
A jelenleg szenátorként tevé-
kenykedő ellenzéki politi-
kusnál az verte ki a bizto-

sítékot, hogy a nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár a Csíki Székely 
Múzeumban kijelentette: „a ma-
gyar kormány nem mond le erről 
a földről”, nem mond le a magyar-
ságról, a magyar nemzetrészekről 
és a magyarság történelméről. 
Traian Băsescu a România hírte-
levízió vasárnap esti műsorában 
úgy vélekedett, ha Potápi Árpád 
szavai a magyar kormány állás-
pontját képviselik, akkor „holnap 
be kell hívni a (magyar – szerk. 
megj.) nagykövetet, össze kell 
csomagolni, és hazaküldeni Bu-
dapestre”. „Ha a Románia terüle-
teire vonatkozó hivatalos állás-
pontról van szó, akkor nekünk 
nem kell többé hivatalos viszonyt 
ápolnunk Magyarországgal. Ha 
valami részeges beszélt ott... Ne 
mondják, hogy a magyarok nem 
kedvelik a pálinkát!” – jelentette 

ki a csatorna műsorában a volt ro-
mán elnök.

Véget ért a száz év magány

Potápi Árpád János államtitkár pén-
tek este a Csíki Székely Múzeumban, 
a Kratochvill Károly és a Székely 
Had osztály című kiállítás megnyi-
tóján arról beszélt, hogy véget ért a 
száz év magány a Kárpát-medencé-
ben. „A magyar kormány nem mond 
le erről a földről, nem mond le a ma-
gyarságról, a magyar nemzetrészek-
ről és a magyarság történelméről” 
– jelentette ki a nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár. Hozzátette, ma 
már nem kell országhatárokat meg-
változtatni a magyarság megvédé-
séhez. „Véget ért a száz év magány 
korszaka. Gazdaságfejlesztő prog-
ramokkal, tematikus évekkel, a kár-
pát-medencei oktatási és gazdasági 
tér létrehozásával mind-mind arra 
törekedtünk az elmúlt nyolc évben, 
hogy az Önök szülőföldön való bol-
dogulását elősegítsük” – jelentette 
ki Potápi Árpád János.

Erdély elcsatolása?

Egyébként az államtitkár beszéde a 
bukaresti B1 hírcsatorna stúdiójá-
ban is terítékre került vasárnap es-
te, ahol a műsor meghívottjai adott 
pillanatban azt állították, hogy a 
magyar titkosszolgálatok intenzív te-
vékenységet folytatnak Románia te-
rületén Erdély elcsatolása érdekében. 
Gheorghe Falcă, Arad polgármestere 
ezzel szemben rendkívül higgadt, 
mondhatni magyarbarát álláspon-
tot fogalmazott meg, megállapítva 

többek között, hogy a Maros-parti 
megyeszékhely önkormányzata is 
támogatja a gyulai román gimnázi-
umot. Sőt az elöljáró arról is elisme-

rően beszélt, hogy a magyarországi 
városban közhivatalokban és ven-
déglátó-ipari egységekben egyaránt 
kifüggesztettek román nyelvű felira-

tokat, továbbá a kelet-magyarországi 
egészségügyi intézményekben min-
denütt anyanyelvükön állnak szóba 
a román páciensekkel.
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Kiakadt egy mondat miatt
Traian Băsescu megszakítaná a kapcsolatokat Magyarországgal Potápi beszéde miatt

Traian Băsescut szíven érintette, amit hallott
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Mind a száz év

N incs az a pénz ebben az országban, amit ne tud-
nának templomokra költeni. Adja a helyzet, hogy 
a kórház-, tanintézet-építésekkel vagy a szociális 

rendszer fejlesztésével, netán gazdaságélénkítéssel, 
infrastruktúra-építéssel helyezzük párhuzamba, de az 
ilyen felvetésekre visszakézből ráhúzzák a populista-de-
magógia vádját, így hatástalanítva minden ellenérvet. Na 
igen, mi másra van szükség ebben az istentelen világban, 
mint hitre és templomokra.

Már legalább 121 millió eurónyi közpénzt vakoltak bele 
a kőművesek a hétvégén felszentelt bukaresti katedrális-
ba. Legalábbis ezt állítja egy fővárosi tényfeltáró portál. 

Az ortodox egyház a maga részéről szerényebb összegről 
beszél, a közleménye szerint összesen 110 millió eurót 
költöttek el, aminek a 75 százaléka származott állami for-
rásokból, azaz közpénzből. A fenti számok elég nagyok 
ahhoz, hogy bátran kijelenthessük, teljesen mindegy, 
hogy 121 vagy 85 millió eurónyi közpénzbe került mosta-
nig a székesegyház. Még távolról sincs végük a munkála-
toknak, bőven van, amire még költeni. Úgyhogy bárme-
lyik szám is legyen a valós most, ennél értelemszerűen 
brutálisabb lesz a végösszeg. Ebben a történetben nem 
teljesen másodlagos, hogy a felszentelésre nem sikerült 
tűzvédelmi engedélyt szerezni, mert ilyesmit csak a kész 
épületekre lehet kiváltani.

Hiába nincs még vége, hiába nem készült még el, a 
kijelölt időpontban, azaz a hétvégén úgyis felavatták. 
Ez is jól mutatja, hogy ez az egész nem az érvekről, fő-
leg nem és józan lehetőségekről, hanem az érzelmek-
ről és a befolyásról szól. Az ortodox egyház nagyon jól 
tudja, bármikor bármelyik román párt vagy szövetség 
legyen hatalmon, pénz mindig lesz mindenre. A politi-
kusok ugyanis beszariak, sosem fogják azt mondani, 
hogy nézze atyám, oldják meg maguk, mégiscsak 

az ortodox egyház Románia egyik legprofitábilisabb 
vállalkozása a számok alapján. Nem, ilyen még nem 
fordult elő, és nem is fog még sokáig. A politikusok 
viszont vannak annyira dörzsöltek, hogy hasznot húz-
zanak az egészből.

A felszentelési ünnepségen láthatta mindenki, hogy 
kik ültek odabenn. Persze hogy nem az ország négy 
sarkából odautazott hívők, hanem azok a hölgyek 
és urak, akik tőkét kovácsolhatnak abból, ha egy
felvételre kerülhetnek a pátriárkával és a többi vallási 
vezetővel. Az istenfélő hívők, az Úrban bízó zarándo-
kok tízezrei odakinn fagyoskodva követhették a kivetí-
tőkön a ceremóniát. Amikor lejárt az istentisztelet, és 
a meghívottak elkezdtek kifelé szállingózni, végre be-
engedték az egyszerű hívőket is megtekinteni a félkész 
belsőt. A zsúfoltság és gyatra szervezés miatt szinte 
lehetetlen volt ezt a folyamatot békésen megoldani, 
úgyhogy a türelmetlen hívők egy része konfliktusba 
keveredett a csendőrökkel.

A Nemzet Megváltása nevet viselő monumentális 
épület még el sem készült teljesen, de máris benne van 
az elmúlt száz év.

• J E G Y Z E T  

• Traian Băsescu egykori államfő szerint Romániának 
meg kell szakítania kapcsolatait Magyarországgal, 
ha Potápi Árpád Jánosnak a hétvégén Csíkszeredában 
elhangzott kijelentései a budapesti kormány hivatalos 
álláspontját képviselik.




