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PATAKY ISTVÁN

Ma nem ideológiák között zaj-
lik a harc, hanem a neolibe-
rális gazdasági politika, a 

nemzetállamok megsemmisítésé-
re való törekvés áll szemben azok-
kal, akiknek meggyőződésük, hogy 
erős családok, nemzetek nélkül Eu-
rópa eltűnik – véli Iulian Capsali, 
a România Liberă szerkesztőségi 
igazgatója, akit a Giuliani-levélről 
és a román belpolitikai mozgások-
ról is kérdeztünk.  

Romániában az alapvető har-
cot a globalista deep state (mély ál-
lam) emberei vívják, akik egy „kor-
rupcióellenes ipart” hoztak lét-
re, megbontva ezzel a pártokat 
– fogalmazott lapunknak Iulian 
Capsali. „Emberi sorsokat tettek 
tönkre, komoly üzleteket lehetetle-
nítettek el helyet biztosítva ezáltal 
a bankoknak és külföldi vállalatok-

nak. Befolyást szereztek az igaz-
ságszolgáltatásban. Sokan – akik-
nek a korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) gyártott dossziét – büntetett-
ként végezték, ha nem voltak haj-
landók csatlakozni a párhuzamos 
államhoz” – sorolta a háttérhatalom 
módszereit a România Liberă szer-
kesztőségi igazgatója. Mint elmond-
ta, a párhuzamos államot a titkos-
szolgálatok, a DNA, az ügyészségek 
vezetői alkotják, akik a sajtóban is 
befolyást szereztek, ma is vannak 
a rendszer parancsainak engedel-
meskedő újságírók.

Az együttműködést biztosító, tit-
kosnak szánt egyezségek közül 
néhány nemrég került napvilág-
ra, de – Capsali szerint – továb-
biakra is számíthatunk. „Az iga-
zi hatalmat a demokratikus játé-
kok hátterében szerezték meg, s 
ennek eredményeként lejáratták, 
rossz színben tüntették fel a parla-
mentet. Azt az intézményt, amelyi-
ket nehezebb ellenőrizni, s amely-
nek sikerült meggátolni az állam 
feletti befolyás totális megszerzé-
sét” – mondta az ismert publicista, 
aki azt is fontosnak tartotta meg-
jegyezni, hogy a Román Hírszer-
ző Szolgálat egyik volt tisztje is 
azok között van, akik leleplezték 

a párhuzamos államot, amelynek 
ideológiája a globalista Soros- féle 
doktrína.

A bukaresti lap vezetője sze-
rint a feszültségek középpontja az 
Egyesült Államokban van, ahol Do-
nald Trump adminisztrációját fo-
lyamatosan zaklatják a titkosszol-
gálat volt vezető emberei, valamint 
a demokratákhoz közeli globalista 
média, ennek befolyása egyébként 
csökkenőben van.

„Európában a nemzeti identitás 
mellett elkötelezett erők kezdik át-
venni a hatalmat, a neoliberálisok 
sorra veszítik el mozgásterüket az 
uniós államokban. Ugyanakkor Né-
metország és Franciaország, az EU 
két legerősebb országa még a nem-
zeti érdekektől idegen politikát foly-
tat, különösen ami a migrációs po-
litikát illeti” – hangsúlyozta Iulian 
Capsali.

Lapunk arról a Rudolph Giuliani 
által írt levélről is megkérdezte a 
szerkesztőségi igazgatót, amely-
ben Trump ügyvédje nyíltan bí-
rálta a DNA eljárásait, s amelyről 
azt állították, hogy pénz ellené-
ben, megrendelésre született. „A 
levél a román belpolitikai konflik-
tus kellős közepén robbant, miután 
kezdtek napvilágra kerülni a pár-

huzamos állam rombolásai s azok 
a megállapodások, amelyek mel-
lőzték a demokráciát. Eddig a kor-
rupcióellenes harc jegyében a jó-
részt még mindig a demokraták és 
a Soros-féle politika szövetségesei 
által befolyásolt amerikai külügy-
minisztérium nyomásgyakorlását 
hallhattuk Bukarestben. Most ez-
zel a levéllel nyílt egy rés, Trump 
adminisztrációja jelezte a válto-
zás szándékát, a párhuzamos ál-
lam képviselői pedig érzik moz-
gásterük szűkülését, ezért baga-
tellizálni, lejáratni akarják az üze-
netet megfogalmazó levelet. Egé-
szen biztos, hogy a DNA működé-
sét bíráló írás megkapta Trump el-
nök jóváhagyását” – jelentette ki a 
román publicista.

Ami a politikai közeljövőt ille-
ti, Capsali szerint lesznek még 
a kormány utcáról történő meg-
buktatását célzó augusztus 10-i 
eseményekhez hasonló próbálko-
zások a gyenge parlamenti kép-
viselettel rendelkező globalista 
erők részéről, amelyeknek sem-
miféle programjuk nincs a szo-
ciáldemokraták vezette koalíci-
ónak címzett „korrupcióellenes 
harcon” kívül. „Pedig fontos len-
ne egy erős ellenzéki politika, el-

sősorban a Nemzeti Liberális Párt 
részéről. Csakhogy a legnagyobb 
ellenzéki formáció félreállította 
azokat az embereket, akik a nem-
zeti érdekeket szolgáló gazdasá-
gi intézkedéseket szorgalmazták” 
– mondta a tekintélyes lap vezető-
je, aki úgy véli, folytatódni fognak 
Klaus Johannis államfő és az el-
lenzék támadásai a kormányzat 
ellen, holott a korrupciós ügyek 
éppúgy léteznek az ellenzéki ol-
dalon is, de a DNA kesztyűs kéz-
zel bánik velük.

A román pártrendszer szerep-
lőinek ideológiai irányultságai-
ra vonatkozó kérdésünkre Iulian 
Capsali azt mondta, már nem hisz 
a politikai ideoló giákban. „Most 
a neoliberális gazdasági politi-
ka, a szexomarxizmus (LGBT-
mozgalmak, gendermánia, a nor-
mális család elleni támadások), a 
nemzetállamok megsemmisítésé-
re való törekvés, a keresztény ha-
gyományok és az egyház ellen irá-
nyuló agresszív szekularizmus áll 
szemben a konzervatívokkal, akik-
nek meggyőződésük, hogy tradíció, 
erős családok, nemzetek nélkül Eu-
rópa eltűnik. Itt van igazi harc, nem 
az ideológiák között” – hangoztat-
ta a konzervatív román publicista. 

Iulian Capsali szerint Rudolph Giuliani levele Donald Trump jóváhagyásával született és a változást jelzi

Nem ideológiák harca zajlik

Férfimentesítés Rekviem az orvosi egyetemért

ULICZA TAMÁS,
MAGYAR HÍRLAP

Kitiltották a férfiakat egy svéd 
rockfesztiválról, mondván, sok 
volt mostanában a nemi erő-

szak és a zaklatás a svédorszá-
gi fesztiválokon. A rendező, Em-
ma Knyckare a Twitteren azt írta: a 
fesztivált egészen addig így rendezik 
meg, „amíg a férfiak nem tanulnak 
meg normálisan viselkedni”. Ami er-
ről először eszembe jutott, az nem tűr 
nyomdafestéket. Férfitársaim jelen-
tős részének nevében kikérem ma-
gunknak, hogy kollektív bűnösként 
egy kalap alá vegyenek minket erő-
szakoskodó emberszabásúakkal. 

A problémák elleni valódi küzde-
lem helyett egy ideológiai maszlag-
gal söprik szőnyeg alá a nők elleni 
erőszak elharapózását, elhalaszt-
va a szembenézést. A svéd társada-
lom betegségét jelzi, hogy aki felve-
ti, hogy a bűnözés növekedése és a 
nők elleni erőszakos bűntények el-
szaporodása egybeesik a beván-
dorlás mértékének növekedésével 
és az egyre nagyobb, más kultúrájú 
tömegek integrációjának kudarcá-
val, az rasszista és kivetendő a tár-
sadalomból, miközben valaki teljes 
nyugalommal tehet kijelentéseket a 
férfiakra. Akik sikítanak, ha vala-
ki azt mondja, „a bevándorlók közül 
sok válik bűnözővé”, azok többsége 
a férfiak kollektív kriminalizálását 
hallva csak megvonja a vállát.

Mindig felidegesít, amikor a ne-
mek közötti társadalmi egyenlőt-
lenség ellen nemi alapú diszkrimi-
nációval küzdenek. Amikor kiderül, 
hogy vannak, akiknek nem az elvek-

kel és a rendszerrel van bajuk, ha-
nem csak azzal, hogy eddig nem ők 
voltak a haszonélvezői. Az ilyen em-
berek ugyanazt a rendszert akar-
ják megtartani, ami ellen „küzdöt-
tek”, csak ők akarnak a tetejére ül-
ni. Mintha Martin Luther King ma él-
ne, és azzal küzdene a feketék egyen-
lőségéért, hogy megpróbálná a fehé-
reket mindenhonnan kitiltatni. Per-
sze vannak, akik azóta a nevében ezt 
teszik, de ezek az emberek nem az ő 
örökösei, hanem sokkal inkább a Ku-
Klux-Klané. 

 A feminista mozgalmak törté-
netük során elvitathatatlan érde-
mekkel bírnak a nők egyenjogú-
ságának kivívásában. A probléma 
az, hogy mint szinte minden tár-
sadalmi és politikai mozgalom, ez 

is kitermelte a maga szélsőségese-
it, a „feminácikat”, akik nem a ne-
mek társadalmi egyenlőségére tö-
rekszenek, hanem a férfiak elnyo-
mására, bosszúra saját rossz élmé-
nyeik miatt, vagy valamiféle hamis 
kiválasztottságtudattól vezérelve a 
férfinem kollektív megbüntetésére 
a nők korábbi hátrányos helyzeté-
ért. Csak idő kérdése, hogy a maguk 
képére alakítsák a nácik egyik jel-
mondatát: A férfiak a mi szerencsét-
lenségünk!

 A másik nagy hiba, amit elkövet-
nek, az az, hogy az egyenlőséget ösz-
szekeverik az azonossággal. Egy-
szerre hirdetnek univerzalizmust 
és teljes individualizmust: vitatha-
tatlan dogma a nő és a férfi egyfor-

masága, ugyanakkor aki elszakít-
ja magát a hagyományos nemektől, 
az maga választhatja meg, hogy ő 
miben más és jobb. Ha egy fehér he-
teroszexuális férfi mondja azt, hogy 
ő nem ugyanolyan, mint egy nő, ak-
kor megkövezik.  Ha ezt például egy 
transznemű mondja, akkor válluk-
ra emelik, és dicsérik bátorságát. 
Ha azt írnám, hogy a férfiak okosab-
bak, akkor hímsovinisztának ne-
veznének, ha viszont olyasmit ír-
nék, hogy a transzneműek jobb szü-
lők, helyeselnének. De lényegében a 
két kijelentés között semmi különb-
ség nincs abban a tekintetben, hogy 
mennyire diszkriminatívak. És nem 
azt támadnák, hogy van-e tudomá-
nyos bizonyítékom, mert a feminiz-
mus szélsőséges ága vallási fanati-

kusokból áll, és vitatkozni nem haj-
landóak, csak eretnekként elítélni, 
ha valaki nem követi a dogmáikat. 
Aki pedig vitatja ennek a kettős mér-
cének a meglétét, annak a legegy-
szerűbb példaként azt tudom java-
solni, hogy képzelje el, milyen reak-
ciók születnének, ha egy fesztiválról 
vagy bármilyen rendezvényről a nő-
ket vagy a melegeket zárnák ki.

 Fontos, hogy ne engedjünk ezek-
nek a szélsőségeseknek, mert ahogy 
a fanatikusok általában, totális rend-
szer építésére törekszenek, így ha a 
kezünket nyújtjuk nekik, a karunkat 
is megragadják, és végül örülhetünk 
majd, ha a férfiakat csak a fél világ-
ból tiltják ki, és nem kell elhagynunk 
a bolygót.

SZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ

A szeptemberi tanévkezdés kö-
zeledtével egyre több szó esik 
a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyerészeti Egyetem sorsáról. 
Pontosabban az ott (még) folyó, de 
már a sorvadás aggasztó jeleit mu-
tató magyar nyelvű orvosképzésről. 
Amióta az intézmények román ve-
zetői eldöntötték – természetesen a 
magyar oktatók nem túlzottan han-
gos véleményét nem vették figyelem-
be –, hogy összevonják a MOGYE-t 
és a teljesen román tannyelvű Petru 
Maior Egyetemet, sokan már teme-
tik a marosvásárhelyi magyar nyel-
vű orvosképzést. Nem ok nélkül.

Emlékeztetőül: a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti Inté-
zetet 1948-ban hozták létre, miután 
az 1945-ben Kolozsvárról Vásárhely-
re átköltözött orvosi kart önállósítot-
ták. Az intézetben 1962-ig kizárólag 
magyar nyelven folyt a tanítás, aztán 
fokozatosan a román diákok és ok-
tatók kerültek túlsúlyba. Ma már az  
oktatók kétharmada román. Az ösz-
szevonás első és legsúlyosabb követ-
kezményeként tovább csökken majd 
a magyar egyetemi oktatók, valamint 
a magyar diákok részaránya. S hiá-
ba rendelkezett időközben a törvény 
az önálló magyar tagozat felállításá-
ról, az egyetem mai román többségű 
vezetősége az egyetemi autonómiá-
ra hivatkozva megtagadja az előírá-
sok teljesítését.

Az eltelt évtizedek során a román 
döntéshozók és azok helyi eszköz-
emberei irigylésre méltó kitartással, 
balkáni körmönfontsággal, a törvény 
és az emberi jóérzés határait rendre 

átlépve azon ügyködtek, hogy aka-
dályozzák, majd elsorvasszák a ma-
gyar nyelvű oktatást. Folyamatosak 
a magyar diákok részarányának 
visszaszorítására irányuló, a ma-
gyar oktatás leépítését, majd felszá-
molását célzó intézkedések. Ame-
lyekhez – egy-két ritka kivételtől el-
tekintve – a vezető magyar profesz-
szorok bűnös módon szó nélkül asz-
szisztálnak.

Az orvosi egyetem szimbolikus 
jelentőséggel bír a marosvásárhe-
lyi magyarság szempontjából. A ma-
gyar nyelvű oktatás megszűnésé-
vel visszafordíthatatlanná válik a 
magyar közösség térvesztése Szé-
kelyföld egyetlen nagyvárosában. 
Egy olyan magyar közösségről van 
szó, amelyet a rendszerváltás óta – 
az 1990-es év fekete márciusától, a 
magyarellnes pogromtól az orvosi 
egyetem most küszöbön álló elvesz-
téséig – folyamatos kudarcélmények 
érik. Hogy így alakultak a dolgok, 
azért elsősorban a lassan három év-
tizeden keresztül tájbasimuló, ön-
feladó politikát folytató RMDSZ te-
hető felelőssé.

A kérdés felkerült a magyar kor-
mányzat napirendjére is. Épp időben, 
mert úgy fest, az erdélyi magyarság 
képtelen a kellő határozottsággal ki-
állni a magyar nyelvű orvosképzés 
mellett. Az egyetem szenátusának 
magyar tagjai kerülik a nyílt színval-
lást. Mintha arra várnak, hogy má-
sok döntsenek, ők majd alkalmaz-
kodnak a kialakult helyzethez. A Ro-
mániai Magyar Orvos- és Gyógysze-
részképzésért Egyesület utcai tün-
tetései pedig rendre érdektelenség-
be fulladnak.

Orbán Viktor Tusványoson egy-
értelműen jelezte: az orvosképzés 
fenntartásában érdekeltek számít-
hatnak a magyar kormány támoga-
tására. A körvonalazódni látszó meg-
oldásnak egy új orvosi egyetem lét-
rehozása látszik, amelynek azon-
ban már nem Marosvásárhely ad-
na otthont.

A problémák elleni valódi küzdelem helyett egy ideológiai 
maszlaggal söprik szőnyeg alá a nők elleni erőszak 
elharapózását, elhalasztva a szembenézést (...) Akik 
sikítanak, ha valaki azt mondja, „a bevándorlók közül 
sok válik bűnözővé”, azok többsége a férfiak kollektív 
kriminalizálását hallva csak megvonja a vállát.




