ÎNAINTE DE A FI DECLARATĂ AUTONOMIA ARDEALULUI, UNGARIA A OBŢINUT ILEGAL
CODEX AUREUS ŞI BIBLIOTECA BATTHYANEUM DIN ALBA IULIA

În politica diabolică a Ungariei şi a U.D.M.R., vizând dobândirea rapidă şi pe căi ilegale a peste
50% dintre imobilele din Ardeal, s-a înregistrat recent un nou episod, extrem de periculos prin
consecinţele sale, respectiv a fost împroprietărită comunitatea maghiară cu Biblioteca Batthyaneum
din Alba Iulia. Solicitarea a fost făcută (în ultimii ani) de către Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba
Iulia, care a reuşit să înfrângă Opoziţia corectă şi legală a primarului şi Consiliului local din Capitala
Unirii.
Clădirea acestei biblioteci, împreună cu cele 115.992 unităţi bibliografice, din care: 1.778
manuscrise din secolul al IX-lea; 300 codice medievale (reprezentând 80% din cele existente în
România); 571 incunabule şi 24.000 cărţi vechi din secolele XV-XVIII, au fost date gratuit şi ilegal din
proprietatea Poporului şi Statului Român în proprietatea comunităţii maghiare şi a Ungariei.
Cel mai valoros manuscris din Biblioteca Batthyaneum şi din întreaga Europă este Codex
Aureus. Această carte a fost scrisă în jurul anului 810 din porunca împăratului Carol cel Mare.
Această Evanghelie a fost scrisă cu litere de aur, pe foi fine de pergament, a fost pictată cu
aur şi are coperţile din fildeş.
Prima parte din Codex Aureus, cuprinzând în cele 111 file Evangheliile lui Matei şi Marcu, s-a
aflat la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Partea a doua din Codex Aureus, cuprinzând în cele
124 de file Evangheliile lui Luca şi Ioan, se află la Biblioteca Apostolică din Vatican.
Manuscrisul Codex Aureus are o valoare inestimabilă.
În anul 1968, Regimul Ceauşescu a luat un împrumut de 10 miliarde dolari S.U.A. de la F.M.I.
şi Banca Mondială pentru realizarea unor mari investiţii în România, inclusiv retehnologizarea
industriei. Împrumutul extern de 10 miliarde dolari S.U.A. a fost garantat de către Statul
Român cu Codex Aureus. Poporul Român a realizat investiţii uriaşe în Regimul Ceauşescu, a plătit
integral şi înainte de termen toată datoria externă.
Regimurile post-decembriste au pus la cale şi au dat ilegal Ungariei şi comunităţii maghiare din
România (care nu are personalitate juridică) atât Codex Aureus cât şi Biblioteca Batthyaneum din
Alba Iulia, cu tot fondul de carte. Programul de jefuire a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia l-a
început Guvernul Radu Vasile, l-a continuat Guvernul Năstase şi l-a finalizat Guvernul Ponta III.
După Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi în baza Tratatului de la Trianon,
din iunie 1920, Biblioteca Batthyaneum cu tot fondul de carte, inclusiv Codex Aureus a intrat în
proprietatea Poporului şi Statului Român. Biblioteca se află pe str.Unirii nr.1-3 din municipiul Alba
Iulia şi este înscrisă în cartea funciară nr.559 fiind identificată cu numărul topografic 1973/1.
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Titular al dreptului de proprietate a fost Biblioteca Naţională a României.
În vara anului 1998, Guvernul Radu Vasile (format din miniştri din partea P.N.Ţ.C.D.,
U.D.M.R., P.N.L. şi P.D.) a aprobat O.U.G. nr.13 din 7 iulie privind restituirea unor bunuri imobile
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. Atunci,
ministru al Culturii a fost d-l Ion Caramitru, iar al Învăţământului era d-l Andrei Marga. Oare ştiau de
Codex Aureus s-au află abia acum? Ordonanţa de urgenţă nr.13/1998, publicată în Monitorul Oficial
nr.255 din 8 iulie 1998 a fost semnată de premierul Radu Vasile (Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească!) şi contrasemnată de Gyorgy Tokay, ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru
minorităţile naţionale. O.U.G.nr.13/1998 are trei articole (numerotate 1, 2 şi 2) şi a stabilit
următoarele:
1. Clădirile şi terenurile aferente lor, cele înscrise în Anexă, trec gratuit în proprietatea
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
2. Se înfiinţează o Comisie specială paritară (Guvern-minorităţi entice) care verifică situaţia
juridică a celor 17 imobile înscrisă în Anexă şi poate face noi propuneri pentru donaţii către
minorităţile etnice.
3. Predarea-preluarea imobilelor se face pe baza unor protocoale redactate de Comisia
specială paritară.
La poziţia nr.13 din Anexa la O.U.G. nr.13/1998 este înscrisă Biblioteca Batthyaneum din Alba
Iulia.
Este evident că O.U.G. nr.13/1998 nu se referă la restituirea fondului de carte şi a Codex
Aureus către comunitatea maghiară din România şi către Ungaria.
După cinci ani, prin Legea nr.458 din 12 noiembrie 2003, a fost aprobată O.U.G. nr.13/1998.
Lucrările Senatului au fost conduse de d-l Doru Ioan Tărăcilă şi cele ale Camerei Deputaţilor de d-l
Viorel Hrebenciuc.
Separat de legislaţia existentă, prin aceste două acte normative, s-a furat Poporului Român
Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, inclusiv Codex Aureus, care au fost date ilegal comunităţii
maghiare care nu are personalitate juridică şi care niciodată nu a fost proprietara acestei biblioteci, a
Codex Aureus şi a uriaşului fond de carte.
În mare secret, Ungaria şi U.D.M.R. au reuşit să fure, din nou, o mare parte din averea
Poporului Român. Despre această uriaşă afacere imobiliară, pusă la cale prin O.U.G. nr.13/1998 şi
înfăptuită în perioada 1998-2014, ştiu toţi candidaţii anunţaţi la funcţia de Preşedinte al României. De
ce tac? De ce nu acţionează pentru oprirea retrocedărilor ilegale de clădiri, terenuri şi păduri, mai
ales către unguri şi către Ungaria? Sunt complici cu U.D.M.R. sau i-au “sensibilizat” autorităţile din
Ungaria?
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Ceea ce s-a petrecut recent cu Codex Aureus şi Biblioteca Batthyaneum dovedeşte că
premierul Victor Viorel Ponta şi P.S.D. au adus U.D.M.R. la guvernare şi i-a oferit postul de
vicepremier şi ministru al Culturii lui Kelemen Hunor cu scopul de a facilita un furt pios împotriva
Poporului Român şi patrimoniului naţional !
Manipulatorii de opinie se străduiesc să-i convingă pe unii români că dacă premierul Victor
Viorel Ponta a dat la unguri şi Ungariei Codex Aureus şi Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia atunci
merită să fie noul Preşedinte al României. În Israel şi în China o asemenea faptă este răsplătită cu
dulcele glonţ al patriei.
Guvernul Ponta III a dat ilegal unei biserici ungureşti şi implicit Ungariei, uriaşa Biblioteca
Batthyaneum şi Codex Aureus.
Parchetul şi Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.) ar fi trebuit să se autosesizeze şi să pună
sechestru asiguratoriu pe Codex Aureus, pe toate cărţile aflate în Biblioteca Batthyaneum, precum şi
pe averile celor implicaţi în această afacere imobiliară îndreptată împotriva Poporului Român.
Procurorii ştiu că, de regulă, criminalul se întoarce la locul crimei.
De loc întâmplător, premierul Victor Viorel Ponta a anunţat că se lansează, în cursa pentru
alegerea Preşedintelui României, de la Alba Iulia, într-un Congres inedit al P.S.D., în ziua de 12
septembrie a.c, probabil, din faţa clădirii Bibliotecii Batthyaneum dată ilegal Ungariei, împreună cu
Codex Aureus şi tot fondul de carte.
Partidele politice parlamentare care, împreună cu U.D.M.R., au furat Poporului Român
manuscrisul Codex Aureus şi Biblioteca Batthyaneum şi-au stabilit candidaţii pentru alegerile
prezidenţiale din noiembrie a.c. şi se laudă că unul dintre ei va ajunge, tot prin furt, Preşedinte al
României.
Doamne, ocroteşte-i pe români !

Dr. Gheorghe Funar
Preşedintele Partidului România Mare
Candidat independent la funcţia de Preşedinte al României
Bucureşti,
11 septembrie 2014
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