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R O S T Á S  S Z A B O L C S

O kkal és joggal érzi úgy a lakosság, hogy a 
román hatóságok egyáltalán nem urai az 
afrikai sertéspestis-járvány nyomán kialakult 

helyzetnek. Korábbi keserű tapasztalatok – például a 
64 áldozatot követelő bukaresti Colectiv-tragédia, az 
elmúlt időszak árvizei vagy éppenséggel a Romániá-
ban több mint egy évtizeddel ezelőtt tomboló madár-
influenza – alapján az a legelső benyomása a külső 
szemlélőnek, hogy az állami intézményeket teljesen 
váratlanul érte a sertések elhullását kiváltó kór fel-
bukkanása, a betegség elharapózását, a gócpontok 
elszaporodását illetően pedig csak tűzoltásra futja a 
hatóságok részéről.
Persze tudjuk, nem könnyű, hiszen Európa-szerte ter-
jed a betegség, ráadásul az elmúlt két hónapban több 
európai országban is vészesebbé vált a járványhelyzet. 
Ennek ellenére, vagy éppen ezért érthetetlen, hogy mi-
ért nem foganatosítottak itthon szigorú óvintézkedése-
ket már egy évvel ezelőtt, a sertéspestis első megjele-
nésekor. Az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági 
hatóságok csak néhány héttel ezelőtt, immár a járvány 
kirobbanásakor kaptak észbe, és láttak hozzá a vírus 

terjedése feltartóztatásának, a gócpontok felszámolá-
sának, a fertőzött állomány kényszervágásának.
Holott a megelőzés azért lett volna hatványozottan 
indokolt, mivel az üzemszerű hizlaldákon kívül Romá-
niában nagyon elterjedt a háztáji sertéstenyésztés is, a 
mintegy 4,5 millió főre becsült hazai állomány pedig a 
hatodik legnagyobb az Európai Unió tagállamai közül. 
Éppen ezért már tavaly, az első fertőzés felbukkanása-
kor hozzá kellett volna látni az állatvásárok, a farmok 
fokozott ellenőrzéséhez. És ami a legfontosabb: 
tájékoztatni kellett volna a lakosságot, ami az elmúlt 
időszakig teljesen elmaradt. Ha a hatóságok időben 
figyelmeztetnek a járványvédelmi előírások betar-
tásának jelentőségére, meglehet, nem lenne olyan 
súlyos a helyzet. Ehelyett csak a közelmúltban kezdték 
bombázni a lakosságot, hogy meg kell akadályozni 
a házi sertések vaddisznóval való érintkezését, azt 
azonban még ma sem tudatosították a nyilvánosság 
előtt, hogy az utazások alkalmával senki ne hozzon 
magával sertéshúst és abból készült termékeket azok-
ból az országokból, valamint EU-s területekről, ahol a 
betegség előfordul. És persze ahogy lenni szokott, itt 
is felbukkan a politikai szál: mindenképpen kivizsgá-
lást igényel, szivárogtattak-e már korábban informá-
ciókat állami intézmények kormányzati protekcióval 
rendelkező személyeknek. A megnyugtató válaszok 
és intézkedések nem várhatnak tovább, elvégre olyan 
vészhelyzetről van szó, amely milliók megélhetését 
befolyásolja, és egy teljes iparág tönkretételét eredmé-
nyezheti.
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Diaszpóra party

Főnyeremény a hangulatkeltésből élő bukaresti hírteleví-
zióknak a pénteki hakni. Már szerda este ott sorakoztak 
a kamerák a nagylaki határátkelőnél. Érkezett néhány 

külföldön dolgozó román állampolgár. Szépen beálltak a 
tévések elé, elővették transzparenseiket, volt aki Avram Iancut 
éltető zászlót emelt ki a csomagtartóból, de dáknak öltözött 
is akadt közöttük. Annyira voltak spontánok, mint a hagyomá-
nyos vasárnapi húslevest fejcsóválva kóstolgató nagymama. 
Az elfogulatlan sajtómunkások csodálattal rajongták körül a 
hazájukért sok száz vagy több ezer kilométert utazó megfá-
radt diaszpórásokat, s még véletlenül sem jutott valamelyik 
mikrofonnal hadonászó újságíró eszébe, hogy megkérdezze, 
ki készítette azokat a tökéletesen egyforma, de más-más üze-
netekkel ellátott transzparenseket, van-e tán egy kis műhely 
valahol Olaszországban, ahol tüntetős táblákat lehet rendelni, 
s azokat futárszolgálat szállítja ki az igénylőknek?
Jókora átverésnek lehetünk tanúi a külföldön élők pénteki kor-
mányellenes demonstrációja kapcsán. Tudjuk, a Nyugat-Eu-
rópában kenyerüket kereső románok nagy többsége valóban 
a háta közepére kívánja a PSD-t, de a mostani százezres 
nagyságú hazatérés a tüntetésre csupán egy nagy és színes 
ellenzéki médialufi. Hogy mostanában sokan átlépték a határt 
nyugatról? Hát mikor, ha nem a szabadságolások kellős köze-
pén? Jönnek, mint általában augusztusban. Az ellenzék nagy 
erőket próbál megmozgatni, így várhatóan sokan lesznek a 
pénteki bulin a kormányépület előtt, de a többség aligha a 
külföldön élőket fogja képviselni. Mint arra a Deutsche Welle 
román adásának elemzője emlékeztet, az ország határain 
kívül dolgozó román állampolgárok mindössze tíz százaléka 
szavazott a legutóbbi elnökválasztás második fordulójában. 
Azaz nehezen állítható, hogy egy politikailag aktív társadalmi 
rétegről beszélhetünk. A médiában ugyanakkor remekül elad-
ható az országból a korrupció miatt elmenekült, becsületesen 
gürcölő, hazája jobbulásáért tüntető derék atyafiak ügyesen 
koreografált képe. 
A tavaly februári monstre tiltakozássorozat egy valóban 
spontán társadalmi megnyilvánulás volt a hatalom alattomos 
túlkapása ellen. Annak őszinte hangulatát azóta is próbálja 
visszavarázsolni az igazi alternatíva felvázolására képtelen 
ellenzék. De sehogyan sem sikerül neki. A csillogó szemű 
fiatal demonstrálókból mára már csak a kapd be PSD szlogen 
maradt. Külföldön és belföldön egyaránt. 

Magyar 
érdekképviselet

Nyolc évvel ezelőtt nagy volt a riadalom Szlováki-
ában – néhány szlovák ismerősöm komolyan 
aggódott amiatt, hogy mi lesz a szlovák–ma-

gyar kapcsolatokkal, ha a Fidesz kerül hatalomra. 2010-re 
ugyanis mélypontra süllyedt az északi szomszédunkkal 
való viszony, hála Robert Fico magyargyűlölő koalíciós 
partnerének, Ján Slotának és az inkompetens, Göncz Kinga 
fémjelezte magyar diplomáciának. A 2010 előtti években 
történhetett meg az, hogy Ján Slota szlovák tankok Buda-
pestre vonulásával fenyegetőzött, Sólyom László köztár-
sasági elnök nem léphetett Szlovákia területére, a megvert 
Malina Hedvig pedig áldozatból bűnös lett.
A megromlott viszony hozadéka volt az is, hogy az 
Orbán-kormány egyik első intézkedéseként meghozott, 
az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvényre 
reagálva a Fico-kormány elrendelte a kettős állampolgár-
ság tilalmát, amelynek értelmében megfosztották szlovák 
útlevelüktől azokat, akikről kiderült, Szlovákián kívül más 
ország állampolgárai is egyben.
A Fidesz hatalomra kerülésével riogatók minden bizonnyal 
attól tartottak, hogy súlyosbodik a konfrontáció, lévén a 

Fidesz a nemzeti érdekek határozott védelmét szorgalma-
zó külpolitikát képvisel. A félelmek azonban alaptalannak 
bizonyultak, éppenséggel a nemzeti érdekek határozot-
tabb védelme miatt.
Orbán Viktor és a 2010-ben megbukott, majd 2012-ben 
újra kormányra jutó szociáldemokrata Robert Fico ugyanis 
ebben a tekintetben értékközösséget alkot. Mindketten a 
pragmatizmusra, az ideológia mellőzésére, a szuverenitás 

fontosságára helyezik a hangsúlyt, a gazdaságpolitikában 
pedig nélkülözhetetlennek tartják az állam szerepét. A ha-
sonló gondolkodásmód vezethetett ahhoz, hogy a kétolda-
lú kapcsolatokban jelen lévő problémák ellenére sikerült 
kifejezetten baráti viszonyt létesítenünk egymással.
Ugyanez igaz a többi szomszédunkra is. A menekültválság 
során tapasztalt feszültségeken túllépve ma Szerbiával, 
Horvátországgal, Szlovéniával és Ausztriával is kiváló 
viszonyt ápolunk, de a magyarkártyát az aktuális belpo-
litikai haszonszerzés reményében kijátszó Romániával is 
sikerült normális mederbe terelni a kapcsolatunkat.
A határon túli magyarok tekintetében pedig ne feledjük: 
az elmúlt évtizedekben a Fidesz volt az egyetlen párt, 
amely jelentős politikai és gazdasági támogatást nyújtott 

a magyar közösségeknek. Hogy Vona Gábort kifütyülték 
Erdélyben, Gyurcsány Ferenc pedig a határon túliak szava-
zatának elvételével kampányolt, nem puszta véletlen.
A jószomszédok sorából azonban kilóg Ukrajna. A Kijevvel 
ápolt viszonyunkat nehéz manapság értelmezni, hiszen az 
ukrán fővárosban hozott döntések sokszor értelmezhetet-
lennek tűnnek. Vegyük Grezsa István példáját: a magyar 
miniszteri biztos Kárpátalja fejlesztéséért felel, ez pedig 
szúrja Kijev szemét, hiszen Kárpátalja – mondják – Ukraj-
na szuverén területének egy része.
A Budapestnek emiatt tiltakozó jegyzéket küldő ukrán kül-
ügyminisztérium ugyanakkor nem tiltakozott Grezsa István 
korábbi tisztsége miatt, amikor is a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormány-
zati koordinációjáért felelős kormánybiztos volt.
A helyzet az, hogy a kijevi politikát ma minden szinten a 
zsigeri oroszgyűlölet szövi át, amelynek a – kisebbségelle-
nes jogszabályok révén – a kárpátaljai magyar közösség is 
áldozatául esett. Amíg pedig ez az állapot nem oldódik fel, 
Magyarország kénytelen lesz fenntartani az Ukrajna euro-
atlanti integrációjával szembeni vétóját. Kijev érthetetlen 
keménykedése azt bizonyítja, hogy mindig is lesznek Ján 
Sloták. A határozott, nemzeti érdekeket védő külpolitika 
ezért a Kárpát-medencei magyarság számára nélkülözhe-
tetlen. 
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