalt, hogy a Caritas Internationalis nem arra létesül,
hogy egyfajta ,,Szuper-Caritas'” legyen, amely a tagszervezeteket dirigálja, ellenkezőleg
rendkívül fontos, hogy a nemzeti Caritas-szervezetek megtartsák önállóságukat és cselekvési
szabadságukat.541
E szempontok figyelemmel tartásával születtek meg az új szervezet alapszabályai,
amelyek elnyerték a Szentszék jóváhagyását. A jelzett három alaptevékenység jegyében
kezdte meg a főtitkár, Carlo Bayer a szervezés munkáját, mely nem bizonyult könnyű
feladatnak, többek között azért, mert kezdetben az anyagi lehetőségek is szűkösek voltak. A
későbbi világszervezet első irodáját a Külföldi Magyar Actio Catholicának köszönhette,
amely a Szent Péter-bazilikához vezető sugárút, a Via della Conciliazione 44. alatti épületben
bérelt helyiségeiből egy apró szobát rendelkezésre tudott bocsátani.542 A legnagyobb
nehézségek abból származtak, hogy a Caritas Internationalis akkor még ismeretlen fogalom
volt, illetve sokakban – egyházi vezetőkben is – téves elképzelések alakultak ki a Szervezet
célkitűzéseit illetőleg. A tagszervezetek létszáma, az alapító ülésen részt vevő 22, szinte
kizárólag európai Caritasból kiindulva, csak lassan emelkedett.
Carlo Bayer fáradhatatlanul járta a világot, tárgyalt, szervezett, és nem nyugodott,
míg meg nem győzte a püspököket a Caritas-munka életbevágó jelentőségéről az egyház
számára. Utazásai nyomán egyre-másra alakultak Caritas-szervezetek Dél-Amerikában,
Ázsiában és Afrikában, kérve felvételüket a Caritas Internationalis tagjai közé. Mégis 15 évig
eltartott, míg létszámuk megközelítette a százat, így a koordinációs feladat megvalósításának
immár tág tere nyílt. A világ Caritasai, elsősorban a tehetősebb európaiak, szolidárisan
támogatták a Harmadik Világban létrejött testvérszervezeteket programjaik keresztülvitelében, anyagi segítséggel és szakemberek rendelkezésre bocsátása által. Egyre
gyakrabban nyílt lehetőség, főként háborús konfliktusok és természeti katasztrófák esetén, a
Caritas-szervezetek összefogása révén, nagyarányú nemzetközi segélyakciók szervezésére.543
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Az első ilyen nagyarányú kihívást a Caritas-összefogásra és az első nagy nemzetközi
segélyakcióra az 1956-os magyar forradalom jelentette. A Caritas Internationalis főtitkára,
Carlo Bayer prelátus a „Kirche in Not”544 segélyszervezet vezetőjével, Páter Werenfried van
Straatennal545 együtt, az elsők között érkezett Budapestre, hogy tájékozódjék, milyen
segítségre van szüksége a magyar lakosságnak. Felkereste Mindszenty bíborost, és vele
tárgyalta meg a segélyakció lebonyolításának részleteit.546 Elsőnek az Osztrák Caritas indított
segélyszállítmányokat a magyar főváros felé, egy részüknek sikerült is eljutnia Budapestre,
ahol főként kórházakat igyekeztek ellátni gyógyszerrel és élelmiszerrel; egy másik részét
kénytelenek voltak Győrben lerakodni, szállítmányukat a győri püspökre bízva.547
A

szovjet

csapatok

bevonulása

egy

időre

lehetetlenné

tette

a

további

segélyszállításokat. A Bécsből indított repülőgépek, amelyek vérplazmát és szérumot vittek,
nem szállhattak le Budapesten, ettől függetlenül, a Caritas Internationalis felhívására
nyomban válaszoltak az európai Caritas-szervezetek, és folyamatosan küldték segélyszállítmányaikat az Osztrák Caritas címére, amely megbízást kapott az akció koordinálására. Bayer
prelátus Bécsben létrehozott egy irodát, a ,,Caritas Internationalis Bécsi Delegációja''
elnevezéssel, amelynek vezetésével egy premontrei szerzetest, Páter Paulai Károlyt bízták
meg. Célja a nemzetközi segélyek kanalizálása, illetve Magyarország felé történő továbbítása
volt. Paulai atyának valóban sikerült már 1956 decemberében teherautószámra élelmiszer- és
gyógyszersegélyt juttatni az országba, sőt 1957 januárjában, a magyar hatóságokkal folytatott
tárgyalások eredményeként, vasúti szállítást szervezni.548
A segélyakció a következő években folytatódott, amelybe az európai Caritasok, főleg
a német, az osztrák és a svájci mellett, szimbolikusan az akkor még működő vietnami
mellett, szíriai, kenyai, és Dél-Amerikából a chilei, argentinai, brazíliai, uruguayi és perui
Caritas-szervezetek is bekapcsolódtak.549 Az 56-os magyar forradalom áldozatainak
felkarolása az ország határain kívül folytatódott.550
544

STRAATEN, Werenfried van, Wo Gott weint, Kirche in Not/Ostpriesterhilfe, Königstein 1969, 96–102.;
KOLMANN, Eva-Maria, Danke, Pater Werenfried! Ein Brief an den Speckpater, Kirche in Not/Ostpriesterhilfe,
Königstein 2005, 38–45.
545
STRAATEN, Werenfried van, Sie nennen mich Speckpater, Paulus Verlag, Königstein im Taunus 1961, 34.
546
SZIKORA József, Mi is sokat köszönhetünk neki. Kilencvenéves a "Speckpáter", az Ostpriesterhilfe alapítója,
in: Új Ember, 2003.01.19 , LIX. évf. 3. (2842.)
547
HASLINGER, Peter, Hundert Jahre Nachbarschaft. Die Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn 18951994. Frankfurt/M. 1996, 43.
548
CARITAS INTERNATIONALIS, 1965-1992 közötti iratok, Egyházkormányzati iratok, Kalocsai Érseki Levéltár.
549
HEIDRICH, Chr., Carlo Bayer, 170–174, 178, 182–186.
550
A szovjet harckocsik bevonulása és az azt követő rémuralom elől százezrek menekültek Nyugatra,
mindenekelőtt Ausztriába, amely bár egy ilyen áradat fogadására semmiképp se volt felkészülve, senkit sem
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A Caritas Internationalis az évek során világszervezetté nőtte ki magát, az első
nagyszabású

nemzetközi

segélyakciót

követő

években

három

irányban

fejlődött:

mindenekelőtt rohamosan növekedett nemzeti tagszervezeteinek száma, főleg az ún.
Harmadik Világ – Afrika, Ázsia és Latin-Amerika – országainak csatlakozásával;
ugyanakkor egyre szorosabbá vált az együttműködés az ENSZ különféle kormányközi
szervezeteivel; végül – ezzel párhuzamosan – kialakultak azok az alapelvek, amelyek
tevékenységét a jövőbeli akciók során irányítani voltak hivatottak.
A

tagszervezetek

számának

növekedése

szükségessé

tette

a

szervezett

decentralizációt: a Caritas Internationalis 1962-ben megtartott VI. közgyűlése, egy előzetes
határozatnak megfelelőn, nagyjából a kontinentális felosztást követve, régiókra tagolódott,
minden régió élére egy-egy helyettes elnököt választva. A Harmadik Világ mint új Caritasmunkaterület, szükségessé tette az egyre szakszerűbb foglalkozást a fejlődésben lévő
országokkal és ebből kifolyólag a fejlődés elősegítésének problematikájával. Ennek
következtében a Caritas Internationalis alapszabályaiban lefektetett célkitűzések közé –
amilyen a szociális munka és a katasztrófasegély – bekerült a fejlődés előmozdítása is.551
Az ENSZ különféle kormányközi szervezeteivel való együttműködés ezekben az
években kezdett konkrét formákat ölteni. Különösen említésre méltó példa erre az ENSZ
élelmezési világszervezete, a FAO552 által 1959-ben indított ,,Hadjárat az éhség ellen”.
Ennek előkészítésében a Caritas Internationalis aktívan részt vett, be is választották mint
egyetlen katolikus szervezetet, az akciót irányító tanácsadó bizottságba, és attól fogva az
alatt megszervezték a menekültek elhelyezését. Ennek kapcsán híressé vált az ún. ,,Vendégfogadó-akció”,
amelyből a Caritas Internationalis is kivette részét: százszámra béreltek ki az ország minden tartományában kis
vidéki fogadókat, hogy a sokgyermekes családokat és időseket kivonják a nagy menekülttáborok
atmoszférájából, és elviselhető körülmények közé kerüljenek addig is, amíg sorsuk végleges megoldást nyer,
akár egy ausztriai letelepedés, akár más országba való kivándorlás által. HEIDRICH, Chr., Carlo Bayer, 174–175.
551
CARITAS INTERNATIONALIS, Nos valeurs directrices, principes, structures de travail et mecanismes
d’intervenion dans les situations d’urgence majeures. Roma 2002; Working for Reconciliation: A Caritas
Handbook, Roma 2001; The Strategic Plan of Caritas Internationalis, Roma 2002; The Caritas Partnership Guiding Principle,s Roma 2003; CARITAS INTERNATIONALIS, Leaflet - Who we are, Roma 2004.
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együttműködés rendszeresé vált. Ugyanez mondható az UNESCO-val553, az UNHCR-rel554,
vagyis az ENSZ Menekültügyi Szervezetével, a WHO-val, azaz az Egészségügyi
Világszervvel555, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatallal (ILO)556 fenntartott kapcsolatokra;
ezek a Caritas Internationalist tanácsadói státussal ruházták fel, ezzel is kifejezésre juttatva a
Szervezet munkája iránti elismerést.
A Caritas-szervezetek tevékenysége világszerte – a szociális, karitatív és fejlődést
elősegítő munka területén, valamint a katasztrófák esetében szervezett segélyakciók révén –
számos tapasztalattal gazdagította a Caritas Internationalist. Ezekből kristályosodtak ki azok
az alapelvek, amelyek munkáját irányították, és azokat ma is jellemezik. Néhány ezek közül:
,,A segítségnyújtásnál az egyetlen kritérium a nagyobb szükség” – más szóval sem a vallási,
sem a faji, sem a világnézeti vagy nemzeti hovatartozás nem alapvetően mérvadó; ,,Segítség
gyámkodás nélkül” – vagyis úgy kell segíteni, hogy a megsegített ne érezze magát
megalázva, hanem emberi méltóságában megerősítve. A segítés alapelvei között rendkívül
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UNESCO – (angol: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (Egyesült Nemzetek
Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete). Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezetének létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 4-én húsz állam írta alá. Célja
nemzetközi béke és biztonság fenntartása a nemzetek közötti nevelésügyi, tudományos és kulturális kapcsolatok
fejlesztésével. Jelenleg 191 nemzet a tagja. Központja Párizs, Franciaország, itt székel a Végrehajtó Tanács és
Titkárság, valamint itt tartják a Közgyűléseket is. Több mint 50 szervezete van a világ különböző részein. Partnerei a tagállamok kormányzati és nem kormányzati szervezetei, amelyeket a párizsi UNESCO titkárság a
tagállamokban működő nemzeti bizottságokon keresztül ér el. Vö. L’Unesco a 60 ans, in: Le Nouveau Currier
2005.
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Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) 1951. január 1. óta működik, és a háború, etnikai, vallási
feszültségek vagy gazdasági okok miatt szülőföldjük elhagyására kényszerített személyek és népcsoportok
ügyével foglalkozik. Az utóbbi öt és fél évtizedben a Menekültügyi Főbiztosság világszerte több mint 50 millió
menekültnek segített újrakezdeni az életet, védelmet nyújt nekik, amelyből erőt meríthetnek a jövőhöz.
Tevékenységéért a szervezet 1954-ben és 1981-ben megkapta a Nobel-békedíjat. Vö. Operations Management
Handbook for UNHCR's Partners, Geneva 2003, 2.
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Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) az Egyesült Nemzetek Szervezetének
egyik szervezete, a nemzetközi közegészségügy koordináló hatóságaként működik. Székhelye a svájci Genf
városban található. A szervezet alapokmánya 1948. április 7-én lépett életbe: ez a nap azóta az Egészségügyi
Világnap. A WHO a felhatalmazását és forrásait döntő mértékben a Nemzetek Szövetsége Egészségügyi
Szervezetétől (Health Organization, HO) örökölte. A szervezet kiterjedt segélynyújtási, kutató- és irányítási
tevékenységet végez az egészségvédelem minden területén, különösen a fertőző betegségek, a járványok, a
gyermekbetegségek, a szív- és keringési zavarok, a rák és az AIDS okainak feltárása, a betegségek természete,
megelőzése és gyógyításuk terén. Munkájában 193 állam (2007) vesz részt. Vö. Constitution of the World
Health Organisation, Geneva 1946.; KAPRIO, Leo A., Forty years of WHO in Europe: the development of a
common policy, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 1991, 23.
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A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (International Labour Organization – ILO) 1919-ben alapították,
alapokmánya a versailles-i szerződés része. 1946-ban az ILO vált az ENSZ-hez társult első szakosított intézménnyé. Az ILO azon munkálkodik, hogy a dolgozó emberek számára elősegítse a társadalmi igazságosságot
mindenütt. Nemzetközi munkaügyi politikát és programokat dolgoz ki, hogy előmozdítsa a munka- és
életkörülmények javítását; nemzetközi munkaügyi szabványokat készít, amelyek a nemzeti hatóságoknak
irányelvként szolgálnak e politika megvalósítása során; széles körű technikai együttműködési programot hajt
végre, hogy segítse a kormányoknak az említett politika hatékony gyakorlati alkalmazását; továbbá képzést,
oktatást és kutatást folytat a fenti erőfeszítések előmozdítása érdekében. Az ILO egyedülálló a világszervezetek
közt abban, hogy politikája kialakításában a dolgozók és munkáltatók képviselőinek a kormányokéval azonos
beleszólása van. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal a Szervezet állandó titkárságaként szolgál. Vö. BAGÓ
József, A foglalkoztatáspolitika nemzetközi normái, in: Szocháló, 2003. szeptember 1, 9.
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fontos az öntevékenységre serkentés és ehhez az alapfeltételek megteremtése. A Harmadik
Világban végrehajtott katasztrófa-segélyakciók tanulsága volt, hogy ezek nem szűnhetnek
meg az első segéllyel, hanem folytatódniuk kell, átalakulva fejlődési segélyezéssé, másként a
segélyakciók hosszú távon hatástalanná válnak. Ez azonban feltételez jól működő helyi
szervezeteket, jól működő Caritas-szervezet viszont nem lehet meg jól képzett munkatársak
nélkül. A munkatársképzés és a lakosság bekapcsolása döntően fontos feladat. Ilyen és
hasonló felismerések nyomták rá bélyegüket a Caritas Internationalis és tagszervezetei
munkájára az elkövetkező időben, és tették lehetővé, hogy szembenézzen az egyre szaporodó
feladatokkal és kihívásokkal.557
A 60-as évek három síkon jelentettek kihívást az egyre erősödő Caritas Internationalis
számára: az egyik a már jelzett megnyílás a fejlődésben lévő országok felé, a másik a lassú és
óvatos közeledés a kommunista blokk országai részéről a Nyugat felé és fordítva, és végül,
mindkét tendenciát magában foglalva, a II. Vatikáni Zsinat eseménye, annak minden
következményével.
– A Harmadik Világ: amint erősödött világszerte a gyarmatok törekvése az
önállóságra és ezzel a Harmadik Világ politikai befolyása, úgy szembesült a Caritas
Internationalis is ezeknek az új államoknak szociális és egészségügyi, kulturális és gazdasági
problémáival; ezek megoldására alakultak egyre-másra a helyi Caritas-szervezetek,
természetesen a már működő – főleg európai – testvérszervezetek hathatós anyagi, szakértői
és organizációs támogatásával. Ugyanebben az időben indult el a jómódú országok
keresztény egyházain belül az a mozgalom, mely kifejezetten a fejlődés támogatására
irányult. A német püspöki kar például Frings kölni bíboros kezdeményezésére 1959-ben
MISEREOR558 néven szervezetet létesített, amelynek feladata lett a fejlődés elősegítése és
támogatása a Harmadik Világ országaiban. Ehhez az anyagi alapot az évről évre rendezendő
nagyböjti gyűjtés volt hivatva biztosítani. A német példát egymás után követték más európai
országok püspökei, de hasonló kezdeményezések a protestáns egyházak részéről is
napvilágot láttak. Ennek konkrét következménye a Caritas Internationalis és tagszervezetei
részére abban nyilvánult meg, hogy az eddigi munkaterület, ha elméletben nem is, de
gyakorlatban szükségszerűn leszűkült, tekintve, hogy a fejlődés elősegítésére rendelkezésre
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HEIDRICH, Chr., Carlo Bayer, 182–186.
A Brot für die Welt, a Misereor és az Evangelische Missionswerk (EMW) olyan akciókat finanszírozott
Délen, amelyek egyértelműen a felszabadítási teológia alapján tájékozódtak és rendszerkritikusak voltak.
DUCHROW, Ulrich, Christenheit und Weltverantwortung, Klett-Cotta, Stuttgart 1983.; DUCHROW, Ulrich,
Lehetséges az igazságosság? Európa a világrendszerben 1492–1992, Gaja Egyesület, Székesfehérvár 1993.
(Ford. GROMON András); vö. SOMORJAI Ádám (Ford.), Éhezés a világban. Kihívás mindannyiunk számára: a
szolidáris fejlődés, Cor Unum Pápai Tanács, Budapest 2002, 74.
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álló tetemes összegek felett nem a Caritas, hanem az újonnan létesült szervezetek
disponáltak, és ezzel de facto magukhoz rántották a fejlődési segély monopóliumát,
meghagyva

a

Caritas-szervezeteknek

a

szociális-karitatív

munka

területét

és

a

katasztrófasegélyt. Ezek a nagyböjti akciók néhány év leforgása alatt nemzetközi
szervezetben tömörültek (CIDSE – Coopération Internationale pour le Développement et la
Solidarité, Bruxelles)559 a Caritas Internationalistól függetlenül.
Ez nem könnyen áthidalható törést okozott, és egyfajta versengést váltott ki. A
felmerült nehézségek elhárítására a két szervezet évekre elhúzódó megbeszéléseket tartott,
amelyek eredményeként végül is sikerült együttműködési megállapodásra jutni.560
– Keleti politika (Ostpolitik): az 1956-os magyar forradalom áldozatainak
megsegítésére indított nemzetközi segélyakció lebonyolítására és koordinálására létesített
bécsi iroda, amely ,,Caritas Internationalis, Delegation Wien” néven működött,
természetszerűleg kiterjesztette tevékenységét más, a kommunista impérium alatt élő,
elsősorban kelet-európai egyházak megsegítésére. Ennek lehetővé tételére a német és osztrák
püspökök közös anyagi alapot létesítettek. Az akcióba bekapcsolódott a hasonló céllal,
röviddel a második világháború vége után, a holland premontrei atya, P. Werenfried van
Straaten által létrehozott ,,Ostpriesterhilfe – Kirche in Not” segélyszervezet is. Az említett
bécsi delegáció feladata volt a Magyarországra, Csehszlovákiába és Romániába irányuló
segítségnyújtás, míg a jugoszláviai program lebonyolítását a Caritas Internationalis római
központjából intézte annak főtitkára, Carlo Bayer prelátus. Miután főtitkári tisztéről
lemondásra kényszerült, székhelyét 1971-ben Bécsbe tette át, ahol a német és osztrák
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NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI ÉS SZOLIDARITÁSI KOOPERÁCIÓ (lat. Populorum Progressio, ang.
International Cooperation for Development and Solidarity, fr. Coopération internationale pour developpement
et la solidarité, CIDSE, ném. Internationale Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Solidarität): a fejlett
országokban a katolikus fejlesztési szervezeteknek a harmadik világ irányában kifejtett munkájának
koordinálására létrehozott szervezet. 1965. XI. 18-án alapították Rómában International Cooperation for SocioEconomic Development (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Sozial-Wirtschaftliche Entwicklung) néven.
1981-ben vette fel a Nemzetközi Fejlesztési és Szolidaritási Kooperáció nevet. Székhelye: Brüsszel (Belgium).
Információt közvetít, főleg a fejlett országok közvéleményének mozgósítására, ill. továbbképzéseket szervez.
Évente több ezer fejlesztési projekthez (harmadik világbeli szervezetekkel közös tervekhez is) nyújt szervezési,
pénzügyi vagy lobbi-támogatást. Konzultatív tagja ENSZ-szervezeteknek (ECOSOC, FAO, UNCTAD);
együttműködik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR), az Európai Közösséggel, a Nemzetk.
Fejlesztési Bankkal, valamint katolikus, illetve protestáns szervezetekkel (Nemzetközi Katolikus Szervezetek
Konferenciája, Caritas Internationalis, Szeretetszolgálat Nemzetközi Szövetsége, Misereor, „Cor Unum” Pápai
Tanács, Európai Protestáns Fejlesztési Szervezetek Szövetsége [APRODEV]). Tagsága 14 szervezet 12 európai
és észak-amerikai országban (1990), a fejlesztéseket támogató kanadai, francia, brit, holland, osztrák, belga,
skót, írországi központok. Vö. Yearbook of International Organizations, Bruxelles 1993, 840.
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Vö. QUINLAN, Robert, C.I.D.S.E. An Entity for Cooperation of Catholic Assistance to Developing Countries,
Genf 1968, 22.

137

püspökök megbízásából, egy új szervezet, az ,,Europäischer Hilfsfonds (EHF)''561 – ,,Európai
Segélyalap” – élén folytatta tevékenységét a vasfüggöny mögötti egyházak támogatására,
kiterjesztve azt Lengyelországra is, amelyről addig – az NDK-val együtt – a Német Caritas
gondoskodott. E segélyakció révén, amely a notóriusan valutahiányban szenvedő
kommunista országok számára nem csekély gazdasági előnyöket jelentett, az egyházak
kilátásai a túlélésre jelentősen megnövekedtek. Azok között a faktorok között, amelyek az
enyhülés korszakában s ezt követően az egyház öntudatának megerősödésében szerepet
játszottak, a Caritas Internationalis közvetett befolyása is meghatározó volt.562
– A II. Vatikáni Zsinat, XXIII. János pápa szándékának megfelelően, az egyházi
megújulást, az ,,aggiornamentót”563 volt hivatva szolgálni, ennélfogva mindvégig a
lelkipásztori szempontok álltak a tanácskozások előterében. Ennek megfelelően az egyház
diakóniai szolgálatára is számos utalás került be a zsinati dokumentumok szövegébe, köztük
az állandó diakonátus intézményének bevezetése, illetve felújítása.564 Az egyház szervezett
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A német katolikusok már a hidegháború éveiben támogatták Közép- És Kelet-Európa egyházait, amikor is
ilyen segítség csak titokban volt lehetséges. 1970-ben alakult meg Bécsben az Europäische Hilfsfonds (EHF),
amelyen keresztül a német és osztrák püspökkari konferencia segítette a keleti szomszédos országokat. A
változás után, majdnem egyik napról a másikra, újabb lehetőségek adódtak arra, hogy Németország a
vészhelyzetben lévő emberek mellé állhasson. A Renovabis alapítására a Német Katolikusok Központi Bizottsága tett javaslatot. Akciót hirdettek, ahogyan az alapító okmányban áll, „a német katolikusok válasza a volt
keleti blokk országainak társadalmi és vallási újrakezdésére a kommunista rendszer összeomlása után”. Az
1992-es Német Püspökkari Konferecia által fogalmazott „Vezérgondolatok egy partnerségi akcióhoz a katolikus
németek részéről a Kelet és Nyugat közti európai szolidaritásért” kiadványában ezt mondja: „A németországi
katolikus keresztények számára az európai szolidaritás egy újabb nagy feladata áll, amit csak úgy lehet
véghezvinni, ha sok nő és férfi, család, csoport, szervezet és közösség tevékenyen bekapcsolódva, széleskörű
szolidaritási mozgalom teljesedik ki. Nagylelkű pénzügyi és tárgyi támogatásról, személyes együttműködésről,
tapasztalatcseréről és dialógusról van szó, sokrétű feladatokról, amelyek bátorságot, kitartást, újítást és
kreativitást követelnek meg.” 1993 márciusában a német katolikus püspökkari konferencia megalakította a
Renovabis Segélyszervezetet, mint a német katolikusok szolidaritási akcióját a közép- és kelet-európai emberekkel, mely 1993. május 4-én állt először a nyilvánosság elé. A plébániákhoz, egyházmegyékhez, szervezetekhez és a sajtóhoz információs anyagot küldtek az akcióról. A Kath. Hilfswerk római és bécsi irodája 1972ben Europäischer Hilfsfonds néven egyesült és a továbbiakban Bécsben működött. A Caritas Internationalis
néven közismert szervezet lényegében osztrák és német egyházi segélyeket közvetített, és tevékenységében
fontos szerepe volt 1971-ig Paulai Károlynak, majd az ő halála után Valentiny Géza lett a bécsi iroda egyik
vezetője. A Caritas segélyezettjei lehettek papok, ők általában nyugdíjkiegészítést, jövedelemkiegészítést vagy
munkájuk megkönnyítésére autót kaptak, de az egyes plébániák, intézmények (egyházi iskolák, szemináriumok)
is támogatáshoz juthattak pl. épületfelújítás, vagy ritkábban szociális segély címén. Vö. Studia Religiosa
(Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára), Bába és Társa Kiadó, Szeged, 1998, 104.;
<http://www.renovabis.de/ueber_uns/geschichte.shtml> (2007.08.20.);
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HEIDRICH, Chr., Carlo Bayer, 173–174., 215–217.
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WILTGEN, R. M., A Rajna a Tiberisbe ömlött. A II. Vatikáni Zsinat története, SZIT, Budapest 1998, 62.
564
29. – (A diákonusok) A hierarchia alsó fokán állnak a diákonusok. Ők „nem papságra, hanem szolgálatra”
kapják a kézfeltételt. Szentségi kegyelemben megerősödve szolgálnak Isten népének a liturgia, az ige és a
szeretet diakoniájában, a püspökkel és papi testületével közösségben. A diákonus feladata, ha az illetékes
hatóság megbízza vele, hogy ünnepélyesen kiszolgáltassa a keresztséget, őrizze és kiossza az oltáriszentséget,
az egyház nevében eskessen és megáldja a házasulókat; elvigye a szent útravalót a haldoklóknak, Szentírást
olvasson a híveknek, oktassa és buzdítsa a népet, vezesse a hívek istentiszteletét és imádságát, kiszolgáltassa a
szentelményeket és temessen. A diákonusok merüljenek el a tevékeny szeretet és az oltárszolgálat munkáiban,
és emlékezzenek meg Szent Polikárp intelméről: „Legyetek irgalmasok, serények! Éljetek annak az Úrnak
igazsága szerint, aki mindenkinek szolgája lett.” A felsorolt tennivalók az egyház életében nagyon szükségesek.
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karitatív-szociális tevékenysége első ízben kapta meg az egyház tanítóhivatalától a hivatalos
elismerést és bátorítást, nemcsak a helyi szeretetszolgálatra, hanem a bekapcsolódásra a
nemzetközi munkába és az ökumenikus síkon történő együttműködésre is. Ezáltal a Caritas
Internationalis eddigi célkitűzései és fejlődésének tervbe vett további iránya elnyerték –
legmagasabb helyről – azt a szentesítést, amelyre mint érvre szüksége volt, hogy munkáját –
különösen a Harmadik Világban – eredményesen folytathassa.
A zsinati dokumentumok természetesen irányelveket és elvárásokat is tartalmaznak,
melyek hatalmas kihívást is jelentettek a Caritas Internationalis számára. A Zsinatot követő
évek tevékenysége és a Szervezet fejlődése igazolja, hogy a kihívásokra válaszolni tudott,
nemcsak a nemzetközi munka, az ENSZ szerveivel való együttműködés, különösképpen a
nemzetközi katasztrófasegély terén, hanem a kommunista elnyomás alatt szenvedő országok
egyházainak támogatása és az ökumenikus összefogás irányában történő megnyílás
elősegítésének síkján is. A feladatok megsokszorozódása szükségessé tette a munkatársak
számának növelését és nagyobb irodahelyiségek keresését, így 1967. október 1-jével a
Caritas Internationalis átköltözhetett a Róma ,,Trastevere” nevű negyedében fekvő vatikáni
épület, a Palazzo San Callisto földszintjén rendelkezésére bocsátott helyiségekbe.565
Székhelye, jóllehet nem vatikáni intézmény, ma is ott van számos, a Zsinatot követően
létrehozott vatikáni szerv között.566
A fejlődés további állomásai szempontjából a II. Vatikáni Zsinatot követő tíz
esztendő sorsdöntő volt a Caritas Internationalis életében: sikerek és megrázkódtatások
követték egymást. Az elismerést érdemlő eredmények közül mindenekelőtt az 1966-ban
Indiában kitört éhínség áldozatainak megsegítésére szervezett akciót lehet kiemelni. Miután a

Számos vidéken viszont nemigen lehet mindet elvégezni a latin egyház ma érvényes fegyelme miatt. Ezért a
jövőben helyre lehet állítani a diákonátus mint az egyházi hierarchia sajátos és állandó fokozatát. A különféle
területeken az illetékes püspöki karokra tartozik, hogy – a pápa jóváhagyásával – eldöntsék: hasznos-e és hol
hasznos diákonusokat beállítani a lelkek gondozásába. A római pápa hozzájárulásával diákonussá lehet
szentelni érettebb korú házasembereket is, de alkalmas fiatal férfiakat is; rájuk azonban továbbra is maradjon
érvényben a cölibátus törvénye. Lumen Gentium; Ahol a püspöki kar alkamasnak ítéli, vissza kell állítani a
diakonátus rendjét, mint állandó életformát az egyházról szóló konstitúció útmutatása szerint. Hasznos lesz
ugyanis, ha azok a férfiak, akik ténylegesen diákonusi szolgálatot teljesítenek, mert mint katekisták, az isteni
igét hirdetik, a plébános vagy a püspök nevében a távoleső keresztény közösségeket vezetik, a szociális és
karitatív szervezetekben a jótékonyságot gyakorolják, megerősödjenek az apostoloktól áthagyományozott
kézfeltétel által, és közelebb lépjenek az oltárhoz, hogy a diakonátus szentségi kegyelmeivel hatékonyabban
tölthessék be tisztüket. Ad Gentes; 17. – (A diakonátus és a kisebb rendek) A zsinat azt kívánja, hogy az állandó
diakonátus intézményét állítsák vissza ott, ahol már feledésbe ment, és így támadjon új életre a keleti
egyházakban az egyházi rend szentségének ősi fegyelme. Orientalium Ecclesiarum, in: CSERHÁTI József, dr.–
FÁBIÁN Árpád, dr. (Szerk.), A II. Vatikáni Zsinat tanítása, Budapest 1975, 61, 288, 361.
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legtöbb nemzetközi segélyszerv nagy mennyiségű élelmiszert küldött az éhínség által sújtott
vidékekre, kiderült, hogy helyben hiányoznak a segély elosztásához szükséges teherautók. A
Caritas Internationalis tagszervezetei segítségével mintegy 100 teherautót vásárolt, és –
miután VI. Pál pápa a Szent Péter téren ünnepélyes aktus keretében megáldotta őket –
Indiába szállította, és így lehetővé tette a segélyek akadálytalan továbbítását az éhező
lakossághoz.

567

Az akció külön érdekessége annak ökumenikus jellege volt. A Caritas

Internationalis és a Genfben székelő Egyházak Ökumenikus Tanácsa (EÖT)568 első ízben
fordult közös felhívással elsősorban a keresztényekhez, melynek eredményeként több millió
dollár jött össze; felhasználásáról szintén közös döntés született: a gyorssegély mellett ,,200
kút akció” címen hosszú távú program kivitelezésére került sor a lakosság ivóvízzel való
ellátására és az öntözéses termelés biztosítására, amelybe bekapcsolódtak az indiai katolikus
és protestáns segélyszervek is.569
Az indiai segélyakció még javában folyt, amikor a Caritas Internationalisnak egy
újabb és addigi történetében legnagyobb kihívással kellett megbirkóznia, ezúttal Afrikában.
A legnépesebb afrikai országnak, Nigériának570 az ibo törzs által lakott keleti tartománya
Biafra néven önálló államot akart létrehozni, melyet Nigéria kormánya minden eszközzel
igyekezett megakadályozni. Biafra közel három évig állt ellen a jól felszerelt nigériai haderő
túlerejének, amely többek között a lakosság kiéheztetésével akarta megtörni az ellenállást.571
A Caritas Internationalis nem nézhette tétlenül ártatlan gyermekek, öregek és betegek
tízezreinek pusztulását, annál is inkább, mert a Nemzetközi Vöröskereszt, alapszabályai
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Vö. VI. PÁL pápa, ANGELUS, 1966. február 27., vasárnap.
<http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/angelus/1966/documents/hf_p-vi_ang_19660227_it.html> (2007.
július 20.)
568
EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA (ang. World Council of Churches), ÖKUMENIKUS VILÁGTANÁCS: a
protestáns ökumenikus mozgalom világméretű szerve. Az ökumené igényének fölerősödése indította el a
protestáns egyházakban a Gyakorlati Kereszténység és a Hit és Egyházalkotmány mozgalmakat. 1937: merült
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Az egyházak képviselői 1938. V. 9-12. között Utrechtben fogalmazták meg az Egyházak Világtanácsa
tervezetét. Elnökké William Temple-t, főtitkárrá Willem Visser't Hooft-ot választották. Fölszólították csatlakozásra az egyházakat, s 1941-ben nagygyűlést terveztek. A háború ellenére az egyházakkal való kapcsolatfölvétel folytatódott. Az Egyházak Világtanácsának 1. nagygyűlése 1948. VIII. 23-án Amsterdamban ült össze
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mozgalmak. Az Egyházak Világtanácsa kapcsolatokat tart a nemzeti egyházakkal, az egyházak világszövetségeivel és az ökumenikus szervezetekkel. Vö. KRÜGER, Hanfried és mások (Szerk.), Ökumene Lexikon,
Frankfurt a.M. 1985, 902.
569
Intercaritas (a Caritas Internationalis értesítője), Róma 1966. márc.–ápr., máj.–aug.
570
FORSYTH, Frederick, The Biafra story, Penguin Books, Baltimore 1969, 38.
571
DAVIS, Morris, Audits of International Relief in the Nigerian Civil War: Some Political Perspectives, in:
International Organization, 29. kötet, 2. sz. (1975, tavasz), 501-512.

140

értelmében, csak az illetékes kormány engedélyével léphetett volna közbe, amit Nigéria
kereken megtagadott. A Caritas Internationalist ilyen szabályok nem kötötték. Főtitkára,
Carlo Bayer kezdeményezésére, VI. Pál jóváhagyásával és támogatásával, megmozdult a
világ közvéleménye. A segélyakcióban kezdetben csak a Caritas Internationalis és
tagszervezetei vettek részt, hamarosan azonban csatlakoztak a német, skandináv és amerikai
protestáns segélyszervezetek is. Az EÖT diplomáciai bonyodalmak elkerülésére tartózkodó
álláspontra helyezkedett.572 ,,Joint Church Aid”, ,,Közös Egyházi Segély” néven ökumenikus
munkacsoport jött létre egy légi híd megszervezésére, tekintve, hogy Biafrát sem a tenger
felől, sem a szárazföldről nem lehetett megközelíteni. A támaszpont az Atlanti-óceánban
fekvő portugál sziget, Sao Tomé lett. Innen indultak a Joint Church Aid által vásárolt
szállítógépek minden éjszaka a körülzárt enklávéban sebtében hevenyészett repülőtérre,
élelmiszerrel, gyógyszerrel megrakodva. A Caritas Internationalis és a vele a Joint Church
Aid keretében együttműködő szervezetek másfél éven át folytatták – Biafra kapitulációjáig –
ezt az akciót.
A statisztikai adatok mindennél beszédesebbek: 5309 berepüléssel összesen 60 325
tonna segélyszállítmányt sikerült az éhező lakossághoz eljuttatni. Biafrában 1944 élelmezési
központ gondoskodott naponta 14 millió személy ellátásáról, 197 kórházban és ambulancián
104 000 beteget gyógyítottak, és további 970 000 személy részesült egészségügyi ellátásban
az egyházak által szervezett orvosi teamek részéről. Ezenkívül 2,25 millió személyt oltottak
be himlő és 900 000 gyermeket kanyaró ellen. A Sao Toméba üresen visszarepülő gépek
3500 gyermeket vittek a szigetre, hogy megmentsék őket a biztos haláltól. A segélyakció
összes kiadásai 350 millió márkára becsülhetők.573
Nigéria kormánya a győzelem után a Vatikánt és a Caritas Internationalist politikai
beavatkozással vádolta. További bonyodalmak elkerülésére Bayer prelátus lemondott
főtitkári tisztjéről, és a német és osztrák püspökök megbízásából 1971-ben Bécsben átvette a
Kelet-Európa felé irányuló segélyakció irányítását.574
Carlo Bayer távozása komoly megrázkódtatással járt a Caritas Internationalis
számára. Évekbe telt, míg az új elnök, a Hongkongban működő német prelátus, Carl Vath
megválasztásával párhuzamosan sikerült megfelelő főtitkárt találni a paraguayi ügyvéd,
Emilio Fracchia személyében. Ettől fogva a Caritas Internationalis belső problémái
rendeződtek. 1975-ben a Német Caritas elnöke, Georg Hüssler prelátus került a Szervezet
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élére, aki éleslátásával, fáradhatatlan munkájával és megnyerő modorával új lendületet adott
a Caritas Internationalis tevékenységének.575
A Szentszék a maga részéről is hozzá akart járulni a felmerült problémák
megoldásához, és elő akarta mozdítani az egyház karitatív-szociális tevékenységének
koordinációját. Ez a szándék vezetett 1971-ben a ,,Cor Unum” – ,,Egy Szív” – nevű Pápai
Tanács megalapításához.

576

VI. Pál ezáltal nem az egyes tagszervezetek tevékenységébe

akart beleszólni, hanem azok együttműködését és a Szentszékkel való kapcsolatait akarta
erősíteni. A Caritas Internationalis II. János Pál pápa szerint is a tagszervezetek között ,,első
helyen áll''.577 Ezt igazolja többek között az a tény is, hogy a katolikus segélyszervek között
az egyetlen, amely a Vatikán egy területenkívüliséget élvező épületében nyert elhelyezést.
1975-ben a Caritas Internationalis örömmel és hálával tekinthetett vissza huszonöt
éves múltjára.578 Hőskorának is nevezhetnénk, mert ez az időszak magában foglalja egy
kialakulófélben lévő világszervezet minden problémáját, küzdelmét és eredményét. Az azóta
eltelt évtizedek során egyre inkább megfogalmazódott identitása, helye az egyház diakóniai
küldetésében, egyre világosabban körvonalazódtak szervezeti és működési struktúrái, s egyre
hatékonyabb és elismertebb lett jelenléte az emberiség, a világ problémáinak megoldásában.
A Nemzetközi Vöröskereszt mellett a Caritas Internationalis a világ legátfogóbb és
leghatékonyabb segélyszervezete, több mint 200 országra kiterjedő 167 tagszervezetével.579
A Caritas Internationalis aktuális működési mechanizmusai
A Caritas Internationalis a világ nemzeti Caritas-szervezeteit csoportosítja, székhelye
a Vatikánban van. Célja az információcsere és az együttműködés szociál-karitatív téren,
információkkal rendelkezik az emberiség általános helyzetéről, közreműködést kér az
Európai Caritastól és a többi Caritas-tagszervezettől.580

575

DEUTSCHER CARITASVERBAND, Menschlichkeit als Spiritualität. Georg Hüssler zum 85. Geburtstag, Herder,
2006, 48.
576
ARS CARITATIS. Nel trentesimo anno di fondazione del Pontificio Consiglio "Cor Unum", Cittá del
Vaticano, 1971–2001.
577
II. JÁNOS PÁL pápa beszéde - Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti alla XII Assemblea Generale
della «Caritas Internationalis» Lunedí, 30 maggio 1983.<http://www.vatican.net/holy_father/ john_paul_ii/
speeches/1983/ may/documents/hf_jp-ii_spe_19830530_delegati-caritas_it.html > (2007. július 21.)
578
VI. PÁL pápa beszéde – Discours du pape Paul VI aux participants á la Xéme Assemblée Générale de la
«Caritas Internationalis» Vendredi 16 mai 1975. < http://www.vatican.net/ holy_father/paul_vi/ speeches/1975
/documents /hf_p-vi_spe_19750516_caritas-internationalis_fr.html > (2007. július 21.)
579
Globalising Solidarity, Caritas Internationalis Activities Report 2003-2007, 39.
580
Vö. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA, Adatok és tevékenységek 1996, Bukarest 1996, 3.

142

Ma a Szervezet, a maga világot átfogó tagszervezet-hálózatával, nemcsak a katolikus
egyház részéről élvez teljes bizalmat, amennyiben nagy részben rajta keresztül nyilvánul meg
annak Krisztustól kapott szeretetszolgálati, diakóniai küldetése, hanem önzetlen és
lelkiismeretes munkája révén kivívta az Egyesült Nemzetek, a kormányok, a hasonló jellegű
humanitárius szervezetek osztatlan elismerését is. Frank Miklós581 szerint a Caritas
Internationalis jelzi az egyház e szeretetszolgálati küldetésének negyedik dimenzióját.582
Szervezeti felépítése szerint a Caritas Internationalis legfőbb döntéshozó szerve a
négyévente összeülő ,,General Assembly” – az általános nagygyűlés vagy közgyűlés, mely
választja az elnököt, a regionális alelnököket, valamint a pénztárost, és jóváhagyja a
végrehajtó bizottság tagjainak a regionális csoportok által történt jelölését. A főtitkárt a
végrehajtó bizottság nevezi ki.583
A Caritas Internationalis elnökei 1951–2002 között:584
Msgr. Ferdinando Baldelli (Olaszország)

1951–1962

S.E. Cardinal Raoul Silva Henriquez (Chile)

1962–1965

Msgr. Jean Rodhain (Franciaország)

1965–1972

Msgr. Charles Vath (Németország - Hong Kong)

1972–1974

S.E. Msgr. Aloisio Lorscheider

1974–1975

(ideiglenes, Msgr. Vath halálát követően)
Msgr. Georg Hussler (Németország)

1975–1983

S.E. Cardinal Alexandre Do Nascimento (Angola) 1983–1991
Msgr. Affonso Felippe Gregory (Brazília)

1991–1999

S.E. Msgr. Fouad El Hage (Libanon)

1999–2005

581
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megszervezésénél a német, illetve osztrák modellnek nevezhető szervezeti megoldást válasszák, amely a
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Újjászervezése, 3.
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Denis Viénot (Franciaország)

2005–

A Caritas Internationalis főtitkárai 1951-2002 között:
Msgr. Carlo Bayer (Németország)

1950–1970

Dr. Emilio Fracchia (Paraguay)

1972–1983

Mr. Gerhard Meier (Svájc)

1983–1995

Mr. Luc Trouillard (Franciaország)

1995–1999

Mr. Duncan MacLaren (Skócia)

1999–

A Caritas Internationalis hét régióra tagolódik: Afrika 45, Ázsia 23, Európa 50,
Észak-Amerika

4,

Közel-Kelet/Észak-Afrika

17,

Latin-Amerika

22,

Óceánia

6

tagszervezettel.585 Az egyes régiók ügyeit az általuk megválasztott regionális bizottságok
intézik, ezek elnökei, mint a Caritas Internationalis alelnökei, annak elnökének vezetése alatt
és a pénztárossal együtt a ,,Büro” elnevezésű szervet alkotják, mely a végrehajtó bizottság
képviseletében, a folyó ügyek megbeszélésére és ellenőrzésére, évente legalább háromszor
találkozik.586
A központ, azaz a római főtitkárság, amely szintén regionális szekciókra van
felosztva, nem rendelkezik joghatósággal, nem hierarchikus jellegű, hanem szolgálat a
tagszervezetek tevékenységének előmozdítására és egymásra hangolására.587
Tevékenységét tekintve, a Caritas Internationalis fő munkaterületei:588
– Gyors, hatékony segítségnyújtás komolyabb humanitárius katasztrófák helyszínén
világszerte.
– Konfliktuskezelés és konfliktusmegelőzés globális szinten; igazságos és
fenntartható béke megteremtése; a vallások és kultúrák közötti tolerancia, megértés és
együttműködés elősegítése.
– Integrált humán feljődés elősegítése, melynek alapja a globális társadalmi
igazságosság, a nemek közötti egyenlőség, és a gazdasági növekedésből származó javak
igazságos elosztása.
– Jó kormányzati módszerek, demokrácia, átláthatóság és a civil társadalom
megerősítése a társadalom legapróbb sejtjeitől indulva egészen a magasabb szintekig.
585
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– Globális szintű harc az erőszakos migráció, kitoloncolás és az emberkereskedelem
bűntette ellen.
– A klímaváltozás, a globális felmelegedés, és a környezeti pusztulás kérdésének
globális szintű megválaszolása. Ezek olyan problémák, melyek közvetlen okozói a népek
közötti konfliktusoknak, a szegénységnek, a megélhetési problémáknak és a kényszerű
elvándorlásnak.
– HIV/AIDS és más fertőző betegségek terjedése elleni küzdelem, különös figyelmet
fordítva ezen betegségek szegénységgel és társadalmi kirekesztettséggel való kapcsolatára.
A Szervezet szolgálatában állnak a pénzügyi és a jogi állandó bizottságok. Fontos
szerepe van a katasztrófa- és egyéb segélyakciók végrehajtásáért felelős munkacsoportnak,
az ,,Operation Working Group”-nak.589 Ennek tagjai főleg az ilyen akciókban részt venni
képes tagszervezetekből tevődnek össze. Emellett azonban a közgyűlés, amely eldönti az
elkövetkező négy év programját, további ,,ad hoc” bizottságokat hozhat létre bizonyos
aktuális ügyek megtárgyalására, amilyen az AIDS-segítés, a menekültek és a munkanélküliek
problémáinak megoldásában történő közreműködés, vagy a nők egyenjogúságáért és
hátrányos helyzetének megszüntetéséért vívott küzdelem.590
A Caritas Internationalis további feladatai közé tartozik tagszervezeteinek képviselete
a Szentszéknél, a Püspökkari Konferenciáknál, a különféle ENSZ-organizációknál és egyéb,
kormányoktól független – ökumenikus vagy semleges – segélyszerveknél. E célból
delegációkkal rendelkezik az ENSZ New York-i, genfi és bécsi központjában, azonkívül
Párizsban az UNESCO-nál, Rómában a FAO-nál, Strasbourg-ban az Európa Tanácsnál és
Addis Abebában az Afrikai Egység Szervezeténél. Ehhez járul a Caritas Európa titkársága
Brüsszelben, amely fenntartja a kapcsolatokat az Európai Unióval. Ezek a delegációk
nemcsak ellátják a tagszervezeteket mindazokkal az információkkal, amelyek az ENSZszervezetek munkáját, terveit és a Caritas Internationalisszal való együttműködést illetik,
hanem az ENSZ grémiumait is tájékoztatják a Caritas-tagszervezetek tevékenységéről, és a
világszervezet nevében hallatják hangjukat alapvető szociális problémák megvitatásánál is.591
Az információ–kommunikáció szükségszerűen feltételezi a tájékoztatás ide-oda
áramlását, erre szolgál a római központ által havonta kiadott háromnyelvű tudósító, a
delegációk által rendelkezésre bocsátott dokumentáció, és nem utolsósorban azok a helyi
Caritas-értesítők, amelyek az egyes tagszervezetek munkájáról és gondjairól számolnak be. A
589

Statutes and rules, 64.
Statutes and rules, 51.
591
Statutes and rules, 35.
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médiakapcsolatok fenntartása kevésbé a központi titkárság, mint inkább a nemzeti Caritasok
gondja, hiszen a konkrét segítő tevékenység az ő felelősségük.
Dokumentáció, kutatás: a Caritas Internationalis a saját magát és tagszervezeteit
érintő iratokat egy dokumentációs központban gyűjti össze, és rendszerezi azt, úgyhogy ez
rendelkezésére állhasson mindazoknak, akik tanulmányozni akarják a Szervezet múltját,
fejlődésének egyes szakaszait és tevékenységét. Itt megtalálhatók a Caritas Internationalis
üléseinek jegyzőkönyvei, a beszámolók a végrehajtott segélyakciókról, éppúgy, mint az
egyes tagszervezetek alapszabályai és tevékenységük bemutatása.592
Anyagi eszközök593 szempontjából a Caritas Internationalist tagszervezetei tartják
fenn hozzájárulásukkal,

mindegyik

a maga

anyagi

lehetőségeihez

képest. Ezek

gondoskodnak, mint egy nagy család tagjai, a harmadik világbeli szegény Caritastestvérszervezetekről is, támogatva azok tevékenységét, segélyakcióikat és munkatársaik
képzését. A franciák által oly szívesen használt ,,partage”594 szó juttatja legjobban kifejezésre
ezt a magatartást, ezt a Caritas-szellemet. Erre a kenyeret megosztó szeretetre próbálja a
Caritas Internationalis rávezetni tagszervezetein keresztül az emberiséget, felekezetre,
világnézetre való tekintet nélkül.
A Caritas Europa a Caritas Internationalist alkotó hét szervezet egyike, Székhelye
Brüsszelben van, melynek a Romániai Caritas Konföderáció is tagja. A Caritas Europa 1971ben alakult, jelenleg 48 szervezetet foglal magában, 44 országból. Tevékenységét a
szegénységre és a szociális egyenlőtlenségre, a migrációra és menekültügyekre
összpontosítja az Európai Unió országai és a többi európai ország tekintetében. Hivatott
támogatni tagjainak működését a nemzetközi együttműködés, humanitárius segítségnyújtás, a
fejlődés és béketörekvések terén. A testület elnökét és alelnökét úgy választják, hogy egyikük
a nyugati, másikuk a keleti tömb országainak egyikét képviselje. A Caritas Europa
információkkal rendelkezik az európai életforma nehézségeit illetően, kapcsolatot tart fenn a
nemzetközi és az országos Caritas-szervezetekkel, közbenjárást kér olyan Caritasszervezetek terveinek, programjainak támogatására, amelyeknek még nincs önfinanszírozási
lehetőségük karitatív tevékenységük működtetésére.595
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Statutes and rules, 4–11.
Statutes and rules, 69.
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a javak arányos megosztása
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Vö. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA, Adatok és tevékenységek 1996, Bukarest 1996, 3.
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2.3. A Romániai Caritas Konföderáció megalakulása és tevékenysége
2.3.1. Általános szempontok
Szeretetet gyakorolni csak közösségben lehetséges, az egyház is akkor él, ha működő
közösségei vannak. Ezekben pedig mindenhol ott van a személyes, embertől emberig ívelő
szeretet, amely meglátja a szükséget és kellően találékony ahhoz, hogy a lehető
legeredményesebb segítséget nyújtsa.596
A Caritas mint olyan, egyszerre mozgalom és szervezet, utóbbi minőségében az
intézményes szociális és egészségügyi ellátás fogalomkörébe tartozó Caritas-intézmények és
az ezeket fenntartó egyházmegyei és országos szervezeti egységek gyűjtőfogalma.
1989 után Romániában a római katolikus egyházmegyék mindegyikében szinte
azonos helyzet alakult ki: nagy mennyiségben érkeztek a plébániákra a külföldi segélyek,
ahol kezdetben kizárólag csak ezek célba juttatásával foglalkoztak.
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas megszervezését 1990 elején a 467/1990-es
számú körlevelével rendelte el dr. Jakab Antal püspök, az Egyházmegyei Caritas 1990
február 10-étől működik a 170/PJ/1990-es törvényszéki bejegyzési számmal, az Igazságügyi
Minisztériumban pedig a 20691/1990.05.03. számmal engedélyezték.597
Bukarestben dr. Ioan Robunak, Bukarest érsekének kezdeményezésére elsők között
alakult meg a Caritas – Katolikus Szolidaritás nevű karitatív szervezet.598
A Iaşi-i Egyházmegyei Caritas Központ 1990 tavaszán alakult meg, végleges
statútumát 1992. június 10-én, 77-es számmal jegyezték be a törvényszéken, központi
jóváhagyása pedig a 6125/2004.10.21. számmal történt a Művelődési és Vallásügyi
Minisztériumban.599
A Nagyváradi Caritas is rögtön az 1989-es események után megkezdte tevékenységét,
és rövidesen jogi szempontból is bejegyezték a Szervezetet, 1990. március 20-án a 133/1990es törvényszéki iktatószámmal, a Művelődési és Vallásügyi Minisztériumban pedig a
414/N/1997.10.28. számmal hagyták jóvá.600
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Vö. P. SZŐKE János, Márton Áron, Szent Márton Alapítvány, Budapest 1990, 392-393, vö. MÁRTON Áron,
Házasság, család, Márton Áron hagyatéka – 1., sorozatszerkesztő dr. MARTON József, Mentor Kiadó,
Marosvásárhely 2005., 155, 158.
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Az adatokat a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas titkárságának hivatalos közlése alapján adjuk közre.
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Többszöri megkeresésre sem sikerült a kért adatokat megszerezni.
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Az adatokat a Iasi-i Egyházmegyei Caritas titkárságának hivatalos közlése alapján adjuk közre.
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Az adatokat a Nagyváradi Egyházmegyei Caritas titkárságának hivatalos közlése alapján adjuk közre.

147

A Temesvári Római Katolikus Egyházmegyében a német példát követve,
egyházmegye-szerte több helységben alakultak jogilag önálló Caritas-szervezetek a
plébániák mellett: Aradon, Lippán, Csákován, Karánsebesen, Resicabányán, Orsován,
Lugoson, Újpécsen és természetesen Temesváron. 1992. március 8-án az egyházmegyében
már meglévő Caritas-szervezetek egyesültek és megalakították a Temesvári Caritas
Föderációt, temesvári székhellyel, a 3/1993-as törvényszéki bejegyzési számmal és a
28590/1993.03.13. számú engedéllyel az Igazságügyi Minisztériumtól.601
A Szatmári Caritas történetét a későbbiekben a 4. és 5. fejezetekben részletesen
tárgyaljuk.
A hat egyházmegyei Caritas-szervezet közös megegyezés alapján tapasztalatcsere és
közös megoldások keresése végett évente kétszer találkozott, mindig egy másik szervezet
székhelyén. A Romániai Caritas Konföderáció létrehozását 1993. szeptember 1-jén, Iasi-ban,
az egyházmegyei Caritas-szervezetek soros találkozóján határozták el.602
A Konföderáció azért alakult meg, mivel országos és nemzetközi szinten szükség volt
egy olyan képviseletre, amely alátámasztja, illetve megvédi Romániában az egyházmegyei
Caritas-szervezetek érdekeit, és szociál-karitatív tevékenységüket összehangolja.
1990-től kezdődően Romániában több úgynevezett „kölcsönös segélynyújtási társaság” kezdte el működését (és mondott később csődöt), olyanok, amelyek a résztvevőknek
gyors és biztos meggazdagodást ígértek. Az ún. „kölcsönös segélynyújtási láncolatban” való
részvétel fizikailag minden esetben azt jelentette, hogy valaki adott pénzösszeget letétbe
helyez a „társaságnál”, amely azt ígéri, hogy bizonyos idő elteltével betett pénzösszegének
néhányszorosát adja vissza; a pénz felvehető vagy visszafordítható a körforgásba. Az egyik
ilyen, talán a leghírhedtebb és a legtöbb állampolgárt implikáló a Stoica-féle piramisjáték
volt, mely a katolikus segélyszervezet nevét bitorolta és kompromittálta. A CARITAS nevű
korlátolt felelősségű társaságot, mely a „kölcsönös segélynyújtást” jelölte meg tevékenységeként, a cég tulajdonosaként fellépő Ion Stoica 1991 novemberében jegyeztette be Brassó
városában. E társaság a mechanizmusban részt venni akarók számára azt ajánlotta fel, hogy
három hónap leforgása alatt megnyolcszorozza eredetileg betett pénzösszegüket. 1992
júniusától kezdve, amikor a CARITAS Kolozsváron „fiókot” nyitott (valójában amikor ide
helyezte központját), ez az ajánlat egyre nagyobb tömegeket mozgatott meg. A folyamatosan

601
602

Az adatokat a Temesvári Caritas Föderáció titkárságának hivatalos közlése alapján adjuk közre.
Jegyzőkönyv a Romániai Caritas Konföderáció létrehozásáról, Iasi 1993, ECA 8/2.
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kiépülő társadalmi jelenség 1993 nyarára érte el virágkorát, amikor is már nem helyi játék
volt, hanem az egész országra kiterjedt.603
Az egyes katolikus egyházmegyékben már korábban működő Caritas-szervezetek
jótékony akciói nem kaptak olyan publicitást, mint a nevét önkényesen eltulajdonító
piramisjáték, melyet országos szinten tömegek dicsőítettek, becsődölése és vezetőjének
letartóztatása után pedig átkoztak és kárhoztattak. Ennek az áldatlan névbitorlásnak a
tisztázása és a Szervezet nevének és jogainak megvédése is indokolta az országos szervezet
megalakítását.

604

Hogy ez ne fordulhasson elő még egyszer, a későbbiekben a Szervezet

nevét és jelét levédték a Találmányok és Márkanevek Hivatalában.605
1993. október 21-én, a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia soros gyűlésén a
Konföderációt hivatalosan is elismerik.606 1994. január 11-étől már mint bejegyzett jogi
személy működik.607
A Romániai Caritas Konföderációt a hat római katolikus egyházmegye hozta létre:
Gyulafehérvár, Bukarest, Iaşi, Nagyvárad, Temesvár és Szatmárnémeti mint alapító tagok.608
A későbbiekben társult tagok:

609

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj,

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, Asociaţia Diecezana Caritas Greco-Catolic
Lugoj, Asociaţia Diecezana Caritas Greco-Catolic Maramureş, Asociaţia Caritas Eparhial
Oradea.
A Konföderáció nyitott a más szervezetekkel való együttműködésre vallási, politikai
vagy nemzetiségi megkülönböztetés nélkül.
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1995. május 8-án a Caritas Internationalis XV. Konferenciáján Rómában a Romániai
Caritas Konföderáció tagja lett a Caritas Internationalisnak.610
A Statútum értelmében a Konföderáció a Romániai Római Katolikus Püspöki Karnak
van alárendelve,611 tevékenysége független, jogi személyként működik,612 a Konföderáció
képviseleti és döntéshozó szerve az Országos Igazgatótanács, amely félévenként gyűlésezik,
és az Egyházmegyei Caritasok elnökeiből vagy igazgatóiból áll.613 Az Országos
Igazgatótanács félévenként jelentést nyújt be tevékenységéről a Romániai Katolikus
Püspökkari Konferenciának, az Igazgatótanács üléseire pedig meghívják a Püspökkari
Konferencia egy képviselőjét is.614 A Statútum továbbá meghatározza a Konföderáció belső
szerveződését,615 kijelöli a feladatköröket, különös tekintettel az Országos Igazgatótanács
hatáskörére, pontokba foglalja az elnök, az alelnök és az Állandó Bizottság kötelességeit.616
A továbbiakban meghatározza, kik lehetnek a Konföderáció tagjai,617 valamint a belépés
vagy kiválás módozatait,618 felsorolja a Konföderáció javait és gazdálkodási keretét.619
2004-ben, amikor tízéves fennállását ünnepelte a Romániai Caritas Konföderáció,
elindította struktúráinak kiértékelését és elemzését, hogy majd ezen az alapon ötéves
stratégiai tervet dolgozzon ki a tevékenység hatékonyabbá tételének érdekében.620
A Konföderáció tevékenysége a következőkben nyilvánul meg:621
– kapcsolatteremtés az egyházmegyei Caritas-szervezetek és a nemzetközi Caritasok,
különböző karitatív szervezetek között;
– tevékenységi beszámolót küld a Caritas Internationalisnak és az Caritas Europának;
– biztosítja a kapcsolatot az állam és a kormány illetékes képviseletével;
– tanfolyamokat és szemináriumokat szervez a Caritas alkalmazottai és az önkéntesek
számára;
– megfelelő stratégiát alakít ki azon projektek számára, melyeket az egyházmegyei
szervezetek működtetnek szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúsági, idősgondozási és
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fogyatékossággal élőkkel, nagycsaládosokkal és hátrányos helyzetűekkel foglalkozó
tevékenységük során.
2.3.2. Országos programok
- Országos házi betegápoló program (CIMAS)
- Országos migrációs program
- Országos antidrog program
- Országos program katasztrófahelyzetek kezelésére (Emergency)
- Országos program fogyatékossággal élők számára (BACH)
Országos házi betegápoló program (CIMAS)622
Az otthoni gondozás lehetővé teszi, hogy a krónikus betegségben szenvedők, öregek,
fogyatékossággal élők a saját lakásukban kapják meg a kellő egészségügyi ellátást.
Az otthoni gondozás előnyei: elkerülhető a hosszabb időre szóló kórházi vagy állami
otthonokba történő beutalás; lehetővé válik a szociális reintegráció, az egészségügyi
asszisztensek és ápolók állandó kapcsolattartásának köszönhetően a páciens és a közösség,
valamint a szociális védelem intézményei között. A program célja javítani az ágyhoz vagy
szobához kötött, mozgásában korlátozott beteg életminőségén.
A program tárgya:
- az európai standardoknak megfelelően felszerelt országos Caritas Beteggondozó
Központok hálózatának kialakítása;
- az ápolószemélyzet előzetes felkészítése és folyamatos továbbképzése;
- a házi betegápolás népszerűsítése és támogatása a központi és helyi hatóságokkal
tartott kapcsolat során, akik ezeknek a szolgáltatásoknak elsődleges finanszírozói lehetnek.
A tevékenység elindításának éve 1994, az első úttörő jellegű központok Temesváron,
Szatmárnémetiben és Bukarestben alakultak ki. A házi betegápolás mint országos program
1997-ben indult. Szolgáltatások: ápolás, segítés a háztartásban a beteg és családja számára,
szociális asszisztencia. A program 231 alkalmazott és 124 önkéntes közreműködésével zajlik,
és évente 8286 betegről gondoskodnak.623 A program partnere: Deutscher Caritasverband
A program tevékenységéről részletesebben az 5.4.3.3. pontban számolunk be.
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Országos migrációs program624
Ez a program a migráció területén olyan konkrét tevékenységet óhajt kifejteni, amely
az egyházmegyei Caritas-szervezetek bevonásával a külföldön munkát vállaló román
állampolgárok problémáival foglalkozik, fellép a munkaerő- és az emberkereskedelem ellen,
ugyanakkor felvállalja más lehetőségek kiaknázását, amelyek által az egyházmegyei
szervezetek segíthetnek a Romániába emigrált menekültek ellátásában, integrálásának
támogatásában.
A program célja támogatni a menekülteket és a gazdasági okokból migrációra
kényszerülőket megvédeni. A feketemunka elkerülése érdekében tanácsokkal látják el a
külföldön munkát vállaló személyeket, és meggyőzik őket arról, hogy a célországban ne
illegálisan, hanem inkább törvényes keretek közt álljanak munkába. Megpróbálják megelőzni
azokat a szociális, kulturális és vallási problémákat, amelyek felmerülhetnek az emigráció
sokkhatásait átélt személyeknél. Tájékoztatják az egyházmegyei Caritas-szervezeteket a
romániai migrációs helyzetről, kapcsolatot tartanak és ápolnak azokkal a kormányzati és
nemkormányzati szervekkel, amelyek a migrációval és a menekültügyekkel foglalkoznak.
A 2002 októberében indult program szolgáltatásai:625
– tanácsadás a romániai migrációs helyzet alakulását tekintve;
– tanácsadás a migrációval foglalkozó projektek készítéséről és finanszírozási
lehetőségeiről;
– közvetítés a migrációval foglalkozó kormányzati szervek felé;
– útbaigazítás a potenciális migránsok legális munkavállalásának lehetőségeiről;
– ismertetés utóbbiak számára az adott államban érvényes jogaik és kötelezettségeik
felől;
– tájékoztatás a potenciális emigránsok számára a külföldi szociális asszisztencia
rendszerét illetően;
– tudatosítás az emigrációnak a család egységét érintő hatásaira és veszélyeire;
– prevenciós tevékenység annak érdekében, hogy a munkavállalók ne essenek
emberkereskedők karmaiba;
– lobbizás a kormányzati szerveknél az olasz állammal kötendő egyezmény
érdekében, hogy a román állampolgárok törvényesen is vállalhassanak ott munkát.

624
625

<http://www.caritas.org.ro/migranti.html> (2007. július 12.)
Vö. CARITAS, Projektbeschreibung 2002, ECA 8/2.
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A programban egy személy egész normával, két személy pedig félnormás munkaidőben dolgozik, valamint négy önkéntes is tevékenykedik, az ellátott személyek száma 400.626
A migrációs program partnerei a Deutscher Caritasverband, a Caritas Italiana,
valamint a Munkaügyi, Társadalmi Szolidaritási és Családügyi Minisztériumban a munkaerő
migrációjával foglalkozó iroda.
A migráció nálunk még kevéssé ismert problematikájának komoly következményei
vannak a társadalom életére és fejlődésére nézve. Romániában a ’90-es évektől kezdődően
az ország történelmében példátlan emigrációs hullámmal kell szembesülnünk,627 mely az
utóbbi években erősödött, amikor az Európai Közösség eltörölte a vízumkényszert. Egy
anyagilag jobb élet lehetősége egyre több román állampolgárt késztet arra, hogy más
országokban vállaljon munkát,628 amelynek azonban törvényszerűen jelentkeznek a negatív
következményei is: feketemunka, a társadalmi biztosítások hiánya, gyökértelenné válás, a
családok szétbomlása, ember- és munkaerő-kereskedelem, elszakadás az egyházaktól.
Ezeknek a diszfunkcionalitásoknak a meggátolására a Romániai Caritas Konföderáció az
egyházmegyei Caritas-szervezetekkel kooperálva a negatív hatások csökkentése érdekében a
legmegfelelőbb eszközöket keresi.
Országos antidrog program629
Az illegálisan, de még a legálisan elérhető kábítószerek miatti drogfüggőség gyors
hazai terjedése630 arra indította a Romániai Caritas képviselőit, hogy kapcsolatba lépjenek a
Deutscher Caritas Verband szervezettel és támogatásukat kérjék abban, hogy megismerhessék a németországi tapasztalatokat, módszereket és eredményeket e területen. Ennek
nyomán szakmai képzésre is igény mutatkozott a drogprevenciót és a kábítószerfogyasztás
leküzdését illetően. A speciális kurzus másfél évig tartott, és meg kellett hogy feleljen a
Felnőtt Szakképzés Országos Bizottsága követelményeinek, hogy a résztvevők az állam által
elismert diplomát kapjanak. A képzésen huszonkét személy vett részt, minden
626

<http://www.caritas.org.ro/migranti.html> (2007. július 12.)
HAŢEGAN, Dan, "Îmi pare rău să spun că emigrarea e o soluţie, cinică, dar asta e realitatea!" Dialog cu
scriitorul, publicistul şi politologul Dan Petrescu, in: Evenimentul, 05-11-2005.
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SANDU, Dumitru (coord.), Locuirea temporara în străinătate. Migraţia economică a românilor: 1990-2006,
Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Bucuresti, noiembrie 2006, 13–23.; Migraţie şi călătorii în străinătate
(statisztikák), The Gallup Organization Romania, <http://www.gallup.ro/download/
RomaniaUrbana_4_migratie.pdf> (2007.07.28.)
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SIMACHE, Daniela, Situatia actuala a consumului de droguri ilicite in Romania, in: „Starea tineretului din
România in 2001”, colectivul de cercetare al Centrul de Studii si Cercetari pentru Probleme de Tineret
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egyházmegyéből egy-egy személy, a többi tizenegy pedig az Országos Antidrog
Ügynökségtől. A kurzus 360 órát foglalt magában, melyből 120 elméleti és 240 óra
gyakorlati oktatás. A képzést a Deutscher Caritasverband Továbbképző Akadémiája és az
Országos Antidrog Ügynökség által megbízott előadók tartották.631
A program célja, hogy szakembereket képezzenek a drogprevenció területén Románia
számára. A képzésben részt vevőknek olyan ismereteket kellett elsajátítaniuk, amelyek a
drogfüggőségre, megelőzésre, a kábítószer okozta betegségekre és kezelésükre vonatkoznak;
ki kellett fejleszteni a drogfüggés felismerését és kezelési módozatait, mind a már függő
személyeket, mind pedig az e tekintetben veszélyeztetett csoportokat illetően; fejleszteni
kellett a kommunikációkészséget irányukban. Ennek érdekében biztosítani kell a partnerségi
szerződések aláírását, amelyek hatékonyabbá teszik a Konföderáció által kezdeményezett
tevékenységet, szükséges tartani a kapcsolatot a programot támogató csoportokkal, folytatni
kell a tájékoztató tevékenységet a középiskolákban a drogfogyasztás kockázatairól, erősíteni
a kapcsolatot az aktív résztvevők között.
A program indulásának éve 2004, egyetlen fizetett alkalmazottal és két önkéntes
bevonásával működik. Évente huszonkét résztvevő részesül képzésben.632
A program partnerei a Deutscher Caritasverband és az Országos Antidrog Ügynökség
(Agentia Nationala Antidrog).
A képzés a Máramarosi Görög Katolikus Egyházmegyei Caritas székhelyén,
Nagybányán történik. A kurzuson kapott diplomát országos szinten is elismerik.
A program úttörő jelleggel bír: nálunk az országban jelen pillanatban nincsenek
szakemberek a drogprevenció területén, és ez a program éppen ezt a hiányt pótolja olyan
szakemberek képzése által, akik majd kiépíthetik a kellő struktúrákat e speciális tevékenység
folytatására.
A program Szatmár egyházmegyei vonatkozásainak leírását az 5.6.3.3. számú
pontban közöljük.
Országos program katasztrófahelyzetek kezelésére (Emergency)633
A katasztrófahelyzetek kezelésére létrehozott országos programmal a Romániai
Caritas támogatni kívánja a szükséghelyzetbe került személyeket és közösségeket. Gyakorlati
631
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szempontból a támogatás egyrészt gyors közbelépést (ivóvíz, élelmiszerek, ruhaneműk,
takarók, műszaki segítség), másrészt pedig egy hosszabb időszakra történő segítségnyújtást
(házak újjáépítése, berendezése, kutak fúrása, infrastruktúra helyrehozatala) jelent.634
A konkrét segítséget az illetékes egyházmegyei Caritas-szervezetek közvetítik. Az
országos iroda szerepe abban áll, hogy segíti az egyházmegyéket a megfelelő struktúrák
kialakításában, megszervezi országos szinten a szükséges képzéseket, gondoskodik a
megfelelő információáramlásról, konkrét anyagi segítséget nyújt az országos alap, az
országos raktárak és a külföldről érkező segélyek közvetítése révén.
Partnerek: a Deutscher Caritasverband, a Secours Catholique, valamint más, országos
és nemzetközi Caritas-szervezetek.
A program előnyei: többéves tapasztalat a katasztrófahelyzetek kezelésében; az
egyházmegyék többségében már kialakultak a szükséghelyzeteket kezelő irodák és projektek;
az országos segélyalapok és raktárak biztosítják a gyors, azonnali és hatékony közbelépés
lehetőségét; stabil és tartós partnerkapcsolatok jöttek létre nemzetközi szinten az országos és
egyházmegyei projektek támogatására.635
A Szatmári egyházmegyei iroda bemutatására a 4.2.3. pontban kerül sor.
Országos információs és tanácsadó irodahálózati program fogyatékossággal élő
személyek számára (BACH)636
Az irodahálózat része a Romániai Caritas Konföderáció „Fogyatékossággal élőket
segítő alap” elnevezésű programjának, melyet szakmailag a Deutscher Caritasverband
támogat és finanszíroz. A BACH országos hálózat tizenegy tanácsadó irodából áll, melyek a
következő helyszíneken működnek: Nagybánya, Bukarest, Kolozsvár, Iaşi, Lugos,
Csíkszereda, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagyszeben, Temesvár, Zilah.637
A 2000-ben indult program célja a fogyatékossággal élő személyek életminőségének
javítása és a társadalomba történő integrálása.638
A program tevékenységei és szolgáltatásai:639
– az információáramlás biztosítása, szociális asszisztencia és tanácsadás a
fogyatékossággal élők és családjaik számára különböző területeken;
634
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– országos szinten koordinált specialisták csoportjainak kialakítása;
– szakképzési/kvalifikációs tanfolyamok szervezése a fogyatékossággal élő
személyekkel és családjaikkal foglalkozó személyzet számára;
– a fogyatékossággal élőkkel foglalkozó projektek és szolgáltatások megtervezése,
fejlesztése és támogatása;
– tájékoztatás a fogyatékossággal élőket érintő törvénykezésekről és az ezek által
számukra biztosított könnyítésekről;
– segítségnyújtás protézisekhez, művégtagokhoz és különböző segédanyagokhoz/szerkezetekhez történő hozzájutásban, terapeutikai szolgáltatások;
– információk a létező szociális asszisztenciás szolgáltatásokat illetően a
fogyatékossággal élők részére;
–

adattár

létrehozása

és

kezelése

a

fogyatékossággal

élőkre

vonatkozó

szolgáltatásokat illetően;
– speciális tanácsadás a fogyatékossággal élő személy és családja részére;
– a fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek csoportba szervezése, rávezetés a saját
maguk és egymás támogatására a közös problémákban;
– szakképző tanfolyamok szervezése;
– a fogyatékossággal élők érdekeinek képviselete különböző hatóságok előtt;
– rendezvények, akciók és tevékenységek szervezése a fogyatékossággal élők és
családjaik számára a szórakozás és a szociális hálózat kiterjesztése érdekében;
– a fogyatékossággal élők problémáinak mediatizálása és a közvélemény pozitív
befolyásolása a speciális igényű emberek elfogadására és az egyenlő esélyek megadása
érdekében.
A program tizenhat fizetett alkalmazottal és öt önkéntes segítségével működik, és a
2005-ös évben évben 5077 személyt érintett tevékenységük.640
Partnerei a tizenegy egyházmegyei Caritas-szervezet, a Deutscher Caritasverband és
az Egészségügyi Minisztérium.
A program erőssége abban áll, hogy országos hálózatként működik, és hozzájárul a
fogyatékossággal élők támogatásával foglalkozó rendszer kiépítéséhez; jól felszerelt és
elérhető irodák állnak az érintettek rendelkezésére; együttműködnek az állami szociális
intézményekkel, és biztosítják a BACH-irodák alkalmazottainak állandó továbbképzését.
A szatmári iroda tevékenységéről az 5.2.3.6. pontban számolunk be.
640
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2.3.3. Országos bizottságok
Az egyházmegyék Caritas-szervezeteinek strukturális evolúciója nyomán igény
mutatkozott a koncepcionális egyeztetésre, tapasztalatok cseréjére, fejlesztési stratégiák
közös kidolgozására és a lobbitevékenység összehangolására. Ezért hívták életre országos
szinten a hasonló területekkel foglalkozó szakcsoportokat.
Az országos bizottságokat a Romániai Caritas Konföderáció Igazgatótanácsa hozza
létre és ennek is vannak alárendelve.
A Romániai Caritas Konföderáció a következő területeken működő országos
bizottságokat hozta létre:641
1. Programok gyermekeknek és a gyermekekért
2. Programok fogyatékossággal élők számára
3. Programok az idősek gondozására
4. Medikális programok
5. Plébániai Caritas – közvetlen szociális segély
6. Mezőgazdasági programok
7. Katasztrófák, szükséghelyzetek
8. Nemzetközi együttműködés
9. Szociális politika
10. Migráció
A Romániai Caritas Konföderáció Igazgatótanácsa642 felhatalmazza az országos
bizottságokat az adott feladatkör felvállalására.
Küldetésük: támogatni az illető terület programjainak fejlődését.
Céljuk: biztosítani az információáramlást, tapasztalatcserét a tagok között.
Tevékenységük:
– adattár létesítése és az adott terület minden programjának állandó aktualizálása;
– monitorizáló és kiértékelő rendszerek megtervezése a közös programok számára;
– fejlesztési stratégiák kidolgozása, ezek bemutatása jóváhagyás végett a Romániai
Caritas Konföderáció Igazgatótanácsának, majd gyakorlatba ültetése;
– az országos programok anyagi alapjainak kezelése és felhasználásának követése;
– az adott terület imázsának kialakítása a médiafelelősök segítségével;
641
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– állást foglalni a terület imázsát érintő helyzetekben, lobbitevékenység kifejtése a
terület érdekeinek érvényesítése végett a Romániai Caritas Konföderáció Igazgatótanácsa
határozatainak megfelelően;
– javaslatok tétele a terület személyzetének szakképzését illetően;
– egyéb, az igazgatótanács szerint prioritással rendelkező feladatkörök felvállalása.
Minden egyházmegye kijelöl egy küldöttet valamennyi országos bizottságba, akik
ezen bizottságot alkotják. Mindegyik országos bizottság saját tagjai közül választja meg öt
évre az elnököt, akit a Romániai Caritas Konföderáció Igazgatótanácsa jóváhagy, ő felel a
tevékenységekért és a célkitűzések megvalósításáért. Szükség esetén a bizottsági munkába
más szakemberek is bevonhatók.
Minden országos bizottság kötelező módon egy évben egyszer találkozik. Az
igényeknek megfelelően, és a tagok konszenzusával, lehet több találkozót is összehívni
országos vagy egyházmegyei szinten (akár két-három egyházmegye között is). A regionális
találkozókról a szervezők értesítik a bizottság elnökét és a Romániai Caritas Konföderációt.
A találkozók megszervezése évente rotációs rendszerben történik, azaz mindig más-más
egyházmegyében. A bizottságok elnökei határozzák meg a megbeszélések napirendjét,
melyet két héttel a találkozó dátuma előtt minden bizottsági tagnak – és informatív jelleggel a
Caritas Konföderációnak – megküldenek. Minden gyűlés alkalmával, kötelező módon
jegyzőkönyv készül, mellékelve a jelen lévők listáját, ebből mindenki kap egy példányt. A
találkozókon

kötelező

módon

megtárgyalják

az

előzőleg

elfogadott

határozatok

megvalósításának alakulását. Minden tevékenységnek felelőse és megvalósítási határideje
kell hogy legyen.
Az országos bizottságok elnökei kötelező módon részt vesznek az Igazgatótanács első
félévi gyűlésén, ahol mindegyikük beszámol az eltelt év tevékenységéről, valamint
jóváhagyás végett javaslattervezetet mutat be az új év elképzeléseiről.
A 2004-es év kimutatásai szerint 1500 alkalmazott és 1550 önkéntes tevékenykedett
összesen az ország 125 helységében, körülbelül 600 000 kedvezményezett érdekében a
romániai Caritas-szervezetekben.643
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3. A CARITAS A SZATMÁRI EGYHÁZMEGYÉBEN 1990 ELŐTT
3.1. A Szatmári Egyházmegye története
3.1.1. A kereszténység elterjedése és jelenléte Szent István királyig
A 200 éves Szatmári Római Katolikus Egyházmegye sokévszázados keresztény
hagyományra tekinthet vissza.644 A kereszténység története vidékünkön a római fennhatóság
alá tartozó Pannónia területén meghonosodott kultúrában gyökerezik. A keresztény hit már a
Római Birodalom virágkora idején kezdett terjedni szerte egész Európában, a provinciákba,
így Pannóniába is egyre több keresztény érkezett.645 A korabeli sírfeliratok tanúságai alapján
az első pannóniai közösségek tagjai görög nyelvűek és keleti származásúak voltak.646
Miután Nagy Konstantin az üldözött keresztény vallást 313-ban rendeletileg
felszabadította, a keresztény közösségek kezdtek megerősödni. 647
Az V. század elején véget ért Pannónia római hódoltsága és az akkor már a nagyrészt
keresztény provincia a népvándorlások színterévé vált.
Sok volt a keresztény a IX. századtól érkező szlávok között is, akik gyéren lakták e
területeket, és valószínűleg keleti rítusúak voltak.648 Szent Cirill és Metód, „a szlávok
apostolai” Pannóniában is térítettek.649 A mai Erdély területén végigvonultak a hunok, az
arianizmusra tért gótok és gepidák, valamint az avarok egy része is kereszténnyé lett.650
Jóllehet a lakosság nagy része a vándornépek elől elmenekült, a helyben maradt keresztények
megőrizték és gyakorolták hitüket.651
Tehát a történelmi dokumentumok és a régészeti emlékek tanúsága alapján
elmondhatjuk, hogy ha gyéren is, de vidékünkön a kereszténység különféle nyomai és formái
a magyar államalapítás előtti századokban is jelen voltak.
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3.1.2. Az egyházi élet a magyar egyházszervezet kialakulásától a reformációig
Az 1804-ben alapított Szatmári Római Katolikus Püspökség Ung, Bereg, Máramaros,
Ugocsa, Szatmár megye közigazgatási területét foglalta magában.652 Ezen a tájon a
szabályozatlan és igen kacskaringós folyású Szamos mellett hatalmas erdőségek voltak, a
vidéket csaknem megszakítatlan erdőlánc kötötte össze, nyugaton pedig széles sávban az
Ecsedi-láp határolta. A terület részét alkotta a Nagy-Alföld keleti peremétől az északnyugatra
felnyúló Máramarosi-hegyekig elterülő vidék, ahonnan a Túr ered. E táj uralkodó vonásait a
hegyekből leszaladó patakok kötetlen árterületei, az áradásokból s a folyókból táplálkozó
mocsármedencék, a sebes folyású Ung folyó térsége, majd az Északkeleti Kárpátok
hegyvidékét borító erdőségek alkotják.653
Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a területek honfoglalás kori valós
településviszonyairól nincsenek korabeli forrásaink, okiratokra alapozó adataink, ezért csak a
közvetett írások, oklevelek, leletek, vagy a későbbi, múltat magyarázó dokumentumok
utalásaira hagyatkozhatunk, ugyanakkor nem mellőzhetjük az ezredforduló és az
államszervezés folyamatára vonatkozó történeti forrásokat, ismereteinket sem.654
A magyar törzsek vándorlásuk folyamán több olyan néppel találkoztak, amelyek már
keresztények voltak, így a honfoglalás előtti magyarság vándorlásai során folyamatosan
kapcsolatban állt a kereszténységgel, elsősorban a bizánci rítusúval.655
A Kárpát-medencében letelepedett magyar törzsek körében is megjelenik a
kereszténység. A szervezett térítés még Géza fejedelem idejében elkezdődött, Géza halála
után pedig István királlyá koronázásával megalakul a Magyar Királyság.656 István király
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létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot, melynek
területén félszáz királyi vármegyét és tíz püspökséget szervezett, ugyanakkor megparancsolta, hogy minden tizedik falu templomot építsen.657
A Szatmári Püspökség területe az államalapítás korában nagyon gyéren lakott
lehetett, és az állam nem rögzített keleti végéhez tartozott.658
A Kárpát-medencébe érkezésekor a honfoglaló magyarság kialakította az ún.
gyepürendszert, s a mesterségesen is megerősített országos gyepü északkeleti része még
Szent István korában is a Tisza-Szamos folyók és tovább az Avas és Lápos hegyek
vonulatában állott.659
A Szent István király alapította közigazgatási-védelmi rendszer során létesült
Szatmárvár, Sárvár, Ungvár a hozzájuk tartozó megyével, azonban alapításuk pontos idejét a
történelemtudomány nem ismeri.660 A keleti végek, „részek” erdőit királyi birtoknak
tekintették, „vadászerdők” voltak, és ezeket a területeket a megtelepedett magyarság keletre
vonuló településhullámai fokozatosan vették birtokba.661
Az első falutelepülésben az erdőispánságok népelemei – erdőóvók, vadászok,
halászok – laktak. Az ispáni várakon nyugvó államszervezet mellett idővel kiépültek a
váraktól független királyi (és királynéi) szétszórtan telepített szolganépi szervezetek.662
Mint már említettük, a történelmi Szatmári Püspökséget alkotó területeken (részeken)
a tudományos kutatások eredményei szerint a honfoglalást megelőző időszakban is laktak
emberek, de nagyon gyéren.663 A helységnévanyag valószerűsíti, hogy az államalapítás
korában is éltek e tájakon a honfoglaláskor itt talált gyér szláv etnikum leszármazottai.664 A
történelmi egyházmegye hegyvidékes területeinek megtelepülésére valószínűleg csak a
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későbbiekben került sor, a hegyoldalakon rutén és román pásztor foglalkozású, valamint
eredetű lakosok jelentek meg.665
Mind a várak, mind az erdőispánságok szervezése folyamán germán etnikumú
népesség is érkezik az egyházmegye területére, megjelentek Szatmáron és Németiben,
Ugocsában és Beregben. Valószínűleg a bajor származásúak érkeztek előbb, a németalföldiek
(szászok) csak a tizenkilencedik század közepétől.666
A későbbi Szatmári Egyházmegye területe a középkorban az Egri és az Erdélyi
Püspökséghez tartozott, egyes részek hovatartozása gyakori és hosszas perlekedés tárgyát
képezte a két egyházmegye püspökei között.667
A Szentföld felszabadításáért folytatott háborúk költségeinek fedezésére XXII. János
pápa 1331-ben elrendelte, hogy minden plébános, főesperes, prépost és apát hatévenként
jövedelmének tizedét a kiküldött pápai tizedszedőknek köteles beszolgáltatni.668
Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék alapján669 a történelmi Szatmári Egyházmegye
területén már több mint száz plébánia volt: a szatmári főesperességben harmincnyolc, az
ugocsaiban huszonegy, az ungi főesperességben huszonegy, a beregiben huszonöt, míg a
máramarosi főesperességben húsz plébánia neve szerepelt.670
A szerzetesrendek is szép számmal telepedtek meg tájainkon: a bencések hat, a
premontreiek egy, a domonkosok férfi és női ága öt, a ferencesek öt, a pálos szerzetesek
tizenkilenc, a templomosok négy, a johannita lovagok három helyen építettek kolostort.671
Az egyház által fenntartott iskolák és kórházak a növekvő és gyarapodó középkori
hitéletről tesznek tanúságot. A plébániáknak kötelező volt iskolát fenntartaniuk.672
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A szerzetesi rendházak mellett is gyakran működtek iskolák. Az egyházi vagyon
negyedrésze szolgálta a szegény- és beteggondozást. A szerzetesek rendházaiban is működött
szervezett betegápolás.673
Következésképp megállapíthatjuk, hogy mind a plébániák, szerzetesrendek száma,
mind a jelentős számmal működő egyházi intézmények tanúsítják, hogy a reformációt
megelőző időkben a történelmi egyházmegye területén virágzó hitélet folyt.674
3.1.3. A katolikus egyház helyzete a reformációtól az egyházmegye alapításáig
A tizenhatodik század elején olyan mozgalmak indultak el, melyek a katolikus egyház
megreformálását tűzték ki célul, ennek nyomán elindult egy hosszú folyamat, mely a nyugati
kereszténység szakadásához vezetett. A reformáció fő képviselői és hirdetői Luther, Kálvin,
valamint Zwingli voltak.675
A mohácsi csatában szinte az összes magyar püspök odaveszett, újakat pedig a pápa,
VII. Kelemen nem nevezett ki.676 A papság és a hívek így pásztor nélkül maradtak. Könnyű
feladatuk volt a kialakult áldatlan és szomorú helyzetben az új tanok hirdetőinek. Az
országban először Luther, majd Kálvin tanai kezdtek elterjedni.677 Az új hit terjedésének
külön lendületet adtak a külföldi egyetemeken tanuló diákok, akik visszatérvén, itthon
hirdették az új tanokat.678
A földesurak új hitre való térése volt a reformáció terjedésének másik fontos
mozgatórugója. 679
Az egyházmegye területén tartották az ún. Erdődi Zsinatokat is 1545-, valamint 1555ben.680
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Vidékünkön a reformáció 1570-re teljes győzelmet aratott, ebben az évben már csak
tizenegy katolikus plébánia létéről tudnak a környéken, Szatmáron pedig az 1633-as évben
tíz katolikus család létéről tudunk.681 Antonio Porsenino pápai legátus 1583-ban az Egri
Egyházmegyéről tett jelentésében azt írja, hogy jó, ha hat pap maradt meg a katolikus
hitben.682
„1629-ben egész Szatmár megyében csak egy róm. kath. pap van, Ecseden.”683 „Az
egész Máramarosban egyetlen róm. kathólikus plébánia sem maradt.”684
A Tridenti Zsinat (1545–1563) és a jezsuita rend hatására indul el a katolikus
megújhodás, mely a katolikus hit megerősödését eredményezi vidékünkön is. A megújulási
folyamatot a császári politika is igencsak támogatta, és a Gondviselés alkalmas
személyiségeket is rendelt egyháza élére. Pázmány Péter (1570–1637) Nagyváradon
született, mikor pedig esztergomi bíboros-érsek lett, nem feledkezett meg szülőföldjéről és
környékéről: szónoklatai, írásai, a főúri családok katolikus hitre való visszatérése meghatározó módon befolyásolta a katolikus újjáéledést a leendő egyházmegye területén is.685
A jezsuita szerzetesek nyomán az egyházmegyében megtelepedtek a minoriták,
ferencesek, piaristák, pálosok.686
A katolikus sváb telepesek behozatala meghatározó módon befolyásolta a vidéken a
katolikus egyház megerősödésének folyamatát.687 Ennek háttere a török és tatár betörések, a
pestisjárványok,

a

Rákóczi-szabadságharc

következtében

a

térség

falvainak

az

elnéptelenedése volt.688 A szatmári békét követően (1711. április 30.) gróf Károlyi Sándor
engedélyt kapott a bécsi udvartól, hogy katolikus sváb telepeseket hozzon a munkaerő nélkül
maradt hatalmas birtokaira.689 Württembergből a svábok szívesen jöttek, mert a spanyol
örökösödési háború és a többéves szárazság nyomán őshazájukat szegénység, nyomor és
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bizonytalanság sújtotta.690 A Németországból való telepítéseket gróf Károlyi Sándor (1669–
1743) indította el, de a telepítési folyamat mintegy száz évig tartott.691
A németek számát – főleg Máramarosban – az Ausztriából hozott-telepített
munkáscsaládok is gyarapították.692
1761-ben már harminckét egyházmegyés és hat szerzetes pap működött a leendő
egyházmegye területén, 1789-ben pedig már ötvenhat egyházmegyés pap szolgálja a 25 283
katolikus hívő lelki üdvösségét.693
3.1.4. A szatmári egyházmegye története a megalapítástól a kommunista korszak
kezdetéig
A nagy távolságok, valamint a népesség nagy ütemű növekedése felvetette az új
egyházmegye alapításának gondolatát. Az Egri Egyházmegye – melyhez a leendő Szatmári
Püspökség akkor tartozott – akkora területet foglalt magában, mint a mai Magyarország.
Idestova egy évszázadra volt szükség, míg a gondolatból valóság lett.694
Három sikertelen törekvés történt az egyházmegye megalapítására.695
Az egri püspök halála nyomán történt széküresedés idején II. Ferenc Habsburg
császár és apostoli király 1804. március 23-án három részre osztja az Egri Egyházmegyét:
Eger központtal létrejön az Egri Érsekség, Szatmárnémeti696 és Kassa központtal pedig a két
új egyházmegye. 1804. augusztus 9-én VII. Pius pápa a császári alapítást pápai bullájával
szentesíti.697
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Alapításakor az egyházmegye területén hatvanhárom plébánia létezik, a hívek száma
mintegy 50 000 fő. Az új egyházmegye öt vármegye területét öleli fel: Szatmár tizenegy,
Bereg öt, Máramaros tizenegy, Ugocsa hat, Ungvár tizenegy plébániával.698
A vegyes vallású és nemzetiségű területtel rendelkező egyházmegye születésekor
nehéz feladatok előtt találta magát, mivel gondoskodni kellett a püspökség megszervezéséről,
működtetéséről, új plébániák létrehozásáról, templomok építéséről, népiskolák, gimnáziumok, szeminárium működtetéséről, szegény- és beteggondozásról, egyházi kiadványok
szerkesztéséről, finanszírozásáról.699
Az egyházmegye első püspökét, báró Fischer Istvánt (1804–1807) egri érsekké
nevezték ki.700 Kovács Flórián székeskáptalani helynök irányította az egyházmegyét a
következő püspök, Klobusitzky Péter (1807–1821) kinevezéséig.701 Püspökségének idején,
1814-ben készült el az egyházmegye első név- és címtára,702 melynek alapján a római
katolikus hívek száma a következőképpen oszlott meg: Szatmári főesperesség: 26 504;
Beregi főesperesség: 5146; Máramarosi főesperesség: 6950; Ugocsai főesperesség: 2624;
Ungvári főesperesség: 15 638. Összesen 56 862 lélek, a plébániák száma pedig hetvenkettő
volt az egyházmegyében.
1821. szeptember 23-26. között tartották a Szatmári Egyházmegye első zsinatát. 703 A
zsinat jegyzőkönyvei sajnos eltűntek.704
A püspök 1821-ben kalocsai érsek lett és helyébe Kovács Flóriánt (1821–1825)
nevezték ki.705 A beteges püspök korán elhalt, így őt Hám János706 (1827–1857) követte a
szatmári püspökök sorában, akinek személyében a Szatmári Püspökség valódi megalapítóját
tisztelhetjük.707 A mély lelkiéletet élő püspök nagy szociális érzékenységgel rendelkezett,
oktató-nevelő intézeteket létesített – tudta, hogy tanulás nélkül nincs fejlődés, Szatmár városa
pedig az „építő püspök” címmel tisztelte meg őt.708 Áldásos tevékenységének gyümölcseit
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ma is élvezi a város és az egyházmegye.709 Boldoggáavatási perét még 1896-ban
elindították.710 Az 1991-ben megalakult szatmári Hám János Római Katolikus Iskolaközpont
az ő nevét viseli.711 1999-ben a Székesegyház előtt felállították bronzból készült
mellszobrát.712
Dr. Haas Mihály (1858–1866) lett Hám János után Szatmár új püspöke, aki
mindössze ötvenhat évesen hunyt el. Őt dr. Bíró László (1866–1872) követte a püspöki
szolgálatban. Halálával Némethy József kanonok igazgatta az egyházmegye életét az új
püspök, dr. Schlauch Lőrinc (1873–1887) kinevezéséig.713 Püspökségének idején, 1885-ben
az egyházmegye kilencvenhárom plébániáján 112 359 katolikus élt,714 és ő alapította a
később róla elnevezett Bibliotheca Laurenzianát.715
A püspököt 1887-ben Nagyváradra nevezték ki, így őt Meszlényi Gyula (1887–1905)
követte a szatmári főpásztorok sorában.716 Püspökségének idején ünnepelte a Szatmári
Egyházmegye századik évfordulóját, és ekkor jelentette meg „A Szatmári Püspöki
Egyházmegye

Emlékkönyve

fennállásának

századik

esztendejében

(Schematismus

Centenarius) 1804–1904” című kiadványt.717
Halálával Pemp Antal prelátus irányította az egyházmegyét dr. Mayer Béla (1905–
1906) kinevezéséig, aki betegsége miatt még szentelése előtt lemondott, s így az
egyházmegye továbbra is Pemp Antal irányításával működött.
Szatmár következő püspökévé dr. Boromisza Tibort (1906–1928) nevezték ki. Az ő
püspökségének idején született az elveszített első világháború következményeként a trianoni
békeszerződés, melynek értelmében Erdély és a Magyar Alföld egy része Romániának jutott,
s ezáltal a Szatmári Egyházmegye három részre szakadt: negyvennégy plébánia hetven
pappal és ugyancsak mintegy 75 000 hívővel a Csehszlovák Köztársaság részévé lett; és
tizenhárom plébánia, tizenhat pappal és mindössze 13 000 hívővel maradt az
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anyaországban.718 A szétszakítás ellenére, a leválasztott területek egyházjogilag továbbra is a
Szatmári Püspökség részét képezték, s a püspök mindhárom országban rendszeresen látogatta
híveit.719
Szabó Istvánt választotta meg a székeskáptalan az egyházmegye vezetőjének, aki
nehéz két esztendőn keresztül állt az egyházmegye élén. A Szentszék a román állammal
konkordátumot kötött720, mely értelmében a területileg és számban megcsappant Szatmári és
Nagyváradi Egyházmegyéket a román kormány kérésére a Szentszék „aeque principaliter”721
egyesítette, melynek apostoli kormányzójává Szabó Istvánt nevezték ki, ugyanakkor
megszűnt a joghatósága a csehszlovák részekben, mivel az továbbra Ungvári Apostoli
Kormányzóságként önállóan működött,722 a magyarországi területekre esett plébániák részére
pedig a Szentszék még 1928-ban Apostoli Kormányzóságot hozott létre.723
Fiedler István (1930–1939) püspököt nevezte ki a Szentszék – a román kormány
hozzájárulásával – az egyesített Szatmár-Nagyváradi Egyházmegye élére.724 Az állami
vezetés a temesvári egyházmegyés származással bíró püspöknek azt a feladatot szánta, hogy
a jórészt elmagyarosodott sváb híveket visszanémetesítse, de ő erről nem tudott, és később
nem is akart a kormány kedvében járni.725 1938-ban egyházmegyei zsinatot tartottak,
melynek határozatait a „Statuta Synodalia diocesium Szatmariensis et Magno Varadiensis”
kiadványban foglalták össze. Az ún. ZsH (Zsinati Határozatok) meghatározó módon
befolyásolta az egyházmegyék életének fejlődését.726
1939 októberében az egyházmegye papjainak egy része az ún. Rongyos Gárda727
nevű revizionista mozgalomba keveredett, a mozgalomban részt vevőket az állam
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letartóztatta. Hogy papjait kimentse, Fiedler püspök lemondott az egyházmegye vezetéséről,
ezt követően a Szentszék Márton Áron (1939–1942) gyulafehérvári püspököt nevezte ki a
Szatmár-Nagyváradi Egyházmegye apostoli kormányzójává.728
1940-ben Napholcz Pál jezsuita szerzetes kapott püspöki kinevezést az egyesített
egyházmegye élére. Rá egy hónapra a második bécsi döntés Észak-Erdélyt Magyarországhoz
csatolta, a kialakult új helyzetben Napholcz atya a Szentszéknek cselekvési szabadságot
ajánlott fel, melynek alapján felmentették a püspöki kinevezés érvényesítése alól, s így az
egyházmegye vezetője ismét Márton Áron lett.729
A „Dioecesium circumscriptionum immutatio” kezdetű bullával XII. Pius pápa 1941.
július 28-án szétválasztotta a politikai nyomásra egyesített Szatmári és Nagyváradi
Egyházmegyéket, a kassai püspök vezette apostoli kormányzóságot megszüntette, és öt
Szlovákia területére szakadt plébánia kivételével, annak plébániáit újra egyesítette a Szatmári
Egyházmegyével.730
A gyulafehérvári püspök és szatmári apostoli kormányzó felmentette Szabó István
szatmári általános helynököt, és helyébe Pakocs Károly kanonokot nevezte ki, s az
egyházmegye – akárcsak a nagyváradi – közvetlenül a Szentszéknek lett alárendelve, 731 s így
a Szatmári Egyházmegyének a 118 plébániáján 210 egyházmegyés és szerzetes pap szolgálta
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a mintegy 200 000 római katolikus hívő lelki épülését. Kilencvenhárom katolikus elemi
iskola működött 300 tanítóval, és három főgimnázium, 1500 diákkal. A katolikus oktatás
részét képezték az internátusok és egy tanítóképző is. A nagyobb városokban kórházak,
árvaházak és számos jótékonysági intézmény működött.
A szaporodó feladatok szükségessé tették egy saját püspök kinevezését az
egyházmegye vezetésére.
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Ez meg is történt, dr. Scheffler János (1942–1952)

személyében, aki egyben a nagyváradi egyházmegye apostoli kormányzója is lett. A sokrétű
feladatokat

ellátó,

gazdag

tapasztalattal

rendelkező,

egyházának

elkötelezett

pap

személyében gondos és hozzáértő főpásztorra leltek az egyházmegyék.
Mivel az egyházmegye etnikai és felekezeti összetétele tarka képet mutatott, az új
püspök tudatában volt, hogy a Szatmári Egyházmegye lelkipásztori szempontból missziós
terület, s a lelkipásztori tevékenység súlypontjait is ennek megfelelően alakította: új
plébániákat alapított; a papképzés szívügye volt; az egyházi oktatásért sok áldozatot hozott;
új szerzetesrendeket hívott az egyházmegyébe; sürgette a lelkiélet megújulását.733
A második világháború nehézségei közepette a hívek maguk mellett érezhették a
főpásztoruk bátorítását, együttérzését és gondoskodását. A háború befejeztével, 1945. január
3-án a püspök tiltakozása ellenére több mint 4700 szatmári, sváb származású hívét
deportálták szovjet munkatáborokba, akik közül 700 soha nem tért haza.734 Scheffler püspök
körleveleiben vigasztalta, erősítette népét és végiglátogatta az egyházmegyéjét, hogy
szavaival, személyes jelenlétével bátorítsa híveit és papjait. 735
Az 1947. február 10-én megkötött párizsi békeszerződés értelmében a Szatmári
Egyházmegye ezúttal négy részre szakadt: Románia területén szatmári székhellyel
ötvennégy; a Kárpátalján (Szovjetunió) negyven; Magyarországon huszonhét; míg
Csehszlovákiában a már ott lévő öt mellett még nyolc, összesen tizenhárom plébánia
maradt.736 A határok átjárhatatlansága miatt a szétdarabolt részek között a kapcsolat
gyakorlatilag megszűnt.
A kultuszminiszter felfüggesztette 1948. szeptember 16-án Scheffler János szatmári
püspök működését, 1950-ben Körösbányára internálták és házi őrizetben tartották. 1952.
március 18-án hazaárulás vádjával letartóztatták és a jilavai politikai foglyok börtönébe
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zárták. Scheffler János püspök itt halt vértanúhalált 1952. december 6-án.737 Boldoggávaatási
perét 1991-ben indították be.738
3.1.5. Az egyházi élet a kommunista önkényuralomban és az 1989-es politikai
fordulat idején
Politikai környezet
A második világháború utáni másfél-két évtizedet a keleti tömb más országaihoz
hasonlóan, a sztálini direktíváknak megfelelően Romániában is kezdetét vette a nyílt
vallásüldözés, az erőszakos egyházellenesség. Az államhatalom diktatorikus módszereket
alkalmazott az egyházak ellehetetlenítése érdekében s az új politikai rendszer mindent
megtett az egyházak felszámolására.
A kommunisták új alkotmánya 1948. április 13-án lépett érvénybe.739 Egymás után
jelentek meg azok a törvények és rendeletek, melyek az egyház jogait korlátozták. 1948.
augusztus 4-én lépett életbe a kultusztörvény.740 A totalitárius rendszer nyilvánvaló módon
jogi és szervezeti formában is törekedett az egyházat maga alá rendelni. Mindezek része volt
a görög katolikus egyház betiltása, az egyházi működés állami engedélyhez kötése, a külföldi
felsőbbség (Vatikán) jurisdikciójának el nem fogadása, a konkordátum felmondása, a nuncius
kiutasítása és a Vatikánnal való kapcsolat megszakítása, a katolikus szerzetesrendek
feloszlatása, a felekezeti iskolák és szociális intézmények államosítása, püspökök, papok és
aktív világi keresztények perbefogása, bebörtönzése.
A kultusztörvény Erdély számára csak egy püspökséget ismert el, a gyulafehérvárit.
Utólag kiderült, hogy létezett egy ötéves terv az egyházak felszámolására.741
A kultusztörvény azt is előírta, hogy minden vallásfelekezet köteles beadni a
szervezeti szabályzatát, az ún. statútumot. A katolikus egyház által benyújtott
statútumtervezetet az illetékes minisztérium sem akkor, sem később nem fogadta el. Ennek
legfőbb oka a kultusztörvény 40. paragrafusa volt, mely szerint „külföldi vallási
közösségekkel, intézményekkel vagy hivatalos személyekkel semmilyen vallási közösség
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vagy annak képviselője nem tarthat fenn kapcsolatokat, hacsak nem a Kultuszminisztérium
engedélyével és a Külügyminisztérium közvetítésével.”742
A katolikus egyház ezt a követelményt elfogadhatatlannak ítélte, s ezért a történelmi
egyházak többi tizennégy „elismertjével” szemben hivatalosan egyedül ő lett „megtűrt”.743
A kommunista kor egyháztörténetének második szakasza a Ceauşescu-éra, miután
1965-ben ő került a Kommunista Párt élére. A hatvanas évek közepén egyfajta
liberalizálódás indult el, a bebörtönzött püspökök, papok nagyobb részt szabadlábra kerültek.
A hetvenes évektől egy-egy püspökszentelésre is sor kerülhetett, az egyházkormányzást érő
korlátozások, ha lassan is, de enyhültek, a Vatikán és Románia között tárgyalások kezdődtek,
igaz, kézzelfogható eredményre nem vezettek.744
Az engedmények időszaka azonban nem sokáig tartott: a 70-es évektől megkezdődött
ugyanis az új nemzetiségpolitikai vonal kidolgozása és életbe ültetése, s ezzel megkezdődött
a nacionalista parancsuralmi rendszer korszaka.745
A román államfő célja a katolikus egyházzal az volt, amit a görög keleti egyházzal
már elért: az egyházat a nemzeti kommunista állam szolgálatába állítani.746
A román állambiztonsági szerv, a hírhedt Securitate teljhatalmi ellenőrző tényezőnek
számított, kialakult az egész országot átfogó erős megfigyelő rendszer, melynek
tevékenysége mindenre kiterjedt, tagjai vezetőiknek feltétlen engedelmességgel tartoztak. A
Securitate az egyház tevékenységét is teljes mértékben ellenőrizte, a levelezés szigorú
cenzúrázása, az egyházi hivatalokban lehallgatókészülékek elhelyezése, az alkalmazottak
megfigyelése, zaklatása, kihallgatása állandó és rendszeres volt, részévé vált a mindennapi
életnek.747 A Securitaténak meghosszabbított karja is volt az egyházak felé: a Departamentul
Cultelor

(Kultuszügyi

Osztály)

Bukarestben,

és

ennek

kirendeltsége

minden

megyeszékhelyen, melynek élén egy-egy inspektor állt. Ők számoltak be a bukaresti
központnak az egyházak körül zajló helyi eseményekről.748

742

TOMKA Miklós, A legvallásosabb ország? Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában, Pázmány
Társadalomtudomány 1., Budapest–Piliscsaba 2005, 29.
743
MARTON József –JAKABFFY Tamás, Az erdélyi katolicizmus századai, Gloria, Gyulafehérvár 1999, 110.
744
TOMKA M., A legvallásosabb ország?, 30.
745
MARTON J. –JAKABFFY T., Az erdélyi katolicizmus századai, 115.
746
SZŐKE János, P., Márton Áron, Szent Márton Alapítvány, Budapest 1990, 215.
747
IONESCU, Ghita, Comunismul în România, Bucuresti 1994, 33–38.
748
SZŐKE János, P., Göröngyös úton, Don Bosco Kiadó, Budapest 1993, 235–236.

172

A törvényes egyházi hatóság
A törvényes joghatóság fölszámolása volt a közvetlen cél, melyet bármilyen áron, de
szeretett volna elérni a kommunista államvezetés.
A Szentszék által 1948. április 9-én újraegyesített Szatmári és Nagyváradi
Egyházmegyék püspökét, Scheffler Jánost szemelte ki az állam a Rómától elszakítandó
egyház püspökének, ezért behívták a Securitatéra, és felszólították, hogy működjön együtt az
ún. vásárhelyi mozgalommal, s írjon békeharcos cikkeket. Scheffler János természetesen
elhatárolta magát a Szentszék által is elítélt mozgalomtól. „1950. április 27-én
Marosvásárhelyen tartották azt az értekezletet, melyre papokat és világi híveket toboroztak a
béke megvédése címén. Az igazi cél az volt, hogy a többi egyházakhoz hasonlóan, a
katolikus egyház is az alkotmány szellemében illeszkedjék be a törvényes keretek közé”.749
Hogy e szándékot álcázzák, békefelhívást is közzétettek, mely értelmében a rendszer
ellensége mindaz, aki nem fogadja el az értekezlet határozatait. A „békepapság”750
létrehozására tett kísérlet a romániai római katolikus egyházmegyékben jelentéktelen
intermezzó maradt, és gyakorlatilag alig volt hatással az egyház életére.751
A román kormány 1948. július 29-én felmondta a Szentszékkel kötött
konkordátumot.752 1948. június 29-én a Szentszék kiadta a „Nominatio substitutorum”
dekrétumot, mely előírta a püspökök részére két pap nevének a megjelölését, akik
akadályoztatásuk esetén átveszik és irányítják az egyházmegyét.753 Scheffler püspök
intézkedéseiről e rendelkezésre vonatkozóan megoszlanak a források.754
1948. augusztus 4-én a Hivatalos Közlönyben megjelent a felekezetek működését
szabályozó kultusztörvény, mely megállapította, hogy Romániában egy püspökség
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felállításához 750 000 hívő szükséges. Ezentúl a kultuszminiszter minden vallási, kulturális,
nevelési és humanitárius döntést, rendeletet és parancsot semmissé tehet, ha azok „az állam
rendjét veszélyeztetik”. Hivatalosan egyik felekezet sem tarthat fenn a továbbiakban
kapcsolatokat külföldi felekezetekkel, intézményekkel, személyekkel, pásztorlevelet és
körlevelet pedig csak a vallásügyi miniszter engedélyével lehet közölni. A római katolikus
egyház vonatkozásában két püspökséget ismertek el: a gyulafehérvárit és a bukarest-iaşi-it.
Ennek alapján a román állam szempontjából Erdélyben a nagyváradi, a temesvári és a
szatmári püspökségek csak esperességeknek számítódnak, vezetésüket pedig még Márton
Áron láthatta el.755
Az 1948. szeptember 16-án megjelent állami rendelet alapján Scheffler János püspök
működését az állam felfüggesztette és a főpásztort nyugdíjaztatta,756 az egyházmegye
igazgatását továbbra is a püspök végezte, de a hivatalos iratokat helynöke, Pakocs Károly írta
alá.757
A sorozatos letartóztatások következtében és ideje alatt az egyházmegyét titkos
ordináriusok vezették:
Dr. Czumbel Lajos ordinarius substitutus 1950.5.22–1951.3.10. és 1956.2.10–
1967.2.26.
Szvoboda Ferenc ordinarius substitutus 1951.3.10–11.19.; 1952.3.18–10.27.;
1955.10.24–1956.2.10. és 1967.2.26–3.1.
Dr. Scheffler János püspök ismét kormányoz kényszerlakhelyről 1951.11.19–
1952.3.18.
Hentes Miklós Jenő ordinarius substitutus 1952.10.27–1954.5.17.
Dr. Révész Gábor ordinarius substitutus 1954.5.17–1955.10.24.
Sipos (sz. Stocz) Ferenc ordinarius substitutus 1967.3.1–1990.3.14 758
Czumbel Lajos kormányzó 1967. február 26-án bekövetkezett halála nyomán az
egyházmegye igazgatása Szvoboda Ferencre esett, de ő magas korára való tekintettel nem
vállalta a feladatot, és átadta az egyházmegye vezetését az elhunyt kormányzó helynökének,
Sipos Ferencnek, ezt jelentették a Szentszéknek is. Mivel az ő neve nem szerepelt a Scheffler
püspök által megjelölt névsorban, szükséges volt a Szentszék megerősítése. A Vatikáni
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Államtitkárság Cicogniani bíboros államtitkár kézjegyével ellátott levélben ismeri el Sipos
Ferencet ordinarius substitutusnak.759
A nehéz idők ellenére Sipos kormányzó az egyházmegye számos templomát
restauráltatta, és sok új plébániát építettek kormányzósága alatt. A II. Vatikáni Zsinat
rendelkezéseit csak a liturgia terén lehetett megvalósítani, az ismertetett okok miatt.
Kormányzósága alatt indul meg a tömeges kivándorlás, elsősorban a sváb származású
római katolikus hívek ezrei hagyják el tömegesen szülőföldjüket és keresnek Nyugaton új
hazát. Az exodus nyomán sok helység virágzó, népes közössége apadt el és lett
szórvánnyá,760 és a szomorú jelenség új helyzetet teremtett az egyházmegyei igazgatásban is.
1982. május 11-én a Szentszék az ún. Csonka Szatmárt (a Szatmári Egyházmegye
Magyarországra szakadt részét) az Egri Főegyházmegyéhez csatolta,761 1982. október 18-án
pedig a „Quando quidem” bullával II. János Pál pápa a szatmári és nagyváradi
egyházmegyéket különválasztotta.762
Sipos Ferenc kormányzó kérésére a Szentszék 1983-ban a Csehszlovákiához csatolt
tizenhárom szatmári plébániát is kivette a szatmári ordinarius jurisdikciója alól.763
1990. május 1-jén, a politikai fordulatot követően a Szatmári Püspökség ismét
főpásztort kapott Reizer Pál (1990–2002) személyében.764
Hitélet
Jóllehet ebben az időben a teljes vallásszabadságot hangoztatták, a hitélet azonban a
templom falai közé szorult. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a templomokban lehetett
misézni, prédikálni, gyóntatni, hitoktatni, de a templomon kívül nem létezett vallás. A tévé,
rádió, újságok sem a hazai, sem a világegyház eseményeiről nem adtak hírt, egyházi sajtóról
szó sem lehetett, és az egyetlen katolikus sajtótermék egy kezdetleges falinaptár volt.765
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Később is, a katekizmuson és imakönyvön kívül egyetlen vallási tartalmú sajtótermék
sem jelenhetett meg, szerencsés esetben a kegytárgyak, szentképek, egyházi kiadványok,
bibliák csak csempészáruként kerülhettek az országba, ha nem estek a határon a szigorú
vámellenőrzés martalékául.766
A 150/1950. számú elnöki rendelet és a 2698-as számú, 1952. március 25-én kelt
belügyminisztériumi rendelet alapján a plébániákról elvitték a régi anyakönyveket.767 Azonos
időkben nagyon sok műkincset, értékes könyvtárak állományát kobozták el erőszakos
módon.768
Az iskolák államosításával megszűnt a hitoktatás, az állami iskolákba kötelező
módon bevezetik az ateista nevelést.769 Így a Szatmári Egyházmegye plébániáin is elindítják
az iskolán kívüli hitoktatás megszervezését. Az ortodoxok – és lényegében a

többi

történelmi felekezet is – lemondtak a hitoktatásról. A katolikus vallásoktatás a templomok
sekrestyéibe szorult, ám hatóságilag elrendelték, hogy csak szombaton délután és vasárnap
lehessen templomi hittanórákat tartani.770
Az állami kulturális rendezvények szervezésével igyekeztek manipulálni a hitoktatást
és a hitgyakorlást: szinte egymást érték a vasárnapi matinék, az iskolai versenyek és
előadások. Rászervezéssel igyekeztek erre az időre lefoglalni a gyerekeket és a felnőtt
híveket. 771
A hitoktatás akadályozásának másik módja az volt, hogy a hetvenes évekig egyetlen
hittankönyv sem jelenhetett meg, de azután is csak egy katekizmus kevés példányszámban,
mely a szükségleteknek csak a tíz százalékát fedezhette. Mindezek ellenére, a falvakban a
templomi hitoktatáson való részvétel gyakran százszázalékos volt, máshol hetven-nyolcvan
százalékban kapcsolódtak be a gyerekek a hitoktatásba.772
A templomon kívüli egyetlen eltűrt jelenlét a kórházakban a betegek ellátása volt, a
többi intézetből és intézményből az egyház teljesen kiszorult. Az oktatás, betegellátás,
idősgondozás és egyéb szociális feladatok a mindenható állam privilégiumaivá váltak.
Megpróbálták megfélemlíteni a munkásokat, tisztviselőket, vezető állásba pedig
kizárólag csak azok juthattak, akik – legalábbis a színlelés szintjén – vállalták az ateista
766
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ideológiát. Azok közül, akik az előrehaladás érdekében párttagokká lettek, sokan csapdába
estek, mert csak utólag jöttek rá, hogy a lelküket is el kell adniok.
Később a zaklatások enyhültek, de az osztályharcos vallásellenesség a rendszer
bukásáig megmaradt.773
A papság sorsa a fennen hirdetett vallásszabadsággal ellentétben igencsak
hányatottnak bizonyult. A papok a kezdeti időkben sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A
törvényes egyházi vezetők eltávolításával a papságot arra akarták kényszeríteni, hogy ismerje
el az általuk kinevezett vezetést. 774
A kommunisták által hatalomra juttatott egyházi vezetés azonban a papok részéről
ellenállásba ütközött, mivel megtagadták az engedelmességet.775 Ez sok pap számára állandó
zaklatással, vallatással, támadással járt. Hamis jelentések, kompromittáló levelek,
provokátorok útján próbálták megfélemlíteni őket és belekényszeríteni az ún. békepapi
mozgalomba. Bírói ítélettel vagy a szekuritáté határozatával letartóztatták és bebörtönözték
az ellenálló papokat, vagy olyan kis plébániákra, szórványba kényszerítették őket, ahol
szerintük – kevesebb hívő lévén – kevesebbet árthatnak.776 Azzal is fenyegették őket, hogy
megvonják az államsegélyt.777 A következő évtizedekben az államilag erőltetett ateizmus és
antiklerikalizmus még sok megpróbáltatást, bajt és szenvedést okozott, de a katolikus papság
helytállása példamutatónak bizonyult és tartást, erkölcsi tekintélyt vívott ki az egyháznak.778
A papképzést 1948-ig minden egyházmegye a saját papnevelő intézetében
biztosította. Az új kultusztörvény csak egy papnevelő intézet működését engedélyezte
Gyulafehérváron, s így megszűnt a közös szatmár-nagyváradi teológia. Egy darabig még
működött az ún. titkos teológia, amelynek megszervezését Scheffler püspök dr. Czumbel
Lajosra bízta. A kispapok egy-egy plébánián éltek, a plébános vezette és oktatta a hozzá
beosztott kispapot és a püspök előtt vizsgáztak.779
Márton Áron püspök kiszabadulása után a szatmári kispapok is a Gyulafehérvári
Hittudományi Főiskolán végezték tanulmányaikat és a diákonus-, valamint a papszentelés is
többnyire a gyulafehérvári Székesegyházban történt.780
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1983-tól a kommunista kormány törvényileg elrendelte a „numerus clausus”-t, vagyis
a felveendő kispapok számának az állami szabályozását.781 Ez a Szatmári Egyházmegye
viszonylatában gyakorlatilag a korábbi öt-hatról az évi kettőre való létszámcsökkentést
jelentette.
A külföldi egyetemeken való tanulás csak a hetvenes évektől, akkor is elvétve volt
lehetséges.782 Kisszemináriumi jelleggel egyetlen katolikus magyar középiskola működött az
országban – Római Katolikus Kántoriskola néven –, ahová évente kb. öt szatmári
egyházmegyés tanulót vettek fel.
A szerzetesrendek felszámolása egyik kiemelt célja volt a kommunistáknak, mivel a
szerzeteseket a rendszer akadálynak és ellenségének tekintette, ugyanis a Vatikán és a római
pápa érdekében a legegységesebb és legkönnyebben mozgósítható szervezeteket látta a
szerzetesrendekben.
Az 1949. július 29-én kiadott 810. számú állami rendelet a szerzetesrendek és
kongregációk működését megszüntette (kivéve a regáti ortodox rendek egy részét).783 A
rendelet tizenöt katolikus rendet és kongregációt érintett, melyeknek negyvenegy férfi és
hetvenegy női házát, kolostorát elkobozták.784 A hatóságok kirakatperekben a szerzetes
vezetőket elítélték, a rendtagokat internálták vagy széjjelszórták. A rendházakat és
intézményeiket a teljes berendezéssel együtt lefoglalták, állami vagyonnak tekintették. Ez az
intézkedés a Szatmári Egyházmegye területén a jezsuita, piarista, az iskolatestvérek, a
lazaristák, valamint az irgalmas nővérek kongregációjának hivatalos feloszlatásához
vezetett.785 Mivel a ferencesek, szaléziek és szalvatoriánusok nem vezettek intézményeket –
plébániákon mint egyházmegyés papok vállalhattak lelkipásztori feladatokat, mások
külföldre távoztak.786
A nem pap szerzetesek illegalitásba kényszerülve, elhagyták kolostoraikat és
szétszóratásban, megfigyelés alatt fogadalmaiknak megfelelően éltek, de nem ápolhatták a
szerzetesi közösséget és nem viselhették a rendi ruhát. Sokan közülük betegápolók, kántorok,
sekrestyések lettek, vagy más állami intézményben, vállalatoknál helyezkedtek el.787 A
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szigorú megfigyelés miatt állandó fenyegetésnek voltak kitéve, ezért – kevés kivétellel – nem
mertek újoncokat felvenni.788
Az iskolák államosítása volt az új önkényuralmi rendszer egyik legigazságtalanabb
intézkedése.
A katolikus egyház elidegeníthetetlen jogaihoz tartozik az iskolák alapítása és
fenntartása. Erről az Egyházi Törvénykönyv a következőképpen nyilatkozik:789 „Az
egyháznak joga van arra, hogy bármilyen tantárgy oktatására, bármely típusú és fokozatú
iskolát alapítson és vezessen.” (800. kánon) „A szülőknek az iskolák megválasztásában igazi
szabadságuk kell hogy legyen, ezért a krisztushívőknek legyen gondjuk arra, hogy a világi
társadalom a szülőknek ezt a szabadságát elismerje és az osztó igazságosság tiszteletben
tartásával támogassa.” (797. kánon)
1948. április 13-án megjelent a Román Népköztársaság Alkotmánya, mely 28.
szakaszának 3. bekezdése kimondta, hogy: „Egyetlen vallásos közületnek vagy felekezetnek
sincs joga általános jellegű tanintézeteket nyitni, hanem csak a vallásos kultusz személyzetét
kiképző különleges iskolákat, az állam ellenőrzése mellett.”790
1948. augusztus 3-án a Hivatalos Közlönyben a 175. számú iskolareformról megjelent rendelet szerint a tanítás joga kizárólag az államé, a tanítás pedig laikus.791 Ennek
eredményeképpen minden felekezeti iskola az állam tulajdonába ment át. Ugyanitt jelent meg
a 176. számú rendelet a tanügyi célokat szolgáló egyházi, szerzetesi és magánjavak
államosításáról.
Ezekkel az intézkedésekkel Romániában 1393 felekezeti iskolát államosítottak, ebből
141 ortodox, tizenhét görög katolikus, a többi 1235 kisebbségi iskola volt.792 Ezek közül
hetvenhat magyar fiú középiskolában 15 395 fiú, ötven leány középiskolában pedig 13 300
leány tanult.793
1948. augusztus 7-én a Kultuszminisztérium értesítette a Szatmári Püspökséget, hogy
iskoláikat át kell adniuk az államnak. Scheffler püspök hivatalosan is tiltakozik az állam
iskolareformja ellen, kifejti, hogy az oktatás az egyház természetes joga, és az ehhez
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szükséges feltétel nem a munkásosztály kizsákmányolásából, hanem a püspökök, papok,
szerzetesek és a hívek áldozatából teremtődtek meg.794
A Szatmári Egyházmegyben a plébániák elemi iskolái és a következő gimnáziumok
estek áldozatul

a fent említett törvénynek: Leánylíceum, Tanítóképző fiúk számára,

Tanítóképző leányok számára, Óvónőképző – Szatmáron, a Piarista Gimnázium
Nagykárolyban és Máramarosszigeten.795
A kommunizmus évei alatt kötelezővé tették a tanügyi intézményekben az ateista
nevelést, nem törődve a szülők vallásos meggyőződésével, akaratával. Szülői értekezleteken
győzködték a szülőket a „kettős nevelés” veszélyeiről. A tanárok, tanítók kényszerítve voltak
a nyílt vallásgyakorlatról lemondani, mert állásuk elvesztésével, áthelyezéssel fenyegették
őket, a felsőiskolai tanároktól pedig nyílt hittagadást követeltek.796
Az egyházmegye helyzete az 1989-es politikai fordulat idején
Jóllehet Románia nagy gazdasági lehetőségekkel bíró ország, a szocialista típusú
gazdálkodás nyomán a hazai gazdaság teljesítménye a keleti tömb országai közül a leginkább
kifulladt.
Kezdetben a kelet-európai térség valamennyi országa egyöntetűen hirdette ugyanazt a
modernizációs programot, később alakultak majd ki az egyéni, nemzetinek is deklarált
változatok, melyek keretében az elkülönülés, a „különutazás” egyre nagyobb teret és
jelentőséget kapott. Romániát a szocializmus utolsó tíz évében a teljes elzárkózás jellemezte.
Jellemző volt erre a korszakra a jelentős gazdasági visszaesés, mely a lakosságot elemi
életfeltételeiben érintette.797
Az országos méretű gazdasági kifulladás következményeként megállt a lakásépítés,
megszűnt az ipartelepítés, a munkahelyek telítődtek, s ez a folyamat egybeesett az
egzisztenciális gondok fokozódásával: élelemhiány, áramszünet, víz- és fűtéshiány stb.
A Szatmári Egyházmegyét – mint az ország többi részét – az elszigeteltség, az
elmaradottság és az általános szegénység jellemzi az ún. forradalom idején. Az általános
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elmaradottságon belül sok helyen nyomor van, a reménytelen gazdasági, társadalmi helyzet,
a mindennapi megélhetési gondok az egész lakosságot terhelik és elkeseredést szültek. A
„homo sovieticus”798 mindennapjait a beletörődés, a kezdeményezés képtelensége, a
passzivitás és apátia jellemzi.
Az állami egészségügyi és szociális ellátás – ahol létezett is – nagyon alacsony
színvonalon működött.799 Magas az alkoholisták aránya, az AIDS-megbetegedések száma
sokszorosa az államilag ismertetett értéknek, elsősorban az árvaházi gyerekek körében. A
csecsemőhalandóság három-négyszerese az Európában ismert számoknak, az átlagéletkor is
lényegesen alacsonyabb, mint a közép-kelet-európai országokban. Jóllehet az állami
statisztikák mást mutatnak, de ezek a kimutatások pártmegrendelésre készültek és nem
tükrözik a valóságot.800
Romániában a szocialista diktatúra idején jelentős a belső migráció, egyrészt az
erőltetett iparosítási politika nyomán a városokba történő, másrészt az elmaradottabb keleti
részekből a fejlettebb nyugati régiók irányába történő népmozgás. Ennek következményeként
egy népességszerkezet-átalakulásnak lehetünk tanúi.
A kezdeti gazdasági stagnálás, majd romlás és a szocialista káderpolitika
mindenkinek munkahelyet biztosító gyakorlata következményeként felduzzadt a rejtett
munkanélküliség mint jelentős migrációs potenciál, mely a nyolcvanas évek közepétől a
gyakori törvényes kitelepedések és illegális határátlépések egyik fő bázisát képezte.801
A törvényes kitelepedések, az illegális határátlépések és az útlevéllel vagy
kisútlevéllel kiutazott, ám haza nem térők másik bázisát az elnyomott és jogfosztott
nemzetiségek képezték. Ceauşescu gyakran hangoztatta: „A nemzetiségi kérdés Romániában
egyszer s mindenkorra példaszerűen lett megoldva. Mindenki tanulhat tőlünk.”802 A valóság
azonban teljesen mást mutatott, Románia Ceauşescu-rendszerét egyre nagyobb tömegben
hagyták el a már említett utakon a nemzetiségiek, mivel a reménytelenség, a kilátástalanság,
a félelem és bizonytalanságban való élet nem tudta feltartóztatni e népcsoportok exodusát.803
A tömeges legális és illegális kivándorlásának folyamatát az erdélyi szászok
indították el, majd őket követték a bánáti és szatmári svábok, és nem váratott sokáig magára
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a magyarok tömeges menekülése sem. Konkrét adatokat, számokat ebből az időből nem
ismerünk, hisz a jelenség hivatalosan nem létezett, csak becsült adatokra hagyatkozhatunk.
1989 nyarán csupán Magyarországon 14 000 romániai menekültet tartottak nyilván.804
Szatmár földrajzi fekvése 1989 előtt és után is befolyásolta erdélyi összehasonlításkor
a migráció lokális alakulását. Miután a határ mellett lakók kishatárátlépőt igényelhettek vagy
„szerezhettek be”, így rendszeresen utazhattak Magyarországra, onnan pedig a liberálisabb
magyar politika nyomán könnyebb volt „dobbantani”, a nyolcvanas évek második felétől
pedig maga Magyarország is befogadó országgá lett. A határmente az illegális zöldhatárátlépésekre is több esélyt adott, mely lehetőséggel a határ mentiek az erdélyi átlagnál
nagyobb százalékban éltek.
A sváb származásúak kitelepedése már a második világháború végén, a német
csapatok visszavonulásával kezdődött, a szovjet hadseregtől való félelmükben. Az
oroszországi deportálások is nagy veszteséget jelentettek a szatmári német kisebbségnek. A
németországi gazdasági fellendülés és a német imigrációs politika nyomán Erdély német
városai és falvai – kisebb késéssel ez alól a Szatmári Egyházmegye sem volt kivétel –
gyorsan kiürültek, hogy a kitelepülő lakosság az anyaországot erősítse. Németország szó
szerint „kivásárolta” a németeket Ceauşescu Romániájából.805
Az egykor gyönyörű német településeket ma egy másik etnikum lakja, elszomorító
eredménnyel – aki arra jár, döbbenetes látványban lehet része.806 A kivándorlás
következtében sok életképes egyházközösség vált szórvánnyá.
A nagyméretű csökkenés okai között elsősorban a kommunizmus nemzetiségellenes
politikáját, a gazdasági hanyatlást, a határok bezárását, valamint a Németország és Románia
között létrejött szerződést lehet említeni, amely alapján minden egyes „kivándorolt” német
származású roman állampolgárért a német fél egy bizonyos mennyiségű valutaösszeget
fizetett,807 így természetesen a svábok körében volt nagyobb a veszteség, de szép számmal
távoztak az országból – hivatalosan vagy a zöldhatáron – más nemzetiségűek is. A hívek
mellett papok is hagyták el az egyházmegyét.808 A Szatmári Egyházmegye a kivándorlás, a
vele járó népességfogyás és az asszimiláció következtében komoly veszteségeket
szenvedett.809
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A kivándorlás és az ismert politikai tényezők hatására falvakban és városokban is
egyaránt megerősödtek a rokoni, szomszédsági, ismerősi, baráti társadalmi kapcsolatok
hálózatai. Az emberi összetartás, a szolidaritás a lokális társadalom mindennapjainak
alakításában jelentős szerepet és értéket képviselt.810
Az egyház megítélése és szerepe az üldözések, megszorítások, valamint az intenzív
ateista propaganda ellenére nemhogy csökkent, de jelentős pozitív változást mutatott. A
szocialista államokban, de Romániában kiemelten szem előtt kell tartani azt a fél évszázadot,
amikor egy központosított önkényuralmi rendszerben az egyház mindennek az ellenpólusát, a
be nem hódolás fellegvárát, a meg nem alkuvás szimbólumát jelentette.
A templomok a szabadság és az ellenállás szimbólumává is váltak, az egyetlen hellyé,
ahol nem a mindenható pártpolitika nehezedett az egybegyűlt közösségre, így a templomok
ezekben a nehéz időkben az emberek lelki-szellemi felüdülésének oázisaivá lettek.
A nyolcvanas évek második felétől hivatalosan is nyilvánvalóvá lett a kommunista
pártállam és intézményrendszerének működésképtelensége. A kialakult társadalmi káoszban
szükségessé váltak a társadalmi hálózatok, az együttélés alapjait alkotó erkölcsi értékek és
szabályok. A kevés kiindulópont közül a vallás és az egyház a legfontosabbak közé tartozott.
Ha sok esetben nem is kereste vagy éppenséggel nem is volt teljesen tudatában, az egyház
ismét politikai szerephez jutott és társadalomalakító tényezővé vált. Az egyház olyan
öntörvényű eszme- és értékrendszerű intézmény volt és maradt, melyet nem lehetett a
kommunista hatalmak alá rendelni. Az egyház relatív különállása és önállósága és a
totalitárius rendszer mindent uralni akarása között állandó feszültség állt fenn. Ennek
eredményeként – akkor is, ha politikamentes volt – az egyház csupán létezésével
meghatározó politikai tényezővé lett.
Az 1989-es politikai változásokat, a kommunizmus békés összeomlását lényegében
érintette a Vatikán kelet-európai politikája és nem utolsósorban II. János Pál pápa lengyel
származása. Ugyancsak ezzel kapcsolatosak a lengyelországi társadalmi folyamatok,
melyeket az ismert „Szolidaritás”811 mozgalom képvisel, s melyek összkelet-európai szinten
járultak hozzá döntő módon a kommunizmus belső összeomlásához. 812
A változást előidéző társadalmi folyamatokban az egyház presztízse és az egyházba
vetett bizalom megnőtt, és ez a tekintélyátruházás erőteljesen befolyásolta a pártállam totális
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jellegét, és így az egyháznak lényeges szerepe volt az 1989-es rendszerváltásban, a
kommunizmus megbuktatásában.813
Romániában az 1989-es decemberi változásokat kiváltó szikrát minden kétséget
kizáróan Tőkés László, a temesvári református lelkész jelentette.814
3.1.6. Az egyház életének alakulása és fejlődése a változást követő tizenöt évben
Politikai környezet
Az 1989-es fordulat az addiginál összehasonlíthatatlanul több szabadságot adott a
társadalomnak, s azon belül az egyházaknak.815
A decemberi események az elnyomás hosszú évtizedei alatt elfojtott indulatokat,
gyűlöletet hoztak felszínre, és ugyanakkor a szabadság élményével s egy jobb,
emberségesebb élet reményével ajándékozták meg Románia minden polgárát.816 Ez az
euforikus hangulat kb. három hétig tartott.
Dr. Jakab Antal gyulafehérvári püspök januárban tartott televíziós beszédében az idős
ember és vezető bölcsességével óvatosságra és megfontoltságra intett a jövőt illetően:
„Óvatosnak kell lennünk. A történelem során már sokszor fordult elő, hogy sokat ígértek és
keveset adtak. Türelemmel kell várnunk és nem szabad egy gyors és teljes demokráciáról
beszélnünk.”817 A püspök szavai sajnos beigazolódtak, az eufóriát hamar követte a
kiábrándulás, a csalódás, az általános letargikus hangulat.
Nemcsak a nemzetiségi jogok érvényesítése maradt az ígéretek szintjén, de gyorsan
következett a gazdasági krízis, az addig nem ismert munkanélküliség, recesszió és infláció
jelensége, mely rekordját 1993-ban érte el, 296 százalékkal.818 1990 után megszűntek a
gazdaságtalan iparágak és a szocialista mamutüzemek, a korábbi nagyüzemek már nem
biztosítanak munkahelyet, így a munkanélküliek és a szélsőségesen szegények aránya
értelemszerűen nagyon magas lett. Egyre több család került a szociális és szegénységi küszöb
alá, onnan pedig zuhant a nemlétező szociális hálóba.
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A nemvárt társadalmi-gazdasági gondok, valamint a gyors változások, amelyekre az
emberek nem voltak felkészülve, feszültségekhez, elégedetlenséghez és kiábrándultsághoz
vezettek. A kialakult bizonytalan és bonyolult helyzet nyomán egyre több emberben ébredt
fel a szocialista rendszer utáni nosztalgia.819
Az évek múlásával a nehézségekre utaló mutatók mellett megjelentek a fejlődésre
utaló adatok is, és látványos változások történtek az infrastruktúra vonatkozásában és a
technika fejlődésében. Általában elmondható, hogy Románia gazdasága és társadalma az
elmúlt tizenöt év során jelentős mértékben átalakult. Ezt a fejlődést a NATO-hoz és az
Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat is igen kedvezően befolyásolta.
Az egyháznak a nehézségek ellenére is bele kellett nőnie a nyilvános és
társadalomépítő szerepébe, hisz olyan lelki-szellemi, emberi és szervezeti tőkével
rendelkezik, mely meghatározó módon befolyásolja a helyi társadalom alakulását. A helyi
közösség összefogása, öntudatának és összetartozási tudatának ápolása olyan feladat,
amelyben az egyháznak is jelentős szerep jut. A rendszeres közvélemény-kutatások szerint is
az egyházak ezen a téren a legstabilabb és a legtöbbek bizalmát bíró hálózatot jelentik.820
Általános értelemben vallási fellendülésről beszélhetünk, a rendszerváltás nyomán
nem kell titkolózni, rejtőzködni, bújkálni, vége lett annak a korszaknak, amikor a vallást és
az egyházat kizárták a közéletből. A politikai fordulat óta a vallás a médiákban rendszeres
téma, és az egyházak is gyakran szóhoz jutnak a közélet különböző területein, sokan tértek
vissza az egyházhoz és a nyilvános vallásgyakorlathoz, akiket azelőtt a pártállam tilalma
vagy a karrierjük féltése tartott távol. A rendszerváltást követő ideológiai vákuumban sok
kereső ember kutatott új alapok után és nagyon sok esetben a legkézenfekvőbb választás a
vallás volt.
A szocialista rendszerváltást követően, mindenkinek újra kellett gondolnia helyzetét
és jövőjét. A politikai elszigeteltség vége, a határok átjárhatósága, az Európához való
közeledés nagy lehetőségeket, de veszélyeket is tartogat, mivel a szabadság kétirányú
választás elé állítja a társadalmat és magát az egyént. Az örvendetes eredmények mellett
aggodalomra ad okot a terjedő anyagias gondolkodás, a szekuláris, vallásellenes kultúra
térhódítása.
A hirtelen jött változások Csipkerózsika-álomból ébresztették fel az egyházat. A
kilecvenes években a keleti tömb egyházait általában jellemzi a dezorientáció, a II. Vatikáni
Zsinat szelleme: a nyitottság, párbeszéd a világgal nehezen vert az egyházak
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gondolkodásában gyökeret. A hirtelen történt változások új feladatokkal és kihívásokkal
szembesítik az egyházat, az eddigi szűkebb helyi viszonyok között történt gondolkodás
mellett mostmár európai, vagy inkább globális, tágabb nemzetközi összefüggésekben is kell a
megoldásokat keresni és a döntéseket meghozni.821
Törvényes egyházi hatóság
Az 1989. decemberi változások lehetőséget nyitottak az egyházi joghatóság törvényes
rendezésre. A „Nemzeti Megmentési Front”822 és az ezt követő kormányok a kommunista
rendszer számos embertelen törvényét helyezték hatályon kívül,823 ezek az intézkedések
közvetlen módon érintették az egyházakat is. Látszólag az élet visszatért a jogszerűség és
törvényesség medrébe, a valóság azonban nem ilyen egyszerű, a személyes és intézményi
sérelmeket, az elkövetett számos jogtalanságot tollvonással nem lehet meg nem történtté
varázsolni, s ezeknek nyomai és emléke az eltelt másfél évtized folyamán meghatározó
módon befolyásolta az egyház életének alakulását.
A Szentszék azonnal újra felvette hivatalosan is a román állammal a kapcsolatot,
1990 januárjában Gyulafehérváron Francesco Collassuono nuncius-érsek összehívta a
katolikus egyházmegyék vezetőit, hogy egyeztessék az álláspontjaikat a kialakult új helyzetre
vonatkozóan.824 A Szentatya püspököket nevezett ki, akiket az új kormány elfogadott.
Reizer Pált (1990-2002), Szatmár megye új püspökét 1990. március 14-én nevezte ki
a Szentszék, és 1990. május 1-jén szentelik püspökké a Székesegyházban.825 Elkezdődött az
egyházmegye központi hivatalának a megszervezése, az egyházmegye intézményrendszerének újrateremtése, a hitélet fellendítése. Reizer Pál szobrot emeltet Hám János
püspöknek és beindítja a vértanúhalált halt Scheffler János boldoggá avatását. A 2000-es
jubileumi szentévben a püspök szorgalmazta a hívek lelki megújulását, ő hirdeti meg 2001.
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április 2-án a harmadik egyházmegyei zsinatot. Püspöksége alatt, 2002. áprilisában
alapították meg az Ukrajnába került részekből a Munkácsi Püspökséget.826
1991-ben Nagyvárad, Temesvár és Szatmár püspöke hivatalosan kérte a Szentszéket,
hogy a Gyulafehérvári Püspökséget érseki rangra emelje és őket a bukaresti metropolita
fennhatósága alól felmentve, rendelje Gyulafehérvárhoz. Még ez évben a Szentszék a kérés
első felét teljesítette, a Gyulafehérvári Püspökséget érseki rangra emelte, de a három erdélyi
egyházmegye továbbra is a bukaresti metropolita fennhatósága alatt maradt.827
Ardai László Attila (2202–2003) irodaigazgatót választotta meg az egyházmegyei
tanács ideiglenes egyházmegyei kormányzóvá Reizer Pál püspök halálát követően.828
Schönberger Jenő (2003–) személyében nevezett ki II. János Pál pápa az egyházmegye élére új püspököt, akit 2003. június 21-én szenteltek püspökké a Székesegyházban. 829
Az új püspök megerősítette a zsinati előkészületi munkálatokat. Az egyházmegye
alapításának 200 éves

évfordulóján, 2004-ben számos közösségerősítő

jubileumi

rendezvényre került sor. Ez év augusztus 21-én a szatmári Székesegyházban történt a zsinat
ünnepélyes bezárása a papság, a hívek, valamint számos külföldi és belföldi vendég
jelenlétében. 830
Hitélet
A vallási élet a templom falai közül a nyilvánosság színpadára került, az elszigetelt
vallásosságot és a hagyományokhoz igazodó rendet hirtelen új szabályok váltják fel, ami
eddig megszokott volt, az most mind gyorsan változik: az életmód, munkahely,
tömegkommunikáció, az utazási lehetőségek, a gazdasági környezet, az emberközeli
kapcsolatok stb. Egy közösség és azon belül az egyén élete tele van új kihívásokkal,
elbizonytalanodással, aggodalmakkal, ugyanakkor érdekes, új lehetőségekkel is.
Mindezek a változások a kialakult értékrendre, a gondolkodásmódra, az erkölcsre, az
egyházhoz való viszonyra és természetesen magára a hitgyakrolatra is erősen hatnak. Ezután
már semmi sem olyan magától értetődő, a megszokások és tradíció nyújtotta biztonság
mellett vagy ellenében egyre inkább személyes választásra és döntésre (is) szükség van.
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Az új élethelyzetbe került egyháznak új válaszokat, útmutatást kell adnia, fel kell
ismernie a mindennapi lelkipásztorkodásban az idők jeleit, hogy az evangélium fényénél a
mai ember eligazítást találjon.
A II. Vatikáni Zsinat az új helyzettel való szembenézésre és felkészülésre szólította
fel a világ egyházmegyéit. Az ismert körülmények miatt nálunk mindez csupán a liturgikus
reformok bevezetésében merült ki.
II. János Pál pápa a volt keleti tömb országaiban tett látogatásai alkalmával tudatosan
és következetesen kérte a volt kommunista országok püspökeit, egyházmegyéit, hogy a
megváltozott körülmények között tisztázzák helyüket, lehetőségeiket és feladataikat.831
Általánosan megállapítható, hogy a négy évtizedes hibernálás és elszigeteltség után
nehézkes volt az ébredés, és a radikálisan megváltozott környezet észlelésének, elemzésének
folyamata. A politikai-társadalmi változások váratlanok voltak, így azok az egyházat is
váratlanul érték. Nem volt ez másképp a Szatmári Egyházmegyében sem, és az új helyzetben
jelentkező és folyamatosan gyarapodó feladatok komoly erőfeszítéseket és a kényszerű
kényelem feladását kérték. Eddig a teljesítménytől függetlenül, csupán létezésünknél fogva
„hősök” voltunk, míg most minden eredményért keményen meg kell dolgozni.
Az emberek nagy többsége igényelte a fordulatot követő években az egyház
társadalmi jelenlétét és nyilvános tevékenységét. A Római Katolikus Egyház ezt a feladatát
három területen keresztül valósítja meg: elsősorban a plébániai és lelkipásztori hálózat,
másodsorban az oktatási és szociális intézmények hálózata, és végül az egyesületek,
szerzetek, lelkiségi mozgalmak hálózatán keresztül.832
Az üldöztetésből a szabad lehetőségek színterére lépő egyház természetesen nem
tudta a diktatúra előtti „teljesítményét” nyújtani, időre, meglátásokra, valamint megfelelően
képzett egyházi és „aktív” világi hívekre volt szükség ahhoz, hogy társadalmi szerepét az
elvárásokhoz igazíthassa.
A szerzetesrendek megmaradt tagjai karizmájuknak megfelelően újra közösségi életet
élhettek és új tagokat vehettek fel, azonban hivatások szempontjából a kezdeti lelkesedés
után egyházmegyénkben is a nyugati trend érvényesül – kevés a hivatások száma.
A Szatmári Irgalmas Nővérek rendje ismét működik, de az egykor a szatmári
egyházmegyében működött férfi szerzetesrendek utolsó tagjai utánpótlás nélkül elhaltak.
1992-től újra működik a Ferences Világi Rend az egyházmegyében, 1993-ban
megtelepszenek a Hilturpi Jézus Szíve Missziós Nővérek. A Jézus Szíve Társaság szerzetébe
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lépett

szatmári

egyházmegyés

testvérek

1995-ben

megalapítják

a

szatmárnémeti

szerzetesházat és megkezdik működésüket, Nagybányán pedig 2000-ben a Brigi Szent
Orsolya Nővérek Kongregációja telepedik meg. 833
Ugyancsak Nagybányán kezdték el működésüket 1994-től a Jézus Szíve Kis Leányai.
Avasfelsőfaluban a Szent József Megjelenéséről Nevezett Nővérek Kongregációja 1998-tól
van jelen, 2004-ben pedig a Piarista Nővérek Kongregációja telepedett le.834
A szerzetesek által végzett szociális-pasztorális munka mellett jelenlétük az igazán
fontos. Szerzetesek nélkül az egyház nem egészséges, ők hozzátartoznak az egyház életéhez
és karizmatikus adományaihoz, mint ahogy a II. Vatikáni Zsinat is hangsúlyozza.835
A papság társadalmi tekintélye vidékünkön hagyományosan nagy, már Scheffler
János vértanú püspök a papok szerepéről a Szatmári Egyházmegyében a következő
feljegyzést írta: „A papok

faluban nagy tiszteletnek örvendenek. Már megszólításuk,

megnevezésük is – «Herr» (úr) – kiemelte méltóságukat. A svábok ugyanis az Istenükön
kívül senkit sem szólítottak úrnak, csak a papjukat. De nem is figyeltek senkit annyira, mint a
közéjük került lelkészek magaviseletét, hogy kövessék, szavait megjegyezték, viselkedését
utánozni, követni próbálták. A családban a vasárnapi ebéd alatt is felidézték a templomban
hallottakat, de beszédtéma volt a falu közösségében is.”836
A Tomka Miklós vallásszociológus által 2002-ben készített kimutatás szerint a
Szatmári Egyházmegyében az emberek a papot a település legműveltebb, legtekintélyesebb,
legfontosabb és legismertebb embereként tartják számon. A katolikus papság tekintélye
napjainkban is (még) olyan tőke, hogy a társadalom irányításában, nevelésében,
összetartásában senki és semmi nem rendelkezik vidékünkön olyan lehetőségekkel, mint a
papság.837 Másrészről, az emancipálódó és egyre inkább kritikussá váló társadalom szemében
a pap egy intézmény része, képviselője, ezért sok esetben a többé-kevésbé burkolt
mindennapi perlekedés tárgya. A változásokat követő új társadalmi helyzetben felerősödtek
az életkori és a szemléletbeli különbségek a hierarchia és a papság sorain belül, megjelentek
az egyházon belüli generációs problémák, a generációs konfliktusok.838 A gyors és
feltartóztathatatlan társadalmi változások törvényszerűen vetik fel a papi szerep változásának
kérdését, vagyis a felgyorsult társadalmi szemléletváltással változik a papi szerep
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működésére irányuló társadalmi elvárás is.839 A gyakorlatban ez úgy mutatkozik meg, hogy
felszentelésével a pap egy hierarchikus intézmény megtestesítője és része lesz. Alárendelt az
egyházi vezetésnek, a hívei pedig az ő „alárendeltjei” lesznek. Ebben a struktúrában a pap
kapcsolatai inkább hivatalos, szervezeti jellegűek és ritkák, így nem lép be a közösség
mindennapi életébe.840
Azonban egyre több jel mutat arra, hogy már nem egyértelmű, nem magától értetődő
a fennálló hierarchikus struktúra, maguk a papok is egyre kritikusabb hangot ütnek meg az
egyházi vezetéssel kapcsolatban, több beleszólási jogot és átláthatóbb, demokratikusabb
döntési mechanizmusokat igényelnek. Másrészről, egyre több elvárás fogalmazódik meg a
hívek részéről a pap szerepét illetően is, többek között egyre többen várják el, hogy a
lelkipásztoruk a párbeszéd embere legyen és emberi, személyes kapcsolatba is kerüljön
velük, elvárják, hogy viselkedése, a közösségben betöltött szerepe kevésbé arisztokratikus
legyen. A bővülő társadalmi szerep növekedésével – elsősorban városon – szükséges szakmai
képesítést szerezni a különféle speciális feladatok elvégzéséhez: rétegpasztoráció, oktatás,
karitatív munka, szociális kérdések, egyesületi tevékenység, gazdasági ismeretek,
intézményvezetés stb.841 „A megszaporodott feladatok nyomán fennáll annak a veszélye,
hogy a pap lelki és imaélete háttérbe szorul. Szolgálatukat azonban lelki életükkel tartják
elevenen, melynek abszolút elsőbbséget kell biztosítani.”842
2004 májusában hetvenhárom papja és tizenkilenc kispapja volt a Szatmári
Egyházmegyének.843
A papi utánpótlás az elmúlt tizenöt évben kiegyensúlyozottnak mondható. A
Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola mellett immár lehetőség nyílt, hogy a Szatmári
Egyházmegye kispapjai külföldi tanulmányokat is végezhessenek. A gyakorlati év teológiai
bevezetése a kispapok nagyobb önállóságra és felelősségtudatra való nevelését célozza meg,
és gyakorlati szempontból szerencsésnek bizonyult.844 A papképzéssel foglalkozó zsinati
dokumentum

ajánlásai
845

szorgalmazzák.

és

rendelkezései

az

eredményesebb

képzést

és

nevelést

A Jubileumi Sematizmus kiadása idején – 2006-ban – a külföldön tanuló
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papnövendékek száma négy, két egyházmegyés pap pedig a doktori kurzust végzi ugyancsak
külföldi egyetemen.846
Még 1990-ben a Szatmári Püspökség hároméves hitoktatási tanfolyamot indít
világiak részére, hogy az engedélyezett iskolai hitoktatást képzett tanárok végezzék.847
A Gyulafehérvári Hittudományi Fősikolának az 1993-as tanévtől létesített ötéves
hittanárképző

főiskolája Szatmáron

is

létrehozott

egy kihelyezett

tagozatot.

Az

egyházmegyei tanfolyam hallgatói közül hetvenketten folytatták tanulmányaikat és tettek
vizsgát Gyulafehérváron.848
A Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem keretében 1996-tól Római Katolikus
Teológiai Kar indul, elsősorban a minőségi hitoktatás biztosítására. Kezdettől fogva
folyamatosan vannak jelen szatmáriak is az egyetemen.
Az iskolai hitoktatás engedélyezésével újra lehetségessé vált a gyerekek és az ifjúság
szervezett és intézményes vallási nevelése.
A hitoktatás terén 1990 után fokozatos nyitás és változás tapasztalható, a templomban
és sekrestyékben tartott plébániai hitoktatás korlátozásai megszűntek, nyíltan és szabadon
lehetett végezni ezeket. Lehetővé vált a szükséges szakirodalom beszerzése és
tanulmányozása is. A plébániai hitoktatást túlnyomó részt továbbra is a papság tartja,
mintegy kiegészítve azt, amit a gyerekek az iskolai órákon tanulnak.
Jelentős azoknak a diákoknak a száma, akik részt vesznek az iskolai hittanórán és már
nem mennek el a plébániai hittanórára, ugyanakkor többen vannak olyan tanulók, akik
különféle okok miatt nem részesülnek iskolai hitoktatásban, de jelen vannak a plébániai
hittanórán. „A templomi hitoktatás különbözik az iskolai hitoktatástól. Más a motivációja:
nagyobb hangsúlyt kapnak a vallásos élet gyakorlatai, a szentségekre való felkészítés, a
vallási közösséghez való tartozás tudatának kifejlesztése…”849
A hitoktatás iskolai keretbe való kerülésével gyakorlatilag „idegen pályára” került, és
a plébániai hitoktatáson való részvétel drasztikus csökkenéséhez vezetett.850
A fakultatív iskolai hitoktatás az 1995. július 24-én elfogadott Tanügyi Törvény
értelmében851 a többi tantárggyal azonos besorolású, kötelező tantárggyá vált az elemi
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oktatásban, a gimnáziumi tanulók számára (V-VIII. osztályok) szabadon választható, és
választott tantárgyként tovább tanulhatják a líceumi és szakiskolai osztályokban.852
Az állam tehát hittan néven, tantárgyként vezette be a vallásoktatást heti egy órában
(a teológiai líceumok teológiai osztályaiban heti két órában). A hitoktatás iskolai rendszerbe
történő illesztése nyilvánvaló előrehaladást és eredményeket hozott, ugyanakkor elmondható,
hogy ennek a nagy fénynek nagy árnyéka is van, a formai rendeződésnek negatív kihatásai is
vannak:
- sok szervezési bonyodalmat okozott a csoportok létrehozása, az iskolai intézmények
száma, valamint a beiskolázott katolikus tanulók létszámának függvényéből adódóan
(szórvány, tömb).
- kevés iskolában alakítható ki egy teljes katedra, így a hitoktatók jó része kettő,
három, sőt négy iskolában is tanít.
- elsősorban a szórványban gondot okoz a hittanórák órarendi elhelyezése, mivel a
hittan gyakran a tanítási órák elejére vagy végére kerül.
- a diákok egy része a hittant csak tantárgyként kezeli, többlettehernek tekinti, a jó
osztályzat elérése céljából tanulja.
- a szülői háttér és támogatás is csak addig mutatkozik, míg a gyerek „átesik” az
elsőáldozáson és bérmálkozáson.
- az iskolák vezetősége, tanári kara közömbös, néha ellenséges az iskolai hitoktatással
szemben.
A Szatmári Egyházmegyében hosszú éveken át gondot jelentett a hitoktatást végzők
továbbképzése, lelki, szakmai támogatása, a hittanórák ellenőrzése. Nem mondhatjuk el,
hogy az egyház lehetőségeit tekintve mindent megtett volna a hatékony hitoktatás érdekében.
A mintegy 7000 főnyi tizenöt-tizennyolc éves fiatal közül csupán 515-en jártak
iskolai, és 568-an templomi hittanórára egy 2002-es felmérés szerint, így a fiatalok kilenctizede a legkritikusabb életkorban nem fejleszti hitét és meglazul a kapcsolata az
egyházával.853 „Az a rokonszenv, ami az iskoláskorú gyerekekben a tiltott hittanórák
idejében kialakult, mára kezdett az ellenkező végletbe átfordulni.”854
A pluralizmus, konszumizmus felé robogó és szekularizálódó társadalmunkban egyre
több világnézet, értékrend és emberi magatartás jelenik meg, melyek nem kedveznek a
vallási nevelésnek.
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„A hitoktatás alapvetően különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a
célja, hogy az értelmet elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus
tanítványává tegye.”855
Az egyházmegyei zsinat két dokumentumban is foglalkozott a témával.856 Az ide
vonatkozó zsinati rendelkezések lényeges szempontokat írnak elő:
- minden plébániának legyen jól felszerelt hittanterme857
- az egyházmegyéknek legyen kinevezett, teológiát végzett hittan tanfelügyelője,
akinek feladata ne csak az óralátogatás legyen, hanem a hitoktatók számára lelki és szakmai
továbbképzők megszervezése is, ezeken a hitoktatók legalább kétévente kötelesek részt
venni.858
- az Ifjúsági Lelkészség által irányított és szervezett egyházmegyei ifjúsági munka
legyen.859
- legyen ifjúsági lelkész, ifjúsági referens, és biztosítsák a szükséges anyagi
fedezetet.860
Az idevágó megfogalmazott javaslatok is fontos szempontokat hangsúlyoznak.861
Az egyházmegyében eredményesen működik évek óta az Egyházmegyei Ifjúsági
Lelkészség, két éve létezik az Egyházmegyei Főtanfelügyelőség, megalakult az
Egyházmegyei Katekétikai Központ is, és beindításra vár.862
A katolikus oktatás a megyés püspök kérelmére 1991-től az Oktatásügyi
Minisztérium jóváhagyásával indul. Az akkori Hám János Római Katolikus Szemináriumi
Líceum az állami iskolarendszer része, és két párhuzamos osztállyal rendelkezik: egy humán,
egy reál.863 1995-től Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum lesz a neve, majd a
következő évben a Posztliceális Egészségügyi Líceummal egyesítve, Hám János Római
Katolikus Teológiai Iskolaközpontként folytatja működését, a törvényes román iskolatípus
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besorolása alapján.864 Ma az iskola a püspökség épületében működik és kibővült az I-VIII.
osztályokkal is, a diákok létszáma pedig 370 volt a 2005-2006-os tanévben.865
A Szatmáron tanuló vidéki diákok számára az egyházmegye 2000-ben – külföldi
segítséggel – adta át a Szent Alajos Konviktust. A korszerű bentlakás 120 tanuló elhelyezését
és nevelését biztosítja.866
Nagykárolyban 1992-től indul meg, piarista hagyományokra építve, a katolikus
oktatás a mai nevén Kalazanczi Szent József Római Katolikus Teológiai Líceumban. Az
iskola idővel a líceumi oktatáson túl szakmunkásképző osztályokat is indít. A 2005-2006-os
tanévben a diákok létszáma 234 volt.867
Két óvodai csoportot létesített a püspökség, ugyancsak állami jóváhagyással és
rendszerben. Széles társadalmi rétegek óvodai nevelését szorgalmazta és támogatta a Caritas
a szociálisan hátrányos családokból származó gyerekek esetében. Az iskolaelhagyást
megelőzendő, jelentős tevékenységet folytatott az elmúlt tizenöt évben a Caritas az
egyházmegye számos szegénységtől sújtott településén, valamint a Máltai Segélyszolgálat
Szatmárnémetiben.
A hagyományokat folytatva és ápolva, az egyházmegyében az oktatáshoz szükséges
könyvtárakat Szatmáron és Nagykárolyban újra létrehozta a püspökség.868 A könyvtárak, a
Püspöki Levéltár, a Katekétikai Központ kezelésére, valamint az Egyházmegyei Múzeum
létrehozására alakult 2000-ben a Szent Lukács Társaság.869
A Katolikus Pedagógusok Önképző Köre rendszeres találkozóival a szakmai és lelki
motivációt és színvonalat hivatott támogatni.870
Az 1994-től működő Pax Alapítvány céljai: iskolák, bentlakások, óvodák fenntartása,
és az itt tanuló fiatalok anyagi támogatása.871
A Szatmári Egyházmegye gazdag könyvkiadási múlttal rendelkezett a kommunista
önkényuralom hatalomra kerülése előtt. Az 1989-es politikia fordulat után a Szatmári
Püspökség saját könyvkiadót nem létesített ugyan, de elkezdődött a saját nyomtatványok
sorozatos és bővülő megjelentetése.872
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Az egyházmegye életét tükröző aktuális hírek és cikkek rendszeres és szakszerű
megjelentetése érdekében az egyházmegye mindjárt a változást követően médiareferenst
alkalmazott.873
A szociális intézmények egész sora és az egyházmegyét behálózó karitatív
tevékenység fejlődött ki a tizenöt év során a római katolikus egyház égisze alatt. Nem
kétséges, hogy a Szatmári Egyházmegyében folyó intenzív szociális tevékenység ismerete és
elismerése tükröződik vissza abban az Erdély régióiban készült felmérésben, melyet a Római
Katolikus Egyháznak az életéről, tevékenységéről készítettek.874 Ennek a részletes és
rendszeres bemutatására tesz kísérletet tulajdonképpen e dolgozat is.
Az új kihívások, az egyre szerteágazóbb feladatok és nem utolsósorban a Szentszék
ösztönzése nyomán megtörtént az egyházmegye szerkezeti átalakítása, kialakultak
intézményei, a központi szervezet, létrejöttek az egyházmegyei bizottságok-testületek, az
egyházmegyei irodák.875
Elkészült a Nagyszokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház, a Szatmárnémeti
Lelkipásztori Központ, a Szatmárnémeti Szent József Papi Otthon. 876
Új plébániák alakultak, több új templom és plébánia épült, számos templom és
plébániaépület

renoválására

került

sor,

több

plébánián

épültek

új

hittantermek,

temetőkápolnák.877
Hosszú huzavona után, ha lassan is, de beindult az államosított egyházi javak
visszaszolgáltatása. A lassú és bonyolult restitúciós folyamat kezelése, a sokszor csak
papíron visszakapott ingatlanok birtokba vétele, a lerobbant épületek rendbetétele és
rendeltetésének megkeresése, ezek fenntartása embert próbáló, áldatlan és hálátlan feladatok
elé állítja a Szatmári Egyházmegyét is.878
Az

egyesületi

élet

fellendült,

új

lelkiségi

mozgalmak

jelentek

meg

az

egyházmegyében.879
A huszadik század politikai eseményei, a módszeres telepítések, a kivándorlás és az
erősödő asszimiláció nyomán a

régió etnikai összetétele igencsak megváltozott,880 így
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komoly eltolódások jelentek meg az elmúlt tizenöt év során a hívek anyanyelvi
megoszlásában és lelkipásztori ellátásában.881
A plébániaközösségekben lezajló kivándorlási folyamat okozta tragikus helyzet
szemléltetéseképpen idézünk néhány feljegyzést pár érintett plébánia historia domusából:
„1988 decemberében tragikusan, hirtelenül elhunyt Fángli Eduárd plébános.
Halálának körülményei ma is tisztázatlanok. A falu lakosai közül egyesek balesetre, mások
gyilkosságra gyanakodnak. A Jó Isten tudja, főleg ennyi idő távalátból. Fángli Eduárd
rendbehozatta a templomot, új plébániát épített. Halála után Dudás Miklós a szokondi
plébániáról költözött át Szakaszra, innen látta el Szokondot is, ahol nagyon megfogyatkozott
a hívek száma. Őt Horváth Gyula követte. Sokat betegeskedett (cukorbaja volt), hamarosan
betegnyugdíjba vonult és meg is halt. Szakasz filiává vált. Eleinte Szatmárról, a Szent Család
plébániáról látták el (Merk Mihály plébános), majd Krasznaterebesről látták el (Schönberger
Ferenc) (…)
Az 1989-es politikai események Szakaszon is változást hoztak. Még előtte
áttelepítették az árvaházat Mezőpetribe. Ezzel egyidőben megszűnt jó néhány munkahely is.
A változás után könnyebbé vált a Németországba való kitelepedés. Sajnos ez komolyan
érintette a falu katolikus lakosságát. Mára (1996 december) kb. 180-ra csökkent a falu
katolikussága. Ehhez még hozzájönne a cigányság is, ők azonban egyáltalán nem gyakorlók.
Keresztelés, temetés, iskolai hittan (többé-kevésbé rendszeresen) – ennyi a vallásgyakorlatuk
(ja persze, még az eskütétel is, italra). Sok az üres ház, másokba idegenek költöztek. Egykori
nagy porták mennek tönkre. Mindez nagyon meglátszik a falu arculatán és a még itthon
maradt embereken. Sok a vegyesházasság (vallási és nemzetiségi szempontból egyaránt), ami
közömbösséghez vezet mind a szülők, mind a gyermekeknél. A gyermekek nagy része otthon
is románul beszél, az iskolában is román tagozatra jár. (…)
A templomlátogatás gyenge. Ugyanígy a szentségekhez való járulás. Vasárnaponként
kb. 70 (nagy munkaidőben, hideg télen még kevesebben). Hétköznap 6-7 személy (van, hogy
ennyi sem). Áldozások vasárnaponként 10-12 személy, hétköznap 3-4. Hitoktatás az
iskolában folyik. Kevés a gyerek. Kb. 12 sváb gyerek. Vagy 25-30 cigány (ők viszont nem
járnak rendszeresen). Hattagú egyháztanács van, akik közül inkább Reszler Antal segít a
plébánia, templom körül. (…) Elsősorban a Németországban élő szakasziak kezdeményezésére és anyagi támogatásával, 1995. augusztus 6-án felszentelték a temetőbe felállított
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emlékművet a deportáltak, a II. világháború áldozatainak emlékére. Reizer Rozália és
Napholcz Rudolf képviselték a tárgyalásokon a németországi szakasziakat (hivatalos
képviselőjük Reizer Rozália). A szentmisét Schupler Tibor, Reszler Mihály és a helyi
plébános végezte. Szentmise után ünnepi körmenetben vonultak a temetőbe, ahol beszédek
hangzottak el, felszentelték az emlékművet. (A beszámoló talán rövid, de én még nem voltam
itt.) (…) Hogy Szakaszon pap van, az elsősorban a szokondi ifjúsági tábor és
Lelkigyakorlatos Ház miatt van. Máskülönben nem érdemes külön papot küldeni ide.
Szintén a Németországban élők anyagi áldozatainak köszönhetően, új keresztet
állítottunk a temetőbe. Felszentelésére 1996. augusztus 11-én került sor. Szilágyi János,
Reszler Mihály (mindketten szakaszi születésű plébánosok) és a helyi plébános
koncelebrációs szentmiséje után történt a felszentelése. Előtte még rendbetettük a faluban
levő kereszteket is. Az irattárban (iktatóban 29/1995; 30/1996. sz. alatt) megtalálható azok
névsora, akik adakoztak a Deportáltak emlékművének, valamint az új kereszt felállítására. A
31/1996. megtalálható a külföldre települt szakasziak névsora. (…)
1997. szeptember 1. hatállyal a Püspök Úr Krasznabéltekre helyezett át, így Szakasz
újból filia lett. Üres lett a plébániaépület, valószínű a Szokondi Lelkigyakorlatos Ház és
Ifjúsági Tábor veszi át és használja fel. Előreláthatólag nincs kilátás arra, hogy helyben lakó
papja legyen. Talán nincs is nagyon értelme. Így a bélteki plébános Béltek mellett Szakaszt,
Szokondot, Sándrát, Gyöngyöt és Ákost látja el. Minden vasárnap van szentmise. Hétköznap
szerdán és ezen kívül, ha külön kérik. A hitoktatást Trepszker Erika SJC látja el. (Lejegyezte
Hársfalvi Ottó plébános.)” 882
„1989 karácsonya meglehetősen forró hangulatban telt el. Megdöntötték a gyűlölt
diktátor, Ceauşescu hatalmát. Az éjféli szentmisére gyertyás körmenetben vonult fel a bélteki
fiatalság. Örvendünk, hogy békében, nyugalomban élhetünk, megszűnik a kivándorlás, hisz
már itt is demokrácia van. Az Egyház villámhárító szerepét felismerve, a forradalom utáni
községi gyűlésen a görög-keleti és a katolikus pap elnököl.
Következik a bizonytalanság, a tévesen értelmezett demokrácia szomorú ideje. A tszelnök pincéje, máig tisztázatlan körülmények között, a lángok martaléka lett. Mindenki
sajnálta Kerecsendi elnök urat, akit a falu népe csak Mihály atyának nevezett. Adakozásával
az egyházat is nagyon sokszor segítette. (…)
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1990 augusztus végén megkezdődik a templom külső pucolása. (…) Nehezen megy a
munka: az emberek sok pénzt és kevés munkát akarnak. Hol anyag nincs, hol pénz nincs, hol
munkakedv nincs. Kezdünk kiábrándulni a demokráciából. (…)
Az infláció már 200%-os, ami terheli a munkálatok költségvetését. (…)
A kivándorlók száma a bizonytalan helyzet miatt hétről hétre növekszik. Mi lesz
ennek a vége? (…)
1994. Feszültségmentes év elé nézünk. Egyházközségünk 737 lelket számlál Óév
estéjén. Abban reménykedünk, hogy a német állam megszigorító intézkedései a
kivándorlásnak gátat vetnek. Nem így történt. (…)
Ft. Hársfalvi Ottó helyébe a főpásztor Ft. Papp Zoltánt nevezte ki krasznabélteki
plébánosnak. Július 4-én (1999) mind a hívek, mind az Egyházmegye vezetősége számára
váratlanul eltávozott állomáshelyéről. Sem ő, sem családja nem igényelt semmit sem a kert,
sem a szőlő terméséből. Öt hétig a szatmári Szent Család, illetve Szent Teréz plébánosa látta
el vasárnaponként a szolgálatot és temetéseket. Ezek után a nántűi plébánost bízta meg a
krasznabélteki hívek lelki szolgálatával, a nántűi hívek vasárnapi kiszolgálása mellett. (…)
Lélekszám tekintetében negatív az arány a keresztelések-halálozások tekintetében.
Keresztelések száma: 5. Temetés: 13. Szentáldozások száma: 6000.” 883
„Az 1997-es esztendőt a hívek létszámának csökkenésével kezdtük. Ebben az évben
van először mínusz. Igaz, csak 1 fővel. Az is igaz, hogy magas a halálozások száma. 39
születésre jut 40 halálozás. A másik dolog: nem tudom hova tenni a fiatalok elvándorlását.
Milyen áldozatokat hoznak arra vonatkozóan (vagy bölcs előrelátás), hogy a jövőjük
biztosítva legyen. Most az irány (Németország nem lehet) Kanada. Tudom, ismerem a falunk
múltját. Már a világháború előtt is nagyméretű volt a kivándorlás, de akkor többnyire fiatal
emberek mentek, hátrahagyva a családot. Minek következtében bizony házasságok mentek
tönkre. Egyesek azonban csak megalapozták a jövőjüket, visszajöttek.
Most fiatal legények, leányok vágnak neki az ismeretlennek, vagy nagyon is ismert
jólétnek, és ennek reményében indulnak útnak, vállalva mostmár a visszatoloncolás
lehetőségét. (Lejegyezte Kirner Ferenc plébános.)” 884
A

bemutatott

tizenöt

év

egyik

kiemelkedő

eseménye

az

egyházmegye

megalapításának 200 éves évfordulója volt. 2003. június 29-én, az egyházmegyei Jézus Szíve
búcsú alkalmával Schönberger Jenő püspök meghirdette a Jubileumi Évet, a július 10-én kelt
körlevelében pedig bejelenti, hogy kérésére a 2003. év Jézus Szíve ünnepétől a 2004-es
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esztendő végéig tartó időszakot a Szentatya Egyházmegyei Szentévvé nyilvánította.885 II.
János Pál pápa a hívek számára különleges búcsúelnyerési alkalmakat engedélyezett, a
szatmári Székesegyházat, a nagykárolyi Kalazanczi Szent József, a nagybányai
Szentháromság és a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly templomokat jubileumi
templomokká nyilvánította, ahol teljes búcsúban lehetett részesülni.886
A püspök felkérte Ion Iliescu államelnököt, Mádl Ferencet, a Magyar Köztársaság
elnökét, Jean-Claude Périsset romániai apostoli nunciust, Seregély István egri érseket, Ioan
Robu bukaresti érseket és Habsburg György nagykövetet a jubileumi év fővédnöki
tisztségére, melyet a felkért személyek el is vállaltak. 887
A megyés püspök vagy helyette-mellette más püspök és számos neves személyiség
vezette megemlékező ünnepségeken, búcsúkon, tömeges zarándoklatokon, a Szentévet
átszövő közösségerősítő programokon számos hívő volt jelen és vett rajtuk részt.
A bemutatott időszak másik jelentős eseménye a 2001. április 2-án Reizer Pál püspök
által meghirdetett Harmadik Egyházmegyei Zsinat volt. Mint már az előbbiekben is
említettük, a XXIII. János pápa által meghirdetett II. Vatikáni Zsinat új időkről, párbeszédről,
friss levegőről beszél. Az egyetemes zsinat nyomán világszerte megkezdődtek az
egyházmegyei, regionális és nemzeti zsinatok, s a világegyházban vannak olyan
egyházmegyék, melyek már a harmadik zsinatnál tartanak. Az ismert és ismertetett okoknál
fogva, s a Szentatya, II. János Pál pápa biztatására a keleti tömb országaiban a megújítást
célzó tudatos egyházépítés és a világra való elemző reflektálás csak az 1989-es politikai
fordulat után indulhatott meg. A zsinat meghirdetése azt jelzi, hogy Isten népe – papok és
világiak – az adott egyházmegyében tudomásul veszi, hogy a világ változik. A változás
törvényeit a teremtő és gondviselő Isten akarta és oltotta a világba, s az idők jeleit felismerve
és követve, Isten vándor népe, az egyház megtalálja küldetését és feladatait ez állandó és
mégis mindig változó világban.888
A zsinat meghirdetésének gondolata a 200 éves Szatmári Egyházmegye megünneplésének előkészületében fogant meg, és az egyházmegye lelki megújulását tűzte ki célul,
azért a választott mottója: „Újuljatok meg gondolkodásmódotokban” (Róm 12,2).
Az előkészületi munkálatokat egy tizenkét tagú Koordináló Bizottság irányította a
püspökkel egyeztetve, az adminisztratív, kommunikációs, szervezési teendőket a Zsinati
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Iroda végezte.889 Az egyházmegyei zsinat tizenhat témakörben és munkacsoportban
tevékenykedett.

890

A kiválasztott tizenhat dokumentumot minden plébánián átbeszélték és a

véleményeket jegyzőkönyvekben rögzítették.891 A beérkezett hozzászólásokból állt össze
végül is a Zsinati Könyv.892 A zsinati munkáról az időszakosan megjelenő Zsinati Értesítő,
az egyházmegye honlapja és a helyi világi média is rendszeresen tájékoztatást nyújtott.
A 2000. augusztus 17-20. között tartott zsinaton elfogadott rendelkezésekben és
javaslatokban az egyházmegye papjai, szerzetesei és kb. 3000 világi hívő véleménye és
munkája tükröződik.893
A három és fél éves munka során a hiányosságok is megmutatkoztak, voltak, akik
nem látták a zsinat szükségességét és fontosságát, vagy nem volt kitartás a megkezdett
munkához, és a nehézségeket, akadályokat helyezték előtérbe. A pap és hívek
együttműködése jelentette talán a legnagyobb problémát – főleg a főpásztor halála nyomán.
Nehéz volt elhagyni az oltár „biztonságát” és a hívekkel „egy szinten” beszélgetni. Nem volt
aki motiválja, animálja a papokat. De mindez egy hiteles útkeresés részét képezi.
Az egyházmegyei zsinat igazi gyümölcse végül is nem a Zsinati Könyv, hanem az a
folyamat, melynek nyomán az megszületett, mivel a közös beszélgetések, érdekes viták,
sokszínű hozzászólások arra engedtek következtetni, hogy nem kevesen vannak azok, akik az
egyházmegyénk sorsát szívükön viselik. A zsinati folyamat másik nagy eredménye az, hogy
a rendszeres találkozások, beszélgetések során a plébániákon aktív csoportok alakultak,
melyek a zsinat után is megmaradtak és felelősségtudattal kapcsolódtak be az életbe ültetés
nélkülözhetetlen folyamatába. Az új püspök első intézkedései között találjuk a zsinati
előkészületi munkálatok megerősítését.894 Ő az, aki a zsinat befejeztével az elfogadott
határozatok és javaslatok implementálása érdekében kinevezi a tizenkét tagú Pasztorális
Tanácsot895 – tagjainak fele egyházi, fele világi –, valamint a Zsinati Iroda folytatásaként,
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létrehozza a Pasztorális Irodát.896 A Tanács pasztorális tervet dolgoz ki, melyet a Szenátus
véleményez és a püspök megerősít.897 A pasztorális terv alapgondolata és célkitűzése: az első
szakaszban – a szentségek, a Szentírás és az ima által – elmerülni Istenben, és a második
szakaszban felbukkanni az embertársban – a szeretetszolgálat találékony formái által. Az
utóbbi években – elsősorban az egyházmegyei zsinat ösztönzésére – több tudományos
felmérés, kimutatás, statisztika készült, melyek az önismeret, a környezet, az aktuális
folyamatok megismerésében hivatottak szakszerű segítséget nyújtani.898
A fent vázolt szempontok nyomán befejezésként megállapítható, hogy a szocialista
országokban a rendszerváltás körüli években és az azt követő időszakban az egyházba vetett
bizalom megnőtt, s ez az emelkedő tendenciát mutató szám Romániában a legmagasabb.899
Azonban csak a társadalmi-politikai-gazdasági átalakulások lecsengését követően lehet
reálisan megállapítani, hogy az egyházba vetett erős bizalom valójában mit takar.
3.2. A Caritas előzményei – karitatív tevékenység a Szatmári Egyházmegyében
az 1989-es fordulatig
3.2.1. A kezdetektől az egyházmegye megalapításáig
A későbbi Szatmári Egyházmegye vonatkozásában elmondható, hogy a kereszténység
terjedésével és meggyökerezésével az evangélium szelleme kovászként járta át és alakította
az itt élő emberek gondolkodásmódját, kapcsolatait, hétköznapi életét, és lassanként hatott a
szociális érzékenység fejlődésére is. A felebaráti szeretet mindennapokban való gyakorlása
mellett megjelentek a szervezett és módszeres segítés különféle formái is.
Szent István király elrendelte, hogy „minden templom mellé iskola állíttassék.”900 Az
evangélium hirdetése mellett a katolikus papságnak és a szerzeteseknek kötelessége volt a
nép oktatása is, ezáltal az egyház a közoktatás anyjává lett. „Mióta sz. István király idejében
a szatmári róm. kath. plébániát megalapították, Szatmáron a gyermekek oktatására is gondja
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volt az egyháznak…”901 Több ismert plébánost „magister” címmel emlegetnek a XII-XIII.
századi források, ami azt jelenti, hogy ők egyúttal tanítottak is.902
A szerzetesrendek működése meghatározó módon járult hozzá a vallási élet
megerősödéséhez, az írásbeliség, a művelődés, a művészetek és a gazdasági élet
fejlődéséhez, és nem utolsósorban a kor szociális gondjainak kezeléséhez, enyhítéséhez.
Hivatalos forrásaink a tizennegyedik századtól említenek szerzetesközösségeket,
melyek a szegényekről gondoskodtak, a betegek gyógyításával foglalkoztak, szegény
gyerekeket tanítottak a mai egyházmegye területén:
– Kaplonyban a bencések 1080-ban települtek meg. Templomuk Szent Márton
tiszteletére épült.903 „Egy régi kézirat, melyet Péterffy a «Magyar egyházi gyülekezet» II.
rész 282. lapján idéz, említi, hogy Kaplony ősi monostora, mely már 1267-ben fennállott s
nem tudni, milyen szerzetesek lakták, elpusztulván, Lukács váradi püspök 1398-ban
megújította s első remete sz. Pálról nevezett barátoknak adta át.”904
– Ákoson a tizenkettedik század folyamán Szűz Mária tiszteletére épített bencés
családi monostort az Ákos nemzetség, ahol a vallásos tevékenység mellett bizonyára
tanítással is foglalkoztak.905
– Szatmáron 1316-tól létezett a Ferenc-rendi kolostor, ahol tanítással és a betegek
gyógyításával is törődtek.906
– Németiben 1339-től a Domonkos-rendi női szerzetesrend telepedett meg, ahol a
szerzetesházban lányok nevelésével és a betegekkel is foglalkoztak.907 A Domonkos Rend
férfi kolostora a mai Németi református templom környékén volt, alapítási éve ismeretlen,
először 1340-ben történik róla említés.908
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– Aranyosmeggyesen 1500-tól a Ferenc-rendiek kolostoráról történik említés,
ugyancsak az iskolai tanítás és a betegápolás tevékenységével kapcsolatban.909
A történelmi Máramarosban a hitújítás előtt több szerzetesház is volt.910 Nagybányán
már a tizenharmadik században volt kolostora a templomosoknak,911 ugyanitt a
tizennegyedik században már volt rendházuk a minoritáknak is. Az ő birtokuk volt
Giródtótfalu község, mely „a nevét birtokosáról, Giródtól kapta, kitől Omechim János,
nagybányai gazdag polgár, megvásárolván 1406. évben ezt a falut, nagybányai szegényháznak ajándékozá.” 912 A pálosoknak volt kolostoruk Máramarosszigeten és Remetén is.913
Jóllehet a szűkös írásos források csak ritkán vagy mellesleg említik, a rendek
történelmi tevékenységének ismeretében, analóg értelemben elmondhatjuk, hogy a történelmi
Szatmári Egyházmegye területén rendszeres és módszeres karitatív tevékenység folyt, mely a
hitújítást követően nagyrészben megszűnt.
Az ellenreformáció nyomán később ismét megerősödtek a katolikus közösségek, a
szerzetesrendek is újra letelepedhettek.
A jezsuiták 1634-ben érkeztek Szatmárra Pázmány Péter közvetítésével, hogy a
lelkipásztori teendőket végezzék és neveljék az ifjúságot.914 Pázmány 1636-ban írta alá azt az
adománylevelet, mellyel Szatmáron a jezsuiták által vezetett kollégium felállításának alapját
megvetette.915 Az 1639-től működő jezsuita kollégiumban számos szegény sorsú tanulót
oktattak és helyeztek el, ugyanakkor hagyománnyá tették, hogy naponta 15 városi szegény
diáknak (juszkulista) ingyen ebédet adtak.916 A jezsuita rend 1773-as eltörlése nyomán az
iskola vezetését a pálosok veszik át.917
Miután

a

jezsuiták

Szatmáron

letelepedtek,

missziókat

nyitottak

elsőként

Nagybányán, majd Szinérváralján, Giródtótfalun és Felsőbányán. 1692-től a nagybányai
misszió rezidenciává alakult. 1696-ban a jezsuiták négyosztályos algimnáziumot indítanak,
és kisebb megszakítással vezetik ezt, a rend feloszlatásáig.918
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1687-ben I. Lipót királytól a jezsuiták a főtéri, a minorita atyák pedig a Szent Miklós
templomot és ispotályt kapják meg Nagybányán.919
„1711. VI. Károly császár ennek birtokában a’ Minorita Atyákat olly móddal
meghagyta: hogy hat szegényeket az ispotályban gyámolítani tartozzanak.”920
1710-ben „Kelemen Didák atyát, magyar születésű fiakat gárgyiánoknak ide
rendelvén, báró Károlyi Sándor főispán által előbbeni hajlékot visszanyerték.” Ő eszközölte
ki, hogy megerősítsék tótfalusi javadalmaikat, amiért is „a maguk tartásán kívül szegényeket
is az ispotályban gyámolítani tartoznak.” „Kelemen Didák atya volt az, aki az ekkor pusztító
döghalálban minden tartózkodás nélkül három esztendeig a népnek szolgált.”921
A jezsuiták 1773-as feloszlatása után Nagybányán a minoriták 1776-ban veszik át a
gimnázium vezetését, és több megszakítással 1887-ig tanítottak, mikor is a gimnáziumról
való gondoskodást az állam vette át.922
A kegyes-tanítórend, a piaristák Nagykárolyban 1727-től, Máramarosszigeten pedig
1730-tól vannak jelen az egyházmegyében. Karizmájuknak megfelelően sok szegény sorsú,
tehetséges gyermeknek nyílt lehetősége a tanuláshoz és felemelkedéshez, az általuk vezetett
intézményeknek köszönhetően.923
3.2.2. Az egyházmegye megalapításától a Katholikus Karitász létrehozásáig
1804, az egyházmegye megalapításának éve fordulópontot jelentett a karitatív
tevékenység szempontjából is, hisz ezután lehetőség nyílt a szervezett, intézményes és
módszeres segítségnyújtásra.
Báró Fischer István, az egyházmegye első püspöke „feltűnően sok jót tett nemcsak
híveivel, hanem az egész város szegényeivel is. Szinte Hám Jánosnak volt e tekintetben
előfutárja.”924
Klobusiczky Péter püspök az 1816-1817-es árvíz és az ennek nyomán beállott
éhínség idején „úgy a szatmáriakat, mint a vidékről ideözönlő idegeneket saját költségén
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élelmezte és annyi adósságot csinált, hogy csak kalocsai érsek korában szabadult meg
attól.”925 „Minden vagyonát közcélokra, főképpen a gimnáziumra és teológiára fordította.”926
Hám János püspököt Szatmárnémeti modern városképe kialakítójának tartják, de ő
áldozatos tevékenységével elsősorban egyházmegyéje híveit szolgálta, megkülönböztetett
figyelmet és gondoskodást szentelve a betegeknek és a szegényeknek, valláskülönbség
nélkül.927
Szegények intézete négy is működött az egyházmegyében: Szatmáron, Nagybányán,
Ungváron és Máramarosszigeten.928
Az 1829-1834 között működő Szatmári Városi Szegények Intézetének (1884-től
Szatmári Püspöki Szegények Intézete) alapítása idején a püspök által kiadott alapító oklevél
szerint „az utczai és házanként való koldulás megszüntetése a szegények ápolása és ellátása
utján” volt a célja. „Elaggott vagy egyéb okból munkálni nem biró, szatmárvárosi illetőségű,
mindkét nembeli valódi szegényeket vettek föl az intézetbe, valláskülönbség nélkül; ott teljes
ellátásban részesültek és az intézetben helyhez nem jutó, úgynevezett házi szegényeket
hetenként pénzsegedelemben részesitették.”929 Működése idején az intézet mindvégig a
szatmári aggok és nyomorékok menedéke volt.930
Az irgalmasrendiek kórházát Hám János a város szegény betegeinek intézményes
kezelése és szakszerű gondozása céljából hozta létre, mivel a városban még nem volt
nyilvános gyógyintézet. Az Istenes Jánosról nevezett irgalmasrendi szerzetesekre bízta az
1839-ben

megnyitott

hatvanágyas

kórházat.931

Az

vallásfelekezeti különbség nélkül ápolták a betegeket.

932

intézményben

a

szerzetesek

A kórház épületében nyilvános

gyógyszertár is működött.933
1850-ben létesült a Szatmári Jótékony Nőegylet, akik az otthonukban nélkülözők és
betegeskedők megsegítésével foglalkoztak, de ők ügyelték fel az Aggápoló Intézet
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tisztaságát, az aggok ellátását és ápolását, valamint ők biztosították a kórház szegény betegei
számára a szükséges fehérneműt.934
A szatmári Irgalmas Nővérek Kongregációját Hám János püspök alapította azzal a
céllal, hogy foglalkozzanak a leányneveléssel és karizmájuknak megfelelően gyakorolják az
irgalmasság testi és lelki cselekedeteit intézményeikben és azon kívül, gondozva a
szegényeket, elhagyatottakat és betegeket.935 Az 1842-től működő nővérek a századfordulón
az anyaházon kívül 53 társházban vannak jelen szerte az országban, és kórházakban,
aggmenházakban, árvaházakban, óvodákban, iskolákban, internátusokban fejtik ki áldásos
tevékenységüket.936
A Püspöki Konviktus létrehozását szegényebb tanulók számára még Klobusitzky
Péter püspök indította el, de a diákok bentlakása céljára 1828-ban Hám János püspök
vásárolta meg azt a telket, melyen az intézmény 1829-ben felépült.937 Alapítványt létesített,
melynek segítségével harmincöt-negyven szegény, de tehetséges diák taníttatását tudta
biztosítani. A bentlakást 1842-ben bővítés céljával átépítették.938
A Ferenc-rendi kolostor építésével (1856) Hám János a lelkipásztori feladatok
ellátása mellett a városrész szegény lakosai gyermekeinek ingyenes taníttatását
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34.; IRSIK F., Boldog emlékű Hám János szatmári püspök élete, 140–163.
936
Schematismus Centenarius 1804–1904, 393–408; vö. BURA L., dr., A második évszázad, 157–158.; IRSIK F.,
Boldog emlékű Hám János szatmári püspök élete, 164–168.
937
„Kivánom, ugymond épittessék jó reményü ifjaknak a tudományokban és jó erkölcsökben való nevelésére
konviktus, a minő kezdetleges állapotban már létezik ugyan, azonban minden alapitvány nélkül. Az itt nevelőbe
befogadott ifjaknak hathatósan kötendő szivökre, hogy a katholikus vallást valódi ahitattal és buzgósággal
gyakorolják, a királyhoz és hazához szeplőtelen hüséggel ragaszkodjanak s lelendő hivatásuknak bárminemü
állásban lelkiismeretes vallásossággal szolgálni iparkodjanak; a kath. Anyaszentegyháznak javát erejökhöz
képest mindenkor elősegiteni, Isten félelmében, az isteni tisztelet példás látogatásában, a felebartáti szeretetben
és mindennemű keresztény erényekben másoknak világitó példát adni törekedjenek; ez lévén mindaz, amit az
intézmény czélja tőlök megkiván és elvár samivel az intézet iránti hálájukat leginkább leróhatják.” Hám János
püspöknek 1828. november 26-án a káptalanhoz intézett levele, SzPL.
938
„…az u.n. püspöki konviktusban sok szegény és jeles diák nevelkedett.” „Az 1935-36. iskolai évben… az
intézetben 70-80 szegény sorsú diák majdnem díjmentesen tanul.” TANKÓCZI Gy. (Szerk.), Satu-Mare város
képes tükre, 25, 56.; BURA L., dr., Hám János öröksége, 4.
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szándékozta.939 Tanulóházat akart létesíteni, ahol a téglagyár munkásainak gyermekei a
szükséges elemi ismeretek mellett mesterséget is tanulhatnak.940
1863-ban létrejön a Szatmári Királyi Katholikus Főgimnáziumi Tápintézet, több
egyházi személy és a püspök adományai révén, mely kb. húsz szegénysorból származó
tanulónak tudta biztosítani a teljes vagy részleges ellátását,941 az egyházmegyei alapítványi
pénztárnál kezelt ösztöndíj-alapítványok száma pedig eléri a tízet.942
Az Irsik Ferenc prelátus-kanonok (1822–1896) által alapított intézetek is külön
említést érdemelnek.943 Az 1881-ben épült „Kis Konviktus” huszonnégy szűkös anyagi
körülmények között élő tanuló ingyenes ellátását és oktatását tette lehetővé.944
A Szent József-árvaház valláskülönbség nélkül huszonkét árván maradt vagy
elhagyott gyermek nevelését vállalta fel az irgalmas nővérek gondozásában.945
Az ugyancsak Irsik Ferenc által alapított szatmári legényegylet „célja az, hogy az
iparos ifjuság, mely társadalmunkban magára hagyatva áll, otthont nyerjen, hol a szellem
müvelése a hasznos és vidám szórakozással váltakozzék. Az erkölcsi életet veszélyeztető
korcsmázástól elvont iparos ifju az egyesület helyiségeiben eszméket cserél társaival,
érintkezik idősebb, müveltebb emberekkel; előadásokat hallgat a vallás-erkölcstan köréből;
az egyesület évenként mulatságokat rendez, melyek nemcsak szórakozást szereznek, hanem a
társadalom minden rétegét nemes érdeklődéssel az ifjuság körébe vonzák. Különös gond van
a vallás és erkölcsi élet ápolására. Évenként megülik sz. Józsefnek, a munka égi
pártfogójának ünnepét; testületileg vesznek részt az ünnepi ájtatosságokon és elvégzik
husvéti sz. gyónásukat. Az átutazó, munkakereső ifjunak néhány napra ingyen szállást és
ellátást ad az egyesület s más községek iparosainak megkeresésére szorgalmas, megbizható
munkás ifjakat ajánl.” 946
Dr. Biró László püspök (1866-1872) is követte Hám János példáját, és kiemelt
figyelmet

szentelt

a

tanuló

ifjúságnak,

az

939

árváknak,

szegényeknek,

öregeknek.

KINCZEL István, Johannes Hám Bischof von Sathmar (1781–1857), Dissertatio ad Licentiatum, Pontificia
Universitas Gregoriana, Facultas Historiae Ecclesiasticae, Roma 2002-2003, 22.; IRSIK F., Boldog emlékű Hám
János szatmári püspök élete, 182–183.
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BURA László, dr., A szatmárnémeti Szent János-plébánia temploma 1906–2006, Verbum 2006, 20-21.
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Schematismus Centenarius 1804–1904, 370–371.
942
IRSIK F., Boldog emlékű Hám János szatmári püspök élete, 224–244.
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„A róm. kath. Egyház nagyjai közé kell számítanunk Irsik Ferenc apátkanonokot, ki 20 évi egyházi
jövedelméből egy fillért sem fordított magára, hanem minden jövedelmét egyházi intézmények fenntartására,
újjá alakítására fordította.” TANKÓCZI Gy. (Szerk.), Satu-Mare város képes tükre, 36.
944
PAKOTS Károly, A szatmári egyházmegye története, in: BAGOSSY Bertalan, Az erdélyi katholicizmus multja
és jelene, Dicsőszentmárton, 1925, 65.; BURA L., dr., A második évszázad, 142.
945
TANKÓCZI Gy. (Szerk.), Satu-Mare város képes tükre, 36.
946
Schematismus Centenarius 1804–1904, 377–378. Legényegylet volt még Felsőbányán, Nagybányán,
Ungváron, Munkácson, Szinérváralján és Nagykárolyban is.
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Szatmárnémetiben 1870-ben megalapította az árva leányok intézetét. Évente 69 diák részére
ösztöndíjat alapított, valamint a katolikus néptanítók részére pótnyugdíj-biztosítási alapot
hozott létre.947 Felfogását és életvitelét végrendeletének egy mondata szemlélteti: „Semmi
nélkül jöttem e világra, úgy megyek ki a világból.”948
Meszlényi Gyula (1887–1905) püspöknek is volt érzékenysége a szegény, rászoruló
emberek iránt.949 1888-ban az árvíz teljesen elöntötte a várost, ekkor a vízkárosultak között
komoly pénzösszeget osztott ki, minden feltűnést mellőzve.950 A rászorulóknak télen fát
osztott, a szegény iskolásoknak ruhát és csizmát biztosított, a zálogházból kiváltotta a
szegények zálogtárgyait.951
Dr. Boromisza Tibor (1840–1928) püspök a szegény tanulók bentlakása és ellátása
céljából alapította 1909-ben a Pázmány-konviktust. A konviktus hatvan diák számára
biztosított ingyenes vagy kedvezményes ellátást.952 Dr. Boromisza Tibor megyés püspök a
siketnémák debreceni intézetében a „plébániákon begyűlt 2442 korona 82 fillért 8000
koronára egészíve ki egy szatmármegyei kiskorú siketnéma számára alapítványt létesített.”953
A Szent Erzsébet Asztal „egészen csöndben végzi áldásos munkáját, közadakozásból
tart el egy egész sereg szegény gyermeket, ellátva őket a hideg időszakban rendes meleg
étkezéssel, a munkások gyermekeinek pedig napközi otthont tart fenn. A szent Erzsébet
asztala mellett átlag naponta száz gyermek étkezik és a napközi otthonban pedig negyven
gyermeknél pótolják a szülő őrködő szemét, míg azok a munkájukkal vannak elfoglalva.”954
Szerte az egyházmegyében virágzó egyesületi élet volt. A teljesség igénye nélkül,
csupán érzékeltetésképpen idézzük meg a korabeli feljegyzésekben szereplő egyesületeket:
- Szatmári Jótékony Nőegylet955
- Mária Kongregációk956
- Agonia Christi957
947

Schematismus Centenarius 1804–1904, 370.
Schematismus Centenarius 1804–1904, 53.
949
TANKÓCZI Gy. (Szerk.), Satu-Mare város képes tükre, 27.
950
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BAGOSSY Bertalan, A Pázmány-konviktus története, in: A Szatmárnémeti Királyi Katholikus Főgimnázium
1909-1910. évi Értesítője, Szatmárnémeti 1910, 533.
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Szabad Szó, V. évf. 1926. jan 8. 2. sz. /3. old., Szabad Szó, V. évf. 1926. július 1. 26. sz./3. old.
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1642-ben alakítják meg a jezsuiták Szatmáron. Az egyesület az ifjúság nevelésében töltött be fontos szerepet.
BURA L., dr., A második évszázad, 145.
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SIPOS F., A szatmári egyházmegye története, II, A reformáció kora a szatmári egyházmegyében, 54. A
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- Szentháromság Társulata958
- Rózsafüzér Társulat959
- Római Katholikus Legényegylet960
- Római Katholikus Leányklub961
- Oltáriszentség Társulata962
- Kármelhegyi Boldogasszony Társulat963
- Nagykárolyi Nőegylet964
- Szent Cecil Ének- és Zene Egyesület965
- Oltáregylet966
- Katolikus Népszövetség967
- Kaláka968
- Szívgárda969
- Kalot970
- Katolikus Akció (Actio Catolica)971
A nem kis létszámú tagsággal bíró egyesületek lelkiségüknek és alapszabályzatuknak
megfelelően, közvetett vagy közvetlen módon jelentős mennyiségű karitatív feladatot
vállaltak fel. Az evangéliumból forrásozó felebaráti szeretet szervezett gyakorlása lényegesen
járult hozzá az egyesületek révén a kor szociális feszültségeinek oldásához, alakítva a kor
szociális gondolkodásmódját és segítve a szociális igazságosságot.
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3.2.3. A Katholikus Karitász
Az első világháború nyomán rengeteg szenvedés szakadt a társadalomra. A
rászorulók segítésében egyre sürgetőbben jelentkezett a Szatmári Egyházmegyében is a
szervezettebb,

koordináltabb

és

intézményesített

tevékenység

szükségessége.972

A

szatmárnémeti Katholikus Karitász megalapítására mindenképp ösztönzőleg hatott az a minta
és tapasztalat, amelyet Nyugaton a tizenkilencedik század végén–a huszadik század elején
alakult egyházmegyei és országos Caritas-szervezetek megléte és működése jelentett.973
A helyi sajtóban 1917. október 25-én hirdetik meg a Katholikus Karitász
megalapításának szándékát.974
A Szatmári Hírlap november elsejei számának címoldalán a következő hirdetést
teszik közzé: „A «Katholikus Karitász» megalakitására kiküldött szervező bizottság
nevében Benkő József apátkanonok, plébános a következő meghivót bocsátotta ki: A
jótékonyság gyakorlására szolgáló «Katholikus Karitász» nevű egyesület megalakitása
céljából a városháza közgyülési termében folyó évi november hó 4-én délután 4 órakor
tartandó gyülésre tisztelettel meghivom. Természetes, hogy történhettek a meghivók
kibocsátásánál elnézésből hibák, megeshetik, hogy olyanok, kik érdeklődnek az ügy iránt,
nem kaptak meghivót. Tegyük félre a kicsinyes érzékenykedést, s legyünk ott mindnyájan
azok, akiknek szivén fekszik a mások nyomorának enyhitése, legyünk ott akkor is, ha nem
kaptunk meghivót. A meghivót nem kérik ott számon senkitől.”975
Az idézett újság következő száma november 8-án terjedelmes cikkben számol be a
Katholikus Karitász alakuló gyűléséről.976
A szervezőbizottság még 1917 elején kidolgozta „A szatmárnémeti Katholikus
Karitász Alapszabályai” című dokumentumot,977 melyet Benkő József apátkanonok-plébános
kinyomtattatott és 1917. december 19-én keltezett, 317. számmal iktatott levelében az
intézőbizottság nevében és megbízásából, az alakuló gyűlésről készített jegyzőkönyvvel
együtt a püspöknek, dr. Boromisza Tibornak felterjesztett. A felterjesztő levélben felkérik a
püspököt a fővédnökség elvállalására, tájékoztatják arról, hogy a folyamatban lévő aláírások
529 egyesületi tagot mutatnak, melyből tizenhárom alapító tag, az eddig begyűjtött pénz
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7976 koronát tesz ki, valamint arról, hogy a rendes munkálkodását az egyesület 1918. január
elsejétől óhajtja megkezdeni.978
A 4162/1917. december 28-án kelt válaszlevelében a püspök jóváhagyja az
egyesületet és annak alapszabályát megerősíti, valamint a fővédnöki tisztet a mindenkori
szatmári püspök nevében elfogadja. Felkéri az egyesület vezetőségét, hogy az 1875. évi
1508. számú belügyminiszteri rendelet értelmében „minden egylet megalakulásának
főkelléke a m. kir. kormánynak illetékes törvényhatósága útján láttamozás végett
fölterjessze.”
„A kath. egyesületek és társadalmi intézmények működésének helyes irányítására és
az eredmény fokozása céljából az 1900. évben tartott kath. nagygyűlés szükségesnek
jelentette ki, hogy minden kath. egyesület beletartozzék egy központba, amely
Magyarországi Kath. Egyesületek Országos Szövetsége név alatt 1894-ben alakult és 1908
óta Országos Kath. Szövetség név alatt újból bővített alapszabályok szerint működik.
Kivánatosnak tartom, hogy a szatmári kath. Kharitász is belépjen ezen központba és ennek
segítségét, támogatását a nemes cél érdekében ily módon biztosítsa.”979
Az alapszabályok szerint az egyesület székhelye Szatmárnémeti szabad királyi város,
Deák tér, bélyegzőjén: a kereszt és „Katholikus Karitász Szatmár-Németi, 1917” közirat. Az
alapszabályok szerint az egyesület célja az együvétartozás érzetét a keresztény kultúra
terjesztésével

fenntartani;

jótékonyságot

gyakorolni,

a

jótékonysághoz

szükséges

áldozatkészséget nevelni. A templomok Szent Antal-perselyeinek bevételét is erre a célra
akarták fordítani. A társadalom szétforgácsolt adományai hatékonyságát fokozhatja azok
egyesítése. Az alapszabályban lefektették, hogy az egyesület által szerzett adományokkal és
alapítványokkal nyilvánosan elszámolnak. Szükségesnek látták a valóban szegények
felkutatását és nyilvántartását. Az alapszabály szerint a segélynyújtás vallási hovatartozásra
való tekintet nélkül történik, és a rászoruló szegényeket ingyenes tanácsadással segíteni kell.
Az alapszabály értelmében az egyesületnek alapító és rendes tagjai vannak, akik
tagdíjat fizetnek. Tag lehet minden tizenhatodik évét betöltött katolikus férfi vagy nő. A
felvételt írásban kell kérni, melyről a választmány dönt. A rendes tagok a közgyűléseken
szavazati joggal rendelkeztek, látogathatták az egyesület helyiségeit és rendezvényeit, és
javaslatokat tehettek. Az egyesület életét a közgyűlés, a választmány és az elnök vezeti. Az
egyesület fővédnöke a mindenkori szatmári püspök.
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Háromféle szakosztályt állítottak fel: a kulturális, a jótékonysági és a szociális ügyek
osztályát. A kitűzött célok megvalósítása érdekében a tagok e három területen
tevékenykedtek.
A kulturális szakosztály feladata volt az ünnepségek, előadások megszervezése, a
sajtó és a jó olvasmányok terjesztése, a keresztény kultúra és a társadalom fejlesztése.
A jótékonysági szakosztályra hárult a szegényekkel való kapcsolattartás, azok
nyilvántartása, a rászorulók segélyezési rendszerének kidolgozása, a segélyezés módjának és
gyakorlatának felügyelete.
A szociális szakosztály illetékességi körébe tartozott a szociális intézmények
alapítása, megszervezése és fenntartása. Ez a csoport kísérte figyelemmel az árvák
(hadiárvák), az elhagyott gyermekek, az özvegyek, a rokkantak sorsát, a cselédek
munkaviszonyait.980
A Szatmárnémeti Katholikus Karitász szervezett tevékenysége gyakorlatilag 1917.
december 23-án indul, mikor is a városba csángó menekültek érkeztek. „A háboru
nyomorusága közibünk vetette véreinket a csángókat. Ne érezze ez a 126 gyermek és 196
felnőtt a hontalanság keserűségét, álljunk melléjük!… Minden tagtársunk családjában akad
egy viseltes ruhadarab… vagy egy-két játékszer, áldozzátok ide… Ünnepi kalácsotokból is
kérünk! Ma nincs fölösleges liszt és cukor, de együnk egy falattal kevesebbet és ezt adjuk
oda a csángó gyerekek karácsony délutánjára.”981
A Katholikus Karitász első közgyűlését 1918. január 6-án tartották a városháza
zsúfolásig megtelt nagytermében, mintegy 400 tag jelenlétével. Itt választották meg az
egyesület

vezetőit,

jegyzőit,

jogtanácsosát,

pénztárosát,

ellenőreit,

számvizsgálóit,

megalakították a szakosztályokat. Az egyesületi tagok száma ekkor már elérte a hatszázat.982
A Szatmári Hírlap a „Karitász fája” című cikkben arról számol be, hogy „a fakiosztás
január 7-én kezdődött. Minden hétfőn egy és fél, két wagon körül kerül kiosztásra… Idáig
205 méter tüzifa lett kiosztva 1449 szegény között… Tehetetlen öregeknek a zárda szekere
még házhoz is szállítja… Csak azt sajnálják, hogy többet nem tehetünk, hogy a heti 30 méter
bizony édes-kevés, s 100-150 embert kell üres kézzel elbocsátanunk…” A Karitász alelnöke,
Figus Albert ugyanitt még a következőket nyilatkozza: „A főtéren hamarosan megnyílik a
Karitász irodája… Az emberek ügyes-bajos dolgán akar segíteni. Egyik nap például
kérvényírás lesz, a második nap ingyenes jogtanács, a harmadikon jegy kiadása a
980
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faosztáshoz, tudakozódás, segélyezés, tanács hadisegély ügyben és így tovább. Egy
cipőtanfolyam van készülőben, hogy munkát adjon a hadiözvegyeknek s lábbelit a
szegényebb sorsuaknak… egy pár cipő 16 koronába kerülne s a műhelyben naponta csak
három órát dolgozó asszonyok hetenként 30 koronát kereshetnének. Kisgyermekes anyák
gyermekeiről egy napközi otthon gondoskodnék. A tárgyalások a bőr s a gépek ügyében már
folyamatban vannak.”983
Az újság két héttel későbbi száma arról számol be, hogy „A Karitász irodája
megnyilt”. 984
A Karitász és az Oltáregyesület ez év márciusában felhívással fordul tagjaihoz: „A
vasuti internátus kórházában ápolt sebesült katonáink húsvéti megvendégelését egyesületünk
vállalta el… Különösen kérünk kalácsot, kenyeret, tojást, lisztet, füstölt husnemüeket, bort,
dohányt.”985
A következő heti lapszám arról számol be, hogy „begyült: 450 porció szalonna, 800
drb. kalács, 500 drb. vegyes sütemény, 800 drb. kenyér, 840 drb. diós-mákos kifli, 450 főtt
tojás, 4.000 drb. cigaretta, 2 hl. bor s temérdek gyümölcs. Szolid értékeléssel az adományok
összege 6550 koronára tehetők.”
Ugyanez a cikk tudósít arról is, hogy húsvét előtt „sikerült mintegy 2.000 korona
értékben húst beszerezni. Szombaton délután volt az a felejthetetlen jelenet: a huskiosztás.
140 szegény családnak jutott belőle.”986 „Negyedmilliót meghaladó összeggel segít a
városunk nyomorán, aggmenházat tart fenn, ahol magukkal tehetetlen szegényeknek adnak
otthont és ellátást, gyerekeket ruháznak fel, nagy ünnepeken természeti adományokkal teszik
elviselhetővé a szegények életét.”987
Az 1918. április 21-én megtartott közgyűlés alkalmával „a tombola 661 koronát
eredményezett.”988
Mintegy 100 csecsemőnek való fehérnemű készítésére vásznat és cérnát szerzett be az
egyesület és felkéri a szegénysorsú anyákat és hadiözvegyeket az előjegyzésre.989
A Katholikus Karitász a rászorultak nyilvántartását és rendszeres segítését erejéhez
mérten a háború utáni években is folytatta, mindenkor vallási és faji megkülönböztetés
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nélkül. Az egyesület a működéséhez szükséges anyagi források biztosítására könyvesboltot
létesített, ahol mérsékelt áron írószereket és kegytárgyakat is árultak, és közzétették, hogy a
bolt jövedelmét a szegények megsegítésére fordítják.990
A folyamatos adakozás biztosítása érdekében állandó kapcsolatban kellett maradni a
sajtón keresztül az egyházmegye adományozni kész és képes társadalmával. Ennek
érdekében alapították meg 1918 áprilisában a Központi Sajtóvállalat Részvénytársaságot.991
Bevételi forrást képeztek azok a színvonalas kulturális programok, műsoros
előadóestek, melyeket az egyesület rendszerint havonta szervezett. „Kulturális előadásai
hírnévre tettek szert és ezeknek állandó nagy közönségük van. De rendeztek már ipari
kiállításokat is.”992 Ezek tematikája az egyházi évhez alkalmazkodott, színhelyük pedig a
Zárda vagy a Cecil nagyterme, valamint a katolikus főgimnázium díszterme volt. A
műsorokra nem volt belépődíj megszabva, a közönség önkéntes adományai képezték a
bevételt. A Katholikus Karitász által szervezett programokon sok neves és elismert
személyiség tartott tematikus előadást, és ezekben gyakran esett szó az akkori forrongó világ
aktuális társadalmi, világnézeti kérdéseiről.993
Külön figyelmet és kiemelést érdemel a szatmárnémeti Katholikus Karitász és
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök kapcsolata. A Szatmári Hírlap elsőnek jelzi a híres
püspök érkezését a „Prohászka püspök Szatmáron. A Karitász ünnepe” címmel,994 a május
16-i szám pedig részletesen számol be Prohászka püspök szatmári látogatásának
eseményeiről, a Karitász ünnepén 1918. május 15-én tartott előadásáról, melyben a nagy
püspök a felekezeti békességről, az emberi szenvedésről, a gyakorlati szeretet
szükségességéről értekezett.995
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Prohászka itteni tartózkodása során felkérte a szatmáriakat a „Pro iuventute catholica”
– az egyetemi ifjúság támogatására is.996
Amikor pedig Prohászka püspököt nyílt állásfoglalásaiért és modern szociális
elképzeléseiért el akarták hallgattatni, a Szatmári Karitász kiállt mellette és nyíltan
támogatta.997 A sajtóban megjelent kiállást Prohászka Ottokár ugyancsak levélben köszönte
meg.998
A hatvanéves székesfehérvári püspököt, Prohászkát „a magyar keresztény
katholicizmus nagy vezérét” őszinte ragaszkodással köszöntik a szatmári hívek.999
Az 1919. március 9-én tartott éves beszámoló alkalmával Benkő József elnök arról
számolt be, hogy a 263 ezer korona bevételből 235 ezer koronát költöttek egy év alatt a
szegényekre.1000 Egy hét múlva a proletár diktatúra hatóságai lefoglalták az egyesület
vagyonát és székhelyét is, így az egyesület számára a cselekvési lehetőségek beszűkültek.
A Katholikus Karitász a segélyezés mellett tudatosan foglalkozott a szociális
kérdésekkel, a társadalom szociális nevelésével. Az egyesület kulturális szakosztályának a
tevékenysége is jelentősen növekedett a keresztény művelődés és a tudomány terjesztésével,
rendszeres vetített képes előadásokkal.1001
1926. január 24-én a Cecil nagytermében jótékonysági előadást rendeztek, a
szabadelőadás témája: divat, templom, sajtó.1002
Ugyanez év tavaszán lányok és asszonyok számára hirdetnek meg háromnapos
szociális kurzust a szociális nővérek.1003
„A tanfolyamon 600-700 hölgy és leány vett részt… Erős a remény arra, hogy e
kurzus nyomán uj élet indul a Karitászban, amennyiben számosan a helybéli katholikus nők
közül szabadidejüket elsősorban az egyetlen katholikus szociális egyesület, a Karitász
érdekeinek kívánják szentelni.”1004
Dr. Scheffler János, az egyesület kulturális szakosztályának vezetője a Karitász
nagyválasztmányának 1926. novemberi gyűlésén a téli előadásainak tervezetét vázolva igen
időszerű szempontokra hívja fel a figyelmet, mikor beszédében rámutat a szatmári katolikus
mozgalmak három hibájára:
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– „a különböző katholikus szervek és egyesületek között nincsen célirányos
összműködés. Mindegyik csak a maga rész-feladataival törődik… Közös célkitűzésekre
volna szükség, hogy a sok egylet mind a nagy közös célok felé, egyesült erővel,
centripetálisan működjék.”
– „katholikus mozgalmainkból teljesen kikapcsolódik a munkásosztály… a világ
fokozatosan áttér a nagy iparra, a gyárosodásra… éppen ennek a nehéz életet élő, sokszor
kiszipolyozott

szegény osztálynak

volna nagy szüksége

az

evangélium

erősítő,

reménysugaras levegőjére és szociális gondozásra.”
– „szükséges volna egy katholikus munkásotthon létesítése, ahol a napi görnyedésben
kifáradt munkás meleg pihenőhelyet, vigasztalást, tanítást kap és új erőt meríthet az élet
folyton súlyosbodó terheinek elviselésére.”1005
A Karitász által szervezett nívós kultúresteken és előadássorozatokon a korabeli sajtó
szerint mindig sokan vettek részt és nagy érdeklődés mellett zajlottak.1006
A következő évtizedben az egyesület karitatív tevékenységét minden bizonnyal
korlátozták azok az össztársadalmi-politikai események, melyek a szatmári egyházmegye
életét egészében befolyásolták. Ebből a korból a Karitász működését elsősorban ismét a
korabeli sajtóból lehet rekonstruálni, ezekből emelünk ki két rangos, figyelemreméltó
eseményt:
– 1932 októberében a Katholikus Karitász a helybéli karitatív egyesületekkel karöltve
kézimunka-kiállítást rendez a Cecil-teremben. A kiállítást az akkori elnök, Ilosvay Lajos
kanonok nyitja meg. A kiállító egyesületek között ott találjuk a Román Nőegyletet, a németi
Református Templomi Nőegyletet, a Lorántffy Zsuzsanna Bibliakört is. A kiállítás
koncepciója tehát ökumenikus jellegű. A Román Nőegylet a második számú pavilonban egy
eredeti román bojárszobát mutat be. Ez egyike a kiállítás legnagyobb sikerű sátrainak. A
kiállítás megtekintése ingyenes, csupán a szavazócéduláért kell fizetni. A begyűlt összeget az
egyesület szegénygondozásra fordította. „Azt a pár lejt, amit a kiállítás megtekintésekor
befizettünk, altruista célokra adjuk és e csekély összegért még szemet és lelket
gyönyörködtető műélvezetben is részesülünk.”1007
– Az általános siker nyomán egy évre rá, 1933 novemberében a Katholikus Karitász
megrendezi az iparművészeti kiállítást, ugyancsak a Cecil-teremben. A kiállítást ismét
Ilosvay Lajos kanonok, a Karitász elnöke nyitja meg. A megnyitón részt vesz Fiedler István
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megyés püspök és a város vezető rétege is. A kiállítás nagy érdeklődést váltott ki és
„valóságos látványosság-számba megy”. Huszonöt szatmári kisiparos mester mutatta be
munkáit az iparművészeti kiállításon. A rendezvény elsősorban humanitárius célokat szolgál:
a szegények és nincstelenek megsegítését.1008 A rendezés ötletes és fáradságos munkájáért
Adler Manó okleveles kirakatrendező az egyesület és a zsűri által megítélt Karitász Díj –
ezüst érmét kapta.1009
1942-ben Scheffler János személyében új püspököt neveznek ki a szatmári
egyházmegye élére, aki a Katholikus Karitász újjászervezését is tervezte, és igazgatójául dr.
Czumbel Lajost nevezte ki.1010
A római katolikus püspökök Országos Katolikus Karitász Központ létesítését
határozták el, s 1947. március 19-én bukaresti székhellyel – Berthelot utca 9. szám – létre is
hozták. 1011 Viszont a bekövetkezett politikai-társadalmi változások következtében az egyházi
egyesületek, szervezetek és intézmények működését betiltották, így a szatmárnémeti
Katholikus Karitászét is.1012
3.2.4. A szeretetszolgálat jelenléte a kommunizmus éveiben
A felebaráti szeretet gyakorlása nem szűnt meg a kommunista önkényuralom
évtizedeiben sem, természetesen nem szervezett, intézményesített formában, de a
szeretetszolgálat gyakorlása spontán módon tovább élt, és átszőtte közösségeink mindennapi
életét. Híveink evangéliumból táplálkozó hite, megszentelt hagyományvilága, gondolkodásmódja, a kialakult szokások, a keresztény kultúra nem tűnhetett el parancsszóra, sőt az
egymásrautaltság, az együvé tartozás érzete megerősödött ezekben az évtizedekben. A
szeretet mindig leleményes, így keresztény híveink a régi hagyományok mellett ösztönösen
rátaláltak a segítségnyújtásnak időszerű formáira is.
A rózsafüzér-társulati tagok, az egyháztanács képviselői, az utcafelelősök ismerték
környezetük rászorulóinak gondját-baját, ha kellett, mozgósították a szomszédokat,
rokonokat, vagy akár a falu közösségét. A régi hagyományokat ápolva és gyakorolva tudták
1008
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kezelni a közösség szociális kérdéseit: látogatták az időseket, betegeket; gondoskodtak a
szegényekről, a munkaképtelenekről, árvákról, özvegyekről; nemcsak pénzt, anyagiakat, de
időt is szántak a rászorulókra; ha történetesen leégett valakinek a háza, csűrje, gyűjtést
rendeztek számára, és segítettek az újjáépítésben is.1013
A fiatal szegény házasoknak a falu közösen építette fel a házat. A gyermekágyban
fekvő anyáknak főtt ételt vittek. Ha egy családot baj, betegség, szerencsétlenség ért,
segítettek az állatgondozásban, a mezei munka végzésében. Lakodalom alkalmával
természetbeni adományokkal járultak hozzá annak megrendezéséhez. Nagyobb egyházi
ünnepek (karácsony, húsvét) vagy családi rendezvények alkalmával ételt vittek a betegeknek,
csomagot készítettek a szegényeknek. Sok helyen keddenként (Szent Antal napja) kenyeret
vittek a templomba, amit aztán szétosztottak a szegények között.1014
A pap rendszeresen (általában havonta, elsőpénteken) látogatta az időseket, betegeket,
nagyon sok helyen a Szent Antal-perselyből rendszeresen segítette a szegényeket és
rászorulókat. 1015
Az összetartozásnak és segítségnyújtásnak a szelleme nemcsak falvakban, de
városokon is sokáig működött.1016
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GÓZNER Istvánné szül. HUBER Anna, 86 éves, Erdőd, háziasszony.
SCHUPLER Antalné szül. GÓZNER Ilona, 87 éves, Erdőd, háziasszony.
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MERLI Katalin, Szeretetszolgálat a múltban a Nagykároly környéki falvakban, in: DEBRECZENI É.– MÁRIÁS
J. (Szerk), Római Katolikus Naptár 1997, 87–88.
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4. A SZATMÁRI CARITAS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
4.1. A Szatmári Caritas létrejötte
Az 1989 decemberében lezajlott eseményeket, az ún. forradalmat a média jóvoltából
az egész világ élőben követhette. Ezek az események a romániai valóságot: életkörülményeket, egészségügyi helyzetet, a szociális feltételeket, az árvaházakban, fogyatékosokat
ellátó intézményekben élők életminőségét bemutató riportok mélyen megrázták és
megindították elsősorban a nyugati polgárokat, segélyszervezeteket. Még decemberben
megindultak a segélyeket szállító konvojok, a privát vagy baráti körök által szervezett kisebb
mennyiségű szállítmányok. Mivel ezek sok esetben az egyház körül szerveződtek, nálunk is
az egyházak képviselőit keresték meg az elosztásban való segítés végett, vagy ha nem is volt
egyházi kötődése a segélyekkel érkező csoportoknak, előszeretettel vették igénybe az
egyházak segítségét, mivel sokkal inkább megbíztak bennük, mint a kommunista
intézményvezetők, hivatalnokok hitelességében.
Szatmár mindig is egy csendes, családcentrikus, kispolgári életvitelű város volt, így
az ún. forradalom idején sem történtek itt olyan különösebb, kirívó események, melyek a
figyelem középpontjába állították volna, valamint északi fekvése miatt is elkerülték a vidéket
a segélyszállítmányok első hullámai. Ad-hoc csoportok alakultak egy-egy segélyszállítmány
érkeztével, és garázsokban, pincékben tárolták a kapott segélyeket. Innen került sor a további
szétosztásra a szociális, egészségügyi intézmények, valamint a közösségek legszegényebbjei
között.
Az érkező szállítmányok fogadása, a segélyek rendszeres szétosztása, a vendégekkel
való foglalkozás, az azt feltételező nyelvtudás, a közben alakuló kapcsolatok életben tartása,
valamint a többi egyházmegyében történő szerveződési tapasztalatok az egyházmegye akkori
vezetőjét, Ft. Sipos Ferenc ordinárius urat arra az elhatározásra juttatták, hogy egyházmegyei
szinten megbízzon egy képviselőt az aktuális feladatok koordonálásával és az Egyházmegyei
Caritas megszervezésével.1017
Megtörténtek a szükséges jogi-adminisztratív lépések annak érdekében, hogy a
nagymúltú Katholikus Karitász törvényes utódjaként megalakuljon a Szatmári Caritas
Szervezet.

1017

Vö. SIPOS Ferenc ordinarius, Körlevél, 92/1990. január 16., SzPL.
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Statútumok, misszió
A Szervezet hivatalos bejegyzése a 21/1924-es egyesülési törvény1018 alapján történt a
144/1990. számmal a Szatmári Törvényszéken a 152/1990 június 27-es bírósági határozat
értelmében.1019
Tizenötéves fennállása alatt a szervezet többször eszközölt alapszabály-módosítást:
- 1991 május 6. – székhelyváltoztatás a püspökségről a Delavrancea utca 20. szám
alá, 144. számú bírósági határozat1020
- A Caritas igazgatóját az egyházmegye püspöke nevezi ki és ő hívhatja vissza1021
- 1996 március 21/17 - tevékenységbővítés1022
- 1997 december 12/60 – igazgatótanács létrehozása1023
- 2001. szept. 12/34 – 26/2000. jan. 31-én kormányrendelettel1024 megjelenik az új
egyesületi törvény. A Szatmári Caritas Szervezet megőrzi az 1924/21-es törvény feltételei
között megszerzett jogi személyiségét és igazodik az új törvényben megszabott
feltételekhez.1025
- 2003. július 2/27 – székhelyváltoztatás: Delavrancea 20. szám alól a Libertăţii 20.
szám alá. – új vezetőségi tagok felvétele1026
- 2005. jan. 13/4 – változás az igazgatótanács összetételében.
A Szatmári Caritas Szervezetet a 21/1924-es törvény előírásainak megfelelően1027
bejegyezték a Munkaügyi és Szociális Minisztériumban 1405/1995-ös számmal,1028 valamint
az Igazságügyi Minisztériumban a 431/2002-es iktatószámmal.1029
A Szatmári Caritas tevékenységének illetékessége egybeesik a Szatmári Római
Katolikus Egyházmegye földrajzi területével, az ország északnyugati részén, a románmagyar-ukrán hármashatár mentén és két közigazgatási megyét foglal magában: Szatmárt és
Máramarost. Ezen a területen többféle felekezet és többféle nemzetiség él együtt. A
1018

Vö. Lege nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru persoane juridice (Asociaţii) şi fundaţii. Emitent: Parlamentul.
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Vö. Bírósági határozat, 144/1991, ECA 1991/8/2.
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Vö. REIZER PÁL püspök 338/1991. számú leirata a Caritas igazgatója kinevezéséről, SzPL.
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Vö. Bírósági határozat, 1996 március 21/17 – tevékenységbővítés, ECA 1996/8/2.
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Vö. Bírósági határozat, 1997 december 12/60 – igazgatótanács létrehozása, ECA 1997/8/2
1024
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Vö. Bírósági határozat, 2003. július 2/27 – székhelyváltoztatás, ECA 2003/8/2.
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Vö. Art. 3., alinm. 2. lit. a.
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Vö. Bejegyzés, Munkaügyi és Szociális Minisztérium, 1405/1995. sz., ECA 1995/8/2.
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nemzetiségek és felekezetek sokszínűsége a vidék kulturális és társadalmi életére
meghatározó módon nyomta rá bélyegét.
A kezdetek
Amikor az 1990-es esztendő első felében a Caritas elkezdte működését, nagy
szegénységgel, rengeteg megoldatlan szociális gonddal találta hirtelen szemben magát, és
tapasztalat még nem volt arra, hogy mit és hogyan lehet és kell tenni a rászoruló ember
megsegítésének érdekében.
A kezdeti időszakot inkább a lelkesedés, idealizmus jellemezte, és a tevékenység is
elsősorban a Nyugatról érkező segélyek szétosztásából állt. Aránylag hamar született meg a
felismerés, hogy csupán segélyek osztásával a társadalom szociális gondjai nem oldhatók
meg: hosszú távú és szakszerű segítségnyújtásra van szükség. A szükséget szenvedő ember
segítése folytán egyre gyakrabban kellett megtapasztalni a lehetőségek korlátait: egyrészről a
szociális szektort és egészségügyet teljesen kisajátító kommunista gyakorlat csődhelyzetet
hagyott maga mögött, másrészről a gazdasági szektor átrendeződése nyomán tömegek
kerültek kilátástalan szociális helyzetbe.
A katolikus egyház mint felekezet, egyházmegyei szinten tízszázalékos kisebbségként
nem vállalhatja magára a többség szociális gondjait, kihívásait, az anyagi és személyzeti
források is behatárolták a segítés lehetőségeit.1030 Az Evangélium szellemének megfelelően
az egyházmegyei Caritas lehetőségei szerint minden szükséget szenvedő és rászoruló embert
támogatott, nemzetiségre avagy felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Erről
tanúskodnak az év végi összesítések és statisztikák is.1031
Fontos volt a felismerés, hogy saját gondjaink, bajaink, nehézségeink megoldásának a
kulcsát a saját zsebünkben kell keresni, a feladatokat itt kell felvállalni, a munkát elkezdeni.
Nem várható el, hogy a Nyugat oldja meg szociális problémáinkat, nem tarthatjuk állandóan
koldusmódra a Nyugat felé markunkat. Ilyen megfontolások nyomán indult el az egyes
szociális tervek kidolgozása, a projektek megvalósítása.
Az időközben kialakult értékes és fontos külföldi partnerkapcsolatok nagy segítséget
jelentettek a tervek megvalósításában, hisz ott már több évtizedes tapasztalattal rendelkeztek
a karitatív munka terén. Az itteni munkatársak sokat tanultak azáltal, hogy alkalmuk nyílt
1030

<http://www.recensamant.ro/fisiere>(2007.08.28.) 1992, 2002. Népszámlálási adatok.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Éves beszámoló – minden évben két nyelven: románul és németül,
ECA 8/3.
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nyugati szociális intézményeket meglátogatni, tanulmányutakon, külföldi képzéseken részt
venni. Az ottani tapasztalatokat, módszereket azonban nem szabadott és nem is lehetett
változtatás nélkül átvenni, lemásolni, mivel a hazai valóság sokban különbözött a nyugati
országokban kialakult gyakorlattól. Az elsajátított tudás, ismeret és tapasztalat sikeres hazai
viszonyok közé ültetését, adaptálását meghatározó és egzisztenciális kihívásként élte meg az
úttörő és lelkes Caritas-csapat.
Tudatos törekvés történt azirányba is, hogy az így létrehozott projektek modell- és
példaértékűek lehetnek más intézmények számára.
A Szervezet tagjai identitásukat és helyüket keresték az egyházban és társadalomban,
ezért megfogalmazták küldetésüket1032 és jelszót1033 is választottak.
4.1.1. Struktúra, organigramm
A vizsgált tizenöt év során a Szatmári Caritas a helyi közösségek szociális gondjait
térképezte fel, és szisztematikusan azok megoldására törekedett, fenntartva ugyanakkor a
rugalmasság igényét az újonnan felbukkanó szükséghelyzetek megoldására. Sorjában
különültek el a különböző tevékenységek a Szervezet széles palettájából, hogy minél
nagyobb számú igénynek meg tudjanak felelni.
Tizenöt év után 2005-ben a Caritas már 68 működő szociális projekttel áll a
rászorulók szolgálatában, teljes szociális asszisztenciával, hat működési területen:
1. A tanító-nevelő programok visszaszorítani hivatottak az iskolaelhagyás jelenségét,
valamint elősegítik az egyre nagyobb számú hátrányos helyzetű gyermek és fiatal szociális
integrációját, óvodákkal, tanítóházakkal, betűvető kurzusokkal és az utcagyermekek számára
létesített foglalkoztatási központokkal. A Caritas intézményeiben lehetőséget nyújt a
szociális gondokkal küszködő családok gyermekei számára, hogy megfelelő nevelést,
oktatást, s ezáltal esélyt biztosítson a jövőre. Különös hangsúlyt kapott ezen a területen a
roma gyermekekkel való foglalkozás.
2. A fogyatékossággal élőket segítő programok egy komplex létesítmény-hálózaton
keresztül működnek, melyekben az érintett személyeket különböző tevékenységek útján
vonják be a szociális integrálódási folyamatba. A szatmárnémeti Szent József Rehabilitációs
Központ különleges hangsúlyt fektet a korai szakaszban észlelt, időben történő beavatkozásra
1032
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a különböző rendellenességek kezelésében a fogyatékossággal élő, 0-7 éves korosztályú
gyermekek körében. A fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok rendelkezésére állnak a
speciális óvodák, az alsóhomoródi terápiás foglakoztatás által a társadalmi beilleszkedést
segítő integrációs központ, és az ugyanott működő Hetes Otthon és más forrásközpontok. A
fő hangsúly ezekben az intézményekben a foglalkoztatásos terápiára helyeződik, melyek által
a fiatalok újabb és újabb képességeiket fedezhetik fel, önbizalmat nyernek saját
teljesítőképességüket illetően és növekszik önállóságuk.1034
A Caritas szeretné elkerülni a fogyatékos gyermekek és felnőttek intézményekbe
kerülését, elszigetelődését, segíteni akarja a társadalmi beilleszkedésüket, támogatni szeretné
azokat a családokat, amelyek fogyatékos személyt gondoznak.
3. Az idősekkel való foglalkozás a Caritas egyik ugyancsak fontos területe, ahol az
idős emberek sajátos problémáit hivatottak megoldani vagy segíteni az ilyen jellegű
intézmények. E korosztály számára különböző szolgáltatások állnak rendelkezésre,
szükségleteiknek megfelelően, lépcsőzetes felállításban. Sokszor úgy tűnik, egyszerűbb, ha
az idős emberek intézetbe kerülnek, de ez nem a legjobb megoldás. A Caritas nyugalomban
és méltóságban megélt öregkort szeretne nyújtani az időseknek, megszokott környezetben,
rendszeres orvosi ellátást és szociális gondozást biztosítani nekik.
Az első fok ezen a lépcsőn a még viszonylag egészséges idős embereket kívánja
szolgálni, akik még valamelyest aktív életmódra képesek. Számukra nyíltak meg az
idősklubok, hogy magányukat, és a szociális étkezdék, hogy a szegénységgel együtt járó
éhségüket enyhítsék.1035
A második lépcsőben azok életét kívánják megkönnyíteni, akik valmilyen krónikus
betegségben szenvednek, és ápolásra szorulnak. Őket támogatja az egyházmegye területén
létesült nyolc házi idősgondozó központ.
A harmadik fokozatban azokat az idős személyeket látják el – mintegy huszonöt fős
létszámban –, akik állandó felügyeletet igényelnek előrehaladott koruk vagy súlyos
betegségük következményeként, segítve ezzel családjaikat, hozzátartozóikat is.1036
A Caritas nyolc betegellátó és szociális gondozó központja az Egészség- és
Családügyi Minisztérium jóváhagyásával és az Országos Szociális Biztosító Központ
engedélyével működik.
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4. Az egészségügyi programok az orvosi felügyeleten, a szociális gyógyszertárakon
keresztül segítik a lakosságot. Az orvosi központokban nyújtott szolgáltatások térítésesek,
viszont a szociális esetű betegeket kedvezményesen vagy teljesen ingyen látják el. Az orvosi
közvetítő szolgálaton keresztül hazai vagy külföldi egészségügyi intézménybe segítik eljutni
az érintett pácienseket.
5. A családsegítő program azon a tanácsadó központon keresztül működik, mely a
gondokkal küszködő családokat támogatja, valamint ide tartozik a családban bántalmazott
asszonyok számára létesített menedékotthon is. Sajnos egyre inkább szaporodik az otthon
bántalmazást és erőszakot szenvedő nők száma, a családi légkör egyre elviselhetetlenebbé
válik sokak számára, és életük alapvető változtatásokra szorul. Ezen problémák jelentkezése
miatt alakultak a fentemlített intézmények. Az érintett személyek segítséget és tanácsot
kapnak pszichológusoktól, jogászoktól és szociális asszisztensektől, a Családi Tanácsadó
Központon keresztül. Amikor a helyzet olyan súlyos, hogy a családban már a nők egészségét
és életét is fenyegeti a bántalmazó családtag, és nincs hova menekülniük, ezeket az
asszonyokat a Bántalmazott Nők Menedékotthona fogadja be. Biztonsági okokból, ennek
címe titkos, és felügyeletében közreműködik a

rendőrség is, a Szatmár Megyei

Rendőrfelügyelőséggel megkötött szerződés alapján. A tanácsadások körébe tartozik a
drogprevenciós program is.1037
6. A szociális-karitatív programok voltak időben az első tevékenységek, amelyek
során beindult a szociális segélyezés, később tanácsadás is a rászorulók részére, a
segélycsomagok kiosztása révén. A tapasztalat azonban bebizonyította, hogy csupán a
csomagosztás önmagában nem megoldás, ezért áttértek az új és komplex szociális
szolgáltatások egész sorára, a célcsoportokat helyezve előtérbe. A szociális irodákban
feltérképezik a rászorulók igényeit, számukat, felírják lakcímüket, majd kielemzik mindezt
egy szociális felmérés keretében. A rászorultak nemcsak anyagi és tárgyi segítséget kapnak,
hanem tanácsokat és útmutatást is olyan intézmények irányába, amelyek segíthetnek szorult
helyzetükön. Fontos, hogy ezeket a családokat nem hagyják magukra az azonnali segélyek
kiosztása után sem, mert helyzetüket továbbra is figyelmesen nyomon követik, adataikat
iktatják, az esetekről pedig nyilvántartási jegyzőkönyvek készülnek, melyek alapján később
a szociális gondozók rendszeresen felkeresik, látogatják a szükséget szenvedő családokat.1038
Tevékenységein keresztül, a Szatmári Caritas Szervezet

nemcsak szociális

szolgáltatásaival járul hozzá a hátrányos helyzetű emberek és a közösség életének jobbá
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tételéhez, de nem csekély az a szerep sem, amit a társadalmi változások elősegítésében,
katalizálásában felvállal. Mindez nem lett volna lehetséges a Caritasnál dolgozó személyzet
lelkes és szakszerű csapatmunkája nélkül.
A Szatmári Caritas 2005-ben 227 alkalmazottat foglalkoztatott és hatvannyolc
szociális projektet működtetett az említett két megye húsz településén.1039 Ezt szemlélteti a
szervezet organigrammja1040 és személyzeti struktúrája.1041
A Szatmári Caritas robbanásszerű fejlődésen esett át, így a jelentéktelen segélyosztó
szervezetből nemcsak a megye, de az ország egyik legnagyobb civil szervezetévé nőtte ki
magát. Induláskor nem körültekintő tervezés eredményeként növekedett és működését
informális struktúrák tartották fenn, fejlesztése is nem formalizált szinten, hanem „menet
közben” történt.
Mivel a szervezet fiatal, dinamikus és nyitott volt, jelentkezett az igény, hogy
alkalmazkodjon az aktuális modern szervezeti kultúra kihívásaihoz és ezáltal konszolidálja a
felépített szervezeti struktúráját. Ennek jelentős fázisai: a stratégiai terv kidolgozása, a
jövőkép megalkotása, a belső rendszabályzat megfogalmazása, a Szervezet működési
szabályzatának

kidolgozása,

a

hálózatépítés,

a

partnerkapcsolatok

kiépítése,

a

minőségbiztosítás rendszerének kidolgozása és elismertetése, a Caritas közhasznú szervezetté
való nyilvánítása, a modellérték mint alapfunkció tudatosítása.
4.1.2. Stratégiai terv
A Szatmári Caritas folyamatos fejlődésen ment keresztül, valamint több szervezeti
formát élt meg. A változással járó módosítások, melyek a Szervezet mindennapos
tevékenységében következtek be, a változó jogi rendelkezések, valamint azok az irányelvek,
melyek a szolgáltatások minőségének növelését célozták meg, hozták magukkal a Szervezet

1039

Az éves beszámolók nyilvántartásai szerint a szociális projekteknek és azoknak a településeknek a száma,
melyeken ezek működtek, az évek során a következőképpen alakult:
1997 – 50 – 10
1998 – 54 – 14
1999 – 66 – 15
2000 – 74 – 17
2001 – 77 – 19
2002 – 65 – 19
2003 – 70 – 19
2004 – 72 – 19
2005 – 68 – 20
1040
Vö. FÜGGELÉK 8, ECA 7/2.
1041
Vö. FÜGGELÉK 9, ECA 2005/7/1.
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politikája átgondolásának szükségszerűségét. Ez a folyamat a stratégiai terv keretében
történt.
A stratégiai tervezés azokat a választásokat irányítja, amelyek egy szervezet lényegét,
azonosságát és fejlődésének irányát határozzák meg, A stratégiai menedzsment egy
rendszeres interaktív folyamat, mely révén egy szervezet tevékenységének jövőbeli
kivitelezésére keresik az optimális feltételeket.1042
A Szatmári Caritasnál erre a folyamatra 1999 áprilisától júniusig került sor, azáltal,
hogy a Szervezet felkérte tizenhat alkalmazottját a legszélesebb hierarchikus területekről a
stratégiai terv kidolgozására.1043 A nehéz, útkereső folyamatnak az eredménye sokkal több
lett végül is, mint egy konkrét és gyakorlatias szervezetfeljődést serkentő terv. A
találkozókon a résztvevők az egymásrafigyelés fontosságát, a közös útkeresés örömét, a vita
kultúráját, a problémák megfogalmazását, képviseletét és a megoldási lehetőségek keresését
is elsajátították. Öt konkrét célkitűzés fogalmazódott meg a folyamat végén a szervezeti élet
javításának érdekében:
1. A személyzeti részleg menedzsmentjének a fejlesztése elengedhetetlenül
szükségesnek bizonyult, mivel az akkor körülbelül 250 alkalmazott s az egyre nagyobb
számú önkéntes több odafigyelést és szakmaiságot kívánt meg. 1044
A kitűzött szándék megvalósítása érdekében a megbízott csoport hat célkitűzést
fogalmazott meg:
- az organigramm aktualizálása, a Szervezet működési szabályzatának kidolgozása, a
munkaköri leírásokban foglaltak és a munkafolyamat tudatosítása;
- a toborzás és az alkalmazás kritériumainak és rendszerének a kidolgozása a
humánerőforrás mint a szervezetfejlesztés alapeszközének jobbítása érdekében;
- a személyzet képzettségi szintjének emelése, a képzési igény felmérése, a képzési
szabályzat kidolgozása és konkrét képzési terv kidolgozása által;
- a személyzet motiválása kérdőívek kiosztása, értékelése, motivációs terv
kidolgozása és életbeültetése által;
- a munka minőségének a kiértékelése egy professzionális kérdőív segítségével, a
projektvezetőkkel való háromhónaponkénti konzultáció és az adatok elemzése által;

1042

Figyelő, A Szatmárnémeti Caritas Szervezet stratégiai tervének információs hírlevele, 2005 - 1+2. sz., ECA

8/3.
1043
1044

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Stratégiai terv, ECA 1999/7/2.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Stratégiai terv, ECA 1999/7/2.
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- az információs kommunikáció jobbítása érdekében olyan lehetőségek, fórumok
továbbfejlesztése, életrehívása, melyek az alkalmazottak közti személyes viszonyt,
kapcsolatot stimulálják, erősítik.
2. A nyilvánossági és közönségszolgálati munka minőségének továbbfejlesztése1045 a
Szervezetről alkotott kép javítása érdekében. A kitűnően működő sajtókapcsolatok mellett
fontos a kommunikáció megléte és minősége az egyházakkal, az önkéntesekkel, az
alkalmazottakkal és természetesen a Szervezet klienseivel. Az így terjedő

verbális

információk meghatározó módon alakítanak, alapvetően befolyásolnak egy szervezetről
alkotott képet. Három konkrét célkitűzés fogalmazódott meg:
- a médiás (PR-os) csapat professzionális továbbképzése
- a világos és objektív szervezeti kép megfogalmazása, melyet koherens együttműködés által fenn kell tartani, egy minden szempontból tárgyilagos és szakszerű felmérés
készítése arról, hogy milyen kép él a lakosság körében a Szervezettel kapcsolatban;
-

éves médiaterv kidolgozása a projektfelelősök bevonásával, ennek az imple-

mentálása és evaluálása.
3. A Szervezet jövőképének a kidolgozása1046 az Innsbrucki Caritas által használt
módszereket alapul véve. Ennek a célja minden alkalmazott bevonása abba a többéves
folyamatba, melynek keretében az alapvető értékekből és a Szervezet ideológiájáról közösen
és rendszeresen beszélgetve megfogalmazódik az a verzió, mely az együttgondolkodást és
együttdolgozást a mindennapokban meghatározza. A jövőkép bemutatásával külön részben
foglalkozunk az elkövetkezőkben.
4. A költségvetés konszolidálása1047 olyan követelmény, melyet a biztosabb tervezés
és nyugodtabb munkalégkör megteremtése követel meg. Ennek útja:
- újabb szponzorok felkutatása külföldön és belföldön;
- pályázatírás (fundraising);
- helyhatóság és állami intézmények bevonása a költségek fedezése érdekében;
- a TIROL Kft. rentabilizálása;
- gyűjtések, akciók szervezése.
A források a szociális tevékenységek stabil működését kell hogy szolgálják
transzparens és effektív módon.

1045

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Stratégiai terv, ECA 1999/8/3.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Stratégiai terv, ECA 1999/8/3.
1047
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Stratégiai terv, ECA 1999/9/1.
1046

227

5. A munkaszervezés jobbítása1048 olyan mechanizmusok létrehozása által, melyek a
helyi konfliktusok minimalizálását célozzák meg a szubszidiaritás és a participáció elve
alapján. Mivel a Szervezet explozív módon fejlődött, kevés idő és lehetőség adódott az
egymásrafigyelésre,

a

tevékenységek,

módszerek

harmonizálására,

a

szükséges

kommunikációs háló kiépítésére.
A célkitűzés megvalósításának útjai: aktuális diagnózis készítése külső szakember
által; azoknak a szabályozásoknak a rögzítése, melyek a munkalégkört javítják és csökkentik
az adminisztrációs és bürokratikus kötelezettségeket.
Az újabb stratégiai terv kidolgozása 2005-ben indult el.1049
4.1.3. Jövőkép, értékrend
A Szatmári Caritas jövőképe egy hároméves folyamat eredménye, mely az intézmény
munkatársainak együttgondolkodása nyomán született.
A hároméves periódus alatt a jövőkép a következő konzekvens lépések nyomán
született meg:
- egy tizenegy személyből álló csoport vállalta fel a folyamat koordinálását. Ez a
csoport tervezte meg a folyamat szakaszait, időrendjét, munkamódszereit, az elméleti és
szükséges anyagi forrásokat identifikálta, valamint kidolgozta a hároméves folyamat tervét és
a következtetések kiértékelésének kritériumait.
- kiindulópontként az Innsbrucki Caritas által kidolgozott jövőkép szolgált.1050
- a koordinálócsoport egy motivációs kampányt dolgozott ki, ennek keretében mottót
és logót is választott, melyet a szervezet minden intézményében kifüggesztettek.1051
- a munkaterv elkészültével beosztották a Szervezet minden munkatársát és
vállalkozó önkéntesét egy-egy tíz-tizenöt fős csoportba, ahol két előre felkészített munkatárs
vezette ötletesen és játékosan a beszélgetéseket. Ezek a találkozók egésznaposak voltak,
legtöbbször a szabadban megtartva, agapéval egybekötve.
- a csoportos beszélgetések eredményeit, a megfogalmazott véleményeket egy
szerkesztőbizottság gyűjtötte egybe és rostálta meg, majd tölcsérmód ebből született meg egy
nagyon tömör kiadvány – A Szatmárnémeti Caritas Jövőképe.1052
1048

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Stratégiai terv, ECA 1999/7/2.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Stratégiai terv 2005, ECA 2005/7/2.
1050
Leitbild der Caritas Innsbruck 1995, ECA 1999/8/3.
1051
A logó a betlehemi csillag volt, a mottó pedig: „Láttuk csillagát napkeleten…” (Mt 2,2), vö. ECA 1999/8/3.
1052
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, A Szatmárnémeti Caritas Jövőképe, Szatmárnémeti 2002, ECA 2002/8/3.
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„Gyökereink” a címe az első reflektálásnak, melyben a caritas bibliai értelmét mint a
Krisztus nevében gyakorolt felebaráti szeretetet határozták meg. Ebből fakadóan
fogalmazódott meg: „Krisztus példáját és parancsait követve különös szeretettel kell
gondoskodnunk a szegényekről, a hátrányos helyzetbe kerültekről, az elnyomottakról.
Pótolhatatlan az egyes keresztény áldozatos, szeretetből fakadó szolgálata, de nem elegendő.
A rászorulók növekvő tömegének megsegítése érdekében a felebaráti szeretet intézményes,
szervezett formáira is szükség van.
A szociális-karitatív tevékenység szeretetből formált szolgálat, és mint szolgálat,
megvalósított szeretet.”1053
Az alábbiakban utalás történik az egyházmegye karitatív tevékenységének
intézményes formáira a tizenkilencedik századtól, valamint az 1917-ben megalapított
Szatmárnémeti Katholikus Karitász áldásos működésére.
Az 1990-es évek tavaszán létesült Szatmári Egyházmegyei Caritas elődeinek
tevékenységét szeretné folytatni, s azok utódjaként éli meg azonosságát. Mint ilyen, tagja a
Rómában székelő Caritas Internationalisnak, mely nemzetközi szinten képviseli a
Szervezetet, kontinentális szinten pedig a Caritas Europa nyújt képviseletet. Országos szinten
a bukaresti székhelyű Caritas Konföderációhoz tartozik a Szatmári Egyházmegyei Caritas.
A vázolt struktúra határozza meg a Szervezet identitását.
„Kik vagyunk?” – erre a kérdésre ad választ a megfogalmazás: mint személyek, Isten
képmására teremtett emberek. Földi életünk lehetőség arra, hogy a magunk s a hozzánk
forduló embertársaink is kiteljesíthessék életünket. „Keresztény hitünk az a forrás, amelyből
küldetésünkhöz erőt merítünk. Az Evangéliumban való hitünk a tűz, amely világunkra az
otthon melegét sugározza. A szeretet parancsa Krisztus példáján keresztül sarkall minket
felebarátaink szolgálatára. Örök keresztény értékeinket folytonosan változó világunkban
alkotó módon képviseljük. A változások jelentik számunkra a kihívást. Hisszük, hogy
embertársainkat így szolgálva igazságosabb, emberarcúbb társadalmat teremtünk.”1054
„Miért vagyunk?” – mint keresztény szervezet ad választ a címszó alatti összefoglalás
a következő megfogalmazásban: „…az önnön sorsának irányításában akadályozott ember,
embercsoport (közösség) támogatása a feladatunk. Valljuk, hogy a segítés a rászoruló és a
segítő partnerségén alapuló együttműködését jelenti. Ennek célja az egyéni és társadalmi
létezés problémáinak felismerése és megoldása.”1055
1053

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, A Szatmárnémeti Caritas Jövőképe, 3.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, A Szatmárnémeti Caritas Jövőképe, 5.
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A fejezet további része a szakszerűséget és a partnerség fontosságát emeli ki:
„Munkánkat szakszerűen, és ismereteinket folyamatosan megújítva végezzük. Céljaink
megvalósításához szükségünk van a közösség önkéntes erőinek részvételére, illetve más,
hasonló célokat felvállaló szervezetekkel való együttműködésre. Túlmutatva az egyéni
problémákon, a közösséget és társadalmat tudatosan formáló erővé akarunk válni.”1056
„Együtt a munkahelyen” – tömör fejezet az egymásrafigyelés és a közös célokért
vállalt felelősség, a csapatszellem fontosságát hangsúlyozza: „Munkánkban nemcsak a közös
célok, hanem az egymás iránt érzett kölcsönös felelősség is igen fontos számunkra. A
mindennapi tevékenységünk során óhatatlanul felmerülő problémákat, konfliktusainkat
nyíltan felvállaljuk. Megoldásukban a kölcsönös bizalom és egymással szembeni tisztelet
vezérel bennünket.”1057
„Forrásaink” – a lezáró fejezet a Szervezet erőforrásainak témakörét tisztázza.
„Szervezetünk legfontosabb erőforrását az itt dolgozó emberek jelentik. Céljaink
megvalósításának másik feltétele az anyagi erőforrások megléte. Ennek formái az állami,
központi és önkormányzati támogatások, pályázatok, adománygyűjtő rendezvények,
gazdasági tevékenységek. A források tisztasága meghatározó feltétele az együttműködésnek.
Közös felelősségünk, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainkat hatékonyan, rendeltetésüknek
megfelelően hasznosítsuk. Finanszírozó partnereink bizalmát az erőforrások felhasználási
átláthatósága révén nyerjük el és tartjuk fenn.”1058
4.1.4. Belső Rendszabályzat
Említés történt arról, hogy a Szatmári Caritas Szervezet fejlődése nem szakszerű
tervezés nyomán történt, hanem menet közben születtek meg a dinamikus növekedéssel
jelentkező szükséges szervezeti struktúrák.
A szervezeti konszolidáció egyik fontos eleme és állomása a Belső Rendszabályzat

1059

megalkotása, kinyomtatása és a Szervezet munkatársaival való ismertetése volt. A

Belső Rendszabályzat az érvényben lévő hazai törvénykezés követelményeinek is megfelel,
azzal harmonizál, és ennek egy példányát minden alkalmazott megkapta, valamint új
munkatársak alkalmazásakor mindegyikük kötelező módon kap egy-egy példányt. A Belső
Rendszabályzat a munkavállalók jogait és kötelezettségeit rögzíti, harmincnégy fejezetben.
1056
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A Szatmári Caritas Belső Rendszabályzatának1060 felépítése:
1. Munkafegyelem: a munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok érvényesek mind a
véglegesített, mind a meghatározatlan időre alkalmazott személyek esetében, ugyanúgy azok
számára is, akik külföldről érkeznek bizonyos időre segíteni a Szervezet munkáját.
2. Munkahely: a munkavégzés helyét az egyéni munkaszerződés tartalmazza..
Személyes problémák elintézése végett, magánügyben a munkahelyet elhagyni csakis
engedély kérelmezése és jóváhagyása után lehetséges.
3. Munkaköri feladatok: az alkalmazott köteles ismerni és eleget tenni a munkalapján
szereplő követelményeknek, ennek elfogadása az egyéni munkaszerződés aláírásakor
történik.
4. Munkaidő, munkaprogram: az alkalmazott köteles időben megjelenni a
munkahelyén, betartva a munkaidőt, és a kijelölt időpontban távozni. A terepmunkát is a
megadott munkaidő keretein belül kell végezni.
5. A jelenléti ív vezetése: a ténylegesen átdolgozott munkaidőt, a szabadságok idejét,
betegszabadságokat, fizetés nélküli szabadságot, tanulmányi szabadságot pontosan be kell
jegyezni egy ún. „közös jelenléti ív” nevű dokumentumba.
6. Túlórák: a munkaidő után vagy a szabadnapokon végzett munkát túlóraként
tekintik. A túlórák elismerésére, nyilvántartására, kifizetésére külön szabályzat vonatkozik.
7. Pihenőszabadság: évente minden alkalmazott jogosult pihenőszabadságra, 19 és 28
munkanap között, a munkában eltöltött régiségének megfelelően. A pihenőszabadság idejére
az előző havi fizetéseknek megfelelően kiszámolt szabadságpénz jár a dolgozóknak.
8.

Szabadnapok:

minden

héten

két

egymást

követő

szabadnap

jár

az

alkalmazottaknak, ezek általában a szombat és a vasárnap. Szabadnapok még a hivatalos
egyházi és állami ünnepnapok.
9.

Speciális

szabadnapok:

az

alkalmazottak

kérhetnek

rendkívüli,

fizetett

szabadnapokat fontos családi események miatt.
10. Fizetés nélküli szabadság: olyan esetekben, amikor már letöltötték a
pihenőszabadságot, vagy nem akarják ezt felhasználni, az alkalmazottak kérhetnek fizetés
nélküli szabadságot, ezt írásban, előre kell kérelmezni.
11. Betegszabadság: ha az alkalmazott megbetegszik, lehetőleg minél hamarabb
értesítenie kell a felettesét, és közölni vele, hogy előreláthatóan mikor tud megint munkába

1060

A Szervezeten belül hivatalos magatartási és viselkedési szabályok összessége, melyek a munkavégzés
hatékony feltételeit biztosítják.
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állni. Ha több mint egy nap a gyógykezelés, orvosi igazolást kell beszerezni az illetékes
egészségügyi hatóságtól.
12. Női munkaerő: a Szervezet politikája a női alkalmazottakkal/anyákkal kapcsolatban nem gátolja a dolgozók előrehaladását karrierjük építésében, egy állás betöltésekor
vagy előléptetéskor csakis a rátermettséget veszik figyelembe.
13. Fizetés: a Caritas Szervezet a fizetéseket versenyképes szinten tartja a hasonló
szintű megyei és országos átlagfizetésekkel. A fizetések újratárgyalása évente történik.
14. Munkaügyi kiküldetés és ennek költségei: a munkaügyben történő kiküldetések
során (ellenőrzések, tanfolyamok, konferenciák stb.) az alkalmazott jogosult az elszállásolás
költségeinek fedezésére, az utazási költségek megtérítésére, napidíjra az étkezés
biztosítására.
15. Rend és biztonság: a rend és tisztaság megőrzése kötelessége a Caritas minden
alkalmazottjának. Kötelező tiszteletben tartani az adatok bizalmas kezelését.
16. Egészség és munkavédelem: az alkalmazottak kötelessége fenntartani a
munkahelyi biztonságot. Elsősegélynyújtási készletnek, tűzvédelmi felszerelésnek minden
alegységnél kell lennie. A munkavégzés a munkavédelmi szabályok betartásával kell hogy
történjen minden munkahelyen. Az alkoholfogyasztás tilos.
17. Dohányzás: a vezetőség megtilthatja a dohányzást bármely épületben. Ilyen
esetben dohányzó helyeket létesítenek a szabadban.
18. Pazarlás: Az alkalmazottaknak nem szabad feleslegesen pazarolni fogyóeszközök,
a víz, elektromos áram, hőenergia tekintetében, be kell tartaniuk az előirányzott fogyasztást.
19. Munkahelyi öltözködés: azon munkahelyek kivételével, ahol munkavédelmi
szempontból védőruházat viselete szükséges, a Caritas nem kötelezi egyenruha viseletére
alkalmazottait, ám gondozott, ápolt külsővel kell rendelkeznie mindenkinek.
20. Tömegkommunikáció: a Caritas nem támogatja, hogy alkalmazottai munkahelyi
ügyekről nyilatkozzanak a tömegtájékoztatásnak, ezzel a mass-media iroda foglalkozik, s ha
valakit nyilatkozatra kérnek fel, konzultálni kell a Szervezet vezetőivel vgy szervezeti szinten
a kommunikációval megbízott munkatársakkal.
21. Szállítóeszközök használata: a Caritas dolgozói használhatják a cég járműveit
szolgálati érdekben, a vezetőség által megszabott követelményeknek megfelelően. A használt
jármű állapotáért felel az, aki igénybe veszi, emellett köteles minden esetben kitölteni az úti
okmányokat.
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22. Számítógép- és programhasználat: a programok és számítógépek használatának
szabályait a Szervezet rendszermérnöke határozza meg. Szoftver-hardver problémákkal is a
rendszergazdához kell fordulni.
23. Mobiltelefon-használat: egyes munkakörökben, amikor szükséges a mobiltelefon
használata, az alkalmazottak kérelmezhetik ezt a vezetéstől.
24. Vizsgák, tanulmányok, szakmai fejlődés: ha az alkalmazottnak a munkaadója
javasolja, hogy munkaköri fejlődése érdekében tanfolyamokon, vizsgákon vegyen részt vagy
tanulmányokat folytasson, a Caritas folyósítja erre az időre az alapfizetést és a korpótlékot,
valamint az utazási, szállás- és vizsgaköltségeket. Ha mindez az alkalmazott kérésére
történik, előzetes megbeszélés alapján konzultálni kell a Szervezet vezetőségével, és ha a
tanulmányokat fontosnak és a munkahely szempontjából hasznosnak ítélik, a költségek egy
részét vagy egészét is megtéríthetik.
25. Szakmai szabványok: a Caritas elvárja alkalmazottaitól a szakmai felkészültséget
és rátermettséget, a legjobb professzionális szinten elvégzett munkát, a jó munkalégkör
megteremtését, a Szervezet jóhírének megőrzését, az intézmény érdekeinek védelmét. Tilos a
hivatalos munkaidőben más munkaadónak vagy harmadik személynek fizetett munkát
végezni. A Szervezet nagy súlyt fektet a bizalmasságra. Mindenkitől elvárják a Szervezet
szabványainak, szabályzatának elfogadását, betartását és követését.
26. Személyi iratok: az alkalmazottakra vonatkozó összes adatot az illető személyi
dossziéja tartalmazza. Írásos kérésre az alkalmazott számára elérhetővé tehető a saját
személyi dossziéja.
27. Új alkalmazottak: az új munkaerő alkalmazását a vezérigazgató vagy az általa
erre kijelölt személy végzi. A felvétel gyakorlati próba, vizsga vagy próbaidős alkalmazás
útján történik. Versenyvizsgára olyan esetben kerül sor, amikor egy állásra több jelentkező is
van. A fizetést a vezérigazgatóval vagy az általa megnevezett személlyel lehet kialkudni.
28. A munkatevékenység kielemzése (egyéni értékelés): a Szervezet szintjén, vagy
helyi szinten is létezhet értékelési és önértékelési rendszer/eljárás, minden dolgozó számára.
Bármelyik is legyen, ajánlatos ezt írásban elvégezni, a megfelelő formanyomtatványokon.
Mindez lehetőséget ad az alkalmazott jó pontjainak kiemelésére vagy gyenge pontjainak
javítására, célszerű a szakmai fejlődés, előrelépés szempontjából. A kiértékelés szakasza
maximum egyéves periódus lehet.
29. Előléptetés, kinevezés: az előléptetés verseny vagy vizsga alapján történik, ha
több jelentkező is van ugyanarra a posztra.
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30. Felmondási idő: ha az alkalmazott távozni óhajt a Szervezettől, köteles betartani a
felmondási időt, mely vezető funkciók (projektvezetőtől fölfelé) esetében 30 munkanap,
közalkalmazottak számára 15 munkanap. Ha a Szervezet kíván megválni a munkaerőtől,
írásos bejelentésben értesíti erről az alkalmazottat. Itt is 30 nap a felmondási idő, kivéve a
súlyos fegyelmi kihágásokat.
31. Szakmai előrehaladás és nem kielégítő viselkedés, fegyelmi szankciók: az
alkalmazottakat folyamatosan figyelmeztetik, ha kisebb hibákat, kihágásokat követnek el. Ha
ezek nem szűnnek vagy szaporodnak, fegyelmi eljárás lép életbe.
32. Szexuális zaklatás: a Caritas a munkahelyi szexuális zaklatást fegyelmi
vétségként könyveli el és ekként kezeli.
33. Az alkalmazottak igénylései: a Szervezet vezetősége bátorítja alkalmazottait,
hogy javaslatokkal éljenek a munkamenet jobb előmozdítása, fejlesztése érdekében írásban
vagy szóban.
34. Követelések és munkaügyi viták: a Szervezet törekszik minden olyan igénylést
megoldani, amellyel az alkalmazott munkaügyi téren előáll. A Caritas vezetősége a
problémák barátságos úton történő, gyors és hatékony kezelését támogatja, ami nem
veszélyezteti a Szervezet tevékenységét.
4.1.5. A Szervezet Működési Szabályzata és a hálózatépítés
Aránylag későn, csak 2002-ben rögzült a méreteiben megnövekedett és területileg
kiteljesedett egyházmegyei intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata1061, melynek
szerepe és fontossága abban áll, hogy rövid és világos áttekintést nyújtson a Szervezet
szerkezeti felépítéséről, területi elhelyezkedéséről és működési mechanizmusairól. A
Szabályzat összefoglalja és visszatükrözi az Egyházmegyei Caritas mint Szervezet tudatos és
következetes területi és intézményi hálózatépítését. Mint az a II. és III. fejezetből kitűnik, a
szatmári központtal működő Caritasnak 2002-ben négy alegysége van, működése tizenegy
koordinált osztály keretében folyik és az egyházmegye húsz helységében összesen
ötvennyolc szociális projektet működtet.
A Szabályzat mindössze négy fejezetet tartalmaz:
I. Általános intézkedések
II. Szervezés és működés, szerkezeti felépítés
1061

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Regulament de organizare şi funcţionare al Organizaţiei Caritas Satu
Mare, 2002, ECA 7/2.
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III. A Szervezet vezető szervei
IV. Vezetés a hierarchikus szintű felépítés alapján
I. Általános intézkedések
(1) A Szervezet elnevezése Szatmárnémeti Caritas Szervezet (Organizaţia Caritas
Satu Mare). Székhelye Delavrancea utca 20. szám, Szatmárnémeti. Emblémája megegyezik a
Caritas Internationalis emblémájával, azaz: fehér kereszt, ágai közt lángnyelvekkel, piros
alapú négyzetben, Caritas felirattal, mellette a Szervezet teljes neve.1062
(2) Jogi formája (vagyoni cél nélküli, non-profit) szövetség.
(3) Küldetése, hogy a hátrányos helyzetű embereket keresztény szellemben segítse.
Célja a demokratikus polgári értékek és a jogállamiság értékrendjének terjesztése.
(4) A Szervezet tevékenységei közé tartoznak:
a) komplex szociális támogatás oktatási téren a hátrányos helyzetű gyermekek és
fiatalok számára
b)

szociális

támogatás

és

részvétel

a

fogyatékossággal

élő

személyek

rehabilitációjában
c) orvosi és gyógyszerészeti projektek
d) szociális támogatás az idős rászorulók számára
e) szociális támogatás a hátrányos helyzetű családok számára, különös tekintettel a
családon belül bántalmazott nőkre
f) szociális-karitatív programok segélyek azonnali szétosztásával és közbelépés
katasztrófa sújtotta területeken.
(5) A Szervezet tevékenysége a következőképpen zajlik:
a) gyermekek esetében

1062

A 84/1998-as törvény értelmében, a szervezet elnevezése és emblémája beiktatásra került és 10 évig
jogvédett Románia területén, 2001.06.13. dátummal kezdődően. Azok a termékek/szolgáltatások, amelyekre
nézve a márkanév levédése megtörtént: ortopéd eszközök készítése; ruhaneműk és lábbelik árusítása,
szövegkezelés; ortopéd eszközök javítása; ingyenes élelmiszer- és ruhaneműosztás; nyomdai szolgáltatások;
konferenciák, kongresszusok, kollokviumok, szimpóziumok és szemináriumok szervezése és vezetése, vallásos
oktatás, tanügy, kulturális-edukatív célú kiállítások rendezése, kiképzés, anyák oktatása, vallásos találkozók
szervezése, ifjúsági központok, óvodák; üdülőtáborok, étkezdék, lakások időszakos bérlése, időleges lakhatás
biztosítása, üdülőházak, öregotthonok, elhagyott gyermekek otthona (árvaházak); orvosi szolgáltatások,
szanatóriumok, egészségügyi szolgáltatások, rendelők, egészségügyi asszisztencia, pihenőotthonok,
mezőgazdasági anyagok kölcsönzése, beteggondozók.
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- szociális támogatási és tanulmányi egységek létesítése, szervezése és működtetése
nehéz sorsú gyermekek, fiatalok számára: óvodák, tanulóházak, napközi otthonok
utcagyerekeknek stb.
b) fogyatékossággal élő személyek esetében a következő intézmények létesítése,
szervezése, esetleges működtetése:
- rehabilitációs, diganosztikai és kezelő központok, a nemzetközi normáknak
megfelelően és az Országos Egészségbiztosító Intézettel együttműködve; a beilleszkedést
foglalkoztatási terápiával segítő központok; hetes napközi otthonok fogyatékossággal élő
fiataloknak; tanácsadó irodák és központok.
c) orvosi kezelés és gyógyszerellátás
- külföldi gyógykezelés biztosításának közvetítése nemzetközi segélyszervezetek
közreműködésével; rendkívüli esetekben a kezelés költségeinek megtérítése; orvosi
információs központok létrehozása; az országból vagy külföldről segélyadományként kapott
orvosi segédeszközök és gyógyszerek átvétele; ingyenes gyógyszerek szétosztása, az
érvényben lévő törvények betartásával; otthoni gondozás biztosítása, az Országos
Egészségbiztosítóval együttműködve.
d) idős személyek
- idősklubok, napközi otthonok, szociális étkezdék, öregotthonok, menedékek és
gondozóközpontok létrehozása és működtetése az otthoni orvosi, valamint szociális ellátás
segítésére.
e) hátrányos helyzetű családok
- családi tanácsadó irodák, központok, bántalmazott nők számára menedékhelyek,
kábítószer- vagy alkoholfüggőségben szenvedőket segítő központok.
f) szocio-karitatív tevékenység
- az országból vagy külföldről érkező anyagi vagy más természetű adományok és
különböző javak átvétele, szétosztása a rászorulók részére, tanácsadás.
II. Szervezés és működés, szerkezeti felépítés
(1) A felsorolt célok elérése érdekében a szervezetnek hat főosztálya, úgynevezett
„területe”, és öt működési-szervezési, azaz szolgáltató osztálya van.
(2) Egy terület több programot foglal magában, melyeknek tevékenységi célja azonos
a (4) pontban felsoroltak egyikével. Egy terület célkitűzései, tevékenysége az ebben a
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pontban leírtakból következik. Minden speciális terület a Szervezet hat tevékenységi területe
egyikének felel meg és egy vagy több programot tartalmaz a kitűzött cél elérése érdekében.
(3) A program egy szervezeti forma a hosszabb távú, meghatározatlan idejű
célirányos tevékenységek lebonyolítására. Egy program céljai az adott terület céljaiból
következnek.
(4) A terv egy sor olyan tevékenység, amelyek bizonyos meghatározott céllal és
meghatározott periódusban zajlanak.
(5) A Szatmári Caritas Szervezet Szatmár és Máramaros megyék területén
tevékenykedik. Hogy a tevékenység hatékonyságát biztosítsák, a két megyében négy
kirendeltsége működik alegységként, a következő helyszíneken:
a) Nagybánya, Máramaros megye
b) Felsővisó, Máramaros megye
c) Máramarossziget, Máramaros megye
d) Nagykároly, Szatmár megye
III. A Szervezet vezető szervei
(1) A Szervezet vezető szervei a következők:
Közgyűlés
Igazgatótanács
Saját ellenőrző szerv (cenzor)
(2) A Közgyűlés a Szervezet legfelsőbb szerve, a szövetség tagjai alkotják.
(3) Az Igazgatótanács biztosítja a Közgyűlés határozatainak a végrehajtását.
Lehetnek benne külső személyek is, akik nem tagjai a szövetségnek.
Az Igazgatótanács a vezérigazgató, a gazdasági igazgató és a végrehajtó igazgató
személyéből áll. Az Igazgatótanács vezeti a Szervezet egész tevékenységét és koordinálja a
következő osztályok működését:
1. gyermekekkel foglalkozó tevékenységi terület
2. fogyatékossággal élőkkel foglalkozó tevékenységi terület
3. orvosi tevékenységi terület
4. idősekkel foglalkozó tevékenységi terület
5. szociális-karitatív tevékenységi terület
6. családsegítő tevékenységi terület
7. menedzsment – humán erőforrás terület
237

8. lakossági kapcsolatok területe
9. pénzügyi-könyvviteli részleg
10. szállítási részleg
11. beszerzési-értékesítési részleg
(4) A területeket programfelelősök vagy részlegvezetők irányítják.
1. A gyermekekkel foglalkozó terület a következő oktatási programokat tartalmazza
(22 program, 15 helységben):
oktató-nevelő programok – Szociális óvodák: Szatmárnémeti, Pete, Felsőboldád,
Mikola, Erdőd, Szakasz, Túrterebes, Szinfalu, Krasznasándorfalu,

Apa, Csedreg,

Sárközújlak; tanulóházak roma gyerekek számára: Erdőd, Pete, Sárközújlak, Túrterebes.
Szociális központ utcagyerekeknek (Szatmárnémeti, Nagybánya)
Szokondi Pasztorációs Központ
Büdössári Üdülőház
Szociális óvoda fogyatékossággal élő

gyermekek számára (Szatmárnémeti,

Nagybánya)
2. A fogyatékossággal élőkkel foglalkozó tevékenységi terület a következő
programokat tartalmazza (4 program, 2 helységben):
Szent József Rehabilitációs Központ, Szatmárnémeti
Alsóhomoródi Gyöngy Ház (Casa Perla) - terápiás foglalkoztató központ
Szent Vince hetes napközi fogyatékossággal élő fiatalok számára, Alsóhomoród
Segítő és tanácsadó iroda fogyatékossággal élők számára, Szatmárnémeti
3. Az orvosi tevékenységi terület a következő programokból áll (4 program, 3
helységben):
Caritas Gyógyszertár, Szatmárnémeti
Orvosi Bizottság, Szatmárnémeti
Caritas Gyógyszertár, Nagykároly
Caritas Gyógyszertár, Nagybánya
4. Az idősekkel foglalkozó tevékenységi terület a következő programokat tartalmazza
(16 program, 8 helységben):
Reménység Központ idősek számára, Szatmárnémeti
Idősklub, Nagykároly
Idősklub, Erdőd
Idősklub, Máramarossziget
Caritas szociális étkezde idősek számára, Szatmárnémeti
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Caritas szociális étkezde idősek számára, Nagykároly
Caritas szociális étkezde idősek számára, Nagybánya
Szent Hildegard Házi Beteggondozó, Szatmárnémeti
Szűz Mária Házi Beteggondozó, Erdőd
Kiwanis Házi Beteggondozó, Alsóhomoród
Szent Teréz Házi Beteggondozó, Nagykároly
Szent Erzsébet Házi Beteggondozó, Mezőpetri
Szent Borbála Házi Beteggondozó, Nagybánya
Szent Anna Házi Beteggondozó, Felsővisó
Szent Károly Házi Beteggondozó, Máramarossziget
Szent Jakab Idősnapközi, Szatmárnémeti
5. A szociális-karitatív tevékenységi terület a következő programokat tartalmazza (10
program, 9 helységben):
Caritas szociális segítő központ, Szatmárnémeti
Caritas szociális segítő központ, Erdőd
Caritas szociális segítő központ, Sárköz
Caritas szociális segítő központ, Szinfalu
Caritas szociális segítő központ, Túrterebes
Caritas szociális segítő központ, Nagykároly
Caritas szociális segítő központ, Nagybánya
Caritas szociális segítő központ, Máramarossziget
Caritas szociális segítő központ, Felsővisó
Katasztrófák, szükséghelyzetek esetén sürgősségi segítséget nyújtó programok
6. A családsegítő tevékenységi területnek a következők a programjai (2 program egy
helységben):
családi tanácsadó iroda
bántalmazott nők menedékhelye, Szatmárnémeti
7. A menedzsment – humán erőforrás terület részei:
személyzeti-bérelszámolási osztály
humán erőforrás osztály
önkénteseket irányító iroda
8. A lakossági kapcsolatok területe a következő alegységeket és részlegeket foglalja
magában:
információs iroda
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titkárság, Szatmárnémeti
tömegtájékoztatási iroda (médiairoda)
hivatalos szervekkel kapcsolatot tartó iroda
adománygyűjtő iroda
nagykárolyi alegység
titkárság, Nagykároly
nagybányai alegység
máramarosszigeti filia irodája
felsővisói filia irodája
9. Pénzügyi-könyvviteli részleg:
könyvelőség, Szatmárnémeti
pénztár, Szatmárnémeti
számítástechnikai részleg, Szatmárnémeti
könyvelőség, Nagykároly
pénztár, Nagykároly
könyvelőség, Nagybánya
pénztár, Nagybánya
könyvelőség, Felsővisó
10. A szállítási részleg a következőkből áll:
mentőegység, Szatmárnémeti
rendészeti és sürgősségi hivatal
belső szállítás
belső szállítás, Nagybánya
belső szállítás, Felsővisó
11. A beszerzési-értékesítési részleg a következő osztályokból áll:
külkapcsolatok és beszerzési osztály
1. számú lerakat, Szatmárnémeti
2. számú lerakat, Szatmárnémeti
nagykárolyi lerakat
kaplonyi lerakat
nagybányai lerakat
felsővisói lerakat
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(5) A Szervezet belső pénzügyi ellenőrzését egy cenzor biztosítja, a következő
feladatkörrel: ellenőrzi a Szervezet vagyonkezelési módját, jelentéseket fogalmaz meg és
nyújt be a Közgyűlés számára.
IV. Vezetés a hierarchikus szintű felépítés alapján
(1) A Közgyűlést a szövetség tagjai alkotják.
(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak a következők:
– a Szervezet stratégiájának és irányelveinek meghatározása
– a bevételi-kiadási költségvetés és a könyvelési mérleg jóváhagyása
– az Igazgatótanács tagjainak megválasztása és visszahívása
– a cenzor vagy cenzori bizottság kinevezése és visszahívása,
– alegységek, filiák létrehozása
– az Alapító okmány és Alapszabály módosítása
– a Szervezet feloszlatása és megmaradt javai sorsának meghatározása
(3) A Közgyűlés évente egyszer ülésezik.
(4) A Közgyűlés törvényeknek megfelelően hozott határozatai kötelező érvényűek
azok számára is, akik nem vettek részt a közgyűlésen vagy a határozat ellen szavaztak. A
Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel fogadják el.
(5) Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik:
– bemutatja a Közgyűlésnek a tevékenység beszámolóját az előző periódusra, a
bevételi-kiadási költségvetés és a könyvelési mérleg kivitelezését, a következő bevételikiadási költségvetési tervezetet, a Szervezet programtervezeteit; jogi szerződéseket köt a
Szervezet nevében és érdekében; jóváhagyja a Szervezet organigrammját és személyzeti
politikáját.
(6) A Vezérigazgató meghatározza a stratégiai irányzatokat, biztosítva, hogy a
programok és projektek tevékenységei a Szervezet küldetésének és értékrendjének
megfelelően menjenek végbe. A vezérigazgató koordinálja a hat terület szakmai
tevékenységét.
(7) A gazdasági igazgató koordinálja a Szervezet gazdasági tevékenységét,
összeállítja és kivitelezi a bevételi-kiadási költségvetést, és elvégzi a belső pénzügyi
ellenőrzést.
(8) A végrehajtási igazgató felügyeli a belső szállítási tevékenységet, a lerakatokban
lévő javak tárolását, és összehangolja a Szervezet beruházási terveit.
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(9) Az Igazgatótanács legalább egyszer egy héten összeül, vagy ahányszor szükség
van rá. Az Igazgatótanács tagjai közösen döntenek a Szervezet tevékenységéről, egyszerű
szavazattöbbséggel. Az Igazgatótanács felhatalmazhat egy vagy több személyt a
végrehajtásra, akkor is, ha az nem tagja a testületnek. Az alkalmazottak fizetését is az
Igazgatótanács határozza meg.
(10) Az Igazgatótanács alárendeltségébe tartoznak a projektvezetők és a
részlegvezetők. A területvezetők vezetik a speciális tevékenységi területeket. A
részlegvezetők a különböző osztályokat vezetik.
(11) A területfelelős és a részlegvezető felelősséggel tartozik az általa irányított
terület vagy osztály feladataiért és tevékenységéért, képviselik az érintett területet az
Igazgatótanács előtt és tudatják az általuk vezetett alegység problémáit. Felügyelnek az
információáramlás kölcsönösségére. Ők koordinálják a személyzeti ügyeket is, javaslatokat
tesznek bővítésre és új alkalmazottak felvételére.
(12)

Az

Igazgatótanács

havonta

összeül

az

összes

részlegvezetővel

és

területfelelőssel, hogy információkat cseréljenek a közérdekű stratégiai és operatív tervekre
vonatkozóan. Az ilyen alkalmakkor jegyzőkönyv is készül. Az Igazgatótanács havonta
egyszer összeül a területfelelősökkel és részlegvezetőkkel, külön minden területtel
foglalkozva, és értékelve az előző periódusban lezajlott tevékenységet, valamint eltervezve a
következő hónap teendőit.
4.1.6. Partnerkapcsolatok
Mikor az 1990-es esztendő első felében a Caritas elkezdte működését, az akkori iroda
belefért egy aktatáskába – és abban is volt.1063
A fő tevékenység elsősorban a Nyugatról érkezett segélyek szétosztásában merült ki.
A korai felismerés nyomán – hogy csupán segélyosztással nem lehet a szociális gondokat
kezelni, megoldani, hogy nem lehet mindig a markunkat tartani koldusmód a Nyugat felé,
hanem a szociális gondok kezelésében hosszú távú és szakszerű segítségnyújtásra van
szükség – jelentkezett az igény és annak szükségszerűsége, hogy segítőtársakat, partnereket
kell megnyerni a célkitűzések megvalósításához.
A szaporodó szociális projektek létrehozásában, modern koncepciójú és szakszerű
működtetésében az évek során jelentős számú külföldi és belföldi, egyházi, állami és civil
1063

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Bemutatkozó, Szervezetünk és tevékenységei, Szatmárnémeti, 1997
március, ECA 8/3.
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szférába tartozó partnerkapcsolat született. A nyugati partnerek már sok évtizedes
tapasztalatot tudhattak maguk mögött a modern szociális munka végzését illetően. A külföldi
partnerek anyagi támogatása mellett fontos és nélkülözhetetelen volt megismerni és
megtapasztalni azokat a megoldásokat és eljárásokat, melyeket máshol már megtaláltak és
eredményesen alkalmaztak hasonló szociális jelenségek kezelésére. Természetesen ezeket az
eredményeket, ismereteket és tapasztalatokat nem lehetett automatikusan lemásolni, hanem a
hazai valóságra kellett átszabni és alkalmazni.
A Caritasnak mint intézménynek 1998-tól kezdődő rendszeres éves beszámolói
alapján a partnerkapcsolatok a következőképpen számszerűsíthetők: 1064
1998: Ausztria (6), Németország (26), más ország (7), Románia (5)
1999: Ausztria (11), Németország (28), más ország (7), Románia (8)
2000: Ausztria (9), Németország (24), más ország (11), Románia (22)
2001: Ausztria (8), Németország (27), más ország (9), Románia (22)
2002: Ausztria (9), Németország (32), más ország (10), Románia (31)
2003: Ausztria (10), Németország (35), más ország (14), Románia (33)
2004: Ausztria (10), Németország (34), más ország (12), Románia (41)
2005: Ausztria (18), Németország (49), más ország (10), Románia (41)
A belföldi kapcsolatokban az első számú partner természetesen az egyház volt, hisz a
Caritas identitását, teológiai alapját az egyház adja. Az egyházban a püspök

mint a

szegények atyja felügyeli a Caritas tevékenységét, és vele egységben, s az egyházi
struktúrákkal együttműködve kell keresni a társadalmi igazságosság megvalósíthatóságának
útjait és módjait a korunk adta viszonyok kontextusában, az evangélium értékrendje szerint
és az egyház társadalmi tanításának szellemében.1065
A kezdetektől fontos szempont volt a karitatív tevékenységek során az ökumenizmus
konkrét gyakorlatának alkalmazása az adott lehetőségeken belül. Egyházmegyénkben egyik
történelmi felekezetnek sem volt egyházmegyei szintű, szervezett diakóniai tevékenysége,
hanem a működő karitatív aktivitások vagy akciók az egyes egyházi közösségek vagy
lelkipásztorok személyes kezdeményezéseihez voltak köthetők. A Caritasnak a szociális

1064

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual, Jahresbericht 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, Organizaţia Caritas Satu Mare. (Megjegyzés: esetenként a több városi vagy községi polgármesteri
hivatal egy partnerként lett számításba véve.) ECA 8/3.
1065
A püspökök lelkipásztori szolgálatának Direktóriuma szól a karitatív tevékenység kötelezettségéről mint az
egyház lényeges feladatáról, melyet a püspök a maga egyházmegyéjében konkrétan teljesít. A szeretetszolgálat
az egyház cselekedete, és éppen úgy, mint az igeszolgálat és a szentségek szolgálata, alapvető feladatának része.
Vö. Apostolorum succesores 193–198; 204–210., in: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_it.html>(2007.07.04.)
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feladatokat ellátó más felekezetű lelkipásztorokkal és csoportokkal való kapcsolata
elsősorban abban materializálódott, hogy a segélyek szétosztása az illető egyházi
közösséghez tartozó rászorulók között, rajtuk keresztül történt. Második módja az
ökumenikus magatartásnak abban nyilvánult meg, hogy az egyes szociális projektek
ellátottjainak kiválasztásakor konzultáció történt a körzeti illetékes felekezetek képviselőivel,
vagy egyenesen ők javasoltak klienseket, saját nyilvántartásuk alapján. A harmadik – igen
sokszor gyakorolt – útja az ökumenikus kapcsolatoknak az volt, hogy az egyes szociális
projektek indításakor történt szentelési ünnepségekre, évfordulókra a történelmi egyházak
illetékes képviselői kötelező módon mindig kaptak meghívást, melyet az esetek
nagyrészében az érintettek el is fogadtak.
Az állami hatóságokkal, állami intézményekkel, a központi, megyei és helyhatósági
szervekkel egy szerteágazó kapcsolathálózat kiépítése indult el annak érdekében, hogy a
meglévő szociális kihívások közös erővel, összefogással hatékonyabban kezelhetők
legyenek. Természetesen a közös együttműködés a kölcsönös megismerést, a bizalom
erősödését, a tapasztalatok cseréjét, a további együttgondolkodást és a közös cselekvést is
szolgálta.
A teljesség igénye nélkül, az alábbiakban felsoroljuk azokat a

szövetségeket,

alapítványokat, közhivatalokat stb., amelyekkel a Caritas írásos partnerségi szerződést kötött:
Szatmár Megyei Tanfelügyelőség1066
Szakaszi Általános Iskola1067
Szokondi Helyi Tanács1068
Pusztadaróci Helyi Tanács1069
Szatmárnémeti Városi Tanács1070
Máramaros Megyei Tanfelügyelőség1071
Túrterebesi Helyi Tanács1072
Sárközújlaki Helyi Tanács1073
1066

SZATMÁR MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG, 7417/2002.09.24. számú együttműködési protokoll; SZATMÁR
MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG, 542/2000.09.15. számú partnerségi egyezmény; SZATMÁR MEGYEI
TANFELÜGYELŐSÉG, 675/2002.08.01. számú együttműködési szerződés.
1067
SZAKASZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 29/1999.05.06. számú egyezmény.
1068
SZOKONDI HELYI TANÁCS, 99/2002.01.29 számú partnerségi szerződés.
1069
PUSZTADARÓCI HELYI TANÁCS, 35/2000.11.30 számú partnerségi szerződés.
1070
SZATMÁRNÉMETI VÁROSI TANÁCS, 51/2001.09.20 számú együttműködési protokoll, SZATMÁRNÉMETI
VÁROSI TANÁCS, 15671/1999.09.29. számú partnerségi szerződés; SZATMÁRNÉMETI VÁROSI TANÁCS,
20406/2000.12.05. számú partnerségi szerződés.
1071
MÁRAMAROS MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG, 3510/2002.08.30 számú együttműködési protokoll.
1072
TÚRTEREBESI HELYI TANÁCS, 22/2001.07.13. számú partnerségi szerződés.
1073
SÁRKÖZÚJLAKI HELYI TANÁCS, 33/2001.07.12. számú partnerségi szerződés.
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Nemzetközi SOFT Szövetség, Hollandia1074
Szatmár Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság1075
Munkaügyi és Szociális Minisztérium1076
Románia Kormánya - Államtitkárság a Fogyatékossággal Élőkért1077
Romániai Caritas Konföderáció1078
Államtitkárság a Fogyatékossággal Élőkért - Területi Állami Felügyelőség1079
Verein Aktion Kleiner Prinz, Internationale Hilfe für Kinder in Note.V.,
Warendorf1080
Homoródi Helyi Tanács1081
Szatmárnémeti Testi Fogyatékossággal Élők Szövetsége1082
Segítő Jobb – Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány1083
Egészségügyi és Családügyi Minisztérium1084
Romániai Orvosi Kamara1085
Nagykárolyi Helyi Tanács1086
Máramarosszigeti Polgármesteri Hivatal1087
Mezőpetri Polgármesteri Hivatal1088
Túrterebesi Római Katolikus Plébánia1089
Nagybányai Megyei Kórház1090
Nagybányai Polgármesteri Hivatal1091
1074

NEMZETKÖZI SOFT SZÖVETSÉG, HOLLANDIA, 02-17/2002.07.17. számú tagfelvételi bejegyzés.
SZATMÁR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG, 42/2001.03.26. számú partnerségi egyezmény.
1076
MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM, 1207/2002.10.09. számú közlemény.
1077
ROMÁNIA KORMÁNYA - ÁLLAMTITKÁRSÁG A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKÉRT, 10867/2000.01.03. számú
közlemény; ROMÁNIA KORMÁNYA - ÁLLAMTITKÁRSÁG A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKÉRT, 172/2000.01.18.
számú partnerségi szerződés.
1078
ROMÁNIAI CARITAS KONFÖDERÁCIÓ, DCV 537-022/1999. számú partnerségi szerződés.
1079
ÁLLAMTITKÁRSÁG A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKÉRT - TERÜLETI ÁLLAMI FELÜGYELŐSÉG, 7852/2001.02.21.
számú partnerségi egyezmény; ÁLLAMTITKÁRSÁG A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKÉRT - TERÜLETI ÁLLAMI
FELÜGYELŐSÉG, 4503/2001.11.29. számú együttműködési protokoll.
1080
VEREIN AKTION KLEINER PRINZ, INTERNATIONALE HILFE FÜR KINDER IN NOTE.V., WARENDORF,
2001.11.13., együttműködési szerződés.
1081
HOMORÓDI HELYI TANÁCS, 149/2002.02.05. számú egyezmény.
1082
SZATMÁRNÉMETI TESTI FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZÖVETSÉGE, 330/2002.03.28. számú partnerségi
szerződés.
1083
SEGÍTŐ JOBB – EGÉSZSÉGÜGYI-HUMANITÁRIUS ALAPÍTVÁNY, 1/2000.09.21. számú közreműködési körlevél.
1084
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM, 7/2003.05.23. számú működési engedély.
1085
ROMÁNIAI ORVOSI KAMARA, 76/2000.01.26. számú közlemény.
1086
NAGYKÁROLYI HELYI TANÁCS, 9/2002.02.01. számú partnerségi egyezmény.
1087
MÁRAMAROSSZIGETI POLGÁRMESTERI HIVATAL, 16/2000.03.23. számú bérleti szerződés.
1088
MEZŐPETRI POLGÁRMESTERI HIVATAL, 1431/2002.10.25. számú bérleti szerződés; MEZŐPETRI POLGÁRMESTERI HIVATAL, 888/2003.03.24. számú együttműködési egyezmény.
1089
TÚRTEREBESI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA, 29/2000.09.25. számú partnerségi egyezmény.
1090
NAGYBÁNYAI MEGYEI KÓRHÁZ, 3/2000.01.03. számú partnerségi egyezmény.
1091
NAGYBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL, 17176/1998.10.14. számú partnerségi egyezmény.
1075
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Azoknak a magán- vagy jogi személyeknek a neve és címe következik, akikkel a
Szatmári Caritas Szervezet gyakorlatilag állandó jelleggel együttműködik a tevékenységi
területeinek megfelelő aktivitásaiban:
Szatmár Megyei Prefektúra
Szatmárnémeti Helyi Tanács
Nagybányai Helyi Tanács.
Nagykárolyi Helyi Tanács
Máramarosszigeti Helyi Tanács
Erdődi Helyi Tanács
Sárközújlaki Helyi Tanács
Pusztadaróci Helyi Tanács
Mezőpetri Helyi Tanács
Túrterebesi Helyi Tanács
Szatmár Megyei Munkaügyi és Szociális Igazgatóság
Máramaros Megyei Munkaügyi és Szociális Igazgatóság
Fogyatékossággal Élők Országos Területi Felügyelősége, Szatmárnémeti
Szatmár Megyei Tanfelügyelőség
Máramaros Megyei Tanfelügyelőség
Szatmár Megyei Gyermekvédelmi Felügyelőség
Máramaros Megyei Gyermekvédelmi Felügyelőség
Szatmár Megyei Rendőrfelügyelőség
ONG (Organizaţii Non-guvernamentale - Nemkormányzati szervezetek)
Forrásközpont
Hans Lindner Alapítvány, Szatmárnémeti
A Gyermekért és Családért Romániai Alapítvány, Szatmárnémeti
Máltai Segélyszolgálat, Szatmárnémeti
Ausztriai Caritas
Deutsche Caritas Verband, Németország
Secours Catholique, Franciaországi Caritas
Békehadtest
Soft Tulip Alapítvány, Hollandia
Soft Alapítvány, Magyarország
Verein Aktion Kleiner Prinz, Internationale Hilfe für Kinder in Not e. V., Warendorf ,
Németország
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Ecksberg Alapítvány, Németország
Renovabis, Németország
Rumänienhilfe, Oldenburg
Csillag Szövetség, Franciaország
A Szatmári Caritas tevékenysége a következő helyi intézményekben zajlik, közös
együttműködés alapján:
Idősek otthona, Havasmező (Poienile de sub Munte), Máramaros megye
Krónikus betegek kórházotthona, Máramarossziget, Máramaros megye
Fogyatékossággal élő fiatalok kórházotthona, Máramarossziget, Máramaros megye
Öregotthon, Nagykároly, Szatmár megye
Krónikus beteg idősek kórház-otthona, Szatmárnémeti, Szatmár megye
Országos szinten a következő társult szervezetei vannak a Szatmári Caritasnak:
Romániai Caritas Konföderáció (1994-től)1092
Önkéntes Központok Országos Hálózata (2002-től)1093
Nemzetközi szinten a következő szervezetekkel társult a Szövetség:
International ARFIE (Association de recherche et de formation sur l’insertion en
Europe) – 2000-től1094
International Soft Federation – alapító tag, 2000-től társult tag1095
Díjak, jelölések, más elismerések
A Szatmári Caritas Szervezet tevékenységét számos alkalommal elismerték és
díjakkal honorálták.
Értesítés – 1995 – Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium
Partnerségi szerződések – 2000–2002 (lásd az előbbi alfejezetben)
Elismerés – 2000 – Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala
Elismerés a házi beteggondozást szolgáltató választható intézményként – 2000 –
Romániai Orvosi Kamara
Egyezmény – 2000 – Fogyatékossággal Élőkkel Foglalkozó Államtitkárság
1092

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA, Statutul Confederatiei „Caritas Romania”, Aut. Nr. 46392/1993. oct.
28., Bucuresti – a Szatmári Caritas Szervezet a Caritas Konföderáció alapító tagja.
1093
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Cerere de aderare (4/19.07.2002); ÖNKÉNTES KÖZPONTOK ORSZÁGOS
HÁLÓZATA, Scrisoare de aprobare (1/23.07.2002.), ECA 2002/8/2.
1094
Az ARFIE Közgyűlésének Határozata, 1999 november, Rotterdam, ECA 2000/8/2.
1095
INTERNATIONAL SOFT FEDERATION, Társulási szerződés, 02.17. sz. iktatószám, ECA 2000/8/2.
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Működési engedély az otthoni beteggondozásra – 2003 - Egészség- és Családügyi
Minisztérium
Elismerés – 2003 – Szatmárnémeti testvérvárosa, Wolfenbüttel Város Polgármesteri
Hivatala1096
4.1.7. A Szatmári Caritas közhasznú szervezetté nyilvánítása
A non-profit vagy „harmadik” szektor1097 létrejötte és fejlődése olyan folyamat,
amelynek kibontakozásához minden országban meg kell lenniük bizonyos előfeltételeknek.
Ezek az egyesülési szabadság, az individualizáció, a nem autokratikus állam, a viszonylagos
decentralizáció, továbbá a társadalmi stabilitás és gazdasági fejlettség. Ha a fenti feltételek
teljesülnek, akkor a non-profit szektor fejlődése – bizonyos szabályszerűségeket követve –
jól megkülönböztető fázisokban zajlik. Ezeket tekintve, Romániában 1989 előtt nem lehetett
non-profit szektorról beszélni, és utána is csak lassan, és a külföldi példákat követve
stabilizálódott, hogy mit értünk a non-profit szervezet elnevezés alatt. 1098
Non-profit szervezetek azok, amelyek:
- nem profitorientáltak
- közhatalmi funkciót nem gyakorolnak és nem függnek a kormánytól
- a szervezetek intézményesültek (szabályos vezetőségük és kialakult működési
szabályzatuk van)
- jellemző rájuk a közhasznúság
- részben adományokból és öntevékeny módon (ellenszolgáltatás nélkül) működnek
- nem sorolhatók ide a politikai pártok és ezek intézményei
Egy egyesület közhasznúnak nevezhető, ha a megfelelő fórumok közhasznú
szervezetté nyilvánítják, ez pedig akkor történhet meg, ha teljesíti mindazokat a feltételeket,
amelyeket a törvényes előírások erre vonatkozóan tartalmaznak.
1096

A dokumentumok másolatai megtalálhatók a titkárságon, ECA 8/2.
A nonprofit szektort – többek között – harmadik szektornak is szokás nevezni. Ez az elnevezés arra utal,
hogy a gazdaság első és második szektora, a piaci és az állami szektor mellett, azok működését részben
kiegészítve, részben korrigálva egy harmadik szektor is tevékenykedik, amelynek szervezetei nem profitcélokat
követnek, de ugyanakkor az államtól is függetlenek, s intézményesültségük, szervezeti stabilitásuk miatt
nyilvánvalóan az informális szférától is elkülönülnek. KUTI Éva–MARSCHALL Miklós, A nonprofit szektor
fogalma - Egy definíciós vita, és ami mögötte van, in: Esély - társadalom- és szociálpolitikai folyóirat 1991, 1.
sz., 3-5.
1098
A négy évtizedes bénultság után fejlődésnek indult szektornak tehát nevet kellett keresni, s ezt a nevet
onnan vettük át, ahol a nonprofit szervezetek a legerősebbek, legnagyobb súlyúak, a velük kapcsolatos elméleti
és empirikus kutatások a legkiterjedtebbek, vagyis az Egyesült Államokból. KUTI É.–MARSCHALL M., A
nonprofit szektor fogalma, 3.
1097
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Az újonnan alakuló non-profit jellegű társulások, egyesületek, alapítványok
közhasznú volta már az induláskor megállapítható, ha eleget tesznek az állam által
megkövetelt feltételeknek. A Szatmári Caritas Szervezet azonban már 1990 óta működött és
tevékenykedett a köz hasznára, ám a non-profit szektor törvény általi szabályozása csak jóval
később alakult ki, és hogy a Caritast közhasznú szervezetté nyilvánítsák, hosszú procedúrán
kellett átesnie.
Romániában a 26/2000-es kormányrendelet szabályozza a köszhasznú szervezetté
nyilvánítást.

1099

A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez az egyesület létesítő okiratának

tartalmaznia kell azt, hogy a szervezet milyen, a törvényben meghatározott közhasznú
tevékenységet folytat, és - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
Bármely törvényesen beiktatott alapítvány vagy egyesület elnyerheti a közhasznú
szervezet címet, ha eleget tesz négy feltételnek:1100
1. Az egyesület tevékenysége általános vagy közérdeket képvisel. Aktivitásuk a
Munkaügyi és Szociális Minisztérium hatáskörébe tartozik, és ez túlnyomó többséget
képvisel az egyéb belső érdekű tevékenységgel szemben; az egyesület nem folytat és nem
támogat politikai tevékenységet; a működési határidő az alapszabálynak megfelelően,
meghatározatlan időre szól.
2. Az egyesület legkevesebb három éve már működik és céljainak egy részét már meg
is valósította. Ez a kitétel ahhoz szükséges, hogy csak életképes, jól működő szervezeteket
nyilvánítsanak közhasznúvá.
3. Az egyesület be kell mutasson egy jelentést, amelyből kitűnik az addigi
tevékenységének jelentősége, hogy programjai, tervei a kitűzött céloknak megfelelő hatást
értek el, mellékelve a könyvviteli számadatokat az utolsó három évre a bevétel-kiadás
tekintetében. Itt részletes beszámolókra van szükség a működési területekről, az
alkalmazottak és önkéntesek létszámáról, a programok időtartamáról és eredményeiről.

1099

Vö. Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Publicat în Monitorul Oficial nr. 39. din 31.
ianuarie 2000.
1100
Vö. Statutul de utilitate publica al asociatiilor si fundatiilor reglementat de Ordonanta 26/2000 - Broşură
elaborată de către Centrul International pentru Sectorul Non Profit, 2001. octombrie.
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Szükséges, hogy a szervezet bizonyítsa: képes közérdekű tevékenység folytatására és hogy a
működéshez szükséges könyvelés és kimutatás a törvényeknek megfelelő módon zajlik.
4. Az egyesület vagyoni aktívuma minden évben legalább ugyanannyi kell legyen,
mint az indulási alaptőke.
Az alábbiakban következzen a közhasznú szervezetekre vonatkozó 26/2000-es
törvény kivonatolt bemutatása.
Románia Alkotmányának 107-es cikkelye (1) és (3) sz. bekezdésének1101 és a
206/1999. számú Törvény 1. cikkely S betűje 2. pontjának1102 megfelelően, a Kormány
rendeletkiadási jogára vonatkozóan Románia Kormánya a következő rendeletet adja ki:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. sz. Cikkely
(1) Mindazok a magán- és jogi személyek, amelyek közérdekű vagy egy bizonyos
helyi csoport érdekeinek megfelelő tevékenység lebonyolításában vesznek részt, vagy
esetenként a saját nem anyagi érdekeikben teszik ezt, egyesületeket vagy alapítványokat
létesíthetnek e rendeletnek megfelelően.
(2) Az e rendelet alapján alakult egyesületek és alapítványok magánérdekű, nem
tőkeérdekelt jogi személyek.
(3) A politikai pártok, szakszervezetek és a vallási gyülekezetek nem esnek jelen
rendelet hatásköre alá.
2. Cikkely
Jelen rendelkezés a következőkhöz kíván feltételeket teremteni:
a) a szabad társulás jogának biztosítása
b) a polgári, demokratikus és jogállami értékek támogatása
c) általános, helyi vagy esetleg egy csoport érdekeinek megvalósítása
d) az egyesületek és alapítványok magán- és közvagyoni eszközökhöz jutásának
megkönnyítése
e) a közügyi hatóságok és nem tőkeérdekelt jogi személyek partnerségének
elősegítése
f) a közrend biztosítása

1101

Vö. Constitutia României, C. H. Beck, Bucureşti 2004.
Vö. Hotărâre nr. 206 din 25 martie 1999 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe. Emitent:
Parlamentul. Publicat în Monitorul Oficial nr. 654 din 31 decembrie 1999.
1102
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3. Cikkely
Az egyesületek és alapítványok jogszerű alapító okiratait, melyek jelen rendelet
értelmében valósulnak meg, a polgári törvény szabályozza.
A rendelet összesen 86 cikkelyt tartalmaz.1103
2003-ban ezt a rendeletet módosítják és kiegészítik egy újabb, 30 cikkelyt tartalmazó
rendelettel1104, melyben már megfogalmazzák azt is, hogy mi tekinthető közhasznú
területnek:
11. Cikkely
(1) Jelen rendelet értelmében, közhasznúnak tekintendők a következő területek:
kulturális, szociális és

gazdasági fejlesztés, az emberi szabadságjogok támogatása és

védelmezése, az egészség, tanügy, tudomány, művészetek, népszokások, kultúra támogatása,
a műemlékek gondozása, szociális asszisztencia, a szegények és rászorultak megsegítése, a
fogyatékossággal élők, gyermekek és öregek segítése, ifjúsági tevékenység, a polgári
ismeretek és mozgósítás növelése, a környezet és a természet védelme, a vallás és az emberi
értékek támogatása, a társadalmi jólét fenntartása, a közügyi munkálatok és infrastruktúra
támogatása, a sporttevékenység támogatása.
(2) Közös érdek alaltt értendő bármely olyan érdek, amely jellemző:
a) egy csoportra: lakónegyed, helység, területi adminisztratív egység;
b) egy magán- vagy jogi személyekből álló csoportra, akik közös célkitűzést követnek
vagy

azonos

képviselnek.

véleményt,

kultúrát,

vallási,

szociális,

szakmai

beállítottságot

stb.

1105

A Szatmári Caritas Szervezet komoly előkészítő munkát követően összeállította a
szükséges dokumentációt1106 a közhasznú szervezetté nyilvánítás érdekében és benyújtotta a
Munkaügyi és Társadalmi Szolidaritás Minisztériumához1107, megszerezte mindazon állami
szervek

(intézmények,

polgármesteri

hivatalok)

ajánlását,

akikkel

már

jó

ideje

együttműködést folytatott és a törvénynek megfelelően, a Hivatalos Közlönyben megjelentette a 2004-es év tevékenységéről szóló jelentést, valamint a könyvviteli mérleget.1108
1103

Aláírja Mugur Constantin Isărescu miniszterelnök, ellenjegyzi az Igazságügyminisztérium részéről az
államminiszter helyett Flaviu Baias államtitkár és Decebal Traian Remes pénzügyminiszter, 2000. január 30-án,
iktatószám 26.
1104
Vö. Ordonanţa nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundatii. Publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 1 februarie 2003.
1105
Aláírja Adrian Năstase miniszterelnök, ellenjegyzi Cristina Tarcea, igazságügyminiszteri államtitkár és
Gheorghe Gherghina, közpénzügyi minisztériumi államtitkár, 37/Bukarest, 2003. január 30.
1106
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Documentaţie pt. utilitate publică ECA 8/2.
1107
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, KÉRVÉNY, 335446/22.07.2003-as iktatószám, ECA 8/2.
1108
Vö. Monitorul Oficial al României, anul 173 (XV) – Nr. 1463, vineri, 6 mai 2005.

251

A kérelemhez a következő dokumentációkat nyújtotta be:
1. Jelentés az utolsó három év tevékenységéről, két gépelt példányban
2. Az alapító okirat, alapszabály és ha van, ezek kiegészítő okiratai
3. A jogi személyiség elnyeréséről szóló bizonylat, és, esetenként, az alapító
okirat/alapszabály változtatásairól szóló bizonylat az Egyesületek és alapítványok jegyzéke
vagy a Föderációk jegyzéke alapján
4. Bizonyítvány az egyesület, szervezet vagy alapítvány bonitásáról attól a banktól,
ahol számlát nyitott
5. Az utolsó banki számlakivonat
6. Bizonylat a Szervezet székhelyének jogi helyzetéről és mindazoknak az
épületeknek a jogi helyzetéről, ahol közhasznú tevékenységet folytat
7. A benyújtott évi pénzügyi mérlegek a Pénzügyi Igazgatóságtól az utolsó három
évre
8. A könyvviteli bevétel-kiadásra vonatkozó kimutatások az utolsó három évre, a
vezetőség aláírásával
9. Megállapítási bizonylatok a megkövetelt pénzügyi kötelezettségek elégtételéről az
állam felé az adókra és illetékekre vonatkozóan, a helyi adókat, valamint a szociális
biztosítási (egészségügyi, munkanélküliségi) illetékeket is beleértve
10. Az érvényben lévő törvényeknek megfelelő adminisztratív engedélyek és/vagy
műkösédi engedélyek
11. A Belső Rendszabályzat
12. A Szervezet organigrammja
13. A cenzori bizottság jelentései az utolsó három évre vonatkozóan
14. Más szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal kötött partnerségi szerződést
igazoló dokumentumok
15. Azoknak a fizikai vagy jogi személyeknek a neve/elnevezése és címe,
akikkel/amelyekkel a szövetség gyakran együttműködik azokban a tevékenységekben,
melyek közhasznúságának elismerését kéri
16. Az elnök saját felelősségre tett nyilatkozata, a Büntetőtörvénykönyv 292. számú
cikkelyének ismeretében a hamis nyilatkozatokra vonatkozóan, a jelentés adatainak valós
voltát illetően, hogy a Szervezet nem bonyolított jogellenes, közrend elleni vagy jó
erkölcsöket sértő tevékenységeket és hogy nincsenek kiegyenlítetlen tartozásai magán- vagy
jogi személyekkel szemben
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17. A közhasznúság elismerését kérelmező föderációk esetében, bizonylat, hogy
legkevesebb kétharmada a tagjait képező egyesületeknek és alapítványoknak közhasznú
tevékenységet folytat.
18. Az utolsó könyvelési ellenőrző mérleg
19. Éves jelentések az utolsó három évre vonatkozóan
20. Kivonatos sajtószemle. 1109
Mindezek nyomán, 2004 májusában a Szatmári Caritas Szervezetet a román állam
közhasznú szervezetként ismerte el:
Hotărâre nr. 795 din 19 mai 2004 privind recunoaşterea Asociaţiei „Organizaţia
Caritas Satu Mare” ca fiind de utilitate publică.
Emitent: GUVERNUL. Publicat în Monitorul Oficial nr. 474 din 26 mai 2004.
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC. Se recunoaşte Asociaţia „Organizaţia Caritas Satu Mare”, persoană
juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Satu Mare,
Piaţa Libertăţii nr. 20, judeţul Satu Mare, ca fiind de utilitate publică.
Prim-ministru ADRIAN NĂSTASE. Contrasemnează Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei, Elena Dumitru, Ministrul finanţelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu.
Bucureşti, 19 mai 2004. Nr. 795. 1110

1109

Vö. Anexa nr. 2. la Ordinul nr. 115/09.04.2003. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
A határozat szövegének magyar nyelvű fordítása:
795. sz. Határozat, 2004. május 19., a Szatmári Caritas Szervezet elnevezésű szövetség közhasznú szervezetként történő elismeréséről. Kiadó: a Kormány. Megjelent a 474/2004.05.26. sz. Hivatalos Közlönyben.
Az Alkotmány 108. sz., újraközölt cikkelye és az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 26/2000es Kormányrendelet 39. sz. cikkelyének (1) bekezdése alapján, az utólagos változtatásokkal és kiegészítésekkel
egyetemben, Románia Kormánya a következő határozatot hozza.
Egyetlen cikkely.
Elismerjük, hogy a Szatmárnémeti megyei jogú város, Libertăţii tér 20. szám alatti székhellyel
rendelkező Szatmári Caritas Szervezet elnevezésű egyesület mint nem tőkeérdekelt magánjogú román jogi
személyiség közhasznú szervezet.
Adrian Nastase miniszterelnök
Ellenjegyzik: Elena Dumitru munkaügyi, társadalmi szolidaritás és családügyi miniszter; Mihai
Nicolae Tanasescu pénzügyminiszter
Bukarest, 2004. május 19., 795. iktatószám
1110
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4.1.8. Minőségbiztosítás
A Szatmári Caritas Szervezet tiszteletben tartja az olyan országos és nemzetközi
szakmai szervezetek által meghatározott etikai és deontológiai1111 normákat, melyek a
szociális asszisztencia területén érvényesek, szintúgy a törvényhozás és a Caritas
Internationalis hálózata által előírt irányelveket.
Az évek során a Szervezet mélyreható fejlődési folyamaton ment keresztül, melynek
kulcsszava a professzionalizálódás volt.1112 Ennek fényében, a minőségbiztosítási rendszer
bevezetése csak egy újabb logikus lépésnek bizonyult az előre kijelölt úton.
A minőség bizonyos belső és külső standardok betartását jelenti, amelyek segítenek
abban, hogy jó eredményeket érjenek el a munkában, amihez hozzáadódik egy sor emberi
érték is.1113
Mivel a Caritas több, mint egyszerű civil szervezet, egy életfelfogást testesít meg,
mely a kereszténységben gyökerezik, és ennek megfelelő az ember- és világképe is, ilyen
értelemben a minőség fogalma túlhaladja mindazokat a szempontokat, amelyeket egy
minőségbiztosítási rendszer meg tud fogalmazni.1114
A Szatmári Caritas Szervezet 2003-ban az ISO 9000-es standard1115 szerinti
minőségbiztosítási rendszer bevezetése mellett döntött. Ez a rendszer segítséget nyújt abban,
hogy professzionális és hatékony szolgáltatásokat és programokat biztosítsanak kedvezményezettjeiknek, valamint abban, hogy a Szervezeten belüli folyamatokat jobban
rendszerezzék.1116 A minőségbiztosítási rendszer kiépítésénél először is ennek módszeréről
kell dönteni, és arról, hogy a Szervezet milyen működési területére terjedjen ki.1117

1111

A deontológia görög eredetű szavak összetételéből származik (deosz = kötelesség, logia = tudomány),
magyarul a kötelesség tanának vagy elméletének nevezzük. Ennek az erkölcsi elméletnek az az alapelve, hogy
teljesíteni kell a kötelességet, be kell tartani minden erkölcsi szabályt. A cselekedet akkor értékes, erkölcsileg
akkor helyes, ha minden egyes erkölcsi szabályhoz maradéktalanul igazodunk. OLSON, R. G.: Deontological
Ethics. New York–London 1967.; VALADIER, Paul, Erkölcs kivételek nélkül?, in: Mérleg, Lapok és Könyvek
Szemléje, 1994. 2. sz.. 142–151.; BODA László, A keresztény nagykorúság erkölcsteológiája, Ecclesia,
Budapest 1986, 86–87.
1112
CHIKÁN Attila–WIMMER Ágnes (Szerk.), Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Budapest 2004.
1113
Együtt a minőség útján – Egy minőségbiztosítási rendszer bevezetése a Szatmárnémeti Caritas Szervezetnél,
Szatmári Caritas Szervezet, 2006 május, 1, ECA 8/2.
1114
Együtt a minőség útján, 1.
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Az alapvető döntések után - az esetek többségében tanácsadók segítségével - a kijelölt
működési területet felül kell vizsgálni, a szabvány előírásaihoz kell igazítani. El kell készíteni
a minőségbiztosítás szabványos dokumentumait, a minőségpolitikát, a minőségi kézikönyvet,
az eljárások kézikönyvét és az egyéb utasításokat. A dokumentumok intézkednek a
Szervezetről, a felelősségről, a működési folyamatok minőségi eljárásairól.
Az előkészítés után határozhat a Szervezet a bevezetésről és a minőségbiztosítási
rendszer külső - független - tanúsításáról. A tanúsítást auditálási joggal rendelkező cégek és
személyek végzik. Az audit során a tanúsító teljes körűen átvizsgálja a Szervezet minőségi
dokumentumait, valamint a helyszínen végez vizsgálatokat a rendszer gyakorlati
működéséről. A dokumentumok és a helyszíni vizsgálatok alapján az auditor kiadhatja a
szabvány szerinti, korlátozott időtartamra érvényes tanúsítást.1118 A minőségbiztosítási
rendszer bevezetéséhez a Szatmári Caritas Szervezet pályázat által nyert finanszírozást az
Európai Uniótól a Phare 2003, a Civil Szektor Fejlesztése című programban.1119
A projekt a következő elemeket tartalmazza:
- Egy olyan csapat kialakítása, amely megfelel a minőségbiztosítási rendszer
kidolgozásáért és gyakorlatba helyezéséért. Egy sor képzés és csoportmunka keretén belül a
csapat tagjai megismerkedhetnek a minőségbiztosítás alapfogalmaival és az ISO 9000-es
standard követelményeivel.
- A rendszer folyamatainak és a szükséges dokumentációnak a kidolgozása a szociális
és az adminisztratív területek számára.
A minőségbiztosítási rendszer konkrétan a következőkben van a Szervezet
segítségére:
- hogy jobban megértsék a kedvezményezettek, kliensek és partnerek szükségleteit,
- hogy meghatározzák és rendszeresen kövessék stratégiájukat és célkitűzéseiket,
- hogy tisztázzák a munkafolyamatokat és a felelősségeket a Szervezeten belül,
- hogy biztosítsák a tevékenységükhöz szükséges forrásokat,
- hogy átláthatóbbá tegyék a munkájukat,
- hogy munkájuk eredményei lemérhetőek legyenek,
- hogy elkerüljék vagy kijavítsák a hibákat,
- hogy folyamatosan javítsanak a munkájukon.
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A szociális munka (szociális asszisztencia, pedagógia, orvosi asszisztencia,
pszichológia stb.) terén kialakult legújabb szakmai irányzatokról történő állandó informálás,
valamint ezeknek átültetése a saját tevékenységi körbe elsődlegességet jelent a Szatmári
Caritas Szervezet számára. Ezek által magas szintű minőségi szabványok biztosíthatók a
Szatmári Caritas által kínált minden szolgáltatás terén, melyeknek haszonlévezői a Szervezet
által segélyezett személyek, de ugyanúgy a partnerek, támogatók vagy saját alkalmazottak is.
Garanciát jelent e tekintetben a minőségi menedzsment rendszerének valóra váltása, valamint
hatékonyságának állandó javítása.1120
4.1.9. A modellérték mint alapfunkció
Az, hogy egy társadalom mennyire tartja tiszteletben a tagjait, s hogyan gondolkodik
az elesettségről, a szegényekről, betegekről, fogyatékosokról, öregekről és gyerekekről, tehát
azokról, akik életkoruk vagy testi-lelki állapotuk miatt nem képesek a saját erejükből
emberhez méltó körülményeket teremteni a maguk számára, több tényezőtől függ. A
társadalom viszonyát az ilyen személyekkel szemben elsősorban a társadalmi értékrend, s
főleg az emberről alkotott képe, a személyi méltóság eredete és alapja befolyásolja és
motiválja.
A szükséget szenvedő, hátrányos helyzetben élő emberek jogaiért, egyenlőségükért
folytatott küzdelem nehéz és fájdalmakkal teli útra tekint vissza.
Évezredeken keresztül az ún. „egyéni modell” volt az uralkodó. Ennek lényege: a
hátrányos helyzetű ember sorsa egy-egy konkrét személy életproblémája, „személyes
tragédiája”, amihez szülői, családi, rokoni vagy baráti körön kívül nincs köze senkinek. Ez
szinte automatikusan maga után vonja a sajnálatot, a lenézést, és gyakran az elszigetelődést,
valamint a diszkriminációt.
Az újkortól, de valójában széleskörűen a huszadik század közepétől elsősorban az
evangélium szellemiségéből táplálkozó egyházi szociális tanítás közvetett vagy közvetlen
eredményeként – megjelent az ún. „szociális modell”. 1121 Ez a szemlélet feltárja a társadalom
felelősségét és a szükségben lévő embert a közösség, a társadalom részeként mutatja be.
A szociális modell több fejlődési fázist és megközelítési szempontot mutat: a
hátrányos helyzetű ember megközelítésében alapvető szempont a gyógyítandó betegség, az
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oktatásra, képzésre szoruló személy, a fogyasztói szükségletekkel rendelkező kliens, vagy a
törvény előtt egyenlő jogokkal bíró állampolgár.
Ennek kiegészítéseképpen a keresztény szemlélet a Szentírásból kiindulva és az
egyház 2000 éves hagyománya alapján egy alapvetően lényeges szempontot visz a vázolt
képbe, ez pedig az élet szentsége: Isten az élet forrása; minden élet Istentől származik, ezért
az élet szent dolog (Ter 2,7; Bölcs 15,11); az élet olyan szent ajándék, amelyben Isten feltárja
magát; Isten élő, aki az örök életre hív meg minden embert; z élet Isten tulajdona (Jn 5,26);
Isten ott lakik minden emberben, s bármit tettünk a legkisebbel is embertestvéreink közül, azt
mind neki és vele tettük (Mt 25,40).
A „Gaudium et Spes” lelkipásztori konstitúció ezt mondja: „Ezzel együtt jobban
tudatosodik, milyen nagy a személy méltósága; a személy fölötte áll mindennek, jogai és
kötelességei pedig egyetemesek és sérthetetlenek. Az ember számára tehát hozzáférhetővé
kell tenni mindazt, ami a hozzá illő életmódhoz szükséges. Ilyenek a táplálék, a ruházat, a
lakás, a jog az életállapot szabad megválasztására és a családalapításra, a neveltetésre, a
munkára, a jó hírnévre, a tiszteletre, a megfelelő tájékoztatásra, továbbá arra, hogy a maga
lelkiismeretének helyes indításait kövesse, hogy magánélete védelemben részesüljön és hogy
jogos szabadságot élvezzen, vallási életében is.”1122
A keresztény szemlélet tehát az élet szentségéből eredezteti az emberi méltóságot. A
másik ember „testvér”, „társ”, és ez az alapja minden társadalmi és jogi erőfeszítésnek, így a
szükségben

lévő

embertársaink,

embertestvéreink

életminőségét

javító

küzdelmes

törekvéseknek is.
Az embernek mindig megvolt a kísértése, hogy olyan legyen, mint az Isten:
mindenható.1123 E veszély állandó tudatosítása fontos a karitatív munka végzése folyamán is,
ugyanis az egyházmegyében majdnem egymillió ember lakik, a katolikusok száma pedig kb.
tíz százalék.1124 Az intézmények természetszerűleg nyitva állnak minden felekezet hívei előtt,
és így tökéletes képtelenség a tíz százalék számára felvállalni a többség megoldatlan szociális
gondjainak halmazát. A kialakult helyzet feszültségének feloldásában a következő hasonlat
segített:
Ha az ember a sivatagban él és csak korlátozott mennyiségű víz áll rendelkezésére az
életfakasztáshoz, akkor két megoldás kínálkozik:
1122
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– szétlocsolja a sivatagban a vizet, és lesz, ami lesz, a Gondviselésre bízza a
növekedést;
– a rendelkezésre álló vízmennyiséget beosztja és oázisokat létesít, közben pedig
abban reménykedik, hogy ha a Gondviselés is akarja, akkor ezek az oázisok fejlődnek, s
egyszer talán összenőnek.
A szervezetépítés stratégiája az utóbbi változatra épült: kevesebbet tenni, de azt jól.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az egyházmegyében végzett szociális munkában tudatos
törekvés vezette a szociális projektek megvalósításakor elsősorban ezeknek felelős vezetőit a
modellértékű intézmények létrehozására. Úgy gondolták, még akkor is, ha sok gondot,
szociális problémát nem lehet megoldani, a létrehozott projektek, szociális intézmények és
egységek modell- és példaértékűek lehetnek. Az eddigi nyugati pozitív tapasztalatokat
igyekeztek a hazai körülmények közé átültetni, majd ezt segítették a rendszeres külföldi
tapasztalatcserék és testvérkapcsolatok. Más részről, ahol fény van, ott árnyék is – a kettő
együtt jár, ilyen vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a fejlett szociális hálózattal és
intézményrendszerrel rendelkező országokban is követtek el jócskán hibákat, amelyekből
ugyancsak lehetett – és érdemes volt – tanulni. Minden úttörő tevékenységnek megvannak a
maga buktatói, sajátos zsákutcái, melyeket tudatos odafigyeléssel az őket követők
kikerülhetnek.
Az is tény, hogy a hazai szegényes körülmények között több olyan szempont is van a
rászoruló, sérült embertársért végzett munkában, mely elsősorban nem pénzfüggő: a
tisztaság, rend, rendszeresség, kedvesség, esztétikai szempontok elsősorban nem pénz,
hanem odafigyelés kérdése. Ez is olyan, számunkra is adott lehetőség, melyet eredményesen
ki lehetett aknázni.
Nem a véletlen műve, hogy a helyi és országos média hamar és pozitívan reagált az
egyházi szociális intézményekre és az azokban folyó tevékenységekre, következetesen
elismerte, kiemelte a megvalósítások „modell” jellegét, az itt folyó szociális munka
mintaértékét.1125
A külföldi partnerek elismerését mi sem tükrözi jobban, minthogy a kapcsolatok az
évek során dinamikusan fejlődtek. A külföldi támogató partnerek száma a 2002. évben
például ötvenegy volt.1126
Egyre többen és gyakrabban látogatták az intézményeket tapasztalatcsere, tanulás
céljából más egyházi, non-profit szervezetek, vagy állami intézményekben dolgozó hasonló
1125
1126

Vö. Caritas médiairoda cikkgyűjteménye, ECA 8/3.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Éves beszámoló 2002, 16.

258

indíttatású szakemberek. A megyeközpontokban működő állami posztliceális szociálismunkás-képző főiskolák is előszeretettel küldték és küldik gyakorlatra növendékeiket a
Caritas intézményeibe. Moldáviából és Kárpátaljáról is rendszeresen jöttek egyházi
szervezetekben dolgozó munkatársak tapasztalatcserére.
Nyugaton az egyetemeken, a fiatalok körében eléggé elterjedt az ún. „Sozialjahr”1127,
mely azt jelenti, hogy az illető fiatal egy iskolai évet vagy annak egy részét önkéntesként
valamely hazai vagy külföldi szociális intézményben tölti. Az Egyházmegyei Caritasnak a
kezdetektől rendszeresen vannak külföldi önkéntesei, akik hosszabb vagy rövidebb ideig
(három hónap-egy év közötti időtartam) besegítenek egy-egy szociális projektnél. A
nyilvántartás szerint eddig huszonnyolc önkéntes tevékenykedett az Egyházmegyei Caritas
keretében, a következő országokból: Ausztria, Németország, Belgium, Franciaország,
Hollandia, Svájc, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesül Államok.1128
4.2. A Szatmári Caritas speciális irodái
4.2.1. Médiairoda
Bár a „Public Relations”1129 tevékenység az üzleti élet, a profitorientált vállalatok
szellemi terméke, természetesen a civil, a non-profit szférában is nélkülözhetetlen elem, PR
nélkül ezen a területen sem lehet eredményeket elérni.1130
Ma a világon legelterjedtebb PR felfogás az első világháború idejéből származik. A
legismertebb és legelfogadottabb „PR-iskola” megalapítása Edward L. Bernays személyéhez
kapcsolódik, aki ,,Crystallizing Public Opinion” című könyvében így határozza meg a PR
fogalmát: „Egy szervezet azon általános egyénisége és politikája, amelyet a köz irányában
kommunikálni kíván. A köz rendszeres tájékoztatásának az eszköze. A menedzsmentnek az a
funkciója, amely felhívja a figyelmet a szervezet goodwill-jére. Tevékenység, melynek célja
az, hogy a szervezet programjait hozzáigazítsa társadalmi környezetéhez és közvetítse azokat
a társadalom felé.”1131
A Magyar Public Relations Szövetség szerint: „A public relations az a tudományterület, amely a hírnevet gondozza. A hírnév (reputation) – összetett fogalom (elfogadottság,
1127
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elismertség, megbecsülés) – annak az eredménye, amit teszel, amit mondasz és amit mások
mondanak rólad. A public relations tevékenység tervszerű és tartós erőfeszítés azért, hogy
egy szervezet és környezete között a vélemény és a viselkedés befolyásolásával kölcsönös
megértést, jóakaratot (goodwill) és támogatást építsen és tartson fenn.”1132
A Public Relations tevékenység egyenlő a demokratikus társadalmakban működő
szervezetek és környezetük közötti – hosszú távra tervezett – kétirányú kommunikáció
tudatos megteremtésével, irányításával, szervezésével. A PR célja és feladata, hogy
elősegítse az egyének, a csoportok, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös
előnyökön alapuló kapcsolatokat, a megértést és a bizalom kialakulását. A PR a kölcsönös
előnyökön alapuló kommunikáció tudatos megszervezése.1133 A PR nemcsak tevékenység, de
magatartásforma, gondolkodásmód is. A nyíltság, a közlésvágy, a közvélemény előtti pozitív
megjelenés, az őszinteség, a bizalom attitűdje.
Egy szervezet minden munkatársának feladata a PR-tevékenység végzése, a szervezet
iránti bizalom felkeltése, ápolása, hiszen akár munkája során, akár magánéletében a
szervezetéről, a cégéről elmondott állításaival azt minősíti, negatív véleményével annak
érdekeit sértheti.
A PR alapvető feladata a kommunikációs kapcsolatok elemzése, a kommunikációs
tevékenység megszervezése, a közvélemény tájékoztatása, de a visszacsatolás is: a
közvélemény állásfoglalásának közvetítése a szervezet felé. A PR művészet és tudomány, a
bizalomépítés művészete és tudománya.
A PR szakember annak a kölcsönös megértésnek a létrehozására törekszik, amely két
fél – a szervezet és környezete, illetve a környezet és szervezet – között kívánatos hogy
kialakuljon, s amely mindkét szereplő – a szervezet és környezete – számára előnyökkel jár.
Ha ez létrejött, akkor beszélhetünk hatékony kommunikációról, sikeres PR tevékenységről,
kívánatos PR-es szemléletről és magatartásról.1134
Egy szervezet belső és külső PR-ja
Egy szervezet belső PR tevékenysége alatt mindenfajta olyan tudatos információáramlást értünk, amely a szervezet tagjai, önkéntesei, esetleges alkalmazottai és vezetői
1132
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között zajlik. A szervezet külső PR tevékenysége minden olyan kommunikációt magában
foglal, amelyet a szervezet, vagy annak képviselője a külvilág valamely elemével folytat. E
munka során információkat közvetít a szervezetről, annak szolgáltatásairól, tevékenységéről,
miközben információkat kap a szervezet külső megítéléséről, illetve azt befolyásolja.
A civil szféra kommunikációja
A non-profit szervezeteknek saját maguknak kell előteremteniük fenntartásukhoz
szükséges forrásokat. Míg a társadalmi célú kommunikáció során felsorolt területek
szervezeteinek döntő többségét az állam – jól-rosszul – finanszírozza, addig a civil szféra
szervezetei maguk gondoskodnak létfenntartásukról. Ebből fakad, hogy kommunikációjukban is más követelmények jelennek meg, így például eszközrendszerükben a
rendezvény típusú kommunikáció egy speciális eseménye – a fundraising – döntő
jelentőséggel bír.
Az adományok gyűjtésére olyan, a társadalom és a profitszféra potenciális, tehetősebb
vagy jelentősebb személyiségeit és annak jó hírnevét használják fel, akikben a társadalom
tagjai bíznak, és ezt a bizalmat használják fel arra, hogy követőket, így adományozókat
találjanak saját céljaik elérésére.1135
A civil szervezetek esetében a külső PR a célcsoport miatt jelentős. A társadalom
különféle csoportjai, a kormányzat, a helyi önkormányzat, az üzleti szektor mint anyagi
támogató jöhet számításba, a közvélemény éppen hatalma miatt jelentős, hiszen a
közvélemény mint a nyilvánosságot biztosító közeg, az érdekek képviselete miatt fontos
kapcsolat, ehhez azonban a közvélemény e csoportjának teljes bizalmát kell élveznie. 1136
Az önkényuralom éveiben a jótékonykodásnak nem alakultak ki hagyományai, és e
tevékenységnek még ma sincs kellő demokratikus-társadalmi és gazdasági háttere. Tovább
rontotta a helyzetet az ügyeskedő, mondvacsinált, saját érdekeket társadalmi köntösbe bújtató
alapítványok elszaporodása. A társadalom úgy látja, hogy sok az ügyeskedő alapítvány, mely
az üzleti nyereség adómentessé tételére jött létre.
A karitatív intézmények – köztük a Szatmári Caritas Szervezet mint a non-profit
szektor része – kiemelt fontosságú kérdései közé tartoznak: a Szervezet imázsának, a
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változási folyamatoknak és a szervezeti kultúrának a menedzselése. Ennek érdekében hozták
létre 1997-ben a médiairodát, és hirdették meg a médiareferensi állást.
A médiareferens munkaköri feladatai: 1137
- kidolgozza a Szervezet tömegkommunikációs stratégiáját;
- állandó kapcsolatot tart a tömegtájékoztatás képviselőivel, a nyomtatott és elektronikus sajtóval;
- sajtóközleményeket fogalmaz;
- megszervezi a sajtókonferenciákat;
- szóvivőként lép fel az igazgatótanáccsal és a projektvezetőkkel egyetértésben;
- kidolgozza a közleményeket;
- megfogalmazza az írott sajtóanyagok (szórólapok, borsúrák, kiadványok) szövegeit
vagy összeállítja az audiovizuális anyagokat a Szatmári Caritas tevékenységét illetően.
A sajtóiroda szabályzata öt fejezetben taglalja a legfontosabb PR-feladatokat:
kapcsolattartás a sajtóval, sajtókonferenciák, kampányok szervezése, kommunikáció a
szervezeten belül, információk gyűjtése, rendszerezése és közvetítése.1138
A kapcsolattartás a sajtóval abban áll, hogy információkat szolgáltassanak a média
számára.
A sajtókonferencia előtt két-három nappal kihirdetik ennek idejét és helyét a sajtóban
és telefonok útján; a sajtókonferencia anyagát előzőleg egyeztetik a projektvezetőkkel; a
sajtóban megjelent cikkeket, híranyagokat utólag összegyűjtik és eredetiben vagy
elektronikus nyilvántartásban megőrzik.
A kampányok az előzetes tervek alapján zajlanak, és lehetnek figyelemfelkeltő,
adománygyűjtő, információközlő vagy toborzó stb. jellegűek.
A Szervezeten belüli kommunikáció a szükséges belső információáramlást biztosítja.
Az információk gyűjtése, rendszerezése és közvetítése azokat a tudnivalókat biztosítja
a médiairoda számára, amelyek a széles közönség tájékoztatásához szükségesek.
A Szervezet a kommunikációs csatornák egész sorát veszi igénybe:
- weboldal
- rendszeres hírlevél és internetes újság kidolgozása és közreadása
- szórólapok, brosúrák, plakátok készítése
- sajtóközlemények
- sajtókonferenciák
1137
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- cikkek, riportok a helyi és az országos sajtóorgánumokban
- éves beszámolók kidolgozása és megjelentetése
- rádióriportok
- televíziós felvételek
- reklám jellegű népszerűsítő akciók szervezése (kampányok, kiállítások).
A médiairoda eleinte havi, majd a későbbiekben ezt módosítva, kéthavi stratégiai
tervet készít tevékenységére vonatkozóan, melyben részletesen felsorolják a megejtendő
akciók helyét és idejét, a kiadásra vagy közlésre szánt nyomtatott, audiovizuális vagy
elektronikus anyagokat stb.1139
A médiakapcsolatok építése a (külső) PR funkció részeként a médiával folytatott
kommunikáció és kapcsolatok szervezését jelenti, melynek feladata, hogy a Szervezet a
média intézményei, kiadói, szerkesztőségei és az újságírók között kölcsönösen előnyös
kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn, azáltal, hogy a Szervezet üzeneteit célzottan
tervezve, hírértékűvé formálva terjeszthesse a kiválasztott médián keresztül, a médiának
fizetendő ellenszolgáltatás nélkül, a Szervezet érdekei érvényesülésének elősegítésére, s
ehhez szorosan kapcsolódik a kedvező imázs kialakítása és fenntartása.
A PR területei közül a non-profit szféra számára is elsőrendű fontossággal bír a
szervezeti azonosítás, és annak eszközrendszere. A non-profit szféra szervezetei ugyanúgy
alkalmazzák az arculatépítés eszközeit, mint a nyereségorientált szervezetek.
A non-profit szférában is alapvető cél a bizalomépítés, azonban ez a cél e területen
felértékelődik azáltal, hogy a bizalom pénzben, konkrétan adományban kifejezhető.
Általánosan jellemző problémája ennek a szférának a pénzhiány, ezért az összes célcsoport
felé ezt a célt kommunikálják.
A Szatmári Caritas Szervezet használja a médiakutatási statisztikai felméréseket is
annak megállapítására, hogy mennyire sikeres a kommunikációjuk a külvilág felé. Egy ilyen
felmérés készült 1998-ban, melynek alkalmával önkéntesek bevonásával olyan kérdéseket
tettek fel a lakosság egy meghatározó szegmensét jelentő 500 fős csoportnak, amelyekből a
Caritas Szervezet ismertségére és imázsának karakterisztikáira lehetett következtetni.
Rákérdeztek a tömegkommunikációs csatornák forrásaira, hogy ismerik-e egyáltalán a
szervezet nevét, milyen kép él bennük a társadalmi segítségnyújtást illetően, részesedtek-e
már valamelyik szolgáltatásukban és hasonlók.1140
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A médiairoda munkatársainak feladata, hogy naprakész sajtószemlét készítsenek és
archiváljanak a helyi, az országos vagy külföldi médiákban megjelent minden olyan cikkről,
híradásról, mely a Szervezet tevékenységét érinti.1141
4.2.2. Roma iroda
Már több mint 500 éve élnek romák Európa számos országában. Romániában
számukat körülbelül kétmillióra becsülik. A mostoha sors, üldöztetések és diszkrimináció
ellenére, a századok folyamán a romáknak sikerült megőrizniük kultúrájukat és identitásukat.
A roma népesség mindennapi életét a sokoldalú szociális problémák megoldatlansága övezi,
és helyzetüket a következő specififikumok jellemzik:
- sokgyermekes, népes családok;
- szegénység, gazdasági elmaradottság, jövedelmi források hiánya;
- az oktatás és képzés alacsony színvonala, általánosan elterjedt írástudatlanság,
analfabetizmus;
- a nyomorúságos lakásviszonyok, az alapvető higiéniai feltételek és életkörülmények
hiánya (ivóvíz, áram, utak);
- a társadalmi elszigeteltség, diszkrimináció a többségi népesség és az állami
hivatalok és intézmények részéről;
- erőszakos, agresszív magatartás a közösségükön belül és a többségi társadalom felé.
A kommunizmus bukásával nagyon sok roma veszítette el munkahelyét, a
termelőszövetkezetek felszámolásával, az állami gyárak és üzemek bezárása nyomán,
szociális biztosítási segélyezés híján, alkalmi munkából és lopásból biztosították mindennapi
egzisztenciájukat. Ez a helyzet egyre több feszültséget szült, és egyre gyakoribb
konfliktusokhoz, atrocitásokhoz, sőt pogromokhoz vezetett egyházmegyénkben is. A
nyolcvankilences változásokat követően mind több pogromról számolt be a helyi, országos és
nemzetközi média.1142
A kialakult feszült helyzet az előítéletek felerősödését eredményezte. A Szatmári
Caritas hosszabb megfontolás és mérlegelés nyomán e társadalmi kihívásra egy
cigánygyerekek számámra berendezett óvoda megnyitásával válaszolt. Az Erdődön megnyílt
intézmény a Caritast egy égető szociális kihívás megoldáskeresésének útján indította el. A
1141
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Szervezet keretében átfogó szociális hálózat jött létre, mely a roma lakosságot – elsősorban a
gyerekeket és fiatalokat – célozta meg. A szociális óvodákban, később az iskolákban,
tanulóházakban, betűvető tanfolyamokon a gyerekek és fiatalok célirányos nevelése, a velük
való foglalkozás az integráció látványos folyamatát indította el.
A roma közösségek rendszeresen részesültek a Nyugatról érkező segélyekben (ruha,
élelem, bútorzat). Több telepen sikerült az ivóvizet biztosítani, összefogással utat építeni. Az
egészségügyi-higiéniai, kézimunka kurzusoknak nagy sikerük volt a roma nők körében.
Integratív hatásúak voltak azok a periodikus akciók, melyekkel a Szervezet munkatársai a
romákat a hiányzó hivatalos iratok beszerzésében támogatták (születési igazolás,
személyazonossági igazolvány stb.). A Szervezet rendszeresen gondoskodott a roma
pasztorációs találkozók megszervezéséről, ahol a papok és lelkipásztori munkatársak,
valamint a meghívott roma képviselők az őket érintő különféle lelkipásztori kérdések
megvitatására, tapasztalataik megosztására gyűltek össze.1143
2001-ben elkészült egy szociológiai tanulmány, amelynek célja ismertetni a
közvéleménnyel a Szatmár megyei roma lakosság társadalmi helyzetét, életkörülményeit,
problémáit.1144
Szervezeti szinten kihívásként jelentkezett a romákkal foglalkozó különféle
tevékenységek összefogása, koordinálása és feljesztése, és ennek következményeként jött
létre 2001-ben a roma iroda. A roma iroda kompetenciáit a következő feladatkörökben
határozták meg:
- egy, a romákra vonatkozó stratégia kidolgozása, melyet a különféle területeken
folyó tevékenységeknél mindenütt szem előtt tartanak;
- a romák életére vonatkozó ismeretek, információk gyűjtése és kommunikálása;
- a romák egyházi integrációjának segítése a különféle felekezetek képviselőivel való
kapcsolatkeresés és párbeszéd által;
- a Caritas különböző területein folyó tevékenységek koordinálása, harmonizálása;
- a roma lakosság igényei és a Caritas szolgáltatásainak az eredményesebb
összekapcsolása;
- olyan speciális programok szervezése és megvalósítása, mely egy részleghez sem
tartozik, vagy a területek fölött áll;
- a roma szervezetekkel és a romákkal foglalkozó szervezetekkel való kapcsolattartás
és párbeszéd;
1143
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- médiamunka és lobbitevékenység a romák érdekében;
- forráskeresés a roma projektek megvalósításához.
A romákkal való foglalkozásban a Caritast a következő alapelvek vezérelik:
- missziója értelmében – a szükségben lévő keresztény ember segítése – a Caritas
lényeges feladatai közé tartozik a roma lakosság problémáinak a felvállalása, lehetőségei
keretén belül;
- a diszkrimináció és társadalmi elszigeteltség elleni küzdelem prioritást élvez;
- a romákkal való foglalkozásban nem az ellátás, hanem sokkal inkább a participatív
munkamódszernek kell érvényesülnie. Ezáltal a romák többet tanulnak, tapasztalatokban
inkább gazdagodnak, jobban tudatosulnak képességeik, erősödik a saját életükön, sorsukon
változtatni tudás hite.1145
- esélyt kell biztosítani a társadalmi integráció számára. Az integráció sohasem
jelentheti az asszimilációt, az identitás feladását.
Fontos előrelépést jelentett a fejlődésben, amikor 2001-ben megnyílt a roma
közösségek problémáival foglalkozó iroda. Ennek az etnikumnak a tagjai a Caritas Szervezet
egyik célcsoportját képezik, mivel gyakorta kerülnek konfrontációba nehezen megoldható
problémákkal.
A Caritas oktatási-nevelési programokat bonyolít le a roma gyermekek számára
tevékenységének kezdete óta, azaz már csaknem tíz éve.1146 Ma tizennégy helységben
működnek intzémények a roma gyermekek oktatásának céljával. Ez az iroda koordinálja a
jövőre nézve a Szervezet tevékenységét a romákra vonatkozóan.
Elsősorban kifejlesztenek egy tevékenységi stratégiát a Szervezet számára, mellyel a
roma programok összességét kezelik, és több elemzést készítenek ennek az etnikumnak az
analizálására, hogy több és alaposabb ismeretet szerezzenek a romákról. Kívánatos a romák
integrálása az egyház pasztorális tevékenységébe, a püspökséggel és más egyházakkal
együttműködve, biztosítani kell a romák hozzáférési lehetőségét a Caritas által biztosított
szociális szolgáltatásokhoz, és meg kell őrizni a kapcsolatot más romákkal foglalkozó
szervezetekkel. Ugyanakkor szükséges részt venni minden olyan konferencián vagy
bemutatón,
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reklámtevékenységet kell folytatni a romák iniciatíváinak tekintetében.
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Fontos szerepet játszik az anyagi alapok gyűjtése és támogatási kérelmek benyújtása
a roma integrációt segítő különböző programok számára.1147
A kezdetekkor a segélyeket a Roma Párt segítségével osztották szét, mely politikai
szervezet a roma etnikumot hivatott képviselni megyei szinten. Időközben ezt a szisztémát
módosították, és most a Caritas Szervezet közvetlen módon együttműködik a helyi roma
szervezetek képviselőivel. A képviselők benyújtanak a Caritas Szervezethez egy, a helyi
polgármesteri hivatal által láttamozott listát a saját közösségükben szükséget szenvedők
családjairól. Amikor a kellő mennyiségű segélyt (többnyire ruhaneműk) előkészítik, ezeket a
roma képviselők szétosztják az általuk javasolt családok számára.1148
4.2.3. Válsághelyzeteket kezelő iroda
Ez a tanácsadó és természeti csapások, válsághelyzetek esetén koordinációs
tevékenységet végző iroda egy országos katasztrófavédelmi program részeként működik.
A katasztrófakezelés mindig döntések sorozata, a döntések célja pedig a
hatáskörünkben lévő események kimenetelének olyan befolyásolása, amelyek szükségszerű
logikai következménye egy be nem következett nemkívánt esemény elkerülése – azaz
megelőzése – vagy pedig egy bekövetkezett nemkívánt esemény (következményeinek)
elfogadhatóvá tétele – azaz elhárítása.1149
Az országos katasztrófaelhárító programon keresztül, a Szatmári Caritas Szervezet
célcsoportként támogatni óhajtja a természeti csapások és szerencsétlenségek áldozatait a
Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében, legyenek azok személyek vagy közösségek.
Célkitűzések:1150
- a krízishelyzetek átvészelésének segítése a Szatmári Egyházmegye területén belül
előforduló természeti katasztrófák és szerencsétlenségek áldozatai számára;
- a hatályos törvényekben előírt szociális jogok érvényesítésének megkönnyítése,
valamint hozzáférés a közhivatalok és más nemkormányzati szervek szolgáltatásaihoz.
A program keretében történő támogatás magában foglalja a gyors közbelépést
(ivóvíz, élelmiszerek, takarók, ruhanemű, műszaki segítség biztosítása) vagy a hosszabb távú
segítségnyújtást (a lakások és az infrastruktúra újjáépítése érdekében végzett tevékenység és
programok támogatása). Minden segélyprogramot az egyházmegyei Caritas-egységek
1147
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hivatottak véghez vinni, amelyek a saját szerkezeti fejlesztés terén mind a kialakítás, mind
információs és anyagi források tekintetében támogatást kapnak (országos raktárak, nemzeti
alap, külföldi finanszírozás), mindebben partnereik a Német Caritas Szövetség (DCV),1151 a
Francia Caritas1152 és más külföldi országos vagy nemzetközi Caritas-szervezetek.
A program erősségei:1153
- többéves tapasztalat katasztrófahelyzetek esetére;
- az egyházközségek többsége saját működési tervet dolgozott ki katasztrófaelhárítási
céllal;
- az országos raktárak és a nemzeti alap megléte gyors és hatékony beavatkozást
biztosít;
- stabil és tartós partnerségek az országos és egyházmegyei programok támogatásában.
Az országos válsághelyzeteket kezelő program központi irodája Szatmárnémetiben
van. Az iroda mind ez idáig több esetben is segített a különböző katasztrófahelyzetek,
többnyire árvizek esetében.
1998-ban kétszer is volt árvíz Romániában. A tavaszi esőzések következtében sok
folyó lépett ki a medréből, és elárasztotta a Szatmári Egyházmegye több települését. A
Caritas Szervezet azonnali segítséggel jelentkezett, élelmicikkek, ruhaneműk és egyéb javak
formájában, mindezeket a Szervezet alkalmazottai osztották szét.
Novemberben az ország északi részén ismét katasztrófát okozó árvizek következtek
be. A máramarosi hegyekre hullott hó hirtelen olvadása és a hosszas esőzések ismét
megárasztották a folyók vizeit, az ár elsodort mintegy harminc házat, és sok száz épület
károsodott. A külföldről érkező gyors segítségnek és az egyházmegye lakosainak
köszönhetően – akik pár nap alatt kb. 9000 kg ruhát gyűjtöttek össze – a Caritas több
szállítmány azonnali segélyt küldött a szükséget szenvedőknek: élelmiszert, téli ruhát,
ágyakat, takarókat és egyebeket. 1154
1999 tavaszán több családot segítettek abban, hogy újjáépítsék az árvíz által
lerombolt házaikat. Az ukrán határ mellett két kistécsői család költözhetett új otthonába, két
faházba, melyet a Caritas épített.1155

1151

Deutsche Caritasverband, Freiburg.
Secours Catholique, Párizs.
1153
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Válsághelyzeteket kezelő iroda szabályzata, ECA 1998/8/7.
1154
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1998, 7, ECA 1998/8/3.
1155
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1999, 15, ECA 1999/8/3.
1152
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A 2000-es év sem volt eseménytelen a természeti katasztrófák tekintetében. Január
31-én, a jelentős mennyiségben hullott hó és az esőzések miatt átszakadt a gátja egy
nagybányai aranybánya ülepítő medencéjének, és több mint 100 000 köbméter magas ciánés nehézfém-tartalmú iszap árasztotta el a szomszédos falvak földjeit, a mérgező anyagok
eljutottak a Lápos és a Szamos folyókba, majd onnan a Tiszába, ahol nagymértékű
halpusztulást eredményeztek, valamint megmérgezték azokat a fenékvizeket, ahonnan a
falvak kutai táplálkoznak. A Caritas Szervezet azonnali segítségként a leginkább érintett falu,
Nagybozinta lakóit látta el ivóvízzel. A vízellátás hosszú távú megoldására Nagybozintán,
valamint a másik két érintett faluban Szatmár megyében (Darán és Pettyénben) mélyfúratú
kutakat hoztak létre, hogy a helységek lakosai tiszta ivóvízhez juthassanak.
Árvizek és viharok is okoztak károkat ebben az évben, a hirtelen hóolvadás és az
áprilisi nagy mennyiségű csapadék miatt több régióban is megáradtak és kiöntöttek a
folyóvizek. Szatmár megyében a Kraszna okozott nagyobb károkat, falvak és jelentős
mezőgazdasági területek kerültek víz alá, sok épület megrongálódott vagy teljesen összedőlt.
Számos család veszítette el mindenét, a vetés tönkrement. Az ivóvízellátást is érintették az
árvizek, ez majdnem minden évben megtörténik, mert a legkisebb árvíz is azonnal
beszennyezi a kutak vizét, amelyek időszakosan használhatatlanná válnak. A károsult
családok összeírása után, a Caritas ismét közbelépett, segélyeket osztva hatvanhat rászoruló
családnak a leginkább érintett községben, Alószoporon. Amikor egyes esetekben az állam
által nyújtott segítség kevésnek bizonyult, vagy egyeseket kifelejtettek, a Caritas a helyi
polgármesteri hivatalokkal együttműködve, építkezési anyagokat biztosított a károsultak
számára.
Két faluban a Caritas Szervezet kavicsréteggel erősítette meg az utat, amely minden
nagyobb esőzés után járhatatlanná válik.
A segítségnyújtás szempontjából nagy hangsúlyt helyeztek az ivóvízellátás
megoldásának kérdésére azokban a helységekben, ahol ez problémát jelent. Felsőboldádon és
Alsóhomoródon mélyfúratú kutakat létesítettek, Erdőd egyik lakónegyedében pedig a
meglévő vízhálózatból alakítottak ki utcai csapokat, hogy a lakosság tiszta ivóvízhez
juthasson.
Nemcsak árvíz, de szárazság is pusztított a mezőgazdaságban, a hőmérsékleti
értékeket magasan az átlagon felüli értékekkel jegyezték. Mintegy 500 családot érintett
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végzetes módon ez a csapás, akik számára karácsonykor élelmiszerekből álló
segélycsomagot osztottak.1156
A 2001-es évben az előreláthatatlan természeti jelenségek sok ember számára egy élet
munkáját tették tönkre. A hóolvadás és a jelentős mennyiségű esőzés következtében
megáradt folyók a vizekhez közel eső településeken nagy pusztításokat vittek végbe. Később
hatalmas viharok okoztak károkat a házakban és a veteményekben. A Caritas segélyként
takarókat, ruhaneműt, élelmiszert és építkezési anyagokat osztott szét a károsultaknak. A
segélyprogramok a következő településeket érintették: Lázári, Szokond, Felsőboldád,
Szopor, Nagytarna, Kistécső, Szatmárhegy és Felsővisó.
De nemcsak Románia, hanem Ukrajna területén is pusztított az ár. A Szervezet
felhívására Szatmár megye lakossága élelmiszereket és ruhaneműt adományozott az
árvízkárosultaknak, amelyeket a Caritas egyik partnere segítségével szállítottak és osztottak
szét Ukrajna területén.
Hogy ne érjék váratlanul az ilyen események, a Caritas megkezdte egy segélyezési
raktárkészlet összegyűjtését, amely szükséghelyzetekben azonnal az érintett területre
szállítható.
2001-ben a Caritas elindított egy programot, melynek célja az ivóvízszolgáltatás
biztosítása olyan falvakban, ahol szennyezett a kutak vize az árvizek következtében. Petén,
Szokondon és Túrterebesen új kutakat fúratott a Caritas. Szatmárhegyen a meglévő
vízhálózatot terjesztették ki oly módon, hogy a szegényebb, külső kerületek is ivóvízhez
juthassanak.1157
2005.
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emberemlékezet

óta

az

egyik

leghatalmasabb szökőár pusztított, melyről a média közvetítése által az egész világ értesült,
és az együttérzés mind ez idáig nem tapasztalt, világméretű összefogást eredményezett.
Január 23-án Románia minden katolikus templomában – így a Szatmári Egyházmegyében is
– gyűjtést szerveztek a természeti katasztrófa áldozatai részére. A gyűjtés eredménye minden
várakozást felülmúlt, ugyanis 250 ezer euró összegű adomány gyűlt össze. Számarányát
tekintve, a Szatmári Egyházmegye messzemenően az első helyen áll az itt összegyűlt
mintegy 30 000 euróval.1158 A válsághelyzeteket kezelő iroda felelős munkatársai a Srí
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Ajutorul în cazuri de necesitate şi catastrofe, in: SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2000, 15,
ECA 2000/8/3.
1157
Ajutor la nevoie, in: SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2001, XII, ECA 2001/8/3.
1158
CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA, Campania Caritas Romania „Fă un gest de solidaritate! – Oamenii din
sudul Asiei au nevoie de ajutorul tău!” ECA 9/1.
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Lankai és az Indiai Caritassal együttműködve a romániai katolikus hívek adományából a
következő konkrét megvalósításokat eszközölték:
- 50 lakóház felépítése Devanapattinamban;
- 10 darab motoros halászcsónak további felszerelésekkel;
- 25 ezer darab facsemete ültetése azért, hogy a falvakat az esetleges jövőbeni
árhullámtól megvédjék;
- 30 önsegélyező csoport anyagi támogatása gazdasági tevékenység beindításához.1159
4.3. A Szatmári Caritas szatellit-egységei
A Caritas küldetésének és társadalmi szerepvállalásának része, hogy saját szervezeti
keretein kívül, szűkebb és tágabb közösségi környezetében erjesztője a társadalmi jólét
fejlődési folyamatainak. A Szatmárnémeti Caritas Szervezet esetében ez azt jelenti, hogy
tevékenységének közvetlen vagy közvetett hatására olyan önálló közösségi kezdeményezések
keltek életre egyesületi, alapítványi vagy más non-profit szervezeti formában, amelyek a
társadalom konkrét szociális kihívásaira keresnek választ és nyújtanak megoldást:
- Ökumenikus kápolna a szatmárnémeti Lükő Béla Kórház pszichiátriai osztályán
- Hans Lindner Alapítvány
- Caritas Medica járóbeteg-szakrendelő intézet
- Erdélyi Langdon Down Egyesület, Down-beteg gyermekek, fiatalok, felnőttek és
szüleik érdekképviseleti szervezete
- Reménysugár civil kezdeményezés, rákbeteg gyermekek és családjaik segítésére.
Ezek a projektek úgy jöttek létre, hogy a Caritas a közösen képviselt értékek és vállalt
célok érdekében különböző mértékű és tartalmú támogatást nyújtott a létrejöttükkor, és az
együttműködés változatos szintjein részt vállal a későbbi tevékenységükben. Egyes projektek
a Caritas részeként, annak szervezeti keretein belül indultak – Hans Lindner Alapítvány,
Caritas Medica –, majd megerősödvén önállósultak, és mint kisbolygók, saját pályára állva
keringenek. Más projektek külső, civil kezdeményezésre, a Caritas korai részvételével és
támogatásával keltek életre – Ökumenikus kápolna, Reménysugár kezdeményezés –,
tevékenységükben a Caritas a továbbiakban is jelentős szerepet vállal. A létrejövetel
szempontjából a projektek harmadik típusát az Erdélyi Langdon Down Egyesület képviseli,
a Caritas a kliensei körében kifejtett tudatos közösségépítő munkájának eredményeképpen
1159

HACKL, Thomas, Bericht über die Eindrücke während der Reise, CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA, ECA
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sérült gyermeket nevelő családok, szülők számára szervezett szülőcsoport alakult át hivatalos
érdekképviseleti civil szervezetté. Tevékenységükhöz a szakmai háttér biztosítása jórészt a
Caritas szakembercsapatán keresztül történik.
4.3.1. Ökumenikus kápolna a szatmárnémeti kórház pszichiátriai osztályán
A szatmárnémeti Lükő Béla Kórház pszichiátriai osztályán 1993 óta ökumenikus
kápolna működik.1160 A kápolna falán elhelyezett márványtábla a következő gondolatot
hirdeti: „A legfájdalmasabb emberi szenvedés a lélek betegsége, s ennek gyógyulása a
tudománynak és a hitnek, a megismerésnek és a reménynek mesteri elegyítésétől függ,
melyre csupán azok képesek, akik tisztelni tudják a szenvedést.” 1161
A kápolna létrehozásában a pszichiátriai osztály osztályvezető főorvosának, dr.
Enătescu Virgilnek vannak kiemelkedő érdemei, aki a Szatmári Caritas Szervezet 1990-es
megalakulását követően kapcsolatba lépett a szervezettel és kitartóan szorgalmazta ennek a
lelki támaszpontnak az életre keltését.
Nem elhanyagolható szempont a kápolna létrehozásában az a tény sem, hogy a pszichiátriai osztály az egyházi ingatlanok kommunista rezsim által történt államosítását követően az Irgalmas Testvérek1162 hajdani kórházában kapott helyet és működik jelenleg is. 1163
1160

DEBRECZENI Éva, Az orvostudomány és az egyház együttműködése, a felebaráti szeretet fontossága, in:
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Az idézet a pszichiátriai osztály vezetőjétől, dr. Enătescu Virgiltől, a Román Akadémia levelező tagjától
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„Az Irgalmasrend Spanyolországból ered. Alapítójának, Giovanni Ciudad-nak halálát (1550. március 8.)
követően meglepően gyorsan elterjedt Európában. 1586-ban, nem egészen 40 évvel a későbbi Istenes Szent
János halála után követői már 79 kórházat alapítottak Spanyolországban. 1595-ben Olaszországban a rend
kezelésében 29 kórház működött, és öt évvel később az irgalmasrendi szerzetesek jelen voltak Franciaországban, Ausztriában, Prágában, Krakkóban, Pozsonyban és Dalmáciában. Amerika meghódítóit követve, a Rend
átkelt az Atlanti óceánon, ás kórházakat alapított Havannában, és a perui Limában. A 17. század végén az
Antillákon is dolgoztak, Guadalupe és Martinique szigetén. A rend terjeszkedése két autonóm "kongregáción"
keresztül történt, Olaszországból és Spanyolországból. A spanyol kongregáció főleg az ibériai félszigeten,
Latin-Amerikában, Ázsiában (leginkább a Fülöp szigeteken) terjeszkedett, és kisebb mértékben Afrikában is.
Az olasz kongregáció Közép és Kelet Európában növelte jelenlétét, de olyan messzire is eljutottak, mint az
Antillák és Kanada. A spanyol kongregáció nagy veszteségeket szenvedett a napóleoni háborúk alatt, 1835-ben
a spanyol kormány kiűzte a testvéreket szinte valamennyi intézményükből és megtiltotta újoncok felvételét.
1850-ben meghalt az utolsó spanyol elöljáró, majd megtörtént a két kongregáció egyesítése, a rend ismét
fejlődésnek indult. A XX. századra a rend eljutott mind az 5 világrészre. Ebben az évszázadban is számos
megpróbáltatás érte őket: a spanyol polgárháborúban 99 testvért öltek meg, a II. világháborúban számos
kórházuk megsemmisült, a volt szocialista országokban pedig betiltották működésüket. A rend tagjai végzik
Vatikán egészségügyi ellátását és vezetik híres vatikáni gyógyszertárukat.” LANCZKOWSKI, Johanna,
Szerzetesség kislexikona, Athaenaeum, Budapest 2000, 86. (Ford. MAGYAR István)
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„Az Istenes Jánosról nevezett irgalmasrend kórháza. Időrend szerint ez a második alapitott müve sz. Eml.
Hám János püspöknek. Amióta Szatmár városában lakik, mondja e dologra vonatkozó egyik okiratában a
szegények ez a jóságos szivű atyja, sajnosan tapasztalja, hogy az ügyefogyott betegek számára e város
kebelében nem létezik nyilvános gyógyitóintézet; kezdettől megelvő forró óhajtása szerint tehát szegény sorsú
betegeknek vallás külömbség nélküli ápolására kórházat kiván felállitani irgalmasrendiek gondviselése alatt.
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A kápolna létesítésének fő célja azonban a pszichés beteg emberek vallásos
érzületének felébresztése, erősítése, a hívő ember önbecsülésének visszaállítása, a remény
felélesztése a vallásos hit gyakorlatán keresztül, a lélek gyógyulásának a segítése a hit
erejével, a betegség leküzdéséért. A kórházi személyzet és az egyház szolgáinak
együttműködése nem kevésbé fontos a pszichés betegek gyógyításában, a gyógyítást olyan
elemmel gazdagítva, ami a korábbi kommunista évtizedekben szigorúan tiltott volt.
Az elmebetegeket az előítéletekkel terhes társadalmi gondolkodás és gyakorlat
gyakran kiközösíti, elszigeteli, az elme betegségét szégyellnivalónak tartja. Enătescu doktor
meglátása szerint kollégáival együtt arra törekednek, hogy az elme betegségeivel foglakozó
pszichiátriát a többi orvosi diszciplínával egyenrangúvá tegyék és az elme betegségében
szenvedő ember ugyanolyan odafigyelésben és törődésben részesüljön az orvosszakma és a
társadalom részéről, mint a más betegségben szenvedők. Fontos lépés ezen az úton, hogy a
pszichés beteg ember, belépvén a kápolnába, részt véve a közös istentiszteleteken, egy szent
hely szellemiségével eltelve, részévé válik egy vallásos közösségnek és a befogadó
egyháznak, megnyílik a gyógyulásnak. Ez az első lépcsőfok a közösségbe visszavezető
kapaszkodón. Újratanulja az egyházi szokásokat, vallásos hite templomi gyakorlatát,
fokozatosan visszanyeri hitét, részt vesz a szertartásokon, részesül a szentségekben, már
nincs egyedül, hisz vele van imádságaiban, melyben Istenhez fohászkodik, a Jóisten és a
hittársai közössége, és ez erőt ad neki az élethez. Kikerülvén a kórházból, támaszra lel az újra
megtalált hitközösségében, újra jár templomba, hite szerint él. Hittársaiban pedig felébred és
erősödik a felelősségtudat beteg embertársuk iránt.
A legnagyobb szeretet, ami életben tart és amiért „ép-egész” embernek és emberek
közé tartozónak tarthatjuk magunkat, az egyedül az Isten szeretete, mely minden más szeretetet magában foglal, és amely a felebaráti szeretet, az embertárs szeretetének is forrása. 1164
4.3.2. Hans Lindner Alapítvány
A Szatmárnémeti Hans Lindner Alapítvány 1997 óta áll önálló intézményként a helyi
közösség szolgálatában. Létrejötte a bajorországi (arnstorfi) származású Hans Lindnernek és
családjának köszönhető, akiknek 1992 óta jótékonysági alapítványuk, 1999 óta pedig az
(…) A kórház alapitására vonatkozó királyi engedelemmel tehát letevék végre 1834. évi május havában a
kórház alapját, s 1838.-ban az épités annyira előrehaladt, hogy Bednárik angelusz, irgalmas rendi házfőnök, ki
rendtrásaival együtt már nehány év óta Szatmáron időzött, betegeket ápolva, átvette alapitó okirat mellett az
intézetet. Az ünnepies megnyitás azonban 1839. évben történék.” Schematismus Centenarius 1804–1904, 366367.
1164
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üzleti kezdeményezést támogató főiskola-hálózatuk működik Dél-Németországban. Lindner
úr és felesége, Brigitte már a kezdetek kezdetén, 1993-ban kapcsolatot alakított ki a Szatmári
Caritas Szervezettel és támogatták az első lépéseket, projekteket, melyek közül később sok
létesítmény önállósult vagy „gazdát cserélt”.
A Hans Lindner Alapítvány fennállásának immár tíz éve alatt a lehető legtöbb módon
segített azoknak, akik hozzá fordultak: többek között szociális lakásokat épített, felújította a
rendkívül rossz állapotban lévő, lerobbant tömbházakat, árvaházi gyermekeket emelt ki az
intézeti légkörből, felnőtteknek különböző tanfolyamokat szervez, vállalkozási tanácsadást
biztosít a leendő vállalkozóknak, gyermekeknek különböző sporttevékenységeket és
úszótanfolyamot rendez, elindította az Ötletbörze című vetélkedőt diákoknak, a rákbeteg
gyermekek családját és a kolozsvári gyermekonkológiát támogatja.
Tevékenységük során esélyt nyújtanak a nehéz sorsú embereknek, árvaházi
fiataloknak és hajléktalanoknak, lehetőséget biztosítanak a tanulni vágyóknak, az
önmegvalósításra törekvőknek. Céljaik, hogy támogatottjaik vállalják önmagukat, tegyenek
azért, hogy jövőjük jobb legyen. Projektjeik: hajléktalanszálló külön férfiak és nők számára,
nappali melegedő, szociális lakások, Mária Ház hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok
számára, családprogram elhagyott gyerekek számára, Fit for Life oktatóprogram,
személyiségfejlesztő ifjúsági klub.
Non-profit, emberszerető szervezetként tartják számon magukat, akik a társadalom és
az egyén teherviselését megkönnyítendő, tevőlegesen hozzájárulnak a nehézségek
elviseléséhez. Jelszavuk: „Ha jót akarsz tenni, ne torpanj meg egyetlen jótett után. Egy jó
dologból egy másik jó származhat.”
A saját szociális tevékenységeik mellett, elsődleges figyelmet szentelnek az
ifjúságnak, támogatják azokat a fiatalokat, akik nem csupán ismereteket szerezni kívánnak,
hanem gyümölcsöztetni óhajtják tehetségüket, növelni önmegvalósítási esélyeiket a jövőre
nézve.
Az alapítvány célkitűzései:
- A menedzser típusú gondolkodás fejlesztése a fiataloknál az Ötletbörze elnevezésű
játékos versenyen: IX-XII-es diákok, egyetemisták (max. huszonöt éves korig) számára, akik
kitalálnak egy saját ötletű fiktív céget, és erről bemutatót tartanak, a legjobbak díjakban
részesülnek. Ez a tevékenység 2003 óta működik.1165
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- Szakmai fejlesztés és kezdeményezés az üzleti életben a Hospitanten program
keretében, üzleti tanácsadás: Kisvállakozók és leendő üzletemberek háromhónapos
tapasztalatcserén (know-how) vettek részt a Lindner Holdingnál Arnstorfban (Németország),
először 1993-ban, hogy ismereteket sajátítsanak el új munkatechnológiákkal, munkaszervezéssel és magántőkével működő cég menedzsmentjével kapcsolatban. Hazatérve, saját
vállalkozás létesítése esetén, az illető cég profiljának megfelelő eszközöket kaptak
segítségként. 2004-ben a program megismétlődött. Eddig közel harminc cég alakult és 400
munkahelyet teremtettek a megyében.
- Sportprogramok: A 2002-ben elindított sportprogramokkal (kosárlabda, kézilabda,
röplabda, úszás, kajak-kenu) nyolc-tizenhat év közötti gyermekeket céloznak meg.
Támogatják a tömegsportot mint valódi öröm és sikerélmény forrását a gyermekek számára;
tehetségkutatást végeznek; nyomon követik a csapatszellem kialakulását és fejlődését, a
pontosságot, rendszerességet és az egészséges életre szoktatást, megtanítják a különböző
társadalmi kategóriákból származó gyermekeknek az együttélés szabályait. A programban
eddig mintegy 2000 gyermek vett részt.
- Felnőttek folyamatos képzése és oktatása - Fit for life (Életrevaló) program, mely
ugyancsak 2002 óta működik: számítógépes tanfolyamokat, német, angol nyelvtanfolyamokat tartanak (a képzés ideje 3 hónap).
- Optimális életkörülmények biztosítása a

veszélyeztetett szociális környezetből

származó gyermekek számára 1995 óta a Mária Házban: A Mária Ház tizenkét-tizennyolc
éves fiatalokat segít, akik egy biztosabb jövő kialakításában reménykednek. Családi
közösségeket létesítenek számukra, szülői útbaigazítást kapnak nevelőiktől (férj és feleség),
hogy felelősen gondolkodjanak minden tettükről; támogatják őket az iskoláik és
szaktanfolyamok elvégzésében, munkahely keresésében; együtt tanulják meg a háztartáshoz
szükséges

tudnivalókat:

kertészkedés,

főzés,

barkácsolás,

pénzbeosztás,

szabadidő

megszervezése; a felnőtt korba érve, kaphatnak egy kis kezdeti segítséget, hogy
megvalósíthassák terveiket.
- Családsegítő program: A hátrányos helyzetű szociális körülmények közt élő
gyermekeket 1995 óta családok fogadják be, ahol megtapasztalják a valódi családi otthon
védelmező melegét, és kedvező körülményeket termetenek nekik a tanuláshoz és neveléshez,
egy reményteljes jövő ígéretével. A hat család az Alapítvány épületeiben lakik, anyagi és
erkölcsi segítséget nyújtanak nekik.
Befejezett projektjeik: szociális lakások építése és éjjeli menedékhely kialakítása
hajléktalanok számára.
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1997-2002 között Szatmárnémetiben negyvennyolc-negyvennyolc (Toamnei és
Vulturului utca), illetve Nagykárolyban harminchat szükséglakásból álló lakónegyed épült fel
az alapítvány finanszírozásával. Szatmárnémetiben felújítás alá került két tömbház, ahol ma
szociális lakások találhatók.
„A Hans Lindner Alapítvány Szatmárnémetiben több mint 100 szociális lakást épített
eddig. Valamikor 1999 elején Nagykárolyban is elkezdtek építkezni, és saját költségükön
nálunk is felépítettek tizenhat szociális lakást, amelyek 2000 decemberében lettek átadva.
Idén februárban Lindner úr Nagykárolyban járt, amely alkalommal egyebek között két ilyen
lakást belülről is megtekintett. Elégedetten távozott, mert mindkét helyen rendet, tisztaságot
talált. Ugyanakkor Lindner úr nem csak a szociális lakások építése kapcsán alakított ki
kapcsolatot Szatmár megyével. 1995-ben meghívott Németországba húsz-huszonöt
nagykárolyi, illetve Nagykároly és Szatmárnémeti környéki fiatalt, akik három-négy hónapig
magánvállalkozóknál dolgoztak ott. A cél az volt, hogy elsajátítsák az ottani munkaszellemet,
a magánvállalkozásokkal kapcsolatos tudnivalókat és hazatérve maguk is önálló
vállalkozásokat indítsanak – amihez egyébként szerszámokat, felszerelést is kaptak. Az akkor
Németországban jártak közül ma tizenhatan idehaza önálló kisvállalkozók. Lindner úr kettőthármat évente meg szokott látogatni közülük, ami idén februárban is megtörtént. Nos, ilyen
előzmények után küldött Lindner úr május végén meghívót a ’95-ben már ott járt
kisvállalkozóknak, és a két Szatmár megyei város polgármesterének, ahol a róla elnevezett
alapítvány támogatásával szociális lakások épültek. A meghívásra az alkalmat a Lindner cég
ünnepe szolgáltatja.”1166
2002-ben valamennyi szociális lakás városi tulajdonba került, és a helyi polgármesteri
hivatalok adminisztrálják. Ugyanez történt az 1997-ben létrehozott hajléktalanszállóval is
Szatmárnémetiben, ahol közel 500 személy fordult meg, éjjeli menedékre találva,
kihasználva a számukra nyújtott tisztálkodási, étkezési, alvási lehetőségeket. 2000-ben a
hajléktalanszálló székhelyet változtatott, és az állomás mellől a Gladiolei sétányra költözött,
2005-től működésének irányítását átvette a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal.
Hans Lindnert 2001 februárjában Szatmárnémeti díszpolgárává választották.1167
A kapcsolatokat mindmáig tovább fejlesztik, és bővítik a tevékenységeket.
„A szociális nehézségekkel küszködő, magányosan élő személyeket célozza meg a
szatmárnémeti Hans Lindner Alapítvány legújabb, Őrangyal című projektje, amelynek
keretében a rászorulókat keresik fel és ajándékozzák meg. „Bár a legtöbb családban zajlik a
1166
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készülődés, ajándékokat vesznek, kidíszítik az otthonokat, nagyon sokan vannak, akik
valószínűleg hideg lakásban, sötétben ülik meg az ünnepet. Programunkkal ezeken az
embereken szeretnénk segíteni” – fogalmazta meg Koczinger Tibor, a Hans Lindner
Alapítvány igazgatója.
Kifejtette, a projekt első lépéseként a rászoruló személyek számát próbálják felmérni
a lakosság segítségével. Az alapítvány felhívást intézett Szatmárnémeti lakóihoz, hogy
jelezzék telefonon a környezetükben élő, gondokkal küszködő szomszédokat, ismerősöket.
Aki kívánja, megajándékozhat egy-egy rászorulót; a tervek szerint az adományokat nem az
alapítvány kézbesítené, hanem az adományozók személyesen adnák át a csomagokat. Eddig
harmincöt esetet jeleztek telefonon, és tíz adományozó is jelentkezett. „Bár rengeteg kérés
érkezik hozzánk, mégis azt tapasztaltuk, hogy a valóban komoly gondokkal küszködők nem
jelentkeznek, nem kérik a segítségünket” – magyarázta Koczinger Tibor. A projekt célja az
is, hogy létrehozzanak egy adatbázist a rászorulókról, amely a program folyamatosságát
biztosítaná. Az igazgató ugyanis közölte, az Őrangyal akciót a következő években is
szeretnék megismételni. Hozzáfűzte, ha nagyon súlyos problémákat fedeznek fel, más
alapítványok vagy a polgármesteri hivatal segítségét kérik. „Találkoztunk olyan esetekkel,
amikor a lakásban nem volt víz, áram, fűtés; ilyenkor az alapítvány csak részben tud segíteni
a gondokon” – fejtette ki az igazgató.1168
4.3.3. Caritas Medica
A Szatmári Caritas mindjárt az 1989-es események után megpróbált segíteni a
lakosság egészségügyi ellátásának területén is. Az igény már akkor jelentkezett, amikor nagy
számban érkeztek a segélyszállítmányok közt orvosi műszerek, gyógyszerek. Kellett egy
módot találni ezek ésszerű és hatékony felhasználására, elosztására a legrászorultabbak
körében. Ekkor alakultak meg az első Caritas-gyógyszertárak, előbb Szatmárnémetiben, majd
Nagykárolyban is, ahol a lakosság ingyenesen juthatott hozzá az orvosok által számukra felírt
gyógyszerekhez.1169
A segélyek kezdeti egyszerű szétosztásától hamarosan

áttértek a hosszabb távú

egészségügyi projektek megvalósítására, amelyek pozitív irányú változásokat hozhatnak a
helyi egészségügyi ellátás terén. A Szatmári Caritas Szervezet elvileg már 1992-ben
1168
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eldöntötte egy orvosi kezelőközpont létrehozását, mely 1993-ra el is készült és megkezdte
működését, az állami intézmények alternatívájaként, különös tekintettel a szociálisan
rászorultak kategóriáira.1170 Ennek a központnak az alapelve a kezdetektől a professzionális
szempontból magas szintű minőségi egészségügyi szolgáltatások biztosítása volt, és a
betegekkel való törődést a keresztény erkölcsiségre alapozta. Céljuk a megfelelő emberi és
szakmai hozzáállás, minőségi egészégügyi – általános orvosi, gyermekorvosi, szakorvosi –
alapellátás biztosítása mindazoknak, akik hozzájuk fordulnak, mindezt egy helyen, ún.
„paraklinikai” (műszeres) vizsgálatok által kiegészítve, amelyhez hozzátartozik szükség
szerint a laboratóriumi analízis, a hasi ultrahangos vizsgálat, az EKG. Különleges hangsúlyt
helyeztek a szociálisan rászorultak orvosi ellátására, mivel számukra az egészségügyi
szolgáltatások még kevésbé elérhetők, anyagi okok miatt.
Az első befektetés egy kb. 160 négyzetméter alapfelületű lakóház megvétele volt. Az
ehhez szükséges összeget osztrák és német partnerek teremtették elő,1171 akik fel tudták
mérni és megértették az ország specifikus helyzetét, a lakosság szükségleteit, a múlt súlyos
örökségét egészségügyi téren, az alulfejlettséget és az eszközök szegényes voltát.
A minimális kezdeti felszereltséggel indult orvosi diagnosztikai és gyógykezelő
központ az évek során egyre nagyobb népszerűségre és látogatottságra tett szert a lakosság
körében, megpróbált megfelelni mindazoknak a követelményeknek, amelyek tekintetében a
megyei egészségügyi intézmények híjával voltak, valamint annak, amit az orvosi ellátásra
szorulók is igényeltek.
Dr. Láng László, az intézmény vezetője mondja: „Lényegesnek tartom a nálunk
dolgozó szakembereknél nemcsak a komoly szakmai tudást, hanem az emberi hozzáállást is,
azt, hogy a keresztényi szeretet szellemében végzik mindennapi munkájukat, a beteg
embertárs segítését. Gyógyulásuk érdekében megpróbálunk hatni betegeinkre a szép, tiszta,
elegáns környezet által, a közvetlen kapcsolatteremtéssel, és a lelkiismeretesen végzett orvosi
közbenjárással. Célunk, hogy betegeik érezzék azt a többletet, mely a keresztényi szeretetből
és segítőkészségből fakad.”1172
1996-ban a központ épülete már kicsinek bizonyult ehhez a sokrétű tevékenységhez, a
látogatottság növekedését követően, és új diagnosztikai módszerek bevezetését is tervezték,
emiatt ismét lépni kellett. Az Innsbrucki Caritas, a Deutscher Caritasverband, valamint német
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és osztrák humanitárius szervezetek segítségével sikerült finanszírozni egy kb. 1200
négyzetméter alapterületű épület megvásárlását, ennek felújítását, kibővítését, valamint
sokkal modernebb felszerelésekkel történő ellátását.
A felújításhoz az ausztriai Stift Dürnstein Alapítvány, a német Rumanienhilfe
Oldenburg Alapítvány, valamint a Linzi Vöröskereszt is hozzájárult, ők a specifikus
műszereket és felszereléseket, nagy értékű, modern orvosi műszereket biztosították
különböző adományok révén. Számos partnerszervezet segített a továbbiakban a dotációk
fejlesztésében Németországból, Ausztriából és Svájcból. Ezáltal a Caritas orvosi központja
egyedi minőségi és felszereltségi színvonalat képvisel a 400 789 lakosú Szatmár
megyében1173 a diagnosztikai potenciál és járóbeteg-kezelés terén. Meg kell jegyezni, hogy
ez az egyedüli olyan nem állami intézmény, amely rendelkezik radiodiagnosztikai osztállyal,
és színes Doppler-ultrahangos készülékkel. Szintén egyedülálló atekintetben, hogy képes 24
órás EKG-vizsgálatra, kardiológiai terhelésteszt, felső és alsó emésztőrendszeri videoendoszkópiás vizsgálatok elvégzésére. Az intézmény laboratóriuma elismert a régióban a
minták bevizsgálásának pontosságáról és gondosságáról, s ezek terén külföldi nemzetközi
minőségellenőrzési programokban is rendszeresen részt vesznek, melyekben kiváló
eredményeket produkálnak.
A járóbeteg-kezelés nyilvántartásában több mint 70 000 beteg szerepel, a központot
naponta 600-650 személy látogatja, havonta összesen 12-13 000

beteg jelentkezik a

rendelőkben. A tevékenységet huszonhat orvos és szakszemélyzet (orvosi asszisztens) végzi,
és egy minimális létszámú adminisztratív személyzet.1174 Jelenlegi formájában immár önálló
szervezeti egységként 1998 óta működik a Caritas Medica elnevezést felvett poliklinika.
Az 1998-ban megjelent és az egészségügyi ellátást új alapokra helyező
egészségbiztosítási törvény (124/1998-as kormányrendelet)1175 kezdeti formájában nem tette
lehetővé humanitárius szervezeteknek egészségügyi szolgáltatások biztosítói rendszerben
történő működését, csak ún. szabad szellemi foglalkozású orvosok tevékenységét
engedélyezte a járóbeteg-ellátásban. Ezért megszületett az a döntés, melynek révén az eddigi
intézmény átalakult, Caritas Medica Civil Orvosi Társaság néven különálló jogi személyként
került bejegyzésre, ám szoros partnerségi viszonyban maradt a Caritas Szervezettel,
működését ugyanazon szakmai princípiumok és a keresztény hit és erkölcs alapján folytatva.
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A Caritas Szervezet tulajdonában maradt ingatlanért és műszerekért bérleti díjat fizet,
melynek megállapításakor figyelembe vették az újonnan alakult intézmény kiemelt szociális
szerepét és az egészségügyre jellemző aktuális gazdasági-piaci viszonyokat is, és
megteremtették egy dinamikusan fejlődő, gazdaságilag saját lábon megálló vállalkozás
feltételeit. Az új intézmény megtarthatta szakmai kapcsolatait, amelyeket a Caritas Szervezet
révén építettek ki közösen és ami lehetővé tette a továbbiakban is számos, kiemelt
jelentőségű műszer kedvezményes beszerzését, amire csak saját forrásra támaszkodva nem
lett volna mód.
Gazdasági szempontból az intézmény önellátó, a működéséhez és a személyzeti
költségek fedezéséhez szükséges minden pénzalapot az egészségügyi biztosítóval és
magánbiztosítókkal, valamint a munkahelyi egészségügyi ellátás végett kötött szerződések
alapján finanszíroznak, ám ez még mind nem lenne elég, hogy modern felszereléseket
vásároljanak és feljesszék a műszerezettséget a legújabb gépekkel. Ez ügyben továbbra is a
külföldi partnereikhez kénytelenek segítségért fordulni. Ezáltal válik lehetővé, hogy az orvosi
központ az egyik legjobban felszerelt intézménye a régiónak, és több tízezer páciens
egészségének jobbításához járulhat hozzá.
Az évek során Nagykárolyban, Nagybányán és Felsővisón is filiák alakultak1176, hogy
a gyógyító tevékenységet területileg jobban lefedjék és decentralizálják. Az intézmények
vezetői rendszeres és szoros kapcsolatot tartottak egymással azért, hogy a szolgáltatások
minőségét és a szükséges fejlesztéseket biztosítani tudják.
A 2002-ben átalakított és bővített épület jelenleg három szinten működik. Négy
háziorvost foglalkoztatnak, akik 8200 beteg általános orvosi kezelését látják el. Rajtuk kívül
huszonkét szakorvos is egész vagy részidős foglalkoztatásban rendel, a következő
szakterületeken: belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, neurológia,
pszichiátria, kardiológia, szemészet, orr-fül-gégészet, plasztikai sebészet, endokrinológia,
pszichológia, bőrgyógyászat, munkaorvostan.
Az orvosi központban a következő paraklinikai vizsgálatok végezhetők el:
laboratóriumi analízisek (hematológia, biokémia, szero-immunológia), hasi, nőgyógyászati
és szív-ultrahang, EKG, EEG, légzési funkciós vizsgálatok, 24 órás ún. Holter EKG-vizsgálat
és vérnyomásmérés, gasztro- és kolonoszkópia.
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A nagybányai egység idővel megszűnt és privát rendszerben működik, míg a nagykárolyi és a visói
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Kezelések terén a következőket nyújtják: intramuszkuláris és intravaszkuláris
injekciók, intravénás infúziók, egyszerű fizioterápiás és aeroszolos kezelések.1177
Az orvosi központban végzett munkát nem csupán a magas színvonalú gyógyellátás
jellemzi, hanem a lakosság egészségügyi nevelésére, a betegek jogainak érvényesítésére és a
keresztény értékek gyakorlati megvalósítására is nagy hangsúlyt helyeznek.
A Caritas Medica a Szatmári Caritas Szervezet többi egészségügyi vagy szociális
projektjével (szociális központok, gyógyszertárak, rehabilitációs központ, tanácsadó irodák)
most is szoros kapcsolatban áll, és ezáltal a diagnózis megállapítása, valamint a kezelés is
hatékonyabbá válik. Sok egészségügyi probléma ugyanis a társadalmi gondokban
gyökerezik, s a páciensek egészségi állapotának javulása csakis szociális helyzetük egyidejű
javulásával valósulhat meg.
4.3.4. Erdélyi Langdon Down Egyesület - Asociatia Langdon Down Transilvania
(ALDT - Down-kóros gyermekek és családjaik)
A Szatmári Caritas Szervezet 1995-ben Szent József Gyermekrehabilitációs Központ
néven sérült gyermekek számára korai fejlesztő központot hozott létre.
Tudományosan is bizonyított tény, hogy minél korábban és minél aktívabban vesz
részt a szülő a gyermek fejlesztésében, kezelési programjában, annál gyorsabbak, látványosabbak és tartósabbak az eredmények.1178
A központ évtizedes működése során, ahogy nőtt a szülők részvétele, jelenléte az
intézmény életében, úgy nőtt az egymással való találkozásuk lehetősége is, teret nyitva
rengeteg egymásnak célzott mondanivalónak. Ezt felismerve, az intézet szakemberei
szülőcsoportok létrehozását kezdeményezték, olyan szülőket hoztak össze egymással, akik
hasonló problémával küzdenek: autista gyermeket nevelő szülők, Down-beteg gyermekek
szülei. Az így kialakult csoportok a szakember támogató, együttérző és értő vezetése mellett
megosztották egymással

gondjaikat, kicserélték egymással a rendelkezésükre álló

információkat. Idővel, a Down-beteg gyermekek szülőcsoportja legaktívabb, legtájékozottabb tagja – az egyik Down-kóros kisfiú édesanyja - vezetésével a szülők maguk
alakítottak egy öntevékeny csoportot, majd hivatalos formában érdekképviseleti egyesületet,
így jött létre 2005-ben az „Erdélyi Langdon Down Egyesület”.
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A Down-szindróma a leggyakoribb értelmi fogyatékossággal járó kromoszómarendellenesség, mely a jellegzetes testi jegyek – sajátos arcberendezés, tömzsi testalkat stb. –
alapján könnyen, többnyire már a születéskor felismerhető. A betegség gyakran társul szervi
fejlődési rendellenességekkel – leggyakrabban szívfejlődési hibákkal. A rendellenesség
alapja szám feletti kromoszóma jelenléte a szervezet sejtjeiben, a normális emberi
kromoszómakészlet huszonhárom pár kromoszómája mellett a Down-szindrómás betegek
sejtjeiben plusz egy kromoszóma található, innen a betegség orvosi elnevezése: 21-es
triszómia. Kialakulásában oki tényezőként fizikai és kémiai ágensek szerepét feltételezik, de
oka többnyire ismeretlen marad. Az előfordulási gyakoriságát tekintve minden hétnyolcszázadik élve született gyermeket érint ez a betegség, a harmincöt éven túl gyermeket
vállaló anyák fokozottan veszélyeztetettek Down-kóros gyermek szülésére.1179 A Downkóros gyermekek, értelmi akadályozottságuk ellenére, többnyire jól fejleszthetőek, minta és
gyakorlás által, egyszerű lépésekre bontott, viszonylag összetett feladatokat is képesek
végrehajtani. Jól alkalmazkodó, barátságos, szociábilis emberek, nem ritkán zenei
képességekkel is megáldva.1180
Mivel ismert és viszonylag gyakori betegség, világszerte léteznek szervezetek,
amelyek a Down-szindrómával születettek érdekében tevékenykednek. Ennek is tudható be,
hogy az orvostudomány, a pszichológia, a pedagógia és a társadalomtudományok újabb
ismereteit hasznosítva a Down-szindrómás gyermekek, felnőttek ellátása jelentős mértékben
javult, a 60-as évekre jellemző kettő-négy éves túlélés ma már közelít a népesség átlagos
életkorához.1181
Az Erdélyi Langdon Down Egyesület az értelmi akadályozottsággal élő
gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek, az őket gondozó családoknak a szükségleteik és
egyéni várakozásaik szerinti legmegfelelőbb életet szeretne biztosítani, életminőségüket a
társadalmunkban elfogadott szintre emelni, támogatni a sérült családtag közösségbe,
társadalomba történő beilleszkedését. Mindezen célból gondozási, szabadidős-rekreációs,
nevelési-oktatási, közösségi programokat és szolgáltatásokat szervez és működtet.
Tevékenységeik: közösségi események, ünnepek,1182 évfordulók, összejövetelek,
kirándulások, szülőcsoport-megbeszélések, képzéseken való részvétel, kapcsolatépítés más
hasonló szervezetekkel, a nyilvánosság és a közfelfogás befolyásolása, az értelmi
1179
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akadályozottsággal élőkkel szembeni előítéletes gondolkodás leépítése, a sérültek jogainak
képviselete és érvényesítése.
Hatékony érdekérvényesítő munkájuk eredményeképpen az egyesület elnyerte a
Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal anyagi támogatását, a Szatmár Megyei Tanfelügyelőséggel együttműködve speciális osztályt indítottak az egyesület székhelyén értelmi
akadályozott, kisiskolás korú gyermekek számára. A szolgáltatások szakmai megalapozottságának a Caritas Szent József Gyermekrehabilitációs Központja és BACH iroda
munkatársaival való együttműködés az egyik garanciája.
4.3.5. Reménysugár Kezdeményezés
„A betegség nem válogat, de te enyhítheted a szenvedést” - ez a rákbeteg gyermekek
segítésére 2002 februárjában alakult Reménysugár Kezdeményezés alapító tagjainak a
jelmondata. A kezdeményezés maga jóakaratú magánemberek részéről jött, a Hans Lindner
Alapítvány és a Szatmári Caritas Szervezet egyik alegysége, a Szent József Gyermekrehabilitációs Központ támogatásával. Már hagyománnyá vált a tavaszi jótékonysági estjük
megrendezése, ahol személyesen, vagy pedig a szórólapon megadott bankszámlaszámon
lehet felajánlani az adományokat.1183 Az eseményről a helyi sajtó mindannyiszor beszámolt:
„Hétfő délután hármas találkozót szervezett a rákbeteg gyerekek és családjuk megsegítésére
alakult Reménysugár Kezdeményezés Csoport: önkénteseik egyszerre tartottak megbeszélést
az általuk támogatott gyerekek szüleivel és a sajtó képviselőivel. Mint lapunkban arról már
hírt adtunk, a csoport tavaly április 6–án lépett először nyilvánosság elé egy, a Szatmári
Északi Színházban szervezett jótékonysági előadással, amelynek 70 millió lejes bevételéből
folyószámlát nyitottak az egyik bankban. Az összeg kamataiból (mintegy havi 3 millió
lejből) a megyénkbeli, daganatos megbetegedésekben szenvedő gyermekek kezeltetéséhez
járulnak hozzá. Nyilvántartásukban akkor hat szatmári beteg szerepelt, akiknek utaztatási
költségeit (az onkológiai klinikákra és onnan vissza), élelmezésük változatosabbá tételét,
valamint a tetemes anyagi és lelki megterhelést elviselni kénytelen családok szociális
helyzetének javítását célzó kiadásokat (a lakás fűtésének biztosítása, telefon, jégszekrény,
mikrohullámú sütő vásárlása stb.) fedezték ebből a pénzből. December folyamán még a
kolozsvári klinika onkológiai osztályára is ellátogattak, vidám műsorral, édességgel és
játékokkal téve tűrhetőbbé az ország minden részéről odakerült gyerekek számára a
1183
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hosszadalmas kezelést. Barbul Carmen, Dohi Trepszker Zsófia, Ilyés-Kun Hanna, Koczinger
Tibor és dr. Kósa Attila jelmondata most is ugyanaz: a betegség nem válogat, de minden
jóakaratú ember enyhíthet a mások szenvedésén. A kezdetben felkarolt hat beteg közül négy
most is él, sőt, komoly esélyeik vannak a teljes felgyógyulásra. Olyan kivizsgálási és kezelési
módokat próbálhattak ki, amelyekre családjuk nem tudott volna számukra lehetőséget
teremteni, egyikük (egy hatéves kisfiú) még Franciaországba is kijutott. Idén április 4–én a
nemsokára törvényes bejegyzéssel, önálló jogi személyként dolgozó csoport tagjai újabb
jótékonysági előadással igyekeznek gyarapítani a gyógyulási esélyeik javítására fordítható
összeget. Önkéntes segítőik száma is növekedett: az idei gálaestjükhöz fiatal budapesti
táncosok ajánlották fel ingyenes közreműködésüket. Belépődíj természetesen most sem lesz.
Mindenki annyival járul hozzá a kis betegek gyógyításához, amennyit a szíve diktál, és a
pénztárcája enged…”1184 A Reménysugár Kezdeményezés példaértékű abból a szempontból,
hogy csupán adományokból tartja fenn önmagát. 2002-ben és 2003-ban összesen 120 millió
lej gyűlt össze, ennek kamataiból állták az ingyen nem kapható gyógyszerek, az érintett
családok

jövedelméből

nem

biztosítható

bőségesebb

táplálkozás,

az

onkológiai

szakrendelésekre vagy kórházba való utaztatás költségeit - volt, hogy a temetésekét is. A
2004-es jótékony célú előadás bevétele több mint 92 millió lej volt.1185
4.4. A Szatmári Caritas humán erőforrásai
4.4.1. Csapatszellem és motivációs rendszer
A szervezetépítés, vagyis a megfelelő struktúrák kialakítása mellett elengedhetetlenül
fontos feltétel a személyzetfejlesztés, mégpedig a kompetens személyzet megkeresése, alkalmazása, kiértékelése, képzése és motiválása. Ez a komplex folyamat több szempontból és
több tényezőből tevődik össze. Ezeket vesszük az alábbiakban szisztematikusan szemügyre.
Toborzás
A Szervezet megállapítja, hogy szükség van egy állás betöltésére, az első lépés ebben
az esetben a toborzás, majd tisztázni kell, hogy kit keresnek, milyen személyt akarnak
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alkalmazni. Ennek az identifikációs folyamatnak az alkalmazandó személy közvetlen felelőse
és a humán erőforrás menedzsere a kompetens kivitelezői. A következő lépés az állás
meghirdetése. Ha van alkalmas személy a Szervezeten belül, őt szólítják meg, lehetőséget
adván ezáltal az alkalmazottaknak az előmenetelre és fejlődésre. Mivel a Szervezetnél több
száz önkéntes dolgozik, köztük is akadhat olyan, aki bizonyítottan alkalmas és motivált a
meghirdetett állás betöltésére. Ezért második lehetőségként az önkénteseknek ajánlják fel,
hogy a Szervezet alkalmazottjaként dolgozzanak. Ha nincs a Szervezet alkalmazottai és
önkéntesei között alkalmas személy az állás betöltésére, akkor külső személy alkalmazásában
kell gondolkodni, és meghirdetik az állást. A jelentkezettek kiválasztása a következő
procedúra alapján történik: interjú keretében, előre rögzített és szakszerűen összeállított
szempontok

alapján

elbeszélgetnek

a

jelentkezőkkel.

Az

esetek

többségében

a

jelentkezettnek tesztet kell kitölteni, vagy a témába vágó dolgozatot kell írnia.1186
Alkalmazás
Miután a kiválasztás folyamata befejeződött, az alkalmazandó személynek elsősorban
a Szervezettel kell megismerkednie: előre összeállított forgatókönyv és egyeztetett program
alapján bemutatják neki a szervezeti valóságot. A következő nagyon lényeges lépés a
munkaköri leírás rögzítése. Ebben tisztázódik, hogy mi a feladata, s mindaz, ami a munkája
megfelelő módon való végzéséhez szükséges. Ezt a feladatot a humán erőforrás-menedzser
felügyelete alatt az alkalmazott és felettese végzik. A munkaköri leírás három példányban
készül: egy példányt az alkalmazott, egy példányt a felettese, egy példányt a humán erőforrás
menedzsere kap meg.1187
Kiértékelés
A szervezeti bemutatást és a munkaköri leírást három hónap után egy kiértékelés
követi, ekkor történik a végleges alkalmazás és a végleges fizetés tisztázása. A kiértékelést a
közvetlen felettes és a humán erőforrás menedzsere végzi előre rögzített és a Szervezet által
elfogadott kérdőív alapján. A szakmailag megalapozott és jól végzett kiértékelés nyomán
átfogó és objektív képet lehet alkotni az értékelt személyről. Egyik lényeges információ,
mely az evaluálás nyomán kirajzolódik, az, hogy az alkalmazottnak miben van szüksége
1186
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képzésre, vagy ő maga milyen irányba szeretne fejlődni. Az alkalmazott képzési igényeit
harmonizálni kell a Szervezet fejlődési igényeivel. Ezeket az igényeket centralizálják a
projektek, területek szintjén és szervezeti szinten is. Az egyházmegyei szinten összesített
képzési igényeket regionális, országos, sőt nemzetközi szinten is egyeztetik abból a célból,
hogy a közösen szervezett képzések minősége minél magasabb, és ugyanakkor
gazdaságosabban is kivitelezhető legyen.
4.4.2. Képzés és nevelés
A képzési folyamatot a Szatmári Egyházmegyei Caritasnál az igazgatótanács által
jóváhagyott szabályzat irányítja.1188 A képzések három vonalon folynak: humán, szakmai és
spirituális. Ez utóbbi az a plusz, mely az egyházi szervezetek sajátossága, s melynek célja a
szervezeti identitás ápolása. A Szatmári Caritas Szervezet képzési szabályzata a humán és a
szakmai képzéseket koordinálja. A képzéseknek céljai, célkitűzései vannak, és eszközei,
melyeken keresztül ezek megvalósulnak. A Szatmári Caritas Szervezet humán és szakmai
képzésének célja: a Szervezet érdekeltségének megfelelő szakképzettség elnyerésének
biztosítása.1189
A képzés célkitűzései:
- a Szervezet alkalmazottainak felkészítése a munkaminőség és a Szervezet által
végzett szolgáltatások minőségének növeléséhez.
- az ismeretek aktualizálása és a szakképzettség tökéletesítése az alapfoglalkozásban,
valamint a rokon foglalkozásokban.
- a szakképzettség módosítása, ha azt a Szervezet újjászervezése, az alkalmazott
szociális mobilitása (családi állapot) vagy munkaképességének módosulása (egészségi
állapot) megköveteli.
A képzés eszközei, a személyzet humán és szakmai képzésének formái különfélék
lehetnek:
- konferenciák, szimpozionok: többnyire informatív jellegük van. Az ilyen típusú
események keretében különböző tudományos és szakmai bemutatókat tartanak, amelyek újító
jellegű információkkal szolgálnak egy adott témakörön belül. A részvételi szándék egy ilyen
eseményen jöhet a Szervezet, de ugyanúgy az alkalmazott részéről is.
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- tapasztalatcseréken való részvétel. A tapasztalatcseréket az országban vagy
külföldön is szervezhetik, melyek keretében az alkalmazottaknak lehetőségük nyílik más
szervezeteknél szakmai módszerekkel és példákkal találkozni a sajátjukhoz hasonló
tevékenységi területen. Tapasztalatcseréket rendezhetnek a Szervezeten belül is, a különböző
szakterületek vagy programok között. A részvételre a javaslatot ugyancsak megteheti a
Szervezet, vagy pedig maguk az alkalmazottak.
- tréningek, szemináriumok, workshopok – ezek által a Szervezet munkatársainak
lehetősége nyílik felfrissíteni ismereteiket, tökéletesíteni szakmai képzettségüket. Az ilyen
típusú oktatások a résztvevők gyakorlati ismereteire és a tapasztalaton keresztüli tanulásra
alapulnak. Ezek az oktatásformák általában rövid, három-öt napos tartamúak, és a tréningek
keretében a szakmai ismeretek mellett a résztvevőknek lehetőségük van fejleszteni személyes
adottságaikat.
- rövid távú, szakképzést biztosító kurzusok – az ilyen típusú oktatások időtartama
változó, néhány hónaptól néhány évig terjedhet, és az a szerepük, hogy új szakmai
felkészültséget adjanak a résztvevőknek, vagy elmélyítsék tudásukat egy adott területen.
- posztliceális, egyetemi és egyetem utáni tanulmányok – az ilyen típusú képzések
hosszabb távon történnek, kettő-öt év közötti időtartammal, és szerepük az, hogy új szakmai
végzettséget biztosítsanak, vagy a részt vevők magasabb szintű ismeretekkel gyarapodjanak
egy adott területen. Ezeket a képzéseket általában egyetemi központok szervezik, és ilyenkor
általában a részt venni akaró maga jelentkezik, de a Szervezet is ajánlatot tehet a részvételre.
- a Caritas Szervezet által tartott szakmai képzések saját dolgozóik számára – egyes
esetekben maga a Caritas Szervezet is továbbképezheti alkalmazottait. Az ilyen típusú
foglalkozások inkább informatív jelleggel rendelkeznek, de a jelenségek tisztázására,
törvények ismertetésére és új munkamódszerek bemutatására is szolgálhatnak.
Egyéb, a szabályzatban rögzített főbb szempontok a képzéssel kapcsolatosan:
- a képzések nyilvántartása szervezeti szinten
- a Szervezet által nyújtott képzési támogatások módjai és feltételei
- a képzésben való részvétel feltételei
- a képzés utáni helyzet felmérése és értékelése
- szakmai könyvtár létrehozása és aktualizálása1190

1190

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Regulamentul de formare…, ECA 2004/7/2.
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A Szatmári Caritas személyzeti képzésének konkrét bemutatása
Indulásakor a vezetők még nem rendelkeztek megfelelő tapasztalattal a szervezeti
kultúra, a szervezetfejlesztés, a humán erőforrás kezelése, ezen belül a képzés és nevelés
terén. A Szervezet növekedésével egyidejűleg kezdett tudatossá válni a feladat- és
felelősségkörök, kompenzációs politika, kommunikációs folyamat, képzés, nevelés,
motiválás meghatározásának szükségessége. Mindez sok esetben menet közben történt, a már
meglévő informális utak formalizálásával. Ez a fejlődési tendencia állapítható meg a
személyzet képzésére, nevelésére vonatkozóan is. Ennek a tudatos és szakmailag
megalapozott fejlesztésnek konkrét eredményei születtek.1191
Spirituális képzések
A huszadik század egyik lelki írója, Erich Fromm írja: „A felebaráti szeretetben
megvalósul a minden emberrel való egyesülés, az emberi szolidaritás, az emberi eggyé válás
élménye. A felebaráti szeretet azon az élményen alapul, hogy mindnyájan egyek
vagyunk.”1192
A spirituális találkozók célja: kialakítani és megtartani a Szervezeten belül a
keresztény szellemiséget.1193
A spirituális képzés célkitűzései:
- megfogalmazni, tudatosítani, formálni, megélni a keresztény értékrendet a
Szervezetben,
- ezután növelni az evangéliumi értékrendből forrásozó motivációt,
- tudatosítani és fejleszteni az érzékenységet az emberi méltósággal és a szegényekkel
szemben.
A spirituális képzés eszközei:
- adventi közös szentmise, alkalmazott elmélkedéssel, utána közös agapé, valamint az
adventi nagyhét mindegyikén egy alkalommal az adventi koszorú mellett közös ima,
elmélkedés, ének.

1191

Szemléltetésképpen közlöm a Szervezet öt évet felölelő (2000-2004) képzésének kimutatását. (Vö.
FÜGGELÉK 10.)
1192
FROMM, Erich, A szeretet művészete, Budapest 1993, 64. (Ford. VÁRADY Szabolcs)
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SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Spirituális találkozók szabályzata, ECA 2004/7/2.

288

- nagyböjti közös szentmise, prédikációval, gyónási lehetőséggel. Az énekeket a
szentmisén általában a Caritas férfi kórusa énekli. Ha közel van március 8, a hölgyeknek is
kedveskednek a férfiak.
- a nyár elején megtartott Caritas-nap is közös szentmisével kezdődik, utána alkalom
adódik a közös játékra, beszélgetésre, egymás megismerésére. Ezek az élmények
személyesebbé teszik a munkahelyi kapcsolatokat, megkönnyítik a kommunikációt,
eredményesebbé teszik a közös fáradozást.
- csoportbeszélgetések biblikus témák, kép, zene, történetek felhasználásával. Ezek a
csoportos találkozók alkalmat adnak a személyes és a munkához kötődő érzések, gondok,
sikerek megbeszélésére.

- lelkigyakorlatok azok számára, akik egy pap és egy világi személyes vezetésével
több napon át szeretnének elmélyülni.
A képzés és nevelés mint a csapatépítés eszköze
A gazdasági és szervezeti életben egyre gyakrabban hallani a „csapatmunka” vagy
„team” kifejezéseket. Nem arról van szó, hogy leértékelődött a zseniális tudósok, a magányos
hősök szerepe, de kétségtelen, hogy világunkban egyre összetettebbé, bonyolultabbá váltak a
megoldandó feladatok. Zenei hasonlattal élve azt mondhatjuk, hogy a mai kihívások
többsége olyan partitúra, melyeket nem szólóra, hanem zenekarra komponáltak. Igazán az
tud eredményes lenni, aki megtanult csapatban gondolkodni és dolgozni.
„A team olyan csoport, amelynek eredményessége jelentős mértékben a tagok
együttműködésétől függ.”

1194

A csapatmunka és a csapatszellem olyan készség, mely

tanulható és fejleszthető. Az ilyen irányú képzés célja a munkavállaló személy fejlesztése:
személyiségfejlesztés, önismeretfejlesztés, tágabb értelemben vett tanulás során, nem
spontánul, hanem tervezett módon.
„A kiscsoport olyan emberek együttese, amelyben a részt vevő egyének egymást
közvetlenül érzékelik, s egymással folyamatosan vagy rendszeresen interakcióba lépnek.”1195
A csapatépítés és a csapatszellem elsajátítására és fejlesztésére a tapasztalatok szerint a

1194

BELBIN, Meredith, A team avagy az együttműködő csapat, SHL Kiadó, 2003, 8. (Ford. SZALAI Judit)
RUDAS János, Delfi örökösei. Önismereti csoportok - elmélet, módszer, gyakorlat, Új Mandátum–DICO,
Budapest 2004, 16.
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legalkalmasabb módszer a közös, együttműködést serkentő játék. Ezt nevezzük játékpedagógiának.1196
A Szatmári Caritas Szervezeténél kezdettől megvolt a csapatszellem és a csapatépítés
fontosságának tudata. A képzések összeállításakor tudatosan követték az évek során ezt a
fontos célt, melynek hiánya bizonyos munkakörök betöltésénél kizáró jellegű volt.
A képzés és nevelés mint állandó folyamat
A világ mindig is állandó változást élt meg, a változásnak a dimenziója pedig
sohasem volt olyan gyors mértékű, forradalmi, mint az utolsó évszázadban. Ha tetszik, ha
nem, ezzel a változással lépést kell tartani, csak úgy tud az egyén, egy csoport, egy
intézmény „labdába rúgni”. A lépéstartásnak pedig a leghatékonyabb módja az állandó
tanulás: önmagunk és ismereteink fejlesztése.
A fenti pontban taglaltak alapján az is elmondható, hogy mai modern világunkban
nem elég az individuális fejlődés, de tudásunkat, tapasztalatunkat át kell adnunk, meg kell
osztanunk a velünk egy csapatban dolgozókkal. Így alakul ki az a közös nyelv és közös
nevező, mely a munkát eredményesebbé, hasznosabbá teszi, több elégtételt és örömet
találunk abban, amit teszünk, s tulajdonképpen közösen tudunk igazán eredményesen
továbbfejlődni. A végzett elemzések és bemutatások egyértelműen bizonyítják a Caritas
Szervezet ilyen irányú következetes törekvéseit.
A képzés és nevelés mint fontos és hasznos befektetés
„Multe organizaţii pun un accent deosebit pe procesele de instruire formală. S-a
estimat că patronii din Statele Unite ale Americii cheltuiesc astăzi între 30 şi 40 miliarde $
anual pe educare şi instruire, aproape jumătate din suma cheltuită de toate colegiile şi
universităţile pentru educaţia superioară tradiţională.”1197
Az Egyesült Államokban nemcsak azért költenek ilyen sokat a képzésre és nevelésre,
mert sok pénzük van, hanem azért van sok pénzük, mert sokat költenek a képzésre és
nevelésre. Egyetlen vállalat, intézmény vagy szervezet sem engedheti meg magának azt a
1196

GILSDORF, Rüdiger–KISTNER, Günter, Kooperative Abenteuerspiele, Kallmeyer 1995, 13.
„Sok szervezet nagy hangsúlyt fektet a határozott oktatási folyamatokra. Felbecsülték, hogy az Amerikai
Egyesült Államok cégtulajdonosai manapság 30 és 40 milliárd dollár között költenek nevelésre és képzésre,
majdnem a felét annak az összegnek, amelyet valamennyi kollégium és egyetem együttvéve áldoz a
tradicionális felsőoktatásra.” BENNIS, Warren–NANUS, Burt, Liderii – strategii pentru preluarea conducerii,
Bucureşti 2000, 198. (Ford. DECEI, Lia)
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luxust, hogy ne tartson lépést a változó világgal. Az emberekbe való értelmes invesztíció a
leghasznosabb befektetés, mely gyorsan megtérül.
A Szatmári Caritas Szervezet 2000-2004 között a képzésre és nevelésre a következő
összegeket költötte:1198
2000

7800 euró

2001

8380 euró

2002

10 400 euró

2003

11 670 euró

2004

13 850 euró

Összesen:

52 100 euró

A képzés és nevelés mint fejlődési folyamat
Végül arra szeretnék rámutatni, hogy a Szatmári Caritas Szervezet képzési folyamata
egy érdekes fejlődési irányvonalat mutat. Az elemzésekből az lesz nyilvánvaló, hogy a
kezdetekben kizárólag külső szakemberek képezték a Szervezet alkalmazottait, a következő
fejlődési fázisban viszont a Szervezet már eljutott arra a szintre, hogy maga végzett
képzéseket a személyzete számára. A harmadik és igen értékelendő fejlődési fázis az, hogy a
Caritas szakemberei egyre gyakrabban végeztek képzéseket külső felkérésre más szervezetek
alkalmazottainak.
Szemléltetésként álljon itt a Szent József Rehabilitációs Központ szakemberei által
külső személyek számára nyújtott képzések listája:1199
- Szakképzési tanfolyam leendő kismama-gondozóknak 2002
- „Integretto” (A PHARE program keretén belül) A speciális igényű gyermek 2002 –
nevelőknek, tanítónőknek, szociális gondozóknak, egészségügyi asszisztenseknek
- „Értük” (A PHARE program keretén belül) Kommunikációs, tanulási és viselkedési
zavarok, 2003 – szülőknek, nevelőknek, oktatóknak
- Képzési tanfolyam fogyatékossággal élő gyermekekkel foglalkozó személyzet
részére 2003
- Szülők iskolája 2003 Máramarossziget/Nagybánya
- A fogyatékal élők tisztálkodásának és mozgásának segítése/ Kommunikációs és
élelmezési problémák I-IV. (A PHARE program keretén belül „Az otthoni ápolás mint
1198
1199

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Könyvelőségi kimutatás, ECA 2004/7/2.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Reha-képzések, ECA 2004/2/1.
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ideális megoldás”) 2004 – A Szatmári Caritas házi gondozási központjának munkatársai
számára
- A viselkedési, tanulási és kifejezési zavarok korai szakaszban történő felismerése
2004 – nevelők
-

A

CIMAS

személyzetének

felsőláttamozása

I-IV.

2004

Máramaros-

sziget/Nagybánya
- Munkamódszerek speciális nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozásra 2004 –
szülők, nevelők
- A Vojta-módszer a Rehabilitációs Központ gyakorlatában I. és II. 2004 – egyetemi
előkészítők és asszisztensek Kinetoterápiai Főiskola, Nagyvárad
- Tanulási zavarok. Mentális hiányosság. I., II. és III. 2004 – tanítónők pedagógiai
köre
- Szakmai gyakorlat és tapasztalatcsere az intézetben, háttéranyag tudományos
kutatáshoz, diplomadolgozat írásához.
4.4.3. Önkéntesek
Önkéntes az a személy, aki szabadon, saját elhatározásából cselekszik egy nemes ügy
érdekében. Az önkéntes alapon végzett tevékenység három legjellemzőbb tulajdonsága, hogy
anyagi érdekektől mentes, szabadon választott, és mások javát szolgálja.1200 Az 1948-ban
kiadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint az 1989-ben elfogadott, a Gyermek
Jogairól Szóló Egyezmény szellemében az önkéntesek úgy tekintik elkötelezettségüket, mint
a társadalmi, kulturális, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés egyik eszközét a változó
világban.1201
Az önkéntesség történelméből
A jóság az emberi természet egyik fontos vonása, így kijelenthetjük, hogy az
önkéntesség az emberiséggel együtt született. A múltban a jótétemények rendkívül fontosak
voltak azoknak, akik gyakorolták, és még fontosabbak azoknak, akiket ezzel segítettek. A
kereszténység Jézus tanítása nyomán a felebaráti szeretet parancsát hirdetve, az emberiség
történetében az önkéntesség legnagyobb promoválója lett. A felebaráti szeretet parancsát
1200

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Önkéntesek kézikönyve, Uniunea Europeană, Program finanţat de PHARE,
2003, 3, ECA 2003/7/3.
1201
Egyetemes Nyilatkozat Az Önkéntességről – a LIVE ’90 Párizsi konferencia dokumentuma.
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(Lev 19,18) Jézus az Isten iránti szeretettel egyenrangúnak mondja, mert az igazi felebaráti
szeretet istenszeretet (Mt 22,39). Jézus ezt kívánja: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az
emberek, ti is tegyétek velük” (7,12).1202 Az Újszövetségben Jézus az egész törvényt
összefoglalja az Isten és a többi ember szeretetetében (Mk 12,28-31) vagy a felebaráti
szeretetben (Mt 7,12), mert a többi ember szeretete elválaszthatatlanul hozzátartozik Isten
szeretetéhez (1Jn 3,14-22; 4,20), és ezen alapszik (Mt 5,45). Mind az Isten (7,21; vö. Lk
6,46; Mk 10,19), mind az emberek iránti (Mt 5,21-25.38-47; 25,34-46) szeretetnek tettekben
kell megnyilatkoznia.1203 Mindenki felebarát, aki bajban van, segítségre szorul (Lk 10,2937).1204
Az önkéntesség szellemisége a 20-as években került előtérbe, válaszul az első
világháború ideje alatt elterjedt gyűlöletre. Már ekkor találkozhatunk az önkéntesség
szervezett formájával.1205 Az önkéntes csoportok olyan esetek megoldásával foglalkoztak,
melyek az állami szerveknek is gondot okoztak. Megjelentek az első civil szervezetek
(Service Civil International, Voluntary Service Overseas, Peace Corps, Deutsche
Entwicklungsdienst).1206
A kommunista korszak nem volt jó hatással az önkéntességre, mivel a kötelező
önkénteséget (hazafias munkát) bevezetve, az önkéntesség szó negatív töltetet kapott. A
titkosrendőrség (securitate) sokakat kényszerített kémkedésre, szomszédjaik, ismerőseik
besúgására, megrendítve így az emberek egymás iránti bizalmát és szétrombolva a közösség
összetartó erejét.1207
Az 1989-es rendszerváltás után Romániában sokak anyagi helyzete rosszabbá vált,
megjelent a munkanélküliség, a társadalmi csoportok közti különbség egyre inkább
kiéleződött. Nagyon sok embernek másodállást kellett vállania azért, hogy családjuknak
biztosítani tudja az egzisztenciát, s ilyen körülmények között valójában jelentéktelen volt
azoknak a száma, akik bármiféle önkéntes munkát vállaltak.
Napjainkban az önkéntesség újra virágzásnak indult és népszerű lett a volt
kommunista országok területén is.1208

1202

HAAG, H., dr., Bibliai lexikon, 1710.
HAAG, H., dr., Bibliai Lexikon, 1710.
1204
HAAG, H., dr., Bibliai Lexikon, 1710–1711.
1205
RUSSELL, Lynne–SCOTT, Duncan–WILDING, Paul, The funding of local voluntary organisations. Policy and
Politics. 1996, 395–412.
1206
JOHNSON, Norman, Voluntary Social Services. Oxford, Blackwell 1981, 11–144.
1207
PACEPA, Ion Mihai, Cartea neagra a securitatii, I-III, Editura Omega-Ziua, Bucuresti 1999.
1208
ANGELUSZ Róbert–TARDOS Róbert, A kapcsolathálózati erőforrások átrendeződésének tendenciái a
kilencvenes években, in: Társadalmi Riport, TÁRKI, Budapest 1998, 234–255.
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Önkéntes csak az lehet, aki nyitott a valóságra, aki észreveszi, hogy körülötte más
emberek is élnek, akiknek szükségük van a segítségre, szükségük van a jelenlétére.1209 Az
önkéntesség hatékonysága feltételezi azt, hogy ne csak az egyén segítsen bajba jutott
embertársain, hanem mindez szervezett formában történjék1210, e célból alakultak az önkéntes
központok, melyek egy közösség forrásának tekinthetők az önkéntességre nézve. Az
önkéntes központ hagyományos szerepe: kapcsolatot teremteni az önkéntességben érdekelt
személyek és a szervezetek között.
Az első önkéntes központok a huszadik század elején alakultak, rögtön az első
világháború után, melyeket eredetileg önkéntes irodáknak hívtak. Az önkéntes központok
viszonylag lassan fejlődtek, egészen 1960-ig, ekkor, válaszként az emberek egyre nagyobb
lelkesedésére, tenniakarására, sok közösségben jelentek meg újabb önkéntes központok.1211
Napjainkban az önkéntes központok „proaktív” szervezetekké váltak, melyek
fejlesztik és irányítják a közösségi önkéntes szolgáltatásokat. Cégekkel, szervezetekkel,
intézményekkel, iskolákkal és közösségi vezetőkkel együttműködve, az önkéntes központok
azonosítják a problémákat és képesek megfelelő megoldásokat találni, tanácsadást, képzést és
technikai segítséget nyújtanak a szervezeteknek, önkénteseket toboroznak és kihelyeznek
szervezetekhez és intézményekhez.1212
Törvénykezés
A Román Parlament 2001. április 20-án elfogadta az önkéntességről szóló 195. számú
törvényt1213, amely szabályozza a román állampolgárok (a köz- és magánjogi személyek által
szervezett) nem-jövedelmező önkéntes tevékenységekben való részvételt, a polgári szolidaritás szellemében (1.§). A törvény értelmében az önkéntesség „az a természetes személyek
(önkéntesek) által végzett, közérdeket szolgáló tevékenység, amely jogi viszony keretében
zajlik, de nem ugyanaz, mint a fizetett munka- vagy a civil szerződéses viszony”.

1214

A

törvény értelmében, az önkéntes tevékenység egy szerződés alapján történik, mely az
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Önkéntesek kézikönyve, 5.
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GLADSTONE, Frank, Voluntary Action in a Changing World, Bedford Square Press, London 1979, 1–123.
1212
Önkéntesek kézikönyve, 8.
1213
Újraközölve a 276. számú Hivatalos Közlönyben, 2007. április 25-én jelent meg.
1214
Vö. 195-ös sz. Törvény, elfogadva 2001. április 20-án, megjelent a 206. sz. Hivatalos Közlönyben 2001.
április 24-én, kiegészítve és módosítva 2002. augusztus 22-én az 58-as sz. Sürgősségi Rendelettel, módosítva
2002. november 19-én a 629-es sz. Törvénnyel, mely megjelent a 848-assz. Hivatalos Közlönyben 2002.
november 25-én.
1210
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önkéntes és az önkéntességet élvező jogi személy (befogadó szervezet) között jön létre.
Ennek értelmében az önkéntes anyagi ellenszolgáltatás nélküli közérdekű tevékenység
végzésére kötelezi magát.1215
A szerződés előnyös mindkét fél részére: az önkéntesnek biztosítja jogai betartását a
szervezet részéről, a szervezetnek pedig biztonságot nyújt, hogy az önkéntes teljesíteni fogja
a rábízott feladatokat, hiszen ezek kötelezettségeivé válnak. A szerződéshez tartozik még a
munkaköri leírás is, amely pontosan rögzíti az önkéntes feladatait.
Az önkéntes jogai közé tartoznak: aktív részvétel a programok kidoglozásában és
lebonyolításában; szalmai képzettségének megfelelő tevékenység végzése; egy irányító
személy biztosítása az önkéntes számára; az illető tevékenység természetének megfelelő
munkavédelem biztosítása a szervezet részéről; a szervezet köteles kiállítani egy, az
önkéntességet igazoló okiratot, melyből az is kiderül, milyen jártasságra és képességekre tett
szert az önkéntes; a szervezettől visszakaphatja az önkéntes tevékenység érdekében történt
költségeit; az önkéntességre fordított idő ne veszélyeztesse az önkéntes fizikai és pszichikai
képességeit; kitüntetést, prémiumokat, tiszteletbeli címeket kaphat.
Kötelezettségek: végre kell hajtania a befogadó szervezet által ráruházott feladatokat
(nem ruházhatja át másra a feladatait); bizalmasan kell kezelnie a munkája során birtokába
jutott információkat; részt kell vennie a szervezet által szervezett, kezdeményezett vagy
javasolt képzéseken; vigyáznia kell az önkéntes munkája során használt és a szervezet
tulajdonában levő javakra.
A szerződés értelmében, az önkéntesnek alá kell vetnie magát a jogi személy
vezetőségének. A szerződést harmincnapos felmondási idő után lehet megszüntetni, mindkét
részről,1216 indoklás nem szükséges. A szerződést bármelyik fél írásban benyújtott kérelme
alapján újra lehet tárgyalni. A szerződéskötés, változtatás, végrehajtás vagy megszűnés
esetében adódó nézeteltéréseket a bíróságok is megoldhatják, amennyiben nem lehetséges a
barátságos rendezés.
Önkéntesek a Caritasnál
A Szatmári Caritas Szervezet a kezdetektől fogva bekapcsolta tevékenységébe az
önkénteseket, különböző programokat indított megnyerésükre.
1215

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Önkéntesek szerződése, ECA 2003/7/3.
Vö. Lege nr. 195 din 20 aprilie 2001 (republicată) Legea voluntariatului Emitent: Parlamentul. Publicat în
Monitorul Oficial nr. 276 din 25 aprilie 2007, Cap. II. Art. 16.
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Ezek a programok a 2000-2002 közötti időszakban:
- A Carol Davila Posztliceális Iskolával kötött megállapodás (87 résztvevő, 87
jelentkező önkéntes)
- Részvétel a Szervezet által megrendezett eseményeken azokon a településeken, ahol
a Caritasnak egységei működnek (45 résztvevő, 20 jelentkező önkéntes)
- A Szatmári Püspökséghez tartozó lelkipásztorok mozgósítása (35 résztvevő, 15
jelentkező önkéntes)
- Megállapodás a katolikus nőszövetségekkel minden egyházmegyéhez tartozó
plébániáról Szatmár és Máramaros megyékben (72 résztvevő, 30 jelentkező önkéntes)
- Együttműködés a Máltai Segélyszolgálat Szatmári Fiókjával (15 résztvevő, 5
jelentkező önkéntes)
- Önkénteseket irányító iroda (25 résztvevő, 20 jelentkező önkéntes)
- Önkéntes Központ (120 résztvevő, 89 jelentkező önkéntes)
- Önkéntes klubok létrehozása posztliceális és egyetemi előkészítő tanintézményekben, valamint templomokban (375 résztvevő, 34 jelentkező önkéntes)
- Találkozó az önkéntes klubok és templomi csoportok résztvevőivel (112 résztvevő,
22 jelentkező önkéntes)
A Caritasnál foglalkoztatott önkéntesek száma 2000-2005 között a következőképpen
alakult: 2000-ben 78,
2001-ben 89,
2002-ben 180,
2003-ban 262,
2004-ben 285,
2005-ben 208 személy.1217
Romániai önkéntes központok
Országunkban az első önkéntes központok a 90-es évek végén alakultak és indultak
fejlődésnek, így 2003 februárjában Romániában már tizenhárom önkéntes központ működött
a következő településeken: Botoşani, Iaşi, Kolozsvár, Konstanca, Lupény, Nagybánya,
Râmnicu Vâlcea, Szatmárnémeti, Suceava, Segesvár, Temesvár, Torda, Zilah.1218

1217
1218

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Kimutatás az önkéntesek számáról 2000–2005 között, ECA 2005/7/1.
Önkéntesek kézikönyve, 8.
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Jelen pillanatban (2007 május) tizennégy településen működik önkéntes központ vagy
önkéntes iroda: Kolozsvár, Konstanca, Craiova, Iaşi, Resica, Szatmárnémeti, Simeria,
Szeben, Slatina, Torda, Vlădeşti, (Vâlcea), Nagyvárad, Zilah, Nagybánya.1219
Az önkéntes központok már a kezdetektől szükségesnek látták az együttműködést,
ezért 2002-ben megalakult az Önkéntes Központok Országos Hálózata és ennek
koordinálására megalakult Kolozsváron az Országos Önkéntes Központ.1220
A Szatmárnémeti Caritas Önkéntes Központ 2002. július 11-én nyitotta meg kapuit a
Szatmárnémeti Caritas Szervezet keretein belül. A központ létrejötte a „Szükség van rád!”
projekt célkitűzései közé tartozott, melyet a Szatmárnémeti Caritas Szervezet a CREST
Forrásközponttal együttműködve valósított meg. A projektet az Európai Unió támogatta
PHARE programján keresztül.1221
Az önkéntes központ

célja az önkéntesség népszerűsítése és fejlesztése

Szatmárnémetiben. Az önkéntesség nagyban elősegítheti az állampolgárok közéleti
szerepvállalását helyi szinten. A központ önkénteseket toboroz és készít fel a civil
szervezetek és állami intézmények számára, illetve támogatást és tanácsadást biztosít
részükre az önkéntesekkel kapcsolatban. Ugyanakkor a központ támogatásával klubok jöttek
létre a helyi líceumokban, egyetemeken és templomi közösségekben. A csoportok vezetőinek
az önkéntesközpont képzéseket szervez és támogatja őket. Tevékenységei közt megemlíthető
még az önkéntességet előtérbe hozó események és kampányok szervezése, illetve
kiadványok készítése e témában.1222
A szatmárnémeti közösségben sok lelkes önkéntes dolgozik nap mint nap azért, hogy
mások életét, környezetét, körülményeit jobbá tegye. Vannak, akik egy szervezet vagy
egyház keretein belül, vannak, akik csoportokban vagy önállóan tevékenykednek, vannak
közöttük fiatalok, középkorúak és idősek egyaránt, a legtöbben harminc-negyven év
közöttiek1223. A közös bennük az, hogy munkájukat önzetlenül, anyagi viszonzást nem várva
ajánlják fel másokért.1224
„A szatmári katolikus egyház segélyszervezete, a Caritas és a Hans Lindner
Alapítvány ünnepélyes külsőségek mellett ismerte el azon önkéntesek munkáját, akik az
átlagnál többet tesznek rászoruló embertársaink megsegítéséért, illetve környezetünk
1219

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, az Önkéntes iroda nyilvántartása, ECA 2005/7/3.
Az országos központ elnevezése: Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis.
1221
Önkéntesek kézikönyve, 9.
1222
Önkéntesek kézikönyve, 9.
1223
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2002, 13, ECA 2002/8/3.
1224
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Imagini 2005 Tükörkép, Raportul de activitate a Centrului de Voluntariat
Caritas Satu Mare – A Szatmárnémeti Caritas Önkéntes Központ éves jelentése, 1.
1220
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kulturáltabbá tételéért. Díjazták Keszler Erzsébetet, az Árpád-házi Szent Erzsébet
Nőszövetség tagját, Pallai Kristófot, a Máltai Segélyszervezet vezetőjét, az Eminescu
főgimnázium önkéntes csoportját, a Reménysugár Kezdeményezés csapatát, az Erdélyi
Kárpát Egyesület szatmári szervezetét, Wielland Ferenc nyugdíjast, Márka Gabriellát és
másokat. Az év legjobb önkéntes szervezőjének járó díjjal Békéssy Erzsébet környezetvédőt
tüntették ki.”1225
A központ önkénteseket toboroz és készít fel a civil szervezetek és állami
intézmények számára, illetve támogatást és tanácsadást biztosít részükre az önkéntesek
menedzselésével

kapcsolatban.

2005

májusában

tizenkilenc

szervezettel

és

tíz

közintézménnyel álltak partnerségi kapcsolatban, melyek lehetőséget kínálnak az
önkénteseknek, hogy számos területen fejtsenek ki tevékenységet: gyermekvédelem,
szociális

problémák,

környezetvédelmi

tevékenységek,

különböző

rendezvények

megszervezése stb.1226
Tevékenységei közül megemlíthetjük az önkéntességet népszerűsítő események és
kampányok szervezését, mint például az Önkéntesek Nemzeti Hete, a Caritas Önkénteseinek
Napja, az Önkéntesek Nemzetközi Napja, versenyek, kiállítások, valamint kiadványok
készítését ebben a témában, melyekről sajtóberkekben is valamennyi alkalommal
beszámolnak.1227
„Egynapos sárerdei kirándulással ülték meg a múlt héten a Caritas szatmárnémeti
Önkéntes Központjának munkatársai az utóbbi évek alatt hagyománnyá vált ünnepüket, a
Caritas Önkéntesek Napját. Ez alkalommal harminckét személy – a központ alkalmazottai és
leglelkiismeretesebb önkéntes segítőik – vett részt itt különböző szabadtéri játékokban,
amelyeket délben közös kolbászsütés, majd tombola követett.” 1228
Az önkéntesség fontossága
Az önkéntesség előnyökkel jár mind a társadalom egészére, mind az önkéntes munkát
vállaló egyénre nézve.1229
Először is, az önkéntesség gazdasági szempontból jelentős hozzájárulást jelent a
társadalom számára, mert abban a néhány országban, ahol az önkéntességről empirikus
1225

SIKE Lajos, Elismerés az önzetlenül segítőknek, in: Romániai Magyar Szó 2003. december 9., 4.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Imagini 2005 Tükörkép, Raportul de activitate a Centrului de Voluntariat
Caritas Satu Mare – A Szatmárnémeti Caritas Önkéntes Központ éves jelentése, 2.
1227
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2005, 16, ECA 2005/8/3.
1228
BÁTHORY Éva, Kirándulással ünnepeltek az önkéntesek, in: Szatmári Friss Újság 2004. július 5.
1229
Egyetemes Nyilatkozat Az Önkéntességről – a LIVE ’90 Párizsi konferencia dokumentuma.
1226
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vizsgálat készült, az önkéntes munka részesedése a GDP-nek1230 mintegy nyolc-tizennégy
százalékát tette ki.
Másodszor az önkéntesség az egyik kulcsterület, amelyen keresztül kifejezésre jut az
állampolgári elkötelezettség, az állampolgárok közötti bizalom és kölcsönösség. Mindennek
továbbépítésével az önkéntesség hozzájárul a társadalmi kohézió és stabilitás erősítéséhez,
Harmadszor, az önkéntesség segíti azoknak az embereknek a társadalmi integrációját,
akik a perifériára szorultak vagy kirekesztettek: például a fogyatékossággal élő sérült
emberek részvétele az önkéntes munkában megváltoztathatja azt a velük kapcsolatos
általános negatív vélekedést (sztereotípiát), hogy a fogyatékossággal élők csupán a gondozás
passzív fogadó alanyai lehetnek. Ehhez hasonlóan, a fiatalok részvétele az önkéntességben
lehetőséget nyújt az önfejlődésükre, és értékes alapot jelent az állampolgárság
gyakorlásához.1231 Az idősek számára az önkéntesség pozitív hatással van az „aktív
öregedés” folyamatára, mert fenntartja és javítja a testi és szellemi kondíciójukat, és
hozzásegíti a friss nyugdíjasokat egy olyan új életforma kialakításához, amelyben már nincs
szerepe a munkahelynek.
Negyedszer, az önkéntesség hozzájárul a munkanélküliek munkaerőpiaci esélyeinek
javításához: az álláskeresőnek az önkéntesség önbizalmat adhat, kapcsolatokat a
munkahelyek hálózatához, és lehetőséget bizonyos piacképes készségek fejlesztésére. Az
önkéntesség új munkahelyek létrehozásához is vezethet azáltal, hogy olyan szolgáltatásokat
teremt, amelyeket a későbbiekben az állam vagy a piac átvesz, és ami addig önkéntesmunka
volt, fizetett állássá változik. Az önkéntesek innovatív és gyors válaszainak köszönhetően
fizetett állások ezrei jöttek létre Európa számos országában.1232
4.5. A Szatmári Caritas anyagi erőforrásai
A 90-es évek elején a keleti tömb országainak társadalmi fejlődésében sok érdekes
tendencia jelent meg, s feltétlenül ezek közé a társadalmi változások közé kell sorolnunk a
„civil társadalom” mint harmadik szektor létrejöttét és dinamikus fejlődését.

1230

Gross Domestic Product.
Programul Dezvoltarea Societăţii Civile 2000 Componenţa 3 – Dezvoltarea Sectorului ONG, Cerere de
Finanţare, Ministerul Finanţelor Publice – Oficiul de Contractare şi Plăţi Phare, ECA 2004/7/3.
1232
Önkéntesség és társadalmi fejlődés. Egyesült Nemzetek Közgyűlése. A Társadalmi fejlődésről és más
kezdeményezésekről szóló világ–csúcstalálkozó eredményének végrehajtására összehívott közgyűlés
különleges ülésszakának előkészítő bizottsága (2000. április 3–14.)
1231
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A non-profit szervezetek kibontakozása jól megkülönböztethető fázisokban zajlott, és
bizonyos szabályszerűségek nyomán a következő általános problémák jelentek meg:
- az emberi erőforrás kérdése
- a pénzügyi források kérdése
- az információs menedzsment kérdése
Az említett három probléma közül a legegzisztenciálisabb kihívást a szervezeti
működés pénzügyi alapjainak biztosítása jelentette.
A non-profit szervezetek sajátosságait kiemelt módon jellemzi a munkaintenzivitás,
mely szempont a non-profit intézmények gazdálkodásában azt jelenti, hogy a költségek nagy
százalékát a személyzeti költségek teszik ki, és így a működési költségek a szervezettől
függetlenül, robbanásszerűen nőnek, ez pedig felveti a megkerülhetetlen finanszírozási
problémákat, a gazdálkodás, az anyagi források megteremtésének, különféle módjainak
ismeretét, mely a szervezet szakmai profiljától eltérő szaktudást és tevékenységet feltételez.
Így a non-profit szervezeteknél egyfajta kettősség jelenik meg: identitásukat tekintve,
törekednek arra, hogy megkülönböztessék magukat a profitorientált vállalkozásoktól,
ugyanakkor a szükséges anyagi háttér és a pénzügyi források biztosítása a nyereségre törekvő
vállalatok professzionalizálódásának folyamatát és a gazdasági keretfeltételekben való
jártasságot kívánta meg.
A Szatmári Caritas is a 90-es években alakult legtöbb szervezethez hasonlóan,
gyakorlati létében a külföldi segélyektől és támogatásoktól függött. A jövő biztosítása
szempontjából az évek során meg kellett teremtenie a saját pénzügyi stratégiáját:
- fundraising
- a helyi és központi állami költségvetésből kapott pénzalapok
- belföldi és külföldi vissza nem térítendő támogatások
- gazdasági tevékenységek (Tirol Kft., gyógyszertárak, bérek)
- működést szolgáló struktúra és anyagi háttér (ingatlanok, állóalap, autópark).
4.5.1. Fundraising
Forrásszerzés, adománygyűjtés, „fundraising” (FR)1233 – a civil szervezetek világában
gyakorta használt kifejezések. E tevékenység során a támogatást igénylő szervezet saját céljai
elérése érdekében támogatókat keres, és kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat ajánl,
1233

Pályázatírás, adománygyűjtés (fundraising): mindazon tevékenységek, amelyek célja pénz gyűjtése a
szervezet vagy a projekt számára.
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illetve épít. A tevékenység keretében a szervezet bizonyítja a saját meglétének
szükségességét, illetve bátorítja tagjait, barátait, támogatóit és másokat, hogy önként
járuljanak hozzá a szervezet fenntartásához.1234
A 90-es évek külföldi forrásainak elapadása, a hazai költségvetés fokozódó
nehézségei és az Európai Unió finanszírozási rendszereinek adminisztratív elvárásai nyomán
terjed a felismerés: a civil szervezetek immár nem „élhetnek meg” tisztán a pályázatok
bűvkörében, más támogatási módok, lehetőségek után kell nézniük. Ugyanakkor a fenti
szavak eleinte legtöbbször negatív szövegkörnyezetben jelentek meg: a témával foglalkozó –
egyre növekvő számú – konferencia, rendezvény visszatérő motívuma, hogy hazánkban még
mennyire fejletlen az adományozás, a filantrópia kultúrája.
Ma már a hazai üzleti világban is terjed a „társadalmi felelősségvállalás” (Corporate
Social Responsibility) fogalma, egyre több cég érzi úgy, hogy tennie kell azért a szűkebb
vagy tágabb közösségért, amelyben tevékenykedik, és ahol hasznát megtermeli, legyen az
önkéntes munka, természetbeni vagy pénzbeli juttatás. Ma legtöbbször még inkább az előző
formát ölti a vállalati felelősségvállalás, az utóbbi téren pedig leginkább azzal találkozunk,
hogy az adakozni szándékozó cégek a társadalmi szükségletek, a köz érdekében
tevékenykedő szervezetek behatóbb ismerete nélkül, ad hoc módon támogatnak egy-egy
számukra szimpatikus célt.1235
A Szatmári Caritas kezdetben nem végzett rendszeres és tudatos fundraising
tevékenységet, csupán alkalomszerűen folyamodott a fundraising forrásokhoz, de felismerve
az idők jeleit és a forráskutatásban rejlő lehetőségeket, egyre konzekvensebben integrálta a
költségvetési stratégiába az aktivitás nyújtotta előnyöket, és oda jutott, hogy képesített
alkalmazottak és csoport foglalkozik ezzel a tevékenységgel, egy iroda keretében, 1997-tel
kezdődően.1236 Minden felelős beosztású munkatárs munkaköri leírása magában foglalta a
PR és fundraising kötelezettséget.
A megvizsgált könyvelőségi nyilvántartások az alább bemutatott módon tükrözik a
fundraising tevékenység eredményeinek alakulását:
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MCLEISH, Barry J., Sikeres marketingstratégiák nonprofit szervezetek részére, Co-Nex, 1997, 16.
ROSATI, Angela, Adománygyűjtési technikák itthon és külföldön, NIOK, Budapest 1997, 34. (Ford. POLYÁK
Ildikó)
1236
Például 1998 és 2005 között a Caritas a következő PHARE-projekteket nyerte meg: 1998: Integretto, 1999:
Intepnet-COOP, 2001: E nevoie de tine, 2002: O societate pentru copii şi părinţi, 2003: Îngrijirea la domiciliu –
soluţia ideală, 2004: Îmbinarea culturilor, împletirea destinelor, 2004: Calitatea – baza dezvoltării durabile şi
competitivităţii organizaţionale, 2005: Szama da noi.
1235

301

1997 – 2,62%1237
1998 – 1,22%1238
1999 – 4%1239
2002 – 8%1240
2003 – 32%1241
2004 – 35%1242
2005 – 36,5%1243
4.5.2. A helyi és központi állami költségvetésből kapott pénzalapok
A helyi és a központi állami szervekkel – polgármesteri hivatalok, megyei tanácsok,
munkaügyi és társadalmi igazgatóságok, megyei tanfelügyelőségek, Fogyatékossággal Élők
Szatmár és Máramaros megyei Területi Felügyelőségei, Munkaügyi és Társadalomvédelmi
Minisztérium,

Egészségügyminisztérium,

Fogyatékossággal

Élőkkel

Foglalkozó

Államtitkárság – folytatott együttműködés révén a Szatmári Caritas évről évre növekvő
tendenciájú

támogatásokra

tett

szert.

Mindezek

az

együttműködések

partnerségi

egyezményekben és szerződésekben öltöttek konkrét formát, s anyagi támogatásokban,
ugyanakkor több minisztérium által is elfogadott akkreditálásokban materializálódott.1244
Románia

nyitottságának

növekedésével

arányosan

fejlődött

az

ország

demokratizálódása is, melynek egyik konkrét és fontos eredménye a törvénykezés
eurokonform jogharmonizációs folyamatának beindulása.1245 Az újabb törvények lehetőséget
1237

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1997,7, ECA 1997/8/3.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1998, 9, ECA 1998/8/3.
1239
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1999, 8, ECA 1999/8/3.
1240
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2002, 14, ECA 2002/8/3.
1241
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2003, 12, ECA 2003/8/3.
1242
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2004, 16, ECA 2004/8/3.
1243
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2005, 2, ECA 2005/8/3.
1244
Mint az előbbiekben már bemutattuk, a Szatmári Caritas közel ötven írásban rögzített partnerségi
szerződéssel rendelkezik.
1245
Ilyen értelemben, a teljesség igénye nélkül utalni lehet a következő törvényekre: Vö. Ordonanţa nr. 70 din
29 august 1994 (republicată) privind impozitul pe profit (actualizată până la data de 1 septembrie 2001.
Emitent: Guvernul; Lege nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social. Emitent:
Parlamentul. Publicat în Montiorul Oficial nr. 363 din 17 decembrie 1997; Ordonanţa nr. 40 din 30 ianuarie
1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.
Emitent: Guvernul. Publicat în Monitorul Oficial nr. 43. din 30 ianuarie 1998; Hotărâre nr. 800 din 30
septembrie 199 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor
romane cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Emitent:
Guvernul. Publicat în Monitorul Oficial nr. 488 din 11 octombrie 1999; Lege nr. 215. din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală. Emitent: Parlamentul. Publicat în Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie
2001.
1238
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nyitottak az állam és a civil társadalom egyre szélesebb körű kooperációjára, valamint
egészséges módon favorizálták a szociális tevékenységet végző nemkormányzati szerveket.
A Caritas Szervezet figyelmesen követte a Romániában gyakran változó törvényeket, hogy
élhessen

a

törvények

által

nyújtott

optimálisabb

gazdálkodási

és

finanszírozási

lehetőségekkel. A Caritas megpróbált kidolgozni egy olyan együttműködési rendszert a helyi
hatóságokkal, mely során szoros kapcsolat alakult ki a Szatmár és Máramaros megyei
tanfelügyelőségekkel, s amelyek a Szervezet óvodáinak és betűvetési tanfolyamainak
alkalmazottai és oktatói számára biztosítják a személyzeti költségeket. Ugyanilyen jó az
együttműködés a Munkaügyi és Társadalmi Szolidaritási Igazgatósággal, valamint a
Fogyatékossággal

Élők

Területi

Felügyelőségével.

Huszonkilenc

Caritas-projektet

finanszíroz részben a Munkaügyi és Társadalmi Szolidaritás Minisztérium az ide vonatkozó
34/1998-as törvény alapján.1246
A helyhatóságokkal történő kapcsolattartás fontos szerepet tölt be a Szervezet
életében, és hosszú távon sok társadalmi probléma oldható meg, vagy legalábbis enyhíthető a
helyi közösségek bevonásával és összefogásával. Egyes esetekben a helyi hatóságok
épületeket biztosítottak a Caritas szociális intézményei számára. Más esetekben a helyi
szervek fedezik a Caritas intézményei működési költségeinek egy részét is. A szakmai
kooperáció

azonban

még

fontosabb,

mint

a

jelenleg

létező

kapcsolattartás.

A

megyeszékhelyen működő hatóságokkal információcsere-folyamat alakult ki a lokális
szociális helyzeteket illetően, így a Szervezet szociális dolgozói az említett hatósági
szervekkel egyetemben, számos problémára találtak gyakorlati megoldást.
Egyes esetekben a hatóságokkal folytatott párbeszéd közös stratégia kidolgozásában
nyilvánult meg a közösségi gondokat illetően. A Caritas mint non-profit szervezet és a helyi
hatóságok együttműködése mindkét részről tanulást kíván meg, s az évek során – túllépve a
kezdeti gyanakvásokon – kölcsönös bizalom légköre alakult ki ebben a viszonyban. A
létrejött dialógus és a kialakult együttműködés fontos lépés a jövőre nézve a problémamegoldás tekintetében. Az állami költségvetésből kapott támogatások egyelőre kis százalékát
képezik a Szervezet költségvetésének, mégis, meghatározó a tekintetben – melyet

a

tapasztalat is bizonyít –, hogy az állami szervek növekvő felelősségtudattal rendelkeznek a

1246

Vö. Legea nr. 34. din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Emitent: Parlamentul.
Publicat în Monitorul Oficial nr. 29 din 27 ianuarie 1998.
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közösségükkel szemben, és ha az általános gazdasági helyzet jobbra fordul, remélni lehet,
hogy az állami intézményektől kapott segítség is növekedni fog.1247
A legnagyobb kvóta az állami költségvetésből érkezik a forrásokat illetően, mely a
Munkaügyi és Társadalmi Szolidaritási Minisztérium

keretén belül, másrészt pedig a

tanügyön keresztül valósul meg. Bár a helyi hatóságok hozzájárulása egyelőre – objektív
okokból – szerénynek mondható, mind nagyobb érdeklődés mutatkozik ezek részéről a
szociális problémák közös megoldására.1248
1997 – 0,15%1249
1998 – 0,63%1250
1999 – 5%1251
2002 – 12%1252
2003 – 17%1253
2004 – 13%1254
2005 – 12,60%1255
4.5.3. Belföldi és külföldi vissza nem térítendő támogatások
Kezdetben a külföldi kapcsolatok voltak az igazán meghatározó jellegűek a tapasztalatcsere és a finanszírozás szempontjából egyaránt, míg a belföldi partnerségi viszonyok
kiépítésére csak a későbbi idők folyamán került sor.
Az éves beszámolókban rendszeresen megjelenített felsorolások mind a külföldi,
mind a belföldi partnerségek alakulását jelzik:1256
1998

- külföld: 39

- belföld: 5

1999

- külföld: 46

- belföld: 8

2000

- külföld: 44

- belföld: 22

2001

- külföld: 44

- belföld: 22

2002

- külföld: 51

- belföld: 31

1247

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2001, XV, ECA 2001/8/3.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2000, 2, ECA 2000/8/3.
1249
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1997, 7, ECA 1997/8/3.
1250
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1998, 9, ECA 1998/8/3.
1251
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1999, 8, ECA 1999/8/3.
1252
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2002, 14, ECA 2002/8/3.
1253
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2003, 12, ECA 2003/8/3.
1254
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2004, 16, ECA 2004/8/3.
1255
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2005, 2, ECA 2005/8/3.
1256
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Éves beszámolók 1998-2005 között, ECA 8/3.
1248
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2003 - külföld: 59

- belföld: 33

2004

- külföld: 56

- belföld: 41

2005

- külföld: 77

- belföld: 41

Az 1994-ben megjelent szponzorizálási törvény1257 új lehetőséget és lendületet adott a
profit és non-profit szektor együttműködésének. A törvény meghatározza a szponzorizálás
fogalmát mint olyan tevékenység, mely a szponzor és a haszonélvező között megkötött
szerződés alapján zajlik, a felek megegyeznek a pénzügyi eszközökről és anyagi javakról,
amelyeket támogatásként felajánl az adományozó, valamint a szponzorizálás időtartamáról.
A törvény szövegében benne

foglaltatik,

hogy anyagi javakban megnyilvánuló

szponzorizálás esetén, ezek felértékelésre kerülnek a szerződés alapján az átadáskor
megállapított valós értékükkel. Bármely magán- vagy jogi személy lehet szponzor, a
törvényes keretek közt. A szponzorizálást élvezők olyan Romániai székhelyű közhasznú jogi
személyiségek lehetnek, amelyek humanitárius, filantróp, kulturális, művészeti, nevelő,
tudományos,

vallási,

sport-

vagy

emberjogi,

polgári

nevelési,

környezetvédelmi

tevékenységet űznek vagy szándékoznak folytatni. Magánszemélyek is részesülhetnek
szponzorizálásban, ha tevékenységüket valamely közhasznú szervezet elismeri és
támogatásra érdemesként ajánlja.
Az alábbiakban szemléltetjük a külföldi és belföldi támogatásoknak az alakulását a
könyvelőségi adatok tükrében:
1998 –

külföld 17,84%

- belföld 0,13% 1258

1999 –

külföld 31%

- belföld 1%1259

2002 –

külföld 39%

- belföld 1%1260

2003 –

külföld 49%

- belföld 2%1261

2004 –

külföld 45%

- belföld 3%1262

2005 –

külföld 51%

- belföld 2,3%1263

1257

Vö. Legea Nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponzorizarea. Emitent: Parlamentul. Publicat în Monitorul
Oficial Nr. 129 din 25 mai 1994.
1258
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1998, 9, ECA 1998/8/3.
1259
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1999, 8, ECA 1999/8/3.
1260
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2002, 14, ECA 2002/8/3.
1261
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2003, 12, ECA 2003/8/3.
1262
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2004, 16, ECA 2004/8/3.
1263
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2005, 2, ECA 2005/8/3.
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4.5.4. Gazdasági tevékenységek (Tirol Kft., gyógyszertárak, bérek)
Tirol Kft.
A fundraising tevékenység adaptációja elkerülhetetlen a non-profit szektoron belül a
finanszírozási kihívások megoldása érdekében és így a pénzügyi források identifikálása
kreativitást és felxibilitást igényel, ezért időnként a non-profit szervezetek specifikus vonásai
keverednek a gazdasági vállalkozások jellemzőivel. Másrészről, az anyagi források
felhasználására is egyre szigorúbb szabályok érvényesek és ezáltal fontossá vált a tevékenység és a gazdálkodás dokumentálása, a beszámolók és elszámolások transzparenciája.
A Szatmári Caritas tizenöt éves működése alatt lehetőségei szerint rendszeresen
kezelte a közösség szociális kihívásait, megőrizte a Szervezet flexibilitását és folyamatosan
egyeztette szolgáltatásait a felmerült igényekkel.
Az eredmények megvalósítása nem lett volna lehetséges a támogató partnerek anyagi
segítsége és az önkéntesek munkája nélkül. Az intézmények infrastrukturális beruházásai
elsősorban a külföldi támogatók adományai nyomán jöttek létre, ezek fenntartása viszont
mind nagyobb és nagyobb emberi és anyagi erőforrások azonosítását igényelte, s ez a két
szempont a Szervezet prioritásai közé tartozott.1264
A Caritas Szervezet önfenntartása érdekében többlépcsős gazdasági koncepció
készült.1265 Mivel a szociális és a gazdasági tevékenységek működési mechanizmusai
lényegükben különböznek egymástól, ezért a két tevékenységi területet is radikálisan
elhatárolták egymástól.
A gazdasági tevékenységek törvényes keretek között való bonyolítása érdekében a
Szatmári Caritas 1991-ben létrehozta a TIROL COM SRL elnevezésű korlátolt felelősségű
társaságot. 1266
A könnyebb ügyintézés és egyszerűbb adminisztráció érdekében ez a tevékenység
Nagybányán a KARTIROL, Felsővisón pedig a VICOMTIR Kft. keretében zajlott.1267
A bemutatott időszak alatt a TIROL COM Kft. a következő gazdasági
tevékenységeket folytatta:
- kereskedelem
1264

A Szatmárnémeti Caritas Szervezet finanszírozási stratégiája, in: II. Civil Fórum 2000 – A civil szféra
szerepe a közösségfejlesztésben, 2000. május 5-6., Kolozsvár, ECA 2000/8/5.
1265
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Wirtschaftstätigkeit der Caritas, Satu Mare, 20.11.97. ECA 1997/8/5.
1266
A vállalkozás a Szatmári Kereskedelmi Kamaránál a J 30-142/1991-es iktatószámot kapta.
1267
E két cég tevékenységi profilja kereskedelem, termelés és szolgáltatás, 1999-ben alapították őket
nagybányai, illetve felsővisói székhellyel.

306

- tolókocsigyártó és javító műhely
- mezőgazdasági tevékenység
- malom
- pékség
- fogyatékossággal élő dolgozókat foglalkoztató varroda
A Szatmári Caritas részvényessé vált a nagykárolyi Gloria Pharm és a szatmári
Qualitas gyógyszertáraknál.
A Szatmári Caritas által alapított kereskedelmi társulások:
Elnevezés
SC Tirol Prod
Com SRL
SC Qualitas
SRL

Alapítás
éve
1994
1994

SC Gloriafarm
SRL

1998

SC Kartirol
SRL
SC Vicomtir
SRL

1999
1999

Tevékenységi
terület
Kereskedelem,
termelés, szolgáltatás
Gyógyszerészeti
termékek
forgalmazása
Gyógyszerészeti
termékek
forgalmazása
Kereskedelem,
termelés, szolgáltatás
Kereskedelem,
termelés, szolgáltatás

Cím
Szatmárnémeti,
Lükő Béla u. 15.
Nagykároly,
Somes u. 2.

Számviteli
kód
R6593837
R7033650

Szatmárnémeti,
Careiului u. 1-3.

R10990657

Nagybánya,
Cosbuc u. 38.
Felsővisó, Tudor
Vladimirescu u. 8.

R12361106
R12447216

Egyes ingatlanok bérbeadása ugyancsak gazdasági megfontolások alapján történt,
melyek haszna szintúgy a Szervezet önfenntartását volt hivatott biztosítani.
Kereskedelem
A kereskedelmi üzletág időben az első – 1991-ben indult – és jelentőségét tekintve a
legfontosabb, mely az adományként kapott segélyszállítmányok egy részét értékesítette1268,
az

adományozó

partner

jóváhagyásával.

1268

Az

értékesítésből

származó

összegeket

Ezt a tevékenységet a 4/1992-es kormányhatározat hagyta jóvá. Hotărârea GuvernuluiRomâniei nr. 4. din 8
ianuarie 1992 privind regimul unor bunuri provenite din ajutoare şi donaţii cu caracter umanitar. Publicată în
M. Of. Nr. 13 din 5 februarie 1992. Guvernul României hotărăşte: Art. 1. — Bunurile provenite din ajutoare sau
donaţii cu caracter umanitar, primite din import de organizaţii sau asociaţii caritative, scutite de la plata taxelor
vamale de import în condiţiile prevăzute la art. 3. lit. c) din Hotărîrea Guvernului nr. 1194/1990 şi art. 5 din
Hotărîrea Guvernului nr. 673/1991, se pot comercializa în limita de pînă la 10% din valoarea ajutoarelor sau
donaţiilor, rămînînd scutite de plata taxelor vamale de import. Art. 2. — Veniturile obţinute din comercializare
se vor utiliza exclusiv în scopuri umanitare şi cor fi evidenţiate distinct în situaţia financiară a organizaţiilor sau
asociaţiilor de caritate. + a profitadó szociális tevékenységek finanszírozására - Ordonanţa privind imp. Pe
profit L70/1994 – 1998-ban eltörölték.
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visszafordították a szociális tevékenység szubvencionálására. Idővel váltakozó módon az
üzlethálózat hazai árut is forgalmazott és kibővült egy raktárrendszerrel is, ahol nagybani
kereskedés folyik.1269 Az önfenntartás szempontjából nélkülözhetetlen üzleti tevékenység,
konkrétan a segélyáruk egy részének az értékesítése az imázs szempontjából negatív
kihatással bírt.1270
Tolókocsigyár
A kommunista diktatúra idején sokan fordultak a nyugati nemzetközi segélyszervezetekhez (Vöröskereszt, Caritas stb.) hiányzó életmentő gyógyszerek, gyógyászati
eszközök és különféle segédeszközök beszerzése reményében. A 89-es változásokat
követően a határok megnyíltak, a kommunikáció, levelezés akadálymentessé vált, és így
tömegével érkeztek a nyugati segélyszervezetekhez a különféle kérések. A fogyatékossággal
élő mozgássérült személyek vagy azok hozzátartozói gyakran fordultak a Caritashoz is
tolókocsi, járóka és egyéb segédeszközök beszerzésének ügyében. Mivel Nyugaton az
ügyintézésnek magas a személyzeti költségvonzata, a növekvő postaköltségek megdrágították az amúgy sem olcsó nyugati gyártmányú termékeket, és így a segélyként érkező
segédeszközökkel messze nem lehetett kielégíteni a jelentkező hazai igényeket, ezért történt
a Német Caritas Szövetség (DCV) részéről a felkérés a Szatmári Caritas Szervezethez, hogy
a 22 milliós Romániában is hozzanak létre egy tolókocsikat és mozgást/járást segítő
eszközöket (tolószék, járóka, kézhez illeszthető mankóbot) gyártó és javító műhelyt.1271
A Szatmári Caritas így németországi támogatással egy saját tolószékgyártó és javító
műhelyt hozott létre, mely vállalkozás 1994-től működött a piaci törvények mechanizmusa
szerint. A műhely beépített összfelülete 500 négyzetméter, huszonkét szakképzett munkást
foglalkoztatott, korszerű gépparkkal rendelkezett, termékeit pedig belföldi használatra és
külföldi megrendelésekre gyártotta. A fogyatékossággal élők helyzetét könnyítendő,
Nagybányán is működött egy tolókocsijavító egység.1272 Néhány év emúltával piaci és

1269

CHANDLER, W. John, dr., Beszámoló a SC TIROL PROD COM SA működéséről a Szatmárnémeti Caritas
részére, a British Executive Service Overseas megbízásából, Szatmárnémeti, Románia, 1997 július, 21.
1270
Szinte minden olyan személynek, csoportnak, intézménynek megkérdőjeleződött a jóhiszeműsége és
becsületessége, amelyik 1989 után az „osztásba” bekapcsolódott. In: SYNCHRON-FÜZETEK 1., Egyház a
társadalom szemszögéből, Etnos Alapítvány, Julianus Alapítvány, Szent Ferenc Alapítvány, 1994, 37.
1271
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung, ECA 1994/2/1.
1272
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung, ECA 1996/2/1.
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konkurenciális gondok jelentkeztek, valamint a társadalombiztosítás működésének hiánya és
a külföldi rendelések elmaradása a műhely fokozatos reprofilálásához vezetett.1273
Mezőgazdasági géppark
A kommunizmus bukása nyomán – mindenféle koncepció nélkül – felszámolták a jólrosszul működő MTSZ-eket. Az egykori birtokosok visszakaphattak max. 10 ha földet,1274 a
földművelő gépeket viszont az állam megtartotta magának. A megfelelően képzett, fiatal
munkaerő hiánya, a „nadrágszíj-parcella gazdálkodás”, valamint a technikai dotáció és
fizetőképes piac hiánya csődbe vitte az amúgy is gyengélkedő román mezőgazdaságot. A
kiszolgáltatott gazdák megsegítésére a romániai egyházmegyei Caritas-szervezetek sok
helyen hoztak létre nyugati segítséggel mezőgazdasági gépparkot. Ugyanezt tette a Szatmári
Caritas is, mikor Kálmándon a környéken élő elöregedett gazdák megsegítésére gépparkot
hozott létre hat állandó és tizenhat szezonális alkalmazottal, mely tevékenység a segítés
mellett a Caritas számára természetesen bevételi forrást is jelentett.1275
Malom
Az Innsbrucki Caritas anyagi és szakmai támogatásával a mezőgazdasági
szolgáltatások meghosszabbításaként Kaplonyban új épületben és újonnan feljavított, jó
állapotú osztrák gépekkel 1997 márciusában elkezd működni a malom1276 napi 24 tonna
búzaőrlési kapacitással.1277 A közelgő európai uniós csatlakozás azonban a nagyvállalatok
piaci térhódítását is jelentette, a kisvállalkozások és kisüzemek kárára. A tendenciát
felismerve, a Caritas a malmot még idejében eladta.

1273

CHANDLER, W. J., dr., Beszámoló a SC TIROL PROD COM SA működéséről, ECA 1997/9/1. 14-15.; Vö.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Jegyzőkönyv, 1997.02.07. a megbeszélés tárgya a Pékség tevékenysége, ECA
1997/9/1.
1274
Vö. Lege nr. 18 din 19 februarie 1991. Legea fondului funciar. Emitent: Parlamentul. Publicat în Monitorul
Oficial nr. 37 din 20 februarie 1991.
1275
CHANDLER, W. J., dr., Beszámoló a SC TIROL PROD COM SA működéséről, 9-10., ECA 1997/9/1.; Vö.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Jegyzőkönyv 1997 február 7 – a megbeszélés tárgya a mezőgazdasági
tevékenység, ECA 1997/9/1.
1276
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung, ECA 1997/9/1.
1277
CHANDLER, W. J., dr., Beszámoló a SC TIROL PROD COM SA működéséről, 10-13, ECA 1997/9/1.
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Pékség
A mezőgazdaság, a malom és a pékség összefüggő tevékenységet mutatnak, egymást
kiegészítik. Az 1994-ben Szatmáron létrehozott pékség elsődleges feladata a kiterjedt saját
szociális intézmények ellátása, valamint a nyereség biztosítása a szociális kiadások
fedezésére.1278 „A pékség jól működő üzletág, mely jó termékeket állít elő. Erős, noha nem a
legerősebb pozíciót foglalja el a helyi piacon, és tovább fog nyerni más partnereket azáltal,
hogy megnöveli a külső huszonhárom üzlet számát. A felszerelések jó állapotban vannak, és
minden jel arra mutat, hogy több gépet fognak használni. A gépek használati ideje kb. húsz
évre van becsülve. Lehetőség nyílik a teljesítmény növelésére a három műszakos munka
bevezetésével.”1279 A napi kapacitás 1 tonna kenyér, s így például az 1996-os év termelése a
péksütemények mellett 226 748 kg kenyér volt.1280
Varroda
A szocialista gazdaság átstrukturálásával ugrásszerűen nőtt a munkanélküliek száma.
A munkahelykeresés a felnőtt fogyatékossággal élők egzisztenciális gondjává vált, hisz alig
voltak olyan egységek, gyárakban, üzemekben, műhelyekben, melyek az ő foglalkoztatásukra alkalmasak lettek volna. A nyolc fogyatékossággal élő személy foglalkoztatására
berendezett varroda jelzésértékű lépés volt.1281
4.5.5. Működést szolgáló struktúra és anyagi háttér (ingatlanok, állóalap, autópark)
A háttérstruktúrák közé tartoznak az ingatlanok, az épületek és a hozzájuk tartozó
telkek, az eszköztár, bútorzat, felszerelés, és a szállítási eszközök (gépjárművek), a
belföldi1282 és külföldi1283 szállítmányozásra, és egy gépkocsijavító műhely.1284 Az
ingatlanok, valamint állóeszközök száma és lejben kifejezett értéke természetszerűleg
1278

CHANDLER, W. J., dr., Beszámoló a SC TIROL PROD COM SA működéséről, 14, ECA 1997/9/1.
CHANDLER, W. J., dr., Beszámoló a SC TIROL PROD COM SA működéséről, 14, ECA 1997/9/1.
1280
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Jegyzőkönyv, 1997. február 7., a megbeszélés tárgya a PÉKSÉG
tevékenysége, ECA 1997/9/1.
1281
A fogyatékossággal élő személyeket foglalkoztató varroda 1993-tól 2004-ig működött.
1282
A szociális tevékenységek többségének szállítási vonzata is volt, melyek számszerű alakulását a soron
következő táblázatok érzékeltetik.
1283
A segélyek külföldi beszállítását a Caritas több éven keresztül saját tehergépkocsikkal oldotta meg.
1284
Az egyházmegyét behálózó szociális tevékenység adekvát mobilitást követelt meg. A szükséges mobilitás
és szállítási igény biztosítására a Caritas megfelelő gépkocsiparkot és saját autójavító műhelyt hozott létre.
1279
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változott az évek során, újak beszerzése, a régiek esetleges eladása, valamint az infláció
következtében.
Az ingatlanok és a hozzá tartozó telkek értéke lejben az 1998-2005-ös időszakban:1285

1998

Épületek
(RON)
230 558

Telkek
(RON)
13 751

Összesen
(RON)
244 309

1999

603 241

13 801

617 042

378 656,2

2000

785 535

13 801

799 366

400 569,2

2001

813 529

13 801

827 330

317 875,0

2002

846 128

13 801

859 929

275 131,0

2003 4 137 777

13 801

4 151 578

1 105 440,5

2004 4 174 587

21 801

4 196 388

1 035 324,3

2005 4 206 330

21 801

4 228 131

1 166 883,7

Év

Érték euróban
244 571,9

A Caritas intézményeiben található eszköztár leltári értéke az 1998-2005-ös
időszakban:1286

Év

Felszerelés,
eszközök,
szerelvények
(RON)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

91 887
149 056
153 841
182 318
210 602
368 777
870 816
933 796

1285
1286

Mérő,
ellenőrző,
szabályozó
berendezések
(RON)
20 408
29 226
96 938
107 270
125 809
128 909
203 120
218 328

Eszközök,
bútorzat,
felszerelés
(RON)

Összesen
(RON)

Érték
euróban

33 080
56 375
103 608
104 834
123 736
122 932
120 025
129 080

145 375
234 657
354 387
394 422
460 147
620 618
1 193 961
1 281 204

145 531,4
144 000,4
177 586,4
151 544,0
147 222,3
165 251,9
294 571,6
353 587,9

A közölt adatokat az 1998-2005 közötti éves hivatalos pénzügyi mérlegek tartalmazzák.
Az értékek ugyancsak a hivatalos éves pénzügyi mérlegekből származnak.
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A Caritas tulajdonát képező szállítóeszközök száma és nyilvántartási értéke:1287

Év

Szállítóeszközök
száma

Szállítóeszközök
értéke
(RON)

Érték
euróban

1998

89

123 732

123 865,1

1999

88

133 469

81 905,0

2000

74

158 948

79 650,2

2001

86

175 924

67 593,1

2002

74

399 524

127 826,2

2003

68

795 380

211 785,8

2004

56

1 130 419

278 894,6

2005

61

1 218 955

336 408,4

Magától értetődő, hogy a Szervezet költségvetését mindenkor nagymértékben
befolyásolják a romániai társadalmi események, a hazai gazdasági fluktuáció és
makroekonómiai szintű változások, a törvénykezésben történő módosítások, az infláció, a
valutaárfolyam1288, a váratlan természeti katasztrófák stb.

1287

Az értékek szintén a hivatalos éves pénzügyi mérlegekből származnak.
A régi román lej (ROL) és a valutaárfolyamok alakulása 1990-2005 között (A Román Nemzeti Bank
adatai):
Év
USD
EUR (1998 dec.31-ig ECU)
1990
21,56
1991
76,47
87,81
1992
307,95
400,00
1993
760,05
884,60
1994
1655,09
1967,14
1995
2033,28
2629,51
1996
3082,60
3862,90
1997
7167,94
8090,92
1998
8875,55
9989,25
1999
15332,93
16295,57
2000
21692,74
19955,75
2001
29060,86
26026,89
2002
33055,46
31255,25
2003
33200,07
37555,87
2004
32636,57
40532,11
2005
29136,55
36234,38

1288
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Befejezésként a Caritas szociális intézményrendszerét kiszolgáló financiális szupport
bemutatásával szeretnénk érzékeltetni a Caritas gazdasági potenciáljának alakulását:1289

Érték euróban

1998

Éves költségvetés
(RON)
1 068 488

1999

1 670 109

1 024 885,2

2000

4 413 870

2 211 828,6

2001

3 884 943

1 492 665,0

2002

5 266 180

1 684 894,5

2003

6 350 567

1 690 965,2

2004

6 286 901

1 551 091,4

2005

6 697 784

1 848 461,0

Év

1289

1 069 637,8

Az értékek ugyancsak a hivatalos éves pénzügyi mérlegekből származnak.
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5. A SZATMÁRI CARITAS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEI
1990–2005 KÖZÖTT
5.1. Szociális intézmények gyermekek és fiatalok számára
5.1.1. A gyerekekre vonatkozó kérdések globális áttekintése
„The most perverse form of denial of child rights is poverty, because poverty makes it
impossible to satisfy those needs that are basic rights” — mondja Tereza Albenez UNICEFszakértő.1290
Kofi Annan – 1997-2007 között az ENSZ-főtitkára – kijelenti: „No one is born a
good citizen; no nation is born a democracy. Rather, both are processes that continue to
evolve over a lifetime. Young people must be included from birth. A society that cuts off
from its youth severs its lifeline.”1291
Ami a legkiszolgáltatottabb csoportokkal történik, az a társadalom tükre. A
gyermekek nem tudnak dönteni a saját sorsukról, mások, a felnőttek, a felnőtt világ
intézményei teszik ezt, és a változtatás eszközeivel sem a gyermekek rendelkeznek.1292
A gyermekek életszínvonala és jóléte az európai országokban a második világháború
óta eltelt időszakban ugyan jelentősen javult, de a gyermekes családok támogatásának
rendszere közel sem volt olyan hatékony, mint például az időskorhoz kapcsolódó ellátásoké.
A gyermekszegénység és a gyermekes családok jövedelmi egyenlőtlenségei az utóbbi
évtizedekben folyamatosan növekednek.1293
Az UNICEF egy korábbi, 1996-os felmérése szerint a legrosszabb helyzetben a
korábbi Szovjetunió tagállamaiban vannak a gyermekek, majd Bulgária és Románia
következik.1294

1290

„A gyermeki jogok elutasításának legperverzebb formája a szegénység, mert a szegénység teszi lehetetlenné
az alapvető jogok közé tartozó szükségletek kielégítését.” ALBENEZ, Tereza, in: CASTLE, Caroline, For every
child, UNICEF, Phyllis Fogeman Books, 2000, 5.
1291
„Senki sem születik jó állampolgárnak, ahogy egyetlen államban sincs magától értetődő demokrácia. Sokkal
inkább igaz az, hogy mind a kettő folyamat, amely egy életen át keresztül tart és fejlődik. A fiatalokat
születésüktől kezdve be kell vonnunk ebbe a folyamatba.” ANNAN, Kofi, in: COMPASS, A Manual on Human
Rights Education with Young People, Council of Europe, Strasbourg 2002, 3.
1292
DARVAS Ágnes–TAUSZ Katalin, Gyermekszegénység és családtámogatások. Szociálpolitikai válaszok a volt
államszocialista országokban, in: Szocháló, 2004. július 28.
1293
CORNIA, Giovanni Andrea–DANZIGER, Sheldon, Child poverty and deprivation in the industrialized
countries, l945-1995, Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford–New York 1997, 23.
1294
DAN, Adrian-Nicolae, Standardul de viaţă al colectivităţii şi bunăstarea copilului, in: ZAMFIR, C. (Szerk.),
Pentru o societate centrată pe copil, Alternative, Bucureşti 1997, 21–28.
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Az egyes közép- és kelet-európai országok jövedelmi adatai azonban azt is mutatják,
hogy a gyermekes családoknak és a gyermekeknek a népességen belüli arányukhoz képest
többszörösen nagyobb az esélyük az elszegényedésre, mint a társadalom más rétegeinek. A
szegénység növekedésének legfontosabb háttértényezői a foglalkoztatottak számának
csökkenése, a munkanélküliség növekedése, a tartós munkanélküliség megjelenése, a jelentős
infláció, a szociális transzferek értékvesztése és a reáljövedelmek csökkenése. A
családtámogatásokra fordított kiadások a GDP-hez viszonyítva minden volt államszocialista
országban éppen abban az időszakban csökkentek, amikor a szociális biztonság elemei
megrendültek. Ma több gyermek él szegénységben, mint 1989-ben, még a jobb helyzetű
országokban is.1295
Minden volt államszocialista országban igaz: a szegénység által érintett csoportok
között első helyen a gyermekek találhatóak, s minél fiatalabb a gyermek, annál erősebb a
szegénység kockázata. A szegénység nem egyszerűen az alapvető szükségletek
kielégítéséhez elengedhetetlenül szükséges források hiánya. „Szegénység az is, ha emberekembercsoportok nem érik el a társadalomban elfogadottnak ítélt életszínvonalat,
életminőséget, ezért kizáratnak megszokott, hétköznapi tevékenységekből, megfosztatnak a
teljes társadalmi részvétel lehetőségétől. A szegénység nem csupán jövedelemhiány.
Jogfosztottság, hatalomnélküliség, kitaszítottság, az emberi méltóság elvesztése.”1296
Bár a szegény gyerekek többsége különböző okokból szegény családokban él, óriási
azoknak a száma is, akik ma is család nélkül, részben vagy teljesen az utcán élnek,
mindannak ellenére, hogy 1979-ben az ENSZ szervezeteinek irányításával világméretű
kampányt szerveztek a nemzetközi gyermekév programjainak támogatására, hogy az 1989ben elfogadott Gyermeki Jogok Konvencióját rövid időn belül 130 ország – köztük Románia
is – ratifikálta1297, s hogy 1990-ben egy „Gyermek-Csúcs” világkonferenciát is rendeztek a
gyerekek sorsát jobbítani kívánó nemzeti cselekvési programok elfogadtatása céljából.1298
Az ENSZ 1989. évi Egyezménye alkotja a gyermekjogokra vonatkozó általános jogi
keretet.

1299

Az aláíró államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy tiszteletben tartják a

gyermekek Egyezménybe foglalt jogait, és garantálják azokat, a jogok alanyára vonatkozó
1295
1296

UNICEF, Children at Risk in Central and eastern Europe: Perils and Promises, Geneva 1997, 2.
TAUSZ Katalin–CZIKE Klára, Gyorsjelentés a szegénységről, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest 1996,

45.

1297

Vö. Lege nr. 18 din 27 septembrie 1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului
Republicat în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 314 din 13 iunie 2001.
1298
KECSKEMÉTI Edit, Mulasztások és elszalasztott lehetőségek, in: Szocháló, 2003. május 19.
1299
A Gyermek Jogairól szóló 1989. évi ENSZ Egyezmény alapelvei, in: Új Ember, 2001.06.17, 1.
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minden, faji, bőrszínt, nemi, nyelvi, vallási, politikai vagy más meggyőződést, nemzeti,
etnikai, társadalmi eredetet, a jogalany anyagi helyzetét, születését vagy cselekvőképtelenségét illető diszkrimináció nélkül. Minden gyermeknek alapvető joga van az életre, a
fejlődésre, névre, valamely ország állampolgárságának megszerzésére, saját identitásra és
minden más alapvető emberi jog és szabadság gyakorlására. Minden gyermeknek joga van a
gazdasági kizsákmányolás elleni állami védelemre és arra, hogy ne kényszerítsék őt olyan
munkavégzésre, amely kockázatokkal jár, és negatív hatással lehet neveltetésére,
egészségére, szellemi, lelki és szociális fejlődésére. Ennek érdekében az aláíró államoknak
kötelessége egyrészt olyan jogi, közigazgatási, szociális és nevelési intézkedéseket bevezetni,
amelyek biztosíthatják az Egyezményben előírt jogok megvalósulását, másrészt olyan módon
kell átalakítaniuk a belső családjogi, polgári jogi, munkajogi, illetve bármely más jogághoz
tartozó hatályos rendelkezéseket, hogy azok megfeleljenek az Egyezmény normáinak.
A gyermekjogi konvenció elfogadása és alkalmazása egyelőre még nem nevezhető
általános jelenségnek, bár a világ országainak elsöprő többsége aláírta és saját törvényei közé
emelte azt. Az EU bírálatait figyelmen kívül hagyva, maga a legnagyobb világhatalmat
jelentő Amerikai Egyesült Államok sem tartozik az aláíró országok közé.
Az utcagyerekek problémái azért is nagyon súlyosak, mert egyrészt leképezik a
szegénység okozta problémákat – az egészségügyi ellátás, az oktatásban való részvétel
hiányát és ennek rövid és hosszú távú következményeit, valamint az éhezés és a
hajléktalanság meganynyi szociális veszélyét –, másrészt pedig a gyerekek személyes és
gazdasági kiszolgáltatottságából következő ezernyi, az életüket közvetlenül is fenyegető
ártalom tetézi ezeket a nehézségeket.1300
Egy ENSZ-statisztika szerint a világon jelenleg több mint 150 millió utcagyerek él –
legtöbbjük a harmadik világ gazdaságilag igen rossz helyzetben levő országaiban –, és
számuk napról napra növekszik.1301
Az UNICEF szakértői az utcagyerekeket három nagy kategóriába sorolják:
Az első – és legnagyobb – csoportba a veszélyeztetett gyermekek tartoznak, akik
nagyon szegény városi családokban élnek, és ők adják az utcagyerekek állandó
utánpótlásának forrását.
A második csoportba az „utcán csellengő gyermekek” tartoznak, akik napjukat az
utcán töltik, de van családjuk, tehát éjszakára haza tudnak menni valahova. Az utcára
1300
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dolgozni járnak, s így segítenek kiegészíteni a család jövedelmét. Cipőt pucolnak, autót
mosnak, csomagot cipelnek, újságot, rágógumit, cigarettát árulnak vagy lopnak.
A harmadik csoport az utcagyerekeknek mintegy öt–tíz százalékát teszi ki, ők
ténylegesen hajléktalanok, nincs otthonuk, családi és rokoni kapcsolataik megszűntek. Árva,
elhagyott vagy kidobott gyermekek, avagy olyanok, akik végleg megszöktek az otthoni
bántalmazás elől. Ezeknek a gyermekeknek az élete tele van tragédiával: az elviselhetetlen
szegénységgel, az alkoholista vagy bűnöző szülők brutalitásával – csupa olyan dologgal,
amelyeknek egyetlen gyermek életében sem volna szabad soha előfordulniuk.
Az utóbbi két évtized során főleg szociológiai szempontból mérték föl az
utcagyerekek helyzetét, lélektani kutatást alig folytattak. Annyi azért nyilvánvaló, hogy
ezeknek a gyermekeknek éppen azokat az éveit teszi tönkre a társadalom, amelyekben az
emberhez méltó élet szabályait kellene elsajátítaniuk, és képezniük kellene magukat, hogy
esélyt szerezzenek a boldogulásra. Ezek a gyermekek azok, akik gyakran tízévesen vagy még
fiatalabb korukban kerülnek ki az utcára, ott persze elsajátítanak valamiféle szabályrendszert,
csakhogy az nem annyira a társadalomba való beilleszkedésre, mint inkább a szembenállásra,
olykor egyenest a bűnözői „karrierre” készíti fel őket.1302
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal által kidolgozott, a gyermekmunka legsúlyosabb
formáit tiltó és a kiküszöbölésüket célzó azonnali összefogást sürgető 1999. évi 182. számú
egyezményt Románia már néhány hónappal később, 2000 novemberében ratifikálta.1303
A nemzetközi norma értelmében gyermeknek tekintendő és az Egyezmény hatálya alá
esik minden tizennyolc év alatti személy. A gyermekmunka legsúlyosabb formái közé
sorolandó a rabszolgaság és kényszermunka, a prostitúcióra való kényszerítés, illegális
tevékenységre való toborzás, illetve minden olyan munka, amely természetét tekintve káros
hatású a gyermek egészségére, biztonságára vagy erkölcsére vonatkozóan.
Minden aláíró államnak kötelessége hatékony eszközöket keresni annak érdekében,
hogy megakadályozzák a gyermekeknek az egyezmény által tiltott körülmények közötti
munkavállalását, illetve biztosítsák az ilyen körülmények között élő gyermekek kiemelését és
a társadalomba való újraintegrálását, az alapszintű oktatáshoz való hozzáférését és a
lehetőségekhez mérten valamilyen szakképzésben való részvételét.
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A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 1973. évi 138. számú Egyezménye a
foglalkoztatás alsó korhatáráról rendelkezik.1304 Az aláíró államok belső szabályozásában
megállapított alsó korhatár nem lehet kevesebb, mint tizenöt év. Az olyan tagállamok
esetében, amelyeknek gazdasági intézményei nem érik el a szükséges fejlettségi fokot,
kezdetben tizennégy éves alsó korhatár is megállapítható. A nemzeti jogalkotás lehetővé
teheti a tizenhárom–tizenöt év közötti személyek olyan könnyű munkában való
foglalkoztatását, amely nem ártalmas fejlődésükre vagy egészségükre, és jellegénél fogva
nem akadályozza iskolalátogatásukat, részvételüket az illetékes hatóság által szervezett
pályaválasztási vagy oktatási programokban vagy az oktatásban szerzett ismereteik
hasznosítását.
Az idézett nemzetközi egyezményeket, a legfontosabb család- és gyermekvédelmi
nemzetközi normákkal egyetemben, Románia már ratifikálta, s ezáltal beemelte hatályos
belső jogrendszerébe.1305 A legújabb, 2003. évi Munkajogi Törvénykönyv is harmonizál a
nemzetközi követelményekkel, legalábbis ami a család- és gyermekvédelmet illeti. A
társadalombiztosítási szabályozás még meglehetősen sok hiányosságot mutat ezen a téren, a
legnagyobb problémát egyelőre mégis a meglevő, sok pozitív vonást mutató jogi keret
gyakorlatba ültetése jelenti.1306
A gyermekek és fiatalok helyzete Romániában 1989 előtt
Romániában a szocializmus építésének csaknem ötvenéves periódusa egy olyan
társadalmat alakított ki, amelyben a család nem töltött be meghatározóan fontos szerepet, és
bár a gyermekvállalást szinte kötelezővé tették a népszaporulat növelése érdekében, a már
megszületett gyermekek sorsát döntő módon befolyásolta, hogy milyen politikai-gazdaságikulturális környezetben láttak napvilágot.
„Az utcagyerekek és árvák a legtragikusabb örökségei Ceauşescu nagyzási
hóbortjának, aki megtiltotta a fogamzásgátlást és abortuszt, hogy növelje Románia
lakosságát. Voltak, akik kockáztattak, vállalva az illegális abortuszt, de sokan a nem kívánt
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gyereket hatalmas, túlzsúfolt árvaházba gyömöszölték be.”1307 Ennek tragikumát csak 1989
után fedezte fel a külföld, amikor ijesztő képek láttak napvilágot a nyugati médiákban a
romániai árvaházakban uralkodó viszonyokról és az intézetekben sínylődő szerencsétlen
gyermekekről.
Ceauşescu 1966-ban, a lakosság számának növelése érdekében, betiltotta az abortuszt
a négy gyermeknél kevesebbel rendelkező, negyven év alatti nőknél - ezt 1986-ban
negyvenöt évre emelték. 1984-ben a házasságkötési korhatárt nőknél tizenöt évre
csökkentették. Az abortuszok megelőzése végett kötelezővé tették a szülőképes korú nők
havi orvosi ellenőrzését; a terhességmegszakítást, ha egyáltalán engedélyezték, csak egy
pártalkalmazott jelenlétében lehetett elvégezni.1308
Természetesen a fogamzásgátlók használata is tilos volt. Sok anya, aki nem akart
gyermeket vállani, a szülés után otthagyta a csecsemőt a kórházban, ennek eredményeképp
az institucionalizálás következtében nyomorúságos árvaházak teltek meg a nem kívánt
gyermekekkel, ráadásul sok gyermek AIDS-vírussal fertőződött meg.1309
A HIV-vírus gyors terjedése a gyermekek között egyenes összefüggésbe hozható
Nicolae Ceauşescu diktáror politikájával, aki annak idején az ország teljhatalmú ura volt.1310
Ceauşescu vezetése alatt Romániában a gyermekek alultápláltságának és elhagyásának
nagymértékű növekedése volt tapasztalható, mivel a születések számát növelni óhajtó
politika betiltotta a fogamzásgátlást, abortuszt és a válást, tetézve mindezt a katasztrofális
gazdasági politikával, amelynek következtében Románia Európa egyik legszegényebb
államává vált. Mialatt ezeknek a gyermekek életben tartásáért küzdött, a kórházak és
árvaházak személyzete az antibiotikumos injekciózásra és a „mikrotranszfúziókra” alapozta a
kezelést, arra a téves koncepcióra hivatkozva, hogy egy látszólag egészséges személytől
1307
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kapott kis dózisú vérátömlesztések javítani fognak a gyermekek alultápláltságán.1311 De
Románia nem kezdett hozzá a vér és a vérkészítmények teszteléséhez 1990-ig, és a kórházak
és árvaházak orvosi személyzete sok esetben nem fertőtlenítette kellőképpen a használt tűket,
hogy elkerüljék a HIV-fertőzést vagy más betegségeket. Az ezekből az időkből fennmaradt
adatok alapján, bizonyos kórházakban és árvaházakban a gyermekek gyakorta 120 injekciót
kaptak egy hónapban.1312 2005 szeptember 30-án, a Fogyatékossággal Élők Országos
Felügyelőségének nyilvántartásában 3108 HIV/AIDS vírussal fertőzött gyermek szerepelt,
ezek közül hét élt állami gondozásban.1313
Az egykori árvaházak mintájára működő gyermekotthonokban nevelkedő, családból
kirekesztett gyermekek száma Romániában százezres nagyságrendű volt. Ezeket az
intézményeket nem nevezték árvaháznak, mert az itt élő kiskorúak döntő többsége nem volt
árva, éltek a szüleik, de vagy lemondtak szülői jogaikról, vagy a gyermek- és ifjúságvédelem
illetékes szervei voltak kénytelenek megfosztani őket szülői jogaik gyakorlásától, mert az a
családi környezet, amit biztosítani tudtak gyerekeik számára, nem tette lehetővé a gyermek
normális személyiségfejlődését, hanem akadályozta azt.1314
A kicsik hivatalos neveltetése az istenhit mellőzésével, katonás szervezettséggel,
mondhatni „falanszter-szerűen” zajlott. Az állami nevelőintézetekben az elhagyott, beteg
gyermekekkel tárgyként bántak, az emberi nemtörődömség és komolyabb anyagi fedezet
hiánya miatt.
Azonban bizonyos előnyei is voltak ennek az institucionalizmusnak: a szocializmus
korszakában a gyermekotthonok intézménye egy olyan szociális védőrendszernek volt
szerves része, amelyik a családi környezetüktől megfosztott kiskorúaknak életlehetőséget
biztosított. Ha egy gyereket gyermekotthonba utaltak, maga az ottlevés „biztosította a
jövőjét”, ugyanis a hivatalos beutalással belépett a hosszú távú állami gondoskodás
rendszerébe. Gyermekotthoni növendékként minden beutalt átpréselődött a kötelező oktatás
különböző fázisain, és tanulmányainak elvégzése után garantáltan munkát és lakást kapott.
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Olyan, amilyen munkahelyet, olyan, amilyen lakást, de mindenki kapott, minden
gyermekotthonból kikerült gyerek kapott valamilyen esélyt a viszonylag normális
megélhetésre. Mindezt a szocialista állam biztosította, és a rendszer országos szinten
működött. Zökkenőkkel, hibákkal, hazugságokkal tarkítottan, de működött.1315
Az institucionalizmus egyik gerjesztője a hospitalizmus, az újszülöttek kórházban
„felejtésének” módszere volt, amellye a nemkívánt gyermektől megszabadultak a terhességmegszakítás kockázatát nem vállaló anyák.1316
A gyermekek sorsának alakulása az új helyzetben
Mire a Ceauşescu-rendszer megbukott, az újszülöttek halálozási mutatója huszonöt
százalékos volt, az intézetekben nevelt gyermekek száma pedig a százezer felé közelített.1317
A világ közvéleménye felfigyelt a romániai szociális állapotokra. Ennek oka főként
az volt, hogy a különböző nyugati humanitárius szervezetek ellátogattak Románia szociális
intézményeibe és közvetlenül meggyőződtek a botrányos helyzetről. Így a nyugati országok
televíziós adásaiban szinte kampányszerűen

mutatták be a romániai árvaházak,

gyermekotthonok, fogyatékosok intézetei és különböző szociális otthonok katasztrofális
állapotát, az embertelen körülményeket.1318 Ennek hatására segélyek érkeztek ugyan
hatalmas mennyiségben, de magát a kialakult helyzetet nem változtathatták meg egycsapásra.
A változás éveiben az elhatalmasodó infláció és munkanélküliség újabb társadalmi
rétegeket sodort a létminimum küszöbére, és feltépte az addig rejtett, fájdalmas sebeket.
Egyének, családok egyre többen kerültek az utcára, lettek koldusok, hajléktalanok,
bizonytalan életűek.1319 A szerény anyagi helyzetben lévő családok gyermekei egyáltalán
nem jártak óvodába, szinte az egész napjukat az utcán töltötték. Emiatt később, ha beíratták
őket az iskolába, gyengén ment nekik a tanulás, hiszen korábban nem kaptak megfelelő
előképzést, nem vettek részt iskolai előkészítő foglalkozásokon, és otthon sem tudtak nekik
segíteni a szintén alacsony iskolázottságú szüleik. Ennek okán ezek a gyermekek előbb-utóbb
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arra a sorsra jutnak, hogy kénytelenek elhagyni az iskolát, mesterséget sem tanulnak, így nem
lesz esélyük sem arra, hogy munkahelyet találjanak.1320
Két évvel a nehézségekkel küzdő gyerekekről szóló rendelet hatálybalépése után1321
a szociális védelem a régi, hagyományos és az új modellek érvényesülésére támaszkodik, de
minden esetben összpontosít a gyermek szükségleteinek és jogainak figyelembevételére.
A korszerűsítés nehézségei egyfelől a régi rendszer elemeinek fennmaradásából
adódnak: a vérszerinti szülők által nem kívánt gyermekek nagy száma, akiket már 1989 előtt
is intézetekbe adtak, a szociális ellátás adminisztratív szerepének túlsúlya, amely az intézeti
elhelyezésre korlátozódott, a prevenció hiánya, az abúzus felismerésének és kezelésének
hárítása, a gyermekvédelem anyagi hátterének szegénysége. Másrészről, 1989 után - az
átmenet időszakában - újabb, specifikus problémák jelentkeztek: munkanélküliség, infláció,
kábítószer, az értékrend megváltozása, a társadalmi rétegződés gyors folyamata, a lakbérek
és lakásárak növekedése, a folyamatos elszegényedés, a családtervezés hiánya főleg a
kedvezőtlenebb helyzetűeknél, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének nehézségei, főleg
azoké, akik intézményekben nevelkedtek.1322
A gyermekek és a fiatalok életfeltételeiben a városi szegénység különösen radikális
változásokat hozott. Gyorsan bomlott a falusi életre jellemző hagyományos nagycsalád,
amelyben több nemzedék élt együtt, támogatta egymást és adta át egymásnak értékeit,
tapasztalatait. A gyermek az atomizált családokban és különösen a viskó és barakkvárosok
szegény környezetében kevésbé védett, s helyzete lényegesen nagyobb mértékben függ a
társadalmak gondoskodásától. Megszaporodott az erőszak különböző formáinak, fiatalkori
bűnözésnek és prostitúciónak kitett utcagyerekek száma.1323
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KOCSIS Katalin, Óvoda a város szélén, in: DEBRECZENI É.–MÁRIÁS J. (Szerk.), Római Katolikus Naptár
1997, 33.
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Vö. Ordonanta de urgenta nr. 26 din 9 iunie 1997 (republicata) privind protectia copilului aflat in
dificultate. Emitent: Guvernul. Publicat in Monitorul Oficial nr. 276 din 24 iulie 1998.
1322
Mint minden olyan terület, amely a szociális szférához tartozott, a gyerekvédelem is természetszerűen
centralizált volt a korábbi években. A román gyermekvédelem elemzői szerint - ez annak köszönhető, hogy a
rendszer alapját egy egészségügyi modell jelentette, amely diagnosztizálta a gyermek családjának hiányosságait, és gyermekek intézeti elhelyezés keretében történő "kezelését" alkalmazta. A kiskorúakkal foglalkozó
bizottságok többnyire ennek megfelelően tették javaslataikat, és ezt részesítették előnyben a törvény adta egyéb
lehetőségekkel szemben (örökbefogadás, nevelőszülői ellátás). Valójában a családjától eltávolított gyermek
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TOBIS, R.,–KRANTZ, J.–MELTZER, J., Description and analysis of the administration of the social protection
system for children and families in Romania..., Report for UNICEF – Romania 1993, A gyermekek védelme az
abúzussal szemben – Hagyományok és újítások Romániában, A román gyermekvédelem, in: Szocháló, 2001/4.
(Ford. NEGREA, Vidia)
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A 90-es évek során bekövetkezett változások arra utalnak, hogy az elmúlt évszázad
során fokozatosan kiterjedő állami szerepvállalás folyamatosan csökken, így a gyermekek
jóléte ismét egyre inkább a szülők munkaerőpiaci helyzetének és a család demográfiai
jellemzőinek (családszerkezet és gyerekszám) függvényévé válik.1324 A változások utáni
fejlődés magával hozta a nyugati mintákhoz hasonulás tendenciáit és a globalizálódás
következményeként a kelet-európai országokban is megkezdődött a gyermekotthoni, intézeti
ellátás leépítése: a „deinstitucionalizáció”.1325 Ennek következtében még inkább megszaporodott az utcára kerülő (vagy ottmaradó) gyerekek és fiatalok száma.
Románia 2007. január 1-jére kitűzött európai uniós csatlakozásáig komoly feladattal
kellett megbirkózniuk a gyermekvédelmi hatóságoknak: fel kellett számolniuk a huszonöt
árva gyereknél többet befogadó mamutközpontokat.1326
A gondozási környezet megreformálása, alternatív gondoskodási formák kialakítása
és az örökbefogadás előnyben részesítése1327 érdekében Románia is komoly erőfeszítéseket
tett, de mivel a külföldi örökbeadások körül kialakult visszásságok és korrupciógyanús
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DARVAS Ágnes–TAUSZ Katalin, Gyorsjelentés a gyermekszegénységről Magyarországon és Romániában,
Szociális Szakmai Szövetség, Budapest 2000, 12.
1325
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kezdete, az 50-es, 60-as évek óta számos fejlett nyugati országban áttevődött az értelmileg akadályozott,
illetőleg a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek életének súlypontja a zárt intézményektől a lakóközösségekre. ZÁSZKALICZKY Péter, A deinstitucionalizáció folyamata a német nyelvű országokban, in:
ZÁSZKALICZKY Péter (Szerk.), A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos
lakóotthonokról, Kézenfogva Alapítvány, Budapest 1998, 12–36.; KÖNCZEI György, Következő lépés a
diszkrimináció kutatásában, in: Gyógypedagógiai szemle 29. évf. 2001/2, különszám, 141–151.)
1326
Felszámolás előtt a nagyobb árvaházak Romániában in Szabadság, 2004. 07.28.; A PHARE 2002 fő célja a
régimódi, nagylétszámú árvaházak felszámolása, helyettük pedig korszerű, a különböző nemzetközi
követelményeknek is eleget tévő új gyermekvédelmi szolgáltatások (mint például a családi, illetve nappali
otthonok stb.) kiépítése. – A különböző projektek finanszírozására 13,3 millió euró áll rendelkezésre, ebből 10
millió Phare-alapból, a további összeget pedig az államkasszából különítették el – jelentette be tegnap Sonia
Vali Botezatu helyettes államtitkár, a Gyermekvédelmi és Örökbefogadási Országos Szakhatóság munkatársa.
SZÜSZER-NAGY Róbert, Csíkszeredából útjára indított EU-program, in: Hargita Népe, 2003.11.26.
1327
Az európai fórumok nyomására Bukarest többször is „zárolta” a nemzetközi örökbefogadási folyamatot, de
mindannyiszor megszegte ígéretét, és titokban vagy nyíltan kiskorúakat juttatott külföldi családoknak. A
forradalom óta több mint tízezer gyerek hagyta így el az országot. A román kormányt az Európa Parlament
háromszor-négyszer is felszólította, hogy vessen véget az ellenőrizhetetlen folyamatnak, míg végül 2001-ben
sürgősségi rendelettel (2001/121.) szabályozták a kérdést: minden egyes folyamatban levő kérvényt –
ideiglenesen – felfüggesztettek. A sürgősségi rendeletet 2002. június 6-án a parlament megszavazta, így
törvényerőre (2002/347.) emelkedett. Ennek a törvénynek egyetlen szépséghibája volt: különleges esetekben
engedélyezte a nemzetközi örökbefogadásokat. SZABÓ Géza, Gyermekexport?, in: A Hét, 2004. febr. 12.

323

esetek1328 a Nyugat rosszallását1329 vonták maguk után, a kormány szigorú törvénykezéssel
próbálta ezt szabályozni.1330
A túlságosan nagy létszámú árvaházak megszüntetésének egyik módja a
gyermekeknek kisebb, úgynevezett családi közösségekben történő elhelyezése, melyek
magánjellegű intézményként működnek a továbbiakban.1331 Általánosan elfogadott tény,
hogy az átmeneti helyettes szülői gondoskodást igénylő gyermekek számára a nevelőszülői
elhelyezés a legalkalmasabb megoldás. Ha a gyermek nem térhet vissza az otthonába, a
szakellátás e formája állandó elhelyezés is lehet számára. A nevelőszülői elhelyezés
különösen akkor bizonyul jó döntésnek, ha a szakellátás elkerülhetetlen.1332
A román törvénykezés próbálta utolérni a nemzetközi kívánalmakat, s ennek
érdekében szabályozta a gyermekek és fiatalok jogaival foglalkozó közintézmények, állami
hivatalok működését is.1333
Az UNICEF 1993-as előrejelzése az volt, hogy az abortusz törvényesítését és a
fogamzásgátló tabletták elterjedését követően jelentős mértékben csökkenni fog a
bölcsődékbe kerülő egy-három év közötti gyerekek száma. Annak ellenére, hogy a
magzatelhajtást törvényileg valóban lehetővé tették és hogy ennek katasztrofális körülményei
voltak, ez a csökkenés az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint nem következett be, sőt
annak ellenére, hogy a születések száma drasztikusan lecsökkent, a kórházakban,
bölcsődékben hagyott gyerekek száma tovább növekedett.1334
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VERESS, Róbert, Orfanii din Romania, o miza de milioane de euro, in: Saptamana Financiara, nr. 81.
09.10.2006.
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nr. 780/7 dec. 2001.
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Oficial nr. 280 din 16 octombrie 1997.
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gondoskodás, in: Család, gyermek, ifjúság, Szakmai folyóirat, 2005/5.
1333
Vö. Lege nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile
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5.1.2. A gyermekeket és fiatalokat érintő szociális kérdés lokális szempontjai a
Szatmári Egyházmegyében
Lokális szinten megállapítható, hogy városaink utcáin is egyre inkább szaporodott a
szegény, többnyire kolduló gyerekek száma, néhányan ezek közül a gyerekek közül
szélvédők mosásával próbáltak pénzt keresni, mások „csupán” kéregettek vagy egyéb
pénzszerzési tevékenységhez folyamodtak. Míg az egzisztenciát biztosítják a maguk vagy az
őket kényszerítő családjuk számára, elszalasztják az élet más lehetőségeit, melyre
gyermekkoruk alatt nyílna csak alkalom: elhanyagolják a tanulást, mint valami nem
kifizetődő, haszontalan időtöltést. Még rosszabb, hogy talán soha nem hallanak az Isteni
Gondviselésről, nem ismerik meg Jézust, a keresztényi élet szellemiségét, értékrendszerét.
Az így felnőtt fiatalok sok esetben a züllés, a bűnözés útjára térnek, és már késő bánat,
amikor rádöbbennek, hogy nem ezt a sorsot érdemelték, hisz ők is épp olyanok, mint a többi
ember.1335
A Szatmári Egyházmegyében is éltek jelentős számban olyan gyerekek, akik nagyon
nyomorúságos körülmények között nőttek fel, és ezért idejük nagy részét az utcán töltik, s
akiket a helyi társadalom utcagyerekként tartott számon. Ennek nyomán a Caritas első
intézményei is az utcagyerek-központ nevet viselték. Az említett szülők, hozzátartozók, sőt a
gyerekek is jelezték, hogy az utcagyerek elnevezést megbélyegzőnek, lealacsonyítónak
tartják, emberi méltóságukban megalázó kifejezésként élik meg. Ezt az óhajt és kérést a
Szervezet természetesen respektálta, és a továbbiakban a velük való foglalkozás során és
egyéb nyilvános megjelenítésben az „utcagyerek” megnevezést kerülte.
Az utcagyerek-jelenséget vidékünkön is elsősorban a nyomorúságos szociális és
gazdasági

helyzet

összefüggésében

kell

értelmeznünk.

A

társadalmi,

gazdasági

szerkezetátalakítással járó reformfolyamatok egyházmegyénkben is főként azokat a
társadalmi csoportokat, azt a népességet érintette, melyet meghaladtak a változások okozta
kihívások, mely nem rendelkezett megfelelő képzéssel, a munkapiac diktálta flexibilitással,
így a munkanélküli státussal megbélyegezve, egyre inkább a társadalom perifériájára
sodródtak. A bevételi forrást legtöbb esetben a gyermek- és a szociális segély, valamint a
szezonális alkalmi munka képezte. A reményvesztés és perspektívanélküliség újabb
problémákat gerjesztve, az érintett szülőket az alkoholizmusba taszította, gyakori volt a

1335

STELLI Enikő, Kinyílik egy ajtó – Óvodások és elemisták beiskoláztatása, in: DEBRECZENI É.–MÁRIÁS J.
(Szerk.), Római Katolikus Naptár 1997, 35.
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családon belüli agresszív viselkedés, és ezzel a jelenséggel együtt járt a gyermekek képzése
és jövője iránti érdektelenség.
A változások utáni években rendkívüli gettósodási folyamat indult el a
megyeszékhelyek tömbháznegyedeiben, ahol főzési és tisztálkodási lehetőség közösen volt
egy-egy szinten megoldva, a fűtés, víz- és áramellátás, szemételtakarítás pedig teljesen
megszűnt, mivel a lakók nem tudták fizetni a szolgáltatás díjait. 1336
Ez a szociális környezet igen kedvezőtlen hatással volt az itt élő gyermekek
fejlődésére:
- a rossz anyagi körülmények miatt hiányoztak az egészséges fejlődés alapvető
életfeltételei, a megfelelő élelem, ruházat, a higiéniai körülmények, a szükséges élettér, lakás,
fűtés.
- a hiányos intellektuális környezet miatt a gyerekek nem jártak óvodába, iskolába,
hisz a sok esetben analfabéta vagy igen alacsony képzettségű szülők számára a gyerekek
értelmi fejlődése, képzése nem tartozott a prioritások közé.
- a hiányzó pozitív példakép nyomán a gyerekek a szülők és környezetük viselkedési
módját követik (erőszak, dologtalanság, alkoholizmus stb.), mivel nincs lehetőségük és
alkalmuk pozitív példákkal szembesülni, értékrendet elsajátítani.
- a hiányzó intézményes keret és gondolkodás nyomán a gyerek az utcán számos
negatív befolyásnak és behatásnak vannak kitéve: bűncselekmények, szipózás, erőszak,
prostitúció stb.
Sajátos lokális jelenségnek számít a megyében az avasi kiskorúak migrációja. A
francia illetékes hatóságok számos olyan felügyelet nélküli Romániából származó gyermeket
regisztráltak, akik törvénysértést követtek el: koldultak, loptak, prostitúciót űztek. A 675
kiskorú harmincnyolc százaléka, azaz 257 gyerek emigrált az Avasból.1337
Az intenzív legális és illegális gazdasági migráció következtében sok gyerek marad
felügyelet nélkül itthon és külföldön egyaránt. Az itthonmaradott kiskorúak közül sokan,
felbátorodva a felnőttek példáján, nyakukba akasztják a világot. Ezeknek a szülői felügyelet
nélküli kiskorúaknak egy jó hányada külföldön a bűncselekmények áldozatává lesz, úgy,
hogy megélhetési okok miatt rákényszerülnek, vagy pedig pénzszerzés céljából a szervezett
bűnözést irányítók hálójába kerülnek.1338
1336
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A helyi kisközösségekben a cigányság problémája az egyik legégetőbb kérdése, mivel
itt a cigány etnikum a lakosság egyharmadát képezi. Számukra a szociális felemelkedés csak
akkor valósulhat meg, ha már zsenge korban megkezdik nevelésüket, így könnyebb lesz majd
számukra felnőttként is beilleszkedni a társadalomba. A nevelésben fontos szerepe van a
családnak és az egyháznak is.1339
A cigányság helyzete – országos szinten is –

annyira komplex és szerteágazó

jelenség, hogy az alábbiakban külön fejezetet szentelünk ennek bemutatására.
5.1.3. A cigányság szociális helyzete a Szatmári Egyházmegyében
A „roma” és „cigány” kifejezéseket azonos értékűnek, pejoratív tartalmat nélkülöző
fogalomnak tekintjük és használjuk. A romani (cigány) nyelvben „rom” embert jelent, e
főnév többes száma „roma”. Bár a „cigány” szó jelentése vitatott, igen valószínű, hogy a
gádzsók (nem cigányok) által alkotott és használt szóról van szó. A cigányok inkább a
„roma” szó használatát tartják helyesnek. 1340
Az Európai Unióba nemrég felvett volt szocialista országok még mindig sok gonddal
küszködnek. Ezek egyike a roma-ügy, azaz a cigány népcsoport kezelésének dilemmája az
adott ország területén belül, főleg a közép- és kelet-európai országokban, mivel a világ 15-17
milliósra becsült1341 cigányságának a háromnegyed része itt él.1342
Romániában az utolsó, 2002-es hivatalos népszámlálás alkalmával a 21,7 milliós
lakosságból 535 ezren vallották magukat a cigány nemzetiséghez tartozónak.1343 Ez a szám
messze nem felel meg a valóságnak, mivel a romák többsége vonakodik hivatalosan
cigánynak vallani magát.1344
A Világbank,1345 az Európai Unió1346, valamint a különféle kisebbségi és emberjogi
szervezetek becslése szerint Romániában a cigányság létszáma legalább 2 millióra tehető.1347
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„Európa népei között egyszerre csak megjelent egy nép, igazság szerint nem tudhatva
senki, hogy honnan került. Elszéledt földrészünkön a hódítás vágyának jele nélkül, de
egyszersmind anélkül is, hogy a letelepedésre engedélyt kért volna. Nem kíván leigázni
senkit, de az alattvalóságot is megtagadja.”1348 Liszt Ferenc másfél évszázaddal ezelőtt írt
megállapítása rendkívül találó, és igen jól jellemzi a helyzetet.
A katolikus egyház számára is fontos a cigányság kérdése és lelki gondozása, hiszen
az egyháznak Krisztustól kapott feladata, hogy minden népnek hirdesse az evangéliumot (Mk
16,15), másrészről történelmi mulasztásokat, hibákat kell pótolnia.1349
A sokat idézett mondás azt tartja: Ne csak kenyeret adj az éhezőnek, hanem
vetőmagot is, ne csak halat, hanem hálót is! A gyakorlatban ez azt kellene hogy jelentse,
hogy a keresztény egyházaknak nemcsak eltűrni kell a roma „testvéreket”, hanem meg is kell
őket tanítaniuk a krisztusi szeretetre.1350 Ez a kihívás nem lehet reménytelen, hisz
teremtettségüknél fogva ők is egyazon Atyának gyermekei.1351 A cigányság körében is
vannak, akik nyitottak és fogékonyak a Szentírás tanítása, az evangéliumi értékek iránt.
Szociális háttér és kultúrkörnyezet
Nemcsak Romániában, de a világon mindenütt a cigányság szegényebb sorsban él,
mint más népcsoportok. A Világbank szerint nálunk a roma lakosság 68,8 százaléka él a
szegénységi küszöb alatt, miközben az összlakosságnak csupán

29,5 százaléka.1352 A

cigányság helyzetét megnehezíti a hazai általános szociális és gazdasági helyzet.1353
Az utóbbi éveken több kutatás foglalkozott a romák szociális helyzetével. A
legátfogóbb és legpontosabb felmérés 1992-ben készült a Bukaresti Egyetem és az
Életminőséget Kutató Intézet közös szervezésében. Az eredményeket a Ţiganii între ignorare
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şi îngrijorare1354

(Cigányok a mellőzés és az aggodalom között) című kötetben

publikálták.1355
A romák egyik legnagyobb problémáját két szóval lehet kifejezni: a szociális
kitaszítottság (marginalizáció) és az elszigeteltség (izoláció). Ok és okozat ebben az esteben
sem választható szét. Egyrészről az európai romák történetét a diszkrimináció és az elnyomás
kíséri, másrészről az önelszigetelődés, a különállás, a sajátos életmód reális tendenciák. A
roma csoportok életvitele és a környező társadalom között óriási szakadédok tátonganak, és
az előítéletek, egymás ismeretének hiánya mindkét oldalt jellemzi.1356 A cigányság
elszigeteltsége, kitaszítottsága leginkább a lakásviszonyok, lakótelepeik látványában
mutatkozik meg. Elsősorban falvakon épülnek negyedeik a falu szélére, vagy azon kívülre,
mindenféle infrastruktúra, legtöbb esetben köves út, járda, ivóvíz, vagy akár áram nélkül. A
lakásviszonyok a legelemibb emberi feltételeknek sem felenek meg, egyszobás
vályogviskókban sokgyerekes családok és több generáció él együtt.
Jóllehet nehéz egységes roma kultúráról beszélni, mégis vannak közös jellemzők.
Ilyen a család fontos, döntő szerepe és a gyerekek magas száma. A születések száma a
cigányoknál lényegesen magasabb, mint a többségi lakosság körében. A Szatmári Caritas
által 2001-ben végzett szociográfiai felmérés szerint Szatmár megyében egy roma nő
esetében ez 3,48 gyerek. Az esetek hatvan százalékában a nők már tizennyolc éves korukban
túl vannak az első szülésen.1357
A cigányság gazdasági helyzetét külső és belső tényezők határozzák meg. Elenyésző
azoknak a száma, akiknek állandó munkaviszonyuk van, így nincs szociális és
betegbiztosításuk sem. Alkalmi, napszámosmunkákból élnek, az egyetlen biztos jövedelmi
forrás az ún. gyerekpénz. A hagyományosan cigány mesterségekből sem tudnak megélni,
mert már nincs rá szükség, vagy az olcsóbb ipari termékekkel nem képesek konkurálni.
Jóllehet a cigányok nomád-vándornép lévén nem rendelkeztek földművelő hagyományokkal és tapasztalattal, a kommunista évtizedek alatt befogták őket a „kollektív” munkába.
A kommunista mezőgazdasági termelőszövetkezet-rendszer összeomlásával a cigányság
ismét foglalkozás nélkül maradt, hisz a földeket szétosztották a korábbi tulajdonosok között,
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s már lopni sem volt honnan a mindennapi betevőt. Emiatt ugyanis több helyen is komoly
konfliktusok, pogromok voltak1358, melyekből a cigányságnak le kell vonnia a tanulságot.
Felsőbb utasításra a kommunista állami vállalatok egyre nagyobb számban
foglalkoztattak cigányokat is. Az állami mamutvállalatok feloszlatásakor azonban ők voltak
az elsők, akiket kitettek. A felsorolt nehézségek mellett a munkaszerzésnek, az állandó
alkalmazásnak a legfőbb akadálya a képzés, a képesítés hiánya volt.
A Caritas említett szociológiai felmérése szerint a felnőtt roma lakosság harminc
százaléka soha nem látta belülről az iskolát, és az általános iskola elvégzése után csupán
tizenkét százaléka szerzett valamiféle szakképesítést.1359 Az iskolázottság és a képzés hiánya
hozza létre azt az ördögi kört, mely az új generációkat (gyerekek, fiatalok) is az ismert sorsra
predesztinálja, peremre szorítja, gettóba zárja.1360
Az óvoda, iskola, képzés ugyanis sokkal több, mint egy szakmai felkészülés: a
tanulás, az iskola a gyermekekben horizontokat nyit meg, alalkítja őket egyéniségük,
személyiségük fejlődésében, identitásuk, szokásaik kialakulásában, egymás megismerésében,
az előítéletek lebontásában.1361 A képzés végső soron esélyt ad, képessé teszi az embert
helyét megtalálni a társadalomban, hasznossá válni.1362
A cigány gyermekek környezete sivár, ingerszegény, a szülők iskolázottsági szintje
alacsony, általában nagycsaládban nőnek fel, háromnál több gyereket nevelnek a szülők, akik
között sok a munkanélküli. Zsúfolt lakótérben, lakókörnyezetben, igen szegényesen élnek,
viselkedésük, magatartásuk szabadabb, kitárulkozóbb és gyakran szabadosabb, mint a nem
cigányoké. A társadalmi normákhoz viszonyítva ellenben zavarokkal küszködnek, mivel
értékrendjük és szokásviláguk más, mint a társadalmi többséget képező nem cigány
lakosságé, jellemző rájuk például, hogy érzelmeik fontosabbak számukra az anyagi
szempontoknál.
Egyik napról a másikra élnek, távolabbra nem tekintenek – nem is nyílik módjuk erre
– a napi megélhetési gondok kötik le őket, élnek, mint az „ég madarai” (Mt 6,25-33). Az
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összetartozás rendkívül erős náluk, a cigány ember az utolsóját is odaadja annak, akit szeret,
náluk mindenki testvér. Vérükben, zsigereikben gyökerezik az ének, a zene, a tánc, ami
személyiségük jellemző megnyilvánulása, ismereteik, ízlésviláguk, szokásaik viszont
szegényesek. Minden csoportnak megvan a maga társadalmi-foglalkozási, nyelvi, kulturális,
életmódbeli sajátossága.1363
A cigánygyerekek ezzel az „örökséggel” lépnek az óvodába. Szembekerülnek az új
elvárásokkal, a kulturált viselkedési, magatartási szokásokkal. Hogy mindez ne váltson ki
szorongást bennük, hiányosságaikat, hátrányaikat különböző módon, többnyire egyéni
módon kell kompenzálni. Nagyon fontos a jó példa, a pozitív megerősítés,a

dicséret

1364

alkalmazása, az, hogy érezze, őt ott elfogadják, befogadják, szeretik.
A roma kérdés szociálpedagógiai megközelítése

Mint már fentebb említést nyert, kialakult egy ördögi kör, egy gettó, melynek első és
legfőbb

vesztesei a roma gyerekek és fiatalok.1365 Ugyanis hosszú és nehéz út vezet

mindnyájunkat a felnőtté válásig, s ebben kezdettől fogva társakra van szükségünk. Létünk
forrása, feltétele és katalizátora a társas kapcsolat, melyek hatásai az emberi személyiség
biológiai, pszichés és szociális szintjének kialakulásában, integrálódásában meghatározó
jellegűek, belső lelki identitásunkat is lényegesen befolyásolják, alakítják a külső, társas
közvetítésű minták, behatások.1366 A környezet, a vele való szoros kapcsolat modellje a
szociális tanulás folyamatának.1367 A megfelelő környezeti és társas kapcsolatok során
teszünk szert az alapvető emberi élményekre, képességekre. Ilyen meghatározóak a szociális
tanulás szempontjából az intézmények, csoportok, társadalmi alakulatok, melyek hatása
nyomán kifejlődik az egyedi személyiség.
Kultúrantropológiai szempontból azok a környezeti jellegzetességek fontosak, melyek
az eltérő kultúrkörökben különféle értékeket és normákat közvetítenek a gyermeknek.1368
Szociálpszichológiai megközelítésben azok a szempontok a lényegesek, melyeket a gyermek
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közvetlen környezete, a család közvetít feléje.1369 Mindezek a tényezők azt az alapot kell
hogy biztosítsák egy gyermek számára, melyre egész személyisége épül, enélkül a
személyiség gyenge, törékeny és ingatag.
Minden gyermek magatartásának története van: a magatartási zavarok, az
alkalmazkodni képtelen viselkedés, a szorongás, teljesítménylabilitás, koncentrálóképesség
hiánya, érzelmi kiegyensúlyozatlanság stb. a személyiség fejlődéstörténetéhez kötődnek; a
szokatlan, érthetetlen magatartás a gyermek egyedi történetében van elrejtve.1370 A
gyermekkori vagy a később kialakuló személyiség- és viselkedési zavarok nem feltétlenül
örökletes tényezők eredményei, hanem sokszor szociális fejlődésünk folyamatában alakulnak
ki. A szorongó gyermek legfontosabb jellemzője, hogy minden feladatot, amelybe a
körülmények belesodorják, veszélyhelyzetként él át, és tevékenysége kudarcát anticipálja. A
pszichológiai vizsgálatok egyértelműen azt bizonyítják, hogy a szorongás mögött az „én”
alábecsülése, csökkent önértékelés húzódik meg.1371
A szocializáció a társadalomba való illeszkedés folyamata, amelynek során az egyén
megismeri önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait és a konvencionális
viselkedésmódokat.1372 Ebben a folyamatban a társas együttélésre nevelő hatások és az
egyéni képességek, örökölt adottságok eleven kölcsönhatása érvényesül. A környezetében
tapasztalt, látott, átélt viselkedési minták a saját viselkedéséről kapott visszajelzések
belejátszanak a szocializációs folyamatba.1373 A gyermekkori szocializáció legfőbb tényezője
a család mint mikromiliő, a család egészsége a felnövő gyermek lelki egészségének döntő
tényezője. A családi légkör rejtett vagy nyílt zavarai indítják el azokat a hibás
személyiségfejlődési gondokat, devianciákat, melyek a gyermek, vagy később az ifjú- vagy
akár felnőttkori viselkedési zavarokban mutatkoznak meg.1374 A devianciák kialakulásában
az egyén múltja, fejlődéstörténete fontos. A szocializáció következő szakaszában szerepet
játszik az óvoda, majd később az iskola mint szociális környezet alakítja meghatározó módon
a személyiség fejlődését.
A városi roma gyermekek egy része, sajnos, az utcán tengeti életét. Útkereszteződésekben autók ablakait mossák, mások egy-egy darab kenyérért vagy pár lejért koldulnak. A
rendezetlen családi körülmények, a szegénység a legfőbb oka annak, hogy az utcákon
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csavarognak, és sokan elkallódnak közülük, iskolába nem járnak, csak kevesen tanulnak meg
írni-olvasni.1375
Az utóbbi években újabb jelenségek tűntek fel e népességgel kapcsolatban. Így
például 1989 után a gazdasági rendszer liberalizációja lehetővé tette, hogy jelentős számú
roma is belevesse magát a vállalkozásokba. A forradalom után a romák az első vállalkozók
között voltak, általában olyan kiskereskedelemről vagy kisebb üzletelésekről volt szó,
amelyek közül sokat a törvényesség határán vagy azon túl folytattak, így legális
foglalkozássá lépett elő az a „seftelés”, amit korábban gyakoroltak. A romák általában
jelentős vállalkozó szellemről és gazdasági rugalmasságról tettek és tesznek bizonyságot, és
sokan közülük „feltalálják magukat” az új körülmények között. A romák kihasználták
kereskedelmi tapasztalataikat és széles családi körüket, ami lehetővé tette számukra az üzleti
lehetőségek megragadását, ugyanakkor nem vonakodtak olyan tevékenységet sem elvállalni,
amit kezdetben a román lakosság általában fenntartásokkal fogadott. Ily módon a romák egy
része előnyöket húzott a rendszer liberalizálásából. Az utóbbi években jelent meg a gazdag
romák rétege, amely legális vagy kevésbé törvényes üzletekkel szerezte vagyonát. Főként a
kommunista rendszer utolsó éveiben kivirágzott feketekereskedelem szereplői gazdagodtak
meg. Nem beszélhetünk azonban az etnikum meggazdagodásának általános folyamatáról.
Azok a sikerek, amelyeket a romák bizonyos száma legális vagy törvénytelen ügyletekkel
aratott, a mesés vagyon, amit közülük egyesek felhalmoztak, éles ellentétben áll a lakosság
hatalmas többségének szegénységével és nyomorával. A piacgazdaságra való áttérés
körülményei között egy gazdag társadalmi réteg feltűnése természetesen az ország
lakosságának többi részére is érvényes, még a nyereség szerzésének nem mindig törvényes
módozatait is beleértve. De egyes romák gazdagsága, sokkal inkább mint a többségi
lakosságból kikerült újgazdagok esetében, a vagyon felhasználásának módja miatt ötlik
szembe: a gazdag romák, általános jellemvonásként, hivalkodó módon fitogtatják a
vagyonukat és presztízs-kiadásokra használják (ebbe a körbe tartoznak például a „cigány
paloták”). A társadalmi távolság és polarizáció a roma lakosság soraiban sokkal erőteljesebb,
mint a lakosság többi részének az esetében, így igen szembeszökő az ellentét a gazdag romák
és e népesség nagy többsége között.1376
Románia roma lakossága, amint láttuk, súlyos szociális problémákkal küszködik,
természetesen nincs szó valamennyi romáról, de egyre növekszik az a népréteg, amely ebbe a
1375
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helyzetbe kerül, úgyhogy e lakosság egészének a súlyosbodó szociális-gazdasági helyzetéről
beszélhetünk. Az egyre súlyosabb gazdasági és szociális problémák miatt azt tapasztaljuk,
hogy megtorpant a roma lakosság modernizálási folyamata, sőt közülük egyre többen térnek
vissza hagyományos életfelfogásukhoz. Új kirekesztési jelenségek is feltűnnek, így ez a
lakosság az egyre nagyobb elszigetelődés felé tart, és emiatt társadalmi vonatkozásban egyre
problematikusabbá válik integrálásuk.
A roma lakosság elkeserítő gazdasági állapota a társadalomnak is gondot jelent, mivel
egyre több roma választja a társadalmi anómia és deviancia útját. A romák által elkövetett
törvénysértések és kihágások egyre gyakoribbak lesznek.1377
Egy a nemzetiségi együttélésről készült felmérés arra a következtetésre jutott, hogy a
lakosság negyven százaléka nagyon negatív érzelmeket táplál a romák iránt, harmincnégy
százalék véleménye kedvezőtlen, és mindössze tizenkilenc százalék nyilatkozott kedvezően
róluk és két százalék pedig igen kedvezően. Az ellenszenv elsősorban a romák életvitelének
tulajdonítható.1378
A roma társadalom kollektív negatív megítélését megszüntetendő, sokat jelentett a
diszkriminációs törvény megjelenése Romániában, mely létrejöttében nem elhanyagolható a
civil társadalom, s azon belül az egyház, egyházi szociális szervezetek szerepe. Munkájuk,
jelenlétük, következetesen hallatott szavuk olyan nyomást gyakorolt a politikai szféra
képviselőire, mely a többi társadalmi tényezővel együtt hozzájárult annak a törvénynek a
megszavazásához, mely a diszkrimináció mindenfajta megnyilvánulását a törvény erejével
elítéli és bünteti.1379 Külön pontban részletezi a törvény az oktatás területén történő
diszkriminációt.1380
A Caritas Szervezet és a romák kapcsolata eredetileg a segélyként érkezett csomagok
osztásával kezdődött, mivel a cigány családok a létminimum alatti életszínvonalukkal a
rászorultak csoportjának zömét képezték. Rövidesen világossá vált, hogy a csomagosztás
nem oldja meg problémáikat, sőt a Szervezet célkitűzéseivel ellentétes eredményt szült: nőtt
a másoktól való függés és csökkent az önállóság irányába történő fejlődési elmozdulás, a
saját képességek felfedezésének esélye s az abban való bizalom. Közel egy év tapasztalata
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nyomán nyilvánvalóvá lett, hogy a mentalitásukon és életvitelükön kell változtatni, úgy kell
segíteni rajtuk, hogy azzal ne a másoktól való függőségüket erősítsék, ezért később már a
segélyek kiosztását is a cigányság maguk közül választott képviselőire bízták. A
beilleszkedésüket segítendő, projekteket hoztak létre, foglalkozásokat szerveztek az ifjabb
generáció, a fogékony gyereksereg és a fiatalság számára. Az anyákat megismertették a
gyermeknevelési, a higiéniai és életviteli szabályokkal, kötő-, varró-, kézimunka-tanfolyamokat, betűvető kurzusokat tartottak számukra, a szülőket is bevonták az oktatás folyamatába.
Megpróbáltak konkrét segítséget is nyújtani életkörülményeik javításához az
infrastruktúra terén: kikövezték a falusi cigánynegyedek felé vezető sáros földutakat, kutakat
fúrtak, vízvezetéket létesítettek a lakóhelyeiken, a választott vezetőiket ingyenes képzésben
részesítették. Mindezen tevékenységek a romák civilizációs színvonalának emelése
érdekében történtek, céljuk pedig a társadalmi integráció, és semmiképp nem az asszimiláció.
Konklúzió a romániai roma társadalom vonatkozásában
Az új roma identitás kialakulási folyamata még csak a kezdeténél tart, sokáig fog
tartani és számos tényezőtől függ. Az új roma identitás milyen mértékben öleli majd fel a
népcsoportokat, amelyek „romáknak” és/vagy „cigányoknak” nyilvánítják magukat – vagy
amelyeket a lakosság többi része tekint annak –, erre a kérdésre csak a jövő adja meg a
választ. A körvonalazódó új roma identitás nem foglalja magába kötelező erővel a mai roma
népesség minden rétegét, feltételezhető, hogy ezek különbözőképpen fognak fejlődni. A mai
romák közül valószínűleg csak egyesek lesznek társadalmilag és etnikailag modernizált
„romák”. Nehezen képzelhető, hogy az elrománosodott (vagy elmagyarosodott) mai romák
visszatérnek majd a régen elfeledett nyelvükhöz, hagyományaikhoz. Az etnikai beolvadás
természetes folyamat. A „roma/romák” kifejezés a jövőben is valószínűleg csak egy
konvenció lesz. A roma népesség jövője nyitott marad, ideértve a román társadalomban
elfoglalt helyüket is.1381
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5.1.4. A Szatmári Caritas megoldásainak általános szempontjai a gyermekek és
fiatalok számára
A Szatmári Caritas a legkisebbek, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került
gyermekek és fiatalok segítségére próbál sietni. E terület célcsoportjai a hátrányos helyzetű
városi és falusi gyermekek és fiatalok.
A gyermekekkel foglalkozó programok célja a hátrányos társadalmi helyzetből
származó kiskorúak óvodába járásának, beiskoláztatásának és társadalmi integrációjának
támogatása.1382
Az ennek érdekében tett lépések: oktatási-nevelési szociális intézmények létrehozása
(óvodák, tanulóházak, napközi otthonok), amelyekben hátrányos helyzetű gyermekek és
fiatalok számára zajlanak nevelési programok.
A programok célkitűzései között szerepel a gyermekek és fiatalok életminőségének
javítása és a felelős, önálló felnőtt életre való nevelés segítése; a problémás családok
felelősségtudatának ébresztése

a gyermekek nevelésének és oktatásának szükségességét

illetően; a családok támogatása abban, hogy bármilyen természetű krízishelyzetet lehetőleg
saját erőből tudjanak leküzdeni; a gyermekek esélyegyenlőségének támogatása, együttműködésben a felelős helyi, regionális és országos szociális intézményekkel.
A tevékenységek haszonélvezőinek kiválogatása a partnerszervezetek dolgozóival
együttműködve zajlik. Fő partnerek ebben a Megyei Tanfelügyelőség és a Szociális
Igazgatóság. A Caritas szociális asszisztensei, a partnerszervezetek képviselőivel együtt
felderítik a terepet, felmérik a szolgáltatások esetleges igénylőit és az erre rászorulókat, majd
minden esetre külön szociális elemzést dolgoznak ki a mikrotársadalmi környezettani analízis
nyomán. Az egységek vezetői és egy szakbizottság dönti el, hogy melyek lesznek a segítendő
gyermekek és fiatalok. Minden esetben az elfogadási kritériumok egyik döntő tényezője
annak a családnak az anyagi helyzete, amelyből az adott gyermek származik, de ugyancsak
fontos szempont a hozzátartozók beleegyezése és felelősségvállalása abban, hogy a gyermek
látogassa az elkövetkezőkben az érintett intézményt. Különleges kritériumként kezelik az
elfogadás terén programtól függően az életkort, valamely fogyatékosság meglétét, az
analfabetizmus fokozatát, az utcagyerek státust.1383
Az óvodák, tanulóházak, betűvető tanfolyamok keretében, valamint a Szatmár és
Máramaros megyei utcagyerekek számára létesített központokban pszichopedagógiai és
1382
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szociális szolgáltatásokat nyújtanak a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára. Cél
az iskolaelhagyás csökkentése, egy jobb életminőség biztosítása, hogy ezek a gyermekek és
fiatalok később a társadalom felelős tagjaivá válhassanak.
A gyermekek jogait tiszteletben tartó és azokat védő multidiszciplináris csoport
szorosan együttműködik a helyi hatóságokkal és más nemkormányzati szervekkel, hogy a
társadalom veszélyeivel szemben legsérülékenyebb csoporton segítsen.1384
Az oktató-nevelő program minden esetben feltételezi a segélyezett együttműködését
az adott tevékenységben, mivel ezek a tevékenységek értük és velük folynak. Foglalkoznak
azzal is, hogy a szülőket, hozzátartozókat is bevonják a különböző akciókba (kirándulások,
ünnepségek, egészségügyi nevelő programok stb.).
A gyermekekkel foglalkozó tevékenységek, szolgáltatások a kiterjednek az oktatásnevelés területére: általános nevelés (intellektuális, morális, fizikai és esztétikai szinten);
specifikus

oktatás1385

(játékoktatási,

személyiségfejlesztő,

kézügyességfejlesztő,

iskoláztatási, egészségnevelési programok); különböző anyagi támogatások a gyermekek és
családjaik számára: tanszerek, oktatáshoz szükséges tárgyak, higiéniai és tisztítószerek,
ruhaneműk, lábbelik, egyéb segélyek, szükség esetén támogatás a gyermek orvosi ellátására,
ugyanakkor segítségnyújtás az anyagi problémák leküzdésére, hogy megkönnyítsék az
iskolalátogatás hatékonyságát. Az intézmény típusától függően, naponta egy vagy két
étkezést biztosítanak, különböző rendezvényeket szerveznek a gyermekek számára:
születésnapok, gyermeknap, karácsonyi ünnepség, kirándulások, táborok stb. További
szolgáltatások: tanácsadás, informálás-felvilágosítás a családtámogatás lehetőségeiről,
konzultáció és útbaigazítás, szociális asszisztencia és segítség a társadalmi integráció
érdekében.

Családtámogató

foglalkozásokat

is

tartanak:

beszélgetések,

periodikus

tanácsadás, közbenjárás–kapcsolatépítés a problémák megoldása érdekében; a társadalmi
kapcsolattartás erősítésében nyújtott támogatás, útbaigazítás és informálás a törvényekre és
jogaikra vonatkozóan, a gyermek és a család szükségleteinek megállapítása és felügyelete, a
család tudatosítása a gyermek szükségleteit illetően, a családtagok bevonása a saját
lehetőségeik, prioritásaik, problémáik felismerésébe, azonosításába.1386
Ezeknek a programoknak a társadalomra nézve a következő kimutatható hatásai
vannak: könnyebbé válik a hátrányos helyzetű

családok gyermekeinek társadalmi

beilleszkedése a gyerekek életminőségének a javulása által, azonnali szükségleteinek
1384
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kielégítése révén. Kialakul egy hasonló érdekeltségű és igényű közösséghez tartozás érzése,
mely pozitív hatású a későbbi szocializáció szempontjából. Javul a gyermekek affektív
állapota, viselkedési szokásaik jó irányban alakulnak, a testi higiénia szükségessége tudatosul
mind a gyermek, mind a szülők esetében, stimulálják a gyermek iskolalátogatását és ezáltal
megalapozzák továbbtanulási lehetőségeit. Mindeközben javul a tanulóházakba járó
gyermekek szüleinek életminősége is, mivel segítik a gyermek tanulását, részben átvállalják
az étkeztetés gondját, a szülői érdekeltség fokozódik a gyermek fejlődésének tekintetében,
mivel a családot motiválják és bevonják a gyermekek nevelésébe.
Az eredményeknek a felmérésére a különböző értékelő nyomtatványokban foglalt
mennyiségi és minőségi statisztikai mutatók szolgálnak. Ilyenkor felmérik és megvizsgálják
a jelenlétet, a gyermekek eredményeit, a napi programok elemzését tanulás és élelmezés
terén, a gyermekek tanulmányi mutatóit, hogy mennyire sajátították el azt, amire tanították
őket, a pszichikai profilra és a memóriára vonatkozó mutatókat (élmények, emlékezet,
gondolkodás, verbális kommunikáció, nem-verbális ismeretek), a gyermekek szociális és
érzelmi életére vonatkozó mutatókat stb.1387
A szociális óvoda célja egybeesik a Caritas általános céljaival: a szegénység
enyhítése és az emberhez méltó élet segítése. Az útja ennek pedig az integráció és közvetett
módon a közösségfejlesztés. Hosszú távon csak ez az út járható, hogy a hátrányos helyzetű
gyermekekben is tudatosodjanak saját, nekik adatott képességeik, lehetőségeik, megtalálják
helyüket a társadalomban és gondoskodni tudjanak magukról.
Az integráció1388 egy lassú és nehéz folyamat, melyet az egyedi személy maga jár
végig. Az integráció ellentéte az asszimilációnak, mely mögött nincs kényszer és szabad
döntésen alapszik. Ugyancsak fontos elv az identitásőrzés: azonosságukat nem elvenni,
hanem erősíteni kell. Az eredményes integráció a többségi társadalom alakulását, változását
is jelenti, azáltal, hogy tagjai készek és képesek egy kisebbséget, a társadlom alsóbb rétegeit
is egyenértékű embernek elfogadni és befogadni.
A gyerekekkel és fiatalokkal való foglalkozásban a személyiség egészét kell szem
előtt tartani, azaz személyiségfejlesztő kell hogy legyen, és ez azt jelenti, hogy nemcsak
ismereteket kell a gyereknek és fiataloknak elsajátítani, hanem a személyiségét kell
kibontakoztatni, s ezáltal az életre, önállóságra nevelni.1389
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Az egyéni, személyes fejlesztés mellett célkitűzésként fogalmazódott meg a
közösségfejlesztés is, azáltal, hogy így az egyének eredményei, feljődése kihatással van az
egész közösség fejlődésére.
Másik fontos alapelv a participáció, a döntésekbe való belevonás, de természetesen ez
a célkitűzés csak hosszú távon és folyamatban képzelhető el. Enélkül a nehézkes tanulási
folyamat nélkül azonban a hátrányos helyzetűek sosem lesznek képesek gondjaikat
azonosítani, megoldani, sorsukat kezükbe venni és irányítani.1390
5.1.5. A Szatmári Caritas projektjei gyermekek és fiatalok számára
5.1.5.1. Szociális óvodák
A szociális óvodák létesítésének célja abból a szándékból született, hogy a
veszélyeztetett körülmények közt élő óvodás korú gyermekek ne az utcára, onnan pedig
állami intézetbe kerüljenek, hanem már zsenge koruktól vonják be őket az oktatási
rendszerbe, és ebben a környezetben a gyermekek olyan nevelésben részesüljenek, mint a
többi hasonló korú gyermek az ország bármely más óvodájában. Komplementéris
körülménynek számít, hogy itt a gyermekek még szociális szolgáltatásokat is kapnak: a
mindennapi ebéd és uzsonna mellett, megtanítják őket a testi higiénia ápolására is;
rendszeresen kapnak iskolai felszereléseket, taneszközöket, ruhaneműt, tisztálkodási szereket
saját maguk és szüleik számára; ünnepekkor ajándékcsomagnak örülhetnek; születésnapi
rendezvényeket tartanak nekik; színházba, moziba viszik őket; nagy népszerűségnek
örvendenek az egynapos kirándulások; évente egyszer pedig táborozáson is részt vehetnek.
A

gyerekek

megismerésének,

a

családokkal

való

kapcsolat

felvételének

kiindulópontja a családlátogatás: fontos megtudni, honnan érkeznek a gyerekek. Az óvónénik
többnyire az iskolai év kezdete előtt, a nyári hónapokban felkeresték az óvodába beírandó
gyermekeket, mivel nélkülözhetetlenül fontos megismerni a gyerekek egyéni szociális
hátteret, sajátos családi körülményeit. Tervszerű megfigyeléssel, feljegyzésekben rögzítve a
tapasztaltakat, a családlátogatások során információkat lehet szerezni arról, hogy a
gyermekek milyen lakásban élnek, hányan laknak benne, milyen anyagi feltételek állnak
rendelkezésükre, mivel foglalkoznak a szülők vagy más gondviselők, milyen a nevelők
viszonya a gyermekhez, vannak-e a gyereknek játékai stb. A családlátogatáskor közelebb
1390
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lehet kerülni a gyerekhez és szülőkhöz egyaránt, aminek eredményeként bátrabban és
bizalmasabban nyilvánulnak meg a személyzettel szemben, és az segíti az amúgy is nehéz és
fáradságos nevelőmunkát. Ilyenkor a gyermek apró ajándékokat, édességet kap,
bemutatkoznak, beszélgetnek velük, hogy az óvodába lépéskor a gyermek kedves ismerőssel
találkozzék, s így könnyebben feloldódik nem kis szorongása, félelme. A családlátogatás
során szerzett konkrét információkat gyermekenként rögzítik,1391 s az individuális naplóba
kerülnek aztán a gyerek későbbi jellemzői is, melyből végül az egyedi fejlődési folyamatot
lehet követni, rekonstruálni.
Az óvodai program reggel nyolc órától délután ötig tart, a gyerekek háromszor
étkeznek az óvodában, és a sajátos helyzetükre, szintjükre szabott programban nevelődnek.
Az alapvető viselkedési szabályokkal kezdik: megtanulnak vécét használni, tisztálkodni,
étkezni, környezetükhöz alkalmazkodni. Mindez játékosan, sok zenével, tánccal, szintjükhöz,
világukhoz közel álló módszerekkel történik.
Az egyházi közösséggel való kapcsolat szorgalmazása is egyik célkitűzése a szociális
óvodáknak, keresték a kapcsolatot a helyi egyházi vezetőkkel, a különböző felekezetű
egyházközösségek felelős képviselőivel. Az előítéletek lebontásának az alapja a kölcsönös
megismerés, és ennek szövevényes, sokszor akadályoktól nem mentes útjait-módjait keresték
a közös találkozók alkalmával. Az elindított folyamat lassan ugyan, de egyre több helyen
teremte meg a maga gyümölcseit. Természetesen az óvodai program szerves részét képezte a
gyerekek vallásos nevelése, lehetőleg a helyi lelkipásztor bevonásával.1392
A cigány gyerekek számára az első óvoda 1992-ben Erdődön indult, ahol a Caritas
egy családi házat alakított át óvodává.1393 A következő évtől az óvoda már három csoportban
ötvenöt gyerekkel működött, hármas összefogás eredményeként: az egyszeri beruházásokat,
a berendezést, a gyerekek ruházatát, valamint az étkezést a Caritas biztosította, a
személyzetet a Megyei Főtanfelügyelőség alkalmazta és fizette, a működési költségek egy
részét (gáz, víz, villany, fűtés) pedig a helyhatóság állta.1394
Erdőd három év leforgása alatt példaértékű és multiplikálható modellé nőtte ki magát,
elfogadott, elismert megoldásként emlegették egyre gyakrabban és egyre több helyen, s a
különféle helyhatóságok részéről mind több megkeresés érkezett hasonló szociális óvodacsoportok létrehozására, így egymás után alakultak megyeszerte a szociális óvodacsoportok.
1391
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A képlet, mely szerint ezek létesültek, ugyancsak a partnerség, a hármas együttműködés, a
kooperáció gyümölcse volt: a helyhatóság egy alkalmas épületet bocsátott rendelkezésre,
melyet a Caritas szerelt fel célszerűen, ellátta a gyerekeket élelemmel, ruhával, a működési
költségeket a helyhatóság és a Caritas közösen fedezte, a személyzet alkalmazását és
fizetését pedig a tanügy vállalta.
Az együttműködésnek nemcsak problémamegoldó eredménye, de egyéb jótékony
hatásai is voltak. Ezek közül a legfontosabb az, hogy mind a helyhatóság, mind pedig az
állami főtanfelügyelőség képviselőiben tudatosult a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek
iránti kötelezettségük, melyet nem lehet nem tudomásul venni, szőnyeg alá söpörni,
„delegálni”, és a szociális gondok megoldásában nem a struccpolitika a legcélravezetőbb,
közép- és hosszú távon a legjobb megoldás – éppen a többségi közösség szempontjából –, ha
szembenézünk a kihívásokkal, főleg, ha már erre működő megoldások, „modellek” is
léteznek.
Az elején a különböző helységekben létrehozott szociális óvodacsoportok egymástól
függetlenül működtek, nem volt kapcsolat közöttük. Az ott dolgozó személyzet viszont
naponta találta szemben magát újabb és újabb nehézségekkel, gondokkal, melyek megoldása
egyre inkább próbára tette nemcsak szakmai képzettségüket, de motivációjukat is, így hamar
megszületett a felismerés, hogy a szociális óvodacsoportokban dolgozó személyzetet nem
szabad magára hagyni. Ha többletet várnak el tőlük, több segítséget, támogatást is kell hogy
kapjanak.
A Caritas a Megyei Tanfelügyelőséggel karöltve a következő megoldást eszközölte: a
három csoporttal működő erdődi óvoda a megyében működő szociális óvodacsoportok
szakmai

központjává

válik,

és

azok

az

óvónők,

akik

megyeszerte

szociális

óvodacsoportokban dolgoznak, külön fórumot, platformot alakítanak, rendszeresen
összejönnek a sajátos gondokról beszélgetni, tapasztalatokat cserélni, az újabb kihívásokra
közösen megoldást keresni és találni, az erre a csoportokra a megfelelő pedagógiai
módszereket „testre szabni”, a továbbképzőket megszervezni, a motivációt fenntartani stb.1395
Az Augsburgi Egyházmegyei Caritas jóvoltából, a Megyei Tanfelügyelőség
támogatásával, 1995 szeptemberében megnyitotta kapuit a Cloşca úti szociális óvoda,
harmincnégy hátrányos helyzetű gyermek számára. Az óvodában egy román és egy magyar
nyelvű csoport működik, a gyermekek, akik ide járnak, magyar, román, cigány vagy sváb
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származásúak.1396 A gyermekek oktatása és az ebben elért eredmények nem jöhettek volna
létre megfelelő szakképzett személyzet közreműködése nélkül, amely feltételezi az oktatók
és nevelők folytonos továbbképzését is. E célból a Megyei Tanfelügyelőség által szervezett
szakkörökön kívül, a Caritas óvodáiban dolgozó személyzet részt vett a hagyományos erdődi
óvónőtáborokban is, ahol kizárólag a Caritas gyermekekkel foglalkozó intézményeiben zajló
tevékenységeket elemzik.1397
A Caritas szociális óvodái a bemutatott időszakban a következő helységekben
működtek:
Don Bosco szociális óvoda, Szatmárnémeti (1995)
Szent Miklós roma szociális óvoda, Erdőd (1992)
Roma szociális óvoda, Csedreg (1994)
Roma szociális óvoda, Sárközújlak (1997)
Roma szociális óvoda, Mikola (1998)
Roma szociális óvoda, Pete (1998)
Roma szociális óvoda, Túrterebes (1996)
Szociális óvoda, Szakasz (1998)
Szociális óvoda, Szinfalu (1997)
Szociális óvoda, Krasznasándorfalu (1999)
Roma szociális óvoda, Nagykároly (1994-1997)1398
Roma szociális óvoda, Apa (2001)
Induláskor ezeket az óvodákat nagyon nagy szkepszis övezte mind a faluközösség és
annak vezetői, mind pedig a főtanfelügyelőség képviselői részéről, nemigen hittek a program
sikerében. Az igazi áttörés akkor történt, amikor az első gyerekek elhagyták az óvodát és
beiratkoztak az iskolába. Mivel a gyerekek rendszeresen jártak óvodába, hamar behozták a
társaikkal szembeni lemaradást, az iskolában pedig az óvodában szerzett pozitív eredmények
és tapasztalatok egyértelműek voltak: a cigány származású és a szociálisan hátrányos
helyzetű gyerekek nem maradtak le társaiktól, tisztán jártak iskolába, nem hiányoztak,
megszokták a munkát, a tanulást, s mivel a többi gyerek befogadta őket, jól érezték magukat,
s nem következett be a már ismert iskolaelhagyás jelensége.
A szociális óvodából intézményrendszerek nőttek ki, mivel az ott elindított tevékenység olyan kezdetnek tudható be, mely pozitív irányú szociális láncreakciót indított el.
1396
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Statisztikai adatok a Szatmári Caritas óvodáinak tevékenységéről 1997-2005
között:1399
- 1997-ben az erdődi óvodába 53 gyerek, Szatmárnémetiben a Don Bosco óvodába 32
gyerek járt. Csomagokat, tanszereket 300 óvodásnak osztottak ki.

- 1998-ban az óvodai létszám Szatmárnémetiben és Erdődön összesen 84 fő volt. A
többi vidéki roma óvodába (Sárköz, Túrterebes, Csedreg, Szakasz, Pete, Szinfalu) összesen
195 gyerek járt. Szatmárnémetibe és Nagykárolyba olyan szociális óvodába, ahol ebédet is
kaptak, 120 gyermek járt. Összesen tehát 399 gyermekkel foglalkoztak.
- 1999-ben a Caritas óvodáiba (Erdőd, Szatmárnémeti) 84 gyerek járt, a roma
óvodákban (Túrterebes, Csedreg, Sárköz, Pete, Szakasz, Mikola, Krasznasándorfalu,
Szinfalu) 221 gyermeket tartottak nyilván. A szociális óvodákban (Szatmárnémeti, Nagykároly) 105 fő volt a létszám, összesen 410 gyermek.
- 2000-ben a roma és szociális óvodákban a gyermekek létszáma összesen 410 volt.
- 2001-ben Szatmárnémetiben 32 óvodást tartottak nyilván, Erdőd, Túrterebes,
Csedreg, Sárköz, Pete, Szakasz, Mikola, Krasznasándorfalu, Szinfalu, Apa, Felsőboldád
óvodáiba összesen 315-en jártak, ez összesen 347 fő.
- 2002-ben az óvodai létszám 347 fő volt.
- 2003-ban óvodába Szatmárnémetiben 32 gyerek, a roma óvodákba (Erdőd, Túrterebes, Csedreg, Sárköz, Pete, Szakasz, Mikola, Krasznasándorfalu, Szinfalu, Felsőboldád, Apa,
Nagykároly) 334 gyerek járt, összesen 366 óvodás gyermekkel foglalkoztak.
- 2004-ben az óvodások létszáma 465 fő volt.
- 2005-ben ez a létszám 399.
5.1.5.2. Tanulóházak
Az iskolai tevékenység támogatásaként jöttek létre az ún. tanulóházak, melyek az
egyházmegye társadalmi-szociális változások szempontjából legérintettebb közösségeiben
létesültek az adott közösség gyermekei, fiataljai számára.
Az intézmények szociális gondozói felmérték minden egyes gyermek és családja
szükségleteit, majd különböző akciókat szerveztek, hogy hozzászoktassák a szülőket
gyermekeik problémáihoz és ráébresszék őket felelősségükre a gyermekek oktatására
vonatkozóan. A speciális szakképesítésű személyzet követi és útbaigazítja a gyermekeket az
1399
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iskolai feladatok elvégzésében és állandó kapcsolatot tart iskolai tanáraikkal, oktatóikkal.
Ezekben az intézményekben különböző alternatív tevékenységek is folynak, melyek célja az,
hogy megtanítsák a gyermekeknek a házimunkákat, kertészkedést, barkácsolást, szabásvarrást, és a fiatal anyukák is tanácsot kapnak a családtervezést illetően.
Mindezek mellett a gyermekek szabadidős programokban (játékok, sport, művészi
tevékenységek, kirándulások, táborok stb.) és szocializációs programokban (szerepjátékok,
oktatófilmek megtekintése, intézménylátogatások stb.) vehetnek részt.
A gyermekek minden nap meleg ebédet, valamint uzsonnát kapnak. Rendszeresen
tanszerekkel, ruhaneművel, higiéniai-tisztálkodási szerekkel látják el őket, ünnepekkor pedig
ajándékcsomagot kapnak, születésnapi összejöveteleket tartanak nekik, színházba, moziba
viszik őket.
A Szatmári Caritas a bemutatott időszakban a következő helységekben működtetett
tanulóházakat:
Roma tanulóház, Erdőd (1994)
Roma tanulóház – integrációs központ, Túrterebes (1998)
Roma tanulóház, Pete (1998)
Tanulóház, Felsőboldád (Stâna) (2002)
Statisztikai adatok a Szatmári Caritas tanulóházainak tevékenységéről 1997-2005
között:1400
- 1997-ben az erdődi tanulóházba 80 gyerek járt, valamennyien kaptak csomagokat,
tanszereket. Tanfolyamokon, meditációkon 100 személy vett részt.
- 1998-ban Túrterebesen meditációs tanfolyamot szerveztek iskolás korú gyermekek
számára. A Tanfelügyelőség által biztosított oktató segített azoknak a gyermekeknek iskola
utáni felkészülésében, akiknek otthon nem megfelelőek a körülményeik a tanuláshoz. Itt a
másnapi lecke megtanulása után játszhattak, kaptak uzsonnát és ruhaneművel is ellátták őket.
Szatmárnémetiben meditációs programot indítottak szociális problémákkal küzdő családok
gyermekei számára, a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont tanulóinak segítségével,
akik önkéntesekként vállalták a foglalkozásokat, minden tanuló egy-két másik gyereknek
segített, a foglalkozások az iskola tantermeiben zajlottak. A tanulóházakba (Erdőd,
Túrterebes) 150 gyerek járt. A romaiskolában Petén 18 gyerek tanult.
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- 1999-ben a tanulóházakba Erdődön, Túrterebesen, Sárközújlakon összesen 235
gyermek járt. A petei és sárközi iskolákban 50 hátrányos helyzetű tanulót támogatott a
Caritas, ők valamennyien naponta uzsonnát is kaptak.
- 2000-ben a tanulóházakba járó gyermekek létszáma 289 volt. A petei iskolába 29
roma gyerek járt.
- 2001-ben 700 személyt étkeztettek összesen az óvodákban, iskolákban. A
tanulóházakba (Erdőd, Túrterebes, Sárköz, Pete) 385 gyerek járt.
- 2002-ben a tanulóházakba járó gyermekek létszáma 281 fő volt.
- 2003-ban a tanulóházakat (Erdőd, Túrterebes, Pete, Felsőboldád) összesen 386
gyermek látogatta.
- 2004-ben a tanulóházakba járók létszáma 515 fő volt.
- 2005-ben a tanulóházak 280 gyermeket szolgáltak ki, a felsőboldádi központba 95
gyermek járt, ez összesen 375 gyermek.
5.1.5.3. Szociális központok iskolás korú utcagyerekek számára
Az utcagyerekekre mint második célcsoportra, szintén kiterjedt a Caritas Szervezet
figyelme azért, hogy ezeknek a gyermekeknek, ifjaknak újabb esély adassék a közösségbe
való integrációra. A központok elsődleges célja: egyenlő esélyeket teremteni az emberhez
méltó életre a hátrányos helyzetű gyermekek számára.1401
Amikor 1996-ban Szatmárnémetiben megalakult az első szociál-pasztorális központ,
eleinte egy kisebb épületben foglalkoztak a város legnagyobb lakónegyedében csellengő
mintegy huszonöt utcagyerekkel.1402 A fő tevékenység és célkitűzés a közös játék volt az első
időszakban, azért, hogy a gyerekek a játék által sajátítsák el az együttélés elemi szabályait, és
csak ezután vezették be a betűvető és az alapvető számolási foglalkozásokat a gyerekek
szellemi fejlesztése érdekében.
Később egyre többen és többen jöttek, ez a hely pedig kicsinek bizonyult, és a
tevékenységet „Nyitott Szociális Központ” néven átköltöztették egy másik, nagyobb
épületbe, ahol már hatvan gyerek is elfért.1403 Végül 2002-ben a Szatmárnémeti
Polgármesteri Hivatal, a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség, a Caritas és külföldi támogatók
1401
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segítségével elkészült a „Barátság Háza” elnevezésű központ, amelyet már nyolcvan
utcagyerek látogatott rendszeresen.1404
A napközi intézmény a krízishelyzetbe jutott családok iskoláskorú gyermekei
számára nyújt pedagógiai, pszichológiai és szociális szolgáltatásokat.
A központ konkrét célkitűzései:
- a gyerekeknek olyan környezetet biztosítani, amely az alapvető igényeiknek
megfelel, azért, hogy a gyerekek koruknak megfelelően fejlődhessenek.
- a gyermekeknek olyan feltételeket biztosítani, ahol megfelelő ismeretelsajátítás és
képességfejlesztés során egy önálló és felelősségteljes életvitelhez kapnak esélyt.
- a gyerekeket az iskolai tevékenységben támogatni, az iskolaelhagyást megelőzendő
- a gyerekek családjait az önállósulás és felelősségvállalás folyamatában segíteni
- a gyerekek szüleiktől, családjuktól való elszakítását – az institucionalizmust –
megelőzni.
A Barátság Házát a Caritas egy állami óvoda átalakítása, bővítése és a célnak
megfelelő adaptálása nyomán állította működésbe. Az épületben három tágas, jól felszerelt,
komputerizált helység áll a gyerekek rendelkezésére, mindenki számára külön szekrényfiókkal, saját kulccsal, az étkezésekhez konyha és esztétikusan berendezett ebédlő áll
rendelkezésre, a fürdőrészlegben pedig mosógép biztosít lehetőséget arra, hogy a gyermekek
mindig tisztán járhassanak, azonban a legkedveltebb helyiség a jól felszerelt, tágas
sportterem, ahol a gyermekek „kitombolhatják” magukat, levezethetik felesleges energiáikat.
A Barátság Háza központba hat-tizennégy év közötti korú iskolás gyermekek járnak,
akik kisjövedelmű, problémás családokban, veszélyeztetett körülmények közt élnek, vagy
szüleik nem törődnek gyermekeik nevelésével és életminőségével. A gyerekek a központot
két váltásban látogatják: az I-IV. osztályos iskolások délután, mivel ők délelőtt járnak
iskolába, az V-VIII. osztályosok pedig délelőtt vannak a központban, mivel számukra délután
folyik az iskolai oktatás. Itt olyan szegény sorsú gyermekekkel is foglalkoznak a központ
dolgozói, akiket már nem lehet beiskoláztatni, mert idősebbek az állam által előírt tízéves
korhatárnál, viszont iskolába nem járva, nem tudnak írni-olvasni, számolni. Az állam olykor
azt a megoldást választja, hogy kisegítő iskolába küldi ezeket a gyerekeket, de ez nem igazi
megoldás számukra, hiszen ők nem fogyatékossággal élők, és szellemileg sem
visszamaradottak.1405
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A gyermekek minden nap ebédet és uzsonnát kapnak, lehetőségük nyílik a
tisztálkodásra, és kimoshatják ruháikat, időszakosan taneszközöket, ruhaneműt, alapvető
higiéniai-tisztálkodási szereket kapnak saját maguk és családjuk részére, ünnepekkor pedig
ajándékokat, születésnapi összejöveteleket rendeznek nekik, színházba, moziba viszik őket
stb.1406 A tevékenységek közé tartozik az iskolán kívüli képzés és nevelés, melynek
keretében a gyermekek iskolai tanulmányait óhajtják segíteni, a házi feladatokat megoldani.
A nevelők állandó kapcsolatot tartanak a gyerekeket oktató iskolai tanerőkkel. Vakációban
leckeismétlési kurzusokat tartanak a gyerekeknek, továbbá ügyességüket képességfejlesztő
tanfolyamokkal segítik: varrásra, háztartásvezetésre, barkácsolásra, különböző sportok
űzésére oktatják őket. A szabadidő hasznos eltöltését társasjátékokkal, művészeti
tevékenységekkel, közös filmvetítésekkel, kirándulásokkal oldják meg.
A központ szolgáltatásai közé tartozik a pszichológiai tanácsadás és segítségnyújtás
is, mérik és nyilvántartják minden egyes gyermek pszichológiai fejlődésének alakulását.
Csoportos megbeszéléseket tartanak különböző témákról: kommunikáció, konfliktusmegoldás, jövőbeni tervek, kapcsolat a szülőkkel, kapcsolat a másik nemmel, szexualitás stb.
Pszichológiai tanácsokkal látják el a gyermeket és a szülőket, egyénileg vagy csoportos
foglalkozásokon, beszélgetések keretében.
A szociális tanácsadás is a szolgáltatások körét bővíti, a központ szociális dolgozói
állandó kapcsolatot tartanak a gyerekek családjával, a felvétel előtt a helyszínen kivizsgálják
a család életkörülményeit, és később is rendszeresen látogatják őket. A szülők számára
tematikus találkozókat tartanak, hogy motiválják őket, erősítsék felelősségérzetüket a
gyermek nevelésének fontosságát, az iskolalátogatás jelentőségét illetően, és ilyenkor
tanácsokkal is szolgálnak a szülőknek a gyermekek nevelésében adódott problémákkal
kapcsolatban.
A központ dolgozói: koordinátor-pedagógus, két szociális munkás, négy nevelőpedagógus, egy pszichológus, egy sportoktató, egy gondnok.1407
Partnerek: Szatmár Megyei Tanfelügyelőség, Munkaügyi, Szociális Szolidaritás és
Családügyi Minisztérium, Szatmárnémeti Városi Tanács, valamint külföldi támogatók.
A nagybányai Assisi Szent Ferenc Közösségi Ház célja: a nehéz körülmények közt
élő óvodás és iskolás korú utcagyermekek támogatása, különös tekintettel a Nagybánya
külvárosában élő Craica negyedbeli roma családok gyermekeire.

1406
1407

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 1997–2005. ECA 8/3.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Haus der Freundschaft, Projektbeschreibung, ECA 2001/1/1.
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Nagybányán a rendszerváltást követően az egyik nagy blokknegyedben a roma
lakosság –

miután teljes mértékben lelakta és tönkretette azokat a tömbházlakásokat,

amelyekbe beköltöztek – rövid idő alatt az utcán találta magát, annak következtében, hogy az
immár szétrombolt, lepusztult, ajtó-ablak és belső szerelés nélküli apartmanokat élelmes
cégek potom pénzért felvásárolták tőlük a későbbi felújítás és értékesítés céljával, a roma
családok pedig egykettőre nyakára hágtak a kapott pénznek. Utána viszont már nem volt hol
lakniuk, de mégsem vándoroltak tovább, hanem ottmaradtak a közelben és tábort vertek volt
lakótelepük közelében, mindenféle ideiglenes anyagból (karton, fa, bádog, nejlonfólia)
„lakást” építve a szabad ég alatt. A kialakult nyomornegyedben rengeteg a gyerek, akik
voltaképp az utcán élik le életüket, számukra alakított ki a Caritas első lépésként egy
szociális központot valamivel távolabb, egy megvásárolt magánházban.
Amikor ez a központ már kicsinek bizonyult – mivel egyre több utcagyerek látogatott
el a foglalkozásokra –, 2004-ben új épületbe költözött a tevékenység, mely az Assisi Szent
Ferenc Közösségi Ház néven működik. Négy Caritas-intézmény kapott benne helyet: az
utcagyerekek központja, az óvoda-előkészítő program, a szociális tanácsadó iroda és egy
idősklub.1408
A központban támogatást biztosítanak és segítséget nyújtanak az ide járó gyermekek
és családjaik számára, egyéni és csoportos szolgáltatásokkal és tanácsadással. Mindezek
mellett iskolán kívüli nevelő és szórakoztató, valamint szocializációs programok zajlanak
(szerepjátékok, oktatóanyagok megtekintése, intézmények látogatása stb.). A gyermekek
minden nap ebédet és uzsonnát kapnak, lehetőségük nyílik a tisztálkodásra, és kimoshatják
ruháikat is a központ jó felszereltségének köszönhetően. A gyermekek időszakosan
taneszközöket, ruhaneműt, alapvető higiéniai szereket kapnak a saját és családjuk részére is,
ünnepekkor pedig ajándékokat, születésnapi összejöveteleket rendeznek nekik, színházba,
moziba viszik őket stb.
Statisztikai adatok a Szatmári Caritas utcagyerekek létszámáról 1997-2005 között:1409
- 1997 - 20 gyermek (Szatmárnémeti)
- 1998 - 25 gyermek (Szatmárnémeti)
- 1999 – 70 gyermek (Szatmárnémeti)
- 2000 – 120 gyermek (Szatmárnémeti+Nagybánya, mivel ebben az évben nyílt meg a
nagybányai utcagyerekek első központja)
- 2001 – 130 (Szatmárnémeti, Nagybánya)
1408
1409

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2004, 2. ECA 2004/8/3.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Éves beszámolók 1997–2005, ECA 8/3.
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- 2002 – 130 (Szatmárnémeti – Barátság Háza, Nagybánya)
- 2003 – 130 (Szatmárnémeti – Barátság Háza, Nagybánya)
- 2004 – 130 (Szatmárnémeti – Barátság Háza, ebben az évben nyílt meg az Assisi
Szent Ferenc Közösségi Ház Nagybányán)
- 2005 – 150 (Szatmárnémeti – Barátság Háza, Assisi Szent Ferenc Nagybánya)
5.1.5.4. A hátrányos helyzetű gyermekek integrálását szolgáló projekt: Integretto
Integretto címmel külön program indult a megye kilenc közösségében a hátrányos
helyzetű gyerekek integrálása érdekében. A program a civil szféra, a helyhatóság és a
tanfelügyelőség összefogásán alapszik, melynek keretében nyári táborokat szerveznek a
hátrányos helyzetű gyerekeknek. A felejthetetlen élmény mellett ennek igazi haszna azonban
abban áll, hogy a gyerekek játszva megismerik egymást, önállóságra, felelősségvállalásra
nevelődnek a rájuk bízott feladatok nyomán. Az a tény, hogy őket elfogadják, befogadják és
szeretik, csodákra képes. Az integrálás a közösség javát szolgálja, mivel segíti a szolidaritás
és a tolerancia fejlődését, hosszú távon pedig megelőzi vagy enyhíti a közösség és a
társadalom szociális problémáit. A program célja a hátrányos helyzetű gyerekek integrálása a
helyi közösségbe és az ottani oktatási intézményekbe (óvoda, iskola stb.).
A cél elérése érdekében minden helységben szalemberek egy-egy csoportja –
szociális munkás, egy egészségügyi és egy tanügyi alkalmazott – kutatja fel a hátrányos
helyzetű gyermekeket és családjukkal együttműködve igyekeznek megoldásokat találni a
közösségi beilleszkedés segítésére.
Az Integretto programot az Európai Unió finanszírozta a Phare Access programon
keresztül.1410 A program arra az elgondolásra alapoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek
számára az a legjobb megoldás, hogy úgy nőjenek fel, mint a közösség teljes értékű tagjai, ez
pedig önbizalmat ad nekik és segít nekik a fejlődésben, új dolgok és képességek
elsajátításában.
Az Integretto programba a következő helységek kapcsolódtak be: Szatmárnémeti,
Nagykároly, Erdőd, Komorzán, Daróc, Homoród, Mikola, Mezőpetri, Túrterebes. 1411

1410

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung 2002, ECA 2002/1/25.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Arról ábrándozom, hogy köztetek élek! Uniunea Europeana, Program
finantat de Phare Access, szórólap, 2002 augusztus.
1411
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5.1.5.5. A gyermekek és az ifjúság érdekeit szolgáló egyéb akciók
A gyermek és ifjúsági terület szociális központjainak tevékenységei közé sorolhatók
továbbá: betűvető kurzusok olyan fiatalok számára, akik már nem járhattak iskolába
előrehaladott koruk miatt, ahol többek között írni, olvasni, számolni, tisztálkodni tanultak és
az alapvető viselkedési normákra is megtanították őket; színjátszó tanfolyamok a
szatmárnémeti Északi Színház színművészének vezetésével, személyi higiéniával kapcsolatos
oktatás, varrótanfolyam, háztartásvezetés, barkácstanfolyam szervezése az ide látogatóknak.
Óvodai előkészítő csoportok indultak olyan gyerekek számára, akik különféle okok
miatt kimaradtak az állami óvodákból. Miután behozták a lemaradást, elsajátítva az alapvető
társas együttléthez elengedhetetlenül szükséges higiéniai, viselkedési normákat, az intézmény
segítségével és további kíséretével integrálódtak a működő helyi állami óvodákba.
Ugyanide tartozik a különböző akciók szervezése: zsíroskenyér- és tea, egyéb meleg
vagy hideg élelemosztás a város szegénynegyedeiben; közös rendezvények gyereknapon,
egyházi ünnepek alkalmával, táborok szervezése a gyermekek számára.
Események, statisztikák, melyek a Szatmári Caritas gyermek- és ifjúsági
programjaihoz kapcsolódtak 1997-2005 között:1412
- 1997-ben Szokondon a Szent Ignác Lelkigyakorlatos Központban tizenhárom
turnusban 780 gyermek üdülhetett egy-egy hetes turnusokban. 20 gyermek részesült alapvető
oktatásban betűvető kurzusokon.
- 1998-ban Túrterebesen indítottak betűvető kurzust a Tanfelügyelőséggel
együttműködésben, 18 személy részére. A petei romák számára tájékoztató és nevelő
egészségügyi tanfolyamot tartottak, melyen óvodás, iskolás korú gyermekek, fiatalok és
felnőttek is részt vettek, összesen 45 személy.
- 1999-ben továbbképzést tartottak Erdődön a szociális óvodákban dolgozó
óvónőknek, mely egy kéthetes tábor keretében zajlott. Óvodás gyerekeket táboroztattak
Büdössáron és Tiborszálláson (Magyarország). Betűvető kurzusokat

tartottak Erdődön,

Túrterebesen, Sárközön, 70 személy részvételével.
- 2000-ben továbbképző tanfolyamot szerveztek Erdődön 20 óvónőnek, akiknek még
nem volt szakvizsgájuk. Szintén Erdődön nagyszabású gyereknapi ünnepséget tartottak.
Egészségügyi oktató tanfolyamokat tartottak romáknak. A betűvető kurzusokon összesen 55
személy vett részt. Nyári tábort szerveztek Szokondon, 460 gyerek számára.
1412

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Éves beszámolók, 1997–2005, ECA 8/3.

350

- 2001-ben Büdössáron táboroztattak 250 gyereket és fiatalt. Egészségügyi oktatást
tartottak, melyben megtanították a résztvevőket, hogyan védekezzenek az élősködőkkel
szemben, ezen a tanfolyamon 70 személy vett részt. Varrótanfolyamot tartottak Túrterebesen
15 személy részére. Színjátszó tanfolyamot szerveztek roma gyerekeknek Erdődön és Petén,
az Északi Színház művészének bevonásával (25+15 személy); a két csoport karácsonykor a
Kálvária templomban adta elő műsorát. Ebben az évben is volt tanfolyam Erdődön az
óvónőknek. Betűvető kurzusokat tartottak Erdődön, Túrterebesen, Sárközújlakon 40 szem,ély
számára. Szokondon 1050 gyermek és fiatal táborozott.
- 2002-ben varrótanfolyamokat valamint kertészkedési, háztartási, főzési kurzusokat
tartottak. Erdődön folytatódott a színjátszó tanfolyam.1413 Betűvető kurzusok voltak Erdődön
és Túrterebesen, ezen kívül az alapvető higiéniára is oktattak. A roma óvodákban tanító
óvónők szakoktatása az erdődi táborban zajlott. Táborozásokat szerveztek a gyerekeknek
Büdössáron (Szatmár, Nagybánya, Erdőd, Sárköz, Túrterebes, Pete), az erdődi óvodások és
iskolások a Fekete-tenger partján (Olimp fürdőhelyen) üdülhettek. Szokondon 1034 gyerek
és ifjú táborozott.
- 2003-ban kurzusokat tartottak az oktatóknak, kábítószerellenes tanácsadást
végeztek, együttműködő szerződést kötöttek a támogatott családokkal. A szülők is részt
vettek a programokban, pl. a gyerekek születésnapjának megünneplésekor a tortakészítésben.
A gyereknapon és a farsangi ünnepségen az óvodások és iskolások együtt szórakoztak az
utcagyerekekkel. Az utcagyerekek számára sportvetélkedőket szerveztek, illemtan-oktatást
tartottak. Megbeszéléseket folytattak 40 tanerő részvételével a romák nevelésével
kapcsolatban. A szokondi táborban 600-an vettek részt.
- 2004-ben varrótanfolyamot tartottak Túrterebesen, Erdődön pedig ismét színjátszó
tanfolyam indult. A Renovabis segélyszervezet támogatásával a szatmárnémeti utcagyerekek
a Barátság Házában háztartási, varró, barkácstanfolyamokon vettek részt, futballedzéseket
tartottak a számukra. Táborozást szerveztek fiatal anyáknak, amely alatt oktatásban is
részesítették őket a gyermekneveléssel kapcsolatban. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmával
az erdődi óvodások és iskolások bohócnak öltözve meglátogatták a kórházban fekvő
gyerekeket, ajándékkal, gyümölccsel kedveskedve. A „Gyermekek a gyermekekért” akció
keretében Nagybányán az utcagyerekek a saját intézményük udvarából szedett cseresznyét
vitték ajándékba a kórházban fekvő betegeknek. Táborokat szerveztek ez évben Nagytarnán
és a tengerparton.
1413

BÁTHORY Éva, Színjátszó körök Erdődön és Petén, in: Szatmári Friss Újság 2002.04.20.
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- 2005-ben ismét több megbeszélés témája volt a roma családok szociális nevelése,
valamint sor került az avasfelsőfalusi gyerekek helyzetének tárgyalására is a helyi
hatóságokkal együttműködve, melyen képviseltette magát a Helyi Tanács és a Szatmár
Megyei Tanfelügyelőség. Rajz- és fotóversenyt, valamint kézügyességi versenyt szerveztek
50 gyerek részvételével, majd a nyerteseket táborozásra vitték Nagybányára és Mogosára.
A Szatmári Egyházmegyében működő

gyermek- és ifjúsági létesítmények

összefoglaló táblázata:
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5.2.

Szociális intézmények fogyatékossággal élők1414 számára

5.2.1. A fogyatékossággal élők helyzete a szocialista rendszer idején
Becslések szerint a világ népességének körülbelül tíz százaléka érintett valamilyen
fizikai vagy mentális téren megnyilvánuló fogyatékosságban.1415 A különböző fejlettségű
országokban a fogyatékossággal élő lakosság arányszáma jelentősen eltér. A szegénységgel
vagy háborúval sújtott országokban ez a szám nagyobb, míg másutt természetszerűleg
kisebb.
A huszadik és huszonegyedik század nagyon sok pozitív és konkrét eredménnyel
büszkélkedhet, ami a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítását illeti, és ebben
az időszakban alakultak ki a gondozás és segélyezés intézményesített keretei és formái is.
Ennek a folyamatnak az eredményei az utóbbi évtizedek szemléleti vívmányai: az önellátás,
a függetlenség, az integrálás, a közösségbe való befogadás.
1975 december 9-én, az ENSZ közgyűlése elfogadta a fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló kiáltványt, melyben az őket megillető legfontosabb jogokat
tizenhárom pontban foglalták össze: az emberi méltósághoz való jogtól, polgári és politikai
jogaiktól az őket megillető védelemig, a családban való élés jogáig.1416
A szocialista országok az idők során politikai okok miatt teljesen más irányú
fejlődésen mentek át: az emberi méltóság, az emberi jogok a szovjet típusú társadalmakban
más jelentőséggel és más értékkel, s természetesen más gyakorlattal jelentek meg. Az értékek
rendjét, a társadalmi, közösségi és személyi kapcsolatokat is a totalitárius diktatúra, az ateista
ideológia szabta meg, irányította és tartotta szigorú ellenőrzése alatt. Ezekben az
évtizedekben fejlődött ki az ún. „homo sovieticus” embertípusa, mely kifejezésnek bizonyos
társadalomkritikai gúnyos felhangja is volt.1417
Csak a közösségnek létezett értéke és értelme, az egyénnek nem, mindent és
mindenkit a közösségi, „kommunista” érdekeknek vetettek alá, az embert emberségében
1414

A magyar nyelvben a fogyatékos személy, fogyatékossággal élő ember vagy sérült személy megnevezéseket
használja a szakma. Egy felmérés szerint maguk az érintettek a sérült, sérült személy megnevezést részesítik
előnyben.
1415
KOVÁTS András–TAUSZ Katalin (Szerk.), Gyorsjelentés a fogyatékos emberek helyzetéről, Budapest 1997,
7–9.
1416
Vö. Declaration on the Rights of Disabled Persons Proclaimed by General Assembly resolution 3447 (XXX)
of 9 December 1975, <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/72.htm>(2007.06.15.)
1417
Zinovjev felfedezte a „homo sovieticus” fenoménját, s a kváziuniverzális társadalomelmélet nyelvén úgy
határozta meg, mint a tiszta kollektivizmus termékét, olyan jelenséget, amely lényegesen eltér ugyan a nyugati
embertípustól, de semminemű specifikusan orosz jellemzőkkel nem rendelkezik. Vö. SINOWJEW, Alexander
Alexandrowitsch, Homo sovieticus, Diogenes Verlag, Zürich 1978, 32. (Ford. HALLE, G. von)
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alázták meg napról napra. Az egyén, kiszolgáltatott helyzeténél fogva, az ideológiai
manipuláció játékszerévé vált.
Az „improduktív”, sérült ember értéktelen tehernek számított, a legtöbb esetben a
jelenséget mint olyat, ignorálták, és igyekeztek elszigetelni, elkülöníteni, elrejteni, s
lehetőleg minél olcsóbban megszabadulni az ilyesmitől. A „fogyatékos-kérdés” kezelése a
különböző szocialista országokban egy kaptafára működött, természetesen országonként
adódtak kisebb-nagyobb különbségek.
Ami Romániában ezen a területen történt, arról valójában keveseknek volt tudomása,
teljes körű rálátása a diktatúra idején. A munka elvszerűen folyt: amiről nem beszélünk, az
nem is létezik.
A fátylat az agyonhallgatott titokról az ún. forradalom utáni tudósítások lebbentették
fel. A Bihar megyei Csegődön1418 és országszerte a fogyatékosággal élők intézeteiben,
kórházotthonaiban készített megdöbbentő felvételek bejárták a földkerekség akkori minden
valamirevaló írott és elektronikus médiáját.1419

Nemcsak a nemzetközi közvéleményt

sokkolták a bemutatott képek, de a román társadalmat is mélyen megrázták, mindenki
döbbenten kérdezte: hogyan volt lehetséges ilyesmi?1420
A sérültek ilyenfajta életkörülményeinek magyarázatát a bevezetőben említett okok
mellett a kirekesztés, elkülönítés, elrejtés, a tudomásul nem vétel gyakorlatában kell keresni.
Akire pedig azt a bélyeget sütötték rá, hogy gyógyíthatatlan, „irrekuperábilis”, olyan
intézménybe záratott, amely a településektől távol, teljesen elszigetelten működött.
Gyerekek, felnőttek állati sorban tengették napjaikat ezeken a világ szeme elől
elrejtett helyeken. A halál szinte megváltásnak számított nekik. A rendszerben különben is
minden azt szolgálta, hogy a rendszer szempontjából terhes elemek mihamarabb
likvidálódjanak. Mindez a szocialista, kommunista-ateista ideológia emberképének egyenes
következményeként volt lehetséges.

1418

„Nap közben több helyen is feltűnik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapítója, vezetője, dr. Edvi
Péter. Találkozunk a Nemzetek Utcájában, a japánok sátránál, a motorosoknál. A Szolgálat a ’89-es változások
után alakult. Edvi Péter a barátaival, ismerőseivel gyűjtést szervezett az erdélyi magyarok megsegítésére.
Csegődre is úgy jutott el évekkel ezelőtt, hogy segélyszállítmányt vitt. Megdöbbentette a csontsovány, éhező,
fázó, iszonyatos állapotban levő gyermekek látványa. Edvi Péter vallja: „Senki nem mehet el tétlenül a
szenvedő gyermekek nyomorúsága mellett. Csegőd a mi történetünk kezdete, gyökere.” A gyermekotthon lakói
érdekében mozgósította a német sajtót, s megalakult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, előbb
Németországban, azután Magyarországon, majd Romániában.” TÓTH Hajnal, Ojjé, a ligetben nagyszerű!..., in:
Erdélyi Riport 2002, II. évf. 12. sz.
1419
A 89-es változásokat követő években számos erre vonatkozó újságcikk, tévériport, dokumentumfilm stb.
látott napvilágot a hazai és a nemzetközi médiában.
1420
CARTEA ALBA RENINCO, Integrarea/includerea copiilor cu dizabilitati, Studii si documente, Bucuresti
1999, 9.
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Mint minden szocialista országban, Romániában is működött a szovjet típusú modell
alapján kiépített intézményrendszer, melynek feladata a sérült személyek sorsának állami
szintű rendezése „bölcsőtől a koporsóig”.
A fogyatékossággal élő emberek társadalmi helyzetéről nagyon kevés hiteles adat áll
rendelkezésre az 1989-es fordulatot követő évek Romániájában.
Az Országos Fogyatékosügyi Hivatal1421 adatai szerint 1992-ben 74.053 nyilvántartott fogyatékossággal élő személy élt Romániában, 8.845 gyermek, 65.208 felnőtt,
19.248-an részesültek intézményi gondozásban, ebből 4.204 gyermek, 15.044 felnőtt.
1993-ban az említett forrás adatai szerint a nyilvántartott fogyatékossággal élők
országos száma megháromszorozódott, 225.232 személyről történik említés, ebből 11.466
gyermek, 213.166 felnőtt. Ennek a „látványos” számbeli emelkedésnek a hátterében az
időközben megváltozott törvénykezési háttér1422 és az általa nyújtott kedvezmények, illetve
az országosan kiépülő „fogyatékosügyi” hivatalok1423 működése áll.
Az ANPH 2003-as évi adatai szerint Romániában már 414.620 fogyatékossággal élő
személy van hivatalosan nyilvántartva (56.129 gyermek; 358.491 felnőtt). Intézményi
ellátásban részesül 19.965 személy (717 gyermek, 19.248 felnőtt).
A Romániában nyilvántartott fogyatékossággal élők az ország lakosságának 1,85%-át
képezik.1424 A romániai társadalmi–gazdasági helyzet, a szegénységgel sújtott népesség
számaránya ismeretében jó okunk van feltételezni, hogy a hivatalos adatok közelről sem
tükrözik a valóságot.
Az ANPH 1992-es adatai szerint kb. 20.000 gyermek és felnőtt volt fogyatékossággal
élők számára fenntartott, tartós bentlakást nyújtó intézetek lakója, 19.248 személy, ebből
4.204 gyermek, 15.044 felnőtt.1425
Az intézetben élő fogyatékossággal élő emberek tényleges létszáma ennél
feltehetőleg magasabb volt, mivel sokan éltek közülük kórházotthonokban, kórházi krónikus
osztályokon, gyermekintézményekben.
A fogyatékossággal élők számára kialakított intézetek döntő többsége nem az adott
célra épült, hanem régi épületekből alakították át, ha ugyan történt bárminemű átalakítás.

1421

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANE CU HANDICAP (ANPH), Statistici, Bucuresti 1992.
Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi a fost înfiinţat la data de 1 noiembrie 1990 prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.100/1990 privind înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi.
1423
SSH – Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap – később SSPH –, illetve ennek megyei
kormányzati hivatalai ISTH – Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapaţi –később ISTPH.
1424
ANPH, 2003.
1425
ANPH, 1992.
1422
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A gyermekintézmények jelentős része régi épület, nem a jelenlegi szolgáltatás
biztosítására létesült, többségében nem feleltek meg a korszerű egészségügyi és szociális
szolgáltatások követelményeinek, sőt gyermekellenesek voltak.
Az intézetek jelentős hányadában embertelen körülmények uralkodtak, a nagyméretű,
zsúfolt intézetek

eredendően alkalmatlanok voltak az emberhez méltó életre.1426 Ha

kifogástalanul lettek volna felszerelve, akkor sem tették volna lehetővé az intim tér
kialakítását vagy az értelmes munkavégzést.
Az intézetben gondozott gyermekeket elhanyagolták, embertelenül bántak velük, az
intézményekben súlyos gazdálkodási problémák voltak.
A fogyatékossággal élők számára fenntartott intézetek az érintettek társadalmi
beilleszkedését nemcsak nem segítették, hanem sok esetben gátolták vagy egyenesen
lehetetlenné tették. A félreeső helyeken épült és a külvilágtól elzárt otthonok általában egy
életre elnyelték a bekerülőt, a lakóknak szinte minden kapcsolatuk megszakadt a külvilággal.
Sok intézetben lakó fogyatékossággal élő ember egyszerűen azért nem képes önállóan
öltözködni, mert a nap huszonnégy óráját pizsamában tölti, azért nem képes késsel–villával
enni, mert minden étkezéshez csak kanalat kap, nem képes megfelelően tájékozódni, mert
évek óta nem hagyta el az intézet területét, és vásárolni sem tud, mert valódi pénz még soha
nem volt a kezében.

Az önellátással kapcsolatos műveleteket ezeknek az embereknek

felnőttkorban kellett elsajátítaniuk, ami ekkor már csak nagy nehézségek árán sikerül.
Többségükről kiderül, hogy képességei fokozottabb önállóságot is lehetővé tennének, az
intézetekben azonban még azt is elfelejtik, amit az iskolai tanulmányaik során elsajátítottak.
Tartós, mély és intim emberi kapcsolatok kialakítására teljesen alkalmatlan az olyan
tér, ahol a lakók sokadmagukkal élnek egy szobában (gyermekintézetekben nem ritka a húsz–
negyven férőhelyes hálóterem sem), ahol sokuknak nemhogy a szobájuk ajtajához, még a
fiókjukhoz, szekrényükhöz sincs kulcsuk, ahol a személyzet kopogás nélkül bármikor,
bárhova bemehet.1427 A hazai szociális intézmények többségében tapasztalható totális
intézményi kontroll az itt lakó fogyatékossággal élő embereket olyan lehetőségektől fosztotta
meg, amellyel más körülmények között rendelkeztek volna, és ezek segítségével lényegesen
jobb életminőséget, emberibb életet teremthettek volna maguknak. Életük mássága nemcsak
fogyatékosságuk tényéből fakad, hanem a számukra biztosított lehetőségek hiányosságából
is.
1426

Példa erre a Szatmárnémeti Idősek Kórházotthona, 300 gondozottal. FÁBIÁN Ágnes, Mikor fejezik be a
Szatmárnémeti Kórházotthon felújítását?, in: Szatmári Magyar Hírlap 2007.05.09.
1427
PALADE, Monica–dr. NEMETI, Monica, Dezvoltarea Reţelei de asistenţă medico-socială în domeniul
protecţiei instituţionalizate şi neinstituţionalizate a persoanelor cu nevoi speciale, Satu Mare 1996, 3.
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Az esélyegyenlőség megteremtésének egyik legfontosabb intézménye az oktatási
rendszer, mivel az iskola nem csupán a szociálizáció fontos színtere, de itt dőlnek el a
munkaerőpiaci pozíciók is.1428 A fogyatékossággal élők jelentős iskolázottsági hátrányban
vannak a népesség egészéhez képest, nemcsak az értelmi fogyatékossággal élő emberek,
hanem a másféle fogyatékosságúak között is alacsonyabb az iskolai végzettség, mint az
„épek” társadalmában.
A siketek társadalmi–munkahelyi integrációja egy több szakaszban zajló, hosszas
folyamat, minden szakasznak jól meghatározott szerepe van és alapul szolgál a következő
fejlődési szakok számára. A folyamat már az óvodában vagy még korábban elkezdődik, és a
szakképesítéssel és munkaerőpiaci elhelyezkedéssel zárul. A siket népességnek alig fele
(ötvenegy százalék) rendelkezik szakképesítéssel, közöttük is inkább a városi lakhelyűek. A
szociálisan hátrányos helyzet, úgymint szegénység, munkanélküliség stb. gyakrabban érinti
azokat a siketeket, akik nem részesültek kielégítő oktatásban. Szoros koreláció mutatható ki a
vizsgált siket népesség iskolai végzettsége és szociális problémáik között. Említésre méltó az
írástudatlan siket emberek körében szignifikánsan gyakraban tapasztalt alkoholizmus, széteső
család, szegénység, rossz lakhatási körülmények, betegség, egyedüllét, társult fogyatékosságok.1429
Az iskolai hátrányok képződése már a legkisebb gyermekek között megkezdődik:
sokan semmiféle iskolai tanulmányba sem kezdenek. A fogyatékossággal élő gyermekekkel,
fiatalokkal foglalkozó iskolák alapvető vonása a szocialista Romániában, hogy az iskolarendszer erősen specializált és szegregált intézményekben képezi a fogyatékossággal
élőket.1430 A vakok és gyengénlátók, a siketek és a nagyotthallók, a mozgássérültek és értelmi
fogyatékosok számára külön-külön iskolák léteznek az alapfokú képzésben.
Az iskolai hátrányok a cigány származású fogyatékos embereket fokozottan
sújtják.1431
A rosszabb életesélyeket biztosító kisegítő iskolába előszeretettel utalnak be
szocializációs nehézségekkel küszködő cigány gyermekeket, így e gyermekek sorsa
megpecsételődik: nincs lehetőségük továbbtanulásra, a munkaerőpiac becsukódik előttük,

1428

PREDA, Vasile (Coord.), Orientari teoretico-praxiologice in educatia speciala, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca 2000, 1.
1429
BUCI Éva, LUCRARE DE DIPLOMĂ, Aspecte ale integrării sociale şi profesionale ale handicapaţilor de auz,
Satu Mare 1996, 35,57.
1430
PREDA, Vasile Liviu., Profilaxia delincventei si reintegrarea sociala, Editura Stiintifica si Enciclopedica,
Bucuresti 1981, 12.
1431
DIÓSI Ágnes, A cigány gyerekek helye a magyar iskolákban, in: Fordulópont, III. évf., 14. sz. Budapest
2001/4, 26.
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vagy ha be is kerülnek oda, az elsők között válnak munkanélkülivé, hogy azután a
fogyatékkal élők társadalmának legalsó bugyraiba kerüljenek, s életüket végigkísérje az
etnikai alapú megkülönböztetésen kívül az értelmi fogyatékosság stigmája is.
A speciális szakiskolákat ugyanaz jellemzi, mint a kisegítő iskolákat: pedagógiai–
gyógypedagógiai kritériumok szempontjából heterogén képességű gyerekcsoportoknak ad
helyet (értelmi fogyatékos, viselkedési-, beilleszkedési- problémás, rossz társadalmi státusú,
etnikai stb. gyermekek, fiatalok), a tanulók között pedig aránytalanul sokan vannak a
társadalom alacsony státusú csoportjaiból származók.1432
A fogyatékossággal élő emberek munkaerőpiaci helyzete lényegesen rosszabb mint a
lakosság

nem

sérült

tagjaié,

összehasonlíthatatlanul

nehezebben

találnak

tartós

foglalkoztatást biztosító munkahelyet, illetve ha valaki már gazdaságilag aktív korában válik
sérültté, nagyon kicsi az esélye, hogy vissza tud menni korábbi munkahelyére. Az 1989 utáni
évek gazdasági-társadalmi változásai a munkaerőpiaci viszonyokat is jelentősen átalakították.
A „reformok” következtében megjelenő elszegényedés és munkanélküliség aránytalanul
nagyobb mértékben sújtja a veszélyeztetett társadalmi csoportokat, köztük a megváltozott
munkaképességű fogyatékossággal élő embereket is.1433
5.2.2. A Szatmári Caritas megoldásainak általános szempontjai a fogyatékossággal
élőket érintő programok terén
A Caritas szakosodott intézményhálózatán keresztül európai színvonalú és szemléletű
programokat és szolgáltatásokat nyújt fogyatékossággal élő személyeknek, csecsemőkortól
felnőtt korig, valamint támogatja családjaikat és a közösségeket, amelyekben élnek, hogy
legyőzhessék, elháríthassák mindazokat az akadályokat, melyek a fogyatékossággal élőket
egyéni képességeik kibontakoztatásában és a közösségbe való beilleszkedésben gátolják.
Ami a közösségek hozzájárulását illeti, a Szatmári Caritas küzd egy olyan szolidáris
környezet megteremtéséért, ahol a fogyatékossággal élőket szociálisan nem izolálják és
semmilyen szempontból nem marginalizálják.

1432

PREDA, Vasile., Delincventa juvenila. O abordare multidisciplinara, Presa Universitara, Cluj-Napoca 1998,

22.
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Vö. Ordonanţa de Urgenţă nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi incadrarea în muncă a
persoanelor cu handicap. Emitent: Guvernul. Publicat în Monitorul Oficial nr. 310 din 30 iunie 1999; Lege nr.
519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia
specială şi incadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Emitent: Parlamentul. Publicat în Monitroul
Oficial nr. 555 din 29 iulie 2002.
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A programok célkitűzései:
- a fogyatékossággal élők személyes és szociális képességeinek fejlesztése, egyéni
életlehetőségeik megvalósítása érdekében;
- megkönnyíteni a hozzáférést a személyes szükségleteknek és életkornak megfelelő
közösségi oktatási formákhoz a fogyatékossággal élők számára;
- a fogyatékossággal élő személyek családjainak teherbíró képességét és hatékonyságát növelni a problémás élethelyzetek megoldásában;
- a komplex szociális támogatásban érintett szakemberek közti együttműködés
hatékonyságának növelése a fogyatékossággal élőknek nyújtott szolgáltatások minőségének
javítása érdekében;
- a társadalmi szolidaritás erősítése a fogyatékossággal élő személyekkel és ezek
csoportjaival szemben;
- a fogyatékossággal élők társadalmi részvételének támogatása, a közösségi
szolgáltatásokhoz és programokhoz való könnyebb hozzáférés biztosítása által .
A fenti célkitűzések megvalósítása olyan szociális intézmények létesítése által
történik, amelyek a fogyatékossággal élőket segítik: rehabilitációs központ, kezelő központ,
otthon fiatal fogyatékossággal élők számára, tanácsadó és segítő központok fogyatékossággal
élők számára. A szolgáltatások haszonélvezőinek kiválogatásában irányt mutatnak a
Szervezethez forduló igénylők kérvényei, sokat segít ebben az együttműködés a helyi
hasonló érdekeltségű szervekkel: A Fogyatékossággal Élők Területi Felügyelősége, a
Gyermekvédelmi Igazgatóság és Szociális Segélyező Igazgatóság Szatmár és Máramaros
megyékben, valamint más szociális szervezetek. Az igények felmérése szakemberek által
történik és szociális ankétokban, kiértékelő jelentésekben rögzítik ezek adatait. A
fogyatékossággal élők számára létesített programok és szolgáltatások eredményességéhez az
érintettek aktív részvétele is hozzájárul, sokat nyom a latban a fogyatékossággal élők
családjainak együttműködése is e tekintetben.1434
Fontos eredménynek tekinthető az, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok és szüleik
életminősége jelentős mértékben javult; sikert jelentett a fiatalok társas készségeinek a
kibontakozása és beilleszkedésük egy kisközösségbe; fejlesztették az önállóságukat és
kézügyességüket; megtanították nekik az általános társadalmi szokásokat és normákat;
folyamatosan történik e gyermekek képességeinek fejlesztése és rehabilitációja; a gyermekek
a családban maradhatnak, elkerülve intézményesítésüket; a hozzátartozók és közvetlen
1434

PREDA, Vasile, Educatia parentala si interventia timpurie asupra copiilor cu disabilitati, Societate si
Handicap, Bucuresti 2005, 2.
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környezetük felismeri a fogyatékossággal élők nevelésének fontosságát és jelentőségét; a
hasonló sorsú gyermekek szülei ösztönzésre és támogatásra találnak önszerveződésre és
gyermekeik érdekeinek hatékony képviseletére való törekvésükben, jogaik érvényesítésében
az esélyegyenlőség elve alapján.1435
5.2.3. A Szatmári Caritas fogyatékossággal élők számára létrehozott projektjeinek
bemutatása
5.2.3.1. Az alsóhomoródi „Gyöngy ház” (PERLA) – Integrációs és Foglalkoztató
Központ
A Szatmári Egyházmegyei Caritas első intézménye 1991 óta működik a volt római
katolikus plébánia épületében. Az intézet születésének vázlatos története a következő: a falu
sváb lakossága elvándorolt, az egykor virágzó közösség szórvánnyá apadt.1436 A plébánia
épületét is üresen találta az ún. decemberi forradalom. Az egyházmegye akkori püspöke,
Reizer Pál1437 ajánlotta fel az idilli környezetben fekvő plébániát a fogyatékossággal élő
gyermekek és fiatalok számára. Kezdetben csak a gyermekek üdültetése és szüleik
tehermentesítése volt a cél. Az igen motivált és lelkes munkatársak csapatmunkában rövid
idő alatt nyugati mércével mérve is korszerű integrációs és foglalkoztató központot
varázsoltak belőle a Szatmár megyei sérült fiatalok részére.
Turnusonként – mely tíz napot jelent – egyszerre tizenkét fiatal vett részt a
változatosan előkészített és gondosan felügyelt tevékenységekben. Ezek, a normalizációs
elv1438 gyakorlatának megfelelően – a fiatalok életkorának megfelelő igényei és szükségletei
szerint – olyan készségek és képességek kialakítását és fejlesztését célozzák, amelyek a
későbbiekben segíthetik a fiatalok közösségi beilleszkedését.
A napi program megszokott tevékenységein túl (tisztálkodás, öltözködés, étkezés stb.
– ami az érintett fiatalok számára cseppet sem egyszerű, és gyakran önállóan nem végezhető)
a foglalkozások négy fő témakör szerint szerveződnek: színjátszás, mozgás/tánc,

1435

„Az esélyegyenlőség biztosítása azt a folyamatot jelenti, amely által a társadalom különböző rendszerei és a
környezet, így a szolgáltatások, tevékenységek, információk és a dokumentációk mindenki, de különösen a
fogyatékossággal élők számára hozzáférhetőbbé válnak.” The Standard Rules on the Equalization of
Opportunities for Persons wih Disabilities, General Assembly resolution 48/96, 20 December 1993, 25 és 26.
cikk.
1436
BURA L., A második évszázad, 41–42.
1437
1990–2002 között a Szatmári Egyházmegye püspöke.
1438
NIRJE, Bengt–PERRIN, Burt, A normalizációs elv – és félreértelmezései, Budapest 1998, 7–20.
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képzőművészet és kézművesség. Az intézmény munkatársainak szándéka szerint ezek az
alkotó tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők fejlesszék képességeiket,
nagyobb önismeretre és önbecsülésre tegyenek szert, fejlesszék a kapcsolatteremtő
képességeiket, önmagukat jobban kifejezzék.1439
A létesítmény irányelvei:
- a mindennapi élet szempontjából fontos készségek és képességek kialakítása és
fejlesztése
- az önálló munkára való képesség és alkalmasság fejlesztése
- a mozgás, kommunikáció, társas viselkedés, érzelmi intelligencia fejlesztése
- a társas együttlét szabályainak megismertetése
- a személyiség és az önkifejezés képességének fejlesztése
- a fiatalok társadalmi belilleszkedésének a segítése
Az intézmény küldetése a fogyatékossággal élő fiatalok életminőségének javítása.
A szolgáltatások, melyekben az itt levők részesülnek:
- teljes ellátás a tábor ideje alatt (oda- és hazaszállítás, elszállásolás, étkezés,
felügyelet stb.)
- szabadidő-programok
- önállóságra nevelő foglalkozások (egészségügyi nevelés, étkezés, az étel elkészítése
és

felszolgálása,

öltözködés,

kommunikáció

stb.),

melyek

fejlesztik

személyi

függetlenségüket
- közösségfejlesztő, személyiségerősítő, alkotó, kulturális és hagyományőrző
programok, tevékenységek
- önálló munkára való nevelés
- terápiás programok (művészet-, játék- és lovasterápia), természetismeret és a
mozgáskészségek fejlesztése
- a fiatalok és hozzátartozóik számára nyújtott tanácsadás egészségügyi és szociális
kérdésekben.1440
A fiatalok közt igazi barátságok szövődnek, ezért a kialakult kapcsolatok ápolása
végett havonta egy délutánt is töltenek közösen a Homoródon járt fiatalok. A találkozó
színhelye a szatmári szociális konyha nagyebédlője.

1439

PREDA, Vasile, Terapii prin mediere artistica, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca 2003,
2005, 2006.
1440
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung, ECA,1996/2/3.
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Kézimunkáik termékeiből rendszeresen állítanak ki megye- és országszerte. A
külföldi támogatók is örülnek a fiatalok által készített ízléses ajándékoknak. Különféle
alkalmakkor – városnapok, búcsúk stb. – a fiatalok maguk árulják az általuk készített
tárgyakat, a befolyt összeggel pedig maguk rendelkeznek, gazdálkodnak.
5.2.3.2. A Szent Vince–otthon
Ugyancsak Alsóhomoródon található ez az otthon, mely azon fogyatékossággal élő
fiatalok számára jött létre, akiknek szülei betegek, idősek, vagy maguk is sérültek, és így
segítség hiányában gyermekeiket egyedül nem tudják ellátni és gondozni. Egy ízlésesen
átalakított falusi parasztházban hat-hét sérült fiatal lakik, él együtt a hétnek öt napján. A
hétvégét odahaza, a családjukkal töltik.
Ennek az intézménynek, hétközi otthonnak a célja a sérült, fogyatékossággal élő
fiatalok kisközösségi (lakóközösségi) integrálása.1441
Azok a fiatalok, akik itt laknak, személyre szóló támogatásban részesülnek egyéni
önállóságuk, szocializálódásuk, az alapvető viselkedési szabályok elsajátítása, a munkára
való felkészítés és kézügyességük kialakítása érdekében, és talulmányi, munkavállalási
irányban is tájékoztatást, indíttatást, tanácsokat kapnak. Kezdetben megtanulják, hogyan kell
gazdálkodni, bevásárolni, főzni, hogyan kell tisztán tartani a lakást és egyéb hasonlókat,
ugyanakkor megtanulnak különböző tárgyakat készíteni, fejlesztve ezzel kézügyességüket,
rászoktatva őket a mindennapos munkára, megmutatva társadalmi fontosságukat és fejlesztve
felelősségérzetüket. Eközben szükséges egy szociális munkás jelenléte is, aki a
családtámogatással és a bentlakók, valamint saját családjuk közötti kapcsolattartással
foglalkozik, hogy majd innen kikerülve, a szülők folytathassák az itt megkezdett nevelő
munkát. A fiatalokat viselkedési és szellemi fejlődésük tekintetében bekerülésük előtt és
azután is folyamatosan nyomon követi egy pszichológus. Később szakmai és pályaválasztási
tanácsadásban is részesülnek. Választhatnak a számukra alkalmas mesterséget, foglalkozást,
természetesen olyat, amelyben képesek helyt állni, és megteremteni a maguk számára a
további önálló életükhöz szükséges anyagi feltételeket, vagy legalább ezek egy részét.
A tevékenységek tervezetten és módszeres szakmai támogatás mellett történnek.
Mindegyikről írott anyag, jelentés is készül, az utólagos elemzés érdekében. A végcél tehát
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az ideiglenesen itt lakó sérült fiatalok önállóságra nevelése, egy számukra alkalmas
munkahely találása, valamint a közösségbe való beilleszkedés, integráció.1442
5.2.3.3. A Szent József Gyermekrehabilitációs Központ
A Szent József Rehabilitációs Központ országos viszonylatban is egyedülálló
tevékenységet folytat: csak itt foglalkoznak korai fejlesztéssel.1443
Az intézmény elsősorban a Homoródra járó sérült gyermekek szüleinek ösztönzése
nyomán jött létre. Sokan keresték meg közülük a Szervezetet, elmondták, hogy igazán
örülnek és hálásak mindazért, amit a Caritas értük és gyermekeikért tesz, a legnagyobb
elégtétel azonban mégis az lenne számukra, ha a gyermekekből, fiatalokból ki lehetne csalni
azokat a képességeket, amelyek ott szunnyadnak bennük.
Ekkor íródott meg a központ tervezetének első, kezdetleges változata, ezt küldték el a
freiburgi székhelyű Német Caritas Szövetség központjába. Ők azt válaszolták, hogy a projekt
mint olyan, érdeklődésre és támogatásra érdemes, de koncepcióján még sokat kell alakítani.
Két év fáradságos útkeresése után, pályázat nyomán, a német kormány pénzügyi
támogatásával, a projekt elindult a megvalósítás útján.1444
Az intézet a csecsemő-, kisded és óvodás korú, fejlődésében zavart vagy
fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztését tűzte ki célul, 0-7 éves kor között, valamint a
gyermeket nevelő család segítésére is vállalkozik. A gyermekrehabilitációs központ
lehetőséget biztosít korai fejlődési diagnózis felállítására, valamint a gyermek egyéni
igényeihez szabott fejlesztés kivitelezésére. A fejlesztő foglalkozásokon

a gyermek

igényeinek leginkább megfelelő, játékos formában kínálnak fejlődést ösztönző ingereket,
feltételeket, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat.
Az intézet segítséget nyújt fejlődésben akadályozott vagy fogyatékossággal élő
gyermekek szüleinek, családjának a mindennapi együttélés gondjainak, problémáinak
megoldásában, a gyermekek nevelését érintő kérdések megválaszolásában. Támogatják a
szülők azon törekvését, hogy gyermeküket segítsék a beilleszkedésben, és lehetőségeikhez
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Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung, ECA, 1996/2.4.
BÁNHEGYESI Cs., Tájékoztató a szatmári Egyházmegyei Caritas szereteszolgálatáról, in: MÁRIÁS J.
(Szerk.), Római Katolikus Naptár 2000, 176.
1444
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung, ECA 1994/2.1.
1443

363

mérten önálló életvitelt biztosítsanak számukra.1445 Társak a család számára az útkeresésben,
ebben a nehéz életszakaszban, amely meghatározó a gyermek fejlődése szempontjából.1446
Az intézetben orvos, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász,
szociális munkás, adminisztratív és technikai személyzet áll a családok rendelkezésére.
A korai fejlesztés azon a tapasztalati és tudományos tényen alapul, hogy a gyermek
életében nagyon fontosak az első évek, az ekkor szerzett benyomások, élmények minden
területen befolyásolják fejlődésüket, s a környezeti feltételek, a nevelés-gondozás az a
terület, ahol a gyermek fejlődésébe jótékonyan be lehet avatkozni. A család az a környezet,
ahol a gyermek a legjobban érzi magát, és ha szeretve nevelik, gondozzák a gyermeket,
döntő módon segítik egészséges fejlődését. Ha időben felismerik és kezelik a gyermeknél az
egészséges fejlődéstől való eltérést, fejlődésbeni akadályozottságot vagy esetleges
fogyatékosságot, akkor mérsékelhetők, esetleg kiküszöbölhetők a nemkívánt hatások, így a
lehetőségekhez mérten az egészségeshez közelítő fejlődés érhető el.
A korai fejlesztés orvosi, pedagógiai, pszichológiai és szociális beavatkozást fogal
magában. Célja a fejlődés normális mederbe való terelése, a fogyatékosság súlyosabb
következményeinek megelőzése vagy csökkentése. A korai fejlesztésben részt vevő szakemberek és a gyermeket nevelő család együttműködése nagyon fontos a közös célok elérése
érdekében. Minél korábban kezdik a fejlesztést, annál nagyobbak az eredményesség
esélyei.1447
Korai fejlesztésre akkor van szükség:
- ha a szülők bizonytalanok annak megítélésében, hogy gyermekük korának
megfelelően fejlődik,
- ha azt észlelik, hogy gyermekük nem a korának megfelelően mozog, beszél, játszik,
viselkedik,
- ha a gyermeknek már ismert fogyatékossága van,
- ha tanácsra, segítségre van szüksége a szülőknek a gyermekük nevelését érintő
kérdésekben, vagy ha mindennapos kapcsolatukban gyermekükkel gondjaik vannak,1448
- ha más szakember – orvos, pedagógus – javasolja.
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SPECK, O.–WARNKE, A. (Szerk.), Die Eltern als Partner (Kooperationsmodell), in: „Frühförderung mit den
Eltern”, München Basel 1989, 16–19.
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KÁLMÁN Zsófia, dr., Szülők és szakemberek: elkerülhetetlen-e a harc?, in: „Bánatkő (Sérült gyermek a
családban)”, Budapest 1997, 199–208.
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Ha a szülő a gyermekrehabilitációs központhoz fordul, az intézet titkárságán a
megfelelő iratok kitöltése révén a gyermeket nyilvántartásba veszik, ezt követően, a szülők
naptári előjegyzést kapnak gyermekük orvosi, pszichológiai stb. vizsgálatára.
Bevezető – az előzményeket felmérő –, lehetőség szerint mindkét szülő részvételével
történő beszélgetés után a gyermekük részletes fejlődésvizsgálaton esik át, melyeket szükség
szerint egyéb vizsgálatokkal is ki kell egészíteni (pl. hallásvizsgálat, ortopédiai, szemészeti
szakvizsgálat stb.). A vizsgálatok eredményét és a javasolt fejlesztési tervet a szülőkkel
közösen megvitatják. A terápiás és fejlesztő foglalkozások heti rendszerességgel folynak, és
bizonyos időközönként az eredményeket újraértékelik és megbeszélik a szülőkkel. A
szociális iroda munkatársai tanácsaikkal, ügyintézésben és a mindennapi problémák
megoldásában konkrét segítséget nyújthatnak. Egyedi esetben az intézet mikrobusza
szállítási lehetőséget is biztosítani tud. A közösségi programok (kirándulás, gyermeknap,
ünnepségek stb.) alkalmat nyújtanak arra, hogy a szülők hasonló gondokkal küszködő
családokkal találkozzanak, tapasztalataikat megbeszélhessék, kikapcsolódjanak.1449
Az intézmény 1995 óta működik, eredményeinek bemutatását a 2003-as év
statisztikai beszámolóján keresztül próbáljuk érzékeltetni az alábbiakban:
A 2003-as év folyamán korai fejlesztésű szolgáltatásban részesült 230 gyerek és ezek
családja. Az említett 230 gyerekből 106 volt az év során újonnan regisztrált.
Havonta átlagosan 125 gyermek részesült fejlesztésben/kezelésben.
A heti terápiás kezelésekben átlagban 109 sérült gyermek vett részt.
A sérültség szerinti megoszlás:
- pszichomotoros fejlődés zavara

– 10

- neuromotoros fejlődés zavara

– 32

- értelmi akadályozottság

– 66

- mozgáskorlátozottság

– 25

- autista vagy autisztikus zavar

– 8

- halmozott sérülés

– 35

- kommunikációs akadályozottság

– 23

- halláskárosult

– 6

- egyéb

– 25

Az éves terápiás órák száma: 6.457
A diagnosztikai célú vizsgálatok, értékelések száma 694.
1449

FINGER, G.–STEINBACH, Ch., Behinderung und Glaube?, in: „Frühförderung. Zwischen passionierter
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Az érintett családok orvosi vagy pszichológiai tanácsadásban részesültek 104 órában.
Az érintett családok szociális tanácsadásban részesültek 306 órában. Konkrét
szociális támogatás, beavatkozás 197 esetben történt.
Az év folyamán hét rendezvényt szerveztek (ünnepségek, találkozók, kirándulások,
nyári tábor). Ezeken 124 család és 356 személy vett részt (158 gyermek, 198 felnőtt).
5.2.3.4. A Reha Óvoda - Halmozottan sérült gyermekek óvodai fejlesztésének
kísérleti programja a Szent József Gyermekrehabilitációs Központ keretén belül
A halmozottan sérült óvodáskorú gyermekek a hazai óvodarendszer egyik típusába
sem illenek bele. Nevelésük, óvodai foglalkoztatásuk és fejlesztésük nem megoldott. Ez nagy
terhet ró a sérült gyermeket nevelő családokra, hiszen gondoskodniuk kell a gyermek
rendszeres felügyeletéről, így a szülők – elsősorban az édesanya – munkavállalásának
lehetőségei

erősen

beszűkülnek.

A

halmozottan

fogyatékos

gyermekek

gyakran

peremhelyzetbe kerülnek, elkallódnak.1450
A Szent József Gyermekrehabilitációs Központ a megoldást abban látja, hogy
létrehozott a halmozottan sérült gyermekek számára egy speciális óvodai csoportot, melynek
keretén belül megpróbál a gyermekek és az intézet adottságainak megfelelő program alapján
és bánásmóddal foglalkozni velük.
A program céljai két szinten határozhatók meg: egyrészt az intézményen belül
konkrét, differenciált szakmai programok kialakítása a halmozottan fogyatékos csoport
gyermekei számára, másrészt, az egyéni pedagógiai programalkotás módszertanának,
általánosítható tapasztalatainak összegzésével, elemzésével és értékelésével, az intézet
szakemberei

és

más

pedagógusok

számára

is

hasznosítható

fejlesztőpedagógiai

folyamattervezési technika kidolgozása. Az óvoda olyan új élettér, amely további
lehetőségeket nyit meg a gyermek fejlődése számára, kiegészítve a család biztosította
kereteket, ugyanakkor semmiképpen nem helyettesítheti a családot. A program feladata,
hogy minél több praktikus ismeretet nyújtsanak a gyermekeknek, hogy lehetőséget
teremtsenek valamiféle társadalmi integrációra, ahhoz kívánnak segítséget adni, hogy a
gyermekek önmagukat és lehetőségeiket megismerve – azokat elfogadva – minél
harmonikusabb személyiséggé fejlődjenek.
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A csoport összetétele – a kiválasztás szempontjai:
- az életkort tekintve: óvodás korú (három-hét éves) gyermek
- családi állapotot tekintve: olyan gyermekek, akiknek a neveléséért szülő, örökbefogadó vagy nevelőszülő, hivatalosan kijelölt nevelő felelősséget vállal
- az intézethez való viszonyát tekintve: az intézetben nyilvántartott gyermekek,
akiknek a programba való felvételét a szülők kérik
- a sérültség (fogyatékosság) által érintett területeket tekintve: két vagy több
fogyatékosság együttes előfordulása vagy egy fogyatékosság és egyéb fejlődési területeken
kimutatható lényeges elmaradás.
A csoporttal egy szakemberekből álló team foglalkozik rendszeresen. A team tagjai a
következők:
- programvezető gyógypedagógus
- óvodapedagógusok
- gyermekgondozó mint állandó segítő
- logopédus végzi a beszédhibák javítását, valamint a beszédfejlesztés nagyrészét
- kinetoterapeuta foglalkozik a mozgásfejlesztéssel, valamint a mozgáshibák
korrigálási lehetőségeivel
- a szociális munkás bekapcsolódik a szülőkkel folyó munkába
A halmozottan sérült gyermekek speciális csoportjában folyó óvodai oktató-nevelő
munka a következő algoritmus szerint történik:
I. a gyermek kiválasztási szempontjainak tisztázása
II. a gyermek kiválasztása és a szülők motivációs felkészítése
III. diagnosztizálási folyamat
III/a – a diagnózis szempontjai
III/b – az aktuálisan legjobban fejlett terület gyermekenként
III/c – az aktuálisan leggyengébben fejlett terület gyermekenként
IV. az egyéni fejlesztési program kidolgozása a III/b és III/c pont alapján
V. a „témakör” kiválasztása az aktuális tervhez, a gyermek érdeklődése és a III/b és
III/c pontok alapján
VI. a

teljes

csoport

számára

alkalmas

program

tevékenység-rendszerének

megtervezése
VII.

a program tevékenységei közben mutatott aktuális fejlettség követése és

ellenőrzése
VIII.

a következő program kidolgozása a VII. pont alapján
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A speciális csoport működésének minőségi célkitűzései:
- törekedni kell a gyermekek és családjaik igényeinek és elvárásainak megismerésére
és teljesítésére, hogy elnyerjék megelégedettségüket és fenntartsák bizalmukat
- megfelelően képzett munkatársakat alkalmaznak, és mindent elkövetnek, hogy
szakértelmüket, minőség iránti igényességüket képzéssel, információkkal folyamatosan
gyarapítsák
- módszereiket, technikai feltételeiket folyamatosan és céltudatosan fejlesztik
- tevékenységük minősége érdekében kapcsolataikat minden szinten rendszeresen
felülvizsgálják, minősítik, és csak megfelelő „minőségű” kapcsolatokat tartanak fenn.1451
5.2.3.5. Sérült gyermekek óvodája Nagykárolyban és Nagybányán
A Szatmári Caritas tevékenységének bővülése folyamán egyre több gyerekkel került
kapcsolatba, a Szent József Gyermekrehabilitációs Központ is igényelte a kiegészítő
foglalkozást az itt nyilvántartott és foglalkoztatott gyermekek számára. Nyugati partnerek, a
helyhatóság, valamint a Megyei Tanfelügyelőség összefogásával rövidesen megalakultak a
fentemlített óvodák sérült gyermekek részére. Az óvodák létrehozása úttörő feladatnak
számított, hisz hasonló jellegű intézmény még egyik megyében sem működött azelőtt.1452
Az intézmények hozzájárulnak mindkét városban a fogyatékossággal élő óvodáskorú
gyermekek neveléséhez és társadalmi beilleszkedéséhez, Nagykárolyban húsz, illetőleg
Nagybányán tizennégy fős létszámmal. Az ide járó sérült gyermekek többsége igen szerény
jövedelmű családokból származnak, akiknek szülei semmiképpen sem tudnák fedezni egy
speciális vagy akár szokványos óvoda költségeit sem. Mindkét intézmény úttörő jelleggel
indította be működését. Itt a gyermekek készségfejlesztése, nevelése folyik fejlesztőpedagógiai módszerekkel, emellett naponta háromszor étkeznek, az oda-vissza szállítás a
Caritas mikrobuszaival történik; biztosítják a megfelelő, nyugodt és biztos légkört a
nevelésükhöz, a kicsik játékos

tevékenységeken vesznek részt, alkalmanként különböző

ünnepségeket, kirándulásokat szerveznek számukra, ingyen kapják a tisztálkodáshoz
szükséges dolgokat és a tanfelszerelést, akár a ruhaneműt vagy esetenként sürgősségi
segélyt, de támogatják és tanácsokkal látják el a fogyatékossággal élő gyermekek családjait

1451

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET,Projektbeschreibung ECA, 1996/2.5.
BÁNHEGYESI Cs., Tájékoztató a szatmári Egyházmegyei Caritas szereteszolgálatáról, in: MÁRIÁS J.
(Szerk.), Római Katolikus Naptár 2000, 177.
1452
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is. A szülők, nevelők javaslatokat, észrevételeket tehetnek a gyermek fejlődésével
kapcsolatban, és bizalommal fordulhatnak problémáikkal az óvodák személyzetéhez.1453
5.2.3.6. BACH – Országos információs és tanácsadó irodahálózati program
fogyatékossággal élő személyek számára1454
A Szatmári Egyházmegyei Caritas kezdeményezésére, a Romániai Caritas
Konföderáció keretében jött létre ez a program 2000-ben, mely a német kormány anyagi
támogatását élvezi.
A BACH országos program tizenegy információs és tanácsadó irodából álló hálózat
(Nagybánya, Bukarest, Kolozsvár, Iaşi, Lugos, Csíkszereda, Nagyvárad, Szatmárnémeti,
Szeben, Temesvár, Zilah) tevékenységén alapszik, szerepe a fogyatékossággal élő személyek
életminőségének javítása, valamint ezen személyek segítése a társadalomba való aktív
beilleszkedésben. A program intézményes hátterét a Romániai Caritas Konföderáció
biztosítja, melyet a Német Caritas Szövetség támogat anyagilag.
A program célkitűzései:
- információhoz való hozzáférés elősegítése a fogyatékossággal élő személyek és
családtagjaik számára;
- tanácsadás és szociális támogatás a fogyatékossággal élő személyek és közvetlen
környezetük számára;
- az egyházmegyék területét átfogó, szakemberekből álló munkacsoport létrehozása,
működtetése;
- képesítő tanfolyamok szervezése, illetve a mások által szervezett tanfolyamok
elérhetővé tétele a fogyatékossággal élő személyek, a velük dolgozó szakemberek, valamint
családtagjaik számára.
A végzett szolgáltatások:
- aktualizált információs anyag rendelkezésre bocsátása a törvények által biztosított
lehetőségekről,

illetve

a

fogyatékossággal

élő

személyekre

vonatkozó

aktuális

jogszabályokról;
- segítségnyújtás, ügyviteli támogatás a létező szociális szolgáltatások igénybevételéhez, például protézisek, egyéb segédeszközök beszerzéséhez;
- más szervezetek szolgáltatásainak ismertetése;
1453
1454

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung ECA, 1995/2/6–1997/2/7.
Birou de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane cu Handicap.
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- adatbázis létrehozása a fogyatékossággal élő személyek számára fontos
szolgáltatásokról;
- tanácsadás a fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik részére az őket érintő
speciális kérdésekben;
- szülőcsoportok szervezése és támogatása;
- fogyatékossággal élő személyek érdekvédelme a hivatalos szervek előtt;
- tanfolyamok, képzések szervezése;
- szabadidő-programok, tevékenységek szervezése fogyatékossággal élő személyek
és családtagjaik számára;
- összejövetelek, események, médiakampányok szervezése, melyek növelik a
társadalmi érzékenységet a fogyatékossággal élő személyek problémái iránt.
Egyházmegyénkben az iroda Szatmárnémetiben működik.1455
Az intézmény 2003-as évi statisztikája, tömörítve:
- fogyatékosságot igazoló bizonylat megszerzése: 34 személy
- segédeszközök beszerzése: 5 személy
- protézisek: 3 személy
- pelenkák és gyógyszerek biztosítása: 23 személy
- élelmiszer és ruhanemű kiosztása: 8 személy
- információk a sérült személyek jogairól: 28 esetben
- anyagi segítségnyújtás: 11 személynek
- szociális otthonokról való felvilágosítás: 3 eset
- külföldön történő műtétről való felvilágosítás: 1 eset
- informálás szabadidő-foglalkozásokról: 4 eset
- információk a fogyatékossággal élők munkalehetőségeiről: 5 eset
- információk a képzési kurzusokról: 1 eset
- egyebek: 2 eset.
Összesen tehát a 2003-as évben 128 személy folyamodott, kért és kapott segítséget
vagy hasznos információt a szatmárnémeti irodától.1456
Felvilágosító munka is történik ezekben az irodákban, plakátok, brosúrák,
ismeretterjesztő anyagok nyomtatásával és szétosztásával, valamint különböző akciók,
konferenciák szervezésével, felmérések, tanulmányok készítésével.

1455
1456

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung, ECA, 1999/2/2.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, A BACH iroda nyilvántartása, ECA, 2004/2/1.
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5.3.

Medikális intézmények

5.3.1. Az egészségügy „diagnózisa” a fordulat előtt és után
A kommunista éra minden területen rányomta bélyegét az emberek életére. Egy
ember értéke a termelékenységi képességétől függött, s így a betegek, fogyatékossággal élők,
öregek jelentéktelenek voltak, társadalmi szempontból nem is vették számításba őket. Az
egészségügyet az alulfinanszírozottság jellemezte, valamennyi szakintézmény az állam
kezében volt, a lakosság egészségi állapotát az általános szegénység, a központosított
spórolási kényszer (a lakások elégtelen fűtése, nem megfelelő higiéniai körülmények,
egyoldalú és csökkentett élelmezés) negatívan befolyásolta.
A lakosság siralmas egészségügyi állapotát ebből az időszakból sokféle statisztika
tükrözi: a gyermekhalandóság Európában itt a legnagyobb1457 (a volt szovjet tagköztársaságokat és Törökországot leszámítva) — 18,6‰, figyelembe véve, hogy a szomszédos
Magyarországon ez az érték 6-7‰, nyugatabbra pedig 4‰ alatt marad. Élen járunk a szív- és
érrendszeri betegségekből adódó halálokok tekintetében is: évente 737 haláleset jut 100 000
lakosra.1458 Az átlagéletkor 2000-ben 61,7 – 59,5 a férfiaknál és 64 a nőknél.1459 Romániában
a leggyakoribb a hepatitis B és C fertőzés, a legalacsonyabb a túlélési esély a rákos betegek
esetében, és ebben az országban van a legtöbb HIV-pozitív beteg gyermek és fiatal
Európában.1460
A tragikus helyzetnek a következő multipoláris okai vannak:
- az általános infrastruktúra, és főleg az egészségügyi szektor fejletlenségének súlyos
öröksége
- az egészségügynek szánt csekély pénzalapok, 3-4%-át képezik a GDP-nek,
miközben az Európai Unió más országaiban ez az érték 7-11%1461
- az Országos Egészségügyi Biztosítóhoz1462 befizetők kis száma, mindössze 5 millió
biztosított a 22 milliós lakosságból1463
1457

S. L., Nagy a gyermekhalandóság Romániában, in: Szatmári Friss Újság, 2003.12.13.; vö. The Official
Summary of the State of the World's Children 2005, dokumentum.
1458
WHO Database 2003 – The World Health Report 2003, Word Health Organisation, Geneva, Switzerland.
2003.
1459
Der Europäische Gesundsheitsbericht 2002, Europa, Kopenhagen 2002, 150.
1460
UNICEF- Privire de ansamblu – Romania – Profil de ţară, 2005.
1461
Vö. Indicatori economici, <http://www.e2-vet.org/typo/38+M5ab988697c2.html> (2007.06.30.)
1462
Vö. Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, Emitent: Camera Deputatilor, Senatul. Publicat
in Monitorul Oficial nr. 178 din data: 07/31/97; Norma metodologica din 19 iulie 2000 de aplicare a
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de
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- az amúgy is csekély pénzalapok elhibázott menedzsmentje
- elavult felfogások, az egészségügyben dolgozók motivációjának hiánya, alacsony
bérezés.
Az 1989-es év vége a romániai diktatúra eltörlését jelentette, ám ennek a rezsimnek a
negatív hatásai nem múltak el nyomtalanul a lakosság egészégügyi állapotát illetően, mivel
az egyik legsúlyosabb problémának az országban az egészségügyi ellátás helyzete bizonyult,
és még mindig sok kívánnivalót hagy maga után, ami miatt Románia a kontinensen
egészségügyi téren az utolsó helyek egyikén kullog.1464
A lakosság egészségi állapota minden európai tagállam számára különleges
fontossággal bír - egy rossz általános egészségi státus fokozott gazdasági terhet ró az ellátó
rendszerre, illetve korlátozza a

„jóléti” társadalom jellemzőinek elérési esélyét. Annál

inkább igaz mindez egy átalakulóban lévő politikai-gazdasági-társadalmi rendszer — például
az EU-hoz most csatlakozott országok — esetében, ahol az átalakulás, a koncepció és
struktúraváltás az egészségügyben komoly feszültségeket szült a reális szükségletek és a
gazdasági finanszírozási lehetőségek között.1465
Az egészségügyi szükségletek kielégítettsége és kielégíthetősége az adott ország
fejlettségi szintjétől (gazdasági, technikai, szociális stb.), az elosztási viszonyoktól, a
fogyasztási szinttől, kultúrától és magatartástól, a jövedelem (bérek és keresetek) helyzetétől,
a felkínált lehetőségek és döntés szabadságától, a humánszféra (oktatás, kultúra,
szakképzettség stb.) fejlettségétől függ.
A lakosság romló egészségi állapota már a 90-es évek előtt is érzékelhető volt, de a
fordulat utáni reformok és az ezzel járó szociális kihívások (romló általános pénzügyi
helyzet, erősödő szociális egyenlőtlenségek, alacsony, ill. magas jövedelmek közötti
különbségek fokozódása, növekvő szociális függőségi ráta és bűnözés, az alkohol, drog és
környezetszennyezés problémája stb.) Románia és az EU tagországai között egyre mélyebb
szakadékot eredményezett.1466

sanatate pentru anul 2000. Aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000. Publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 347 bis din 25 iulie 2000.
1463
TANASESCU, Paul,–IONESCU, L., Asigurarile sociale de sanatate din Romania, Ed. Fundatiei ”Romania de
Maine”, Bucuresti 1998, 23.
1464
ROMAN, Geta, Sistemul ideal de sanatate nu este neaparat cel mai scump, in: Evenimentul Zilei, 8 aprilie
2006.
1465
MILOS, Loredana, Sistemul asigurarilor sociale de sanatate in Romania, in: Pharma Business, Revista de
management medical şi farmaceutic, 2005, 209/34.
1466
„In perioada 1990–1998, s-a utilizat un sistem dualist de tipul finantare de la bugetul de stat / finantare
complementara – fond special de sanatate (Ordonanta Guvernului nr. 22/1992), precum si finantare externa –
imprumuturi de la Banca Mondiala (Legea nr. 79/1991), fonduri Phare si donatii. Prezentare generala a Casei
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Ezek a negatív hatások, melyek Európa nyugati felén évtizedek alatt jöttek létre, az
1989-es fordulat után Közép- és Kelet-Európában sokkal rövidebb idő alatt jelentkeztek,
amikor a társadalom még éretlennek bizonyult az új idők új, eddig ismeretlen problémáinak
kezelésében (pl. élelmiszer-biztonság, környezetszennyezés stb.)
Kutatások bizonyították, hogy a lakosság egészségi állapotáért elsősorban felelős
legfőbb tényezők a következők:1467
- az életminőség (életmód): mintegy 50%-ban felelőssé tehető
- a környezeti ártalmak: körülbelül 30 (max. 40) %-ban tehetők felelőssé
- az egészségügyi ellátás: csak kb. 10-15%-ban felelős a lakosság egészségi
állapotáért.
Az 1989-ben bekövetkezett változások a magánkezdeményezések bevezetésének
helyet adásával ugyan eleinte némi optimizmusra adtak okot, de abban, hogy a nehézségek
legyőzése és reményeik pár éven belül valóra válnak, a lakosságnak csalatkoznia kellett.
Ellenkezőleg, a reformfolyamat a nagy többség számára még fájdalmasabb lett, a lakosság
vásárlóereje a reformok nyomán ötven százalékkal csökkent. Egy csekély számú, gazdagokat
képező réteg, a „felső tízezer” mellett a lakosság nagyrésze szegénységben él, negyvenegy
százalékuk egyenesen a létminimum alatt.1468
Az egymást váltó kormányok különböző erőfeszítései ellenére, az utóbbi tizenöt
évben nem sikerült az egészségügyi szektort hathatósan, alapjaiban megreformálni, bár
megjelent itt is a magánszektor és az orvosok saját rendelőket nyithattak,1469 ezeket nem
tudták megfelelően az állami egészségügyi szisztéma egészébe bevonni, mivel csak a jól
szituált társadalmi réteg igényeit elégítették ki. A tömegek számára maradt az államilag
finanszírozott, úgynevezett „ingyenes” orvosi ellátás, a valóságban azonban csaknem
mindent a betegeknek saját maguknak kellett megvásárolniuk, az orvosságoktól kezdve a
kötszerekig, ráadásul a kezelésért még kenőpénzeket is fizettek, hogy a szerintük megfelelő
ellátáshoz juthassanak, másrészt a bátortalan magánkezdeményezések sem hozták meg a
kívánt áttörést, lévén a gyenge finanszírozás, felszerelésük, műszerezettségük

messze

elmaradt a kívánatostól. Az országos egészségügyi szolgáltató rendszer állandósult

Nationale de Asigurari de Sanatate.” Vö. Scurt istoric al sistemului de asigurari de sanatate din Romania,
<http://www.cnas.ro/?id=2&tip=asc > (2007.06.19)
1467
LEPP-GAZDAG Anikó, Néhány gondolat a magyar egészségügy reformjához, Munkafüzet 2., International
Center for Economic Growth European Center, 2004 április, 4.
1468
SIMÓ Erzsébet, A szegénység, in: Élő Erdély, 1999.10.25.
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Vö. Ordonanţa nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea şi finanţarea cabinetelor medicale. Emitent:
Guvernul. Publicat în Monitorul Oficial nr. 328 din 29 august 1998.
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kollapszusok egész sorozatát produkálja, a kellő anyagi háttér hiánya és a meglévő csekély
pénzalapok ésszerűtlen felhasználása miatt.1470
Az utóbbi tizenöt évben némi előrelépés történt ezen a szakterületen: nőtt az
egészségügyi célokra felhasználtahó összeg a kórházak esetében, fokozatos áttérés
tapasztalható afelé, hogy a gazdasági és professzionális hatékonyságra alapozzák a
finanszírozást, a műszaki-diagnosztikai és gyógykezelési állóalapok fejlesztésére jelentős
összegeket költöttek stb. Mindezek ellenére, az egészségügy mindmáig alulfejlett, az
általános európai színvonaltól távol áll az ország, és a lakosság korántsem abban az
egészségügyi ellátásban részesül, amilyen a huszonegyedik század kezdetén elvárható lenne.
5.3.2. A Szatmári Caritas megoldásainak általános szempontjai az egészségügyi
projektek tekintetében
A Szatmári Caritas felkarolta az egészségügyi gondok egy részét is: orvosi
központokat

és

gyógyszertárakat

működtetett.

Az

orvosi

központokban

nyújtott

szolgáltatások térítésesek. Azokat a betegeket, akiknek a jövedelme a szociális küszöb alatt
van, engedményesen vagy teljesen ingyen látták el. Szatmárnémetiben 1993 óta működött
Caritas orvosi rendelő, 1998-ban új épületbe költözött, így szélesedett a szolgáltatások köre
is. Magas színvonalú orvosi ellátásban részesítettek minden hozzájuk forduló beteget.
A Caritas szerepét a hazai orvosi rendszerben dr. Láng László fogalmazta meg:
„Egyrészt, a Szervezet tűzoltómunkát végez. Segíti mindazokat, akiket a társadalmi szociális
rendszer elfelejtett. Több lehetőség létezik a segítségnyújtásra. Legfontosabb azoknak az
információknak a biztosítása, amelyek alapján a rászorulók érvényesíteni tudják jogaikat.
Másrészt, a Caritas modellértéket is képvisel, lehetővé kell tennie egy reform elkezdődését
ezen a területen, és meg kell mutatnia a társadalomnak, hogyan lehet a más országokban
alkalmazott, már működő rendszereket Romániában is átvenni és alkalmazni. Sajnos a román
egészségügyi rendszer még mindig mentalitásbeli, valamint strukturális problémákkal is
küszködik. Több ápolási metódus, mint például az otthoni gondozás, kevéssé ismert. Úgy
gondolom, a Caritas projektjei

meg tudják mutatni, hogyan lehet egy emberibb és

professzionális orvosi ellátást biztosítani a lakosságnak, különösebb pénzügyi ráfordítás
nélkül.”1471
1470

H. Gy., Az egészségügy újabb érvágása, in: Szabadság, 1999. szeptember 28.
Reforma sistemului de sănătate, Interviu cu dr. Láng László, in: SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport
anual 2001 Caritas Satu Mare, XI, ECA 2001/3/2.
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Az egészségügyi projektek elsősorban a szociális szempontból rászorulók
egészségének védelmét tűzték ki célul, ennek érdekében hozták létre az olyan egészségügyi
és ezzel kapcsolatos intézményeket, mint a szociális gyógyszertár, rendelők, és a tanácsadó
iroda keretén belül működő orvosi bizottság. A projektek haszonélvezői a rászoruló beteg
személyek, azonban ezekhez az intézményekhez bárki fordulhat. Akik nem tartoznak a
szociálisan rászorulók közé, adományokkal segítik a létesítmény fenntartását, mely
támogatást a segélyezettek hasznára fordították vissza.
Az egészségügyi intézményekben szükséges a háziorvosi ajánlás a külföldi
gyógykezelések vagy protézisek beszerzése esetén, valamint a gyógyszertárakban is az orvos
által felírt receptre adják ki az ingyenes gyógyszereket. A rászorultságot az egy főre eső
jövedelmet igazoló dokumentumokkal bizonyítják.
Az egészségügyi tevékenységek eredményei társadalmi szinten jól lemérhetők: a
közösség egészségi szintje emelkedik, a lakosság az egészségügy terén a jogai és
kötelezettségei tekintetében tájékoztatást kap. Kimutatások készülnek az évente kiosztott
gyógyszer- és tápszermennyiségről, a külföldön gyógykezelt személyek számáról és a
kiosztott gyógyászati segédeszközökről, protézisekről vagy az ezek beszerzéséhez szükséges
anyagi támogatásról.
5.3.3. A Szatmári Caritas medikális projektjeinek bemutatása
5.3.3.1. Orvosi központok
Sokrétű szakrendelés folyik a Caritas Medica Kezelési és Diagnosztikai Központban
Szatmárnémetiben. Általános orvosok, gyermekgyógyász, fül-orr-gégész, ortopédus,
belgyógyász, szemész orvos és sebészek várják a betegeket, végeznek itt ultrahangos
vizsgálatot és laboratóriumi vizsgálatokat is.
Nagykárolyban 1992 óta létezik orvosi központ, és itt is több szakrendelő látja el a
betegeket, az általános orvosi rendelés mellett. Van gyermekgyógyász, nőgyógyász,
bőrgyógyász, kardiológus, szemész, valamint ultrahangos vizsgálatot is végeznek.
A nagybányai és felsővisói orvosi központban általános orvosi és ultrahangos
vizsgálatot végeznek.1472
Ezek részletes bemutatása a 4.6.3. fejezetben található.
1472

BÁNHEGYESI Cs., Tájékoztató a szatmári Egyházmegyei Caritas szereteszolgálatáról, in: MÁRIÁS J.
(Szerk.), Római Katolikus Naptár 2000, 179–181.
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5.3.3.2. Szociális gyógyszertárak
A Caritas gyógyszertárai a szociálisan rászorulókként nyilvántartott személyek
részére szakemberek közreműködésével segély gyanánt érkezett orvosságokat biztosítanak.
Kezdetben ezeket a szállítmányokat átadták a kórházaknak, mivel nem volt rendelkezésre
álló szakembere a Szervezetnek, hogy a gyógyszereket szétosszák. Ám a kórházak nem
vették az időt és fáradságot, hogy foglalkozzanak a gyógyszerek megfelelő terítésével, ezért a
Caritas Szatmárnémeti központjában elosztóközpontot hozott létre. Mivel nagyon sokan
jöttek vidékről is, ezért Nagykárolyban és Nagybányán, majd később Felsővisón is nyílt egyegy szociális patika. Szigorodtak a törvények és előírások, a szakmai követelmények, melyek
a gyógyszerosztást szabályozzák, ezért csak engedélyezett módon, a törvényes előírásoknak
megfelelően lehetett ezt a tevékenységet végezni. Ilyen okok miatt a nagybányai és a
felsővisói egység megszűnt, és csak a szatmárnémeti és a nagykárolyi gyógyszertárak
maradtak meg. A hazai egészségügyi rendszer azonban finanszírozási gondokkal küszködik,
s ez ráveti árnyékát a gyógyszerellátásra is. Bár a hazai gyógyszertárakban mára már
csaknem mindenféle orvosság kapható, a gyógyszerárak emelkedése legfőképpen a
szociálisan gyengén szituált réteget érinti, ők nem tudják megvásárolni magunknak a
szükséges orvosságokat. Ezért a társadalom szociális-gazdasági szempontból defavorizált
rétegei számára, valamint a hosszas gyógyszeres kezelést igénylő cukorbeteg vagy rákos
vagy egyéb krónikus betegek esetében a szociális gyógyszertárak még mindig nagyon fontos
segítséget nyújtanak. A szociális gyógyszertárak szolgáltatásai közé tartozik az orvosságok,
tápszerek és

higiéniai-egészségügyi anyagok kiosztása is. Mindezek természetesen a

romániai törvényes keretek közt történnek, a gyógyszereket az Egészségügyi Minisztérium
engedélyezésével forgalmazzák1473, orvos által felírt receptre, melyet kötelező módon be kell
mutatnia a rászorulónak.
5.3.3.3. Orvosi tanácsadó iroda
Az 1998-ban megalakult orvosi tanácsadó iroda több száz személynek adott már
tájékoztatást és igazította útba őket a konkrét megoldások keresésében egyedi
1473

În conformitate cu HG nr. 961/10 august 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Emitent: Guvernul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 14/05/92 pe baza HG nr. 15 din 10
ianuarie 1991 privind înfiinţarea societăţilor comerciale farmaceutice – S. A. Emitent: Guvernul. Publicat în
Monitorul Oficial nr. 8 din 16 ianuarie 1991, Ministerul Sănătăţii autorizează funcţionarea farmaciei sociale
Caritas din Satu Mare cu nr. 111/4280 din 14 decembrie 1992.
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gyógykezeléseikre. Abban az esteben, ha a gyógykezelés lokális szinten nem volt lehetséges,
a betegeket romániai egyetemi központok felé irányították, különleges eseteket pedig
külföldi gyógykezeléshez segítették hozzá. Az iroda az arra rászorulóknak segédeszközöket
is adományozott. Az iroda keretében működő orvosi bizottság szolgáltatásai: olyan betegek
külföldi gyógykezelésének a támogatása, akiknek betegsége az országon belül nem
gyógyítható; protézisek, hallókészülékek és egyéb gyógyászati segédeszközök, valamint
speciális gyógyszerek beszerzése, ugyancsak szakorvos által felírt recept alapján; a lakosság,
és legfőképpen a szociálisan rászorulók tájékoztatása az őket érintő egészségügyi biztosítási
törvényekről, valamint arról, hogy hogyan tehetnek eleget az egészségügyi biztosítási
rendszerbe kerülés kritériumainak, ennek érdekében a lakosság körében tájékoztató és
tudatosító kampányokat szerveznek.1474 Az egészségügyi tevékenység részét képezi az is,
hogy a Szatmári Caritas a külföldről kapott gyógyszerekből és orvosi műszerekből,
felszerelésekből álló adományokkal az évek folyamán a környékbeli kórházakat,
gyermekotthonokat, a fegyintézetet rendszeresen segítette.1475
Az 1997–2005 közötti periódusban nyilvántartott mutatók az egészségügyi projektek
tekintetében a következők:1476

Év

Kiosztott gyógyszer

1997

64.000 (doboz)

Gyógyászati
segédeszközök,
speciális gyógyszerek
25

1998

79.229 (doboz)

58

120

1999

93.580 (doboz)

53

143

2000

94.400 (doboz)

56

232

2001

97.503 (doboz)

56

211

2002

49.926 (személy)

61

276

2003

12.582 (személy)

51

148

2004

30.870 (személy)

67

132

2005

9632 (személy)

61

164

1474

Külföldi
gyógykezelés
195

Például a betegbiztosítási rendszer bevezetésekor kétnyelvű ismertető szórólapokat osztottak ki az
egyházmegye egész területén. ECA 1999/3/2.
1475
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual Caritas Satu Mare 1998, 8, ECA 1998/8/3.
1476
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Éves beszámolók 1997–2005, ECA 8/3.
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5.4.

Szociális intézmények idősek számára

5.4.1. Az idős ember a változások sodrában

Európa-szerte általánosan jellemző jelenség napjainkban a társadalmak fokozatos
elöregedése. Ennek okai hosszabb időszakra nyúlnak vissza, és szoros összefüggésben állnak
a közép-kelet-európai országokban, így Romániában is bekövetkezett, a múlt század
közepétől a jelenig ható komplex politikai, gazdasági és társadalmi viszonyokkal.1477
A felnőttkorból az öregkorba való átlépés fokozatos átmenetek során megvalósuló
folyamat. A család intézményét ért strukturális változások, a korszakra jellemző együttélési
formák, az ezeket befolyásoló öröklési szokásjog alakulása, a családszerkezet, a belső
viszonyok, szerepkörök átértékelődése mind-mind közrejátszanak az idős emberek sorsának
alakulásában.1478
A második világháború után bekövetkező hatalmi-politikai átrendeződés és az azt
követő gazdasági-társadalmi átalakulások, a kollektivizálás, az erőltetett iparosítás
alapvetően megváltoztatták a falvakban élők életét is. A földtulajdon-viszonyok
átrendeződése, a foglalkoztatási szerkezet átalakulása – melynek legfontosabb eleme a
mezőgazdaságból élő lakosság gyors és folyamatos csökkenése volt – rendkívül élénk
társadalmi mobilitást eredményezett. A korszak elején ez elsősorban még intragenerációs,
míg később egyre inkább intergenerációs és tanulással megszerzett jelleget öltött, s a
településszerkezet nagymérvű átalakulását is maga után vonta: jelentősen megnőtt a városok
és a városi lakosság száma, a falvaké és ott élőké pedig csökkent.1479
A szocialista korszak nagy gazdasági és társadalmi átalakulásai (kollektivizálás,
iparosítás, urbanizáció, modernizáció, s az ezekkel kapcsolatos mentalitás- és életmódbeli
változások) érintették az öregek helyzetét minden mikroközösségben, legyen az falusi vagy
városi.
Megváltozott a családszerkezet is, a korábban jellemző több családmagból álló
együttélési formák helyett a kiscsalád vált meghatározóvá, erősen megnőtt az egyedül élők,
főként az idős magányosok száma. A fiatalabb generációk különköltözése előbb csak
1477

GÎRLEANU-SOITU, Daniela, Vârsta a treia, Institutul European, 2006.
KOCH, Marianne, dr., Testi intelligencia. Okos ember tovább marad fiatal? Helikon Kiadó, Budapest 2005,
16. (Ford. KÁROLYI Zsuzsa)
1479
AMBRUS Judit, Az életút végén, Recenzió TURAI Tünde: Az életút végén. Szilágyborzási öregek társadalmi
helyzetének vizsgálata című könyvéről, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár 2004, in: Erdélyi társadalom,
3. évf. 1. sz., 239–242.
1478
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kognitív szinten vált jelentőssé, majd miután elvi síkon megtörtént a különválás, hamarosan a
gyakorlatban is éltek vele az utódcsaládok.
A korszakban bekövetkező változások elemi szinten érintették az öregek által
birtokolt erőforrásokat és ezek értéktelítettségét, illetve aktivizálhatóságának mértékét is. A
tulajdonviszonyok megváltozása előtt az általuk birtokolt gazdasági tőke a családban, a
közösségben egyaránt kijelölte az öregek helyét és „bizonyos fokú intézményes stabilitást
biztosított” státusuknak. A családi vagyon elosztási módjának és az elosztás idejének
szabályozásával – illetve a vagyonnak többnyire egészen halálukig saját tulajdonukban való
megtartásával – az idősebb generáció függésben tarthatta a fiatalabbat. Az öregek irányító
szerepének a fiatalok részéről történő elfogadásában is fontos szerepet játszott a fiatalok
gazdasági függése, ami az együttélésből, közös gazdálkodásból és az öregek örökhagyó
szerepének értéktelítettségéből adódott. Erősítette ezt az általuk birtokolt tudásnak,
ismeretanyagnak, a „szellemi tőkének” a hasznosíthatósága, és a fiatalok számára az élethez
szükséges ismeretek közvetítésében betöltött monopolhelyzetük is. Később azonban a
gyerekek szocializációjában egyre nagyobb szerepet kapott az intézményes oktatás, s az
életforma megváltozása következtében az öregek korábbi, mezőgazdaságon alapuló
életformához kapcsolódó tudása, élettapasztalata oly mértékben devalválódott, hogy
pótlására gyakorlatilag nincs mód. A tulajdonviszonyok és a különböző generációk
értékorientációinak megváltozása következtében a gazdasági tőke sem tudja már a jelenben
betölteni korábbi funkcióját, az idősek státusának megerősítését.1480
Korábban az idősek a gazdasági erőforrásaik működtetésével és megvonásával a
gondozás terén is érvényesíthettek bizonyos szankciókat, illetve a közvélemény is őrködött
az öregekkel kapcsolatos magatartásformákat illető normák betartása fölött, s ez biztosított
számukra egyfajta biztonságérzetet. Mára azonban bomlott a korábban stabil erkölcsi rend is,
és a gondozás terén is megszűntek a kidolgozott mechanizmusok, az öregek pedig
kiszolgáltatottá váltak az ebből fakadó bizonytalanság miatt. A korábbi státusszerkezet
megbomlását követően az idősek új stratégiákat kényszerülnek kidolgozni, melyekkel
alkalmazkodni

tudnak

az

új

élethelyzetekhez,

megakadályozhatják,

lassíthatják

marginalizálódásukat, megteremthetik elvesztett biztonságérzetüket, amelyek pozitívan
hathatnak családon és közösségen belüli helyzetükre. Ennek jegyében igyekeznek
önállóságukat, függetlenségüket az utolsó pillanatig megőrizni, a különélésre, önellátás terén

1480

AMBRUS Judit, Az életút végén, 240.
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való önállóságra, a szükséges anyagi feltételek megteremtésére – illetve ezek látszatának
fenntartására – helyezik a hangsúlyt.1481
A

Romániában

1990

után

bekövetkező

változások

(elsősorban

a

földek

visszajuttatása) sem változtatott számottevően a kialakult helyzeten, mert a megfelelő
munkaeszközök és munkaerő hiánya, a megváltozott viszonyok visszafordíthatatlansága
miatt a föld a fiatalok számára már nem jelent olyan értéket, mint azelőtt. Nem jellemző a
fiatalok falvakba való visszaáramlása sem a kedvezőtlen adottságok, a rossz közlekedési
viszonyok, a szolgáltatásokkal való ellátottság alacsony szintje, a munkalehetőségek
minimális volta miatt. A fiatalok körében elterjedt városias életforma, a fogyasztói
magatartás, a mezőgazdasági munka alacsony presztízse, az individualizációs törekvések
továbbra is a társadalmi és területi mobilitást és a társadalom kisebb egységekre való
tagolódását támogatják. Az öregek tehát, akik a kollektivizálás előtt jól kodifikálható
szerepekkel és stabil státussal bírtak egy adott közösségben, a rendszerváltás után nem, vagy
csak igen korlátozott mértékben képesek megtalálni helyüket a változások sodrában.1482
Az idősödés folyamata előbb vagy utóbb, kisebb vagy nagyobb mértékben az
involució, illetve a multimorbiditás kumulatív hatásával jár. E folyamatok a funkcionális
készségek, attitűdök csökkenését okozhatják, egyeseknél progresszív romlással. Az
életminőség ezek következtében hanyatlik. Az idős személy, amíg képes rá, igyekszik ezt
kompenzálni, de a társadalom feladata, kötelessége segítséget adni ahhoz, hogy ismét az
átlag-polgárhoz hasonló életet folytathasson.1483
Az életminőség1484 mérésére külön összetett skálák szolgálnak.1485 Az életminőség
kategóriájába ezek összegzése alapján az alábbi négy összetevő sorolható, melyek
kölcsönhatásban állnak egymással:
- testi közérzet,
- lelki közérzet,
- napi feladatok végrehajtásának komfortja,
- kedvtelések végzésének képessége és lehetősége.
1481

KOVÁCS Mónika (Szerk.)., Időskori depresszió és szorongás, Springer Tudományos Kiadó, Budapest 2003,

45.
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AMBRUS Judit, Az életút végén, 241.
BOGA Bálint, dr., A társadalom különböző szektorainak szerepe az idősek életminőségének javításában,
konferenciaelőadás a „Boldog öregkor? (Esélyek és kockázatok)” c. konferencián, Sopron 1995.
1484
Az életminőség fogalma feltűnően későn jelent meg a humántudományok és a társadalmi gyakorlat
területén, bár elvi felvetése már az ógörög filozófusoknál megtalálható /eudaimonia/. Első, mai értelemben vett
említése Johnson amerikai elnök egyik, 1964-ben tartott beszédében található meg: „a célok elérését nem
szabad a banki egyensúly mértékében mérni. Azt csak az emberek életének minőségében lehet mérni". BOGA
Bálint, dr., uo.
1485
VARGA Károly, Életminőség és értékrendszer, in: Új Ember, 2003.12.14.
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Az Európai Unió Alapjogi Chartájának1486 idősekre vonatkozó cikke egyértelműen az
életminőség oldaláról fogalmazza meg az idősek szociális jogait, kiemelve az állam
kötelezettségét arra vonatkozólag, hogy lehetővé tegye, hogy ameddig csak lehetséges, az
idősek a társadalom teljes értékű tagjai maradjanak.1487
Negatívan érinti az idős korosztály helyzetét a napjainkban sem csökkenő, folyamatos
gazdasági alapú migráció, és az évekig tartó külföldi munkavállalás is. A romániai fiatalok
jelentős része más országban vállal munkát, sok esetben végleg letelepszik külföldön, így
egyre több lesz az eltartott, az ország lakosságának átlagéletkora évről évre nő, a népesség
elöregszik1488, a nyugdíjasok helyzete pedig egyre kilátástalanabb lesz. Az idősek csak
nagyon ritka esetben szánják rá magukat a költözésre, nehezen hagyják el megszokott
környezetüket, mert hiányozna nekik az addigi életük során kialakított társadalmi
kapcsolatháló. Legfeljebb azok szánják rá magukat a költözésre, akiknek gyermekeik
elvándoroltak, nem maradt senkijük a településen, és öregségüket szeretnék biztonságban,
gyermekeik mellett tölteni.
A munkaképes korosztály országos szinten már nem tudja eltartani az egyre nagyobb
százalékarányú nyugdíjast, így az állami nyugdíjrendszer a kollapszus felé tendál. A
nyugdíjrendszerrel az a legnagyobb gond nálunk is, mint máshol Európában, ahol az ún.
szolidaritás–alapú rendszer működik: az aktív nemzedék számára egyre nagyobb terhet jelent
a nyugdíjak előteremtése. Románia lakossága az utóbbi bő évtized alatt ténylegesen egymilló
fővel csökkent,1489 s ehhez még hozzá kell adni kétmillió aktív felnőttet, akik külföldön
dolgoznak,1490 következésképpen nem járulnak hozzá az itthoni nyugdíjalaphoz. Azt, hogy ez
nem mehet sokáig így tovább, már régen felismerték, ezért egyfelől fokozatosan emelik a
nyugdíjkorhatárt, másfelől már kötelezővé teszik a fiatalabbak számára azt, hogy tagjai

1486

Az Európai Unió Alapjogi Chartáját egy Konvent dolgozta ki, melynek részvevői a nemzeti kormányok és
az Európai Bizottság egy-egy tagja és az Európai Parlament tagjai voltak. Hat fejezetben, 54 cikkelyen keresztül
határozták meg az Európai Unió alapvető értékeit. A Chartát a 2000. december 7-én írták alá a nizzai
csúcstalálkozón. SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet, Az Európai Unió közjogi alapjai, I, Európai Uniós Szakkönyvek
sorozat, Dialóg Campus, Pécs 2003, 247.
1487
„The Charter of Fundamental Rights of the European Union. Article 25. The rights of the elderly. The
Union recognises and respects the rights of the elderly to lead a life of dignity and independence and to
participate in social and cultural life.” (Az Európai Unió Alapjogi Chartája. 25. Cikkely. Az idősek jogai. Az
Unió elismeri és tiszteletben tartja az idősek azon jogát, hogy tisztes és független életet éljenek és aktívan részt
vehessenek a szociális és kulturális életben.) PEERS, Steve–WARD, Angela, dr. (Szerk.) The European Union
Charter of Fundamental Rights, Hart Pub., Oxford –Portland 2004.
1488
Vö. Anuarul statistic al României (Románia statisztikai évkönyve), Bucuresti 1994–1998.
1489
VARGA E. Árpád, Vasile Gheţău előreszámítása Románia nemzetiségeiről (1992–2025) in Hitel, XIII. évf.
2000. 7. sz. 73–88.
1490
MARCZIS Dávid, Európát építik? A román kivándorlók segítik a gazdasági növekedést, in: Közép-Európai
Szemle, 2006.11.24.
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legyenek valamely magánnyugdíjpénztárnak is.1491 Hogy ennek aztán mi lesz majd az
eredménye, elválik, de tény, hogy a mai nyugdíjasok jelentős részének járandóságából már
nem futja a megélhetés és az ilyenkor általánossá váló gyógyszerbeszerzés kiadásaira.
A liberális gondolkodás szerint ki–ki úgy rendezze anyagi ügyeit, hogy öregségére ne
legyen nincstelen, csakhogy ez nálunk évtizedekig nem volt lehetséges, ami miatt a
nyugdíjasok nagy tömegeinek semmi más jövedelme, vagyona nincs, csak a nyugdíj. Ezzel
egyelőre számolnia kell a mindenkori kormányzatnak, és a megoldásokat is keresnie kell.1492
A demográfiai változások nyomán társadalmunk átalakulófélben van, és e folyamat
2010-től egyre inkább felgyorsul majd: csökken a fiatalok és a felnőttek száma, és egyre nő
az idősödő dolgozók, a nyugdíjasok és az aggkorúak aránya. Társadalmainknak új utakat kell
keresnie, hogy kihasználja a fiatal nemzedékek és az idősebbek által biztosított növekedésben
rejlő lehetőséget. E változásban minden társadalmi szereplőnek maximálisan részt kell
vállalnia: ki kell alakítani a nemzedékek közötti szolidaritás új formáit, melyek alapja a
kölcsönös segítségnyújtás, képességek átruházása és a tapasztalatcsere.1493
5.4.2. A Szatmári Caritas megoldásainak általános szempontjai az időseket érintő
programok terén
Abból az alapelvből kiindulva, hogy minden idős embernek meg kell adni az esélyt,
hogy emberhez méltó élete legyen öregkorában is, a Szatmári Caritas az évek során
szakemberekből álló professzionista csapatot hozott létre, akik tevékeny módon járultak
hozzá a Szervezet intézményeiben a gondozott idősek életminőségének javulásához: azoknak
az idős embereknek, akiknek nincsenek különösebb egészségi problémái, a Szatmári Caritas
idősklubokat és idősközpontokat hozott létre, ahol magányukat enyhíthetik; azoknak az
öregeknek, akik orvosi kezelésre szorulnak, a Caritas a Szatmári Katolikus Egyházmegye
területén nem kevesebb mint nyolc házi betegápoló központot alakított ki; létezik egy
összetett gondozóprogram az állandó felügyeletet igénylő betegségben szenvedő idősek
számára is; a Szatmári Caritas az általa gondozott öregek családjait is támogatja.
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SAVA Diana, Legea privind fordurile private de pensii a fost adoptata de deputati, in: Ziarul Financiar,
27.09.2004.; DANCU, Andreea, Tinerii sub 35 de ani,activi sau someri,obligati sa adere la fondul privat de
pensii, in: Gardianul, 11.01.2006.; Vö. Legea nr 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
publicata in M. Of. 1033, partea I, din 09.11.2004.
1492
VERES István, A szocdemek a nyugdíjasok oldalán, in: Szatmári Magyar Hírlap, 2007.06.20., 1.
1493
EURÓPAI BIZOTTSÁG, A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái, Zöld
könyv, Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Az Európai Közösségek Hivatalos
Kiadványainak Hivatala, Luxembourg, 2005.
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2003-ban írták alá a Szatmári Caritas Szervezet és a Szatmár Megyei Egészségügyi
Biztosító Központ között létrejött szerződést,1494 amellyel ez utóbbi részben kiegyenlíti a
biztosított személyek számára a szakorvosi utasításnak megfelelően végzett otthoni
egészségügyi ellátás költségeit, az évente rendelkezésre álló alap függvényében. A Szervezet
nyolc házi betegápoló központja megkapta az akkreditációt a Munka- és Családügyi
Minisztériumtól és az Országos Egészségbiztosítótól (CNSAS), valamint a működési
engedélyt az Egészségügyi Minisztérium illetékes szakosztálya részéről.1495
A Caritas idősgondozó tevékenységeinek célkitűzései:
- az egyensúlyvesztések megelőzése az idősek szociális életében, illetőleg a közösségi
életbe történő visszailleszkedésük (reszocializáció) elősegítése a saját képességeik és erejük
tudatosítása és kihasználása folytán;
- az idős betegek, fogyatékossággal élők, valamint krónikus betegek életminőségének
javítása komplex és személyre szabott házi betegápolási szolgáltatások és a közösségi
források hatékony igénybevétele által;
- az olyan öreg krónikus betegek intézménybe (idősotthonba, kórház-otthonba stb.)
történő végleges beutalásának elkerülése, akik állandó felügyeletre és ápolásra szorulnak,
komplex ellátás és családjaik támogatása révén.
5.4.3. A Szatmári Caritas idősekkel foglalkozó projektjeinek bemutatása
5.4.3.1. Idősklubok
Az időskorú lakosság nagyrésze a nyugdíjas időszak elérésekor is egészséges,
teherbíró és tevékeny, csakhogy hirtelen mindenféle elfoglaltság, munka és cél nélkül
maradnak. Egyik napról a másikra kialakul bennük az érzés: feleslegessé váltak. Sokan
egyedül élnek, nincs kiről gondoskodjanak, nincs mivel eltöltsék az idejüket, többen olyan
helyzetbe kerültek, hogy a család fiatalabb tagjai más városba költöztek vagy kivándoroltak,
ők viszont nem akartak elmenni, mivel már nem tudnának megszokni idegen környezetet,
más országot, nem tudnának új életet kezdeni, itthon akarják leélni utolsó éveiket. Ezek az
emberek gyakran magukra maradnak, még inkább bezárkóznak, izolálódnak, elszigetelődnek,

1494

Vö. Ordonanţa nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea şi finanţarea cabinetelor medicale. Emitent:
Guvernul. Publicat în Monitorul Oficial nr. 328 din 29 august 1998.
1495
A dokumentumok másolatai megtalálhatók a titkárságon, ECA 8/2.
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egyre ritkábban mozdulnak ki a lakásból, depresszióssá válnak, sokszor súlyos lelki válságba
kerülnek.1496
Más a probléma ott, ahol nagy a család, és kicsi a lakás, itt a gondot az képezi, hogy
több, két, három, esetleg négy generáció is egy fedél alatt összezárva kénytelen élni, egy szűk
helyen. Ilyenkor a legidősebbek szorulnak leginkább a háttérbe. A fiatalok nemigen törődnek
velük, ezért állandóan úgy érzik, útjában vannak mindenkinek, zavarják a környezetüket.1497
Mindezekre a problémákra kínálnak megoldást az idősklubok és központok, melyek
nyugati mintára már nálunk is megjelentek.1498 Az öregek klubjai sok idős ember számára
olyan helyet jelenthetnek, ahol egyedüllétüket enyhíthetik, és ahol olyan törődésben van
részük, amit esetleg otthon nem kapnak meg. Itt eltölthetik szabadidejüket más hasonló korú
és sorsú, érdekeltségi körű ember társaságában, rendeznek nekik különböző szórakoztató,
kulturális programokat, összejöveteleket, ünnepségeket, amelyekben aktívan részt vehetnek.
Ugyanígy, tájékoztatást kapnak az életük alkonyán lévők helyi vagy országos szintű
gondozási lehetőségeinek körülményeiről, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás módozatairól,
és akik igénylik ezeket, elkísérik őket az illető intézményekbe, ahol segítséget kapnak a
szükséges dokumentációk összeállításához.1499
A szolidaritás és csoportszellem megőrzése érdekében, az időközben orvosi
kezelőközpontokba beutaltakat vagy az otthoni ápolásra szorulókat klubtársaik időnként
meglátogatják. Nem elhanyagolhatók azok a tevékenységek sem, amelyek a klubtagok testi
erőnlétének megtartását célozzák, vagy az ergoterápiai foglalkozások, ahol az időseket
bátorítják, hogy kis kézimunkákat, ajándéktárgyakat készítsenek és járuljanak hozzá a
központokban folyó gazdálkodáshoz. A központok és klubok teljes személyzete
kézzelfogható segítséget nyújt az időseknek a Caritas gyógyszertáraiból beszererzni a
számukra szükséges gyógyszereket.
A Szervezet az első ilyen klubot Szatmárnémetiben alapította 1993-ban Reménység
Központ névvel, azzal a céllal, hogy bevonja az idős embereket a közösségbe, a társadalmi
életbe. Idősek, betegnyugdíjasok, sérült hatvan év feletti emberek járnak ide, rendszeresen
(legalább hetente) mintegy 230 személy.
A klubtevékenységek közé tartoznak: beszélgetések, társasjátékok, tévé, rádió, videó,
könyvtár, kirándulások, bálok, közös ünnepségek (Mikulás, karácsony, farsang, nők napja,
1496

JANKA Zoltán, dr., Az időskori depresszió, SzAOTE Ideg-és Elmegyógyászati Klinika, Szeged, Háziorvos
Továbbképző Szemle, 1996. 1. sz. 86–88.
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SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Útban az idősekhez, Caritas Satu Mare, é. n. 5–8. ECA 4/1.
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A „Reményt Adók Klubja”, in: DEBRECZENI É.–MÁRIÁS J. (Szerk.), Római Katolikus Naptár 1997, 47.
1499
BÁNHEGYESI Cs., Tájékoztató a szatmári Egyházmegyei Caritas szereteszolgálatáról, in: MÁRIÁS J.
(Szerk.), Római Katolikus Naptár 2000, 174–176.
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húsvét, majális, szüreti bál stb.) tematikus találkozók különböző meghívott szakemberekkel;
terápiák (foglalkozásterápia, kézimunkázás, kisebb ajándéktárgyak és dísztárgyak készítése,
egyéni és csoportos pszichoterápia, gyógytorna); informálás és tanácsadás, valamint konkrét
segítségnyújtás különböző, az időseket érintő egészségügyi, adminisztratív, szociális, jogi
stb. problémák megoldásában.
Hasonló jellegű tevékenység folyik a többi idősek számára létesített központban is
Nagybányán, Nagykárolyban, Túrterebesen és Máramarosszigeten, természetesen mindenhol
alkalmazkodva a helyi igényekhez. A Caritas idősgondozó szakemberei plébániai szinten
segítséget nyújtanak hasonló csoportok létrejöttében és működésük támogatásában.
Az idősklubok taglétszámának alakulása 1997–2005 között:1500
Év

Reménység
Központ
Szatmárnémeti

1997

150

1998

250

40

1999

260

45

2000

270

2001

Nagykároly

Nagybánya

Máramarossziget

Túrterebes

Erdőd

69

52

30

35

362

80

60

59

50

2002

276

90

61

56

90

45

2003

186

70

82

70

50

50

2004

190

60

143

70

45

47

2005

226

65

146

66

37

49

5.4.3.2. Szociális étkezdék
A szociális konyhák az anyagi gondokkal küszködő idős emberek étkeztetésében
segítenek, ahol naponta meleg ételhez juthatnak, s a konyha típusától függően vagy annak
étkezdéjében fogyaszthatják el, vagy pedig hazavihetik magukkal az ebédet.1501

1500

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Éves beszámolók 1997–2005, ECA 8/3.
Szociális étkezde Szatmárnémetiben, in: DEBRECZENI É.–MÁRIÁS J. (Szerk.), Római Katolikus Naptár 1997,
46–47.
1501
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A kiválasztás kritériumai:1502 hatvan éven felüli kis jövedelmű személyek,
egyedülállók vagy házaspárok, illetve első fokú rokonok, mindketten az említett éven felül,
és akik olyan fokú mobilitással rendelkeznek, hogy el tudnak menni a szociális konyhára
ebédelni, vagy haza tudják szállítani az ebédet.1503 Egyedülállónak tekinthető az a személy is,
akinek vannak ugyan rokonai, de nem tartják vele a kapcsolatot. A kétfogásos meleg ebéd
biztosításán kívül hétfőtől péntekig klubtevékenységekre is lehetőség nyílik a szociális
konyhákban,

beszélgetésekre,

tévénézésre,

társasjátékokra,

közös

ünnepségek

szervezésére.1504
A szociális étkezdék a hatályos törvényeknek megfelelően működnek.1505 A törvény
12. cikkelyének megfelelően, a helyi tanácsok támogathatják a saját költségvetésükből azokat
a szervezeteket, amelyek szociális étkezdéket tartanak fenn.
A Szervezet három helységben működtet szociális konyhát:
Caritas szociális étkezde – Szatmárnémeti (1993) – 50 személy
Caritas szociális étkezde – Nagykároly (1995) – 35 személy
Caritas szociális étkezde – Nagybánya (1998) – 50 személy
A szociális étkezdék (Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagybánya) látogatóinak száma a
következőképpen alakult 1997-2005 között:1506
Év

A szociális étkezdébe naponta járók száma

1997

87 személy

1998

135 személy

1999

124 személy

2000

214 személy

2001

130 személy

2002

130 személy

2003

140 személy

2004

125 személy

1502

Minden felekezet területileg illetékes képviselője javaslatot tehet a szociális konyha ellátottjainak
felvételére. ECA 1993/8/2.
1503
Abban az esetben, ha valaki megbetegszik, a Caritas illetékes munkatársai legtöbbször a helyi egyházközség
bevonásával megszervezik az étel hazaszállítását az idős beteg számára.
1504
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung 1993, ECA 1993/4/2.
1505
Vö. Lege nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social. Emitent: Parlamentul. Publicat
în Monitorul Oficial nr. 363 din 17 decembrie 1997.
1506
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Éves beszámolók 1997–2005. ECA 8/3.
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2005

120 személy

5.4.3.3. Házi beteggondozó központok (CIMAS - HBR)1507
Az idősek egy másik, még mindig jelentős hányada különböző, az előrehaladott
korral együtt járó betegségekkel küszködik, nagyrészük magányosan él, de ha van is
családjuk, a családtagok nem mindig vállalják gondozásukat, nem tudják vagy nem akarják
ellátni őket. Az egyetlen megoldás maradna a beutalás az idősotthonba (aggmenházba) vagy
kórházba, ezekben az állami intézményekben viszont a rossz körülmények ellenére, igen
kevés a hely, csak kevesek problémája oldható meg így, az idős, beteg, gondozásra szoruló
személyek száma pedig egyre nő. Ezeken az embereken próbál meg segíteni a Caritas házi
betegápoló rendszer szolgáltatásaival. A program országos szinten működik, a Romániai
Caritas Konföderáció keretén belül, a Német Belügyminisztérium, a Deutsche Caritasverband (DCV) és más németországi szponzorok anyagi támogatásával, megpróbálva minél
nagyobb mértékben lefedni a lakosság szükségleteit a házi betegápolás területén. Ily módon
2005 végéig közel 100 ilyen típusú intézmény alakult, de számuk évről évre növekszik a
lakosság érdeklődésének és igényeinek, szükségleteinek köszönhetően.1508
Amikor a fogyatékosság vagy betegség nem kívánja meg az idős beteg azonnali
kórházi kezelését, az egyik legoptimálisabb megoldás a problémák megoldására az otthoni
ápolás, az a tevékenység, melyben a Caritas Szervezet kiválóan közreműködik a Szatmár és
Máramaros megyékben kialakított komplex szolgáltatási rendszerének köszönhetően.
A Szatmári Caritas Szervezet Házi Betegápoló Rendszere (HBR) nyolc házi
betegápoló központot foglal magában, ebből ötöt Szatmár és hármat Máramaros megyében.
Házi betegápoló központok (zárójelben az alakulás éve):1509
- Szent Erzsébet Házi Betegápoló Központ – Mezőpetri (1994)
- Szent Hildegárda Házi Betegápoló Központ – Szatmárnémeti (1996)
- Szent Borbála Házi Betegápoló Központ – Nagybánya (1996)
- Szent Anna Házi Betegápoló Központ – Felsővisó (1996)
- Szűz Mária Házi Betegápoló Központ – Erdőd (1997)
- Kiwanis Házi Betegápoló Központ – Alsóhomoród (1998)
1507

Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială, Házi Betegápoló Rendszer.
CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA, Caritas in Romania, Programul national „Servicii de Ingrijire la
Domiciliu” Confederatia Caritas Romania, Bucuresti é. n., 4.
1509
A Szatmárnémeti Caritas Szervezet keretén belül az első központ 1994-ben alakult Mezőpetri községben.
Az eredményeknek és az egyre növekvő igényeknek köszönhetően, amelyeket a Szervezet működési területén
élő közösség jelzett, az elkövetkező években hét további központ létesült.
1508
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- Szent Teréz Házi Betegápoló Központ – Nagykároly (1999)
- Szent Károly Házi Betegápoló Központ – Máramarossziget (2000)
A betegápoló központok munkatársai házhoz járnak, és megszokott környezetükben
látják el, gyógyítják, felügyelik, gondozzák az idős embereket, ezáltal megkímélik őket a
kényszerű környezetváltástól, intézményesítéstől, az elszigetelődéstől, a súlyos fizikai és
lelki megpróbáltatásoktól. A gondozók nem csupán a beteg körüli teendőket látják el, hanem,
szükség esetén, segítenek az apróbb házimunkákban is, melyeket az öregek már nem tudnak
elvégezni: bevásárlás, ágynemű-mosás, főzés, takarítás, adminisztratív ügyintézés stb.
Egy másik fontos összetevője ennek a tevékenységnek az egészségügyi ellátás, amely
által felmérik a beteg fiziológiai paramétereit, és ápolást, kezelést biztosítanak számára,
valamint beavatkoznak a várható másodlagos komplikációk megelőzése érdekében is.
A hozzátartozóknak az ápolási folyamatba történő bevonása, betanítása és támogatása
által, az idősek számára családias, otthonos légkörben szervezhető meg a szakszerű ellátás,
nem módosul nagymértékben a beteg megszokott életvitele, napi tevékenysége, felgyorsul a
gyógyulás folyamata, nem szükséges ismételt kórházi beutalás, elkerülve intézményesítésüket, ami kevesebb költséget, a kórházak és öregotthonok tehermentesítését jelenti.1510
Nem mellékes az a tény sem, hogy az idős ember számára oly nagy jelentőséggel bíró társas
kapcsolatok megmaradnak, valamint a mikro- és hosszútávon a makroközösség szintjén is
felerősödhet a szolidaritás érzése, tudatosulhat a felelősségvállalás fontossága.
A központok rendelkeznek személyzeti irodával, váróteremmel, kezelővel, egy
mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított fürdőszobával, raktárhelyiséggel a
fogyóeszközök és a segédeszközök számára, ugyanakkor fel vannak szerelve a kezeléshez
szükséges munkaeszközökkel, illetve irodai kellékekkel is.
Az egyik sűrűn igényelt szolgáltatás a gyógyászati segédeszközök bérbeadása
mozgáskorlátozottak vagy ágyhoz kötött személyek részére, és ezek biztosítására minden
központ el van látva tolókocsikkal, WC-székekkel, alkartartós botokkal, különböző típusú
járókákkal, mankókkal, betegággyal stb. Ha a betegség olyan jellegű, hogy állandó
felügyeletet igényel, a központ közvetít, kiképez megfelelő gondozókat a beteg számára,
akiknek a munkáját a továbbiakban ellenőrzi is.

1510

Idős emberek gondozása, in: DEBRECZENI É.–MÁRIÁS J. (Szerk.), Római Katolikus Naptár 1997, 49.
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Minden házi betegápoló központ rendelkezik az Egészségügyi Minisztérium által
kibocsátott működési engedéllyel1511, valamint akkreditált az Országos Betegbiztosítási
Pénztár által.1512 A szociális jellegű szolgáltatásokat a Munkaügyi Minisztérium
engedélyezte.1513 Az orvosi és ápolási tevékenységet a házi beteggondozásra vonatkozó
normatívákat jóváhagyó 318/2003-as számú Határozat alapján végzik.1514
Az érvényben lévő előírások (17/2000 sz. törvény)1515 az idősek szociális ellátására
vonatkozóan törvényes alapot biztosítanak arra, hogy a helyi tanácsok nonprofit
szervezetekkel szerződjenek a házi betegápolási szolgáltatások nyújtására. Ily módon
jelenleg Szatmár és Máramaros megyékben is a helyi tanácsok anyagi támogatásukkal
járulnak hozzá a szolgáltatások biztosításához.
Az adatszolgáltatásban együttműködő partnerek az Országos Egészségbiztosító
Pénztár, A Szociális Gondozási Közszolgálat, A Nyugdíjosztály, a Szociális Segélyiroda,
orvosi diagnosztikai és kezelőközpontok, kórházak, orvosi rendelők.
A házi betegápolás összefoglaló adatai 1997–2005 között:1516

Év

Ellátott betegek
száma

1997

430

Kiszállás
házi
gondozásra
1056

1998

496

14 761

1479

1999

643

22 253

1500

2000

768

20 013

1549

2001

1024

26 263

2120

1511

Segédeszközök (tolószék,
ágytál, járókák, mankók)
kölcsönzése
570

Autorizaţia de funcţionare nr. 130/19.01.2005 pentru practica în domeniul îngrijirilor la domiciliu,
Ministerul Sănătăţii; Standardele din 13 mai 2003 pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la
domiciliu, ECA 2003/4/3.
1512
Contract de furnizare nr. 901/14.02.2005 de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, părţile contractante:
Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare, Organizaţia Caritas Satu Mare; Casa de Asigurări de Sănătate
Maramureş, Organizaţia Caritas Satu Mare, ECA 2005/4/3.
1513
Autorizaţie de funcţionare Nr. 7/23.05.2003, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Direcţia Asistenţă Medicală şi
Programe, ECA 2003/4/3.
1514
Vö. Ordin nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea
ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii.
Emitent: Ministerul Sanatatii si Familiei. Publicat in: Monitorul Oficial nr. 255 din 12 aprilie 2003.
1515
Vö. Lege nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice Emitent:
Parlamentul. Publicat in: Monitorul Oficial nr. 104 din 9 martie 2000; Hotărâre nr. 886 din 5 octombrie 2000
pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Emitent: Guvernul. Publicat în
Monitorul Oficial nr. 507 din 16 octombrie 2000.
1516
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Éves beszámolók 1997-2005, ECA 8/3.
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2002

968

27 799

2589

2003

1271

32 666

1432

2004

1061

39 965

2437

2005

988

38 514

5874

5.4.3.4. Idősnapközi
Vannak olyan idős, beteg emberek, akik már egyáltalán nem tudnak saját magukról
gondoskodni, az öregedés velejárójaként olyan fizikai és szellemi állapotba jutnak, amikor
már nem hagyhatók állandó felügyelet nélkül. Ilyenkor óriási megterhelést jelent, hogy a
családból egy személy, munkahelyét feladva, az idős nagymama, nagyapa vagy dédszülő
gondozásával van egész nap lefoglalva. Ez pszichikailag is megterheli az érintett családtagot,
de komoly anyagi kihívást is jelenthet a családnak, mivel az ápolást végzőnek elmarad a
munkája után járó anyagi bevétele. Az idős családtag kórházotthonba (aggmenházba) utalása
is csak félmegoldás, mert ezzel megszakad a bensőséges kapcsolat családjával,
hozzátartozóival.
Ennek a gondnak az orvoslásával foglalkoznak az idősnapközinek nevezett
intézmények, melyek olyan, a gyermeknapközikhez hasonló létesítmények, ahová el lehet
vinni az idős embereket, és itt a nap folyamán ellátják őket, foglalkoznak velük, vigyáznak
rájuk. A munkanapokon reggeltől délutánig nyitva tartó napközikben az idősek alapellátást
(étkeztetés, testápolás) kapnak, de más szolgáltatásokban (egészségügyi ellátás, gyógyszeres
kezelés, terápiák), különféle csoportos és egyéni foglalkozásokban is részesülhetnek, az
estéket és a hétvégéket, valamint ünnepnapokat viszont már újra otthon, családjuk körében
tölthetik. Mindezek által megmarad a kapcsolat a családtagokkal, de a barátokkal,
ismerősükkel, szomszédokkal is, és elkerülhetővé válik az idős emberek intézménybe való
végleges beutalása.1517
A Szent Jakab Idősnapközi Szatmárnémetiben 1999 óta működik, befogadóképessége
tizenhét személy, a haszonélvezők hatvan év feletti krónikus beteg személyek, akik állandó
felügyeletet és gondozást igényelnek. A szolgáltatások: alapellátás, szállítás, étkeztetés,
testápolás, alapegészségügyi ellátás, rendszeres orvosi ellenőrzés, sebek, felfekvések
kezelése, gyógyszeradagolás, injekciók, masszírozás, különböző programok szervezése a
szabadidő kellemes eltöltésére, testi-szellemi rehabilitáció terápiákon keresztül, gyógytorna.

1517

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Szent Jakab idősnapközi, Az intézményt támogatja az Európai Unió a
Phare LIEN program keretén belül, a Szatmárnémeti Helyi Tanács, ismertető lap 1999, ECA 1999/4/4.
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Hogy az igényeket felmérjék és a hatékonyságot ellenőrizzék, a gondozottak, illetve
ezek hozzátartozói kétszer egy évben kérdőívet töltenek ki az ellátásra és a szolgáltatások
minőségére vonatkozóan, illetve hogy ezek mennyire felelnek meg az igényeiknek és
elvárásaiknak.1518 Az adatok feldolgozása után ezeket felhasználják az új szolgáltatások
tervezésénél és a már meglévők minőségi mutatóinak javításában.
Az Idősnapközi együttműködik más magán és állami intézményekkel, mint a
Gondozási és Felügyeleti Központ, a polgármesteri hivatal keretében működő Gyámhatóság,
a Szatmárnémeti Szociális Segélyszolgálat, a Hans Lindner Alapítvány és mások.
A Szent Jakab Idősnapköziben gondozott betegek számának alakulása 1999-2005
1519

között:

- 1999 - 10
- 2000 - 12
- 2001 - 27
- 2002 - 23
- 2003 - 24
- 2004 - 25
- 2005 - 26
5.4.3.5. Hospice
A gondozás jelentős állomása az utolsó szakasz, melyhez az idős betegek elérkeznek.
A kor előrehaladtával, vagy a betegségek következtében az utolsó szakasz, a haldoklás lehet
gyors, de lehet lassú, hosszan elnyúló időszak is. Életük alkonyán az idős emberek számára
fontos, hogy milyen környezetben, milyen lelkiállapotban készülnek elbúcsúzni az élettől,
hogy kik és hogyan veszik körül a haldoklót élete utolsó periódusában.
Az Angliából indult „Hospice”1520 mozgalom éppen erre a legvégső életszakaszra
helyezi a hangsúlyt, feladatának tekinti a haldoklók gondozását, ápolását, elkísérésüket az
utolsó pillanatig, és ezzel egyidejűleg a hozzátartozók támogatását, vigasznyújtást,
felkészítést a nehéz periódusra. Ezt az átfogó testi-lelki ápolást sokoldalúan képzett csoport
végzi: a beteget, akár otthon, akár a kórházban vagy más szakintézményben orvos, ápoló,
1518

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Kérdőív a Szent Jakab Idősnapközi szolgáltatásairól, ECA 2000/4/4.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Éves beszámolók 1999-2005, ECA 8/3.
1520
A hospice mozgalom alapítója Dr. Cicely Saunders 1968-ban, a londoni St. Christopher-kórházban hozta
létre az első, ma is működő menedékét. CSERI Péter (Szerk.), Segítségnyújtás a végeken, Magyar HospicePalliatív Egyesület, Budapest 2002, 6.; CLARK, David (Szerk.), Cicely Saunders, Founder of the Hospice
Movement, Selected Letters 1959-1999, Oxford University Press 2002, 12.
1519
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szociális munkás, pszichológus, lelkész látja el, ők próbálják megkönnyíteni utolsó napjait,
gyakran hónapjait.
A Szatmári Caritas az idősgondozást szeretné kibővíteni ezzel a szolgáltatással is az
egyházmegye területén belül, az életük végső szakaszához érkezett rászorulók számára.
Céljuk egy sokoldalú, képzett szakemberekből álló hospice munkacsoport létrehozása, amely
az otthoni betegápolás keretein belül, felvállalhatná a haldoklók testi-lelki gondozását. Ennek
az előkészületnek az első lépései már megtörténtek.1521
5.5.

Szocio-karitatív programok/központok

5.5.1. A szocialista „örökség”
Egy állam lakosságának gazdasági helyzete szoros összefüggésben van az adott
ország gazdasági fejlődésével, egyrészt, a gazdasági fejlődés határozza meg és befolyásolja a
fizetések szintjét, a munkahelyek számát, a termékek árait, másrészt, a gazdasági helyzet
tükrözi a szociális háló kialakítására és a defavorizált rétegek védelmére rendelkezésre álló
forrásokat. Ezeknek a forrásoknak a felhasználása adott esetben bizonyára politikai
döntésektől függ, de mindenképpen először létezniük kell ahhoz, hogy beszélni lehessen
róluk.1522
A kommunizmus éveinek nehéz öröksége Románia lakosságának sorsát sok
szempontból, természetesen gazdaságilag is döntő módon befolyásolta, a gyakori kényszerű
és tömeges életformaváltás az elszegényedéshez vezető útra terelte az ország lakosságának
jelentős részét. Az erőltetett iparosítás okozta belső migráció meghatározó módon érintette a
családok boldogulásának lehetőségeit, és akárcsak Kelet-Európa más térségeiben,
Romániában és azon belül Erdélyben is az elmúlt néhány évtizedben milliók léptek ki a
falusi családi élettérből, véglegesen elhagyva őseik életformáját, és telepedtek meg az eredeti
lakóhelyüktől sokszor többszáz kilométer távolságra lévő nagyvárosokban.1523
A lakosság munkavállalásában az államosítás és kollektivizálás után háttérbe kerül a
magánszektor, az államosított szolgáltató ipar, valamint a gyári munkavállalás lett általános.

1521

SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Útban az idősekhez, Caritas Satu Mare, é. n., 15, ECA 4/4.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual Caritas 2001, XV., ECA 2001/8/3.
1523
OLÁH S., Életformaváltás a Székelyföldön, 5.
1522
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Az 50-es években fokozódott a nők ipari munkavállalása is, és a falusi agrárnépesség
társadalmi-foglalkozási átrétegződésével együtt járt a városszerkezet átalakulása is.1524
Szociológusok, demográfusok, település-földrajzosok, közírók foglalkoztak e társadalmi jelenséggel, a falusi lakosság városra áramlásának okaival, ennek következményeivel.
Az ország történetében példátlan népességmozgásról beszélnek a számok és adatok.1525
A tervezett kommunista pártpolitika következtében széles paraszti tömegek töltötték
meg az újonnan létesített gyárakat, üzemeket és költöztek be erőltetett ütemben az épülő
lakótelepekre. A szocializmus évtizedeiben lezajlott tömeges életformaváltás nem egy
természetes folyamat eredménye, hanem a hatalmi szférából diktált, államhatalmi
eszközökkel kikényszerített, mesterséges jelenség. A „parasztból munkás” eset a legnagyobb
erőfeszítések és a legnagyobb megpróbáltatások egyike, akár önként választja az ember, akár
kényszerűségből veszi magára a parasztból munkássá válás metamorfózisát.1526
Az életformaváltás jelenségének vannak mérhető pozitív paraméterei is: az
urbanizáció – a városi népesség gyarapodása, a munkahelyek számának növekedése, a
lakásépítés volumenének robbanássszerű üteme, a foglalkoztatás-szerkezet átalakulása, a nők
emancipációja. A negatív hatásokat elsősorban a mikrotársadalmi szinten jelentkező
változások képezik, melyeknek szenvedő alanyai azok a társadalmi szereplők, akikkel a
folyamatok megtörténtek.1527
A tervszerűsített belső kényszermigráció a Ceauşescu nevéhez fűződik, miután 1965ben a Román Kommunista Párt vezetőjévé választották és a diktatúra ördögi eszközeivel a
nemzetiségi politikát szerette volna modellértékűen úgy megoldani, hogy a soknemzetiségű
Romániát egy homogén nemzeti állammá változtassa.1528 1968-ban megszüntette a Maros
Magyar Autonóm Tartományt és az országban élő nemzetiségek kulturális autonómiáját
szisztematikusan építette le.1529
Az asszimilációs politikának szerves részét képezte elsősorban az értelmiségi,
diplomás kisebbségieknek Havasalföldre és Moldvába való helyezése, onnan pedig
értelmiségiek tömege volt az erdélyi városokba irányítva, a kényszertelepítések sok
áldozattal jártak, a kihelyezettek rengeteg nehézségbe ütköztek. Ezek az emberek
1524

BÍRÓ A. Zoltán, Elméleti horizontok, módszertani problémák, in: BODÓ Julianna (Szerk.), Elvándorlók?
Vendégmunka és életforma a Székelyföldön, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996, 31.
1525
DUMITRU, Sandu, Cultura si experienta de migratie in satele Romaniei, in: Sociologie Romaneasca.
Volumul II. Nr. 3. Toamna 2004.
1526
KISS Dénes, A román faluszociológia a posztszocialista korszakban, in: Szociológiai Szemle. 2004, 1. sz.
1527
OLÁH S., Életformaváltás a Székelyföldön, 6.
1528
KUNZE, Thomas, Ceausescu – o biografie – Nicolae Ceausescu – Eine Biographie, Vremea, Bucuresti,
2002, 33.
1529
AGOSTON F., Der Dienst der Versöhnung als Aufgabe, 76.
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gyökértelenek voltak, idegen volt számukra az új környezet, a kultúra, a szokások, az egyházi
közösség, nem voltak rokonaik, barátaik.1530
A gazdasági motivációjú elvándorlás a legmagasabb emigrációs potenciált jelentő
harmincöt év alattiakat jellemezte és jellemzi ma is az átlagot meghaladó arányban.1531 Bár a
rossz anyagi helyzet az esetek többségében valóban az elvándorlás irányába befolyásolja a
döntéseket, mégis nem önmagában a helyzet romlása, hanem a szinttartás igénye, a
lecsúszástól való félelem, valamint a jövőben való bizakodás hiánya mutat összefüggést az
elvándorlási hajlandósággal.1532
A „falurombolási politika” néven elhíresült stratégia is meghozta a maga eredményét:
gyakran 700-800 éves településeket sorvasztottak el, számoltak fel és költöztették az
embereket az agroindusztriális központok panellakásaiba, így a falurombolás jó alkalmat
adott a népességáramlás mesterséges manipulálására.1533 Mindezeket a folyamatokat azért
volt könnyű kivitelezni, mert e párttervek mögött egy szigorú rendőrállam és egy mindenütt
jelen lévő állambiztonsági szerv, a Securitate állott, amely csírájában fojtott el minden
ellenállást.1534
Romániát a szocializmus utolsó tíz évében a teljes elzárkózás jellemezte,
karakterisztikus volt erre a korszakra a jelentős gazdasági visszaesés, mely a lakosságot
elemi

életfeltételeiben

érintette.1535

Az

országos

méretű

gazdasági

kifulladás

következményeként megállt a lakásépítés, megszűnt az ipartelepítés, a munkahelyek
telítődtek, s ez a folyamat egybeesett az egzisztenciális gondok fokozódásával: élelemhiány,
áramszünet, víz- és fűtéshiány stb. A kezdeti gazdasági stagnálás, majd romlás és a
szocialista káderpolitika mindenkinek munkahelyet biztosító gyakorlata következményeként
felduzzadt a rejtett munkanélküliség mint jelentős migrációs potenciál, mely a 80-as évek
közepétől a gyakori törvényes kitelepedések és illegális határátlépések egyik fő bázisát
képezte.1536
A decemberi események az elnyomás hosszú évtizedei alatt elfojtott indulatokat,
gyűlöletet hoztak felszínre, és ugyanakkor a szabadság élményével s egy jobb,
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emberségesebb élet reményével ajándékozták meg Románia minden polgárát. Ez az
euforikus hangulat kb. három hétig tartott.1537
Dr. Jakab Antal gyulafehérvári püspök 1990 januárjában tartott televíziós beszédében
az idős ember és vezető bölcsességével óvatosságra és megfontoltságra intett a jövőt illetően:
„Óvatosnak kell lennünk. A történelem során már sokszor fordult elő, hogy sokat ígértek és
keveset adtak. Türelemmel kell várnunk és nem szabad egy gyors és teljes demokráciáról
beszélnünk.”1538 A püspök szavai sajnos beigazolódtak, az eufóriát hamar követte a
kiábrándulás, a csalódás, az általános letargikus hangulat.
Nemcsak a nemzetiségi jogok érvényesítése maradt az ígéretek szintjén, de gyorsan
következett a gazdasági krízis, az addig nem ismert munkanélküliség, recesszió és infláció
jelensége, mely rekordját 1993-ban érte el, 296%-kal,1539 így egyre több család került a
szociális és szegénységi küszöb alá, onnan pedig zuhant a nemlétező szociális hálóba.
A Politikai Tanulmányozó és Összehasonlító Elemzést végző Központ jelentése
szerint, melyet az USA Privat Entreprise Nemzetközi Központja rendelt meg, 1997-ben
kialakultak a pénzügyi kollapszus előfeltételei Romániában.1540 Mindez a külső
egyensúlyvesztésnek köszönhető, ami a külfödi tartozások kiegyenlítésében adódott
nehézségeket

jelenti,

a

külföldi

kereskedelmi

deficit,

valamint

a

költségvetési

szigorításokban megnyilvánuló belső gazdasági instabilitás és a bankrendszer bizonytalan
helyzete, az állami tulajdonú nagyvállalatok privatizációjának halogatása, a merev és
ellentmondásos törvénykezés stb.1541
Románia lakosságának nagyrésze – a Világbank 1997-es adatai szerint 35%, más
mutatók szerint 41% – a szegénységi küszöb alatt él,1542 számukra még a legelementárisabb
dolgok, mint az élelem, ruházkodás, lakás vagy orvosi ellátás sem elérhető, a fűtés és a
meleg víz is luxusnak számít a szegényebb családok körében.
Ennek a helyzetnek az okai többrétűek, a gazdasági válság, a kommunizmus bukása
utáni hosszadalmas és döcögő reformfolyamat a legfőbb befolyásoló tényezők.1543 A
gazdasági válság kísérőjelensége az egyre emelkedő infláció, az árak exponenciális
1537
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növekedése és a vásárlóerő csökkenése, de nemcsak az emelkedő árak szegényítik el a
lakosságot, hanem az egyre emelkedő és szaporodó adók és illetékek is. Mindez nem csupán
magánszemélyeket, de a vállalkozásokat is érzékenyen érinti, olyanformán, hogy a feketepiac
és a föld alatti gazdaság elburjánzását segíti elő.1544
Szintén a Világbank adatai szerint, 2002-ig a román gazdaság átlagos növekedési
rátája negatív volt, kb. –1%-os, a többi Európai Unióhoz csatlakozni óhajtó „első hullámos”
ország +1%-os mutatójához képest.

1545

Ugyanezen statisztikáknak megfelelően, Románia

még nem jutott vissza a saját, 1990 előtti termelési színvonalára, miközben ugyanezen
szomszédos vagy közeli volt szocialista országok gazdasága az utóbbi tizenkét évben
átlagosan csaknem egyharmadával növekedett. 1995-től kezdődően, a romániai infláció 54%on felüli átlagot produkált, az említett országok 11%-ához viszonyítva, ahol mind a fizetések,
mind a foglalkoztatottság sokkal gyorsabban növekedett.1546
Magától értetődő, hogy a romániai lakosság nagyrészét érintő szociális problémák
rányomják bélyegüket a felsorolt gazdasági realitásokra. Az átmeneti időszak1547 a térség
minden országában nehézségeket okozott, de ez nem jelentheti azt, hogy el kellene
hanyagolni a tanügybe és az egészségügybe történő befektetéseket.1548 Ilyen szempontból
megállapítást nyert, hogy a szegény társadalmi réteg hozzáférése az egészségügyi
szolgáltatásokhoz, ugyanígy ennek a társadalmi rétegnek a gyermekei az iskolalátogatás
tekintetében is hátrányos helyzetben vannak, minthogy az orvosi ellátáshoz és a tanuláshoz
való hozzáférés minden esetben foglalkoztatottságot és a javadalmazás meglétét
feltételezi.1549
Ebben a kontextusban mind jobban láthatóvá válnak azok a szociális nehézségek,
amelyekkel az emberek szembesülnek:1550 a nagyvárosokban egyre gyakrabban találkozni
kéregetőkkel, akik szinte már a városkép megszokott elemeivé olvadnak; falvakon az idős
korosztály megalázóan csekély mezőgazdasági nyugdíjból tengeti életét, vagy még azzal sem
rendelkezik, és öreg korában is dolgozni kénytelen a háztájiban.1551
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Természetesen a Caritas Szervezet nem tudja és nem is akarja magára vállalni a
szegénység felszámolását Romániában, de konkrét segítséget tud nyújtani ott és ahol erre
szükség van. Ehhez járulnak hozzá azok a területi szociális irodák, amelyek a Szatmári
Egyházmegyében, azaz Szatmár és Máramaros megyékben nyíltak meg és működnek,
mindegyikük az adott körzet bizonyos számú falvainak lakossága számára. A helyi hatóságok
képviselői, azaz az egyházi, közigazgatási, helyi szervezetek a Caritas képviselőivel
egyetemben szervezték meg a ruhaneműk, élelmicikkek, bútorok és egyéb segélyek
szétosztását. Ebben a tevékenységben nagy szerepet kapnak az önkéntesek is, akiket
többnyire a római katolikus parókiák híveiből toboroznak. Ezek az önkéntesek havonta
találkoznak és megbeszélik a közösségükben felmerült szociális gondokat, és helyi
megoldásokat keresnek a problémákra.1552
A rászorulók igényeit előzőleg szociális ankétok keretében kielemzik,1553 a számukra
biztosított segítség nem csupán kézzelfogható anyagi javakból, hanem tájékoztatásból és
tanácsadásból is áll. Útbaigazítást és szakszerű információkat adnak nekik atekintetben, hogy
hol és hogyan kaphatnak segítséget problémáik megoldásához. Ám ezután sem hagyják őket
sorsukra, személyi adatlapokon rögzítik és nyilvántartják adataikat, valamint rendszeres
otthoni látogatások során ellenőrzik helyzetük alakulását.1554
5.5.2. A Szatmári Caritas megoldásainak általános szempontjai

szocio-karitatív

területen
A szocio-karitatív terület feladata azoknak a rászorulóknak a támogatása, akik nem
képesek vagy nehezen tudnak a változásokkal és a társadalmi válsághelyzetekkel
szembenézni. Az e területen folyó tevékenység fontos célkitűzése a saját képességek
tudatosítása és a felelősségérzet ébresztése.
A

tanácsadó

tevékenység

mellett

a

szolgáltatások

haszonélvezőit

felmért

szükségleteik alapján azok felé az intézmények felé irányítják, amelyek problémáik
megoldására hivatottak, valamint tájékoztatást kapnak afelől, hogy honnan és hogyan
részesülhetnek anyagi segítségben. A rászorulók listájának összeállításában a Szervezet
dolgozói, önkéntesek, a polgármesteri hivatalok és a helyi egyházközségek kijelölt képviselői
segítenek. Mindezekkel az intézményekkel megegyezés született, mely értelmében a
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potenciális rászorulót felveszik arra a listára, amelyet a Caritas területi szociális irodája felé
továbbítanak, s ennek dolgozói elvégzik a szükséges ellenőrzéseket és szociális ankétokat,
melyek alapján a rászorultság ténye megítélhető.1555
A Szervezetnek a szociális irodák és az itt folytatott tevékenység által megvalósítandó
célkitűzései:
- felvilágosítás a hatályos törvényekben előírt szociális jogokról, ezek
érvényesítésének megkönnyítése, valamint a közhivatalok és más nemkormányzati szervek
szolgáltatásaihoz való hozzáférés.
- szociális tanácsadás révén olyan szociális adottságoknak a megszerzéséhez való
segítés, melyek által egy konszolidált életvitel érhető el.
- a krízsihelyzetek átvészelésének segítése a Szatmári Egyházmegye területén belül
előforduló természeti katasztrófák és szerencsétlenségek áldozatai számára, együttműködve
az Egyházmegyei Caritas illetékes központi szerveivel, más nemkormányzati szervezetekkel,
az állami, valamint a helyi egyházak képviselőivel.
5.5.3. A Szatmári Caritas segélyosztó és tanácsadó irodáinak bemutatása
A Caritas tanácsadói tevékenysége a szociális irodák keretében zajlik, általában ez az
a hely, ahol a segítséget igénylők és az őket kiszolgálók találkoznak.
Az irodák legfontosabb szolgáltatásai: az információszolgáltatás, közvetítés, szociális
tanácsadás, illetve segítségnyújtás és támogatás a szükséget szenvedő személyek és családok
számára. Akik a leginkább rászorulnak a tanácsokra, azok a munkanélküliek, az idős
korosztály, a betegek, fogyatékossággal élők – még inkább ezek hozzátartozói, gondozói –,
valamint a létminimum alatt élők. Segítik őket eligazodni a bürokrácia útvesztőiben, a nekik
járó állami szociális segély, munkanélküli segély, betegnyugdíjazás és hasonlók terén, ha
esetleg személyi jogaik sérülnek és nem tudnak utánajárni.1556
Az iroda szolgáltatásait élvezők és az ezeket nyújtó személyzet közötti kapcsolat a
bizalmon és diszkréción alapszik. A rendszeres szociális tanácsadás révén, az iroda
szakemberei támogatják a hozzájuk fordulókat szociális képességeik kifejlesztésében és
felelősségtudatuk kialakításában életvitelüket illetően, hogy konszolidált megélhetési szintet
érhessenek el. Az információs és közvetítő szolgáltatások keretében, a klienseket
tájékoztatják azokról a szociális jogi, törvény adta lehetőségekről, melyeket a Caritas és más
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intézmények biztosítanak számukra, vagy átirányítják őket a problémáik konkrét
megoldásában illetékes intézményhez. A közvetítő és szociális tanácsadó munka folytán, a
szociális asszisztens a megbeszélések nyomán megállapítja az anyagi támogatás
szükségességét, más esetekben elegendő a felvilágosítás és a tájékoztatás a jogaikról,
lehetőségeikről,

hogy

hogyan

juthatnak

hozzá

a

törvény

biztosította

állami

támogatásokhoz.1557 Gyakran tud segíteni a Caritas is, saját intézményrendszerének
megfelelő pontjára irányítva a kérelmezőket. A segélyelosztó pontokon keresztül biztosítják
a rászoruló családok támogatását és segélyezését. Az elvégzett szociális ankétok eredményeit
feldolgozva, azok soraiban, akik anyagi segítségért folyamodtak, felmérik az egyéni és
családi szükségleteket, a felmérések eredményének alapján segélycsomagokat osztanak ki,
melyek ruhaneműkből, élelmiszerekből, higiéniai és tisztítószerekből, tanszerekből állnak.
A városok szegénynegyedeiben periodikusan rendszeres ruhanemű- és lábbeli-,
valamint ételosztást szerveznek.
Mivel a megyeközpontba eljutni sok kis helységből eléggé körülményes és
fáradságos, a Szatmári Caritas igyekezett minden esperesi kerületben egy-egy szociális irodát
létrehozni és működtetni. Az itteni felelősök tartják a kapcsolatot a hozzájuk tartozó
községekkel és a szatmárnémeti központtal, ezek az irodák gondoskodnak a körzetükben lévő
falvak rászororuló lakosairól is.1558 Ők ismerik a helyi adottságokat, lehetőségeket,
körülményeket, gondokat és szükségeket, fogadják a jelentkezőket, meg tudják szervezni
helyi viszonylatban a segélyek szétosztását, és ha olyan probléma adódik, ami helyi szinten
nem megoldható, továbbítják a kérelmet a megyeszékhely központi irodájába.1559
A Caritas hét filiában alakított ki irodát a szociális problémák kezelésére:1560
- Szatmárnémeti szociális tanácsadó és segélyiroda (1990)
- Nagykárolyi segélyelosztó és tanácsadó iroda (1992)
- Túrterebesi segélyelosztó és tanácsadó iroda (1992)
- Erdődi segélyelosztó és tanácsadó iroda (1993)
- Nagybánya szociális tanácsadó és segélyiroda (1994)
- Felsővisói segélyelosztó és tanácsadó iroda (1996)
- Máramarosszigeti segélyelosztó és tanácsadó iroda (2000).
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A Szatmári Caritas szociális-karitatív programjai keretében nyilvántartja a
segélyezettek és a kiosztott csomagok számát, a különleges segélyeket (bútorok, különböző
javak, pl. gyerekkocsi, varrógép, kerékpár), anyagi támogatásokat, melyeket általában a
sokgyermekes családok lakóközösségekben felgyülemlett tartozásainak kiegyenlítése
érdekében utaltak ki.
Az evangéliumi értékekre építve, a Caritas munkájában nem tett és nem tesz
különbséget a hozzájuk forduló személyek között. Hogy ez a közvélemény számára is
nyilvánvalóvá váljon, a transzparencia érdekében tíz éven keresztül a segélyosztó irodák a
nyilvántartó lapokba bevezették a segélyezettek vallási hovatartozását is, idővel erre már nem
is volt szükség.1561
A cigány népesség tagjai szinte kivétel nélkül megfeleltek a megszabott
kritériumoknak, azonban rövid egy éven belül nyilvánvalóvá vált, hogy csupán a
segélyosztás csak ideig-óráig segít rajtuk, és a másoktól függőségüket még inkább növeli,
éppen ezért a segélyosztás ezt követően már nem NEKIK, hanem VELÜK, a roma
közösségek képviselőivel együtt történt, azzal a szándékkal, hogy szerveződjenek, soraikat
rendezzék, nyilvántartásokat vezessenek, maguk közül vezetőket válasszanak. A roma
képviselők listát hoznak a rászoruló családokról a kompetens polgármesteri hivatal
láttamozásával, s miután a Szervezet elkészítette a kellő mennyiségű csomagot (többnyire
ruhaneműt), ezeket a képviselők maguk osztják ki a listán szereplőknek. Ezzel egyidőben
megindult a cigányságon történő másfajta segítés módjának intenzív keresése, melynek
alakulásáról a 6.1.1. számú fejezetben számolunk be.
A segélyosztó irodákon keresztül ugyanakkor segítettek állami intézményeket is, mint
például óvodák, iskolák, fegyház, kórházak, öregotthonok, valamint a Vakok és
Gyengénlátók Szövetsége, a Siketek Szövetsége, a Fogyatékossággal Élők Szövetsége stb.,
amelyek esetében ruhaneműt, lábbelit, élelmiszert, higiéniai cikkeket és egyéb segély
gyanánt érkezett dolgokat adományoztak.
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A segélyek osztása a következőképpen alakult az 1997-2005 közötti periódusban:1562
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Szociális intézmények családok számára

5.6.1. Erőszak és drog: védtelenek és kiszolgáltatottak
A családon belüli erőszak megítélése a kultúrával és a társadalmi normákkal is
összefügg. Sokáig azt gondolták, hogy rendjén való dolog az atyai pofon, sőt az nevel rendes
felnőtté egy gyereket, ezzel szemben a világ civilizáltabb felén már elfogadott és jogszabályban rögzített tény, hogy nem megengedhető semmiféle testi fenyítés.1563 Sokféleképpen
megfogalmazható, mi is a családon belüli erőszak. Ha a gyermekekre gondolunk, akkor ebbe
beletartozik a hatalom kifejezésére szolgáló erőszak csakúgy, mint a szexuális bántalmazás,
egy tágabb értelmezés szerint pedig a fizikai és érzelmi elhanyagolás is.1564
A családon belüli erőszak sok ismertté vált esete csak a jéghegy csúcsa, de ami
kevésbé látható, az a konfliktusok fizikai erővel, hatalmi eszközökkel történő elintézésének
1562
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társadalmi elfogadottsága. A családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatban fontos, hogy
ez a társadalmi elfogadottság változzon, hogy elterjedjen a konfliktusok kezelésének
erőszakmentes módja.1565
A családon belüli erőszakot általában elhallgatás és tagadás veszi körül, mivel a
bántalmazottak félnek, a kívülállók pedig az áldozatokat hibáztatják. Ez pedig nem segít, sőt
fenntartja és megerősíti az erőszakot. A figyelemnek ehelyett az erőszakos férj, élettárs
felelősségre vonására kellene irányulnia, hiszen a bántalmazás sokszor szabálysértések és
súlyos bűncselekmények elkövetését jelenti. Az erőszakot elkövető és az erőszakot
elszenvedő személyek megítélése körül felhalmozódott tévhitek és előítéletek szövevénye az
oka, hogy a beavatkozás és a megelőzés általában elmarad, az áldozatok még annyi
segítséget sem kapnak, amennyihez alapvető joguk volna, és amennyit minden hatóságnak
kötelessége lenne nyújtani.
A családon belüli erőszak általunk leggyakrabban tapasztalt formája a párkapcsolati
erőszak, amelynek számos megnyilvánulási formája van, az alábbiakban csupán a
legjellegzetesebb példákat soroljuk fel: 1566
- szóbeli erőszak: ha valaki (rendszerint a férfi) lekicsinyli, sértegeti a nőt, vagy
gúnyolódik vele, ha nevetség tárgyává teszi (például külseje, vallása vagy faji hovatartozása
miatt), bántalmazással, veréssel fenyegeti párját, ha azzal fenyegetőzik, hogy elviszi a
gyerekeket, vagy hogy öngyilkosságot követ el.
- lelki erőszak: letagad lényeges dolgokat, elzárkózik a nőtől, kizárja őt gondolataiból,
érzéseiből, ugyanakkor a nőt ellenőrzés alatt tartja, végletesen féltékenykedik, a nő
önbizalmát módszeresen lerombolja, önálló döntéseit rendszeresen megkérdőjelezi, vagy
nem veszi figyelembe. Mindenért a nőt okolja, még a saját agressziója miatt is, annak
érzéseit, tapasztalatait kétségbe vonja (a bántalmazás súlyosságát illetően is), nem hajlandó
megbeszélni a problémákat, vagy kétségbe vonja, ha a nő azt állítja, hogy problémák vannak.
Megfélemlítően viselkedik: tör-zúz, megrongálja a nő értéktárgyait, csapkod, fegyverrel
rettegésben tartja, félelmet keltően viselkedik (dühödten néz, üvölt), támadóan faggatózik,
életveszélyesen vezet. Elszigeteli a nőt: megszabja, hogy a nő mit, és mit nem csinálhat, kivel
találkozhat, kivel beszélhet, hová mehet, mit vehet föl, nem engedi, hogy másokkal
barátkozzon, a családjával beszéljen, munkát vállaljon, pénzt tartson magánál. Elzárja előle a
telefont, mindenhová elkíséri, folyamatosan az ellenőrzése alatt tartja otthon, munkahelyen,
iskolában stb., átkutatja zsebeit, táskáját.
1565
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- testi erőszak: a nőt lökdösi, megüti, megpofozza, fojtogatja, a haját húzza, ököllel
veri, belerúg, megharapja, rázza, megégeti, fegyverrel (például késsel, lőfegyverrel, nehéz
tárgyakkal) fenyegeti vagy bántja. A nő legalapvetőbb jogait megtagadja, mozgásszabadságát, elemi igényeit korlátozza: nem engedi meg, hogy a nőnek tőle független magánélete is
legyen, bezárja, kizárja, megkötözi, éhezteti vagy szomjaztatja, nem engedi tisztálkodni,
elrejti a szükséges gyógyszereit, vagy nem ad rájuk pénzt.
- szexuális erőszak: olyan szexuális tevékenységre kényszeríti a nőt, amit az nem
akar, a szexszel fájdalmat okoz neki, vagy megalázza; megerőszakolja vagy intim testrészeit
bántalmazza, kényszeríti, hogy másokkal közösüljön. Meggátolja, hogy a nő fogamzásgátló
szert, eszközt vagy módszert használjon.
- gazdasági, anyagi erőszak: nem engedi, hogy a nő dolgozni járjon, vagy legyen saját
pénze, illetve ha van, azt elviszi, és saját belátása szerint ad csak belőle. Minden kiadást,
amire a nő kér pénzt, megkérdőjelez, miközben ő szabadon rendelkezik a pénzzel.
A valóságban a fizikai erőszakot mindig kíséri lelki erőszak is, és nem létezik olyan
fizikailag agresszív bántalmazó, aki a lelki terrornak valamely – általában számos – formáját
ne használná. A fizikai bántalmazásban az egyik fél kiszolgáltatott, a másik nem.
Statisztikai adatok szerint a kapcsolaton belüli bántalmazásoknál csak tíz százalékban
jelenik meg a férfi áldozatként.1567 Fontos azonban megemlíteni, hogy a férfiak esetében a
bántalmazás hatásai teljesen más jellegűek, mint a nőknél. A bántalmazott férfi nem éli át
bénító hatásúként a partnere iránt érzett félelmet, nem jut el odáig, hogy a személyisége
megváltozzék az önértékelés, az önbizalom drasztikus csökkenése miatt, úgy ahogy ez a nők
esetében ez megfigyelhető, a társadalom általános normái pedig mindenképpen megkönnyítik
a férfinak egy ilyennemű kapcsolatból való kitörését, ellentétben a nővel.1568
A családon belüli erőszak még nem kellően felismert jelenség, de már világszerte
egyike a legnagyobb közegészségügyi problémáknak. Az esetek túlnyomó többségében az
erőszakot a férfi partner hajtja végre, mivel a nagyfokú, mértéktelen ivás mind az amerikai,
mind más nemzetközi kutatások eredményei szerint rizikótényezője az interperszonális
erőszaknak. Alkoholabúzus

gyakori a családon belüli erőszakos epizódokban mind az

elkövetőknél, mind az áldozatoknál. Tizenöt kutatás eredményei szerint a házastárs-abúzusok
25-50 százalékában az elkövető (perpetrator) ivott az esemény alatt, és az alkoholizmus
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anamnézise a házastárs-abúzust elkövetők 60-70 százalékában volt található.1569 Hotaling és
Sugarman szerint az alkohol jelentős rizikótényezője volt a férjtől a feleség felé irányuló
erőszakos megnyilvánulásoknak kilenc tanulmányból hétnél.1570 Kantor és Straus pozitív
lineáris kapcsolatot talált a súlyos ivás mértéke és a házastárs-abúzus között.1571 Az
alkoholfogyasztás stresszteli családi interakciókat és olyan negatív hatásokat okoz, amelyeket
a rá következő alkoholivás hatásai letompítanak, ezáltal negatív megerősítőként
szolgálnak.1572
A romániai nők 29 százalékát bántalmazta már fizikailag a partnere, derül ki egy több
nemzetközi szervezett által létrehozott tanulmányból, ugyanakkor a romániai nők 45
százaléka részesült már verbális bántalmazásban, 7 százalékukat pedig szexuálisan is
zaklatták. Európában a fizikailag bántalmazott nők százaléka Örményországban a
legalacsonyabb, mintegy 5 százalékos, Romániában a legmagasabb, Ukrajnában, illetve
Oroszországban az arány 22 százalékos.1573
Az Európai Unióban 2005-ben végzett felmérés szerint a leggyakoribb elhalálozási ok
a családon belüli bántalmazás: évente mintegy 7-900 ezer nő hal meg családon belüli
erőszakos cselekmények miatt. Romániában a Gallup közvélemény-kutatása szerint a
munkások 25 százaléka, az egészségügyben dolgozók 17 százaléka és az egyetemisták 13
százaléka gondolja úgy, hogy a feleségbántalmazás bizonyos helyzetekben indokolt és
elfogadható.1574 A tapasztalatok általában azt mutatják, hogy ez a jelenség önmagában nem
ország-függő, nincs közvetlen kapcsolat a gazdasági, politikai, kulturális szint és a családon
belüli agresszió között.
Az egyetlen jelentős különbség, ami a nyugati országokkal szemben létezik, az az
ellátásban van, Nyugaton szinte minden városban léteznek ilyen menedékhelyek. Addig,
amíg itt a legtöbb nő azért megy vissza az agresszorhoz, mert egyszerűen nem képes eltartani
a gyerekeit albérletben, egy fizetésből, addig Nyugaton olyan mértékű állami támogatást kap,
amiből még egy menedékhely költségeit is fizetheti. Amíg Nyugaton kicsit szégyen egy ilyen
helyen lakni, és csak azok veszik igénybe, akiknek szükségük van rá, addig itthon komoly
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szűrőn kell átesniük a jelentkezőknek, mert gyakran kiderül, hogy sokan közülük "csak"
hajléktalanok.1575
Drogprevenció
A veszélyeztetett társadalmi csoportok egyik — nálunk viszonylag új — rizikófaktora
az erkölcsi lejtőre vezető úton a drogfogyasztás. Míg a szocialista rendszerben az alkoholon
kívül más tudatmódosító szerek használata nem volt ismert, ezek romániai begyűrűzése is
jórészt csak a társadalmi változások, a liberalizálódás és a globalizációs gazdaságpolitikával
való megismerkedés után következett be.
Társadalmunk egyik alapvető gondját az életminőség romlása, az indokolatlan
halálozások számának rohamos növekedése okozza, s megállapítható, hogy a leggyakoribb
halálokok rizikótényezői között az egészségtelen életmód, az egészségre káros emberi
magatartások szerepelnek. A probléma megoldását az emberi viselkedés alakításában kell
keresnünk, azokban az ismeretekben, értékekben, attitűdökben, amelyek a cselekvést
előkészítik, a viselkedést meghatározzák.
Az egészség (a testi, lelki és szociális jólét), alkalmazkodó képesség a környezet
változásaihoz, s a korábbi állásponttal szemben ma egyre inkább nyilvánvaló, hogy az
egészség nem a betegség hiányát jelenti, hanem egy perceptív, aktív viszonyt az életminőség
fejlesztése érdekében, mert az egészségfejlesztés a személyi és szociális fejlődési program
egyik kulcseleme.1576 Az egészséges életmód elemeit képező attitűdök már nagyon korán a
kisgyermekkorban szerveződnek, majd a személyiségfejlődés során további strukturálódást
követően sajátos belső értéket alkotnak. Az attitűd alakításban alapvető szerep jut a
családnak, különösen a szülőknek. A mai átlag család nem mindig tud eleget tenni, vagy
gyakran nem fordít elég gondot egészségfejlesztési feladatának ellátására, ezért az ilyen
esetekben megnövekedik a nevelési intézmények szerepe.
A nevelési intézmények a társadalom szempontjából lényeges és fontos feladatokra
szocializálják a fiatalokat, feladatai közül nagyon jelentőssé vált az egészségfejlesztő
funkció, s ennek az összetett feladatnak a jelenlegi iskolai gyakorlat csak kevésbé tud eleget
tenni, különösen a kompenzáció vonatkozásában.1577
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A kábítószerfogyasztás az egészségtől és a választás szabadságától történő
megfosztottságot jelent, a fiatal ugyan észleli a fogyasztás egyre súlyosabb egészségkárosító
hatásait, de legtöbbször már nem képes arra, hogy szabadon döntsön és szakítson az
„anyaggal”, s ezért megerősödik az elsődleges megelőzés, a prevenció szerepe.1578
Rácz József gondolata jól érzékelteti korunk mentálhigiénés helyzetét: „Különféle
hátrányos élethelyzetek, családi traumák, szocializációs hiányok nehezítik a gyerekek és a
pedagógusok munkáját. Ez a gyermekpopuláció az iskolai nevelés számára kevésbé
hozzáférhető. Közülük kerülnek azonban ki nemcsak a lelkileg sérült, deviáns emberek,
hanem a hibás egészségmagatartású felnőttek is. Ha eltekintünk a drogkérdéstől, mint
jellegzetes gyermek- és ifjúkori devianciától, a dohányzás és az alkoholfogyasztás ebben a
gyermekcsoportban kezdődik meg, itt jelentkezik «visszaélésszerű» televíziós műsorfogyasztás, itt alakul ki a mozgáskerülő életmód, a táplálkozási kultúra hiánya, a saját testtel,
egészséggel kapcsolatos igénytelenség és hanyagság stb. Ezeket a gyerekeket kellene
elsősorban elérni, és hogy ez milyen nehéz, azt a korrektív iskolai szocializációs kísérletek
mutatják ahol szinte újra kell tanítani kommunikálni, viselkedni, viszonyulni a gyereket, ahol
az önszabályozás elemi mechanizmusai lehetnek problematikusak és szorulnak fejlesztésre.
Az itt szükséges nevelés szinte egyfajta szocioterápia, mentálhigiénés tevékenység, amelyben
előtérbe kerül a fiatalkori problémás viselkedés.”1579
A fiatalok között vannak olyanok akik már bővebb ismeretekkel rendelkeznek az
egészségről, a szexualitásról, az antihumánus szenvedélyekről és nyíltabban is beszélnek
róla, de sokan vannak, akik kevesebb vagy torzult ismeretekkel bírnak. Közülük sok a legális
drogfogyasztó (dohányzás, alkoholizálás), és véleményformálás tekintetében mintegy
önigazolásként is inkább negatív hangadók.
A kábítószerfogyasztás okai
A kérdésre, hogy miért is fordulnak a drogokhoz a fiatalok, a szakirodalom és a
szerfogyasztó fiatalok az alábbi okokat jelölték meg: kíváncsiság, kalandvágy, lázadás, a
felnőttektől, a valóságtól történő eltávolodás, menekülés a családi, iskolai problémák,
megoldatlan konfliktusok elöl, azonos korú társak rábeszélése, unalom, önbizalom hiányának
pótlása önigazolás, új közösségbe történő bekerülés érdekében.
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A probléma kialakulása makro- és mikrotársadalmilag determináltan multikauzális,
az egyének fogékonysága vonatkozásában individuális.1580 Az otthoni körülmények elégtelen
voltához párosuló és gyakori csalódást okozó következetlenség zavart okoz a gyermekben, és
így máshol keresi a stabilitást, a mintát, gyakran deviáns csoportban. A kortárscsoport a
baráti környezet jelenti a másik jelentős befolyásoló erőt a drogfogyasztás kialakulásában. Az
osztálytársak, a lakókörnyezeti barátok szociális befolyásoló ereje az életkor előrehaladtával
egyre növekszik. A felnőttektől elhatárolódó fiatalok csoportjához való tartozás nagyon erős
motiváció, a dohányzás, az alkoholizálás, majd később az illegitim drogok kipróbálásában,
rendszeres fogyasztásában.
A kulturális rituáléktól és ehhez kapcsolódó magatartásformáktól szegényes mai
viselkedésmintákat pótolja a felnőtté válási szertartást reprezentáló csoportosan elszívott
cigaretta, elfogyasztott ital, esetleg az első szexuális élmény.
A fiatalok különleges várakozást fogalmaznak meg csoportjaikkal szemben, egyfajta
beteljesülési színtérként aposztrofálják. A drogos csoportokat pedig egyfajta misztikum,
különleges romantika veszi körül, ami vonzóvá teszi az odatartozás lehetőségét, azt a hamis
illúziót kelti, hogy ott vele pozitív dolog történhet, és a társak neki csak jót akarnak a
mostoha felnőtt világgal ellentétben. Furcsa és szélsőséges világnézeti formák is teret
nyerhetnek ezekben a csoportokban, amelyekre a fiatal fel sem figyel, illetve az elhatárolódás
velejárójának tartja. Különösen nehéz azokban az esetekben, amikor ezek a szubkultúraspecifikus nézetek egy hiányt, a transzcendens szükségletet, világnézeti igényt elégítenek ki
egyéb szocializált ideológiák hiátusaként.
Vannak tipikus helyek és szituációk, amelyek nagyon erős befolyásoló erővel bírnak:
az aluljárókban, tereken elhagyatott helyeken összeverődő kortárscsoportok meghatározott
időpontokhoz kötődő italozásai, illegális drogozásai, a fiatalok szórakozóhelyeinek egy része,
koncertek, különböző rendezvények, sportesemények, s a nem kellően előkészített és ellenőrzött iskolai bulik is ide tartozhatnak. Ezekben az esetekben nagyon erős a kortárs csoport
befolyásoló ereje, és a diák könnyen válik elfogadóvá az egyébként számára is kellemetlen
helyzettel szemben, de a kirekesztettséget vagy jelentős presztízsveszteséget nem vállalja.
A társtalanság, a magány nem csak szocializációs zavart okoz, hanem személyiségfejlődési problémákat is, amelyek előidézői lehetnek a drog felé fordulásnak. Hasonló
helyzet alakulhat ki testi fogyatékosság vagy mentális zavar esetén, amely az iskolai
teljesítményt ugyancsak hátrányosan befolyásolhatja, s ilyenkor kompenzációt jelenthet a
1580
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kábítószer. Egyéni traumáknak, családi tragédiáknak és komolyabb érzelmi veszteségeknek
is lehetnek „gyógyírjai” a drogok, amelyek a nem megfelelő élmény-feldolgozás
pótszereként veszik át a szerepet.1581
5.6.2. A Szatmári Caritas megoldásainak általános szempontjai a családvédelem
tekintetében
Az utóbbi években a közvélemény figyelme egyre inkább a családon belüli erőszakos
esetek felé fordult, mivel a szakértők szerint Európában minden ötödik nő esetében
kimutatható, hogy az ilyen visszaélések áldozataivá váltak. A gyerekek ugyancsak szenvedő
alanyai a házastársak közötti viszálykodásnak és agressziónak, még akkor is, ha csak néma
szemtanúi ezeknek az erőszakos cselekményeknek.1582
Egy 2003-as IMAS-felmérés1583 utal a családon belüli erőszak elterjedtségére
Romániában: abban az évben mintegy 827 000 nőt bántalmaztak rendszeresen családtagjai;
több mint 340 000 gyerek volt szemtanúja rendszeresen erőszakos jeleneteknek a
családban.1584 A szatmárnémeti rendőrség adatai szerint havonta mintegy húsz asszony
folyamodik karhatalmi segítségért családon belüli erőszak miatt, melyet férje vagy élettársa
követ el.1585 Ilyen esetekben a rendőrség csak arra képes, hogy megbírságolja az agresszort,
de nem áll módjában biztosítani a veszélyeztetett asszonyok és gyermekek testi épségét,
esetleg tanácsolja nekik, hogy ideig-óráig rokonoknál vagy barátoknál húzzák meg magukat.
A Gyermekvédelmi Igazgatóság a gyermekeket elhelyezheti valamilyen intézetben, de ez
sem a legjobb megoldás, mert így elszakítják nemcsak a bántalmazó apától, hanem az
anyjától is.
Az igazi intézményes megoldás ezekre az esetekre a Szatmári Caritas 2000
novemberében alapított Refúgiuma, melyet a bántalmazott asszonyok számára létesített. Itt
helyezik el azokat a gyermekes vagy akár gyermektelen asszonyokat is, akik elmenekülnek
férjük, élettársuk bántalmazásai elől, és itt tartózkodhatnak, ameddig helyzetük valamilyen
módon rendeződik.
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Ennek a területnek a legfőbb célkitűzése: hozzásegíteni a családon belüli erőszak
áldozatait, hogy a krízishelyzeteket könnyebben átvészelhessék; a bántalmazott személyek
motiválása az irányba, hogy próbáljanak meg függetlenné válni az erőszak elkövetőjétől.
5.6.3. A Szatmári Caritas családokkal foglalkozó projektjeinek bemutatása
5.6.3.1. Családi tanácsadó iroda, Szatmárnémeti
A 2000 óta működő irodában a problémás családok támogatása mellett személyes,
jogi és adminisztratív tanácsadás is folyik intézményesített keretek között, mely által
megállapítják a kérelmezők valós szükségleteit, tájékoztatják őket jogaikról s a Caritas és
más intézmények nyújtotta szociális szolgáltatásokról, vagy átirányítják őket a problémáik
konkrét megoldása érdekében más illetékes intézményhez. Pszichológus, szociális munkás és
jogász tart tanácsadást; önsegélyző csoportokat szerveznek és alakítanak ki; tájékoztató,
útbaigazító és felvilágosító jellegű oktatóprogramokat szerveznek vagy szórólapok
segítségével tájékoztatnak; találkozókat és időszakos kiértékeléseket tartanak arról, hogy
milyen módon oldódtak meg a kérelmezők szociális problémái.1586
Az iroda alkalmazottai megkülönböztetett bánásmódban részesítik a családon belüli
erőszak áldozatait, tanácsokkal és közbenjárással segítik őket, hogy túljuthassanak a
krízishelyzeten, amelybe kerültek, és szükség esetén anyagi támogatásban is részesülnek,
próbálják rendezni sorsukat esetenként más intézmények vagy szervezetek bekapcsolásával.
5.6.3.2. Refúgium (menedékhely) bántalmazott nők számára
A Szatmárnémetei Caritas által működtetett Refúgium Bántalmazott Nőknek az
országban az első ilyen típusú menedékhely volt Romániában.1587 Problémáik felderítése
után a családsegítő irodán keresztül juthatnak el azok a nők és a gyerekeik a Refúgiumba,
egy átmeneti menedékhelyre, akiket férjük vagy élettársuk bántalmazott, életük vagy testi
épségük veszélybe került, nincs kihez forduljanak segítségért, és anyagi körülményeik sem
engedik, hogy elköltözzenek otthonról. A Refúgiumban átmenetileg megfelelő életkörül-
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ményeket biztosítanak számukra, hogy egy ideig biztonságban és erőszakmentes
környezetben élhessenek.1588
Egy bántalmazott személy vagy család háromtól hat hónapig lakhat itt, és többször is
igényelheti a Refúgium szolgáltatásait. A Refúgiumba minden érintett személy előzetes
kiértékelés alapján kerülhet be, és aláír egy szerződést, ami a többiekkel való együttélésre
vonatkozik.
A ház belső rendszabályzata: a lakók kötelesek bizalmasan kezelni a lakcímet;
idegenek csak a személyzet engedélyével léphetnek be a menedékhelyre; tilos az alkohol- és
drogfogyasztás az intézményen belül; tilos bármilyen konfliktus a gondozottak közt vagy a
személyzettel; kötelező minden alkalommal bejelenteni, ha elhagyják a házat; részt kell venni
a bentlakók számára szervezett problémakezelő találkozókon, előadásokon; lehetőségeik
szerint anyagilag hozzá kell járulni a menedékhely fenntartásához, pénzben természetben
vagy házimunkával.
A bántalmazott nők szükség esetén jogi segítséget kapnak helyzetük megoldásához,
és pszichológus nyújt támogatást nekik és a gyermekeknek feldolgozni az agresszió nyomán
kialakult traumákat.
2001 augusztusáig összesen tizenkét nő és huszonhat gyerek lakott a menedékházban.
A nők 40 százaléka visszatért a férjéhez (azaz a bántalmazóhoz), 40 százaléka pedig elvált,
és egyedül neveli tovább gyerekeit. A többiek helyzete még nem tisztázódott.1589
Természetesen a Refúgium címe titkos, és az ott élők adatait is bizalmasan kezelik.1590
A tapasztalat szerint általában a sokgyermekes anyák keresik fel az irodát, akik
jobbára csak a gyermekek miatt szeretnének változtatni kilátástalan helyzetükön.
A 217/2003-as számú törvény1591 a családon belüli erőszak megelőzésére és
leküzdésére vonatkozik, mindennapi munkájukban a menedékhely dolgozói ennek
szellemében járnak el. A Refúgium tevékenységében a Caritas partnere a rendőrség illetékes
szakosztálya, valamint a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal, amely a működési költségek
fedezéséhez járul hozzá.1592
A Caritas Szervezet minden évben kampányokat szervez a családon belüli erőszak
ellen:
1588

Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung 2000, ECA 2000/6/2.
Vö. SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual 2001, 5, ECA 2001/8/3.
1590
BÁTHORY Éva, Kampány az erőszak megfékezésér, uo.
1591
Vö. Lege nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Emitent:
Parlamentul. Publicat in: Monitorul Oficial nr. 367 din 29 mai 2003.
1592
Contract de parteneriat cu Politia Jud. Satu Mare, nr. 1695/23.10.2002; Hotărârile Consiliului Local Satu
Mare nr. 32/61/26.10.2000; 83/31.10.2002.
1589

410

- 2001-ben például a témáról sajtókonferenciát tartottak, szórólapokat és plakátokat
terjesztettek a

bántalmazott nők és gyermekek védelmében, gyermekrajzkiállítást

szerveztek.1593
- A 2002-es kampány koncerttel kezdődött, majd karavánokkal járták be a várost és
találkozóra, megbeszélésekre, előadásokra hívták meg az érintetteket.1594
- 2003-ban gyertyás körmenettel emlékeztek a családon belüli erőszak áldozataira.1595
- 2004-ben megismétlődött a kéthetes kampány és a tiltakozó körmenet.1596
- 2005-ben november 25-én, a Családon Belüli Erőszak Áldozatainak Nemzetközi
Napján a főtéri parkban tartottak megemlékezést a városi és megyei hivatalosságok
képviselői és nagy számú érdeklődő jelenlétében.1597
A Refúgium 2005 végén mint intézmény – elsősorban anyagi források hiánya miatt –
megszűnt, de a Caritas Szervezet továbbra is foglalkozik a családon belüli erőszak
áldozatainak megsegítésével, alternatív és individualizált szolgáltatások keretében.1598
A családsegítő iroda és a bántalmazott nők menedékhelyének tevékenysége a 20002005 közötti periódusban a következőképpen alakult:1599
Év

Családi tanácsadó iroda Refúgium bántalmazott nők számára

2000

350 eset

3 anya, 10 gyerek

2001

395 eset

21 anya, 24 gyerek

2002

230 eset

21 anya, 69 gyerek

2003

280 eset

71 személy

2004

366 eset

32 asszony, 82 gyerek

2005

366 eset

79 asszony, 163 gyerek

Össz.

1987 eset

565 személy
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5.6.3.3. Drogprevenciós és Tanácsadó Iroda
A drogfogyasztás réme elsősorban a fiatal, mindent kipróbálni akaró korosztályt
veszélyezteti, Romániában a társadalom két ellentétes pólusának problémája ez: a nagyon
gazdagoké és a nagyon szegényeké. A felső tízezerhez tartozó labilis lelkületű fiatalság a
diszkó-drogok, marihuánás cigaretta, rosszabb esetben a keményebb szerek, kokain, hasis
rabjává válhat, a társadalom peremére szorult hajléktalanok, utcagyerekek pedig a szipózás, a
zacskós illékony ragasztók és mérgező gázokat kibocsátó festékek és vegyszerek segítségével
próbálják elfelejteni, hogy a világ szemétdombján élnek.
Az iroda a kábítószerhasználat megelőzésére folytat információs programokat a
jelenségről magáról, valamint a tudatosítást és szociális érzékenységet előidézendő intézkedéseket foganatosít. A 2003 februárjában még a tanácsadó iroda egyik szolgáltatásaként
működő Drogprevenciós Osztály (később Tanácsadó Iroda) szolgáltatásai a tizenöt-huszonöt
év közötti fiatalokhoz szólnak.
Az iroda célja a személyiségfejlesztés és a fiatalok egymás közti kapcsolatainak
alakítása a szociális közegbe függetlenül, tevékenyen és felelősen történő beilleszkedésük
érdekében.
A Drogprevenciós és Tanácsadó Iroda keretén belül számos szolgáltatás létezik, ami
az iroda célkitűzéseit követi. A legszélesebb körű tevékenység a fiataloknak különböző
módon nyújtott tanácsadás: pszichológiai foglalkozás egyéni személyes és csoportos
formában, valamint e-mailen keresztül történő tanácsadás.1600
Az iroda minden tevékenysége a kamaszok és fiatalok személyiségfejlődésének
szempontjait veszi figyelembe, követve a korukra jellemző problémák megfogalmazását és
megoldásait, a krízishelyzetek, a belső vagy érzelmi konfliktusok kontrollálását, a többiekkel
létesített kapcsolatok javítását stb.
Az iroda újító jellegű szolgáltatása elismerten az egyik legjobb módszer, a csoportos
tanácsadás, mely módszer igen előnyös, mivel a fiatalok tapasztalatból ismerik társaik
problémáit is, és így empatikusabb tanácsokat tudnak adni általuk már kipróbált
módszerekre, támogatva ezáltal az egyéni problémák együttes megoldását. A hetente tartott
találkozókat szaktanácsadók vezetik.1601
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A Peer to Peer csoport (kollegiális tanácsadás) azoknak az egyéni képességeknek a
kialakítására és erősítésére törekszik, amelyek az első lépést jelentik a társas tanácsadáshoz,
egymás kölcsönös segítése érdekében.1602 A csoportok a fiatalok önismereti fejlődésére és a
résztvevők kommunikációs képességeinek kiművelésére törekednek, a leggyakoribb
módszerek a saját tapasztalaton alapuló gyakorlatok szerepjátékok, viták, kötetlen
beszélgetések, dramatizált játékok keretében.1603 Fontos szerepet töltenek be az alternatív
szabadidős szórakozási lehetőségek: játékok, kötetlen beszélgetések adott témáról, viták,
konferenciák, művészi előadóestek stb.1604
Az iroda információs és preventív tevékenységet folytat a szatmárnémeti
líceumokban: 2005-ben összesen 580 diák vett részt a drogprevenciós témájú osztályfőnöki
órákon; ugyanez év októberében indult el a Pal Aid elnevezésű antidrog-program, mely –
ugyancsak a Peer to Peer kollegiális tanácsadás alapján – mintegy 500 fős célcsoportot vont
be tevékenységébe a megyeszékhely három líceumából, és melyet a Fornetti cég
finanszírozott.1605
A Drogprevenciós iroda a 2005-ös átszervezéseket követően a gyermek és ifjúsági
szocio-edukációs programok csoportjába ment át, mivel a projekt érintettjei főleg a fiatal
korosztályba tartoznak.1606
A drogprevenciós iroda tevékenységének statisztikai adatai 2003-2005 között:1607
- 2003 - tanácsadás 616 esetben
- 2004 – tanácsadás 570 esetben
- 2005 - tanácsadás 593 esetben.
A drogprevenció a Romániai Caritas Konföderáció országos programjának keretében
zajlik, a Deutscher Caritas Verband intenzív támogatásával.
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6.

KARITATÍV

TEVÉKENYSÉGET

VÉGZŐ

CSOPORTOK

A

SZATMÁRI EGYHÁZMEGYÉBEN 1990–2005 KÖZÖTT
Már az Ősegyházról szóló beszámolók tanúskodnak arról, hogy nagyon sok gond és
nehézség megoldható a közösségen belül, mindenféle külső segítség nélkül. Ez a tapasztalat
napjainkban is érvényes. Azonban a mai társadalmi helyzet igen összetett és bonyolult. Sok
társadalmi gond csupán a plébánia keretén belül nem oldható meg, mert ezek nagyobb
szervezettséget, összefogást, jelentős anyagi megterhelést, komoly felszereltséget, szaktudást
stb. igényelnek. Ilyen esetekben az egyházmegyei karitatív és szociális intézmények
hatékonyabb segítséget nyújthatnak. Mikor tehát az előálló nehézségek a közösség erejét és
lehetőségeit meghaladják, szükség van a szervezett Caritas segítségére. Amennyiben
lehetséges, a plébániaközösséget ebbe a szervezett munkába is bele kell vonni.
A kommunista önkényuralom bukása nyomán a sekrestyébe kényszerített egyház
kiléphetett a templom falai közül és újra gyakorolhatta az Istentől rábízott feladatokat. A
Csipkerózsika-álomból felébredt egyház nagyon bonyolult helyzettel találta szemben magát,
mivel a kezdeti euforikus hangulat után az események szomorú valóságot tártak fel: sokan
váltak munkanélkülivé, hajléktalanná, és ennek nyomán hirtelen magasra szökött az
alkoholisták és az öngyilkosok száma; megjelentek az utcagyerekek, a szipózók,
drogfogyasztók; nyilvánvalóvá lett a fogyatékossággal élők magas száma és kilátástalan
helyzete; a gazdaság fejlődése a dél-amerikai irányba mozdult el, egyre nagyobb lett a
távolság a szegények és gazdagok között; hirtelen sokan éltek a szabad kivándorlás
lehetőségével, elsősorban a fiatalok; sok idős ember lett magányossá és szegénnyé az infláció
nyomán elértéktelenedett nyugdíjak miatt.
Külön említést érdemel az egyházmegyében nagy számban élő és nagyobb részben
katolikus vallású roma népesség helyzete, mivel eleve sokkal nehezebb anyagi körülmények
között élnek, hátrányos megkülönböztetésben van részük, esélyegyenlőségi és érvényesülési
lehetőségeik számtalan akadályba, előítéletbe ütköznek, és így őket többszörösen sújtják a
régióban mutatkozó gazdasági-társadalmi nehézségek.1608
A gyorsan változó társadalmi események következtében az egyháznak új feladatokkal
kellett szembenéznie, és a szociális segítésnek olyan formáit kellett kiépítenie, melyek az
aktuális kihívásoknak megfelelnek. Az egyház szociális tanítására építve, a keresztény
szolidaritás és a szubszidiaritás elve értelmében, elsősorban a plébániai közösségek feladata,
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hogy a rászoruló hívek anyagi és lelki szükségleteit felmérjék és lehetőségeikhez mérten
segítsenek. A felmerülő gondok megoldása időt, leleményességet, odafigyelést, és szeretetet
igényelt. Az egyház küldetése nyomán nem szociális intézmény, de a kereszténység egyik
alapkövetelménye a rászorulók támogatása, a szükséget szenvedőkről való gondoskodás,
mely egyúttal egy hívő közösség hitelességének egyik fontos mércéje is.
Egyházmegyeszerte alakultak szeretetszolgálati csoportok, egyesületek, olyan
lelkiségi mozgalmak, melyek szociális és karitatív tevékenységeket (is) végeznek: betegeket,
időseket látogatnak, nagycsaládosokat segítenek, fogyatékossággal élőkkel, árvákkal
foglalkoznak, szociális intézményekkel tartják rendszeresen a kapcsolatot. Ha valamely
probléma megoldása meghaladja az illető plébániai közösség lehetőségeit és erejét, akkor az
egyházmegyei szintű szervezetekhez is fordulhatnak. A Szatmár megyei karitatív szervezetek
közül a következők tevékenységét ismertetjük bővebben:
- Máltai Segélyszolgálat
- Plébániai szeretetszolgálati csoportok
- Nőszövetség
- Szent József Férfiszövetség
- Ferences Világi Rend
- Szent Egyed Közösség
- Hit és Fény mozgalom
- Kolping Család
- Mária Légió
6.1. Máltai Segélyszolgálat
A legrégibb szervezetek egyike, 1070-ben alakították meg a Szentföldön, Szuverén
Máltai Lovagrend néven.1609 A Rend eredete még az 1048-as évre nyúlik vissza, amikor
Amalfi néhány gazdag kereskedője Jeruzsálem városában kórházat és menedékházat alapít az
oda zarándokló szegény hívők ellátására és ápolására, bencés szerzetesek segítségével.
Később az első elöljáró, „Boldog” Gerardus önálló szervezetet alapít, amelyet Keresztelő
Szent János oltalmára bíz és szabályzatot is készít társasága számára - intézkedve egyúttal a
habitusról is, amely mindmáig fekete talár, bal vállánál fehér nyolcágú kereszttel.
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A fegyveres nemes lovagok eleinte az ispotály és a betegek védelmét látták el, majd
Jeruzsálem elfoglalását (1099) követően, a gyorsan növekvő lovagi ág tevékeny részt vállal a
város védelmében és más harci cselekményekben. Vitézi sikereik elismeréseként 1113-ban
II. Pascal pápa a „Pie Posulatio Voluntatis” Bullában elismeri a Rendet Lovagrendként,
amelyet nem tesz meg pápai fennhatóság alá tartozó egyházi renddé, hanem biztosítja a
„szuverenitás” jogát, azaz hogy vezetőit, Gerardus utódait bármilyen egyházi vagy világi
hatóság beavatkozása nélkül szabadon választhassa. A Lovagrend anyagi alapját az európai
uralkodók és főnemesek pénz- és birtokadományai (perjelségek) adják - így például
Magyarországon 1147-ben II. Géza Esztergom mellett megalapítja az első magyar
perjelséget, amelyet követ a Székesfehérvári, majd további 19 rendház.1610 A Lovagrend
Mesterét 1430-tól Nagymesternek hívják.1611
VII. Piusz Pápa 1803-ban „Mutu Proprio” kinevezi fra. Tomassit, új alapszabályt,
státust alkot, létrehozza az úgynevezett pápai rendet, amelyet „szerzetes és katonai” rendként
definiál és amely csak római katolikus vallású, nőtlen lovagokból állhat. Később sorra
csatlakoznak katolikus lovagok szövetségei a pápai ághoz
megindítják napjainkban is közismert, sikeres

s ily módon megerősödve,

karitatív tevékenységüket.1612 A

tizenkilencedik század második felétől új életre ébred a Rend. 1908. január 10-én a
Lovagrend székhelyét Oroszországból New Yorkba helyezik, majd 1911-ben bejegyzik és
jogilag védik a „Jeruzsálemi Szent János Szuverén Rendje, Máltai Lovagok” elnevezést.
1913-ban Sándor nagyherceget a rend 71. Nagymesterévé választják. Ettől az időponttól
kezdve ismét folyamatos a Nagymesteri cím betöltése. 1976-ban a Rend székhelye
visszakerül Máltára, a Castello dei Baroni-ba.1613 A Lovagrend egyre aktívabban építi fel és
terjeszti ki a kornak megfelelő, de 900 éves hagyományán alapuló célját: gondozni a
betegeket és szegényeket, tekintet nélkül fajukra, vallásukra vagy nyelvükre. A Rend
jelszava: „Pro fide, pro utilitate hominum!”1614 Céljai: szociális munka végzése, accivil
szféra támogatása, hitben való élet és a rászorultak megsegítése.1615
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Máltaiak Romániában
Romániában a Máltai Segélyszolgálat 1991. május 11-én alakult meg, a Lovagrend,
az MHD1616, valamint a katolikus egyház segédletével, „Serviciul de Ajutor Maltez în
România” néven, és a római katolikus egyházmegyék területi felosztása szerint működik.
Jelenleg 27 kirendeltsége van Románia területén, a főtitkárság székhelye Kolozsváron
található.1617
Részletek az Alapszabályzatból:1618
1. Megalakul a „Romániai Máltai Segélyszolgálat” szervezete, (Serviciul de Ajutor
Maltez în România/S.A.M.R.) Nuferilor utca 1. szám, 9. lakrész alatti kolozsvári székhellyel.
2. Célja, feladata és jelképe
1. Az S.A.M.R.1619 kitűzi céljaként azon személyek egyesítését, akik a katolikus hit, a
Máltai Lovagrend és a Caritas szervezet szellemi alapján elhatározzák önkéntes, tiszteletbeli
és ingyenes részvételüket ezen feladatok megvalósításában.
2. Az S.A.M.R. kizárólagos joggal és közvetlenül törekszik közérdekű és
jótékonykodó célokra. Pénzalapjai nem használhatók fel kereskedelmi célokra, hanem csak
az alapszabályzatban meghatározottakra. Az S.A.M.R. tagjai nem részesednek a szervezet
pénzalapjaiból segélyekben és a szervezet egyetlen tagjának sem megengedett, hogy ebből a
pénzalapból vagy az S.A.M.R.-től idegen célokra költekezzen és nem is fogadhat el túlzottan
nagy béreket.
3. Az S.A.M.R. a Caritas szervezettel való együttműködésre törekszik.
4. Az S.A.M.R. a következő feladatokat tűzi ki céljaként:
4.1. Tagjai tevékenységének irányítása, főképp a fiatalság nevelésével foglalkozása az
1. pontban megfogalmazott célok értelmében.
4.2. Elsősegély-kiképzés és –nyújtás, egészségügyi támogatás és szolgálat a lakosság
megmentéséért bármilyen szerencsétlenség és elemi csapás esetén.
4.3. Betegek, fogyatékosok és sérültek ellátása és gondozása.
4.4 Szociális és kulturális tevékenységekre való felkészítésük, valamint ezen
tevékenységek gyakorlása.
4.5. Pénzalapok beszerzése és szükséges feltételek létesítése ezen feladatok
megvalósításához.
1616
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5. Az SAMR jelvénye pajzs alakban piros alapon a fehér máltai kereszt.
3. Tagi minőség
1. Az SAMR-nek rendes tagjai és támogató tagjai vannak.
1.1. Rendes taggá válhat bármely fizikai vagy jogi személy, aki csatlakozik a 2.1.
szakaszban megszabott követelményekhez, aki tevékeny vagy más módon hozzájárul a 2.4.
szakaszban megjelölt feladatok megvalósításához és az alapszabályzatban, valamint a
vademecumban megjelölt szabályok tiszteletben tartásához. A vezetőségben szerepet betöltő
személyek a katolikus egyház hívei kell hogy legyenek.
1.2. Támogató tag lehet bármely fizikai vagy jogi személy, aki különösen anyagi
segítséggel támogatja az SAMR-t céljai megvalósításában. Támogató tagoknak nincs
szavazati joguk, valamint nem megválaszthatók.1620
Tartják a kapcsolatot legfőbb támogatóikkal, a Máltai Lovagrend nemzetközi
szervezeteivel.1621
Tevékenységeik: szociális támogatás; orvosi támogatás, fogorvosi rendelők; szociális
központok fogyatékosoknak; öregekháza, óvoda, napközi foglalkoztatás öregeknek;
ételkihordás, elsősegély-tanfolyam stb.1622
A Romániai Máltai Segélyszolgálat Szatmári Kirendeltsége (Serviciul de Ajutor
Maltez în România – SAMR – Sucursala Satu Mare) 1997. június 25-én jött létre,
Szatmárnémetiben, fiókvezető Pallai Kristóf. 1623
A kirendeltség – vagy Fiókszervezet – nincs alegységekre bontva, hanem
tevékenységi területek szerint működik:
- Nehéz anyagi körülmények közt élő, előzőleg felmért családokkal való foglalkozás,
élelmiszercsomagokkal, ruházati cikkekel, orvosi segítséggel, gyógyszerekkel és nem
utolsósorban lelki támasszal történő segítségnyújtás.
- Szent József Ifjúsági Központ, ahol 120 gyerekkel foglalkozik a Máltai Ifjúsági
Csoport, amely 2000 májusában alakult újra.1624
- Gyógyszerekkel, orvosi kezeléssel való segítés, ingyenes vérnyomásmérési akciók
- Pelenkák és kötszerek biztosítása a rászorulóknak
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- Lelki nevelés – imádkozás, éneklés, havonta egy szentmise a gyerekeknek
- Forró tea, zsíroskenyér-osztás, illetve töltött káposzta-akciók
- Karácsonyi ünnepi előadás – betlehemes játék
- Óvodás gyerekek támogatása – étkeztetés kifizetése
A tagok száma 68, valamennyien önkéntesek, és a szegény, hajléktalan, nyilvántartásba vett családokkal foglalkoznak. Tevékenységük indulásakor a plébániáktól kapták a
címeket, hogy kik azok, akiket kellene és lehetne támogatni, később már maguk vették
számba a segítségre szoruló személyeket és családokat. Jelenleg 75 felmért családról gondoskodnak, ez összesen mintegy 270-280 személyt jelent. Az ifjúsági központban 120 gyerekkel
foglalkoznak. Egyik népszerű és sikeres akciójuk az ételosztás azoknak, akik számára még a
napi betevő sem biztosított. Egy évben háromszor van ilyen ételosztó akció, zsíros kenyérből
minden alkalommal 400 adagot osztanak szét, töltött káposztából 500 porciót.1625
A hatvannyolc tagból mintegy negyvenöt foglalkozik a családokkal, tizenkilenc az
ifjúsági központban, a gyerekekkel és főzéssel, hárman raktárban dolgoznak, öt-hat személy
a szállítást, elsősegélynyújtást végzi, az egyházi búcsúünnepek alkalmával is segédkeznek.
Az ifjúsági csoport munkája abban nyilvánul meg, hogy a Máltai Segélyszolgálat által
támogatott szegény családok gyermekeivel, más nehéz körülmények között élő
gyermekekkel, illetve utcagyerekekkel foglalkozik. Kezdetben ezeket a foglalkozásokat a
városi parkban, a Kálvária

templom udvarán és a Székesegyház Plébánia alagsorában

tartották, mostmár a Szent József Ifjúsági és Gyermekközpont termeiben. A gyermekeknek
lehetőségük nyílik a tanulásban való segítségnyújtás igénybevételére, illemtani, erkölcsi és
vallásos nevelésre, tisztálkodásra. A Hans Lindner Alapítvány szociális konyhájának
köszönhetően, a gyermekek számára minden hét szombatján lehetőséget nyílik egy meleg
ebéd elfogyasztására.1626
6.2. Plébániai szeretetszolgálati csoportok
Az egyházat mint közösséget a legkonkrétabban a plébánián tapasztalhatjuk meg.
Annak idején Jézus embereket választott ki, hogy életüket megváltoztassák és Őt kövessék.
Így gyűjtött maga köré egy emberekből álló közösséget, hogy Isten népévé legyenek. Később
ezeket a közösségeket az apostolok vezették. Az egyház ma is azoknak az embereknek a
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közössége, akik Jézust követik. Az egyházközség az a hely, ahol Isten országa már
elkezdődött, akkor is, ha az természetesen még nem tökéletes.
Isten országa Jézus követésében és annak folytatásában áll, amit Ő a földön elkezdett.
Jézus annak idején tanította az embereket, imádkozott velük, segített nekik és gyógyította a
betegeket. Különös figyelmet szentelt a szegényeknek és kitaszítottaknak. Előszeretettel
hívta őket követésére. „Amikor János a börtönben hallott Krisztus tetteiről, elküldte (két)
tanítványát ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie vagy mást várjunk? Jézus
így válaszolt: Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok: vakok látnak, sánták
járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegényeknek
hirdetik az evangéliumot.” (Mt 11,2-6) Jézusnak ez a magatartása kell hogy folytatódjék a
plébániaközösségek életében, mert itt hirdetik az Örömhírt, és itt lehet elmélyíteni valóban a
hitet. A plébániaközösség ad helyet annak is, hogy a közösség tagjai hitüket megélhessék és a
szentségekben Isten szeretetét megérezzék, gondviselő jóságát megtapasztalhassák
(szentmise, szentségek kiszolgáltatása, közös imádság). A közös együttlétben és az
egymással való találkozásban Isten szeretetét új módon érzékelhetik.
Jézusnak a szívét mélyen megérintette azoknak az embereknek a szenvedése, akikkel
találkozott. Ha ezekben a közösségekben is elevenen él Isten Lelke, akkor ők is komolyan
veszik bajban lévő embertársaikat. És éppen a testvéri szeretetszolgálat (caritas) által lesz a
plébániaközösség Isten segítő jelenlétének a jele a világban. A szeretetszolgálat, a caritas
nemcsak mellékes alkotóeleme a plébánia életének, hanem annak lényeges része.
A plébániai közösségek karitatív tevékenységének kiépítése
A romániai katolikus egyház történelmi helyzetéből kifolyólag, sem a hívek, sem a
klérus tudatában nem élt eléggé elevenen a szeretetszolgálat fontossága. Először e feladatnak
a tudatosítására volt szükség. A plébániai caritas elsősorban azt jelenti, hogy a közösség
tagjai megértsék és megtanulják észrevenni a „felebarát” szükségét, gondját-baját, és neki
segíteni. Mindez egy hosszabb tanulási folyamatot jelent. Kezdetben szükség van külső
ösztönzésre és támogatásra. Nem egy külön caritas-csoport megszervezése a cél, hanem az,
hogy a híveknek egymás iránti felelősségtudata elmélyüljön és megerősödjék.
Az egyházközségben folyó karitatív tevékenység hatékonysága nagymértékben függ a
közösség lelkipásztorától. A testvéri segítség és szolgálat szellemének elmélyítése elsősorban
az ő feladata. Ugyanakkor a szeretetszolgálat olyan terület, ahol a hívek is feladatokat és
felelősséget vállalhatnak, és ezáltal megtalálhatják helyüket és lelki otthonukat a plébánia
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életében. Ha azt érzik, hogy fontosak és szükség van rájuk, előbb-utóbb felfedezik az egyház
iránti felelősséget is. Minden közösségben vannak olyan személyek, akiknek Isten külön
kegyelmet, karizmát adott arra, hogy a közösség szemei, fülei, karjai, lábai legyenek.
A papok és a hívek közötti testvéri együttműködés a szenvedők érdekében Jézust
magát teszi jelenvalóvá a plébániaközösségben. „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40)
A keresztény hit alappillére, a felebaráti szeretet és a másoknak nyújtandó segítség
gyakorlata alapján, az egyházi közösségek a változások után megpróbáltak tevőlegesen
elmozdulni ez irányba.
Plébániai szeretetszolgálat-csoportok megalakítására már a kilencvenes években
történtek bizonyos kísérletek. A Caritas vezetősége, az egyházmegye püspökével egyeztetve,
teológiai napokat szervezett egyházmegyei és esperességi szinten is, vendégelőadók
meghívásával. Dr. Iosef Bauer, a Linzi Caritas képviselője dr. Vencser László professzorral
együtt érkezett, hogy a soros papi gyűlés alkalmával az egyházmegye papjainak a diakónia
fontosságát, kötelezettségét, plébániai szinten gyakorlati életbe ültetésének lehetőségeit
mutassa be. Szász János, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas igazgatója és a Romániai
Caritas elnöke egyházmegyénk esperességeiben tartott előadást, amit aztán csoportos
beszélgetések követtek. Az egyházmegyei Caritas később egy szórólapot jelentetett meg
Thomas Hackl1627 osztrák önkéntes összeállításában, a plébániai szeretetszolgálat
megélésének lehetőségeiről, melyet az egyházmegye minden plébániáján nagy számban
terjesztettek.1628
Hogy az induláshoz szükséges pénzalapokat megteremtsék, országos szintű
projektleírás és beadvány készült a Renovabis segélyszervezethez1629, melynek célja anyagi
alapok biztosítása nemzeti szinten a plébániai szeretetszolgálatnak az egész ország területén
történő kiterjesztéséhez, a már meglévő sejtek konszolidálásához és az együttműködés,
képzés, valamint a tapasztalatcsere erősítéséhez.1630
1627

DEBRECZENI Éva, A szeretet katonája: Thomas Hackl, in: DEBRECZENI É.–MÁRIÁS J. (Szerk.), Római
Katolikus Naptár 1997, 78–79.
1628
HACKL, Thomas, A szeretet kalandja, Szatmári Caritas Szervezet, 1994, ECA 7/2.
1629
Igen híres a freisingi központú Renovabis katolikus segélyszervezet, amely - amint neve is sugallja - az
egykori szocialista országok lelki, lelkipásztori és társadalmi "megújítását" tűzte ki célként. A Német Katolikus
Püspöki Konferencia 1993-ban hívta életre. Elsősorban helyi fejlesztési programokat támogatnak, valamint
olyan kezdeményezéseket, amelyek a Kelet- és Nyugat-Európa közötti párbeszédet szolgálják. A szervezet
segítséget nyújt abban, hogy egyes kelet-európai plébániák felvegyék a kapcsolatot a tehetősebb nyugatiakkal.
A Renovabis elsősorban a német egyházi adóból és különböző gyűjtésekből finanszírozza tevékenységét.
RÓNAY Tamás, A katolikus egyház egyik legfontosabb feladata az elesettek istápolása, in: Népszava, 2007.
április 8.
1630
CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA, Projektbeschreibung 1997, ECA 8/2.

421

2001 őszén Ágoston Ferenc atya vezetésével egy új próbálkozás kezdődött.

1631

Megkeresték a már létező csoportokat, akik a plébániákon szociális-karitatív munkát
végeztek: nőszövetségek, lelkiségi, szeretetszolgálati csoportok stb. Kéthavonta szerveztek
találkozót számukra – esperesi szinten –, és meghívták ezekre a plébánosokat is. Ezalatt új
csoportok is alakultak, pl. Kaplonyban, Kálmándon, Szatmárnémetiben a Szent Család
plébánia keretében és máshol is.
A csoportok megalakulásának új lendületet adott a püspök körlevele1632, amely
elrendelte, hogy minden plébánián léteznie kell egy csoportnak, amely szociális-karitatív
munkát végez: „Szeretném, ha minden plébánián, esetleg filiában is, megalakulna egy ilyen
csoport. Nem túlzok, amikor azt állítom, hogy a számbelileg megfogyatkozott
egyházmegyénk további fennállásának és megújulásának ez olyan fontos feltétele, mint az
igehirdetés vagy a szentségek kiszolgáltatása.”1633 E körlevélben a püspök egyúttal
szabályozza a csoportok működési módját: „Ezt a munkát nem a plébánosnak kell
személyesen végeznie, hanem az erre kiválasztott és megbízott plébániai tagoknak. A pap
feladata a szervezés”.1634
A fenti rendelkezést erősítette meg az Egyházmegyei Zsinat 45. rendelkezése is:
„Minden plébánián létesítsünk szeretetszolgálattal foglalkozó csoportot.”1635
A szeretetszolgálati csoportok tevékenysége kétirányú:
a.) olyan lelki tevékenységeket végeznek, amelyek a csoport megerősödését
szolgálják: közös imádság, közös szentírásolvasás, közös zarándoklatok, részt vesznek az
esperesi és egyházmegyei találkozókon. Egyes csoportok tartanak még plébániai szintű
továbbképzéseket és lelkigyakorlatokat.
b.) karitatív tevékenység: öregek, betegek, rászorulók látogatása, segítése. Az
anyagiakat elsősorban a Szent Antal-persely bevételéből, adományokból fedezik. Erre
vonatkozólag az Egyházmegyei Zsinat külön rendelkézest hozott: „Minden templomban a
Szent Antal-persely bevételét a plébánia szegényei javára fordítsák. Ezzel az összeggel a
szeretetszolgálati csoport a plébánossal együtt rendelkezzen”1636. A szeretetszolgálati
csoportok osztják a plébánánián az Egyházmegyei Caritastól kapott segélyadományokat:
1631

A püspökkel egyeztetve, a Caritas vezetősége felkérte dr. Ágoston Ferenc pasztorálteológust a plébániai
szeretetszolgálat koordinálására és fejlesztésére. Ehhez a feladathoz a szükséges anyagi és személyzeti hátteret
is biztosította.
1632
Vö. SCHÖNBERGER JENŐ püspök 291/2004. sz. körlevele, a plébániai szeretetszolgálat-csoportok
megalakítására, SzPL.
1633
Vö. 291/2004. sz. körlevél, SzPL.
1634
Vö. 291/2004. sz. körlevél, uo.
1635
45. Rendelkezés, Zsinati Könyv, 94.
1636
46. Rendelkezés, Zsinati Könyv, 94.
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ruhát, cipőt, élelmet, iskolai felszereléseket stb. Az anyagiak fedezésere kihasználják a
pályázati lehetőségeket is.
A szeretetszolgálati csoportok másokat is bevonnak tevékenységükbe, gyermekeket,
fiatalokat, de a plébániák híveit is, amikor gyűjtéseket szerveznek. Beszámolóikból1637
kitűnik, hogy a szeretet mennyire leleményes. A tevékenységek kettős hatásúak, hiszen
nemcsak a megsegítettek, hanem azok is gazdagodnak ezáltal, akik a segítséget nyújtják.
A plébániai szeretetszolgálat tevékeny tagjainak az Egyházmegyei Caritassal is jó a
kapcsolatuk. Ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy a plébánián kiosztják a Caritastól kapott
adományokat, hanem a házi beteggondozásban is partnerek. A Caritas munkatársai elvégzik
a házibeteg-szakrendelést, de mivel nincs sok idejük a betegekkel beszélgetni, esetleg
imádkozni, mert sok helyre kell eljutniuk, ezt a feladatot a plébániai szeretetszolgálati
csoport tagjai végzik.
Következzen az alábbiakban az egyik legaktívabb csoport, a Szent Erzsébetről
elnevezett kaplonyi szeretetszolgálat beszámolója.
„Mindazt, amit a legkisebb testvérek közül egynek is tettetek, nekem tettétek.” – E
gondolat köré összpontosult egész évi tevékenységünk. A csoport tagjaiban tudatosult, hogy
Istent önmagáért, felebarátainkat Istenért szeretjük. A szeretetnek tettekben kell
megmutatkozni. Csoportunk nem kevés időt, energiát, áldozatot hozott ebben az évben a
szenvedő embertásrainkért, leküzdve az akadályokat, a különböző nehézségeket, tettük a jót,
de ez nem jelenti, hogy legyünk önmagunkkal megelégedve. Nem lehet megállni. Legyünk
mindenkor Jézus eszközei, adjunk mindenből, amit ingyen, kegyelemből Tőle kaptunk.
Adjunk továbbra is mosolyt, ölelést, reményt, együttérzést, vigasztalást, mert ha ezt tesszük,
szívünket átjárja az öröm, a boldogság, ahogy ezt megtapasztaltuk gyakran munkánk során.
A Biblia Évében nagy hangsúlyt fordítottunk a bibliás programok szervezésére. A
szentírási részeket közösen és egyénileg olvastuk. Próbáltuk Isten üzenetét felsimerni, az
életünkre vonatkoztatni, gondolatainkat másokkal megosztani, végül imával fordulni
Istenhez.
A lelki napok, lelki gyakorlatok, amiknek száma nem volt kevés ebben az évben
(nagyböjtben háromnapos lelkigyakorlat, nyáron egyhetes lelkigyakorlat, adventi lelki nap,
adventi négyhetes lelkigyakorlat) hozzájárultak lelki életünk fejlődéséhez, erőt, lendületet,
kitartást nyújtottak a szeretetből fakadó tevékenységünkhöz.
1637

A szeretetszolgálati csoportok rendszeresen találkoznak esperességi és egyházmegyei szinten azért, hogy
tapasztalataikat megosszák, lelkileg erősödjenek. Ezekről a találkozókról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyveket a Szatmár Egyházmegyei Caritas székhelyén tartják nyilván.
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Az imaéletünk is fejlődött, rendszeresebbé vált, megtanultuk, hogy szívünk egyszerű
beszéde értékesebb az Úrnak, mint a sok gépiesen elhangzott szó. Az Istenre irányított
figyelem a lényeg. Az adventi hétköznapok lelkigyakorlata egy új kaput nyitott, egy új utat,
lehetőséget adott, hogy megtapasztaljuk, Isten hogyan működik lelkünkben. Belekóstoltunk
az elmélkedő imádságba, ami nagy lelki élmény volt, a négy hét során sok-sok kegyelem
birtokába jutottunk.
Sok olyan tevékenységünk volt, ami közösségünket építette, erősítette: a rendszeres
havi találkozók, a közös szórakozások, a farsangi mulatság, különböző plébániai találkozókra
való készülődés, humoros jelenetek próbái és az előadás, az idősek találkozójának
szervezése, a sok versmondás, közös főzőcskézés a különböző csoportok részére és a magunk
örömére, énektanulás, beszélgetések, látogatási élménybeszámolók. Luczás Lóránt
primiciáján való részvétel és az ezt követő agapé, két tagunk gyermekének esküvője utáni
agapé, a Szívgárdisták munkáiból kiállítást rendeztünk, betlehemes játék tanulása. A közös
utazás Székelyudvarhelyre és a Csíksomlyóra való zarándoklat, a Klarissza nővérek
látogatása, az öreg papok otthonába való látogatás során szerzett közös élmény, széppé,
gazdaggá varázsolták közösségünk életét.
A Világiak Irodája által szervezett programokon önkéntes jelentkezés alapján kéthárom, sőt néha több személy is részt vett.
Részt vettünk Szokondon, a Szent Ignác-i lelkigyakorlatokon, a bibliai csoportvezető
képzésen Szatmáron, a Háló találkozókon, az Esperesi bibliás napokon és a Szeretetszolgálat
és a Nőszövetség találkozóin, munkamegbeszélésein. Kapcsolatot tartunk a Nőszövetség
vezetőjével is.
Sok gyakorlati tapasztalatot szereztünk, amit megpróbálunk a közösségünkben a helyi
viszonyok szerint alkalmazni.
Rendszeresen gyakorlati munkát végzünk a plébánián (nagytakarítás, kertgondozás).
Csoportos beteglátogatást végeztünk a nagy ünnepek alkalmából, pl. anyák napja,
Betegek Világnapja, karácsony előtt. Az egyéni beteglátogatásnál hiányosságunk a
rendszertelenség, inkább az alkalmi, hol gyakoribb, hol ritkább látogatásokat végeztünk.
Egyes tagok sok, mások kevesebb beteget látogatnak. A jövőben pontosabb felmérésre és
jobb beosztásra lesz szükség.
Anyagi forrásaink: egyéni erő, önkéntes adakozóktól származó összeg és a Szent
Antal-persely.
A karácsonyi bevásárlásban, csomagkészítésben, elosztásban, alkalmi ruhaakciókban,
a Caritas-csomagok kiosztásában mindenki kivette a részét.
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Hetven szeretetcsomagot készítettünk, 15 millió lej értékben.
Ötmillió lej támogatást nyújtottunk a kisnyugdíjasoknak, rászoruló nagycsaládosoknak. Élelmiszercsomagot és a saját ruháinkból összeállított csomagot adtunk bajba jutott
családoknak.
A csomagok, anyagi juttatások mellé szeretetből csatoltunk egy kis meglepetést:
éneklés, ima, vers, betlehemes játék, ezzel akartuk kifejezni a szenvedőknek, hogy szeretjük,
értékeljük őket. Isten segítségével örömet, mosolyt, örömkönnyeket tudtunk arcukra
csalogatni, ami nekünk fokozottabb örömet jelentett.
Anyagi támogatást más felekezetűeknek is juttattunk, meghívtuk őket is az idősek
plébániai találkozójára.
Mindezek megvalósításához a szeretet vezetett, Istennek legyen hála érte. Isten
kegyelmével továbbra is a szenvedő, bajbajutott testvérünkben az Élő Istent szolgáljuk.”1638
A Szatmári Egyházmegyében jelenleg (2007) működő csoportok a következők
(zárójelben a tagok létszáma, mely a folyamatos felvételek vagy elhalálozás miatt
fluktuálhat): 1639
Erdődi szeretetszolgálat (7), Nagybányai Krisztus Király ~ (18), Nagybányai Árpádházi Szent Erzsébet ~ (10), Felsőbányai ~ (20), Bikszádi ~ (10), Kaplonyi ~ (21), Fatimai
Szűz Mária ~ (Nagykároly) (13), Nagykárolyi Kalazanci Szent József ~ (5), Mezőfényi ~
(21), Sárközi ~ csoport (10), Nagymajtényi ~ csoport (5), Kökényesdi ~ csoport (10),
Szatmárnémeti Kis Szent Teréz ~ (10), Szatmárnémeti Szentlélek ~ (30), Szatmárnémeti
Szent Antal ~ (2), Szatmárnémeti Szent Család ~ (4), Máramarosszigeti ~ csoport (21),
Mezőteremi ~ (5).
6.3. Nőszövetségek
Nyilvánvaló tény, hogy egyházi és lelkiéleti szempontból a nők a gyakoribb
templomjárók, s mindig is élen jártak a társadalmi szolidaritás, a segítő szándék és a
felebaráti szeretet alkalmazása terén. E szándékkal alakultak meg az elmúlt században a
Nőszövetségek, eleinte egyházi szinten, később kilépve a civil szférába is.
A Nőszövetségeknek meghatározott Működési Szabályzata van1640, mely tartalmazza
a szövetség felépítését, vezetését, céljait, és az egyéb szükséges tudnivalókat. Lelki vezetőjük
1638

Szent Erzsébet szeretetszolgálati plébániai csoport 2006-os évi beszámolója, Kaplonyi Római Katolikus
Egyházközség, gépelt kézirat.
1639
Vö. Szatmári Római Katolikus Püspökség - Világiak Irodájának nyilvántartása, 2005.
1640
A Nőszövetségek Működési Szabályzata, Ikt. sz. P 661, Szatmárnémeti, 2005. június 9, SzPL.
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felszentelt pap, a közösség plébánosa, vagy pedig az általa kinevezett káplán vagy szerzetes.
A lelki vezető jelen van a gyűléseken, figyeli a közösség lelki tevékenységét és felel a lelki
programokért. Az elnököt a tagság választja négy évre, ő vezeti a gyűléseket, felel a
nőszövetség

munkájáért,

a

kapcsolattartásért

más

nőszövetségekkel,

képviseli

a

nőszövetséget. Az alelnököt is a tagság választja, hogy segítse az elnök munkáját, ha az
elnök bármilyen okból nem lehet jelen a gyűlésen, ő vezeti azt. A titkár szintén a vezetőség
tagja, gyűléseken megírja a jegyzőkönyvet, nyilvántartja a jelenlétet. A szervezési munkáért
is (pl. értesíteni a tagokat) ő felel.
A nőszövetség olyan római katolikus nők csoportosulása (egyesülete), akik
betöltötték tizennyolcadik életévüket, bármilyen korosztályig, függetlenül a foglalkozásuktól,
nemzetiségüktől, anyagi helyzetüktől, és akik elfogadják a működési szabályzatot. A
nőszövetség rendeltetése szolgálni a nők egyéni és csoportos előrehaladását a keresztény
életben, személyi, családi, közösségi téren. A szövetség tagjai körében közös feladat a
vallásos öntudat ébrentartása és fokozása, a havonkénti találkozás, a közös szentmisék,
imaórák, szentségimádások, közös tevékenységek (pl. kulturális rendezvények) révén.
A nőszövetségek szoros együttműködésben tevékenykednek a helyi egyházközséggel,
más csoportok, lelkiségek tagjaival. Célkitűzéseik közé tartozik az ökuménia, a más
felekezetű nőszövetségekkel való együttműködés, kapcsolattartás. Elsődleges céljuk azonban
mindenekfelett a karitatív szolgálat az (anyagi és lelki) rászorulókkal szemben.
Források, anyagi javak származhatnak elsősorban a tagdíjakból, melynek összegét a
közösség maga dönti el, a tagok külön adományaiból, az egyházközség által nyújtott
támogatásból (Szent Antal-persely)1641, szponzorok adományaiból, pályázatokból, más
forrásokból (a tagok által készített munkák eladásából befolyó összeg, az egyházmegyei
Caritas-tól kapott adományok szétosztása és értékesítése tombolán keresztül). A begyűlt pénz
kizárólag a tagok által megszavazott kiadásokat fedezheti.
A Szatmári Egyházmegyében jelenleg működő nőszövetségek a következők
(zárójelben a taglétszám)1642:
Nagybányai Nőszövetség – Segítő Szűzanya (Szentháromság) (15), Felsőbányai
Segítő Szűz Mária ~ (30), Krasznabélteki Szent Bernadette ~ (25), Kálmándi Szent Anna
~(18), Nagykárolyi ~ Árpád-házi Szent Erzsébet (Szentlélek) (32), Fatimai Szűz Mária ~
(Nagykároly) (20), Csomaközi Szent Rita ~ (18), Halmi ~ (9), Mezőpetri Árpád-házi Szent
Erzsébet ~ (38), Szatmárnémeti Scheffler János ~ (Szent János) (23), Szatmárnémeti Árpád1641
1642

Zsinati Könyv, 46. Rendelkezés, 94.
Vö. Szatmári Római Katolikus Püspökség - Világiak Irodájának nyilvántartása, 2005.
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házi Szent Erzsébet ~(32), Nagytarnai Szent Anna ~ (4), Túrterebesi Szent Rita ~ (20),
Sárközújlak (6).
Szemléltetésképpen az alábbiakban az igen buzgó Árpád-házi Szent Erzsébet
Nőszövetség tevékenységét ismertetjük.1643
„A Nőszövetségnek harmincegy tagja van. Rendszeresen eljárnak gyűlésekre,
bekapcsolódnak a tevékenységekbe. A tagok többnyire idős, de lelkes emberek.
Lelkivezetőjük Ft. Láng Pál kanonok, minden hónap második hétfőjén találkoznak és ezeken
a találkozókon ő is jelen van. Az összejöveteleket imával, énekkel kezdik, köszöntik az épp
születésnapjukat, névnapjukat ünneplő tagokat, általában egy-egy verssel. Ezután elmélkedés
következik, Szent Lukács evangéliuma szerint. Sorbaveszik az evangéliumi részeket. Az
éppen soron következőt az egyik tag felolvassa, elmondja gondolatait, mások is
bekapcsolódnak, elmondják véleményüket és végül a lelkivezető is hozzáfűzi gondolatait. A
következő alkalomra egy másik tag kapja meg az evangéliumi részt, amiből készülni fog. Az
elmélkedést előadás követi. Ezt követően megbeszélik, mik történtek az elmúlt hónapban,
vagy milyen feladataik lesznek a következőkben. Az összejöveteleket imával zárják.
A nőszövetségek tevékenységét két fő dolog jellemzi: lelki élet és karitatív
tevékenység.
Lelki élet:
Az új évet közös szentségimádási órával kezdik a püspöki kápolnában. Minden hónap
első vasárnapján közös szentségimádást tartanak a Székesegyházban, negyedik vasárnap a
Zárda templomban. Elsőcsütörtöki szentségimádást papjainkért, papi és szerzetesi
hivatásokért, szerzeteseinkért ajánlják fel az azt követő szentmisével együtt.
Évente kétszer közös szentmisén vesznek részt, március 25-ének előestéjén hálaadó
szentmisékben alakulásuk évfordulójára emlékeznek, november 19-én, védőszentjük
ünnepén a közös szentmisét a Nőszövetség élő és elhunyt tagjaiért ajánlják fel.
Örömmel készítik és díszítik az egyik oltárt Úrnapján, a város központjában tartott
körmenetre. Az egyházmegye búcsúünnepén, Jézus Szent Szívének vasárnapján, közösen
ünnepelnek az egyházmegye híveivel a szentmisén és a körmeneten. Nagyböjtben minden
kedden közös keresztutat végeznek, a nőszövetség tagjai vezetik, többen bekapcsolódnak az
egyházközösségből.
Tagjai

az

egyházmegyei

nőszövetségnek

(az

egyházmegyében

tizenhárom

nőszövetség van) és az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének.1644 Évente
1643

RÉPÁSY Mária, Beszámoló az Árpád-házi Szent Erzsébet Nőszövetség 2006-os évi tevékenységéről, gépelt
kézirat.
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vannak közös programjaik, hogy jobban megismerjék egymást, tanuljanak egymástól. Jó a
kapcsolatuk a városban működő más vallású nőszövetségekkel. Minden évben közösen
szervezik a Keresztény Nők Ökumenikus Világimanapját.
Karitatív tevékenység:
A nőszövetség minden tagja bekapcsolódik valamilyen karitatív munkába. Egyik
csoport a tésztasütő csoport, tíz állandó tag és pártoló tagok. Az állandó tagok minden hónap
harmadik vasárnapján látogatják a városban működő Öregek Kórházotthonát. Személyesen
viszik el az általuk készített süteményeket, minden szobába bemennek, minden betegnek
személyesen átadják az ajándékot, beszélgetnek velük, meghallgatják őket, ha a beteg kéri,
imádkoznak vele. Ha néha egy-egy betegnek szüksége van valamire (gyónni szeretne, ruhát
kér stb.), segítenek neki megoldani. Öt tag hetente látogatja a kórházban a betegeket.
Meghallgatják őket, imádkoznak velük. 1645
Kilenc családot tudnak segíteni, ők inkább egyedülállóak, idősek. Van két család,
ahol a gyermekek félárvák és még iskolások. Egyik családban mindkét szülő rokkant,
gyermekük jól tanul, egyetemre jár. Ők minden hónapban kapnak a nőszövetségtől egy
összeget taníttatásra és követik a fiatal eredményeit is. A másik nyolc család az év folyamán
húsvétra, szeptemberben tanévkezdésre és karácsonyra kap tőlük csomagot.
Pénzügyi fedezeteik: tagsági díj, Szent Antal-persely, a tagok külön adományai,
szponzorok adományai, pályázatok, a kézimunkacsoport által készített munkák eladásából
nyert összeg.”
6.4. Szent József, a munkás - Katolikus Férfiak Szövetsége, Szatmárnémeti
A nőszövetségek mintájára, mintegy a férfiak „emancipálódását” bizonyítva egyre
újuló világunkban egyházi, lelkiségi és karitatív téren, a mélyen vallásos, családban élő
férfiak is egyre több országban szövetségbe tömörülnek. A férfiszövetség célja a krisztusi
értelemben vett férfi képének, jellemének, családban és társadalomban betöltött szerepének
helyes értelmezése és a tapasztalatok minél szélesebb körű megismertetése, illetve életbe
ültetése. 1646

1644

TÓÁSÓ Áron Zoltán, Együtt hitben, szeretetben, jóra törekvésben, in: Romániai Magyar Szó, 2000. nov. 14.,

6.

1645

BENEDEK Ildikó, Zászlót szentelt az Árpád-házi Szent Erzsébet Nőszövetség, in: Szatmári Friss Újság
2002.12.02.
1646
ZULEHNER, Paul M.–VOLZ, Rainer, Männer im aufbruch, Wien 1998, 3–4.
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A Szent József, a munkás – Katolikus Férfiak Szövetsége, Szatmárnémeti (Asociaţia
Bărbaţilor romano-catolici – Sfântul Iosif Muncitorul – Satu Mare) 2001. november 7-én
alakult, kilenc alapító taggal.1647 Jelenleg a férfiszövetség mintegy száz tagot számlál, székhelyük Szatmárnémetiben található, és működő honlapjuk is van.1648 A Szatmárnémeti Szent
János Apostol és Evangélista plébánia biztosított a férfiszövetségnek gyülekezési helyet.
A férfiszövetség tagjainak célja1649 a hitélet – nemcsak vallásos, hanem lelki
spirituális élet – gyakorlása és elményítése is, a katolikus és szociális tanok mindennapi
életben való megélése, az isteni teremtés által ránk ruházott, egymás iránti szociális
felelősségvállalás. A férfiszövetség céljainak kiindulópontja, hogy a mindenkori társadalom
alappillére a család, amelyben a férfinak mint a család főpapjának kiemelkedő szerepe van a
hitélet terén. Ezért fontos saját jellemének, erősségeinek, illetve gyengeségeinek megismerése, más keresztény férfiak tapasztalatainak tükrében, és azokkal együtt közös megoldásokat
találni a mindennapi kérdések és problémák keresztény módon történő megoldására. A mai
szekularizált társadalomban az egyre növekvő problémák megoldására nem kínálkozik
egyértelmű megoldás a modern férfi számára. A világ még ma is elvárja, hogy a problémákat
általánosan az egyénnek – a „kőkemény” férfinak – kell megoldania, egyedül. Ezzel szemben
a férfiszövetség tagjai problémáikat a találkozók alkalmával a közösség és Isten elé viszik,
látva a közösségben rejlő megtartó erőt. Közösen dolgoznak ki megoldásokat és segítenek
egymásnak azok megvalósításánál a hétköznapokban is.
A férfiszövetség alapító tagjai korukat tekintve érett férfiak, viszont a jelenlegi
működést tekintve sok középiskolás, illetve egyetemista korú ifjút szólítottak meg, hogy
tapasztalataikat átadják és a fiatalok problémáival is foglalkozzanak. A keresztény kulturális
értékek és hagyományok tiszta formában való megismerése és megőrzése szintén a hívő férfi
feladata, erre törekszenek a férfiszövetség tagjai.
A férfiszövetség aktívan közreműködik az 1948-ban Lourdes-ban alakult UNUM
OMNES nevű Katolikus Férfiak Világszövetségének munkájában.1650 A Katolikus
Férfiszövetség évente képviselteti magát a Schmochtitzban szervezett éves Európai
akadémián – konferencia, szeminárium, tapasztalatcsere előre egyeztetett témákban – és
tevékenyen hozzájárul a közös események szervezéséhez is. 1651
1647

Az Alapszabályzatot a 44/2001. november 7-i törvényszéki bejegyzéssel ismerték el.
OLÁH Norbert Sándor szociológus, A „Szent József a Munkás” Katolikus Férfiszövetség bemutatása, gépelt
kézirat.
1649
Vö. <http://www.unumomnes.ro >(2007.05.06.)
1650
Vö. International Council of Catholic Men,<http://www.unum-omnes.com >(2007.05.06.)
1651
Vö. BAUDISCH, Michael, Osteuropa-Seminar in Schmochtitz, Fester Begriff in der katholischen
Laienbewegung
für
Osteuropa,
Donnerstag,
28.10.2004,
<http://www.bistum-dresden1648
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A férfiszövetség megalakulása óta a tagok számára nyilvánvalóvá vált, hogy az együtt
töltött időben leszűrődő tapasztalatok igazolják a férfiszövetség létének hasznosságát és
fontosságát, a keresztény problémamegoldás szempontjából. Ezért a célkitűzéseik közt
szerepel, hogy más egyházmegyékben is alakulhassanak a Katolikus Férfiszövetséghez
hasonló csoportok, egyesületek, szövetségek, és ez sok esetben sikerült is (Csíkszereda,
Marosvásárhely, Nagybánya, Aknasugatag stb.)
Szociális tevékenységek:1652
A Katolikus Férfiszövetség érzékeny a társadalmilag hátrányos helyzetben lévő
egyének és családok problémáira; a szociális tevékenységek esetszerűen, folyamatosan
zajlanak, de az aktuális problémák függvényében más-más formákat öltenek.
A találkozások állandó napirendi pontja az aktuális, újonnan jelentkező hátrányos
helyzetű egyének vagy családok konkrét megsegítésének módja:
- A családon belüli erőszak megelőzéséért folytatott tevékenység, megtörtént esetek
orvoslása (2 eset/év).
- Az elvált szülők problémáinak orvoslása, az egyszülős családok gyermekeinek lelki
és anyagi támogatása (5 eset/év).
- Az egyedülálló, elvált férfiakkal történő foglalkozás, melynek célja a férfi
szerepének, feladatainak, eszközeinek megismertetése (1 eset/év).
- A szenvedélybetegségekben szenvedő férfiak megszólítása, és a közösségbe való
integrációjának támogatása (10 eset/év).
- Az oktatással kapcsolatban jelentkező problémák kezelése, a gyerekekkel és a
szülőkkel való foglalkozásokon keresztül. Kommunikációs és problémamegoldási stratégiák
továbbadása (20 eset/év).
- Hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó intézmények anyagi támogatása (a
Diana Családi Központban1653 elhelyezett 40 árva gyermek gondozásához szükséges évi
költségvetéshez járulnak hozzá).
- Hajléktalanok és utcán élők segítése, meleg étel osztása, ruhaosztás. Állandó
kapcsolat a szatmárnémeti Hajléktalanszálló1654 lakóival. Egyesek a találkozóikra is eljönnek.
- A mozgáskorlátozottak/betegek misére való eljuttatásának segítése.

meissen.de/Detailed/1253.html>(2007.05.06.); ELEK Anikó, Katolikus férfiszövetségek találkozója Németországban, in: Szatmári Friss Újság, 2004.11.09.
1652
OLÁH Norbert Sándor, A „Szent József a Munkás” Katolikus Férfiszövetség bemutatása, gépelt kézirat.
1653
Cadouri pentru copii de la Centrul Familial Diana din Satu Mare, str. Liviu Rebreanu 36., in: Informatia
Zilei 16.12.2005.
1654
BÁTHORY Éva, Nem szűnik meg a hajléktalanszálló!, in: Szatmári Friss Újság 2002. szeptember 21.
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Lelkigyakorlatokat szervez tagjai számára külföldi meghívottakkal, melyeknek célja a
férfi szerepének, jellemének, feladatainak megismerése. A férfiszövetség állandó kapcsolatot
tart fenn a Hám János Katolikus Iskolaközpont diákjaival.1655 A gyulafehérvári kispapokkal
szervezett közös tevékenységek, beszélgetések, lelkigyakorlatok, közös sport, közelebb viszi
a férfiakat a krisztusi értelemben vett családi főpap szerephez. A Katolikus Nőszövetséggel
közösen megszervezésre kerül évi rendszerességgel a „keresztúti ájtatosság”, valamint
alkalmanként közös ima, beszélgetések, tapasztalatcsere.
A férfiszövetség állandó évi tevékenységei:1656
- Apák napjának megszervezése (március 18.)
- Aknasugatagi Szent József búcsún való részvétel
- Hám János sportnap megszervezésében való részvétel
- Németországi delegáció fogadása, kísérése Gyulafehérvárra
- Csíksomlyói búcsún való részvétel
- Jézus Szíve búcsú szervezésében és kivitelezésében való részvétel
- Éves Férfiszövetségi találkozó, beszámoló
- Családi nap megszervezése
6.5. Ferences Világi Rend
A Ferences Világi Rend Szent Ferenc életművére és tanaira alapozza lelkiségi ars
poeticáját: „A Szentlélek malasztjával elteltek... egy Cannaio nevű falucskába értek... s a
Szent oly hévvel beszélt, hogy a falu összes fiai és asszonyai, fellelkesedvén szavain, el
akarták hagyni tűzhelyüket, hogy őt kövessék, de Szent Ferenc nem engedte, s mondá nekik:
Ne hirtelenkedjétek el a dolgot, s maradjatok csak itthon. Majd én előírom, mit kell
cselekednetek lelketek javáért. Ekkor határozta el, hogy mindenkinek üdvösségére
megalapítja a Harmadik rendet.”1657 Ez ma a Ferences Világi Rend.1658
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ELEK Anikó, A felekezeti iskola diáksága és a katolikus férfiszövetség együtt ünnepelte a jubileumot, in:
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1656
OLÁH Norbert Sándor, A „Szent József a Munkás” Katolikus Férfiszövetség bemutatása.
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A Fioretti1659 szavai mutatják, milyen hatással volt Ferenc kora embereire. Bár
napjainkban egy egész település egyszerre nem akar belépni a rendbe, mégis, az egész
földkerekségen a Ferences Világi Rend az egyik legelterjedtebb világi közösség.1660
A Ferences Világi Rend „testvérei és nővérei a Szentlélektől indíttatva saját világi
állapotukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét, és fogadalommal kötelezik el
magukat arra, hogy az Evangélium szerint élnek...” (Regula 2.)1661 A rend tagjai házasságban
élők, családosak, vagy egyedülállók, sőt, egyházmegyés paptestvéreik is vannak. A Világi
Rendnek az lehet a tagja, aki egységben él az egyházzal. Ha házas, rendezett szentségi
házassága kell hogy legyen. A Ferences Világi Rend és a Ferences Család többi ágának a
hivatása hasonló.1662
- Szent Ferenc az első, Meg nem erősített regulában így ír: „A testvérek regulája és
élete ez: éljenek engedelmességben, tisztaságban és tulajdon nélkül, és kövessék a mi Urunk,
Jézus Krisztus tanításait és nyomdokait...”1663
- III. Honorius pápa Ferenc és a testvérek által átdolgozott regulát jóváhagyja. Ebben
ez áll: „A Kisebb Testvérek1664 regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus
szent evangéliumát...”1665
- A II. Vatikáni Zsinat után, a zsinat szellemében megújított regulában ezt olvassuk:
„A világi ferencesek regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk, Jézus Krisztus
evangéliumát, követve Assisi Szent Ferenc példáját... ”1666
Hasonlót találunk a Reguláris Harmadik Rend (TOR), valamint a Klarisszák
regulájában is.1667

1659
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Hogy az Evangélium szerint éljünk, naponta olvassuk, elmélkedjük az Evangélium
szavait, amelyből Jézus szól hozzánk és tanít bennünket. Igyekszünk Urunk szavait beépíteni
az életünkbe, hogy ezek irányítsák tetteinket és gondolatainkat. Rendünk testvérei - nővérei
hittel éljék meg minden nap azt a nagy adományt, amelyet Krisztus adott át nekünk: az Atya
kinyilatkoztatását. E hitükről gyakran tegyenek tanúságot az emberek előtt, a családi életben,
a munkahelyen, az emberekkel való találkozásban, sőt, az élet nehézségei, betegségek,
szenvedés és az üldöztetés közepette is.1668 „Mint bűnbánó testvérek és nővérek,
gondolatvilágukat és cselekedeteiket Krisztuséhoz alakítják, annak a gyökeres belső
változásnak az útján, amelyet az evangélium megtérésnek nevez, és amelyet az emberi
gyöngeség miatt naponta újra kell kezdeni”.1669 Ezért rendszeresen, gyakran szabaddá
tesszük szívünket a naponta végzett lelkiismeretvizsgálattal és a rendszeres gyakorisággal
végzett szentgyónások által. Fontos, hogy mindenkinek legyen állandó lelkivezetője.
Célunk, hogy az állandó megtérés szellemében éljünk. A megtérés nem lehet egyszeri
esemény az életünkben. Lehet egy nagy esemény, amelyet azonban a gyakori szentségekhez
járulással is állandóan ébren kell tartani magunkban.1670
Fontos része az életünknek a munka. A kapott munkáért naponta kell imádkozni és
hálát adni. A világi ferences úgy tekintse a munkát, mint Isten adományát. A munka által a
teremtésben részesek leszünk. Ennek szellemében lássunk hozzá és végezzük a munkát a
legnagyobb komolysággal és hozzáértéssel. A hozzáértés azt is megköveteli, hogy mindenki
a maga szakmájában, a maga szakterületén képezze magát, hogy lépést tudjon tartani annak
fejlődésével.1671
A Ferences Világi Rend kialakulása
Szent Ferencnek egy forrongó történelmi korban mutatja meg az Úr, hogyan kell az
evangélium szerint élnie. A tizenharmadik századot egyes történészek a „világiak százada”
néven emlegetik. A világiak számára hozzáférhetővé válik a kultúra, a tudás, és megújuló
hévvel kutatják az evangéliumi tökéletesség számukra járható útjait is. Szent Ferenc
harmadik rendjének közvetlen előzményét azok a vallási társulások jelentik, amelyek nagy
számban alakultak a tizenkettedik század végén, családos és egyedül élő, városi és falusi
1668

A Ferences Világi Rend Regulája, Általános Konstitúciói, Országos Statútumai és Szertartáskönyve. FVR
OT, Budapest 2002, 41.;
1669
REG 7. in: A Ferences Világi Rend Regulája, Általános Konstitúciói, Országos Statútumai és Szertartáskönyve. FVR OT, Budapest 2002, 68.
1670
A Ferences Világi Rend Regulája, 56.
1671
BALANYI Gy., Anima Franciscana, 44.

433

emberekből. Velük újjáéledt az Egyházban a „vita poenitentiae”, a bűnbánó élet mozgalma.
A „poenitentia” (bűnbánat) kifejezés a középkor szava a megtérésre. III. Ince pápa nyitott
volt e mozgalom csoportjai iránt, és meglátta, milyen nagy a jelentőségük. Több ilyen
csoport életmódját hagyta jóvá.1672
1206-ban bekövetkezett megtérése óta Szent Ferenc is a világi bűnbánók széles körű
mozgalmán belül keresi az evangéliumi tökéletességet. Az Úr megmutatja neki, „hogyan
kezdje el a bűnbánattartást”, majd hozzáteszi: „Utána egy kevés ideig vártam; azután
elhagytam a világot”1673. Nem marad tehát otthon, hanem remeteként él. Két év múlva
assisibéli polgárok csatlakoznak hozzá: „Példájára néhányan elkezdtek bűnbánatot
tartani”1674. Mint sok más korabeli remete, Ferenc is városról városra járva prédikál,
megtérésre buzdítva a környék lakóit, egyéniségének hatása nem marad el, minden
társadalmi réteget megérint.
Az életrajzok három dolgot egyértelműen tanúsítanak a harmadik rend kialakulásáról:
- a harmadik rend a ferences család része
- a harmadik rend életmódja Szent Ferenctől származik
- Szent Ferenc „regulát adott nekik”.
Ez a „regula” az 1221-es „Memoriale propositi”.1675 Szent Ferenc közvetett módon,
alapgondolataiban határozta meg ezt a lelki útmutatást, amely több dologban hasonlít Szent
Ferenc 1221-es, ún. „Meg nem erősített” regulájához. Ez az egyszerű öltözködés, mérsékelt
böjt, „egyék, amit eléjük adnak”, a zsolozsma, a miniszter – vagyis szolga – elnevezés az
elöljárókra, a beteg testvérek gondozása, felhívás a megtérésre, ima a halottakért és a
békéért.1676
1284-ben, jogi rendezésre törekedve, egy ferences vizitátor regulává szerkeszti át a
Memoriale propositi-t1677, IV. Miklós pápa pedig 1289-ben jóváhagyja azt1678, s ez érvényben
is marad egészen XIII. Leó pápa 1883-as regulájáig1679. A zsinati megújulás szellemében – a
forrásokból merítve és az idők jeleit figyelembe véve – a világi ferencesek is dolgoztak
életformájuk megújításán.
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VI. Pál pápa 1978-ban hagyja jóvá a jelenleg érvényben lévő regulát1680, s ezzel az
előző regula hatályát veszíti. „Seraphicus Patriarca” kezdetű, 1978. június 24-i apostoli
levelében1681 VI. Pál pápa a következőket írja: „Apostoli hatalmunknál fogva jóváhagyjuk,
igazoljuk és szentesítjük a Ferences Világi Rend Reguláját... Ezen levéllel és apostoli
hatalmunknál fogva hatályon kívül helyezzük az előzőleg a Ferences Harmadik Rendre
vonatkozó korábbi regulát. ”1682
Ferencesek Erdélyben
Erdélyben a ferencesek letelepedése az 1240-es évekre tehető, az első ferences
barátok Németországból és Magyarországról jöttek. Erre abból is lehet következtetni, hogy
az első kolostoraik éppen a szászok városaiban jelentek meg: Beszterce 1268, Nagyszeben
1300, Szászváros 1302, Székelyvásárhely (Marosvásárhely) 1316. Ez utóbbi jelzi, hogy a
magyar barátok inkább a magyar városba telepedtek le. Ezt az első letelepedést az 1241-es
tatárjárás és az utána következő történelmi körülmények megsemmisítették, s amely
kolostorok fennmaradtak is, az azokban lakóknak megnehezedett az életük. A ferencesek
később 1441-ben, Hunyadi János támogatásával tudtak letelepedni Csíksomlyón, ahol 1448ban építették fel templomukat.1683
Kezdettől fogva, de különösen a magyarországi provincia formális megalakulása
után, mely a „Szűz Máriáról nevezett Provincia” nevet kapta 1523-ban, Erdély ezen magyar
provincia kusztódiája (őrsége) volt. Az 1550-es évektől küzdelmes évtizedek következtek:
törökdúlás, hitújítás, keletről a tatárok többszörös betörése, amely megtépázta a kusztódia
életét, elpusztította rendházait, Csíksomlyót kivéve. Új lendületet majd csak a tizenhetedik
század hozott a kusztódia életébe. Ebben és az ezt követő tizennyolcadik században újabb
ferences kolostorok létesültek az erdélyi kusztódiában. A század végén, 1780-tól aztán jött a
történelmi hidegzuhany: II. József császár korlátolt és korlátozó uralma, amely akadályozta,
leépítette a szerzetesek működését.
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Miután a trianoni békeszerződés elszakította Erdélyt Magyarországtól, ennek
következménye lett, hogy egyes ferences kolostorok, melyek addig magyar egyházmegyékben voltak, Romániához csatolódtak: Máriaradna, Kaplony, Szatmárnémeti.
Az 1948-1989-es évek időszaka súlyos megpróbáltatások negyven keserű esztendejét
jelentette az erdélyi Szent István Provincia számára. Az 1949-ben hozott 810-es számú
állami dekrétum, melyben feloszlatták a szerzetesrendeket, nem vonatkozott a Ferenc-rendre.
Később ugyan nyomás gyakorlásával, elkobozással, fenyegetésekkel, üldözéssel próbálták
megsemmisíteni a provinciát, de ez az államhatalmi törekvés nem járt eredménnyel. Az
1970-es, 80-as évek aztán nagyobb zaklatások nélkül teltek el, míg 1989 meghozta a
felszabadulást.1684
A Szatmári Egyházmegyében jelenleg működő rendek (zárójelben a tagok
létszáma):1685
Kaplonyi Ferences Világi Rend (16), Máramarosszigeti Borromei Szt. Károly ~ (56),
Nagybányai ~ (Szentháromság) (22), Nagybányai Szt. Bonaventura ~ (21), Nagykárolyi ~
(28), Szatmárnémeti Szent Erzsébet ~ (11).
Szemléltetésül a következőkben bemutatjuk a legtöbb tagot számláló Máramarosszigeti, Borromei Szent Károlyról1686 elnevezett Ferences Világi Rendet.
Írásos adatok hiányában, Hadrava Nándor ny. nagyváradi lelkész tanúsága szerint,
melyet a Vasárnap f. év 14. számában tesz közzé1687, Máramarosszigeten már 1920-ban
megalakult a Ferences Világi Rend, P. Réthy Appoloniár O.F.M. vezetésével.1688 A
kommunizmus rendszere alatt nem oszlott fel a rend, mert titokban, zárt ajtók mögött
működött.1689 Az 1991. október 12-én tartott közösségi káptalanon újjáalakult és
újjászerveződött a rend. Ekkor vette fel Borromei Szent Károly nevét.1690 A rend működését
jóváhagyta a helyi plébános, Ft. Gindele Tibor főesperes, Ft. Reizer Pál megyés püspök és P.
Benedek A. Domokos tartományi főnök.1691
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Az örök fogadalmas tagok száma jeleneleg hatvanegy, a képzés alatt állóké kettő. A
rend a plébániai közösségen belül működik.1692
Tevékenységeik:
- Mint imaközösség – a plébániai imaájtatosság mellett a rendtagok közösen végzik a
rend imaájtatosságait.
- Jelen vannak a betegek mellett, mind kórházakban, mind otthon.
- Karitatív munkát végeznek: élelmet, ruhaneműt osztogatnak a szegény családoknak,
támogatják a gyermekekek iskolai felszerelésekkel, karácsonyi ajándékokkal és egyéb
szükséges eszközökkel. Fiatal házasokat háztartási cikkekkel támogatnak: bútor, szőnyeg,
hűtőszekrény, televízió, amit a hívektől begyűjtenek.
- Jelen vannak a természeti csapások nyomán keletkezett károk enyhítésénél: árvíz,
tűzesetek, sőt hajléktalanokat is temetnek.
- Szegény gyermekek elsőáldozási ruháit beszerzik.
- Besegítenek a plébánia keretén belül meghirdetett programokon, illetve munkálatokban.
- Ifjúsági táborokat szerveznek.
- Zarándoklatokat szerveznek az ország minden részére, de legfőképpen a környékbeli plébániákhoz.
- Jótékonysági koncerteket, szavalóversenyeket szerveznek.
- Hetente kedden kenyeret osztanak a szegényeknek.
- Részt vesznek képzéseken, lelkigyakorlatokon, találkozókon stb.
- Havonta a rendház kápolnájában szentmise van és hetente háromszor szentségimádást tartanak, amit különböző szándékokra ajánlanak fel. A szentmiséhez szükséges
dolgokat (misekönyv, miseruha, kehely, szentségtartók) sikerült önköltségből beszerezni, és
így a rend tulajdonát képezik.
- Önköltségből fenntartják a rendházat és javításokat is végeznek.
- A rendházban működik egy könyvtár is, ahonnan kölcsönözhetők könyvek nemcsak
a rendtagok, hanem a plébánia hívei számára is. A könyvtárban vallási és szépirodalmi
művek találhatók.
Statisztikai adatok:
- Általában harminc családot segítenek rendszeresen.
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- hatvan gyerek számára szoktak készíteni csomagokat. A rend állta a temetési
költségeket egy egész családnak, akik füstmérgezésben haltak meg.
- Egy AIDS-es gyermek családját támogatják folyamatosan tűzifával, élelemmel,
édességgel ruhaneművel.
- ötven családnak osztanak hetente kenyeret (Szent Antal kenyere). A többlet
kenyeret az idegosztályra viszik el.
- Folyamatosan harmincöt-negyven személy kapcsolódik be aktívan a rendi életbe, de
száz-százötven szimpatizáns is támogatja a rendi munkát, imát, és részt vesznek a
meghirdetett programokban.1693
6.6. Szent Egyed Közösség
A Sant’Egidio közösség 1968-ban született Rómában, a II. Vatikáni Zsinat
másnapján és gyümölcseként.
A forrongás, az útkeresés évei voltak ezek sokak számára. A gazdasági csoda és a
diáklázadások idején úgy tűnt, a hagyományok átértékelődnek. A II. Vatikáni Zsinat utáni
egyház a világiakat nagyobb felelősségvállalásra hívta, a kor kihívásaira egyre több
megújulási mozgalom keresett evangéliumi választ. A Tevere-parti Virgilio gimnázium
jómódú polgári családokból kikerülő diákjai ekkor kezdték el együtt olvasni a Szentírást és
megértették, hogy Jézus tanítványaiként meg kell nyílniuk a szegények előtt. Fellini
csillogó Rómája mellett felfedezték Pasolini Rómáját, a turisták előtt elrejtett
barakknegyedek világát. A Dél-Olaszországból felvándorolt családok utcán csellengő
gyermekei voltak közösségük első szegény barátai, akiknek délutáni iskolákat szerveztek.
Az akkor még név nélküli közösség tehát az Örök Város szegénynegyedeiben született,
olyan fiúk és lányok lelkesedéséből, akik tanulmányaik, majd munkájuk, családjuk mellett
is helyet akartak találni életükben annak, hogy elvigyék Krisztus evangéliumát az azt
leginkább szomjazóknak.1694 Mára ez a közösség világiak negyvenezer tagot számláló
mozgalmává vált, akik Rómában, szerte Olaszországban és a világ több mint hatvan
országában, több földrészen munkálkodnak az evangélium továbbadásában és a szolgáló
szeretetben.1695
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A világban szétszóródott különböző közösségeik ugyanabból a lelkiségből merítenek
és ugyanazokra az alapokra építenek, amelyek a Sant’Egidio útját jellemzik.1696
Az imádság, amely római és a világban lévő közösségek életét kíséri, nélkülözhetetlen elemet jelent számukra. Az imádság az első és központi hely, ahol a közösségi élet
általános iránymutatást kap.1697
A közösség szívügye: az evangélium közlése, továbbadása, amely elérni törekszik
mindazokat, akik értelmet keresnek és kérnek életük számára;1698 a szegényekkel vállalt,
önkéntes és ingyenes szolgálatként megélt szolidaritás, annak az egyháznak az evangéliumi
lelkületében, amely „mindenki, de különösen a szegények egyháza” 1699 (XIII. János pápa);
az ökumenizmus mint barátság, imádság és az egész világ keresztényei egységének
keresése; a II. Vatikáni Zsinat által meghirdetett párbeszéd mint a béke és a vallások közötti
együttműködés útja,1700 úgy is, mint életforma és módszer a konfliktusok békés
rendezésére.1701
A közösség központja a római Szent Egyed1702 templom, amelyről nevét kapta.
Kezdettől a Trastevere negyedben és egész Rómában az imádságot, a szegények és
zarándokok iránti befogadást teszi jelenlévővé.1703 A római Szent Egyed vallási közösség
nemzetközi békeközvetítői tevékenységéről is ismert.1704
A Sant’Egidio közösség léte középpontjába az imát és a liturgiát helyezi, közel áll
mindazokhoz, akiket a társadalmi kirekesztettség sújt. A keresztények számára az ember
soha nem lehet idegen – mondta XVI. Benedek pápa.1705 „Közösen nagyobb lendülettel
nézhetünk szembe azokkal a kihívásokkal, amelyek különösen sürgetőek a harmadik
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értékét, amit Egyed rövid mondatokban foglalt össze. Mondásait Arany szavak címen gyűjtötték össze. Ezekben
a szavakban megérezhetjük az általa látott örök Ige visszhangját. Vö. DIÓS I., A szentek élete II, 232–235.
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évezred elején: mindenekelőtt az igazságosság és a béke keresése, valamint egy testvéribb
és szolidárisabb világ építése.”1706
Magyarországon 1989 óta léteznek Sant’Egidio közösségek: Budapesten, Pécsett és
Győrben.1707
A szatmári Sant’Egidio közösség 1994-ben jött létre a würzburgi (Németország)
közösség támogatásával. Mintegy huszonöt tagja van, valamennyien huszonöt-harminc év
közötti fiatalok. Az „Evangélium iskolájában” megpróbáltak felnőtt keresztényekké válni,
hogy ott, ahol élnek, dolgoznak, vagy életük során megfordulnak, szavukkal, életpéldájukkal,
tanúságot tegyenek hitükről, hirdessék a krisztusi örömhírt. Röviddel ezután

árvaházi

gyerekek látogatását kezdték, akiknek a legkülönbözőbb formában próbálták az örömhírt
átadni. Egy szatmári gyermekotthonban részt vettek a kisgyermekek megkeresztelésében,
elvállalva, hogy néhány gyermeknek keresztszülei legyenek.
Az imádság központi helyet foglal el a kezdetek óta a közösség életében. A szatmári
közösség tagjai minden vasárnap este összegyűlnek imára a Kálvária templomban, s imájukat
különböző szándékkal ajánlják fel, pl. a szegényekért, békéért, az egyházért. Minden év első
napján a világbékéért imádkoznak, januárban ökumenikus imát szerveznek a keresztények
egységéért, melyre meghívják a történelmi egyházak képviselőit.
A szegényekkel válalt önkéntes munkában Szent Ferenc a példaképük. Hetente
látogatnak idős magányos embereket otthonukban és

a szatmári „Idősek otthonában”.

Havonta imát tartanak velük és együtt könyörögnek az Úrhoz más alkalmakkor is (halottak
napján, karácsonykor stb.)

Más programokat is szerveznek nekik, hogy enyhítsék

magányukat: kirándulásokat, teadélutánokat, együtt ünnepelnek az idősek születésnapján.
Volt olyan beteg ember, aki több évtized után a közösségnek köszönhetően hagyhatta el, ha
csak rövid időre is, az otthont.
A Sant’Egidio közösség tagjai szociálisan hátrányos helyzetű, létminimum alatt élő
családokat is támogatnak. Évente többször szerveznek gyűjtést számukra, főleg élelmiszerrel,
bútordarabokkal, ruhaneművel segítve őket.
Az évek folyamán több olyan településre jutottak el adományaikkal, ahol a rászorulók
másoktól még nem kaptak támogatást. Itt inkább román településekről van szó: Tătăreşti,
Cehăluţ stb.
Az árvíz sújtotta vidékekre is eljutottak adományaikkal (pl. Kistécsőre) 1997-ben.
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A szatmári közösség csatlakozott a halálbüntetés világszintű eltörléséért folytatott
harchoz. Az aláírásgyűjtésen kívül, Romániában elsőként Szatmáron világítottak meg egy
középületet (a Tűzoltótornyot) zöld színűre, a remény fényével,
1708

november 30-án, a halálbüntetés elutasításának jeléül.

már két alkalommal

Ehhez az akcióhoz egyébként már

több mint 400 város csatlakozott, köztük Róma, New York, Tokió, Berlin.
A közösség minden évben segít az egyházmegye legnagyobb ünnepének, a Jézus
Szíve búcsúnak a megszervezésében, és ennek idején a vízosztást vállalja magára.
A közösség könyvbemutatót is szervezett már Szatmáron, Andrea Riccardi „Secolul
martiriului – Creştinii în veacul XX” című könyvét mutatták be, mely 2004-ben jelent meg
román nyelven. Andrea Riccardi első Romániában megjelent könyve, a „Sant’Egidio, Roma
şi lumea” 2000-ben került az olvasókhoz.
A közösség tagjai tevékenyen részt vettek 2001-2004. között a Szatmári
Egyházmegyei Zsinat munkájában.
A Sant’Egidio közösség tagjai hisznek abban, hogy az evangélium meghallgatása és
tettekre váltása nemcsak különleges elhivatottság birtokában, hanem minden élethelyzetben
lehetséges.1709
6.7. Hit és Fény mozgalom
A Hit és Fény nemzetközi mozgalom megalapítója Jean Vanier.1710 Alapokmányuk
szerint a mozgalom abból a vágyból született, hogy segítsen az értelmükben sérült
embereknek és családjaiknak megtalálni igazi helyüket az egyház szívében és a
társadalomban.1711 Ez volt a fő célja az 1971 húsvétján Lourdes-ba szervezett zarándoklatnak. Ezen a katolikus eseményen húsz-harminc protestáns felekezetű zarándok is részt vett.
Hogy a zarándoklat ajándékai ne kallódjanak el, fontos volt, hogy a résztvevők olyan
közösséget alkossanak, mely összehozza az értelmi fogyatékos embereket, szüleiket és
barátaikat, különösen a fiatalokat. A zarándoklat után, amely mindenki számára gazdag volt
kegyelmekben, sokuk elhatározta, hogy folytatja és elmélyíti a tagok között kialakult
kapcsolatot. Az évek során új közösségek jöttek létre a világ különböző részein, különböző
keresztény felekezetekben.
1708
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A kezdetektől fogva a mozgalom egyre inkább ráébredt különleges küldetésére,
ökumenikus missziójára az egyházakban és a társadalomban. A Hit és Fény egy közösségi
mozgalom. A közösség szívében az értelmi fogyatékosságuk miatt könnyebben vagy
súlyosabban sérült embereket találjuk, akiknek lehetőséget adnak, hogy felismerjék és
használják adományaikat, megismerjék a barátság örömét, de a mozgalomba bevonják a
szülőket, testvéreket, barátokat is.
A Hit és Fény azon a meggyőződésen alapul, hogy minden fogyatékos ember teljes
személyiség, akinek ugyanolyan emberi jogai vannak, mint másoknak. Különösen joga van
ahhoz, hogy szeressék, elismerjék és tiszteletben tartsák lényét, döntéseit, joga van ahhoz,
hogy megkapja a szükséges segítséget mind lelki, mind emberi téren a fejlődéséhez.1712
Ezek a mozgalmak nem együtt, egy fedél alatt élő csoportok, hanem olyan
közösségek, melyek tagjai rendszeresen találkoznak, és a nehézségekben és a reményekben
való osztozás, az ünnep, az imádság, az eucharisztia és/vagy más vallásos szertartás útján
egyre mélyülő emberi kötelékek kapcsolják egymáshoz őket. A közösségek általában
mintegy harminc tagból állnak.1713
„Minden egyes összejövetel alkalom a találkozásra, a közös beszélgetésre, egymás
meghallgatására. A lényeg, hogy személyes kapcsolatok jöjjenek létre, ahol feltárjuk a másik
szenvedéseit és lelki ajándékait, ahol név szerint ismerjük őt. A kiscsoportos osztozás minden
személynek lehetőséget ad arra, hogy szavakon vagy a kommunikáció más formáin keresztül,
például rajzolás, modellezés, pantomim, gesztusok, kifejezze önmagát. Így egymás terhét
igyekszünk hordozni, kölcsönösen bátorítjuk és támogatjuk egymást, és figyelemmel
vagyunk mindenki igényeire. A gyengédségben és hűségben megnyilvánuló barátság révén
Isten szeretetének jeleivé válunk egymás számára.”1714
Az értelmi fogyatékos emberek fontos szerepet játszanak az emberi közösségben, a
társadalomban és az egyházakban. Hogy ezt az ajándékukat használni tudják, és hogy
növekedni tudjanak mint személyiség, teljes jogúan tartozniuk kell ezekbe és részt kell
venniük ezek életében, adniuk és kapniuk kell. A Hit és Fény különös gondossággal
integrálja közösségeit és annak tagjait a társadalom, az egyházak, keresztény közösségek,
plébániák tevékenységeibe. A Hit és Fény mozgalom tagjai hisznek Szent Pál szavaiban:
„Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a
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bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket…”
(1 Kor 1,27)
A közösségek felépítése: családtag, fogyatékos, segítő és egy közösségvezető. Egy
közösséget legalább tíz ember alkot, akiknek közös vágya a közösség létrehozása és a Charta
és Konstitúció melletti állhatatos kitartás. Amennyiben a közösségnek már több mint ötven
tagja van, osztódnia kell, hogy új közösség jöhessen létre. 1715
A közösséget a felelős vezeti, aki mindig egy civil személy. Feladatában egy
animátor-(koordinátor)csoport segíti. Ez a 4-8 főből álló animátorcsoport legalább egy
szülőből, egy (segítő) barátból, egy papból vagy lelkészből, valamint, amennyiben
megoldható, egy bölcsességre és megfontoltságra képes értelmi sérült emberből áll. Az
animátorcsoportot rendszeresen meg kell újítani. A csoport rendszeresen találkozik azért,
hogy a közösségi találkozókat és a közösség egyéb tevékenységeit előkészítse és kiértékelje.
A csoport feladata a prioritások felismerése, a lendület megőrzése, a felelősség megosztása:
ereje egységében rejlik. A közösség lelkipásztora hároméves megbízatást kap, mandátuma
megújítható.1716
Romániában 1990-től léteznek román és magyar nyelvű HF1717 közösségek. A
nemzeti-nyelvi kérdés nemcsak a társadalomban jelentett (és jelent) problémát, hanem a HFben is éreztette hatását. Ennek megoldására sajátos helyzet alakult ki. A gyakorlat szerint a
nemzetközi tanács bizonyos idő letelte után és bizonyos feltételek mellett az egy országban
létrejött HF közösségeket külön HF országnak nyilvánítja és tartja számon. Egy HF
országnak van egy nemzeti tanácsa, amely a nemzeti felelősből, nemzeti pap-felelősből,
kincstárnokból és a közösségek felelőseiből áll. A felmerült nehézségeket Jean Vanier
javaslatára úgy hidalták át, hogy 1994. május 30-án létrehoztak két egyenrangú, de nyelvileg
különböző HF országot, külön nemzeti tanáccsal. Azóta párhuzamosan folyik a tevékenység.
Erdélyben az első magyar közösségek 1990-ben alakultak Sepsiszentgyörgyön és
Kolozsváron. Azóta születtek még közösségek Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön,
Csíkszeredában, Nagyváradon, Csernakeresztúron, Türkösön, Ditróban, Szászrégenben,
Szatmárnémetiben, és vannak most is alakulófélben levő csoportok.1718
A szatmárnémeti helyi közösség 1999 decemberében alalkult meg, hivatalos neve:
Mustármagnyi Parlament. A szatmári közösség húsz tagot számlál.
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Tevékenységeik: legalább havi egy találkozó, melynek menete a nemzetközi
mozgalom által összeállított Útravaló (témafelvezetés, megbeszélés, dramatizálás. Közös
ima, kézi foglalkozás, játék, közös éneklés, agapé).1719
Évente egy helyi szintű lelkigyakorlatot tartanak, egy hétvégi kirándulást a helyi
közösség részére, részt vesznek az országos lelkigyakorlaton1720, országos zarándoklaton,
országos táborokban, régiós szinten egy-egy kirándulást, valamint tanácsülést szerveznek.1721
Ünnepek alkalmával közösen vesznek részt a szentmisén.
6.8. Szatmárnémeti Szent Sebestyén Kolping Család
A Kolping-mozgalom jelentősége sajátosságában rejlik, ami megkülönbözteti más
egyesületektől. Minden ilyen egyesület katolikus szervezet, amely Adolf Kolping1722
egyéniségét tekinti példaképnek. Művelődési közösség, mivel a tudást, tanulást fontos célnak
tartja. Családias, tevékeny közösség, amely összefogja a társadalmat jótékony célokért, és
ápolja, őrzi a hagyományokat.
Kolping Adolf mint kölni egyházmegyés katolikus pap 1849-ben indította el
mozgalmát.1723 Teológiai tanulmányai és pappá szentelése előtt iparosként a cipész
szakmában dolgozott. Fiatal káplánként személyes küldetését abban ismerte fel, hogy a
nyomasztó szociális problémák enyhítésére szentelje életét. A Katolikus Legényegylet1724
megalapításával a fiatalokat ki akarta vezetni az elszigeteltségükből, életük sikeres
megoldásához kívánt segítséget nyújtani közös művelődés és önsegélyezés megszervezésével. A társadalom átalakulását az egyes emberek megváltoztatása által akarta elérni. Célja
elkötelezett keresztények nevelése volt, akik képesek felelősen helytállni a családi életükben,
a hivatásukban és a társadalomban. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak
a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Szándéka szerint a
keresztény értékeket életszerűen és bátran át kell ültetni a gyakorlati életbe.1725
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Kolping 1856 májusában látogatott Magyarországra, ahol elgondolásait lelkesedéssel
fogadták. Még abban az évben megalakult a fővárosi egyesület. Az első világháborúig
Kolping mozgalma folyamatosan terjedt, és az egyesületek száma nyolcvan fölé emelkedett
az akkori magyar királyság területén. A múlt század katolikus legényegyleteiben
foglalkoztak szakmai továbbképzéssel, betegsegélyező szervezetet hoztak létre, tartalmas
szabadidő programokat szerveztek. Az egyesületi életet a keresztény hit hatotta át, tagjai
számára ez volt a döntő összetartó erő.
Magyarországon az első világháború és a monarchia felbomlása után 1922-ben
alapították meg ötvennyolc egyesülettel a katolikus legényegyletek önálló nemzeti
szövetségét. A Kolping-mozgalom ezután élte virágkorát egészen a második világháború
végéig, 1933-ban már 162 egyesület létezett, 1946-ban pedig több mint 200 helyi
egyesületről számoltak be. Tevékenységük fontos szociális és pedagógiai feladatokra
irányult: szakmai tanfolyamok, iparos versenyek és kiállítások, házasságra felkészítő
előadások, kulturális rendezvények, vallásos nevelés és világnézeti oktatás. 1926 óta leányok
részére működött a „napsugár-leányok” elnevezésű testvérszervezet is. 1726
Az 1989-es változásokat követően Alfred Weiss atya segítségével jut el a Kolpingmozgalom Romániába is,1727 elsőként Balázsfalván alakul Kolping-család. Jelenleg a
tizenegy katolikus egyházmegyében 144 Kolping család működik, tagjaik római katolikus és
görög katolikus hívek. Az országos központ Kolping Romania névvel Brassóban működik,
kétnyelvű szekcióban.1728
A mozgalom alapítóját és atyját, Kolping Adolf áldozópapot II. János Pál pápa 1991.
október 27-én Rómában a Szent Péter bazilika előtti téren, ünnepélyes szentmise keretében
boldoggá avatta.1729
A Kolping-mozgalom alapját a Kolping-családok képezik. Az egyes Kolpingcsaládok rendszerint plébániákon szerveződnek. A tagoknak az azonos beállítottság, az
együtt végzett szociális munka örömet jelent. A Kolping-család életére jellemző a vidám
társas együttlét, a kedélyes összejövetelek hozzátartoznak az egyesületi élethez. A szociális
problémákat felismerve, a közösség keresztény felelősségtudatból indíttatva, erejéhez mérten
tevékenyen bekapcsolódik a szükséges feladat végrehajtásába.
A Kolping-család önképző közösségnek tekinti magát, igyekszik olyan továbbképzési
lehetőséget biztosítani, mely a tagok személyes boldogulása szempontjából hasznos,
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különösen a vallás és világnézet, a házasság és család, a munka és hivatás, és nem utolsó
sorban a társadalom és politika tárgykörében. Az utóbbi téma célja a tagok felkészítése, hogy
aktívan be tudjanak kapcsolódni, főleg a területi önkormányzatok szintjén, a társadalom
átalakításába.1730
A közösségi élet kialakításában mindenki részt vehet. A tagok maguk választják meg
vezetőségüket, felelősséggel végzik a vállalt feladatokat, és egyéni lehetőségeiket a közösség
javára bontakoztatják ki. A tagok átérzik, hogy őket a Jézus Krisztusba vetett hit kapcsolja
egymáshoz. Az egész Kolping-mozgalom és a helyi Kolping-család az egyház részének tartja
magát, vállalja a katolikus társadalmi tanítás útmutatása szerinti apostolságot a társadalmi
életben. A Kolping-családban minden korosztály megtalálhatja a helyét. A különböző
generációk koruknak megfelelően járulnak hozzá a közösség életének kiteljesedéséhez. A
fiatalok kezdeményezőkedvét és lendületét az idősebbek megfontoltsága és élettapasztalata
előnyösen egészíti ki.
Kolping a közösség mintaképének a természetes családot tekintette. Azt akarta, hogy
az egyes tagok biztonságban érezzék magukat és megtapasztalják, hogy egymáshoz tartoznak
és elfogadják egymást. A családot a közös hit köti össze. Az egyes tag testvérnek tekinti a
többieket.1731
„A világ elképzelhető legnagyobb kincse, amire az ember beleszületve rátalál, ahol
utolsó búcsúra nyújtja kezét, és ami a legbecsesebb, amit az életben birtokol, és ami
mindezért biztosan a legfontosabb is az életben, az a családod. Az ember földi életében nincs
még egy olyan kapcsolat, amely bensőségesebben összetartozna, szorosabban egymásba
fonódna, mint a szülők és gyermekeik egymás iránti kölcsönös kapcsolata. A gazdagság
önmagában nem valódi boldogság. A család boldogsága azonban igazi boldogság, és ebben a
vonatkozásban az isteni gondviselés csodálatos elrendezése alapján minden ember azonos
szintre kerül.

Az emberi nem megmentése a családban kezdődik. Már a jobbulás is a

családban kezdődik el, és itt is kell elkezdődnie, mert a család az emberiség bölcsője, mert a
család az emberiség első nevelője.

Nincs olyan földi jó, amely fölülmúlhatná az igazi

családi boldogságot, de nincs olyan földi szerencsétlenség sem, amely hasonlítható lenne a
családi boldogtalansághoz” – mondja Adolph Kolping. 1732

1730

KRACHT, Hans-Joachim, Adolph Kolping: Priester, Pädagoge, Publizist Im Dienst Christlicher
Sozialreform Leben Und Werk Aus Den Quellen Dargestellt, Herder, Freiburg 1993, 89.
1731
GRANVOGL, Heinz, Adolph Kolping Und Die Christlich-Soziale Bewegung: Eine Regionalgeschichtliche
Untersuchung Zum Verhaltnis Zwischen Kirche Und Arbeitnehmer in Den Jahren 1830-1866, AV/Verlag,
1987, 33.
1732
KOLPING, Adolph, Unterhaltung über das Familienleben, 1855, 44.
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„A családnak az a küldetése, hogy őrizze, kinyilvánítsa és közölje a szeretetet, amely
eleven visszhangja és tükröződése annak a szeretetnek, mellyel Isten az emberi nemet,
valamint az Úr Krisztus az ő menyasszonyát, az Egyházat szereti.”1733
Egy jó családban megtörténik az érzelmi igények kialakítása, kielégítése, megtelik az
egyén szeretet-tankja. A családtagok kölcsönösen segítenek egymásnak a személyes
erősségek felismerésében és kezelni tanulásában, ami egészséges önbizalomhoz és önértékeléshez vezet. A hitből élő

család forrása és alapja egy személyes élet- és istenkép

kialakításának. A családon belül, „védett környezetben” van lehetőség megtanulni a családon
belüli és a társadalmi környezettel való kommunikációt és viselkedést.1734
Részlet a Kolping Család Statútumából: „A Kolping mozgalom egy társadalmi,
vallásos katolikus mozgalom, jellegzetesen családi és nevelő vonásokkal. Célja: a személyek
katolikus szellemben történő nevelése az alapító, Adolf Kolping elvei alapján.” 1735
A Szatmárnémeti Szent Sebestyén Kolping Család a következő célokat tűzte ki
magának:
1. tagjait nevelni, hogy jó keresztények legyenek a családi életben, munkaköri
tevékenységekben, az egyházban, a társadalomban és az államban.
2. Segítse a Család többi tagját, sőt azokat is, akik nem tagjai a Családnak, a
mindennapi életben elfogadva a vallási másságot.
3. Elfogadja és gyakorolja a vallásos nevelést.
4. Segítse a rászoruló ifjakat és öregeket.
5. Segítséget nyújtson a Csoport érdekeinek megfelelően, mint:
-

a munka

-

egy szakma elsajátítása

-

kulturális és szakmai felkészülés terén

-

a könyvtárak biztosítása a közösség tagjai számára

6. A Család elvállalja a tehetségek támogatását és a művészetek népszerűsítését;
7. Szórakoztató és sportrendezvények, kirándulások szervezése a szabadidő jobb
eltöltésére;
8. A Család számára jellegzetes a keresztény viselkedés;
9. Indítványozzon tevékenységeket a társadalom támogatására;
1733
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PUSKÁS Emese (Ford.), Statute Kolping România – Romániai Kolping Alapszabályzatok, Brassó 2004, 11–
12.

447

10. Támogassa kiadványok megjelenését;
11. Támogassa és bátorítsa a környezetvédelmi tevékenységeket.1736
A szatmári Szentlélek plébánián több mint tíz éve működő Szent Sebestyén Kolpingcsaládról Merlás Tibor atya számolt be, akit 2007. április 21-én a romániai Kolping Családok
fő prézesévé1737 választottak:
„A Szent Sebestyén Kolping Család 1994. január 30-án alakult Szatmárnémetiben, a
Szentlélek Plébánián, 54 alapító taggal. Ezen alkalomból Weiss Alfred (Bécs), Máté Vilmos
(Brassó) és Merk Mihály atyák ünnepi szentmisét mutattak be a Szent Család templomban.
Tulajdonképpen egyidős plébániai közösségünkkel, hiszen 1994.november 20-án
szentelték fel templomunkat. Kezdetben fő feladata volt a Kolping Családnak a plébániához
tartozó munkálatok megszervezése, az azokban való tevékeny részvétel.
A Szent Sebestyén Kolping Család hivatalosan bejegyzett nonprofit szervezet,
bankszámlával, pecséttel. Vezetője a

mindenkori plébános, és mellette világiak (két

választott alelnök, titkár, könyvelő, ellenőrök). A Családnak lelkivezetője is van, aki szintén
a Szentlélek Plébánia mindenkori plébánosa.
A Család eredeti célja a templom befejezése volt. Mindenki ott segített, ahol tudott.
Az építkezés befejezése után alakultak ki az igazán Kolping-szellemiségű foglalkozások: az
altemplomban varrótermet hoztunk létre, valamint az iskolai tanítást kiegészítő oktatói
tevékenységek indultak. Így voltak nyelvórák (angol, német, román), volt matematika- és
számítógép-kezelői oktatás, az utóbbi plébánosok számára is. Legnagyobb sikere a német
nyelvnek volt, öt éven keresztül folyamatosan volt nyelvóránk.
Igen keresett volt a számítógép-kezelői oktatás is, különösen az ifjúság körében.
Műkedvelő csoport is alakult, és van ma is tánc, színjátszás. Nagy szerepük van az
évente megrendezésre kerülő ünnepeinkben: templombúcsú, szüreti bál, házasok napja,
szilveszter, farsang.
A Szent Sebestyén Kolping Család rendszeres évi tevékenységeihez tartoznak az
Advent és Nagyböjt alkalmával, az altemplomban megrendezett, egész egyházközségnek
szóló közös reggelik és ebédek. Az itt összegyűlt adományokból szeretetcsomagot (ill.
Mikulás-csomagot) állítunk össze a plébániához tartozó időseknek és gyerekeknek. Minden
karácsonykor felállítjuk a szeretet fáját, mely alá szintén a plébániához tartozó gyerekeknek
gyűjtünk ajándékokat.
1736
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Tavasztól őszig minden szerda délután a templom körüli kertet és zöldövezetet
gondozzuk, takarítunk, és tesszük ezt péntek délutánonként a templomban is.
Évente adót fizetünk a tagok száma szerint. Eddig legtöbben 114-en voltunk, ma aktív
tagok száma 50-60 közötti.
Tagjai vagyunk a Romániai Kolping Szövetségnek és a Nemzetközi Kolping
Szövetségnek. Baráti kapcsolatban vagyunk a bécsi, mühldorfi, alhorni Kolping Családokkal,
a Neumarkt am Íbs-i, oldenburgi plébániai közösségekkel.
Havonta megjelenik a központi Kolping Folyóirat1738 román és magyar nyelven,
melybe mi is küldünk írásokat, beszámolókat.”
6.9. Mária Légió
A Mária Légió – amelyet Frank Duff ír szerzetes testvér1739 alapított – azoknak a
katolikusoknak a közössége, akik az egyház jóváhagyásával és a Szeplőtelenül Fogantatott
Szűz vezetése alatt harci csoportba tömörültek, mert részt akarnak vállalni abban a harcban,
amelyet az egyház minden időkben folytat e világ gonosz erőivel szemben. A Légiót egy
hadsereg mintájára szervezték meg, példaképe az ősi Róma hadserege, innen vannak az
elnevezések is. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók.
Ennek a ma oly hatalmas seregnek igen szerény kezdetei voltak. Nem nevezhető
kigondolt szervezetnek, hanem szinte magától keletkezett. Első összejövetelük alkalmával,
amikor a pár fiatalból álló kis csoport összejött, térdelve, buzgón könyörögtek a
Szentlélekhez, majd a legszebb és legegyszerűbb ima, a rózsafüzér szemeit kezdték pergetni.
Az utolsó könyörgés után azt kezdték fontolgatni, hogyan lehetnének és tehetnének
leginkább az Úristen tetszésére, hogy Istent a világban még jobban szeressék az emberek.
Ebből a gondolatból ered a Mária Légió, és vált olyanná, amilyennek ma a legjellemzőbb
ismertetőjegyei mutatják.1740
A Mária Légióba való első felvétel 1921. szeptember 7-én, Kisboldogasszony
ünnepének (Szűz Mária születésnapjának) előestéjén történt az írországi Dublinban.1741
A Mária Légió célja Isten dicsőítése a tagok megszentelődése által, melyet
imádsággal és Mária és az egyház feladatában való aktív közreműködéssel érhetnek el: el
1738
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kell tiporni a kígyó fejét, és ki kell terjeszteni Isten országát, mindezt papi vezetés mellett. A
Concilium engedélyével és a Mária Légió Kézikönyvében foglalt feltételekkel a Mária Légió
a megyés püspök és a plébános rendelkezésére áll. Vállalja a szociális szolgálatot és a
Katolikus Akció bármely fajtáját, amely az előbb említett egyházi személyek megítélése
szerint rábízható a légiósokra, és az egyház javát szolgálja. Elöljárói vagy plébánosi engedély
nélkül a légiósok nem végezhetnek ilyenfajta tevékenységet az egyházközségben.
A Mária Légió szelleme ugyanaz, mint Máriáé: mindenekelőtt Mária mély
alázatosságára és tökéletes engedelmességére, angyali szelídségére és szakadatlan
imádságára, mindent átfogó önmegtagadására, szeplőtelen tisztaságára és hősies türelmére,
mennyei bölcsességére, bátor, önfeláldozó istenszeretetére és különösképpen hitére törekszik.
Mária e szeretetétől és hitétől lelkesülve a Légió minden munkára kész, és ,,sohasem ismer
lehetetlent”1742.
A Mária Légió legkisebb csoportja a Praesidium. Minden Praesidium nevet választ,
ajánlott Mária valamilyen elnevezése a Mária litániából. Egy csoportban nyolc-tíz tag
ajánlott, a csoportok osztódással szaporodnak. Minden Praesidium közvetlenül alá van vetve
egy felsőbb légiós testületnek, a Curiának, a Curia a Comitiumnak, a Comitium a Régiának, a
Régia a Senátusnak, a Senátus a Conciliumnak. Minden Praesidiumnak legyen egy papja, aki
a lelki vezető tisztét tölti be. Egy lelki vezető több Praesidiumot is elláthat. A Légiónak akár
a helyi, akár a központi vezetése a testületek dolga. A lelki vezető a testület tisztségviselője,
ezen kívül minden testületnek van elnöke, alelnöke, írnoka és pénztárosa. A Praesidiumnak
hetenként rendszeres összejövetelt kell tartania, melynek fő célja a közös imádság. A Légió
imádságain semmit sem szabad változtatni, még a könyörgések sem módosíthatók vagy
egészíthetők ki.1743
A Mária Légió minden katolikus előtt nyitva áll, aki hűségesen teljesíti vallási
kötelezettségeit és kész magára vállalni mindazokat a kötelességeket, amelyek a légiós
tagságból adódnak. A hivatalos felvétel abból áll, hogy a jelentkező három hónapi próbaidő
után leteszi a légiós fogadalmat és nevét beírják a Praesidium tagsági névsorába. Mindenki
számba jöhet: egyik ember az aktív szolgálatra, másik az auxiliárius (segítő) szolgálatra, azok
is, akikért munkálkodnak – tehát mindenki. Az auxiliárius légiósnak nevezett tagok
szolgálata abban áll, hogy imáikkal segítik az aktív légiósokat.

1742
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Működési szabályzata megtalálható a Mária Légió Kézikönyvében, megjelenteti a
Concilium Legionis Mariae, Dublin,1744 magyarul kiadja a budapesti Mária Légió
Régiája.1745
A Légió szabályain semmit sem szabad változtatni. A Kézikönyvben leírt módszer a
Légió módszere. Az évek során a Légió már bebizonyította, hogy módszere egyetemesen
bárhol alkalmazható, ezért ragaszkodik az előírások szigorú megtartásához. A Légió először
összehívja tagjait, hogy Királynőjükkel egyesülve kitartsanak az imában, azután szétküldi
őket, hogy tegyenek jót ott, ahol bűn és szenvedés van. Feladatuk tehát az imádság és az
apostolkodás - az evangéliumból Márta szorgalmas, tevékeny, Mária imádkozik. Ezt a kettőt
csodálatosan összhangba, egységbe hozza a Mária Légió.1746
A szatmári egyházmegyében 2001 tavaszán a budapesti Mária Légió Régiájának
elnöke és alelnöke, Gábor és Katalin testvérek engedélyt kaptak Reizer Pál püspök úrtól,
hogy az egyházmegyében megalakítsák a Mária Légiót.1747 A Székesegyházban Láng Pál
plébános úr nagy örömmel elfogadta, és így megalakult az első Praesidium 2001. április 27én, amely a Béke Királynője nevet kapta. Olyan szépen terjedt a környéken, hogy 2001.
november 3-án Curia, 2003. január 4-én már Comitium alakult Szatmárnémetiben.1748
Terjesztés és a meglévő Praesidiumok osztódása útján az egyházmegyében
harminchét Praesidium van, 430 fogadalmas és 1116 háttérimádkozó taggal. ,,A Mária Légió
a katolikus Egyház igazi arculatát jeleníti meg”, ahogy mondotta XXIII. János pápa1749.
A szatmári egyházmegye legnagyobb részén jelen van:
KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE Comitium SZATMÁRNÉMETI
SZ: Szentlélek - Betegek Gyógyítója (22)
SZ: Szent János (Hildegárda) - Szűz Mária Szép Szíve (12)
SZ: Székesegyház I. - Béke Királynője (9)
SZ: Székesegyház II. - Rózsafüzér Királynője (8)
SZ: Székesegyház III. - Irgalmasság Anyja (10)
SZ: Székesegyház IV. – Angyalok Királynéja (12)
Szamosdara – Mennyország Királynője (10)
Pusztadaróc (9)
Egri (4)
1744
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Halmi – Rózsafüzér Királynője (4)
Lázári – Béke Királynője (11)
Mikola róm. kat. – Béke Királynője (12)
Sándorhomok - Rózsafüzér Királynője (12)
Sár - Szent Olvasó Királynője (6)
Pálfalva (10)
SÁRKÖZÚJLAK SARLÓS BOLDOGASSZONY Curia
Adorján (5)
Batiz (6)
Batizgombás – Bűnösök Menedéke (6)
Józsefháza – Hajnalcsillag (7)
Sárközújlak (18)
Túrterebes – Béke Királynője (12)
Bikszád (8)
NAGYBÁNYA BETEGEK GYÓGYÍTÓJA Curia
Nagybánya I. (19)
Nagybánya II. (11)
Láposbánya (15)
Szinérváralja (15)
NAGYKÁROLY SZOMORÚAK VIGASZTALÓJA Curia
Csanálos (12)
Csanáloserdő (7)
Csomaköz (6)
Kálmánd I. (22)
Kálmánd II. (20)
Mezőpetri (8)
Nagykároly I. (9)
Nagykároly II. (9) Fatima
Nagykároly III. (8) Szentlélek
Nagykároly IV. (9) Kalazanci
Szaniszló (16)
Mezőfény (6)
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„Nincs valódi Mária-tisztelet apostolkodás nélkül”1750 - olvashatjuk a tanítást Grignon
Szent Lajos1751 művében. A Mária Légió tagjai is mindent megtesznek, hogy buzgó
apostolok legyenek, ezáltal kimutatva Mária, égi Édesanyjuk iránti szeretetüket. A mozgalom
lényege a felismerés: ,,ahogy Mária adta a világnak Jézust, úgy kell nekünk is mindennap
megmutatnunk Őt az embereknek”.1752
A Mária Légió tevékenysége a Szatmári Egyházmegye területén
„A Mária Légiósok nem anyagi, hanem lelki segítséget, vigaszt nyújtanak, bátorítják
a rászorulókat. A lelket tartják az elkeseredett emberekben. Idős, súlyos beteg, ágyhoz kötött
embereken, szomszédokon segítenek, rendszeresen látogatják őket. Elbeszélgetnek velük,
türelmesen végighallgatják panaszaikat, problémáikat és kedves, bátorító szavakkal
vigasztalják őket. Minden látogatás közös imával fejeződik be. Ha szükséges, besegítenek a
háztartási teendőkbe, bevásárlásba, költségek kifizetésébe, különböző orvosi kivizsgálásokra
kísérik el, mozgássérülteket segítenek eljutni a templomba. Nincs olyan temetés vagy
virrasztás – ahol Mária Légió van – hogy ne imádkoznák a rózsafüzért. Fontos feladatuk a
haragosok kibékítése és az élettársi kapcsolatban élők biztatása, hogy szentségi házasságban
éljenek és ide szülessenek már a gyermekek.
Szatmárnémetiben a légiósok a hónap első vasárnapján az öregek otthonában
látogatják az idős, beteg embereket és együtt imádkoznak, énekelnek velük. Minden szerda
este a hajléktalanok szállásán biztatják jó viselkedésre, józan életre az ott lévőket.
Legtöbbször lelkiatyával mennek oda. Szép eredményeket értek el a hajléktalanoknál:
felfogadják, hogy nem isznak és sokan be is tartják. Egy páran közülük a templomba is
járnak. Vízkeresztkor házszentelést tartottak a szálláson. Mindig keresztcsókolással fejezik
be a látogatást. A nagyböjti időben a börtönben, az öregek otthonában és a ragályos
kórházban a keresztutat járják.
A börtönbe is lelkiatyával járnak, elsőáldozásra készítenek fel rabokat. Minden első
csütörtökön egy-egy csoport szentmisén vehet részt. Mindig a jóra buzdítják, bátorítják őket.
A nyomornegyedben lakó barakkok lakóit keresik fel, bátorítják az elesett, többnyire
szenvedélybetegeket. Buzdítják a szülőket, hogy kereszteltessék meg gyermekeiket, vigyék
el őket templomba és küldjék hittanórára. Az ideggyógyintézetbe is ellátogatnak. Egy súlyos
1750
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beteg fiatalasszonnyal tartották a kapcsolatot, aki gyermekeire támadt késsel. Stei-re került,
ott is telefonbeszélgetések, levelezés által tartották benne a lelket, biztatták, bátorították,
hogy meg fog gyógyulni. Két és fél évig imádkoztak érte kitartóan. Nagy volt az öröm,
amikor megtudták, hogy hazaengedik.
A Mária Légió megalakulása óta a Székesegyházban a rózsafüzért imádkozzák az esti
szentmise előtt, mise után pedig az esti imákat mondják el közösen. Minden első pénteken a
Székesegyházban, negyedik vasárnap a Zárda templomban tartanak Szentségimádást. A
kórházakban csodás érmet, rózsafüzért, szentképeket, imákat osztogatnak. Románul és
magyarul imádkoznak a betegekkel. A betegektől sok kegyelmet kapnak, örülnek és nagyon
hálásak. Nagyon megható, amikor a református vallású betegek is kérik a Szűzanya csodás
érmét és meg akarják tanulni a rózsafüzért imádkozni.1753
Nagybányán, a kórházakban, idősek otthonában minden héten nagyon várják a
testvéreket, együtt imádkoznak, énekelnek, szentírási részeket olvasnak fel és beszélnek meg.
Felkarolják az árvákat, elhagyottakat, elesetteket. Mindenhol jelen vannak, ahol szükség van
a segítségükre: vigasztalásra, bátorításra, egy jó szóra.
Lázáriban az évvégi hálaadó szentmisén mondta az atya, hogy hála a Mária Légiónak,
egyetlen katolikus sem halt meg szentségek nélkül.
Csanáloson imádkoztak egy öngyilkosságot elkövetni akaró személyért, és
lebeszéltek tettéről, aki végül is lemondott erről. Az atya kérésére összeírták a szegény
családokat a faluban. Egy ötgyermekes család gyermekeit sikerült meggyőzni, hogy
templomba járjanak.
A sári Praesidiumban egy testvér majdnem szektás lett. A testvéreknek sok imával és
sok szeretettel végül is sikerült megtartani őt a Mária Légiónak.
Sárközújlakon egy beteg asszony a faluban, a légiósok többszöri próbálkozása után
gyónt, áldozott, elfogadta a betegek szentségét és most már hajlandó imádkozni a
légiósokkal.
Nagykárolyban és Mikolában a légiósok segítenek a cigánypasztorációban, ami nagy
türelmet igényel. A cigány szülőket tanítják az alapvető imákra, a gyermekeknek pedig
hittanórákat és imaórákat tartanak. Van egy csoport – lányok és fiúk –, akik már szépen és
fegyelmezetten imádkozzák a rózsafüzért és a fontosabb imákat. Több cigány gyermek
keresztelését készítették elő. Összeszedik és elviszik őket a szentmisére. Cigánygyermekeket
készítenek fel elsőáldozásra.
1753
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Mikolában olyan asszony gyónt és áldozott imájuk és bátorításuk hatására, aki húsz
éve nem járult szentségekhez.
A légiósok a legelhagyatottabbakon próbálnak segíteni. Sok elkeseredett embernek
viszik az örömhírt, hogy a jó Isten szereti őket.
A Mária Légió tagjai az apostolkodás mellett még buzgón imádkoznak.
Szentségimádásokat, különböző ájtatosságokat, éjszakai virrasztásokat tartanak. Szentmisék
előtt, temetéseken rózsafüzért imádkoznak. Szentmiséken felolvasnak, a plébános atyáknak
mindenben besegítenek. Kilencedeket tartanak, templombúcsúkon, lelkigyakorlaton,
zarándokutakon vesznek részt. Imádkoznak a pápáért, a püspökökért, jó papokért, a világ
békééért. A Rózsafüzér Társulatnak is a tagjai, Jézus Szíve Családokat alkotnak és terjesztik.
Mind jobban érzik, hogy az a küldetésük, hogy jól végezzék feladataikat, bármilyen is
az, otthon vagy házon kívül, Isten iránti szeretetből és másoknak való szolgálatként. A
Szűzanya áldásával sok öröm kíséri tevékenységeiket, minden alkalommal megtapasztalják,
hogy a lelki segítségért amit a rászorulóknak adnak, a Szűzanya nekik sokszoros kegyelmet
közvetít.” 1754
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7. KONKLÚZIÓK
7.1. Identitásőrzés és kommunikáció

Identitásőrzés – hűség az evangéliumi értékekhez
A huszadik század második felében gombamódra szaporodva jelentek meg a civil
szervezetek, és elsősorban ott bukkantak fel, ahol bizonyos szolgáltatások iránti igény
gyorsabban jelentkezett, mint azt a sokszor nehézkes állami struktúrák követni tudták, ezért a
szolgáltató civil szervezeteknek hihetetlenül fontos szerep jut az élet minden területén. Ma
már világviszonylatban a civil szervezetek akkora volumenű szolgáltatást biztosítanak, hogy
a jövőben lehetetlen nem számolni velük. Motiváltságuk, az aktuális igényekhez való
rugalmas alkalmazkodásuk, az újra való nyitottságuk konkurenciaképes partnerré teszi őket a
szolgáltató piacon.
Ma egyre gyakrabban beszélnek, írnak a civil társadalom jelentőségéről, a civil szféra
súlyáról. Ebben a közegben kell működni az egyházi szervezeteknek is, és ebben a
küzdelmes szolgálatban kell megőrizniük arcukat és identitásukat, nem lehetnek egy a sok
profi szervezet közül, nem válhatnak a sok humanista szervezet egyikévé. Meg kell őrizniük
azonosságukat és gyökereiket azáltal, hogy állandó és élő kapcsolatban állnak a „Forrással”,
tevékenységük célja és központja pedig az Isten képére és hasonlatosságára teremtett
embertárs kell hogy legyen.
Ez a tudatos és következetes identitásápolás jelent igazi gazdagságot az egyre
szekularizálódó globális világunkban a Caritas-szervezetek számára. A keresztény emberkép
hiteles képviselete, az evangéliumi értékközpontúság az a sajátos szín és érték, mellyel a
keresztény szervezetek gazdagíthatják az újraegyesülő Európát is. „Die Kirche (und die
Caritas) leistet für das künftige Europa das Beste, wenn sie ihrem Auftrag treu bleibt und das
tut, was ihre ureigene Aufgabe ist.”1755
Reinhold Stecker innsbrucki püspök a katolikus karitatív tevékenység spirituális
ihletettségének szükségességéről a következő hasonlatot hozza: „Die Caritas darf nicht nur
Brunnen im Sahel bohren, sie muß auch immer wieder die Tiefenbrunnen ihrer eigenen
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Existenz erschließen… Eine Caritas, die nicht mehr betet, ist wie ein Tiefbrunnen ohne
Pumpe.”1756
Az előbbi megállapítást az egyházmegyében dolgozó elkötelezett Caritasmunkatársak is megerősítették, ugyanis többször hangoztatták, hogy azt a „pluszt”, amit az
egyház keretében végzett szociális munka megkíván, hosszú távon nem lehet csak
misehallgatásból, gyónásból-áldozásból „előteremteni”. Ahhoz, hogy többet nyújthassanak,
az egyháznak is többet kellene „invesztálnia” a személyzet lelki képzésébe.
Az identitásőrzés egzisztenciális fontosságának tudatosulását a Szatmári Caritas
jövőképének első két fejezete egyértelműen tükrözi, de ezt is, akárcsak a hitet,
„cserépedényben hordozzuk” (2 Kor 4,7).
A Szentatya, XVI. Benedek pápa kristálytiszta értelemmel megírt első körlevelében
világosan mutat rá az Istennel való szoros kapcsolat és az ember testvéri szolgálatának
elválaszthatatlan

voltára

„Az

egyház

karitatív

tevékenységének

hordozói”

című

fejezetben:1757 A szeretetet gyakorló embert „segítheti a tudat, hogy végső soron ő csak
eszköz az Úr kezében, ezáltal megszabadul attól a gőgtől, hogy neki és a saját erejéből kell
jobbá tenni a világot. Alázatosan megteszi azt, amire lehetősége van, és a többit alázattal az
Úrra bízza. A világot Isten kormányozza, nem mi. Mi csak neki szolgálunk, amennyire
képesek vagyunk rá, s amennyire Ő erőt ad nekünk hozzá.” (DCE 35) „…az imádságban
Istennek szentelt idő nemcsak nem károsítja a felebaráti szeretet gyakorlását, hanem
valójában ennek kimeríthetetlen forrása.” (DCE 36)
Természetesen ezeket az értékeket csak akkor képviselhetik hitelesen a keresztény
szervezetek, ha az igényeket szakmai szempontból is magas szinten, profizmussal képesek
kielégíteni.
Kommunikáció – a kommunió garanciája
A katolikus egyház kommunikációs doktrinája egy közösségközpontú teológián, a
Szentháromság teológiáján alapszik. „A keresztény hit szerint az emberiség egysége és
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testvérisége minden kommunikáció fő célja.” (CP 8)1758 „Ennek gyökere és modellje a
Szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök kommunikációjának (kommuniójának)
misztériuma, Akik egyetlen isteni életegységben vannak.” (CP 9). A Pápai Tanács által
megfogalmazott dokumentum a Szentháromság vonatkozásában e két fogalmat – a
kommuniót és a kommunikációt – felcserélhetőnek tekinti, mivel a közösség a közösséget
teremtő kommunikáció előfeltétele és ugyanakkor gyümölcse is. Istenben a kommunió és
kommunikáció csak fogalmi szinten különböztethető meg, mivel Benne minden egyidejű,
mert Isten örök.1759
Ilyen kontextusban talán el lehet mondani, hogy az Atya a Kommunikáció, aki közli
magát a Fiúban, Jézusban, a Megtestesülésben, és ez a Közösség lesz nyilvánvaló a Lélek
által. Így értelmezhetjük Istent kommuniónak és élhetjük meg Őt közösségi egységként,
mivel az egység a közösségben kommunikációból születik. Ilyen értelemben a
kommunikáció közösséget hoz létre, közösséget alkot, egységbe forraszt. Jézus Isten belső
kommunikációjába vonta bele az emberiséget, Aki a „legtökéletesebb Kommunikátor…
teljesen azonosult azokkal, akikhez a küldetése szólt…, ezt egész emberi életével
közvetítette. Krisztus kommunikációja lélek és élet volt. Krisztus nem üzeni, hogy szeret,
hanem önmagát adja.” (CP 11)
Az egyháznak is fontos feladata a kommuniót teremtő kommunikáció, és nem
elsősorban a média különféle eszközein keresztül, hanem Alapítója példáját követve azzal,
ahogyan él, önmagát ajándékozva. „A kommunikáció több mint gondolatok közlése és
érzelmek jelzése… saját magunk ajándékozása a szeretetben.” (CP 11)
A Caritas – és ezen belül a Szatmári Caritas – mint az egyház szeretetszolgálatának
hivatalos és intézményes képviselője, a fentebb vázoltak értelmében akkor tudja hitelesen
vállalni küldetését és eredményesen teljesíteni feladatát, ha önértelmezése és ennek
gyakorlati következményei érdekében megfelelő módon kommunikál.
Az értékeket tiszteletben tartó, egyenrangúságon alapuló kommunikáció „törékeny
nádszál”, ugyanakkor az identitásőrzés az értéktudatosítás, a hitelesség és a hosszabb távú
1758
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eredményesség nélkülözhetetlen feltétele. Égetően szükséges tehát az a kommunikatív
környezet és az a kommunikációs rendszer, ahol lehetőség nyílik a rendszeres vélemény- és
eszmecserére, a tapasztalatok megosztására, és el kell hárítani azokat az akadályokat, melyek
az értékeket tiszteletben tartó, egyenrangúságon alapuló kommunikációnak útjában állnak.
Fontos a Szervezet minden tagját képviselő fórum(ok) működése, ahol a kommunikáció jó
légkörben zajlik, melyek a szüntelen változás és reflexió energiaközpontjaiként, az igények
és a valóság állandó ütköztetésének műhelyeként működhetnek. Ne bürokratikus, ideológiai
felügyeleti, ne túlszabályozott szervek legyenek ezek a fórumok, hanem olyan intézményi
erőforrások, melyek a munkatársak képzelőerejét, kreativitását, spontaneitását szabadítják
fel, hozzák mozgásba és fogják egységbe, mert az említett nélkülözhetetlen kvalitásokat nem
lehet

hatalmi

parancsszóval

előteremteni,

ehhez

megfelelő

intézményi

fantázia,

kommunikáció szükségeltetik.
Kétségtelen, hogy globalizálódó világunkban egyre összetettebbé, bonyolultabbá
válnak a megoldandó feladatok, a mai kihívások többsége olyan partitúra, melyeket
zenekarra komponálnak, és igazán az a szervezet tud eredményes lenni, amely megtanult
kooperálni, csapatban gondolkodni és dolgozni, jól kommunikálni.
7.2. Koinónia és ökumenizmus
Koinónia1760 – egység az egyházzal
1995-ben Ausztriában tíz-tizennyolc éves fiatalok körében közvélemény-kutatást
végeztek. A feltett kérdés így szólt: „Mi jut elsőként eszedbe, ha a Caritasra gondolsz vagy
ha a Caritas szót hallod?” A Caritas ismertsége egészen jól szerepelt a statisztikai adatokban,
azonban a Caritast csak minden tizedik fiatal társította az egyházzal.1761 Lehet-e ebből az
eredményből azt a következtetést levonni, hogy a Caritas ezek szerint az egyház nélkül is
egészen jól megvan? Ennek következményei bizonyára végzetesek lennének mind az egyház,
mind pedig a Caritas számára.
2003-ban Németországban a McKinsey intézet végzett internetes véleménykutatást a
nyilvános intézmények iránti bizalomról több mint 350 000 ember megkérdezésével. Elég
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jelentős különbség mutatkozott a katolikus és evangélikus egyház, valamint azok
segélyszervezetei, a Caritas és a Diakonie között: míg az egyházak megítélése, imidzse
meglehetősen alacsony szinten mozgott, addig a két segélyszervezet iránti bizalom különösen
magas volt. Ebből a felmérésből az is kiviláglik, hogy az egyház és a Caritas összetartozása,
egysége a köztudatban homályosan él.1762
Romániában a felmérések eredményei (még) ennek ellenkezőjét mutatják,1763 mégis,
a kérdésfeltevésnek aktualitása van: szüksége van-e a Caritasnak az egyházra és az
egyháznak szüksége van-e a Caritasra?
Az egyház és a Caritas kapcsolatában feltehetjük a provokatív kérdést: mit jelent ez
az összetartozás, terhes örökséget vagy erőforrást? Az egyházat a közös hit, az evangélium
megélésének közös tapasztalata tartja össze, mely megértésre és megtérésre indít, mely
felszabadít és ismeretlen horizontokat tár elénk. Az evangélium és a jelenkor
konfrontációjának több színtere van és több szinten történik: a plébániai közösségben, a
liturgiában, a karitatív-diakóniai szolgálatban s ahol a keresztények Isten akaratát élik. A sok
kritika és nehézség ellenére nem volna szabad lebecsülni azt a rendkívüli erőfeszítést,
amellyel az egyház mint Isten népe korunkban is igyekszik előmozdítani a rendelkezésére
álló eszközökkel az emberiség javát és az egyén közösségi és személyes boldogulását. A
Caritas számára saját jövője szempontjából fontos annak őszinte tisztázása, hogy korlátként,
teherként vagy többlet-erőforrásként tapasztalja és éli meg a katolikus egyházhoz való
tartozását, a vele való közösséget. Az egyházhoz tartozás számára terhes kötelesség és az
egyházat úgy éli meg, mint felső ellenőrző hatóság, vagy képes az egyházhoz tartozásban
felismerni azt a spirituális erőforrást és intézményi tapasztalatot, mely táplálja, erősíti és
gazdagítja? Hisz a katolikus tradíció igen összetett, széles körű tapasztalatok birtokosa, közös
hitünk gazdag spirituális, rituális, elméleti, gyakorlati és társadalmi ismeretek hordozója,
melyek ismerete és gyakrolata serkenti a gondolkodást és kézenfekvő segítség bonyolult
világunkban.
Másrészről, a Caritas is az egyház számára létezésénél fogva kihívás és esély arra,
hogy Istentől kapott küldetését maradéktalanul teljesíthesse e világban. Ennek a feladatnak
pedig minden kétséget kizáróan csak akkor tud hitelesen megfelelni, ha küldetésének
diakóniai dimenziójáról, a felebaráti szeretet gyakorlásáról nem feledkezik meg. A karitatív
feladatok, a rászorulókért vállalt felelősség közösségteremtő erővel bírnak és olyan
embereket is elvezetnek az egyházba, akik amúgy kevésbé találnák meg az utat hozzá.
1762
1763

Neue Caritas 105. évf. 5. sz., 2004. március 11., 10–19.
TOMKA M., A legvallásosabb ország?, 76.
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Ökumenizmus – tevékeny párbeszéd
Az

ökumenizmus

vagy ökumenikus

mozgalom

gyűjtőfogalma

azoknak

a

törekvéseknek, melyek arra irányulnak, hogy a különböző felekezetekhez tartozó
keresztények az egységben ismét egymásra találjanak Jézus végakarata szerint.1764 A
kereszténység történelmében ez az egység sohasem volt problémamentes, az egyház kétezer
éves története során mindig voltak szakadások. Az ökumenikus mozgalom a huszadik
században kezdődött és a katolikus egyház részéről a II. Vatikáni Zsinaton „A keresztény
egységtörekvésről” szóló határozatban1765 nyer igazán elismerést. A zsinat világos eligazítást
ad, határozott felhívást tartalmaz, új alapelveket szögez le, hangsúlyozza, hogy nekünk kell
kezdeményeznünk, alakulnunk, hogy alkalmasak legyünk az ökumenikus munkára, mivel
csak így alakulhat ki és fejlődhet az egymás megismerését segítő párbeszéd. Az egység ügye
minden keresztény hívő gondja és szívügye kell hogy legyen, mert csak így győzhető le az
idők folyamán kialakult sok előítélet, kölcsönös ellenszenv, mely megosztja az egyházat és a
társadalmat. A zsinat arra bátorít, hogy minden keresztény hívő – katolikus és nem katolikus
– az egység munkálásában tevékenyen részt vegyen. Jóllehet az egység helyreállítása emberi
erőt és tehetséget meghaladó szent cél, ennek eredménye mégis sokban függ attól, hogy
engedelmesek és hűségesek leszünk-e Krisztus követésében. Az összefogás főleg a szociális
együttműködésben mutatkozzék meg, amely a kölcsönös megismerésnek, a párbeszéd
kialakulásának legegyszerűbb útja és leghatékonyabb módja, s ahol leginkább kifejeződik az,
hogy már mennyire egyek vagyunk: „Kölcsönösen megbecsülve egymást, közös
erőfeszítéssel tegyenek tanúságot reményükről, amely nem csal meg. Minthogy manapság
szociális téren széles körű együttműködés van kialakulóban, minden ember kivétel nélkül
hivatott a közös munkálkodásra, kiváltképpen az istenhívők, köztük is főleg a keresztények,
minthogy Krisztus neve ékesíti őket. A keresztények együttműködése életszerűen fejezi ki
azt a kapcsolatot, amely máris egyesíti őket… Működjenek együtt az emberi személy
méltóságának kellő megbecsülésében, a béke előmozdításában, az evangélium társadalmi
alkalmazásában és keresztény szellemben vigyék előbbre a tudományt meg a művészetet.
Orvosolják együttesen minden lehető eszközzel korunk nyomorúságait: az éhínséget és egyéb
csapásokat, az írástudatlanságot és a nyomort, a lakásínséget és a javak méltánytalan
megoszlását. Az ilyen együttmunkálkodás közben minden krisztushívő könnyűszerrel
1764

RAHNER, K.–VORGRIMLER, H., Teológiai Kisszótár, 534.
Határozat az ökumenizmusról „Unitatis Redintegratio”, in: CSERHÁTI J., dr.–FÁBIÁN Á., dr. (Szerk.), A II.
Vatikáni Zsinat tanítása, 391–404.
1765
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megmutathatja, hogyan lehet egymást jobban megismerni, többre becsülni: így készül a
keresztény egység útja.” (UR 12)
Románia, Erdély és a Szatmári Egyházmegye viszonylatában elmondható, hogy a
társadalmi, gazdasági és kulturális változások váratlanul érték az embereket és az egyházat.
A városiasodás, az iparosodás, a modernizáció és a globalizáció nemcsak hagyománybomlással jár, de a vallásosság visszaesését is hozza magával. Ezek a változások megrázzák
az ország társadalmát, benne az egyházat, és rengeteg új szociális gondot vetnek fel.
Kibontakozó modern világunkban országunknak és benne szűkebb pátriánknak egyedülálló
lehetősége lenne a gazdag kulturális hagyományok, a közismerten magas fokú vallásosság
megőrzésére, a szociális kihívások eredményesebb kezelésére egy tudatosan együttműködő,
ökumenikus szellemű társadalmi szerep- és feladatvállalás esetén. A kikerülhetetlen
változások közepette hagyományos értékeinket óvni és menteni, felkészülni közösen az új
kihívásokra, megkísérelni tudatosan kezelni a társadalmunkat alakító folyamatokat, a
személyes érettségre és felelősségre történő nevelés – ez minden, mikrotársadalmunkért,
polgártársainkért, közösségeinkért felelősséget vállaló személy és intézmény, nem
utolsósorban a keresztény egyházak felelőssége és kötelessége.
A Caritasban dolgozók nálunk eleve többnemzetiségű és többfelekezetű csoportot
alkotnak, így eleve a fentebb vázolt társadalmi folyamatok, feladatok kovászaivá,
katalizátoraivá válhatnak, az elvégzett szolgálatokon túl áldás forrásai lehetnek, egész
közvetlen környezetük számára.
7.3.

Szolidaritás és kooperáció

Szolidaritás – út, ami összeköt
Mindennapi beszédünkben gyakran használunk erkölcsi kifejezéseket, mint például
„jó és rossz”, „igazságos és igazságtalan”, „felelősség”, „bűn és bűntudat” stb. Ezeknek a
szavaknak a használatából is kitűnik, hogy van erkölcsi tudásunk, és ezt az érzéket másoknál
is feltételezzük. Az az ember, aki eljutott értelme használatára, tudatában van annak, hogy a
jót tennie és a rosszat pedig kerülnie kell. Működik bennünk egy belső „erkölcsi iránytű”, a
lelkiismeret,

mely

pontosabban

reagál

valamennyi

külső,

jogi

vagy

társadalmi

mechanizmusnál.
Isten az embert társadalmi lénynek teremtette és létezése kezdetétől beléoltotta a
társadalmi, szociális ösztönt, ezért a vallás nélkül nehéz elképzelni a kialakult társadalmi
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struktúrák igazolhatóságát. „Fără religie societatea nu se poate menţine sau, cel puţin, nu
poate progresa. Religia apare ca factor social primordial şi rolul ei în toate structurile
societăţii este de netăgăduit. Religia dă putere legilor…” „Fără religie nu putem concepe nici
moralitatea…” „Religia cimentează solidaritatea socială.”1766
A szociálietikai magatartás élettere és nélkülözhetetlen kerete a szabadság és
felelősség, és az ebből fakadó szolidaritás, mely adottság képzéssel és neveléssel fejleszthető.
A szolidaritás fogalma a szilárdít, erősít jelentésű „solido”1767 latin igéből képződött.
A szolidaritás-elv mint a keresztény társadalmi tanítás egyik alapkoncepciója már részletes
bemutatás tárgyát képezte a dolgozat 1.4. pontjában, ahol rámutattunk arra, hogy természete
szerint az ember a közösségre van utalva, általa valósítja meg önmagát, ezért a társadalom
kötelessége, hogy az egyént hivatása teljesítésében támogassa.
A társadalom és az állam igazságos rendje elsősorban a politika feladata, mely
kihívás megvalósítása nem csupán technikai, de etikai természetű, és ez az az érintkezési
pont, melyen a politika és a vallás találkozik. Az egyház és benne a Caritas tudatában van
annak, hogy nem elsődleges feladata az igazságosság és a belőle fakadó szolidaritás politikai
értelmű megvalósítása, de igenis akarja és tudja szolgálni és segíteni a lelkiismeret
formálását a maga lehetőségeivel és a rendelkezésére álló eszközökkel, elsősorban a nevelés
és etikai képzés útján hozzá akar járulni ahhoz, hogy az emberi személy méltóságán alapuló
igazságos és szolidáris társadalom megvalósuljon.
A tökéletes államrend, az igazságos társadalom megvalósulása utópia. Szenvedő,
segítségre szoruló, szeretetre éhező ember mindig lesz a világon, ezért a caritasra míg ember
él a földön, mindig szükség lesz. Nincs és nem is lehet olyan tökéletes társadalom, mely
mellőzni tudná a szubszidiaritás elvén szerveződő kezdeményezéseket, a szeretet
gyakorlását, a személyes odafordulást. És itt van a Caritas megkerülhetetlen és
nélkülözhetetlen szerepe, jelentősége, túlvilági küldetése és evilági hivatása. Ezt tükrözi a
Szatmári Caritas tizenöt éves fáradozása is, melynek részletes bemutatását a dolgozat 4. és 5.
fejezetében leírtuk.
A szolidáris képesség promoválása, tanítása, gyakorlatba ültetése, a szolidáris
tapasztalatok megosztása a szolidárisabb társadalom kialakításának céljából olyan nemes

1766

„Vallás nélkül a társadalom nem tarthatja fenn önmagát, vagy legalábbis nem fejlődhet. A vallás mint
elsődleges szociális tényező jelenik meg, és szerepe a társadalom valamennyi felépítésében tagadhatatlan. A
vallás adja a törvények erejét.” „Vallás nélkül nem tudjuk megfogalmazni az erkölcsösséget sem.” „A vallás
megszilárdítja a társadalmi szolidaritást.” POP, Gheorghe, Religia suport şi sens al existenţei, Cluj-Napoca
1996, 66, 69, 74.
1767
GYÖRKÖSY A. (Szerk.), Latin–Magyar szótár, 517.

463

feladat, melynek csak a szeretet leleményessége szabhat határt, s melyet a Caritas kiemelten
kezelhet a jövőben is.
A keleti tömb országai, s benne Románia is eddig azok közé az államok közé
tartozott, melyek fogadták és élvezhették a gazdagabb társadalmak szolidáris gondolkodásának és gyakorlatának áldásait. A 4.2.3. pontban bemutatott válságkezelő iroda érdekes
tapasztalata azonban azt a morális kötelességet vetíti előre, amelyben elérkezett az idő, hogy
a hazai Caritas-szervezetek a támogatottak sorából a támogatók oldalára átállva
megmérettessék magukat a nemzetközi szolidaritás porondján is.
Kooperáció – a szociális siker kulcsa
„Das Erlebnis des gemeinsamen Handelns in einer Gruppe von Menschen, die sich
gegenseitig unterstützen statt miteinander zu konkurrieren, kurz: Kooperation.”1768
A fenti megállapítás nem csupán csapatszinten, de nagyobb dimenzióban – regionális,
országos, nemzetközi szinten is – megállja a helyét. A jelentkező társadalmi, gazdasági,
szociális környezeti gondok mindinkább globális megoldások keresésére ösztönzik a
társadalmat, a felelősséghordozókat – benne az egyház, a Caritas képviselőit is. A sikeres
eredmény kulcsa pedig – egyházon belül és kívül egyaránt – csak az együttműködés, a
kooperáció lehet. A II. Vatikáni Zsinat – különösen a „Gaudium et Spes” lelkipásztori
konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról – nyomatékosan hangsúlyozza a párbeszéd,
az együttműködés fontosságát az emberarcú társadalom és a béke megőrzésének érdekében.
A különbségek ellenére, az emberiség egyetlen nagy családot alkot, melyet számtalan azonos
érdek köt össze. Mivel az egyház nem kötődik egyetlen fajhoz, osztályhoz, társadalmi,
gazdasági vagy politikai rendhez sem, sajátosan alkalmas arra, hogy a különböző fajú,
kultúrájú, hagyományú, életszínvonalú embereket és társadalmakat egybefogja, hogy a
sokrétű együttműködés alakításában összekötő szerepet vállaljon.
A Caritas nagy nemzetközi tapasztalatra tett szert a mögötte álló évszázad folyamán,
számtalan segélyakció, program bizonyította és bizonyítja kompetenciáját, élvonalba tartozó
szervezetként tartják nyilván a globális gondolkodást és együttműködést kereső és gyakorló
képessége miatt.

1768

„Egy embercsoport közös tevékenységének élménymegtapasztalása, hogy jobb egymást támogatni, mint
egymással konkurálni, eredményezi a kooperációt.” GILSDORF, Rüdiger–KISTNER, Günter, Kooperative
Abenteuerspiele, Kallmeyer, Seelze-Velber 1995, 13.
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A Szatmári Caritasnak sem kell szerénykednie e területen felmutatott eredményei
miatt.1769

Küldetésének

beteljesítése

érdekében

a

jövőben

sem

mondhat

le

a

partnerkapcsolatok prioritásként kezelt ápolásáról, az együttműködés lokális, regionális,
országos és nemzetközi bővítéséről. A Szervezet csak így lehet minden jóakaratú emberrel
kooperáló társ, igaz testvér a Nemzetközi Caritas-családban azokkal, akik az élet
civilizációját, a szeretet társadalmának építését tűzték ki célul.
Befejezésként

Márton

Áron

püspök

szavait

idézhetjük,

mivel

az

általa

megfogalmazott megállapítás hatványozottan érvényes az egyházi szeretetszolgálat
vonatkozásában: „Maga az Úr Jézus számtalanszor hangoztatja, hogy aki felebarátját nem
szereti, sorsát nem viseli szívén, nem szereti az Istent sem. Annyira megy ebben, hogy az
istenszeretet mértékéül a felebaráti szeretetet teszi.”1770

1769

Vö. 4.1.6. Partnerkapcsolatok (külföldi, belföldi – egyház, állami hatóságok, állami intézmények:
pszichiátria, börtön, árvaházak, öregotthonok, fogyatékosokkal foglalkozó intézmények, kórházak – civil
szektor)
1770
MÁRTON Á., Házasság, család, 164.
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Templomba jár:
hetente
havonta
Évente néhányszor
Ritkábban vagy soha

Erdély egyéb
részei

15-29 éves
katolikus
népességből

Felnőtt katolikus
népességből
Tudom, hogy Isten létezik, semmi
kétségem sincs efelől
Bár vannak bizonyos kétségeim, úgy
érzem, hiszek Istenben
Időnként hiszek Istenben,
időnként nem
Nem vagyok istenhívő, de hiszek egy
felsőbbrendű hatalomban
Nem tudom, hogy van-e Isten és nem
tudom, hogy ezt hogyan lehetne igazolni
Nem hiszek Istenben

Maros, Hargita,
Kovászna

Szatmár és
Máramaros

Erdély egyéb
részei

Maros, Hargita,
Kovászna

A következő kijelentések közül
véleményéhez az áll a
legközelebb, hogy…

Szatmár és
Máramaros

Felnőtt és fiatal katolikusok istenhit és a templombajárás szerinti megoszlása
Erdély három régiójában. Százalékban.
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A Római Katolikus Egyháznak az elmúlt 7-8 évben látott életével megelégedett
és elégedetlen katolikusok aránya, valamint e kettő különbsége
Erdély három régiójában. Százalékban.
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Centrul de Reabilitare
“Sf. Iosif" pentru copii
Satu Mare

Cãminul Sãptãmânal
pentru tineri
"Sf. Vincenþiu"
Homorodu de Jos

Centru de integrare prin
terapie ocupaþionalã
“Casa Perla”
Homorodu de Jos

Birou de Asistenþã ºi Consiliere
pentru persoane cu handicap
“BACH” Satu Mare

Grãdiniþa Specialã Caritas
Baia Mare

Grupã de Pregrãdiniþã
“Sf. Francisc de Assisi”
Baia Mare

Centrul Social Deschis
pentru Copiii Strãzii
“Sf. Francisc de Assisi”
Baia Mare

Grupa de Grãdiniþã
Socialã Caritas, Carei

Grãdiniþa Specialã Caritas
Carei

Grãdiniþa Socialã Caritas
Sâi

Grupa de Grãdiniþa Socialã
Caritas, Micula

Grupa de Grãdiniþa Socialã
Caritas, Rãteºti

Grupa de Grãdiniþã Socialã
Caritas, Apa

Grãdiniþa Socialã Caritas
Cidreag

Centrul de Zi Caritas
Stâna

Semiinternat Caritas
Petea

Grãdiniþa Socialã Caritas
Petea

Semiinternat Caritas
Turulung

Grãdiniþa Socialã Caritas
Turulung

Grãdiniþa Socialã Caritas
Livada

Semiinternat Caritas
Ardud

Grãdiniþa Socialã Caritas
Ardud

Grupa de Grãdiniþa Integratã
Caritas, Satu Mare

Grãdiniþa Socialã Caritas
Satu Mare

Centrul Social Deschis pt.
Copiii Strãzii “Casa Prieteniei”
Satu Mare

Programe destinate
Programe
persoanelor cu
socio - educaþionale
handicap
ptr. copii ºi tineri

Comisia Medicalã
Satu Mare

Farmacia Caritas
Satu Mare

Programe
socio - medicale

Centrul de îngrijire Medicalã
Cantina Socialã Caritas
ºi Asistenþã Socialã
pentru
vârstnici,
Baia
Mare
la Domiciliu
“Sf.
Ana"
Viºeu de Sus

Centrul de Îngrijire Medicalã
ºi Asistenþã Socialã
la Domiciliu "Sf. Carol"
Sighetu Marmaþiei

Club pentru vârstnici,
Sighetu Marmaþiei

Centrul de Îngrijire Medicalã
ºi Asistenþã Socialã
la Domiciliu “Sf. Varvara"
Baia Mare

Cantina Socialã Caritas
pentru vârstnici, Baia Mare

Club pentru vârstnici
Baia Mare

Club pentru vârstnici
“Sf.Francisc de Assisi”
Baia Mare

Centrul de zi
pentru vârstnici, Baia Mare

Centrul de Îngrijire Medicalã
ºi Asistenþã Socialã
la Domiciliu “Sf. Elisabeta"
Petreºti

Centrul de Îngrijire Medicalã
ºi Asistenþã Socialã
la Domiciliu “Sf. Terezia"
Carei

Cantina Socialã Caritas
pentru vârstnici, Carei

Club pentru vârstnici
Carei

Club pentru vârstnici
Turulung

Centrul de Îngrijire Medicalã
ºi Asistenþã Socialã
la Domiciliu "Kiwanis"
Homorodu de Jos

Centrul de Îngrijire Medicalã
ºi Asistenþã Socialã
la Domiciliu "Sf. Maria"
Ardud

Cãminul de Zi "Sf. Iacob"
pentru vârstnici, Satu Mare

Centrul de Îngrijire Medicalã
ºi Asistenþã Socialã la
Domiciliu "Sf. Hildegarda"
Satu Mare

Punct de distribuire
de ajutoare
Viºeu de Sus

Punct de distribuire
de ajutoare
Sighetu Marmaþiei

Birou de Consiliere ºi
Asistenþã Socialã
“Sf. Francisc de Assisi”
Baia Mare

Punct de distribuire
de ajutoare
Carei

Punct de distribuire
de ajutoare
Turulung

Punct de distribuire
de ajutoare
Sâi

Punct de distribuire
de ajutoare
Ardud

Programe pentru ajutoare de
urgenþã în cazul unor
catastrofe, calamitãþi

Birou de coordonare al
programelor pentru rromi

Punct de distribuire
de ajutoare
Satu Mare

Centrul de Zi "Speranþa"
pentru vârstnici
Satu Mare
Cantina Socialã Caritas
pentru vârstnici, Satu Mare

Programe
socio-caritative

Programe destinate
persoanelor
în vârstã

Domeniul serviciilor sociale

Episcopia romano-catolicã
Satu Mare

Refugiu pentru Femei
Agresate
Satu Mare

Program de prevenire
a consumului de droguri
Satu Mare

Birou de Consiliere pentru
Familii
Satu Mare

Programe
destinate familiilor

Birou de coordonare
pentru voluntari

Resurse umane

Personal-salarizare

Serviciul de
Management Resurse Umane

Consiliul director

Adunarea Generalã

Birou punct de lucru
Viºeu de Sus

Birou punct de lucru
Sighetu Marmaþiei

Secretariat
Punct de lucru
Baia Mare

Birou punct de lucru
Baia Mare

Secretariat
Punct de lucru
Carei

Birou punct de lucru
Carei

Birou de fundraising
Satu Mare

Birou de relaþii cu autoritãþile
Satu Mare

Birou mass-media
Satu Mare

Secretariat
Satu Mare

Birou de informaþii
Satu Mare

Serviciul de Relaþii
Publice

Contabilitate
Caserie
Viºeu
Viºeu de
de Sus
Sus

Caserie
Sighetu Marmaþiei

Caserie
Baia Mare

Contabilitate
Baia Mare

Caserie
Carei

Contabilitate
Carei

Caserie
Satu Mare

Contabilitate
Satu Mare

Serviciul
financiar-contabil

Transport propriu intern
Viºeu de Sus

Transport propriu intern
Baia Mare

Transport propriu intern
Carei

Serviciul de
ordine ºi siguranþã

Atelier de reparaþii ºi
transport propriu intern
Satu Mare

Serviciul
transport

Depozit Viºeu de Sus

Depozit Baia Mare

Depozit Cãpleni

Depozit Carei

Depozit nr.2
Satu Mare

Depozitul nr. 1
Satu Mare

Birou relaþii externe ºi
aprovizionare
Satu Mare

Serviciul
Aprovizionare
Valorificare

Zona Viºeu de Sus

Zona Sighetu Marmaþiei

Zona Baia Mare

Zona Carei

Zona Satu Mare

Legendã

Serviciul
informatic

Asociaþia
Organizatia Caritas
Satu Mare

Domeniul economico - administrativ de deservire a serviciilor sociale

Cenzori

A Szatmári Caritas személyzeti struktúrája 2005. január 31-én
Szerződéstípus

Felsőfokú
végzettség

PosztAlmérnök

liceális

Középfokú

Szakiskola

Általános
iskola

Összesen

8 órás

40

4

39

68

18

8

177

4 órás

13

1

3

7

4

1

29

2 órás

12

1

1

3

2

2

21

Összesen

65

6

43

78

24

11

227

Szakmák szerinti lebontás:

Betöltött főbb állások szerinti lebontás:

pszichológus

7

területi vezető

6

teológus

7

projektvezető

10

jogász

3

programkoordinátor

5

gazdasági tanácsadó

1

részlegvezető

4

biológus

1

munkapontvezető

4

szociálpszichopedagógus

3

orvosi asszisztens

21

mérnök

9

szociális asszisztens

14

közgazdász

6

szociálpedagógus

11

számítástechnikai mérnök 1

szakács

6

pszichopedagógus

6

számítógépkezelő

2

orvos

4

számlázó

4

mozgásterapeuta

3

betegápoló

12

gyógyszerész

1

szociális irodafelelős

7

matematikus

2

ápolónő

2

szociális asszisztens

5

kiképző-instruktor

10

geológus

1

orvosi tanácsadó

2

tanár

4

autószerelő

6

újságíró

1

gépkocsivezető

7

raktárfőnök

4

osztályozó

6

kezelő

5

A 227 alkalmazottnál az átlagéletkor 35 év:
- 142 női alkalmazott – átlagéletkor 33 év
- 85 férfi alkalmazott – átlagéletkor 38 év
477

Kimutatás a Szatmári Caritas keretében tartott képzésekről 2000-2004 között
Sorsz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Év

Az intézmény, melyben
a képzésre sor került
Szatmári Caritas
Szervezet
Szatmári Caritas
Szervezet
Szatmári Caritas
Szervezet
Szatmári Caritas
Szervezet
Szatmári Caritas
Szervezet
Szatmári Caritas
Szervezet
Szatmári Caritas
Szervezet
Szatmári Caritas
Szervezet
Szatmári Caritas
Szervezet
Szatmári Caritas
Szervezet
FRCCF
FRCCF
CREST
CREST
CREST
CREST
CREST
CREST
CREST
OAR (Opportunity
Associates Romania)
OAR
OAR
OAR
OAR

Terület

Képzett
személyek
száma
2000 2001 2002 2003 2004

Német nyelv
+

+

+

52

+

+

+

45

+

19

+

42

Angol nyelv
Önkéntesek menedzsmentje
Eredmények kiértékelése
Humán-spirituális találkozók
(csoportonként)
„Értük” Projekt: viselkedési zavarok

+

+

+

+

+

+

+

568
38

„Értük” Projekt: logopédiai kurzus
„Értük” Projekt: fogyatékkal élő és
krónikus beteg gyermekek

+

22

+

20

+

39

+

9

+

11

+

12

+

16

+

32

„Integretto” Projekt
Szociális gondozók továbbképző
tanfolyama
„Értük” Projekt: A család szerepe és
fontossága a gyermek fejlődésében
Konfliktusmegoldás
Problémamegoldás
Kommunikáció
+
Önkéntesek menedzsmentje
+

+

5

+

+

42

Számítógépes ismeretek tökéletesítése
Társadalmi piackutatás
+

+

12

+

+

26

+

+

8

+

6

+

3

+

11

+

1

+

2

Idő-menedzsment
Támogatási kérvények írása
Önkéntesek menedzsmentje
Pénzalapok megszerzése
Projekt-menedzsment
+
Kommunikáció
Konfliktusok alkuja

478

25
26
27
Sorsz.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

OAR
OAR
OAR

Pénzügyi menedzsment

OAR
OAR
Wolfenbütteli
Pszichopedagógusok
Szövetsége
Budapesti
Tudományegyetem
Bukaresti Caritas
Innsbrucki Caritas
Innsbrucki Caritas
Budapesti Pető Intézet
Gecse Dániel
Alapítvány
„Bálint” Alapítvány
Debreceni SOFT
Alapítvány
INTEPNet Coop
INTEPNet Coop
INTEPNet Coop
INTEPNet Coop
INTEPNet Coop
INTEPNet Coop
INTEPNet Coop
Kolozsvári Artemis
Alapítvány
„Pszichoterapeuta
Csoport” Szövetség
Soft Tulip Alapítvány,
Open Ankh

9

+

+

4

+

+

6

Szervezkedési kultúra
Képzett
személyek
száma
2000 2001 2002 2003 2004
Év

Az intézmény, melyben
a képzésre sor került
OAR

+
Stratégiai terv

Terület
Szolgáltatások minőségének biztosítása

+

8

+

+

8

+

+

24

+

+

1

+

2

Humán erőforrás menedszmentje
Új lehetőségek a képzőművészeti
tevékenységben
Szakképzés munkapszichológiában és –
szervezésben
A gyermekek és az agresszivitás –
tanfolyam
A romák – egy lenézett (????utitata)
kisebbség – tanfolyam
Továbbképző óvónők számára

+

1

+
Konduktív terápia fogyatékkal élő
gyermekeknek
Kurzus a korai rehabilitációba való
bevezetésről
Pszichodráma-tanfolyam

+

6
2

+

2

+

1

+

2

Értelemfejlesztő gyermekgyógyászat
Rosszindulatú betegségek gyermekeknél
+
A civil társadalom szerepe a fogyatékkal
élők ellátásában
A fogyatékosság működésének
értékelése
Neurológia/Szem-ideggyógyászat

+

2
+

1

+

12

+

2

+

1

+

2

+

3

+

8

+

1

+

2

+

5

Hálózatszervezés
Megelőzés
Együttműködés az egyenlőségért
A családban erőszakot szenvedettek
tanácsadóinak képzése
Csoportdinamika
A többrendű fogyatékkal élők
érzékszervi zavarai
Értelmi fejlődési neurológia
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50
51
52
53
54
Sorsz.

55

56
57
58
59
60
61

Csecsemőneuropszichiátria
Szeben, Müncheni
Gyermekközpont
ISTPH Szatmárnémeti
ISJSM
ISJSM+ Szatmári
Caritas
DSP Szatmárnémeti

A fogyatékkal élők integrálódása és
szakmai foglalkoztatása

CCR
MEC

+

5

+

+

+

99

Tanfolyam a beteg otthoni kezeléséről
+

9

+

1

Pszichodráma
Képzett
személyek
száma
2000 2001 2002 2003 2004
Év

Terület

A szociális gondozó szolgálatának
Pszichodráma Társaság, szabványosítása az emberkereskedelem
áldozatainak újraintegrálódása
Moreno
érdekében
A pszichológiai tanácsadás és gondozás
szabványosítása az emberkereskedők
OIM Bukarest
áldozatainak menhelyén

DCV Freiburg
(Deutsche Caritas
Verband)
PRIMERO Szövetség,
Nagybánya

1

Óvónőtábor

Az intézmény, melyben
a képzésre sor került

OIM Bukarest

+
Alakító pedagógus-képesítési tanfolyam

Tanfolyam a CIMAS sokszorosítói
számára
Közösségi gondozók kurzusa

+

4

+

4
+

+

2

+

2

+

2

+

1

+

7

+

13

+

1

Országos CIMAS-találkozó
A korai évek projektjeinek metódusai
Drogprevenció
A román kultúrája és szokásai

62
Konferencia gyermekeknek
63
64
65
66
67
68

Szexuális nevelés fejlődésben
Training Magyarország
visszamaradt fiataloknak
A minőségek és projektek
CREST
menedzsmentje
Projektek, partnerségek – törvényes
World Vision
keretek
Eseti menedzsment
Prosocial
Pro Vocaţia

+

4

+

4

+

1

+

1

+

1

Kiértékelők előkészítő tanfolyama
Protokoll-tanfolyam

69
70

Caritas Konföderáció
Debrecen

Konferencia: A civil szféra minőségi
menedzsmentje
Foglalkozás a családdal

71

+

5

+

4

+

2

+

2

Megkülönböztetett foglalkozás
72
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Munkaeszközök
73

+

2

74

Tapasztalatcsere Magyarországon a petei kollégák számára

+

5

75

Tapasztalatcsere Innsbruckban

+

2

76

Tapasztalatcsere Kolozsváron – a Barátság Háza dolgozóival

+

6

77

Pszichodráma

+

1

78

Családterápia
Megelőzés és tanácsadás a
drogfogyasztás területén

+

3

+

1

79

Caritas Konföderáció

Összesen

481

1351
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DEUTSCHER CARITASVERBAND, Menschlichkeit als Spiritualität. Georg Hüssler zum 85.
Geburtstag, Herder, 2006.
Die

Caritas

im

Jugendsegment.

Ergebnisse

einer

statistichen

repräsentativen

Jugenduntersuchung, Market-Institut, Linz 1995.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM, 7/2003.05.23. számú működési engedély.
Együtt a minőség útján – Egy minőségbiztosítási rendszer bevezetése a Szatmárnémeti
Caritas szervezetnél, Szatmári Caritas Szervezet, 2006. május 1.
Figyelő, A Szatmárnémeti Caritas Szervezet stratégiai tervének információs hírlevele, 2005,
1–2. sz.
Ghid practic privind abordarea educaţională a copiilor şi tinerilor romi, Organizaţia Caritas
Satu Mare, Fundaţia Principesa Margareta a României, é. n.
Globalising Solidarity, Caritas Internationalis Activities Report 2003-2007, Roma 2007.
Guvernul României, Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE,
Programul Consolidarea Societăţii Civile în România, Componenta 1 – Dezvoltarea
Sectorului ONG, Cerere de Finanţare Linia de buget: PHARE 2003/005-551.01.05/01,
Numele solicitantului: Organizaţia Caritas Satu Mare.
HACKL, Thomas, A szeretet kalandja, Szatmári Caritas Szervezet, 1994.
HACKL, Thomas, Bericht über die Eindrücke während der Reise, Confederatia Caritas
Romania, Bucuresti 2006.
HOMORÓDI HELYI TANÁCS, 149/2002.02.05. számú egyezmény.
Hotărârile Consiliului Local Satu Mare nr. 32/61/26.10.2000; 83/31.10.2002.
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Intercaritas (a Caritas Internationalis értesítője), Róma 1966. márc.–ápr., máj.–aug.
Intercaritas, 1970, jan.–márc., 13.
INTERNATIONAL SOFT FEDERATION, Társulási szerződés, 02.17. sz. iktatószám.
Jegyzőkönyv a Romániai Caritas Konföderáció létrehozásáról, Iasi 1993.
Leitbild der Caritas Innsbruck 1995.
MÁRAMAROS

MEGYEI

TANFELÜGYELŐSÉG,

3510/2002.08.30

számú

együttműködési

protokoll.
MÁRAMAROSSZIGETI POLGÁRMESTERI HIVATAL, 16/2000.03.23. számú bérleti szerződés.
MEZŐPETRI POLGÁRMESTERI HIVATAL, 1431/2002.10.25. számú bérleti szerződés.
MEZŐPETRI POLGÁRMESTERI HIVATAL, 888/2003.03.24. számú együttműködési egyezmény.
MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM, 1207/2002.10.09. számú közlemény.
NAGYBÁNYAI MEGYEI KÓRHÁZ, 3/2000.01.03. számú partnerségi egyezmény.
NAGYBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL, 17176/1998.10.14. számú partnerségi egyezmény.
NAGYKÁROLYI HELYI TANÁCS, 9/2002.02.01. számú partnerségi egyezmény.
NEMZETKÖZI SOFT SZÖVETSÉG, HOLLANDIA,02-17/2002.07.17. számú tagfelvételi bejegyzés.
OFICIUL

DE

STAT

PENTRU INVENTII SI

MARCI, Certificat de Inregistrare Marca Nr. 46720.

Titular Confederatia Caritas Romania, 13.06.2001., Romania.
ÖNKÉNTES KÖZPONTOK ORSZÁGOS HÁLÓZATA, Scrisoare de aprobare (1/23.07.2002).
Politica de calitate a Organizatiei Caritas Satu Mare, Phare 2003, Programul Consolidarea
Societatii Civile, Componenta I. – Dezvoltarea sectorului ONG, Editat de Organizaţia Caritas
Satu Mare, septembrie 2006.
Programul Dezvoltarea Societăţii Civile 2000 Componenţa 3 – Dezvoltarea Sectorului ONG,
Cerere de Finanţare, Ministerul Finanţelor Publice – Oficiul de Contractare şi Plăţi Phare.
PUSZTADARÓCI HELYI TANÁCS,35/2000.11.30 számú partnerségi szerződés.
Reforma sistemului de sănătate, Interviu cu dr. Láng László, in: Raport anual 2001 Caritas
Satu Mare, XI.
ROMÁNIA

KORMÁNYA

-

ÁLLAMTITKÁRSÁG

A

FOGYATÉKOSSÁGGAL

ÉLŐKÉRT,

A

FOGYATÉKOSSÁGGAL

ÉLŐKÉRT,

10867/2000.01.03. számú közlemény.
ROMÁNIA

KORMÁNYA

-

ÁLLAMTITKÁRSÁG

172/2000.01.18. számú partnerségi szerződés.
ROMÁNIAI CARITAS KONFÖDERÁCIÓ, DCV, 537-022/1999. számú partnerségi szerződés.
ROMÁNIAI ORVOSI KAMARA, 76/2000.01.26. számú közlemény.
SÁRKÖZÚJLAKI HELYI TANÁCS, 33/2001.07.12. számú partnerségi szerződés.
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SEGÍTŐ JOBB – EGÉSZSÉGÜGYI-HUMANITÁRIUS ALAPÍTVÁNY,

1/2000.09.21.

számú

közreműködési körlevél.
SZAKASZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 29/1999.05.06. számú egyezmény.
SZATMÁR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG, 42/2001.03.26. számú partnerségi
egyezmény.
SZATMÁR MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG, 542/2000.09.15. számú partnerségi egyezmény.
SZATMÁR MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG, 7417/2002.09.24. számú együttműködési protokoll.
SZATMÁR MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG,675/2002.08.01. számú együttműködési szerződés.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Jegyzőkönyv, 1997. február 7., a megbeszélés tárgya a
Pékség tevékenysége.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, A Szatmárnémeti Caritas Jövőképe, Szatmárnémeti 2002.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, A Szervezet ismertségének és imázsának felmérésére
használt kérdőív, 1998.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Arról ábrándozom, hogy köztetek élek! Uniunea Europeana,
Program finantat de Phare Access, szórólap, 2002 augusztus.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Bemutatkozó, Szervezetünk és tevékenységei, szórólap,
Szatmárnémeti, 1997 március.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Cerere de aderare (4/19.07.2002).
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Dokumentáció a közhasznú szervezetté nyilvánítás
érdekében, 2003.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Fişa postului, munkaköri leírások.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Haus der Freundschaft, Projektbeschreibung 2001.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Imagini 2005 Tükörkép, Raportul de activitate a Centrului
de Voluntariat Caritas Satu Mare – A Szatmárnémeti Caritas Önkéntes Központ éves
jelentése, 2005.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Jahresbericht 1997–2005, Organizaţia Caritas Satu Mare.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Jegyzőkönyv 1997. február 7., a megbeszélés tárgya a
mezőgazdasági tevékenység.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Kérdőív a Szent Jakab Idősnapközi szolgáltatásairól.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, KÉRVÉNY, 335446/22.07.2003-as iktatószám.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Kimutatás az önkéntesek számáról 2000–2005 között, 2005.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Könyvelőségi kimutatás, 2004.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Médiatevékenységi tervek, 1997.
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SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Önkéntesek kézikönyve, Uniunea Europeană, Program
finanţat de PHARE, 2003.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Önkéntesek szerződése, 2003.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Proiectele Organizatiei Caritas Satu Mare 1996.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektantrag, „Für eine Zukunft ohne Gewalt” –
Programm zur Betreuung von Kindern, die Opfer von Gewalt in der Familie wurden.
2004.02.05.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Projektbeschreibung 1993, 2000, 2001, 2002, 2004.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raport anual, 1997–2005, Organizaţia Caritas Satu Mare.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Raza sperantei - Gala de binefacere pentru ajutorarea
copiilor suferinzi de boli maligne – szórólap.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Regulament de Ordine Interioara, 1998.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Regulament de organizare şi funcţionare al Organizaţiei
Caritas Satu Mare, 2002.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Regulamentul de formare profesională a Organizaţiei
Caritas Satu Mare (Képzési szabályzat), Satu Mare 2004.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Regulamenul Biroului de Presa, 1997.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Reha-képzések, 2004.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Rromii din judeţul Satu Mare — un studiu social,
Organizaţia Caritas Satu Mare, Satu Mare 2001.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Spirituális találkozók szabályzata,2004.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Stratégiai terv 2005.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Stratégiai terv1999.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Szent Jakab idősnapközi, ismertető lap 1999.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, SZOCIÁLIS ÓVODA, A 2003-2004-es iskolai év sajátos
tevékenységei, Munkaeszközök és anyagok.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Toborzási folyamat leírása, 2001.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Útban az idősekhez, Caritas Satu Mare, é. n.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Válsághelyzeteket kezelő iroda szabályzata, 1998.
SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET, Wirtschaftstätigkeit der Caritas, Satu Mare 1997.
SZATMÁRNÉMETI TESTI FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZÖVETSÉGE, 330/2002.03.28. számú
partnerségi szerződés.
SZATMÁRNÉMETI VÁROSI TANÁCS, 15671/1999.09.29. számú partnerségi szerződés.
SZATMÁRNÉMETI VÁROSI TANÁCS, 20406/2000.12.05. számú partnerségi szerződés.
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SZATMÁRNÉMETI VÁROSI TANÁCS, 51/2001.09.20 számú együttműködési protokoll.
SZOKONDI HELYI TANÁCS, 99/2002.01.29 számú partnerségi szerződés.
The Caritas Partnership - Guiding Principle,s Roma 2003.
The Strategic Plan of Caritas Internationalis, Roma 2002.
Törvényszéki bejegyzés, 144/1990 június 27, a Szervezet hivatalos bejegyzése a Szatmári
Törvényszéken.
TÚRTEREBESI HELYI TANÁCS, 22/2001.07.13. számú partnerségi szerződés.
TÚRTEREBESI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA, 29/2000.09.25. számú partnerségi egyezmény.
VEREIN AKTION KLEINER PRINZ, INTERNATIONALE HILFE

FÜR

KINDER

IN

NOTE.V.,

WARENDORF, 2001.11.13., együttműködési szerződés.
Working for Reconciliation: A Caritas Handbook, Roma 2001.
C – Plébániai levéltárak iratai
Historia Domus, Krasznabélteki Plébánia
Historia Domus, Szakaszi Plébánia
Historia Domus, Túrterebesi Plébánia

2. Speciális dokumentumok
A – Egyházi dokumentumok
Pápai megnyilatkozások:
BENEDICT XVI. (XVI. BENEDEK) Deus caritas est kezdetű enciklikája a püspököknek, a
papoknak és diákonusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőnek a
keresztény szeretetről, Szent István Társulat, Budapest 2006.
Communio et Progressio (CP, 1971), in: SZOCIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ PÁPAI TANÁCSA,
Egyházi megnyilatkozások a médiáról, Magyar Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Irodája, Budapest 1997.
Igazságosabb és testvériesebb világot! A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez
és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról, Magyar Katolikus Püspöki Kar,
Budapest 1996.
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JOANNES PAULUS II (II. JÁNOS PÁL), Centesimus Annus, in: TOMKA M.–GOJÁK J. (Szerk.), Az
Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, Budapest é.n.
JOANNES PAULUS II (II. JÁNOS PÁL), Familiaris Consortio, a hivatalos latin szövegből
fordította dr. DIÓS István, Szent István Társulat, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója,
Budapest 1982.
JOANNES PAULUS II (II. JÁNOS PÁL), Laborem Exercens, in: TOMKA Miklós–GOJÁK János
(Szerk.), Az Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, Budapest é.n.
JOANNES PAULUS II (II. JÁNOS PÁL), Sollicitudo rei Socialis, in: TOMKA Miklós–GOJÁK János
(Szerk.), Az Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, Budapest é.n.
JOANNES XXIII. (XXIII. JÁNOS), Mater et Magistra, in: TOMKA Miklós–GOJÁK János
(Szerk.), Az Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, Budapest é.n.
JOANNES XXIII. (XXIII. JÁNOS), Pacem in Terris, in: TOMKA Miklós–GOJÁK János (Szerk.),
Az Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, Budapest é.n.
LEO XIII. (XIII. LEÓ

PÁPA),

Rerum Novarum, körlevél a munkások helyzetéről, in: GOJÁK

János (Szerk.), A társadalom keresztény alapjai, Kereszténydemokrata Néppárt, Budapest
1991. (Ford. DÉR Katalin)
PAULUS VI. (VI. PÁL), Octogesima Adveniens, in: TOMKA Miklós–GOJÁK János (Szerk.), Az
Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, Budapest é.n.
PAULUS VI. (VI. PÁL), Populorum Progressio, in: TOMKA Miklós–GOJÁK János (Szerk.), Az
Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, Budapest é.n.
PIUS XI, (XI. PIUSZ), Litt. Enc. Mit brennender Sorge, 193z. IV. 10., in: AAS (Acta
Apostolicae Sedis, Commentarium officiale, Romae, 1909. skk.) 29 (1937).
PIUS XI. (XI. PIUSZ), Non abbiamo bisogno, Mit brennender Sorge, Divini Redemporis, in:
ZSIGMOND László, Politikai és szociális enciklikák, ELTE, Budapest 1970.
PIUS XI. (XI. PIUSZ), Quadragesimo anno, in: TOMKA Miklós–GOJÁK János (Szerk.), Az
Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, Budapest é.n.
Zsinati dokumentumok
Ad Gentes, in: CSERHÁTI József, dr.–FÁBIÁN Árpád, dr. (Szerk.), A II. Vatikáni Zsinat
Tanítása, Szent István Társulat, Budapest 1975.
Apostolicam Actuositatem, in: CSERHÁTI József, dr.–FÁBIÁN Árpád, dr. (Szerk.), A II.
Vatikáni Zsinat Tanítása, Szent István Társulat, Budapest 1975.
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Christus Dominus, in: CSERHÁTI József, dr.–FÁBIÁN Árpád, dr. (Szerk.), A II. Vatikáni Zsinat
Tanítása, Szent István Társulat, Budapest 1975.
Gaudium et Spes, in: CSERHÁTI József, dr.–FÁBIÁN Árpád, dr. (Szerk.), A II. Vatikáni Zsinat
tanítása, Szent István Társulat, Budapest 1975.
Lumen Gentium, in: CSERHÁTI József, dr.–FÁBIÁN Árpád, dr. (Szerk.), A II. Vatikáni Zsinat
Tanítása, Szent István Társulat, Budapest 1975.
Orientalium Ecclesiarum, in: CSERHÁTI József, dr.–FÁBIÁN Árpád, dr. (Szerk.),

A II.

Vatikáni Zsinat tanítása, Budapest 1975.
Perfectae Caritatis, in: CSERHÁTI József, dr.–FÁBIÁN Árpád, dr. (Szerk.), A II. Vatikáni
Zsinat tanítása, Szent István Társulat, Budapest 1975.
Presbyterorum Ordinis, in: CSERHÁTI József, dr.–FÁBIÁN Árpád, dr. (Szerk.), A II. Vatikáni
Zsinat Tanítása, Szent István Társulat, Budapest 1975.
B – Állami dokumentumok
195-ös sz. Törvény, elfogadva 2001. április 20-án, megjelent a 206. sz. Hivatalos Közlönyben
2001. április 24-én, kiegészítve és módosítva 2002. augusztus 22-én az 58-as sz. Sürgősségi
Rendelettel, módosítva 2002. november 19-én a 629-es sz. Törvénnyel, mely megjelent a
848-assz. Hivatalos Közlönyben 2002. november 25-én.
Anexa nr. 2. la Ordinul nr. 115/09.04.2003. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Anuarul statistic al României (Románia statisztikai évkönyve), Bucuresti 1994–1998.
AUTORITATEA NAŢIONALĂ

PENTRU

PERSOANE

CU

HANDICAP (ANPH), Statistici, Bucuresti

1992.
Centrul pentru Studii Politice şi Analiză Comparativă Pentru o democraţie transetnică în
România, 1996, „CSPAC proiect: Conectarea ofertei politice la aşteptările populaţiei; 23-B
doszár; sajtószemelvény” , kézirat, Jakabffy Elemér Alapítvány, leltári sz.: K462.
Constitutia Republicii Populare Romane. Emitent: Marea Adunare Nationala. Publicat in:
Monitorul Oficial nr. 87 bis din 13 13 aprilie 1948.
Constitutia României, C. H. Beck, Bucureşti 2004.
Contract de furnizare nr. 901/14.02.2005 de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu,
părţile contractante: Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare, Organizaţia Caritas Satu
Mare; Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, Organizaţia Caritas Satu Mare.
Convenţia nr. 138/1973 privind vârsta minima de încadrare în muncă, Decret Nr. 83 din 23
iulie 1975 privind ratificarea unor conventii ale Organizatiei Internationale a Muncii Emitent:
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Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania. Publicat in: Buletinul Oficial Nr. 86 din 2
august 1975. pct. 8.
Decizia Civila nr. 1484/1993, Curtea de Apel Bucuresti, sectia a III-a civila; autorizat de
catre Ministerul Justitiei cu nr. 11/21.083/1993.
Decret Nr. 177 din 4 august 1948 pentru regimul general al cultelor religioase. Emitent:
Ministrul Cultelor. Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 178 din 4. august 1948.
Hotărâre nr. 206 din 25 martie 1999 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe.
Emitent: Parlamentul. Publicat în Monitorul Oficial nr. 654 din 31 decembrie 1999.
Hotarare nr. 604 din 6 octombrie 1997 privind criteriile si procedurile de autorizare a
organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului. Emitent:
Guvernul. Publicat in Monitorul Oficial nr. 280 din 16 octombrie 1997.
Hotărâre nr. 800 din 30 septembrie 199 privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea
criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate
juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Emitent: Guvernul.
Publicat în Monitorul Oficial nr. 488 din 11 octombrie 1999.
Hotărâre nr. 831 din 13 decembrie 1991 privind abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniştri
nr. 810 din 29 iulie 1949, Guvernul României, in: Monitorul Oficial nr. 259 din 20.
decembrie 1991.
Hotărârea GuvernuluiRomâniei nr. 4. din 8 ianuarie 1992 privind regimul unor bunuri
provenite din ajutoare şi donaţii cu caracter umanitar. Publicată în M. Of. Nr. 13 din 5
februarie 1992.
KULTUSZMINISZTÉRIUM, 876 Cab./1948. számú miniszteri leirat Scheffler János püspökhöz.
Lege 47. din 8 martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala. Emitent:
Parlamentul. Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 239din 16/03/2006.
Lege nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice Emitent:
Parlamentul. Publicat in: Momitorul Oficial nr. 104 din 9 martie 2000; Hotărâre nr. 886 din 5
octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor
vârstnice. Emitent: Guvernul. Publicat în Monitorul Oficial nr. 507 din 16 octombire 2000.
Lege nr. 18 din 19 februarie 1991. Legea fondului funciar. Emitent: Parlamentul. Publicat în
Monitorul Oficial nr. 37 din 20 februarie 1991.
Lege nr. 18 din 27 septembrie 1990 (republicata) pentru ratificarea Conventiei cu privire la
drepturile copilului. Emitent: Parlamentul. Publicat in: Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie
2001.
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Lege nr. 18 din 27 septembrie 1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile
copilului Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 13 iunie 2001.
Lege nr. 195 din 20 aprilie 2001 (republicată) Legea voluntariatului Emitent: Parlamentul.
Publicat în Monitorul Oficial nr. 276 din 25 aprilie 2007, Cap. II. Art. 16.
Lege nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social. Emitent: Parlamentul.
Publicat în Monitorul Oficial nr. 363 din 17 decembrie 1997.
Lege nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social. Emitent: Parlamentul.
Publicat în Monitorul Oficial nr. 363 din 17 decembrie 1997.
Lege nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru persoane juridice (Asociaţii) şi fundaţii. Emitent:
Parlamentul. Publicat în Monitorul Oficial nr. 27. din februarie 1924.
Lege nr. 215. din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală. Emitent: Parlamentul.
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Caritas als Hinwendung zu den notleidenden gläubigen Brüdern und Schwestern und
Nächsten gehört neben der Verkündung des Wort Gottes und der Sakramentsausteilung zu
den grundlegenden Funktionen und Aufgaben der Kirche.
Der Aufruf Jesu zur Nächstenliebe spricht zunächst die einzelnen Christen an, aber
von Anfang an interpretierte die Kirche diesen Aufruf auch als eine Aufgabe der Gemeinde,
also einen Auftrag zur organisierten Caritas.
Liebe/Caritas – wird immer nötig sein, auch in der gerechtesten Gesellschaft. Es gibt
keine so gerechte Staatsordnung, in der der Dienst der Liebe überflüssig sein könnte.
Das Christentum ist im wesentlichen eine Gemeinschaftsreligion, Christi Nachfolge
ist nicht eine Privatangelegenheit, da es laut dem als Grundstein geltenden Hauptgebot des
Evangeliums keine Gottesliebe ohne Nächstenliebe gibt.
Das glaubwürdige Christenleben fordert, dass jeder Gläubige nach seinen
Möglichkeiten und seinem besten Wissen zu Gunsten anderer handelt, sich um die
lebensbestimmenden Verhältnisse der anderen kümmert und die Interessen aller Mitglieder
der Gemeinschaft achten soll.
In diesem Sinne ist die Einstellung zur Gesellschaft eine ethische und
Gewissensfrage.
Die christliche Lehre leitet die menschliche Würde vom Sakrament des Lebens ab.
Der andere Mensch ist „Bruder”, „Gefährte” und das bildet die Grundlage aller
gesellschaftlichen und rechtlichen Anstrengungen und so auch unsere mühsamen
Anstrengungen, die Lebensqualität unserer notleidenden Mitmenschen und Mitbrüder zu
verbessern.
„Alles Handeln der Kirche ist Ausdruck einer Liebe, die das ganzheitliche Wohl des
Menschen anstrebt: seine Evangelisierung durch das Wort und die Sakramente — ein in
seinen geschichtlichen Verwirklichungen oftmals heroisches Unterfangen — und seine
Förderung und Entwicklung in den verschiedenen Bereichen menschlichen Lebens und
Wirkens. So ist Liebe der Dienst, den die Kirche entfaltet, um unentwegt den auch
materiellen Leiden und Nöten der Menschen zu begegnen.“- sagt Papst Benedikt XVI. in
seiner Enzyklika „Deus Caritas est“.
Die Sorge für die, die in eine benachteiligte Lage geraten sind, und für die
Unterdrückten ist der wichtigste Ansatz der katholischen Gesellschaftslehre, die sich in den
letzten 100 Jahre zum maßgeblichen und dringendsten Gebot entwickelt hat.
Jahrzehnte hindurch war das sogenannte ”individuelle Modell” das bestimmende.
Dementsprechend ist das Schicksal des benachteiligten Menschen das Lebensproblem, die
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„persönliche Tragödie” einer konkreten Person. Dieses Problem geht außer den Eltern,
Familie, Verwandten und Freundekreis niemanden etwas an. Das bewirkt fast automatisch
Bedauern, Verachtung und oft Vereinsamung und Diskriminierung.
Seit der Neuzeit, jedoch stärker verbreitet erst ab der Mitte des 20. Jahrhunderts,
erschien das sogenannte „Sozialmodell” als direktes oder indirektes Ergebnis der vor allem
aus der Spiritualität des Evangeliums genährten kirchlichen Soziallehre. Diese Sicht deckt
die Verantwortlichkeit der Gesellschaft auf und präsentiert den notleidenden Menschen als
Teil der Gesellschaft.
Bezüglich der Diözese Satu Mare kann man sagen, dass mit der Verbreitung und
Verwurzelung des Christentums der Geist des Evangeliums wie Sauerteig wirkte und die
Denkweise, Beziehungen, das alltägliche Leben der hierlebenden Menschen formte und sich
langsam auch auf die Entwicklung der sozialen Sensibilität auswirkte.
Neben der Ausübung der Nächstenliebe erschienen verschiedene Formen der
organisierten und geplanten Hilfe.
Die Ausübung der Nächstenliebe setzte sich auch in den Jahrzehnten der
kommunistischen Gewaltherrschaft fort, nicht in einer organisierten Form von Institutionen,
sondern sie lebte spontan weiter und durchdrang so das alltägliche Leben der Gemeinden.
Der aus dem Evangelium genährte Glaube der Gläubigen, ihre Überlieferungswelt,
Denkweise, die entstandenen Sitten und die christliche Kultur konnten nicht auf einen Befehl
hin

verschwinden.

Das

Gefühl

des

Aufeinander-Angewiesen-Seins

und

der

Zusammengehörigkeit verstärkte sich in diesen Jahrzehnten sogar.
Die Liebe ist immer erfinderisch, so fanden die christlichen Gläubigen neben den
alten Überlieferungen instinktiv die Formen der zeitgemäßen Hilfe.
Zu den wichtigsten Ereignissen der 20. Jahrhunderts zählt neben den zwei
Weltkriegen der friedliche Zusammenbruch des Kommunismus. In der Zeit nach dem
zweiten Weltkrieg begannen im Westen unter demokratischen Rahmenbedingungen
komplexe Veränderungsprozesse, die die Entstehung einer blühenden Wirtschaft und einer
Gesellschaft mit menschlichen Angesicht bewirkten. Gleichzeitig bestimmte in Mittel- und
Osteuropa und in den Mitgliedsländern der Sowjetunion die auf Grundlage der marxistischleninistischen Ideologie organisierte kommunistische Gewaltherrschaft die Gestaltung der
Gesellschaft, die in den meisten Ländern sowohl auf wirtschaftlicher und auf
gesamtgesellschaftlicher Ebene als auch in der dramatischen Entwicklung des individuellen
Lebens der Bürger katastrophale Folgen verzeichnete.

554

Die Geschehnisse im Dezember 1989, die sogenannte „Revolution” konnte die ganze
Welt dank der Medien live verfolgen.
Diese Ereignisse und die rumänische Realität sowie die Presseberichte, die die
Lebensbedingungen, die Gesundheitslage, die sozialen Bedingungen, die Lebensqualität der
in Waisenhäuser lebenden Kinder und der Personen in Einrichtungen für Menschen mit
Behinderung zeigten, beeindruckten tief und erschütterten vor allem die westlichen Bürger
und Hilfsorganisationen.
Fast sofort brachen Konvois mit Hilfsgütern, von Privatpersonen oder von
Freundeskreisen organisierte kleinere Hilfstransporten auf.
Weil diese Hilfstransporte oft von der Kirche organisiert wurden, wurden bei der
Suche nach Hilfe bei der Verteilung auch bei uns die Vertreter der Kirche aufgesucht. Auch
wenn die Gruppen, die mit den Hilfstransporten kamen, keine kirchliche Bindungen hatten,
nahmen sie die Hilfe der Kirche gern in Anspruch, da sie mehr Vertrauen in sie als in die
Glaubwürdigkeit der kommunistischen Beamten und Einrichtungsleiter hatten.
Die ersten Wellen der Hilfstransporten mieden Satu Mare, später kamen sie aber auch
immer öfter hier an. So entstanden ad-hoc Gruppen und die Hilfsgüten wurden in Garagen
und Kellern aufbewahrt und von hier an Sozial- und Gesundheitseinrichtungen und an die
ärmsten Gemeinden weiterverteilt.
Der Empfang der Transporte, die regelmäßige Verteilung der Hilfsgüter, die
Beschäftigung mit den Gästen, die notwendigen Sprachkenntnisse, die Erhaltung der
inzwischen entstandenen Beziehungen und die organisatorischen Erfahrungen in den anderen
Diözesen brachten den damaligen Leiter der Diözese Satu Mare, Ordinarius Ferenc Sipos zur
Entscheidung, auf Diözesenebene einen Vertreter mit der Koordination der aktuellen
Aufgaben und der Organisation der Caritas zu beauftragen. Als rechtlicher Nachfolger der
traditionsreichen Katholischen Karitász entstand die Organisation Caritas Satu Mare.
In den 15 Jahren nahm sich die Caritas Satu Mare der sozialen Probleme der örtlichen
Gemeinden an und versuchte diese systematisch zu lösen, behielt aber gleichzeitig den
Anspruch auf Flexibilität, um neu aufgetauchte Notsituationen lösen zu können. Schritt für
Schritt weitete sich die Palette der Tätigkeiten der Organisation aus, damit sich diese an die
wachsende Zahl der Ansprüche anpassen kann.
In Bezug auf Rumänien, Siebenbürgen und auf die Diözese Satu Mare kann man
sagen, dass die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen die
Menschen und die Kirche unerwartet erreichten. Die Armut bedeutet nicht nur einen Mangel
an Ressourcen, die unabdingbar notwendig sind, die grundlegenden Bedürfnisse zum Leben
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zu befriedigen. Armut besteht auch, wenn Menschen und Menschengruppen, das allgemeine
Lebensniveau einer Gesellschaft und die Lebensqualität nicht erreichen und deshalb von den
gewöhnlichen, alltäglichen Tätigkeiten ausgeschlossen werden und ihnen die Möglichkeit, in
der Gesellschaft präsent zu sein, entzogen wird.
In allen früheren sozialistischen Ländern waren die Kinder die erste Gruppen, die von
Armut betroffen waren. In den Jahren der Wende brachten die steigende Inflation und
Arbeitslosigkeit weitere Schichten der Gesellschaft an die Schwelle des Existenzminimums
und rissen bis jetzt versteckte, schmerzliche Wunden auf. Einzelne Menschen, aber auch
immer mehr Familien gerieten auf die Straße, wurden Bettler, Obdachlose und ihr Leben
wurde unsicher.
Seit der Aufnahme in die Europäische Union ist noch nicht viel Zeit vergangen und
die ehemals sozialistischen Länder kämpfen immer noch mit vielen Schwierigkeiten.
Eine davon ist die Lage der Roma, bzw. das Dilemma der Behandlung der RomaVolksgruppe im jeweiligen Land, vor allem in den mittel- und osteuropäischen Ländern, weil
drei Viertel der auf 15-17 Millionen geschätzten Zigeuner der Welt hier leben.
Die Frage der Behinderten wurde in den verschiedenen sozialistischen Ländern
ähnlich behandelt. Der „nichtproduktive” behinderte Mensch wurde als wertlose Last
betrachtet, in den meisten Fällen wurden sie als mündige Bürger ignoriert und man versuchte
sie zu isolieren, abzusondern, zu verstecken und womöglich billig los zu werden.
Die infolge der „Reformen” aufgetretene Verarmung und Arbeitslosigkeit trifft
ausnahmslos gefährdete Gruppen der Gesellschaft, zu denen auch die Menschen mit
veränderter Arbeitsfähigkeit und Behinderung zählen.
Das Ende des Jahres 1989 bedeutete das Verschwinden der rumänischen Diktatur,
aber die Auswirkungen dieses Regimes sind nicht spurlos vorübergegangen, auch was den
Gesundheitszustand der Bevölkerung betrifft, da sich die Lage der Gesundheitsversorgung
als eines der schwersten Problemen des Landes erwies und diese immer noch viel zu
wünschen übrich lässt, was Rumänien auf dem Kontinent auf einen der letzten Plätze im
Bereich des Gesundheitswesens verweist.
Infolge der demographischen Veränderungen ist unsere Gesllschaft im Wandel.
Dieser Prozess wird ab 2010 immer schneller laufen: die Anzahl der Jugendlichen und
Erwachsenen nimmt immer weiter ab und die Anzahl alternder Arbeiter und Rentner wird
prozentuell größer.
Die wirtschafliche Migration und damit verbunden langjährige Arbeitsaufenthalte im
Ausland verschlechtert weiterhin die Lage der älteren Generation.
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Durchschnittsalter der Bevölkerung des Landes wächst immer mehr, das Volk veraltet und
die Lage der Rentner wird immer aussichtsloser. Man sollte jedem alten Menschen die
Chance zu einem menschenwürdigen Leben auch im Alter geben.
Das schwere Erbe des Kommunismus beeinflußte das Schicksal der Bevölkerung
einschneidend. In wirtschaftlicher Hinsicht führte es für einen bedeutenden Teil der
Bevölkerung zu oft erzwungenen Veränderungen der allgemeinen Lebensform. Die in den
Jahren des Sozialismus planmäßig durchgeführte interne Zwangsmigration und die
massenhaften Veränderungen der Lebensform sind nicht das Ergebnis eines natürlichen
Prozesses, sondern aus der Machtsphäre diktierte, mit staatlicher Gewalt erzwungene
künstliche Erscheinungen.
Ein großer Teil der rumänischen Bevölkerung – nach einzelnen Schätzungen 35%,
nach anderen 41% – lebt unter der Armmutsgrenze, in den großen Städten kann man immer
öfter Bettler treffen, die schon zu gewohnten Elementen des Stadtbildes geworden sind. In
den Dörfern leben die älteren Menschen von erniedrigend geringen Landwirtschaftsrenten
oder verfügen nicht einmal darüber und sind auch im fortgeschrittenen Alter gezwungen, in
der Hauswirtschaft zu arbeiten.
Die Gewalt in der Familie ist nach wie vor eine nicht genügend zur Kenntnis
genommene Erscheinung, zählt aber weltweit schon zu den größten Problemen des
Gesundheitswesens der Gesellschaft.
Eine von einer internationalen Organisation angefertigte Studie zeigt, dass 29% der
Frauen in Rumänien schon von ihren Partnern physisch misshandelt worden sind.
Ein bei uns relativ neuer Risikofaktor bildet der in den gefährdeten Gruppen zum
moralischen Absturz führende Drogenkonsum.
Im sozialistischen System war die Verwendung anderer bewusstseinsbeeinflussender
Mittel außer Alkohol nicht bekannt. Zum Auftreten dieser Erscheinung in großen Maßen
kam es in Rumänien erst nach den gesellschaftlichen Veränderungen, der Liberalisierung und
nach der Bekanntschaft mit der Wirtschaftspolitik der Globalisierung.
Nach der Wende von 1989 begaben sich die Länder des kommunistischen Blocks –
mit kleineren oder größeren Abweichungen – auf einen ähnlichen Weg der tiefgreifenden
Veränderungen in politischer, wirtschaftlicher, soziokultureller wie auch in religiöser
Hinsicht.
Rumänien zählt zu den Ländern, wo die Voraussetzungen für positive Änderungen
und die Bedingungen für die Wandlungsprozess am wenigsten günstig waren.
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Die Ursache dafür sollten wir vor allem in den Hindernissen suchen, hinter denen
derjeniger Mensch steht, dessen Lebensweise und Mentalität durch die totalitäre
kommunistische Ideologie geformt wurde: dieser Mensch ist der „homo sovieticus”. Hinter
der Entwicklung einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht können nur Menschen, die
bewusst der Gestaltung der Gesellschaft und der Erneuerung in ihrem persönlichen Leben
verpflichtet sind, stehen.
Die Kirche sollte die Zeichen der Zeit, die Bedeutung der Ereignisse, ihre
geschichtsbildende Charakteristik und dahinter die die Geschichte lenkende Hand Gottes
erkennen.
Aufgabe der Kirche ist es, die Zeichen der Zeit und die Ereignisse der Geschichte
nach dem Wort Jesu und nach dem Wertsystem des Evangeliums zu deuten.
Das Volk Gottes, die Mitglieder der Kirche sind gleichzeitig auch Bürger der
irdischen Gesellschaft, sie gehen mit ihren Zeitgenossen voran, sie teilen mit ihnen das
irdische Schicksal, Sorgen, Erfolglosigkeit und Freude. Seine Berufung verpflichtet den
Christ sich zu Gunste der Gesellschaft zu bemühen, ihr im Geist Christi als Gemeinschaft zu
dienen und sie auszubauen. Diese Verantwortung und die sich aus dieser Verantwortung
resultierenden Aufgabe motivierten europaweit viele an Christus Gläubige in den Jahren
nach der Wende in der postkommunistischen Gesellschaft bewusst zu handeln und diese zu
formen.
Auch in der Diözese Satu Mare kamen viele Bestrebungen mit guter Absicht
zustande, zahlreiche Initiative wurden in der Zeit direkt nach der Wende ergriffen.
Ich denke, 15 Jahren ergeben genügend Ausblick, um mit ausreichendem Überblick
die Frage stellen können, ob die auf der lokalen Ebene erbrachten Anstrengungen im sozialen
Bereich von seiten der Kirche die richtige Antwort auf die Herausforderungen der
postkommunistischen Zeit waren? Ziel dieser Arbeit ist es, sowohl auf diese Frage eine
Antwort

zu suchen als auch die Versorgung der Notleidenden, die Unterstützung der

Bedürftigen und die Anstregungen der katholischen Kirche im sozialen Bereich methodisch
zu präsentieren und analysieren.
Unter methodologischer Hinsicht waren für die Zusammenstellung der Arbeit die
ersten Schritte das Aufspüren der relevanten Quellen, diese sorgfältig zu untersuchen,
aufmerksam zu analysieren und gegenüberzustellen. Die nächsten Schritte charakterisiert die
sythematische Anordnung und methodische Präsentation des gesammelten Materials des
untersuchten Bereichs.
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Schließlich wurden die in der Präsentation hervortretenden theologischen,
sozialethischen und praktischen Anliegen zusammengefasst, damit sie für die im Namen der
Kirche durchgeführte karitative Arbeit Impulse geben können, die den Tätigkeiten zu
Identität verhelfen und sie den Anforderungen der Zeit entsprechen lassen.
Das Fachmaterial für die Entstehung der Arbeit kam durch Forschung und Sammlung
Quellensammlung zusammen. Für einige Bereiche existierten zu wenige oder was den Wert
betrifft zweifelhafte Daten, für andere Bereiche gab es sie in Hülle und Fülle. Als erste
Quelle für das verwendete Grundmaterial dienten Archidokumente: die Akten aus dem
Archive des Sathmarer Bistums halfen vor allem bei der Dokumentation zum geschichtlichen
Hintergrund. Die Dokumente aus dem Archiv der Caritas Sathmar und andere Dokumente
der Organisation spielten in der Rekonstruktionsarbeit eine bestimmende Rolle. Die
Dokumente der Pfarreiarchiven konnten bei der Wahrnehmung und Belegung konkreter
Situationen verwendet werden. Sowohl bei der Arbeit in den Archiven des Bistums als auch
bei der Caritas kam es zu Schwierigkeiten, da die Dokumente nicht fachlich geordnet waren.
Dieses Problem widerspiegelt sich bei der Aufzeichnung der konkreteten Quellen. Die zweite
Kategorie der Literatur bilden die speziellen Dokumente: kirchliche Dokumente, die
Äußerungen des Papstes im Zusammenhang mit dem Thema und die diesbezüglichen
Dokumente des Konzils; staatliche Dokumente, die großteils aus Sammlungen staatlicher
Gesetze, Bestimmungen, Regelungen, statistischen Daten bestehen, die den Bereich regeln;
mündliche Quellen, anhand persönlicher Begegnungen oder als Ergebnis handschriftlicher
Aufzeichnungen über diese Begegnungen. Aus der mit dem erarbeiteten Thema in Beziehung
stehenden kirchlichen und biblischen Literatur bietet vor allem die deutschsprachige
Fachliteratur eine große Auswahl, sowohl in katholischen als auch protestantischen
Ausgaben. Bei der Erläuterung und Erarbeitung einzelner, konkreter Absätze erwiesen sich
Fachbücher als eine wirksame Hilfe. Zu den Studien und Informationsquellen gehören
verschiedene Artikel zeitgenössischer oder gegenwärtiger Zeitungen und Zeitschriften, die
zur Rekonstruktion der Ereignissen und zur Belegung der Grunddaten der Präsentation
verwendet wurden. In neuester Zeit erwies sich auch das Intenet als nützlich, weil es mit
seinem sich ständig erweiternden Angebot dem Forscher nun eine präzise und schnelle
Informationsbasis bietet.
Ein Problem bei der Präsentation des ausgewählten Themas war die Komplexität der
Quellen Komplexität der Herausforderung ein Problem in dem Sinne, so dass bei der
Darstellung der karitativen Mission der Kirche der Überblick über die ethymologischen,
biblischen, theologischen, geschichtlichen usw. Anliegen der Umfang die Arbeit nicht
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sprengt und ihre Integrität nicht gefährdet. Ziel der Arbeit ist nämlich die Präsentation der
sozialen Tätigkeit der Diözese Sathmar in den 15 Jahren nach der Wende. Die theologischen,
geschichtlichen, und anderen spezifischen Anliegen bilden nur den Rahmen und dienen als
Hintergrund, fördern das Verständnis und ergänzen auf indirekte Weise die Präsentation,
bilden aber nicht das konkrete Objekt des Forschungsvorhabens der Arbeit.
Die Dissertation umfasst sieben Kapitel, aber entsprechend der Logik des Aufbaus
besteht sie eigentlich aus drei Einheiten: Die Bestimmung der ersten Einheit ist es, die
Leserinnen und Leser zum Hauptthema der Dissertation zu führen, dazu zählen drei Kapitel
(1. Theologie der Caritas, 2. Geschichte der Caritas, 3. Caritas in der Diözese Satu Mare vor
1990); die zweite Einheit – drei Kapitel, die den Kern der Arbeit bilden (4. Allgemeine
Präsentation der Caritas Satu Mare, 5. Karitative Institutionen der Diözese Satu Mare
zwischen 1990–2005; 6. Gruppen, die karitativen Tätigkeiten ausüben zwischen 1990–
2005); die dritte und abschließende Einheit, die aus dem letzten 7. Kapitel besteht, fasst
Schlußfolgerungen, Lehren und Impulse zusammen, die in die Zukunft weisend den im
Namen der Kirche ausgeübten karitativen Tätigkeiten helfen können.
Das erste Kapitel untersucht den Themenkreis der Caritas-Theologie. Nach der
ethymologischen und theologischen Erklärung des Ausdrucks Caritas erläutert es im Licht
der Schriften des Alten und Neuen Testamentes die biblischen Wurzeln der Caritas sowie die
Erklärungen, Erfahrung und Übung, die die heiligen Schriften der Bibel für die nachfolgende
Zeit vermitteln.
In diesem Kapitel folgt die systematische Präsentation der kirchlichen sozialen Lehre,
die sich in den sozialen Enzykliken der Päpste, in den Äußerungen des kirchlichen Lehramtes
und bezüglich unseres Themas in den direkten oder indirekten Hinweisen des II.
Vatikanischen Konzils abzeichnet.
Ziel des zweiten Kapitels ist die geschichtliche Präsentation der Caritas in einer
Perspektive, die zur Diözese Satu Mare führt. Der geschichtliche Ausblick deutet die
historische Kontinuität der Caritas als wesentliches Bauelement der kirchlichen Mission an,
wobei unter Beachtung der geschichtlichen Forschungen ihr nationales und katholisches
Kennzeichen im Laufe der Stationen des Altertum, Mittelalter und Neuzeit erörtert wird.
Es folgen die Entstehung der Caritas Internationalis, ihre wichtigsten Ziele,
Mechanismen und die wichtigsten Stationen ihrer Geschichte, in deren Folge die im
Weiteren

ausführlich

präsentierte

Rumänische

Caritas

Konföderation,

zu

deren

Gründungsmitglieder auch die Caritas Satu Mare zählt und durch die sie an die Internationale
Familie der Caritas anknüpft, entstand und ihr nun angehört.
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Das dritte Kapitel bietet einen ausführlichen Einblick in die Voraussetzungen der
Caritas. Darunter die Präsentation der Geschichte unserer Diözese, die Entstehung der
Katholischen Karitasz und Aufzählung ihrer Tätigkeiten, danach eine Aufzeichnung der in
den Jahrzehnten des Kommunismus versuchten Arbeit, die die konstante Anwesenheit der
Ausübung des Dienstes der Liebe im Gebiet der Diözese aufzeigt.
Mit dem vierten Kapitel gelangen wir an einen wesentlichen Punkt der Zielsetzung
der Dissertation, zur allgemeinen Präsentation der Caritas Satu Mare. Dieses Kapitel ist
deshalb so wichtig, weil es den rechtlichen und strukturellen Rahmen sowie den
organisatorischen, humanen und materiellen Hintergrund, ohne den die praktische Funktion
der Organisation unvorstellbar wäre, methodisch beschreibt. Ohne die jahrelang bewußt
durchgeführte Organisations- und Personalentwicklung könnte die Caritas Satu Mare nicht
über die geistliche und materielle Grundlagen verfügen, die die erfolgreichen karitativen
Tätigkeiten unbedingt erfordert.
Um die objektiven Voraussetzungen zu präsentieren, erforscht dieses Kapitel die
Umstände der Entstehung der Caritas Satu Mare, die auslösenden Ursachen zur Gründung
und beschreibt die nach der Wende entstandene Lage, analysiert die Hauptpunkte der
Ereignisse und zeigt methodisch die technischen und geistigen Wirkungen, die von der
Ausbildungsentwicklung und weiteren Metamorphosen entscheidend geformt wurden, auf.
Am Anfang wuchs die Organisation nicht als Ergebnis einer bewussten, bedachten Planung,
ihre Funktion wurde von informellen Strukturen gesichert und in der Anfangsphase geschah
auch die Weiterentwicklung in nicht-formeller Weise. Weil die Organisation jung und
dynamisch war, meldete sich früh der Anspruch, sich an die – vor allem im Westen
festgestellten – Forderungen der aktuellen Organisationskultur anzupassen.
Am Anfang des Kapitels werden so die Entwicklungsphasen der Organisation
ausführlich präsentiert und dargestellt, wie sich durch entschlossenes und bewusstes Streben
aus einer dreiköpfigen Gruppe, die Hilfsgüter verteilte, eine der größten, professionell
funktionierenden Zivilorganisationen, nicht nur des Kreises sondern des Landes entwickelte.
Nach der Präsentation der Ära der Gründung und den entscheidenden Schritten des
Ausbaus der Struktur und der Zusammensetzung des Organigramms folgt die Abhandlung
der Art und Weise der Erarbeitung und des Inhalts der strategischen Planung. Einen
ausführlichen Einblick erhalten wir in das Zukunftsbild, in die Konzeption des Prozesses
zum „Leitbild” als dem Moment, in dem die junge Organisation sich finden und sich ihrer
Identität bewusstmachen kann. Die Präsentation der inneren Reglementierung und der
Funktionsordnung der Organisation zeichnet die Umrisse des Prozesses, durch den die
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Organisation sich konsolidierte, ab. Sie enthält einen Hinweis auf die Vielschichtigkeit der
Beziehungen zu Partnern, die im Rahmen des Netzaufbaus entstanden sind sowie auf die
Möglichkeiten und Modalitäten der Zusammenarbeit mit aus- und inländischen Foren,
Gruppen, Institutionen, wobei auch die vitale Kontakterhaltung zur Kirche nicht
vernachlässigt wurde.
Eine neue Ära der Entwicklung der Caritas zeichnet der Abschnitt, der die
Anerkennung der Caritas als gemeinnützige Organisation, das Qualitätsmanagement und den
Modellwert als grundlegende Funktion präsentiert. Dieser Schritt bedeutet im Prozess der
Entwicklung der Organisation einen Qualitätssprung nach vorne. Mit der Präsentation der
Büros mit besonderen Aufgaben soll die Wichtigkeit und Art und Weise der SchirmTätigkeiten, die die ganze Organisation betreffen, erläutert werden. Die neuesten Projekte der
Entwicklung der Caritas Satu Mare werden vorgestellt. Sie haben sich als „reife Früchte” von
der Caritas abgelöst, sind auf eigener Bahn tätig und werden als die Satelliteinheiten der
Caritas Satu Mare präsentiert. Am Ende dieses Kapitels werden die zwei als tragende Säulen
der Organisation geltenden Grundbestandteile, die humanen und materiellen Ressourcen,
präsentiert. Die Länder des Ostblocks und in ihrem Inneren die Caritas erleben eine harte
Herausforderung in Form der weiterbestehenden Formen der nach der kommunistischen
Ideologie entstandene Mentalität. Die Identität der Organisation und die Erhöhung ihres
fachlichen Niveaus forderten eine kontinuierliche Ausbildung, den

Ausbau

des

Gruppengeistes, der Motivationssysteme und die Miteinbeziehung von Freiwilligen.
Diese Bestrebung trägt die aufregendsten Momente des Ausbaus der Organisation in
sich. Der Teil mit der Präsentation der materiellen Ressource möchte die oft komplizierte
Suche nach dem Weg andeuten, auf dem die Leitung der Organisation die Sicherung der für
die karitativen Tätigkeiten und für die Finanzierunng der sozialen Projekte unbedingt nötigen
materiellen Mitteln und Geldquellen verfolgte.
Das fünfte Kapitel stellt das System der der karitativen Einrichtungen der Caritas Satu
Mare dar. Diesen Einrichtungen gehören sechs Sozialbereiche an und zielen auf sechs sozial
benachteiligte Schichten: Kinder und Jugendliche in benachteiligter Situation, Personen mit
Behinderung, Kranke, die mit materiellen Schwierigkeiten kämpfen, auf Hilfe angewiesene
alte Menschen, Personen und Familien, die materielle Hilfe oder Informationen benötigen
sowie Familien, die wegen Drogenproblemen in Schwierigkeiten geraten sind.
Die Darstellung aller sechs Bereiche erfolgt nach einem einheitlichen System: Im
ersten Schritt wird die Realität des Hintergrundes des untersuchten Bereichs, im zweiten
Schritt ein Überblick in Hinsicht auf die allgemeinen Lösungen der Caritas Satu Mare im
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Rahmen des gegebenen Sozialbereiches, im dritten Schritt die konkrete und methodische
Vorstellung der einzelnen sozialen Einrichtungen präsentiert.
Bei der Präsentation der für die Kinder und Jugendlichen entstandenen Projekte
beschreibt die Arbeit detailiert die soziale Lage der Roma als Volksgruppe in der Diözese
Satu Mare, bietet Einsicht in die örtlichen sozialen Einrichtungen, die sich in unserer Diözese
an Kinder und Jugendliche richten, mit besonderer Berücksichtigung der Gefahren durch die
gegenwärtige Gesellschaft.
Das sechste Kapitel, das den Rahmen noch einmal erweitert, präsentiert und
analysiert die Arbeit der karitativ tätigen Gruppen. Natürlich geschieht viel mehr Gutes als
wir wissen, da die Ausübung der Liebe eine aus dem Glauben hervorgehende Aufgabe jedes
Christen ist und so viele gute Taten im „Verborgen” geschehen, wobei die eine Hand nichts
über die andere weiß.
Ziel des Kapitels ist es, die Arbeit der in der Diözese bekannten aktiven Gruppen im
Sozialbereich ins rechte Licht zu stellen.
Neun solche Gruppen oder Netze wirken in der Diözese Satu Mare. Sie üben
entsprechend ihrer spezifischen Spiritualität regelmäßig und organisiert karitative Tätigkeiten
aus:
- Malteser Hilfsdienst
- Pfarrliche Sozialgruppen
- Frauenvereine
- St. Josef, der Arbeiter – Katholischen Männerverein
- Dritter Franziskanischer Orden
- St. Egidius Gemeinschaft
- Glaube und Licht Bewegung
- Sathmarer St. Sebastian Kolping Familie
- Legio Mariae
Das siebte und letzte Kapitel mit dem Namen Schlussfolgerungen fasst Lehren
zusammen bzw. zieht Schlussfolgerungen, die in die Zukunft zeigen und in der nächsten
Etappe der Entwicklung der Caritas und aller nach dem christlichen Wertesystem
organisierten und Aktivitäten im Dienst der Nächsten ausübenden Gruppen als Wegweiser
dienen können.
Diese Impulse können den karitativ aktiven Gruppen und der Caritas in der
Bewahrung und Vertiefung der Identität helfen. Eine entsprechend funktionierende
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Kommunikation kann als ein guter Kreislauf der Gesundheit der Organisation dienen und die
nötige Gemeinschaft und Einheit garantieren. Die Pflege der Einheit mit der Kirche und mit
den christlichen Brüdern anderer Konfessionen ist die Garantie der spirituellen Dimension,
ohne die der Sinn der riesigen Menge von Arbeit nur „ein tönendes Erz oder eine klingende
Schelle“ wäre. Die Anwesenheit dieser Dimension wirkt als Segen mit befruchtendem Effekt
für die im Namen der Kirche ausgeübte, organisierte und institutionelle karitative Arbeit.
Die Solidarität und die Kooperation baut als Geheimnis des sozialen Erfolges die allgemeine
Brüderlichkeit und den Frieden in der großen Familie der Menschheit aus.
Caritas Satu Mare hatte in den 15 Jahren an einer explosiven Entwicklung
teilgenommen und so entwickelte sich aus einer bedeutungslosen, Hilfsgüter verteilenden
Organisation eine der größten Zivilorganisationen nicht nur des Kreises sondern des Landes.
Freiheit und Verantwortung sowie die aus diesen entstehende Solidarität, eine Gabe,
die mit Bildung und Erziehung zu entwickeln ist, bilden den Lebensraum und den
unverzichtbaren Rahmen des sozialethischen Handelns.
Dank des direkten oder indirekten Einflusses der Tätigkeiten der Caritas Satu Mare
entstanden solchermaßen selbstständige gesellschaftliche Initiativen in der Form von
Vereinen, Stiftungen oder in Form von anderen gemeinnützigen Organisationen, die auf die
konkreten sozialen Herausforderungen der Gesellschaft Antworten suchen und Lösungen
anbieten.
In unseren Tagen wird immer öfter über die Wichtigkeit der Zivilgesellschaft und das
Gewicht der Zivilsphäre gesprochen und geschrieben.
In dieser Atmosphäre sollen auch die kirchlichen Organisationen funktionieren und in
diesem Dienst sollen sie kämpfen und ihr Gesicht, ihre Identität bewahren, damit sie nicht zu
einer von den vielen humanitären Organisationen werden.
Sie sollen ihre Identität und Wurzeln bewahren, dadurch, dass sie einen ständigen und
lebendigen Anschluss an ihre „Quelle” haben und Ziel und Mittelpunkt ihrer Aktivitäten der
nach dem Bild Gottes erschaffenen Mitbruders sein soll.
Diese bewußte und konsequente Identitätspflege stellt den wahren Reichtum in
unserer immer mehr säkularisierten, globalen Welt für die Caritas-Organisationen dar.
Die Caritas – und damit auch die Caritas Satu Mare – als offizieller und
institutioneller Vertreter des kirchlichen Liebesdienstes kann nur dann ihre Berufung
glaubhaft übernehmen und ihre Aufgabe erfolgreich durchführen, wenn sie im Interesse ihrer
Selbstanalyse und deren praktischen Folgen in adäquater Weise Kommunikation führt.
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Für die Caritas ist hinsichtlich ihrer eigener Zukunft die ehrliche Klarstellung
darüber, ob sie die Bindung an die katholische Kirche und die Gemeinschaft mit ihr als
Hinderniss, Last oder vielmehr als Kraftquelle erlebt, entscheidend.
Anderseits ist für die Kirche die Caritas von ihrer Existenz her eine Herausforderung
und Chance dafür, dass sie ihre von Gott erhaltene Berufung in der Welt restlos erfüllen
kann.
Diese Aufgabe kann sie nur dann glaubhaft erfüllen, wenn sie die diakonische
Dimension ihrer Berufung, die Ausübung der Nächstenliebe, nicht vergisst.
Die Caritas als Institution erwarb in dem hinter ihr stehenden Jahrhundert eine
internationale Erfahrung. Zahlreiche Hilfsaktionen und Programme bewahrten und bewahren
ihre Kompetenz, sie gilt aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Suche nach Zusammenarbeit und
globalen Denkweise als führende Organisation.
Die Caritas Satu Mare wird im Interesse der Erfüllung ihrer Berufung in der Zukunft
die Pflege ihrer Partnerbeziehungen als Priotität behandeln und die lokale, regionale und
landesweite Zusammenarbeit erweitern.
Die Organisation kann nur so allen bereitwilligen Menschen als kooperierender
Partner gegenüberstehen und ein wahrer Bruder in der internationalen Caritas-Familie sein,
die sich als Ziel die Zivilisation des Lebens und den Ausbau der Gesellschaft der Liebe
gesetzt hat.
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