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Csúnya válás a PSD-től

Egy válás soha nem szép, de vannak különösen csú-
nyára sikerült szakítások. Az RMDSZ és a PSD együtt-
élése taktikai, pontosabban szavazatnövelő céllal ért 
villámgyorsan véget néhány nappal az európai par-
lamenti választások előtt, amikor a szemeteszsákos, 
illetve trikolóros provokátorok már tették a dolgukat 
az addig kevesek által ismert úzvölgyi haditemető 
ügyében. Akkor a helyzet még viszonylag könnyen ke-
zelhetőnek tűnt. A kormánypárt elnöke, bizonyos Liviu 
Dragnea nyugalomra intett, a tárgyalásos rendezésről 
nyilatkozott. Aztán a román politika erős embere a rá-
csok mögé, a választási pofontól szédelgő PSD pedig 
a padlóra került. Bár Romániának hivatalosan van mi-
niszterelnöke Viorica Dăncilă személyében, az ország 
irányítása gyakorlatilag megszűnt egységként működ-
ni. Erő- és érdekcsoportok harca zajlik, önjáróvá vált 
minisztériumok diktálnak, a politikai hullának hitt Vi-
ctor Ponta közvetett módon már átvette az irányítást a 
PSD egy tekintélyes része felett. Hol van már a brüssze-
li vezetésnek beszólogató, az RMDSZ-szel kisebbségi 
kérdésekben gyors kiegyezéseket diktáló szociálde-
mokrata pártvezetés?

A szinglivé vált RMDSZ Úzvölgyével a kitűzőjén ka-
csingat ugyan az ellenzéki oldal két, nagyképűvé vált, 
s egymást is kóstolgató szereplőjére, de egyelőre a 
fejét vesztett, bosszúvágytól fűtött hatalomnak látszó 
valamivel, a kilencvenes évek bűzös retorikájához visz-
szataláló PSD-csoportokkal kell lejátssza a csatát. Nem 
lesz egyszerű. Dragnea kiesésével senkinek nincs félni-
valója. A hadsereg, a védelmi tárca azt tesz, amit csak 
akar, ráadásul a minisztériumon belül is klikkek harca 
zajlik. Dăncilát eddig sem tekintették vezetőnek a ka-
binet tagjai, most viszont a büntetés veszélye nélkül 
nézik levegőnek a miniszterelnököt. Ebben az instabil, 
magyarellenességre tökéletesen alkalmas politikai 
helyzetben jó volt látni, hogy a romániai társadalom 
látható többsége megértette az úzvölgyi atrocitások 
forgatókönyvének aljas szándékát, a széteső hatalom 
romjain újjáéledni próbáló szekus provokátorok szá-
nalmas játékát.

A magyar és román emberek higgadtsága ebben a 
helyzetben kulcsfontosságú volt, s az elkövetkezőkben 
is az lesz. A politikacsinálókat csak ezzel a hozzáállás-
sal lehet rákényszeríteni az egyetlen lehető megoldás-
ra: a párbeszédre. Illúzió abban reménykedni, hogy 
„Európa” vagy a „világ” mellénk, magyarok mellé áll 
csupán azért, mert igazunk van. Az Európai Unió nyu-
gati részén, a brüsszeli intézményeket irányítók közül 
sokan elégedetten, cinikus mosollyal veszik tudomá-
sul a „posztkommunista” kelet-európaiak, Magyar-
ország és Románia hajcihőjét egy temető kapcsán. 
Moszkvában elégedett jelentéseket írnak a külügye-
sek két uniós tagállam cicaharcáról. A nagy tengeren 
túl pedig Trump elröhögi magát és Drakulát emlegeti. 
Szerencsétlenségünkre, csak mi értjük, érthetjük ezt a 
szimbolikájában, de csattanójában is ĳ esztően térség-
beli klasszikust.

Nemcsak a pápai miseruha ma-
gyar feliratának letakartatásával 
borzolta a kedélyeket a román 
kormányőrség (SPP) a szentatya 
csíksomlyói látogatása során. Az 
államelnöki hivatal fennhatósá-
ga alá tartozó rendvédelmi szerv 
megtiltotta számos anyaországi 
és erdélyi magyar – magas rangú 
– közméltóságnak, hogy helyet 
foglaljon a VIP-zónában, ott, 
ahova a meghívója szólt. Eköz-
ben a román zászlókkal érkező-
ket az első sorba, a tévékamerák 
elé tessékelték.
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A kik kicsit is késtek Ferenc pápa 
csíksomlyói szentmiséjéről, több 
olyan hivatalossággal mehet-

tek szembe, akik már lefelé tartottak a 
Kis- és Nagysomlyó hegy közti nye-
regből. Egyikük Kató Béla, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspöke 
volt, aki palástjával a karján araszolt 
a kegytemplom felé a csúszós úton. 
Aki látta, nem tudta elképzelni, mi 
történhetett: rosszul érezte magát, 
vagy a protestánsokra nézve sértő ki-
jelentés hangozhatott el? Vagy netán 
református egyházfőként elegendőnek 
tartotta, hogy éppen csak megmutassa 
magát? Ám amint Kató Béla a Króniká-
nak elmondta, egyik feltételezés sem 
állja meg a helyét: a kormányőrség 
egyszerűen megtagadta a belépését a 
VIP-szektorba. Hiába mutatkozott be, 
és vette elő az adott részbe szóló belé-
pőjét, az őrök – a pápa érkezésére hi-
vatkozva – megálljt parancsoltak.

Kató Béla: minimalizálni 
akarták a magyar jelenlétet
„Már többször elmondtam, most meg-
ismétlem: református püspökként nem 
a pápáért mentem Csíksomlyóra, ha-
nem a római katolikus magyar testvé-
reinkért. Akár végigállhattam volna a 
misét, vagy leülhettem volna valahol 
távolabb, a fűbe. De már én sem va-
gyok fi atal, ráadásul négy órája vol-
tam talpon” – panaszolta el a reformá-
tus püspök. Mint hozzátette, időben a 

helyszínre ért, és míg várakozott, egy 
román zászlóval felszerelkezett nő 
előtt simán megnyílt a kapu. Kató Béla 
szerint mindez nem véletlen, mint 
ahogy az sem, hogy a pápa ruháján 
levarratták a magyar feliratot; azzal 
riogatták az embereket, hogy nem sza-
bad magyar, illetve székely zászlókkal 
jönni a misére, a pápát szinte hermeti-
kusan elzárták a néptől, és számhábo-
rút indítottak Somlyó ellen, azt bizony-
gatva, hogy Bukarestben, Jászvásáron 
meg Balázsfalván többen gyűltek ösz-
sze, mint ott, ahol a szentatyának a 
legtöbb híve él.

„A többi helyszínen a pápa miért 
közeledhetett még az utcán álldogáló 
és bámészkodó néphez, Csíksomlyón 
pedig, amint felcsendült a magyar 
himnusz, máris kivitték? Máshol mi-
ért nem kellett regisztrálni, csak Csík-
somlyón? A többi három helyszínen 
miért nem mondták, hogy nem szabad 
zászlóval odamenni, csak Csíksom-
lyón?” – tette fel a költői kérdéseket a 
református püspök. A választ szintén 
ő adta meg: meggyőződése szerint az 
egész forgatókönyvnek az volt a célja, 
hogy az erdélyi magyar jelenlétet mini-
malizálja a Szentszék előtt. Kató Béla 
ugyanakkor úgy véli, a ferences test-
véreknek nem kellett volna minden-
féle kompromisszumot elfogadniuk; 
keményebben kellett volna fellépniük, 
sőt a kazula magyar feliratának letaka-
rása ügyében akár radikálisan is.

„Rendkívüli megalázás”
A megalázó helyzetnek Brendus Réka 
is szemtanúja, és egyben szenvedő ala-
nya volt. A magyar Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
főosztályvezető-helyettese lapunknak 
elmesélte, hogy miközben belépővel 
a kezükben a rács mögött várakoztak, 
olyanokat engedtek be, akiket a ké-
sőbbiekben a tévében látott viszont, 
amint a VIP-zóna első sorában állnak 
a piros-sárga-kék zászlóval. „Hall-
gattam és vártam egy jó ideig, aztán 
megfordultam, és eljöttem. Pedig nem 
ezért utaztam Budapestről Csíksom-
lyóra” – kifogásolta a miniszterelnöki 
hivatal tisztségviselője.

Pásztor Sándornak az újonnan fel-
állított székelykapuban állták az útját. 
A Bihar Megyei Tanács elnöke – aki fél 
órával a szentmise elkezdése előtt fele-

ségével érkezett a helyszínre – bő húsz-
perces várakozás és egyezkedés után 
juthatott be a helyére. Mint mondta, az 
elején még csak nem is közölték velük, 
miért nem fogadják el a belépőjüket. 
„A SPP-seket nem érdekelte, hogy kik 
vagyunk, és miért vagyunk ott, szóba 
sem akartak állni velünk. Húsz perc el-
teltével kijött valaki, aki a magyar kor-
mányt képviselte, és elmagyarázta az 
őröknek, hogy a meghívó értelmében 
ott a helyünk” – idézte fel a kellemet-
lenséget a nagyváradi politikus.

Kozma Mónika, a Pro Economi-
ca Alapítvány vezetője a leginkább 
a hatóságok által alkalmazott kettős 
mércéért volt dühös. Azon túl, hogy a 
parancsot teljesítő csendőrök nem en-
gedték be abba a szektorba, amely tíz-
lépésnyire volt a kerítéstől, a SPP-sek is 
hajthatatlannak bizonyultak. „Hiába 
volt segítőkész a kormányőrség maros-
vásárhelyi megbízottja, akit telefonon 
sikerült elérnem, az ottaniak semmi-
féle együttműködési készséget nem 
tanúsítottak. De nem is az bosszantott 
fel, hogy bő húsz percet várakoztattak, 
hanem az, hogy amikor egy úriember 
társaságában megérkezett egy, a há-
tát román zászlóval takaró hölgy, és 
felmutattak valamiféle igazolványt, 
azonnal kinyílt a kapu. Kétlem, hogy 
a katrincás hölgy a SPP-hez tartozott, 
és valamiféle bevetésen lett volna” – 
mondta el az anyaország erdélyi gaz-
daságfejlesztési programját irányító 
alapítvány vezetője. Kozma Mónika 
rendkívüli megalázást érzett abban a 
pillanatban, amikor látta, hogy több 
magas rangú magyarországi és erdélyi 
magyar tisztségviselőt közel fél óráig 
várakoztatnak, más meg román nép-
viseletben és zászlóval a hátán moso-
lyogva besétálhat.

Ugyanígy járt Péter Ferenc, a Maros 
megyei önkormányzat elnöke, aki hi-
ába ért fel bő háromnegyed órával a 
mise kezdete előtt, nem léphetett be. 
Szerinte nem feltétlenül fontoskodás 
vagy rosszindulat parancsolt megálljt 
bizonyos tisztségviselőknek, inkább 
egy kis szervezési „gikszer” csúszha-
tott be. Mint mondta, ha tisztán leszö-
gezték volna, hogy mikor záródnak a 
kapuk, jóval azelőtt felérhetett volna a 
nyeregbe, de jobbnak látta nem áztat-
ni magát, és bemenekülni valahová az 
eső elől.
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Medve sétált át egy Maros megyei iskola udvarán
Medve kószált a beresztelki iskola udvarán, miköz-
ben a tanulók órán voltak. A Maros megyei esetet 
térfigyelő kamerák is rögzítették – közölte tegnap az 
Agerpres. Aurelian Negrea iskolaigazgató szerint a 
medve délelőtt fél tizenegy körül az iskola mögötti 
tömbházak felől közelítette meg a tanintézményt, 
áttörte a kerítést, átkelt az udvaron, majd tovább-
ment az erdő felé. „Ha pár perccel később jött volna, 
éppen szüneten lettek volna a diákok. És mivel a 
medve meg volt ijedve, bármi történhetett volna” – 
nyilatkozta az igazgató, hozzátéve, hogy a gyerekek 
is megijedtek, hiszen látták a nagyvadat az ablakon 
keresztül. A helybéliek közül többen is látták, ahogy 
áttörte az iskola kerítését, keresztülment az udvaron, 
majd bement egy kertbe, ahonnan a tulajdonos úgy 
kergette el, hogy nem is nézett rá, azt hitte, kutyával 
van dolga. Később csendőrökből, rendőrökből és 
vadászokból álló, 12 fős csapat indult el, hogy kiker-
gesse a faluból a medvét, az erdőben azonban nyomát 
vesztették a nagyvadnak.

Megálljt parancsoltak. A kormányőrség megtagadta magyar meghívottak belépését a VIP-szektorba
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