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Presedinta Ungariei, discurs secesionist pe
pamantul Romaniei
Aflata in Romania, intr-o vizita care incalca toate cutumele diplomatice,
presedinta Ungariei, Novak Katalin, vorbeste intr-un discurs rostit azi la
inaugurarea statuii unui principe maghiar in capitala Marii Uniri, Alba Iulia,
despre ce pot face maghiarii din Ardeal pentru prosperitatea Ungariei si, in
context, despre viitorul Europei Centrale. Precizare: Romania nu face parte
din Europa Centrala, Ungaria da. Un joc politic periculos, care ar putea chiar
aduce in discutie expulzarea politicianei din tara si declararea ei persona non
grata.
Novak Katalin a evocat, in discursul sau, personalitatea lui Bethlen Gabor (Gabriel),
Principe al Transilvaniei intre 1613 si 1629:
„Bethlen Gabor ne obliga sa construim prin credinta, cu credinta pentru
perenizarea credintei noastre. Fara increderea in providenta divina, munca de-o
viata a lui Bethlen ramane inexplicabila si de neinteles, caci el, atunci, prins
intre doi pagani, a facut tot ceea ce i-a stat in putinta pentru tara (…). Cum sa poti
construi daca pe de o parte se dezlantuie turcii si tatarii, pe de alta parte te
asupresc austriecii si germanii si te mai ameninta si ostilitatile interne? Numai
cu credinta. in ciuda tuturor relelor, aceasta credinta le-a dat putere celor care
nu au dat bir cu fugitii, desi nu mai aveau nicio speranta (…). Si ei nu numai ca au
ramas in Transilvania, dar aceasta credinta vie, in ciuda tuturor relelor, i-a facut
sa stea locului, sa aiba copii, sa infiinteze scoli, sa fie dascali, sa tina slujbe, sa
cultive pamantul si la nevoie sa se apere inarmati”
, a spus presedintele ungar.
Foarte interesanta apetenta regimului budapestan sia liderilor UDMR pentru personalitatea
lui Bethlen. Foarte pe scurt, avem de a face cu un personaj interesant si controversat,
rege al Ungariei la un moment dat, care a batut palma cu Imperiul Otoman impotriva
Europei apusene. Un comandat de osti care a cucerit teritorii ample la vest de
Transilvania, incepind cu Slovacia, si care a avut ambitia de a cuceri Viena si a detrona
dinastia Habsburgilor, cu tot cu aliatii lor catolici. Practic, Bethlen – care a luptat impotriva
lui Mihai Viteazul in batalia de la selimbar -, a mers pe mina turcilor impotriva Europei
crestine, si se stie ca turcii au avut, ei insisi, doua tentative, esuate, din fericire, de a

cuceri Europa apuseana incepind cu Viena.
Cind presedinta Novak spune ca Bethlen”a facut tot ceea ce i-a stat in putinta pentru tara”
,
cu siguranta are alta tara in cap si nu Romania. Mai precis, o Ungarie mare, dar
independenta de Austria Habsburgilor.
Nu stim daca Viktor Orban viseaza sa cucereasca Europa apuseana, dar sigur e ca are
meciuri aspre cu ea, ceea ce ar putea explica fascinatia sa pentru Bethlen, cel care avea,
deja, inca de acum doi ani, o statuie la Tg.Mures, inaugurata in plina pandemie si
campanie electorala .(foto)

Ce mesaje grele a mai transmis azi presedinta Ungariei:
„Maghiarii din Transilvania nu sunt doar maghiari, ei sunt inca maghiari in pofida
greutatilor. Ei stiu din adancul sufletului ca pot contribui cu adevarat la
imbogatirea patriei mama si a pamantului lor natal doar daca pastreaza dulcea
noastra limba materna, daca pretuiesc si transmit obiceiurile, costumele si
mandria mostenite de la stramosii nostri.

Ei nu pot contribui la prosperitatea Ungariei si a Romaniei decat
pastrandu-si identitatea”, a declarat Novak Katalin.
Oficialul maghiar a mai spus, conform Agerpres, despre Gabriel Bethlen:

„Cel mai important pentru el era totdeauna supravietuirea, securitatea si
prosperitatea poporului sau. Aceasta este esenta politicii nobile a lui Bethlen,
de a servi binele public,binele maghiarimii (s.n.). De aceea nu-l dam uitarii.

Pentru ca noi avem aceeasi menire, sa negociem, sa incheiem acorduri, sa
cautam aliati, sa deschidem usi pentru o viata din ce in ce mai buna a
maghiarilor. Si tot ce facem sa fie si spre binele celor dispusi sa coopereze si sa
ne fie aliati. Acesta este viitorul Europei Centrale.
Cautam aliati pentru a evita razboiul cu arme, pentru ca razboiul ideologic
impotriva ordinii divine a creatiei, familia sa ramana familie, barbatul barbat,
femeia femeia, si natiunea sa fie cadrul vital natural al coexistentei noastre”.
Doua ”mici” observatii: Novak Katalin a pus Ungaria inaintea Romaniei vorbind despre
prosperitatea pe care trebuie sa o genereze maghiarii transilvani. si, doi, a vorbit despre
viitorul Europei Centrale, teritoriu din care Ungaria face parte, dar Romania nu.
Declaratii cu bataie lunga, grave, in opinia noastra, si care ar trebui sa dea de gindit
liderilor de la Bucuresti.
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