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Budapesti kórházban ápolják 
Böjte Csabát, a dévai Szent 
Ferenc Alapítvány vezetőjét. 
A ferences szerzetest eltiltot-
ták a beszédtől az orvosok, de 
csütörtöki beszámolója szerint 
stabil az állapota, és bizton-
ságban érzi magát. Jelezte: 
imádkozik mindazokért, akik 
gondoskodó szeretettel a bete-
gek mellett állnak.

 » KRÓNIKA

„C saba testvért budapesti kór-
házba szállították... Imád-
kozzunk mielőbbi gyó-

gyulásáért!” – adta hírül csütörtökön 
Facebook-oldalán Frigyesy Ágnes 
magyarországi újságíró. A Krónika az 
ügyben megkereste telefonon a Szent 
Ferenc Alapítványt, a dévai iroda mun-
katársaitól azonban azt a választ kap-
tuk, hogy nem kívánnak nyilatkozni, 
forduljunk a gazdasági igazgatóhoz, 
ő viszont nem válaszolt a hívásunkra.

Urbán Erik ferences szerzetes, a 
Szent István királyról elnevezett 
Erdélyi Ferences Rendtartomány 
tartományfőnöke a Magyar Kurír 
katolikus hírportálnak elmondta, 
hogy Böjte Csabát szerda este ki-
vizsgálás céljából Budapestre, kór-
házba szállították. Csaba testvér el-
utazása előtt úgy döntött, nem kéri 
a hír kommunikálását, és nem tette 
ki közösségi oldalára sem – közöl-
te Urbán Erik, aki arra buzdított 
mindenkit, hogy imádkozzanak 
Csaba testvérért és minden, a be-
tegségben szenvedő emberért. Böj-
te Csaba közvetlen munkatársán 
keresztül a Magyar Kurírhoz eljut-
tatott üzenetében elmondta, hálás 
az érdeklődésekért, azonban kéri, 
hogy telefonon és más módon se 
keressék, pihenésre, nyugalomra 
és gyógyulásra van szüksége.

Csaba testvér szerdán azt írta a 
közösségi oldalon követőinek, hogy 

nehezére esik a beszéd, így orvosi 
utasításra nem fogadhat telefon-
hívásokat. „Az orvosok kérésére a 
következő üzenetet fogalmaztam 
meg: Nehezemre esik a beszéd. Most 
pihennem kell, ezért visszavonulok 
egy pár napra. Szívesen válaszolok 
levelekre, SMS-re, de telefonthívást 
egy pár napig nem fogadok! Meg-
értéseteket köszönöm, szeretettel, 
Csaba t.” – szólt a nehéz sorsú gye-
rekek ezreit felkaroló Csaba testvér 
üzenete.

Csütörtökön egy rózsafüzér képét 
osztotta meg Facebook-oldalán, a 61 
éves Ferenc-rendi szerzetes ugyanak-
kor azt írta, hogy stabil az állapota, 
és biztonságban érzi magát. „Isten-
nek legyen hála, azt mondják, hogy 
stabil az állapotom, én is jól érzem 
magam, biztonságban. Imádkozom 
mindazokért, kik gondoskodó sze-
retettel a betegek mellett állnak!” 
– fogalmazott. Ugyanakkor a köz 
javára létrehozott szolgáltatások 
fontosságára hívta fel a fi gyelmet, 
rámutatva, hogy napjainkban ezek-
ben az életünket meghatározó kez-
deményezésekben rejlik a krisztusi 
szeretet parancsa. „Sokan kérdezik, 

hogy a Megváltónk által meghirdetett 
szeretetparancs hol van a mai társa-
dalomban? – írta a több ezer köve-
tővel rendelkező Böjte Csaba. – Egy 
ilyen fellengzős kérdésre csak annyit 
mondok, hogy közegészségügy, de 
mondhatnák közoktatást is, vagy köz-
biztonságot is, közvilágítást és még 

sok, életünket meghatározó krisztusi 
szeretetparancsból kinőtt kezdemé-
nyezést! Istenben bízó lélekkel, min-
denért hálát adva, Csaba t.” A dévai 
Szent Ferenc Alapítvány vezetője hét-
főn közölte Facebook-oldalán, hogy 
pozitív lett a koronavírustesztje. „Már 
az én szervezetemben is konfl iktus, 
háború zajlik” – fogalmazott.

A jogállamiság 
román lovagjai

Hogy pontosan miről is szól, és mennyit is ér az Európai Unió 
jeles fórumai – elsősorban az Európai Parlament – által for-
szírozott, viszont a kényelmesebb alkalmazhatóság kedvéért 
pontosabban meg nem határozott „jogállamisági” kritérium-
rendszer, amelyhez most az EU költségvetését és a korona-
vírus-járvány hatásainak enyhítését célzó támogatások kifi -
zetését kötnék, azt többek között az is beárazza, kik állnak a 
kezdeményezés mellé.

A romániai EP-frakciók képviselői egy, az uniós költségvetés-
ről szóló keddi online konferencián kiéhezett hiénákként vetet-
ték rá magukat a témára, igyekezve egyetlen lehetőséget sem 
elmulasztani, hogy bírálhassák az utólag betoldott jogállamisági 
kritérium miatt a költségvetést megvétózó Magyarországot – és 
csatolt áruként, félszájjal Lengyelországot is. A jogállamisági 
feltételek megtartásának fölöttébb szükséges volta mellett a de-
mokrácia, a jogegyenlőség, kiemelten pedig a kisebbségi jogok 
védelmének olyan, rendíthetetlen gigászai emelték fel szavukat, 
mint Eugen Tomac, annak a Népi Mozgalom Pártnak az elnöke, 
amely egyetlen kézzel fogható doktrínát képvisel: a kompromisz-
szumot nem ismerő, autentikusan román, büdös szájú magyar-
ellenes sovinizmust. Mellette – szintén a korszerű konzervatív 
néppárti eszmék képviseletében – az a Daniel Buda kardos-
kodott a jogállamiság mellett, aki az elmúlt tíz–tizenöt évben 
ugyancsak elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar közös-
ség jogkövetelései elleni uszításban. De ott volt még Dan Nica 
is a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviseletében – mint tudjuk, 
ez az alakulat is rengeteget tett a különböző nemzetiségű ro-
mániai polgárok közötti békés együttélés és jogegyenlőség elő-
mozdítása érdekében, legutóbb például a Trianon-törvénnyel. 
Az USR–PLUS részéről is felszólalt egy Ramona Strugariu nevű 
képviselőnő – ez az a pártszövetség, amely kampány idején 
ráhajt a magyar szavazatokra, de amúgy a legkevésbé sem tá-
mogatja a magyar anyanyelvhasználatot, és amelyiknek egyik 
társelnöke anno szélsőséges román szervezetek ifjúsági tago-
zataiban töltött be vezető tisztséget. Az itt felsorolt pártok, po-
litikusok tevékenysége alapján látható, hogy egyetlen eszme 
körül jegecesedik ki a szinte teljes romániai politikai palettát 
lefedő mélységes egyetértés: most valami rossz Magyarország-
nak, tehát az a románoknak csak jó lehet, ezért a román politi-
kumnak brüsszeli fülek számára kedves lózungokat hajtogatva 
támogatnia kell. Vagyis anélkül, hogy mérlegelnék, mit is jelent 
a jogállamiság kritériuma, és hogy mi történne, ha Romániával 
szemben akarnák önkényesen alkalmazni – például, horribile 
dictu, a kisebbségi jogokat számonkérve –, egyszerűen poli-
tikai alapon sorakoznak fel mögé. És akkor meg is érkeztünk 
ahhoz, hogy a jogállamiság feltételül szabása anélkül, hogy 
az összes tagállam által jóváhagyott, pontosan megszabott 
és uniós dokumentumban rögzített meghatározása lenne, va-
lójában nem egyéb, mint politikai fegyver. Amelyet az uniós 
apparátus, illetve a legbefolyásosabb tagállamok arra próbál-
nak használni, hogy megrendszabályozzák azon tagállami kor-
mányokat, amelyek nem hajlandóak úgy táncolni, ahogyan ők 
fütyülnek. Ugyanakkor a tagállamokban működik a joguralom 
– még akkor is, ha eltérőek a jogrendszerek –, hiszen mindenki 
által szabadon választható parlamentek hozzák a törvényeket, 
a kormányok felelősek a parlamentnek, és működik az igazság-
szolgáltatás. A kormány pedig bármikor leváltható – ha az el-
lenzék hiteles alternatívát kínál. Hogy ezen túlmenően mit akar-
nak még számonkérni jogállamiság címszó alatt, azt a mostani 
példa alapján az éppen többségben lévő erők mondanák meg, 
az éppen divatos, uralkodó ideológiák jegyében. Márpedig ezt 
meglehetősen nehéz precíz és objektív szempontnak nevezni. 
Mindemellett ott vannak a háttérjátszmák is. Az EP-t uraló balol-
dal és a szélsőbal, illetve a szélsőliberálisok frusztrált néppártiak 
támogatásával a nem az ő ideológiai fi xa ideáik szerint politizáló 
jobboldali kormányokat akarják megbüntetni. Eközben a „fukar 
négyek” – Svédország, Dánia, Hollandia és Ausztria a hozzájuk 
csatlakozott Finnországgal és Luxemburggal együtt – szeretnék 
megakadályozni, hogy az EU megsegítse a bajba jutott déli tag-
államokat. Ezért forszírozzák körömszakadtáig a jogállamisági 
kritériumokat – amelyeket amúgy ők sem tudnának közelebbről 
meghatározni, de mivel gumĳ ogszabályról lenne szó, biztosak 
voltak benne, hogy Magyarország és Lengyelország vétózni fog 
miattuk. Vagyis mindenki a saját politikai pecsenyéjét sütögeti, 
miközben a jogállamiság fogalmával takarózik.

Senkinek sem akarunk rosszat, de azért megjegyezzük: a 
most a magyarokat és a lengyeleket pellengérre állító láng-
lelkű nyugat-európai jogállamféltők közül néhányan tényleg 
megérdemelnék, hogy egy ideig olyan helyen kelljen élniük 
– az intenzívebb élmény kedvéért kisebbségiként –, ahol az 
Eugen Tomac- vagy Daniel Buda-félék szabják meg a jogálla-
miság feltételeit.
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VEZÉRCIKK STABIL A KORONAVÍRUS-FERTŐZÖTT FERENCES SZERZETES ÁLLAPOTA

Pesten ápolják Böjte atyát
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Böjte atya betegen is a közért létrehozott szolgáltatások fontosságát emelte ki

M I N D I G  V A N  T Á M A S Z O D !

 »  „Istennek legyen hála, 
azt mondják, hogy stabil az 
állapotom, én is jól érzem 
magam, biztonságban. 
Imádkozom mindazokért, 
kik gondoskodó szeretettel 
a betegek mellett állnak!” 
– fogalmazott Böjte Csaba 
közösségi oldalán.




