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Személyes hangvételű videóüze-
netben tájékoztatta híveit Kovács 
Gergely római katolikus érsek, 
hogy önkéntes karanténba 
vonult Gyulafehérváron, mi-
vel március elején Rómában járt. 
„Ne engedjük, hogy a félelem, 
a pánik erőt vegyen rajtunk!” – 
üzente a február 22-én beiktatott 
főpásztor, aki jól van, nincsenek 
betegségre utaló tünetei.

 » PAP MELINDA

K ét hetet tölt önkéntes karantén-
ban Kovács Gergely gyulafe-
hérvári római katolikus érsek, 

miután március elején Rómában járt. 
A főpásztor erről maga számolt be a 
Romkat.ro katolikus hírportálon köz-
zétett videóüzenetében. Kovács Ger-
gely „szokatlannak és sajátságosnak” 
nevezte az üzenetet, melyet maga 
rögzített okostelefonjával. Elmondta, 
újabb két hetet tölt önkéntes karan-
ténban Gyulafehérváron. A katolikus 
főpásztor már másodjára vonult házi 
karanténba, Rómából való hazaérke-
zése előtt ugyanis Budapesten is má-
soktól elkülönítve töltött két hetet.

Mint személyes hangvételű üzene-
tében fogalmazott, mindenekelőtt 
tájékoztatni szeretné híveit helyzeté-
ről. Elmesélte, hogy március 10–11-
én Rómában járt, hogy hazaköltö-
zését megszervezze. „Becsomagolni 
ugyan sikerült, de a szállítmány már 
nem tudott elindulni” – fogalmazott 
a februárban beiktatott Kovács Ger-
gely, aki gyulafehérvári érseki kine-
vezése előtt a Vatikánban teljesített 
szolgálatot. Mivel időközben törölték 
a közvetlen repülőjáratokat, nem 
tudott hazajönni, és bár átszállással 
megoldhatta volna a hazautat, vörös 
zónából érkezőként intézményes ka-
ranténba küldték volna. Senkit nem 
tehetett ki egy esetleges fertőzés ve-
szélyének, hangsúlyozta az érsek 
azon kérdésekre utalva, miért nem 
keresett „másfajta megoldást” a ha-
zautazásra.

„Tisztességgel és becsülettel leül-
tem Budapesten az önkéntes házi 
karantént” – mesélte a főpásztor, 
aki a magyar fővárosban elkülö-
nítésben töltött idő után pénteken 
érkezett vissza Gyulafehérvárra. „A 
lelkiismeretesen betartott 14 nap 
láz nélkül és tünetmentesen telt el” 

– mesélte az egyházi elöljáró, aki en-
nek ellenére újabb két hétre, ezúttal 
Gyulafehérváron, az érsekség ven-
dégszobájában vonult karanténba. 
Elkerülve a találkozást munkatár-
sakkal, alkalmazottakkal, vasárnap 
itt mutatta be a szentmisét, mely a 
Romkat hírportál Youtube-csatorná-
jára is felkerült. „Itt étkezem, innen 
igyekszem naponta végezni a mun-
kámat közvetlen munkatársaim és a 
technika segítségének köszönhetően 
– írja le új helyzetét az érsek. – Hála 
Istennek, továbbra is jól érzem ma-
gam, szeretettel gondoskodnak és 
gondoskodtak rólam.”

„Beszélhetnék arról, amit mind-
annyian megtapasztalunk, miként 
értékelődik át bennünk minden, 
hogy mi a fontos, és mi válik mel-
lékessé. Hogy mit jelent számunkra 
a szeretteinkért való aggódás, hogy 
a korábban gyakran könnyedén ki-
mondott szavaknak miként lesz sú-
lyuk” – mondta Kovács Gergely, aki 
ehelyett arra kérte a katolikus papo-
kat és híveket, vegyék komolyan a 
hatósági rendelkezéséket, amelyek 
a vírus terjedését hivatottak meg-
fékezni. „Most az eddigieknél is 
fontosabb annak felismerése, hogy 
a személyes felelősség mennyire je-
lenti mindenkinek a javát” – intett a 
főpásztor, rámutatva, hogy a szabá-
lyokat betartók nemcsak önmagukat 

óvják a fertőzéstől, másokat is véde-
nek. Mégis legtöbben úgy élik meg 
a hatósági rendelkezéseket, hogy 
ezek miatt elveszítettek valamit: a 
kirándulás, utazás, szórakozás le-
hetőségét. „Talán még nem érezzük, 
de a világ megállt. Jólétünk, kényel-
münk már kezdi megérezni. (…) 
Kényszerű böjt ez, nagyböjt” – hívta 
fel a fi gyelmet az egyházi elöljáró, 
aki szerint a mai ember önszántából 
már nem áll le.

„Ne engedjük, hogy a félelem, a 
pánik erőt vegyen rajtunk!” – üzente 
a híveknek Kovács Gergely, arra int-
ve, próbáljanak értelmet adni ennek 
az időszaknak, hiszen a szabadság 
nem azt jelenti, hogy az ember bár-
mit megtehet, amihez kedve van. „A 
szabadság azt jelenti, hogy azt vá-
laszthatom, ami örömmel tölt el, ami 
gazdagít. Azt választhatom, amit 
senki nem vehet el tőlem” – fogalma-
zott az egyházi elöljáró, aki szerint 
így volt szabad a kommunista hata-
lom által házi fogságra ítélt Márton 
Áron püspök vagy a börtönbe kül-
dött papok, szerzetesek. „Ezekben a 
napokban felismerjük, hogy az éle-
tünket nem mi irányítjuk, nem a mi 
ellenőrzésünk alatt áll, de ne essünk 
kétségbe, Urunk Jézus Krisztus most 
is velünk van” – üzente híveinek a 
Gyulafehérvári Római Katolikus Fő-
egyházmegye érseke.
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Önkéntes karanténban az érsek
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Csak papíron létezik 
az Európai Unió

Ennyi bírálat évek óta nem érte az Európai Unió 
intézményrendszerét, mint a koronavírus-járvány 
kitörése óta eltelt hetekben. A legnagyobb meg-
próbáltatással szembenéző két dél-európai ál-
lam – Olaszország és Spanyolország – lakossága 
talán minden eddiginél jobban ki fog ábrándulni 
az agyonbürokratizálódott brüsszeli központból, 
hogy a kelet-európai országokról ne is beszéljünk, 
ahova most gyűrűzik be a járvány java.

Az egyre hangsúlyosabb uniós válság persze 
nem most kezdődött. Megvoltak ennek már hosz-
szú évekkel ezelőttről az előjelei, amikor az ultrali-
berális gondolkodású uniós grémium – a brüsszeli 
és strasbourgi elefántcsonttoronyból – saját képé-
re akarta formálni a tagországokat. Egyre kevésbé 
tűrte meg a konzervatív oldalt, amely a családpoli-
tika hangsúlyozásában és a migráció elutasításá-
ban mondott ellent neki. Ezért próbálta szégyen-
padra ültetni Magyarországot és Lengyelországot, 
illetve minden más renitenskedőt, akinek Brüsz-
szeltől eltérő elképzelése van a jövőről.

Nagy-Britannia távozása volt az első nagy fordu-
lópont Brüsszel életében. Az angolok kilépésével 
keletkezett pénzügyi űr a feje tetejére állította a bü-
rokratákat. Az Európai Unió következő hétéves költ-
ségvetése még a vírusjárvány beköszönte előtt patt-
helyzetbe jutott. A gazdag északi országok vezetői 
hallani sem akarnak a Nagy-Britannia kilépésével ke-
letkezett pénzügyi hiány arányos pótlásáról, inkább 
a költségek megnyirbálásában látják a kiutat. Ami a 
jóval szegényebb és kiszolgáltatottabb kelet-európai 
országoktól vonna el uniós alapokat, elsősorban a 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés területéről. Euró-
pának éppen abból a régiójából, amely már eleve 
sokat szenvedett a kommunizmus ideje alatt. Utána 
pedig azoknak a nyugati országoknak vált a hatal-
mas piacává és bevételi forrásává, amelyek most 
elzárkóznak a közös teherviselés növelése elől. Jól 
látszik tehát, hogy a szolidaritás vállalása és a közös 
érdekek hangsúlyozása csak szómágia az Európai 
Unió életében. Ami válságok idején katasztrofális 
következményekkel járhat.

Nemcsak az EU jövőre életbe léptetendő, hétéves 
költségvetése a kérdés, hanem a mostani járvány ál-
tal megkövetelt közös teherviselés is. A gazdagabb 
északi országok startból elutasítottak mindenféle 
pluszsegítséget a legnagyobb bajban levő déliek 
számára. Sőt az is kiderült, hogy a beharangozott 
37 milliárd eurós külön alap tulajdonképpen smafu. 
Olyan értelemben az, hogy a tagállamok nem több-
letpénzhez jutnak, hanem a meglévő uniós keretből 
még el nem költött pénzeket próbálják szétosztani a 
tagországok között. Amiből a tagállamok legalább 
fele – közöttük Magyarország is – nem fog kapni 
pluszforrásokat. Gyakorlatilag a még létező költség-
vetési keretből a neki járó beruházási pénzek utolsó 
részleteit csoportosíthatja át. Ennek a tagországok 
azért sem örülnek, mert ha a gazdasági és infrastruk-
turális beruházásoktól újabb pénzeket kell elvonni, 
az a járvány utáni időszak gazdasági gondjait fogja 
tetemesen növelni. Magyarán szólva: az Európai 
Unió brüsszeli központja ma ott áll, ahol a part sza-
kad. És mindenki boldog lehet, ha a válságos állapot 
nem rántja magával a szakadékba a 27 tagállamot.

És akkor még nem beszéltünk az európai sajtóban 
egyre jobban felkapott uniós intézményi felelősség-
ről, amely a válság elhatalmasodásának okait fi r-
tatja. Brüsszel nagyon későn ismerte fel a Kínából 
elindult vírusjárvány veszélyeit. Hosszú ideig nem 
volt semmiféle fellépése, de még szándék sem rá. 
Vuhanból és a többi fertőzött kínai tartományból ak-
kor is ékeztek a menetrend szerinti repülőjáratok az 
uniós tagállamok röptereire, amikor ott már tombolt 
a kór. Mire észbe kaptak, késő volt. Ebből könnyen 
levezethető, hogy nemcsak a határokat zárták le túl 
későn, hanem mindenfajta más felkészülés elkésett. 
Ennek issza most a levét Nyugat-Európa.

Csak abban reménykedhetünk, hogy a keleti vége-
ken talán többet tanultak a hatóságok, így megelőz-
hető a közös katasztrófa. Ugyanis csak magunkra 
számíthatunk. Mostanra bebizonyosodott, hogy az 
Európai Unió csak papíron létezik.
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Kovács Gergely érsek szerint felismerhetjük, hogy az életünket nem mi irányítjuk
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 » KRÓNIKA

Rendhagyó húsvéti úrvacsoravé-
telt ajánl híveinek Kató Béla, az 

Erdélyi Református Egyházkerület 
(EREK) püspöke. A koronavírus-jár-
vány közepette talált megoldást a 
Magyar Református Egyház mind a 
tíz egyházkerülete támogatja. Amint 
az EREK szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott közleményéből kiderül, hús-
vét vasárnapján délelőtt 10 órakor a 
Duna Televízióban református ün-
nepi istentisztelet és úrvacsoraosz-
tás lesz. Igét hirdet Szabó István, a 

Magyarországi Református Egyház 
zsinatának elnöke a saját családja 
körében. Az igehirdetést az EREK Fa-
cebook-oldalán is közvetítik 10 óra 
10 perctől. „Az istentisztelet után a 
megterített úrasztala mellett úrva-
csoráznak. Ebbe kapcsolódunk bele 
mi is úgy, hogy mindenki odahaza, a 
saját családi hajlékában megteríti az 
úrasztalát, majd pedig a televízión 
keresztül elhangzó felkérésre valljuk 
meg bűneinket, teszünk vallást a mi 
hitünkről, és magunkhoz vesszük 
az úrvacsorát. Ahol lehetséges, ott 
a családfő adja a kenyeret és a bort 

a család többi tagjának, majd pedig 
ő maga vesz. Aki pedig egyedül van, 
az maga veheti önmagának” – olvas-
ható a Kató Béla által aláírt közle-
ményben. A püspök szerint „valami 
olyasmit fogunk tenni”, amit az ős-
keresztyén gyülekezetek tettek, ami-
kor házanként megtörték a kenyeret. 
Kató Béla úgy fogalmazott, a mosta-
ni csapásból csak úgy tudunk győz-
tesen kijönni, ha őszintén elfogadjuk 
Isten megváltását, és elkötelezzük 
magunkat a megújult életre. „Így ké-
szüljünk hát a mostani húsvétra” – 
zárul a közlemény.

Otthoni úrvacsoravétel húsvétkor




