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H I R D E T É S

BÖJTE CSABA AZ 1989-ES FORRADALMI HANGULATRÓL, A HÁLA ÉRZÉSÉRŐL

Imádsággal békét teremteni

Hálás, hogy megtapasztal-
hatta 1989 decemberében a 
tömény eufóriát, szabadság-
érzést, és hálás azoknak az 
embereknek, akik harminc 
évvel ezelőtt mertek álmodni 
– mondta el a Krónika meg-
keresésére Böjte Csaba feren-
ces szerzetes, a dévai Szent 
Ferenc Alapítvány alapítója, 
aki a forradalom idején har-
mincévesen Désen teljesített 
szolgálatot segédlelkészként. 
Csaba testvér azt is felidézte, 
december 22-én a Miatyán-
kot románul és magyarul is 
elmondták az emberek, akik 
megfogták egymás kezét, 
úgy imádkoztak.

 » BEDE LAURA

„É letem egyik legszebb 
eseménye volt, és na-
gyon hálás vagyok, 

hogy megtapasztalhattam azt a 
tömény eufóriát, szabadságér-
zést. Úgy gondolom, hasonló 
érzés lehet majd belépni a Meny-
nyek országába, amikor lehull 
egy csomó lánc az emberről 
és úgy érzi, új világ küszöbére 
lépett” – emlékezett vissza az 
1989-es eseményekre Böjte Csa-
ba ferences szerzetes, a dévai 
Szent Ferenc Alapítvány létre-
hozója.

Aznap nem volt szabad 
harangozni
Megkeresésünkre elmondta, 
harminc évvel ezelőtt, harmin-
cévesen Désen teljesített szolgá-
latot segédlelkészként. Decem-
ber 22-én telefonon utasítást 
kaptak Kolozsvárról, hogy aznap 
nem szabad harangozniuk egy-
általán. „Villanymotorral ment 
a harang, amit bekapcsoltam, a 
kulcsot zsebre raktam és én is ki-

mentem a főtérre. Akkor vettem 
először habitust magamra, volt 
szerzetesi ruhám, de azt csak 
titokban vettem fel, hivatalosan 
nem lehetett hordani. Ahogy 
sodródtam a tömeggel a városi 
tanács épülete előtt valaki meg-
fogta a kezem, és azt mondta, 
hogy menjek fel, mert hívatnak” 
– részletezte Böjte atya. Hozzá-
tette, megkérték, hogy menjen 
ki az erkélyre és nyugtassa meg 
az embereket. Emlékei szerint 
bentről az irodából nem tűnt 
olyan kellemetlen vagy nehéz 
feladatnak, de amikor kiment az 
erkélyre döbbenten látta, hogy 
amíg el lehet látni mindenhol 
emberek hullámoznak, és a te-
tőkön katonák vannak. „Amikor 
láttam, hogy úgymond célke-
resztbe vesznek, őszintén nem 
volt olyan nagy kedvem felszó-
lalni. De mégis arról beszéltem, 
hogy ez egy áldott, szent nap, 
amit nem lenne szabad vérrel, 
haraggal, gyűlölettel bemocs-
kolni. Elkezdtem a Miatyánkot 
románul, és láttam, hogy az em-
berek megfogják egymás kezét, 
és zúgják az imádságot. Utána 
elmondtuk magyarul is, és volt, 
aki letérdelt” – elevenítette fel a 
romániai forradalomban megél-
teket Böjte Csaba, akinek végig 
farkasszemet kellett néznie a tá-
vcsöves puskán keresztül rá „ka-
csintgató nehéz fi úkkal”.

Részben valóra váltak
az akkori álmok
Kérdésünkre, hogy az akkori 
várakozásaihoz képest szerinte 
hova fejlődött a romániai társa-
dalom, az erdélyi magyarság, 
elmondta, a várakozáshoz hoz-
zájárul egy nagy adag naivság is. 
„Világunk egyenes úton fejlődik, 
bontakozik ki az Isten által Föld-
re hozott eszme, és hiszem, hogy 
messzemenően kifejti hatását. 
Gondoljuk csak arra, hogy nap-
jainkban a választásokkor sok 
millió ember kiabál, politizál, 
kampányol, aztán meglesznek 

az eredmények és feláll az új bi-
zottság. Van, aki nagyon örvend, 
van, aki nagyon szomorú, de a 
lényeg az, hogy nem folyik vér” 
– hangsúlyozta Csaba testvér. 
Rámutatott, most már képesek 
vagyunk akár sorsfordító döntést 
is úgy meghozni, hogy nem kel-
lenek tankok és harckocsik, se 
távcsöves puskák az utcára. Úgy 
fogalmazott, hogy ha már ennyit 
is el tudtunk érni 1989 óta, az óri-
ási dolog. „Úgy gondolom, hogy 
az akkori álmaink részben való-
ra váltak. Csak az ember mindig 
a jövőben él, nagyon jó a fantá-

ziánk, és az elképzelt világhoz 
viszonyítva úgy érezzük, hogy 
a béka feneke alatt vagyunk. 
De ha visszatekintünk harminc 
évvel ezelőttre, én álmomban 
sem mertem volna gondolni, 
hogy most ekkora szabadság 
lesz, és ennyi mindent meg le-
het valósítani” – fogalmazott a 
dévai Szent Ferenc Alapítvány 
létrehozója. Hozzátette, a rend-
szerváltás előtt egy kolostornak 
mindössze két-három szobáját 
merték kérni, most pedig több 
ezer gyereknek nyújthatnak 
szállást, ugyanakkor taníthatja 
őket, bejárhatja a világot, leg-
jobb szándéka szerint prédi-
kálhat. „Hálás vagyok azoknak 
az embereknek, akik harminc 
évvel ezelőtt mertek álmodni. 
Biztos vagyok benne, hogy Jé-
zus Krisztus dolgozik, és kibon-
takozik a körülöttünk levő szép 
világ” – mondta Böjte Csaba.

Karácsony-est
 » ÁPRILY LAJOS

Angyal zenéje, gyertyafény –
Kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny

szökött? –
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

Lapszéli jegyzet
Lukácshoz

 » RADNÓTI MIKLÓS

Holdsarló
nézi csak
reggelig,
végül a
vándorló
pásztorok
meglelik.
Jászol a
bölcseje
fényekkel
úgy teli!
Állnak és
csodálják
feketén, –
s köztük két
hű tehén
leheli
a gyerek
csillogó
bőre tükrét.

Karácsony felé
 » JUHÁSZ GYULA

Szép Tündérország támad föl
szívemben

Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet

a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk 

rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Karácsony
 » KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind

összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma 

csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza

mozdony.

Böjte Csaba úgy véli, már az óriási dolognak számít, amennyit el tudtunk érni 1989 óta

 » Láttam, hogy 
úgymond célkereszt-
be vesznek, őszintén 
nem volt nagy kedvem 
felszólalni. De mégis 
arról beszéltem, hogy 
ez áldott, szent nap, 
amit nem lenne szabad 
vérrel, haraggal, gyűlö-
lettel bemocskolni.




