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Disznóságok

Ha van olyan téma napjaink Romániá-
jában, amelynek kapcsán illetékes és 
illetéktelen hetet-havat összehordott 

az elmúlt időszakban, az egyértelműen a 
sertéspestisjárványé. Disznótartó gazda vagy 
csak egyszerű húsfogyasztó legyen a talpán, 
aki el tud igazodni a megannyi információ, 
nyilatkozat és bírálat özönében. Bármeny-
nyire is agresszív, ragályos vírusról van szó, 
legyen akármennyire is nehéz a járvány 
megfékezése, nyilvánvaló, hogy a romániai 
szakhatóságok nem tettek meg minden szük-
séges intézkedést annak érdekében, hogy 
a kórokozó ne terjedjen rohamléptekben az 
ország egyik megyéjéből 
a másikba. Már az első, 
Szatmárnémetiben tavaly 
jegyzett megbetegedés 
után riadókészültségbe 
kellett volna lépni, nem 
pedig megvárni, amíg a 
pestis idén felbukkan a 
Duna-deltában is, ahol le-
hetetlenség feltartóztatni.
A helyzet tehát kilátásta-
lannak tűnik. Mindhiába 
szólítja fel kétnaponta az 
államfő a kormányt a haté-
kony intézkedések fogana-
tosítására, az ügyészség 
vizsgálódhat bármennyit az 
illetékes hatóságok felelőssé-
gével kapcsolatban, a rengeteg félremagya-
rázás közepette sajnos az állattartó gazdák 
és a sertéshizlaldát működtető vállalkozók 
isszák meg az egésznek a levét. És ami a leg-
rosszabb: sokan hajlamosak a lakosságot ki-
kiáltani bűnbaknak. Kovászna megye főállat-
orvosa szerint például felelőtlen polgárok egy 
olyan Tulcea megyei településről hurcolták 
be a vírust kóstolóval Háromszék szomszéd-
ságába, Buzău megyébe, amelyet nemrég 

gócpontnak nyilvánítottak. Ha így lenne, az 
valóban bűnös mulasztásnak számítana, 
csakhogy az eddigi vizsgálatok nem erősítet-
ték meg, miszerint a látogatók húst is vittek 
magukkal a fertőzött övezetből. Állítják, nem 
hoztak magukkal állati eredetű terméket, 
ettől függetlenül persze szennyeződött ru-
házattal, használati eszközökkel ugyancsak 
elhurcolhatták a kórokozót. Csakhogy emiatt 
nem a mozgás szabadságának jogával élő 
tulceai lakos tehető felelőssé, hanem azok 
a helyi illetékesek, akik nem vezettek be 
vesztegzárat, nem tájékoztatták kellőképpen 
a jónépet a betegség terjedésének miként-
jéről, a felmerülő veszélyekről. És persze 
nem segíti az ügyet a hajmeresztő aranykö-
péseiről elhíresült mezőgazdasági miniszter 
minapi megállapítása sem, miszerint az 
állami hatóságokat semmiféle felelősség nem 
terheli a sertéspestis vonatkozásában, rajtuk 
nem múlt/múlik a járvány terjedése, és aki 
ennek ellenére bírálni merészel, az csakis a 
vegetáriánus lobbi aktivistája lehet. És még 

mindig nincs vége, mert 
a másik oldalról meg az 
állatok jogaiért síkra szálló 
kolozsvári irodalomkuta-
tótól kapjuk a fejmosást – 
mármint az erdélyi magyar 
sajtó –, hogy fikarcnyi 
részvéttel nem viseltetünk 
a haszonállatok szenve-
désével, elpusztításával 
kapcsolatban, és micsoda 
dolog, hogy „sterilen” 
lesertésezünk disznót, 
malacot.
Természetesen ez az a 
kategória, ami nemigen 

érdemel kommentárt. A baj 
csak az, hogy a feltartóztat-

hatatlanul terjedő járvány közepette egyre 
nagyobb tér jut a hasonló konteóknak és 
sületlenségeknek, és riasztóan elsikkad a 
lényeg. Hogy az elmulasztott intézkedések, a 
lakosság hiányos tájékoztatása miatt súlyos 
pénzügyi veszteséget kénytelenek elszen-
vedni a sertéstartók és a velük kapcsolatban 
álló felvásárlók, exportőrök, vágóhidak és 
húsfeldolgozó üzemek. És ez a legnagyobb 
disznóság.
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MOLNÁR JUDIT

Ajándék lónak a foga

Lassanként hagyományt teremtettem a magam számára a népi 
bölcsességek igénybevételéből, és nem is szándékozom elen-
gedni ezt a kényelmes mankót. Különösen most nem, amikor 

egy aránylag friss hír értelmezéséhez épp kapóra jön az egyik régi 
aranymondás: ajándék lónak ne nézd a fogát! Történt ugyanis, hogy 
a választási kampányokból már unásig ismert kilónyi liszt, liter olaj, 
pártlogóval cifrázott műanyag veder, reklám sapka négyévenkénti 
dömpingjén a főváros főpolgármester asszonya csavarintott egyet. 
Gondolta, sosem lehet elég korán kezdeni az önfényezést: meghir-
dette, hogy ezer nyugdíjasnak tesz lehetővé egy nagyon kényelmes, 
kellemes, élményekkel teli görögországi nyaralást, a megtakarított 
pénzekből állva az oda-vissza autóbusz utat, a háromcsillagos 
szállodai helyet és a napi három étkezést. Ha nem csalódom – mert 
azért nem érdekelt annyira ez az elő-kampányakció, hogy csak ezt 
vadásszam –, egy-két nap alatt elkelt az ezer hely, és el is mentek 
nagy boldogan nyaralni. Az ott eltöltött egy hét alatt nem érkeztek 
róluk hírek, az ingyenes vakáció viszont lejárt, a nyaralók hazajöttek 
és a közösségi oldalak megteltek a szidalmak özönével, az enyhéb-
bektől a nagyon durva szitkokig. Röviden: mintha csak az átkosbeli 
jereváni rádiós viccek mintáját követték volna, semmi nem úgy tör-
tént, ahogy azt beígérték, nem ott, nem olyan kényelmi fokon, nem a 
legmegfelelőbb utazási körülmények közt zajlott le az egész, ahogy 
a propaganda rejtelmeibe még tévés újságíró korából jól beletanult 
városanya rózsaszínnel kiszínezte, a potyaüdülésnek örülő nyugdí-
jas sereg pedig elképzelte volna. A buzgó kézcsókokat kitörölték az 
emlékezetükből, helyettük a csalóra és hazugra illő bókok özönét 
szórták felé. Egyetlen bejegyzést sem olvastam, melynek lényege 
a ajándék ló fogazatának állapotára vonatkozott volna. Lehet, nem 
is ismernek hasonló szólást, de az alapbaj nem is a folklór hiányos 
tudásából, hanem az évszázados alárendeltségben történt szoci-
alizálódásból fakad. Aki a maga ura, az megtanul gazdálkodni a 
forrásaival, aki viszont mindig függött valaki mástól, annak talán 
a génjeibe is beívódott, hogy ha bármit ingyen elébe dobnak, arra 
azonnal ugrania kell, addig, amíg más el nem happolja előle. Ezért 
lehet az ilyeneket ingyenes utakkal, vedrekkel, sapkákkal, liszttel, 
olajjal, cukorral bármire rávenni, s ha még egy-egy adag kolbász 
feltétes babfőzelék és egy sör is jár hozzá, az, aki adja, biztos lehet 
a győzelmében. Természetesen, ha nem mérgezi meg a babot vagy 
nem lyukas a veder. A „nagylelkű” városanya erről feledkezett el: 
állítólag nemcsak az utasokat csapta be, de túlfizette az utaztató cé-
get is, mert jól jön majd ennek a szívességnek az ellenszolgáltatása!

Korszellem

Drasztikus változásokra nem kell számítani a jövő évi 
európai parlamenti választásokon. Legalábbis ami 
a parlamenten belüli erőviszonyokat illeti. Bejutnak 

majd liberális pártok, szociáldemokraták, kommunisták, 
zöldek, radikális baloldaliak, a jobboldali térfélen konzer-
vatívok, euroszkeptikusok, nacionalisták. Lesznek magukat 
konzervatív-kereszténynek hazudó liberálisok, szocialista 
bőrbe bújt globalisták. Színes lesz a paletta, az biztos.
A pártcsaládok összetétele sem fog feltétlenül sokat 
változni, ahogyan az általuk megszerzett mandátumok 
száma sem. Elég az egyes tagállamok jelenlegi politikai 
helyzetét, a közvélemény-kutatásokat megnézni, s látjuk, 
Németországban továbbra is az Angela Merkel vezette CDU 
a meghatározó erő, Svédországban a szociáldemokraták-
nak és a mérsékelt jobboldalnak együttesen sokkal több 
szavazója van, mint az általuk gyűlölt bevándorlásellenes 
Svéd Demokratáknak, Spanyolországban pedig még mindig 
négypárti küzdelem zajlik a baloldal és a jobboldal között.

A jövő évi európai parlamenti választások azonban nem 
a papíron létező erőviszonyok miatt lesznek érdekesek 
és fontosak Európa számára, hanem a kontinens jövőjét 
megalapozó korszellem miatt. Nem véletlenül írja manap-
ság egyre több elemző, hogy az Európai Néppárt vezető 
politikusai nem tudnak hatni Orbán Viktorra és politikájára, 
hanem ennek ellenkezője történik: a magyar miniszterelnök 
és a Fidesz az, amelyik belülről változtatja meg az elméle-
tileg keresztény, konzervatív erők gondolkodásmódját. Ma 
már nem tabutéma az illegális bevándorlás megállítása, a 
határok szigorú védelme, a multikulturalizmus hátrányai-
nak beismerése.
A globalizáció és a népvándorlások korában az egész 
világon magára talált a szó szoros értelmében vett konzer-
vativizmus. Az emberek számára fontos a szuverenitás, a 
nemzeti érdekek védelme, s egyre több európai politikus 
vallja ezt a filozófiát. Megkezdődött egy új korszak, amely-
ből kiragadhatunk néhány pillanatfelvételt: tüntetések 
Chemnitzben, kikötőkben veszteglő migránsmentő hajók, 
a szavannában bandukoló Angela Merkel. Igen, még a 
Willkommenskultur megalkotója is a bevándorlási válság 
megoldását keresi valahol Afrikában.
A balliberális, globalista erők azonban az új korszellemmel 
nem tudnak megbarátkozni, s egyre hevesebben, egyre 
alantasabb eszközökkel támadják mindazokat, akik nem 
hajlandóak azonosulni a nézeteikkel. Ha hihetünk a leg-
újabb sajtóértesüléseknek, a támadássorozat élére Daniel 

Cohn-Bendit, a francia diáklázadások ikonja, egykori 
EP-képviselő, Magyarország egyik legelszántabb ellensége 
fog állni. Emmanuel Macron francia államfő ugyanis állí-
tólag őt szemelte ki, hogy vezesse új európai pártcsaládja 
listáját az európai parlamenti választásokon.
Orbán Viktor nem véletlenül tartja Emmanuel Macront a 
globalista erők vezetőjének, hiszen a francia államfő átvet-
te Angela Merkeltől Európa megreformálójának szerepét: 
nagy dinamizmussal, személyes ambícióitól fűtve vágott 
bele Franciaország és Európa átalakításának, és – mint 
nemrég fogalmazott – szívesen lesz a „nacionalisták és a 
gyűlöletbeszéddel politizálók” legfőbb ellensége.
A jövő évi európai parlamenti választás a globalisták 
támadássorozatáról és az annak kivédésére tett erőfeszíté-
sekről fog szólni. Kijelenthetjük, hogy az uniós választások 
történetében először nem a tagállamokon belüli aktuális 
belpolitikai ügyek határozzák meg, ki melyik pártra adja le 
a voksát.
Ezzel szemben az összes tagállam jövőjét meghatározó 
európai dimenzió lesz a mérvadó. Hogy Cohn-Bendit, a 
nagy hangerővel megáldott, hevesen gesztikuláló, sokak 
szemében megosztó politikus illeszkedik-e ebbe az új 
korszellembe, az más kérdés.
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Az elmulasztott 
intézkedések, a lakosság 
hiányos tájékoztatása miatt 
súlyos pénzügyi veszteséget 
kénytelenek elszenvedni 
a sertéstartók és a velük 
kapcsolatban álló felvásárlók, 
exportőrök, vágóhidak és 
húsfeldolgozó üzemek.




