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Gyűlöletkampány álhírekkel

ROSTÁS SZABOLCS

„Egy Románia és Magyar-
ország közötti esetleges 
háború esetén vajon me-

lyik oldalra állnának az erdélyi 
magyarok?” A kérdést a magyar-
ellenességben élen járó bukares-
ti hírtelevízió beszélgető műsorá-
nak (értsd: szabadon gyalázzák 
a magyarokat úgy, hogy az ő vé-
leményükre nem vagyunk kíván-
csiak) egyik meghívottja tette fel, 
amikor a marosvásárhelyi kato-
likus gimnázium körül kialakult 
helyzet mentén vitatták meg a 
„magyar ügyet”. A kérdés amúgy 
erősen retorikai volt, sőt igazság 
szerint nagyon is sugallta a vá-
laszt. Amely a talk showban el-
hangzottak és a résztvevők vi-
lágnézete alapján körülbelül úgy 
hangzik: a romániai magyarok 
olyannyira a trianoni „békeszer-

ződés” revízióján munkálkodó 
Budapest befolyása alá kerültek, 
hogy nem a román államhoz, ha-
nem anyaországukhoz lojálisak. 
Vagyis nemzetbiztonsági kocká-
zatot jelentenek.

Első hallásra két lehetőség 
merül fel az esetleges háború 
során tanúsítandó magatartá-
sunkat firtató véleményformá-
lóval kapcsolatban: hülye vagy 
iszonyatosan kétszínű. Mivel az 
előbbit elvethetjük, megmarad-
hatunk az utóbbi lehetőségnél. 
Nem feltételezhetjük róla ugyan-
is, hogy büszke román, ráadásul 
sokat bizonygatott hazafi lété-
re nem olvasott Liviu Rebreanut, 
az egyik legnagyobb román író-
tól pedig éppen az Akasztottak 
erdejét hagyta volna ki. Azt a re-
gényt, amelynek főhőse, Apostol 
Bologa az első világégés idején 
az osztrák–magyar monarchia 
erdélyi román tisztjeként képte-
len szembefordulni saját fajtájá-
val, vagyis a román hadsereg ka-
tonáival, és inkább vállalja az át-
állással járó halálos ítéletet. Ha 
tehát a jelenlegi román társada-
lom tagjai megpróbálnák átél-
ni a monarchia román katonájá-
nak helyzetét (el- vagy újraolvas-
va az elsőként amúgy magyarul 

publikáló Rebreanut) és erkölcsi 
dilemmáját, bizony alaposabban 
megértenék azokat a nehézsé-
geket, amelyekkel immár száz 
éve szembesülnek kisebbségi 
sorban élő magyar nemzetisé-
gű honfitársaik. Ehhez azonban 
tényleg több empátiára és keve-
sebb kirekesztő nacionalizmus-
ra lenne szükség. Csakhogy még 
mindig olyan időket élünk, ami-

kor a magyarok elleni uszítás 
nagyon is kifizetődő.

A legnagyobb lélekszámú 
nemzeti kisebbség bűnbakká 
nyilvánításával, a magyar kár-
tya előrángatásával kiválóan 
el lehet terelni a társadalom 
figyelmét a valós problémák-
ról. Megjelenik egy manipulatív 
módon összevágott, hamis ál-
lítást bizonygató videó arról, 
hogy Székelyudvarhelyen nem 
kap kenyeret, miccset, aki nem 

magyarul kéri, és az emberek 
mindjárt nem arról beszélnek, 
hogy a kormánynak nincs mi-
ből fedeznie béremelési ígérete-
it, hogy az állami nyugdíjrend-
szer eurómilliárdokra rúgó defi-
citje miatt megszűnik a kötelező 
magánnyugdíj, vagy hogy a ro-
mán hatóságok egyszerűen kép-
telenek a korszerű infrastruktú-
ra megteremtésére.

Nálunk alig kap visszhangot, 
hogy civil szervezetek és fuva-
rozó társaságok kezdeménye-
zésére több mint száz járműve-
zető vett részt a hétvégén azon 
a rendhagyó tiltakozó felvonu-
láson, amelynek során Jászvá-
sárról Marosvásárhelyig autóz-
va követelték a két történelmi 
régió, Moldva és Erdély autópá-
lyával való összekötését. Annál 
nagyobb a hírértéke az olyan ál-
hírnek, miszerint „az autonóm 

Székelyföld” térképének for-
galmazásával a MOL Románia 
a tömbmagyar régió elszaka-
dását célzó törekvéseket támo-
gatja. Az álhírt terjesztő Traian 
Băsescu exállamfőt és pártbe-
li beosztottjait persze nem za-
varja, hogy a Székelyföldi legen-
dárium csapata által az idegen-
forgalmi nevezetességek meg-
ismertetése és népszerűsíté-
se érdekében összeállított kul-
turális és értéktérképet állítják 
be revizionista propagandának. 
Amely ráadásul annak idején 
annyira tetszett Elena Udrea 
idegenforgalmi és régiófejlesz-
tési miniszternek, hogy a támo-
gatásáról biztosította a legen-
dáriumosokat; ha valaki már 
nem emlékezne szőkeségére, 
Băsescu egykori tanácsadójá-
ról van szó.

A nagyromán egyesülés jövő 
évi centenáriumának közeled-
tével versenyfutásba fogtak ma-
gyarellenességben a bukares-
ti politikusok. Szegénységi bizo-
nyítvány, hogy százéves állami-
ságukat, nemzettudatukat ma is 
a magyarokhoz való viszonyulás, 
de főleg a kisebbséggel szembeni 
fóbia határozza meg. Pedig gyű-
lölködve nehéz ünnepelni.

A nagyromán egyesülés centenáriu mának közeled-
tével versenyfutásba fogtak magyarelle nes ségben 
a bukaresti politikusok. Szegénységi bizo nyítvány, 
hogy százéves államiságukat ezzel igazolják.

A magyar miniszterelnök Európa-szinten egyedüli ként 
koherens, megvalósítható megoldást hirdet a legfőbb 
problémára: kiutat tud mutatni abból a válságból, 
amely eltemetheti mindazt, amit Európa jelent. 

BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Naponta érkeznek drá-
mai hírek az Európa mig-
ránsválságának neve-

zett tudatos, tervszerű muszlim 
megszállásával és kultúrájának 
megsemmisítésével kapcsolat-
ban. Az ember csak kapkodja 
a fejét. A terrortámadásokat, a 
nemi erőszakot, a babakocsiba 
köpködést, a fehérellenes rasz-
szista agresszió megannyi meg-
nyilvánulását már szinte meg-
szoktuk. A muszlim világ egy 
része – alighanem jó része – ezt 
nyújtja szükségszerűen és kó-
doltan. De ennél megdöbbentőbb 
az, hogy miként reagál minderre 
a fehér Európa.

Megszerveződik az európai 
határvédelem? Megindult az il-
legálisan Európában tartózko-
dók kitoloncolása? Listázzák 
az antiszociális, idegen kultú-
rájú egyedeket? Zéró toleran-
ciát hirdettek a muszli mok 
gyűlöletmegnyilvánulásai val 
szemben? Letartóztatták az uszí-
tó imámokat? Figyelik a muszlim 
facebookozókat és más világhá-
lós fórumokon megnyilvánulókat, 
akik az őshonos keresztény eu-
rópaiak ellen fröcsögnek? Ugyan!

Európa: megbüntetnek, ha 
muszlim előtt szalonnát eszel

Ehelyett mit hallunk? Németor-
szágban lecsuknak embereket, 
mert kendőzetlenül közzé me-
rik tenni véleményüket a napja-
ikat megkeserítő, létterüket, biz-
tonságérzetüket tönkre tevő be-
tolakodókról. Közben több nyu-

gati városban nem javasolják a 
nőknek a magányos kocogást, ne-
hogy megerőszakolják őket a szír 
agysebészek.

A norvég bevándorlásügyi mi-
niszter tévévitára áll ki Fahad 
Qureshi szunnita vezetővel, aki 
nem hajlandó vele kezet fogni a 
műsor elején, mert nővel, ugye, 
nem fog kezet, s aki nyíltan hir-
deti (Norvégiában!), hogy a há-
zasságtörést elkövető nők meg-
kövezés útján való megölése he-
lyénvaló és követendő vallási elő-
írás. Kétségünk ne legyen: ha kel-
lő erőre tesznek szert, e szörnyű-
ség mindennapos gyakorlat lesz 
Norvégiában, Franciaországban, 
de Németországban is.

Megbüntettek egy férfit Stock-
holmban, mert muszlimok előtt 
evett szalonnát. Ez a hír akkor 
is felháborító lenne, ha muszlim 
országban történne. De itt, Eu-
rópában?

Az Európa Tanács emberi jo-
gi bizottsága annak a lehetősé-
gét vizsgálja, hogy miként egyez-
tethető össze az európai jogrend-
szer a sariával. E hírben nem az 
a drámai, hogy a tüzet a vízzel 
akarják értelmesnek tűnő em-
berek összebékíteni, hanem az 
egyébként lehetetlen célt kitű-
ző törekvés mögött meghúzódó 
abszurd, öngyilkos megfelelési 
kényszer.

Merkel szerint mindenért
Orbán a hibás

Mindeközben a két legesélye-
sebb német kancellárjelölt tévé-
vitájában azt az embert pécézik 
ki – tovább görgetve a német mé-
dia vérlázító rágalmát –, aki eb-
ben a kérdésben Európa-szin-
ten a leghatározottabb, legvilágo-
sabb és Európa megmaradását 
leginkább szolgáló álláspontot 
képviselte a kezdetektől. Angela 
Merkel Orbán Viktorra akarja há-
rítani a felelősséget, hiszen neki 
állítólag azért kellett lépnie, mert 
Orbán Viktor elvette a menetje-

gyet a „,menekültektől”. A „me-
nekültektől”, akik ugyebár meg-
semmisítik a papírjaikat, akik 
zömmel hazudnak kilétükről, 
akik meg sem melegedtek Euró-
pa területén, és már követelőz-
nek, dzsihádot skandálnak és 
oda járnak vissza nyaralni, ahon-
nan elüldözték őket. Elvégre a 
„menekültek” ezt szokták tenni. 
És nem zavarja a német médiát, 
hogy a Keleti pályaudvari ribillió 
(ami egyébként abból eredt, hogy 
a betolakodók megtagadták a jog-
követő magatartást, a regisztrá-
ciót) előtt indult el az áradat, és 
hogy a merkeli politika már az-
előtt befogadáspárti volt.

Az Európai Bíróság mindeköz-
ben elutasította Magyarország és 
Szlovákia kvótaügyi keresetét. 
Nyugat továbbra is abban látja a 
megoldást, ha szétteríti a „befo-
gadottakat”, hadd jusson az egy-
előre még fehér keresztény álla-
moknak is a multikultiból, a ter-
rorból, a létbizonytalanságból, a 
bűnözésből és a mocsokból.

Soha nem volt ennyire egy-
értelmű a választás tétje, mint 
most. Mondhat az Orbán kor-
mányra az ellenzék bármit és 
annak egy része akár még igaz 
is lehet. De mit számít most, 
amikor a tét Magyarország és a 
magyar nemzet megmaradása. 
Most tényleg az a kérdés, hogy 
eltűnt-e és ha igen, mennyi köz-
pénz egyes kormányközeli vál-
lalkozók zsebében? Vagy vala-
mi egészen más? Miközben az 
ország gazdasága sokkal jobb 
helyzetben van, mint 7–8 évvel 
ezelőtt.

Megmenteni a szólás-
és vallásszabadságot

Itt arról van szó, megmarad-e 
pozíciójában Orbán Viktor. Aki 
határozott, hatékony és ke-
mény külügyminisztert vá-
lasztott maga mellé – elég a 
legutóbbi sikerre, a marosvá-
sárhelyi líceum ügyére utalni. 

A magyar miniszterelnök Eu-
rópa-szinten egyedüliként ko-
herens, megvalósítható meg-
oldást hirdet a legfőbb problé-
mára: kiutat tud mutatni abból 
a válságból, amely eltemethe-
ti mindazt, amit Európa jelent. 
Vagyis a toleranciakultúrát, a 
nemek közötti egyenlőség el-
vét, a bizonyítékokon alapuló, 
kiszámítható, igazságosságel-
vű bírói ítélkezést, az állam és 
egyház szétválasztását, a szó-
lásszabadságot, a lelkiismere-
ti- és vallásszabadságot, épp 
azokat az értékeket, amelyek 
általános elfogadtatása volt a 
mai migránssimogatók szelle-
mi elődeinek legnagyobb törté-
nelmi vívmánya.

Akiben szemernyi kétség is 
felmerülne a fentebb állítottakkal 
kapcsolatban, az olvassa el az 
ellenzéki vezetők nyilatkozata-
it. Kerítéslebontás, a globális vi-
lághatalom, illetve Brüsszel gát-
lástalan kiszolgálása és persze 
a bérunió. Ez utóbbi a két évtized 
legnagyobb politikai szemfény-
vesztése. Megvalósíthatatlan, jól 
hangzó cél, amelynek megvaló-
sítási kísérlete is csak azzal jár-
hat, hogy csökken a tagorszá gok 
szuverenitása és nő a kontinenst 
katasztrófába sodró brüssze-
li vezetésé.

A magát nemzetinek tartó Job-
bik a kivándorlást bevallottan na-
gyobb problémának tartja a be-
vándorlásnál. Miközben a be-
vándorlás tíz év alatt véglegesen 
tönkreteheti Magyarországot, a 
kivándorlás belátható időn be-
lül visszájára fordul, aminek már 
ma is vannak jelei.

„A migráció munkahelyeket 
teremt a fegyveres rendfenntar-
tóknak, akiknek a játszótereket 
kell őrizniük” – szól a szarkasz-
tikus, de egyben tragikus vi-
lághálós mém. Gondolom, sen-
ki sem szeretne úgy élni, hogy 
gyerekeinek játszóterét fegy-
veres őrnek kell felvigyáznia. 
A létbiztonság mindenkinek jo-
gos igénye. Annak biztosítása az 
állam első számú feladata, eb-
ben a konzervatív és a liberális 
szerzők John Locke-tól Edmund 
Burke-ig mind egyetértenek. A 
nyugati államok ezt nem képe-
sek biztosítani és nem azért, 
mert vezetőik annyira gonoszak, 
hanem mert nem képesek rá, 
olyan sok már az antiszociális, 

idegen kultúrájú elem a lakos-
ság körében. Nem kell sok idő-
nek eltelnie, és amit Orbán Vik-
tor idei évértékelő beszédében 
mondott – miszerint Magyaror-
szágnak kell majd befogadnia 
a fehér keresztény, biztonság-
ra vágyó olasz, francia, spanyol, 
svéd, holland vagy német mene-
külteket –, valóság lesz.

Mert a kérdés lassan nem az, 
hogy megmarad-e Európa, ha-
nem az, hogy megmarad-e leg-
alább Európának a közép-keleti 
része, amely napjainkban az ön-
védelem, a távlatos gondolkodás 
szigete. Az viszont aligha marad-
hat meg abban az esetben, ha a 
választópolgárok jövőre az Or-
bán-gyűlölet által mozgatott, fe-
lelőtlen, de annál hataloméhe-
sebb ellenzéknek adnak több-
séget. Soha ennyire világos nem 
volt egy választási helyzet. És so-
ha nem volt ekkora a tét.

Jövőre a kultúránk megmaradásáról döntünk




