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Amióta az Egye-
sült Államok vé-
delmi miniszté-
riumának dol-
gozó tudósok a 
hatvanas évek-
ben megalkot-
ták a mai világhá-
ló elődjét – kidol-

gozva a ma már mindent behálózó virtu-
ális tér alapjait –, ők maguk is tudták: ha 
a gyors információáramlás szempontjá-
ból rendkívüli hasznos találmány a nagy-
közönség kezébe kerül, minden idők leg-
tökéletesebb megfigyelési és követé-
si rendszerévé válik. Azóta évtizedek tel-
tek el, a világháló pedig a modern em-
ber számára olyan alapvető eszköz lett, 
mint az ivóvíz, a fűtés vagy a tömegköz-
lekedés. Mivel hozzátartozik mindenna-
pi életünkhöz, akkor sem mondanánk le 
róla, ha tisztában lennénk állandó hasz-
nálatának kockázataival.
Anélkül hogy e veszélyeket túlbecsül-
nénk az átlagos, hétköznapi ember 

életében, a különböző internetes fe-
lületeket időről időre megrázó botrá-
nyok ismeretében jó tudni, hogy aki a 
világhálót használja, annak az élete, 
a szokásai, a vágyai, az emberi kap-
csolatai nyitott könyvnek számíta-
nak. Amit elsősorban a termékeiket 
és szolgáltatásaikat eladni kívánó vál-
lalatok aknáznak ki jó eséllyel a szá-
mukra eladott személyes profiljaink 
alapján. De a legmodernebb szűrő- és 
keresőprogramok célkeresztjében a 
különböző titkosszolgálatok is min-
dent tudnak rólunk. Szabad társadal-
makban ennek alapvetően nem kelle-
ne gondnak lennie. Például a terroriz-
mus különböző formáit titkosszolgá-
lati eszközökkel kiszűrő szervek ilyen 
esetben minket védenek. A rendszer 
működésének az ismeretében azon-
ban nemcsak a közösségi oldalakon, 
hanem a világhálós magánlevelezé-
sekben is érdemes elővigyázatosabb 
és körültekintőbb lenni. Sok szakem-
ber figyelmeztet erre, aki belülről lát-

ja a világhálón történő kommunikáció 
veszélyeit.
Érdekes adalék e történethez a Krím-
félsziget orosz megszállása. Szakem-
berek szerint a Moszkvából irányított 
akció azért mehetett végbe olajozottan 
és meglepetésszerűen, mert a terv vég-
rehajtói sem telefonon, sem interneten 
nem kommunikáltak, kizárólag belső 
futárszolgálat vitte az információt az 
érintett felek között.
Az átlagembernek ekkora titkai nyilván 
nincsenek, de a közelmúltban kirobbant 
Yahoo-botrány – amikor rengeteg fel-
használó postafiókjához jutottak hoz-
zá illetéktelen kezek – vagy a Facebook-
kiszolgáltatottságunk jól mutatja, hogy 
a világhálón keringő adataink nincsenek 
biztonságban. Ezért csak azt és annyit 
érdemes nyilvánosan megosztani ma-
gunkról, amit később is felemelt fővel 
tudunk vállalni. A világhálónak ugyan-
is az a legnagyobb baja, hogy elaltatja 
a felhasználó veszélyérzetét, amitől az 
ember sebezhetővé válik.

Áskálódó vesztesek

Beteljesülhet a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerésze-
ti Egyetem rektorának egyik 
nagyravágyó álma. Ráadásul 
Leonard Azamfirei úgy vezé-
nyelheti le a város másik je-
lentős állami felsőoktatási in-
tézményének bekebelezé-
sét, hogy a terjeszkedés előtt 

semmi és senki nem kötelezi a MOGYE magyar 
tagozata áldatlan helyzetének rendezésére. Sőt: 
a kizárólag román szakokkal rendelkező Petru 
Maior „elnyelésével” még azt is eléri, hogy to-
vább csökkentse a magyar vonal képviselőinek 
amúgy is erőtlen befolyását.
A MOGYE, illetve a mérnök-, bölcsész-, közgaz-
daságtudományi, jogi és közigazgatási képzést 
biztosító Petru Maior Egyetem egyesítése rég-
óta érik: a két intézmény már évek óta együtt-
működik több területen, hivatalos keretek kö-
zött, azzal a nem titkolt céllal, hogy előbb-utóbb 
„összeházasodjanak”. Utóbbi számára azért elő-
nyös a beolvadás, mert így – legalábbis papíron 
– „szintet lép” azzal, hogy egy szakmailag ma-
gasabban rangsorolt intézmény részesévé válik. 
A vásárhelyi orvosi vezetői pedig azért szorgal-
mazzák az egybekelést, mert az oktatási terüle-
tek „lefedettségének” növelésével nagyobb  el-
ismertségre, támogatásokra tehetnek szert.
Bár az új jogi entitás, szerkezeti felépítés meg-
határozása, kidolgozása jó apropót adhatna, le-
hetőséget teremthetne az önálló döntéshoza-
tali jogkörrel bíró magyar tanszék régóta áhí-
tott létrehozására, sajnos semmi esély nincs rá. 
A MOGYE szenátusa immár hét éve zavartala-
nul fittyet hány az erre vonatkozó törvényre, és 
a Petru Maior Egyetem múltja sem azt sugall-
ja, hogy boldogan felkarolnák a kisebbségi okta-
tást. 1990-ben ugyanis a jogelőd intézmény ve-
zetősége hiába szavazta meg a magyar tagozat 
létrehozását, „felsőbb utasításra” elgáncsolták 
a kezdeményezést, az „alapos fejmosásnak” kö-
szönhetően pedig az újabb próbálkozások is ku-
darcba fulladtak.
Azamfirei a hét elején semmi jót nem ígért a 
MOGYE magyar tagozata oktatóinak, így utób-
biak értelemszerűen ellenzik az egyesülést, 
amellyel a román vonal eddig is kétharmados 
többségben lévő vezetői várhatóan 20 százalék 
alá „nyomják” a magyar képviseletet az új egye-
tem döntéshozó testületében. A grandomán 
rektor eközben persze továbbra is szívesen 
ékeskedne a „multikulturális” jelzővel, és a ki-
sebbségi oktatás „konzerválását” ígéri. Igen, 
konzerválja az elnyomást, és még erőteljeseb-
ben hozzájárul a magyar nyelvű állami orvos- és 
gyógyszerészképzés elsorvasztásához.

Írtak arról is, hogy a Nyugat-Európába ér-
kezett migránsok több mint fele antisze-
mita, s arról is, hogy számos gyűlölet-bűn-
cselekmény történt Franciaországban. Az 
ismertté vált gyilkosságokon túl más erő-
szakos támadások is történtek, valamint 
több kóser éttermet is felgyújtottak. Az 
említett cikk megjelenése óta is történtek 
rettenetes dolgok, például fiatal muszlim 
szomszédai agyonszúrtak egy idős zsidó 
asszonyt Párizsban, majd rágyújtották a 
lakását. A sokk akkora, hogy a valósággal 
hadilábon álló liberális sajtóban is megje-
lentek a figyelmeztető írások, s sokan lát-
ják, volt valami abban, amikor néhány éve 
Benjamin Netanjahu Izraelbe hívta a zsi-
dókat Franciaországból. 
Az erőszakos, Nyugaton az elmúlt évtize-
dekben elharapódzó antiszemita támadá-

sok mögött többnyire muszlim migránsok 
állnak, de az Ynet arról is írt, hogy ugrás-
szerűen megnőtt a támadások száma Uk-
rajnában is, mivel a nyugati országok által 
szalonképessé tett ukrán szélsőjobboldal 
felett nincs kontrollja az ország normáli-
sabb felének.
Értelmiségiek hosszú sora szerint, akik 
Angela Merkelnek írtak levelet a minap, 
Európának nem emiatt kell aggódnia. Az 
antiszemitizmust nem Párizsban vagy Ki-
jevben kell keresni! A fenti borzalmaknál 
ugyanis sokkal nagyobb veszélyt jelent 
a magyar kormány George Sorosról szó-
ló kampánya. Legutóbb a Jerusalem Post 
cikke mutatott rá arra, hogy nemcsak Or-
bán, hanem Netanjahu is küzd Soros el-
len, az ellenszenvük alapja nem a milli-
árdos származása, hanem sokkal inkább 
a tevékenysége, amivel – mások mellett 
– Magyarország és Izrael identitását, sőt 
biztonságát is veszélyezteti. A Soros ál-
tal pénzelt NGO-hálózat ugyanis nagyobb 

erőforrásokkal és befolyással rendelke-
zik, mint nem egy kormány vagy nemzet-
közi szervezet, így tevékenységük szuve-
renitásbeli, sőt, nemzetbiztonsági kérdés. 
A Jerusalem Post szerzője azt a nyilván-
való összefüggést sem hallgatja el, hogy 
az illegális migráció, az iszlamizáció meg-
fékezése, a párhuzamos társadalmak ki-
alakulásának megakadályozása többet ér 
az új antiszemitizmus ellen, mint a sopán-
kodás.
A már említett levélírók természetesen 
nem ok nélkül hordanak össze mindent 
a magyar kormány ellen. A korábban le-
leplezett Soros-módszer szerint alá akar-
ják ásni a stratégiailag fontos német–ma-
gyar gazdasági kapcsolatokat. Az ugyan-
is sokak szemét szúrja, hogy hiába kriti-
zálja Budapestet gyakran a német balol-
dal, a német nagyvállalatok továbbra is 
jól érzik magunkat hazánkban. A migráci-
ós politikát illető véleménykülönbséget le-
számítva ugyanis nagyjából minden rend-

ben Budapest és Berlin között. Nem a le-
vélírók az elsők, akik ki akarják dobatni a 
Fideszt az Európai Néppártból. Folyama-
tos a nyomásgyakorlás balról, valamint a 
Néppárt liberális kisebbsége részéről. Va-
lójában persze tudják, nincs esélyük. Me-
lyik párt ne akarná soraiban tudni Európa 
egyik legnagyobb legitimációval rendelke-
ző kormánypártját? Persze, viták vannak. 
De közben Szájer József a Néppárt frak-
cióvezető-helyettese, Gál Kinga az alelnö-
ke, Járóka Lívia az EP néppárti alelnöke, a 
bajor Manfred Weber néppárti frakcióve-
zető pedig Budapesten kampányolt Orbán 
Viktornak. Ha a Néppártnak nem lenne 
szüksége a Fideszre, és ha a Fideszre nem 
lehetne számítani, akkor nem is lennének 
ilyen erős pozíciói.
A fenti kritikákból kivilágló vakság és el-
fogultság életveszélyes Nyugat-Európára. 
A magyar választók akaratával kéretlenül 
dacolni pedig szánalmas. 
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