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A román hatósággal tavaly sike-
resen kötöttünk olyan kétoldalú 
megállapodást, amely az uniós 
jogszabályok alapján lehetővé 
teszi, hogy a magyarországi ún. 
Part II területről – ahol az afrikai 
sertéspestis vaddisznókban van 
jelen – meghatározott feltételek-
kel élő sertést lehessen kiszál-
lítani azon román területekre, 
ahol a betegség vaddisznókban 
és/vagy házisertésekben fellelhe-
tő. Továbbra is együttműködünk 
szakmai szinten a román szervek-
kel, a betegséggel kapcsolatban. 
Örömmel vesszük, hogy fellen-
dülnek a kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok, amit a külügymi-
niszterek május 26-i találkozóján 
is megerősítettek. Újraindul a 
gazdasági vegyes bizottság tevé-
kenysége is, melynek keretében 
kész vagyunk a szakértői szintű 
együttműködésre.

Az Európai Unió szintjén ke-
mény viták övezik a következő 
hét éves időszak uniós büdzséjét. 
Mennyire van egységes kelet-eu-
rópai álláspont arról, hogy az ag-
rártámogatások mértéke ne csök-
kenjen?

A kelet-európai és balti orszá-
gok mezőgazdasági miniszterei 
február 24-i, Varsóban aláírt közös 
nyilatkozatukban erősítették meg, 
hogy az Európai Unió klímavé-
delmi vállalásainak teljesítéséhez 
elengedhetetlen a Közös Agrárpo-
litikára fordítható források szinten 
tartása. Az aláírók – köztük Ma-
gyarország és Románia – egyetér-
tettek abban, hogy a mezőgazda-
ságnak is hozzá kell járulnia az 
Unió környezet- és klímavédelmi 
célkitűzéseinek megvalósulá-
sához, a többletvállalásokhoz 
azonban megfelelő nagyságú 
KAP-költségvetésre van szükség. 
A környezet- és klímavédelmi am-
bíciószint emelése nem eredmé-
nyezheti az európai mezőgazdaság 
versenyképességének romlását, a 
gazdák adminisztratív terheinek 
növekedését. Azzal a meghatározó 
nyugati tagállamok is egyetérte-
nek, hogy a Zöld Megállapodás-
ból fakadó, megnövelt kihívások 
csak megfelelő költségvetési for-
rások biztosításával fogadhatók el, 
amint azt a januárban bemutatott 
közös francia–német–spanyol ag-
rárminiszteri nyilatkozat is kieme-
li. A koronavírus járvány okozta 
helyzet még jobban rávilágított 
a gazdálkodók és az agrár-élel-
miszeripari ágazat létfontosságú 
szerepére az európai élelmezés-
biztonság és az élelmiszer-ellátás 
fenntartásában, ezért a járvány 
mezőgazdasági hatásainak csök-
kentését sürgetve 27 tagállam kö-
zös nyilatkozatában az erős jövő-
beli KAP szerepét hangsúlyozta.

Olyan szabályozásra van te-
hát szükségünk, amelyre a gaz-
dák nem büntetésként, hanem 
lehetőségként tekintenek. Nem 
kérhetünk többet a gazdáktól 
többletforrások nélkül, pláne 
nem úgy, hogy közben csökken-
nek a források. Ezért Magyaror-
szág határozott álláspontja, hogy 
az agrárium állóképességének 
megőrzéséhez további uniós 
forrásokat kell biztosítani az EU 
költségvetésében.

A vélemény nem tény

Nem csak a harangszó, a néma csend is üzenet

M
inden eddigi 
pró bálkozásnál 
hangsúlyosabban 
felmerül ebben 
az időszakban 

a közösségi oldalakon posztolt 
tartalmak szűrésének, a világ-
hálón hemzsegő álhírek kikü-
szöbölésének igénye. A fokozott 
kontroll szükségességét a koro-
navírus-járvány idején terjesztett 
ellenőrizetlen, megalapozatlan 
információk tömkelege, a fake 
news elburjánzása indokolja. A 
szándék nemes, a küldetés sikere 
azonban erősen kétséges.

Az egyik legádázabb és globá-
lisan is legnagyobb publicitásnak 
örvendő küzdelem a világ szuper-
hatalmának feje és a különböző 
közösségi oldalak között dúl e té-
ren. Donald Trump már korábban 
közismert volt sarkos, szókimon-
dó, a politikai korrektséget mel-
lőző, a valóságtól azonban sok 
esetben távol álló kijelentésekről, 

posztjairól. A napokban a Twitter 
közösségi médium szerzői jogi 
okokra hivatkozva törölte az ame-
rikai elnök oldaláról a minneapo-
lisi rendőrök durvaságának áldo-
zataként meghalt George Floyd 
megemlékezéséről szóló videó-
részletet, ezt megelőzően pedig 
Trump két bejegyzését is hamis 
hírként jelölte meg. Az egyik 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy 
a levélben történő szavazásnak 
megvannak a veszélyei, és alkal-
mat adhat a novemberi tengeren-
túli elnökválasztáson előforduló 
esetleges csalásokra. Jelentős 
nyomás nehezedik a legnagyobb 
közösségi oldalra, a Facebookra 
is amiatt, hogy nem törölte, de 
legalábbis nem moderálta Trump 
posztját, amelyben gyakorlatilag 
lelövéssel fenyegette meg azokat, 
akik a tengerentúli antirasszis-
ta tüntetéseken törnek-zúznak, 
fosztogatnak. Az immár saját 
beosztottai, alkalmazottai által 
presszionált Mark Zuckerberg 
odáig jutott, hogy fontolóra vette 
az általa alapított közösségi ol-
dalon közölt posztok tüzetesebb 
ellenőrzését, az erőszakra buz-
dító, gyűlöletkeltő bejegyzések 
törlését.

A koronavírus-járvány kirob-
banása után a román hatóságok 
is hadat üzentek az álhírek ter-
jesztésének, be is zártak néhány, 
a fertőzésről, annak eredetéről, 
terjedéséről megannyi összees-
küvés-elméletet gyártó interne-
tes oldalt. „Kizárólag hivatalos 
forrásokból tájékozódjanak a 
koronavírusról!” – hirdeti a ro-
mán kormány specifi kus olda-
la nap mint nap. A baj csak az, 
hogy az emberek jelentős része 
abban sem hisz, amit a hatósá-
gok osztanak meg vele. Elegen-
dő csupán néhány percet szán-
ni a különböző hozzászólások, 
bejegyzések átböngészésére, 
és véleményözön zúdul ránk 
a járvány vélt eredetéről, oká-
ról, az elrendelt korlátozások 
hátteréről, a hatóságok „igazi” 
szándékáról stb. Végeredmény-
ben nincs mit csodálkozni azon, 
hogy ennyi híresztelés, meg-
alapozatlan információ kelhet 
lábra, és csomagolhatják be ne-
künk őket „tényekként”. Elvégre 
a világ leghatalmasabb embere 
űzi ezt a sportot rendszeresen, 
állítva többek között, hogy a 
vírust kínai laboratóriumból 
„eresztették ránk”. Mit számít, 

hogy kutatók, tudósok, orvosok, 
hírszerzőszolgálatok állítják en-
nek az ellenkezőjét? Oda jutot-
tunk, hogy a társadalom jelentős 
szelete nem azt fogadja el, ami a 
józan ész alapján logikusnak tű-
nik, hanem amit világfelfogása 

alapján el akar fogadni. Általá-
nos gyakorlattá vált ugyanakkor 
a véleményeket tényként beállí-
tani, amihez a közösségi oldalak 
által biztosított virtuális tér, a 
végtelen világháló kiváló tápta-
lajt biztosít.

Ennek a káros jelenségnek a 
kezelése legalább olyan kemény 
diónak ígérkezik, mint a járvány 
okozta válság legyőzése. Rá kell 
vezetni az embereket, hogy kü-
lönbséget tegyenek valós és álhír, 
tényszerű és összeesküvés-elmé-
let között.

N
emes és fi gyelemre 
méltó felhívásban 
kérte a Keresztény 
Értelmiségiek Szö-
vetsége idén feb-

ruárban, hogy a trianoni bé-
kediktátum pontban századik 
évfordulóján június 4-én fél 
ötkor – ahogy száz esztendeje 
– felekezettől függetlenül szó-
laltassák meg a harangokat száz 
másodpercig minden magyar 
templomban. Felemelő volt látni, 
amint szinte egyemberként csat-
lakoztak a kezdeményezéshez a 
Kárpát-medence keresztény egy-
házai. Az elszakított területeken, 
Erdélyben, Felvidéken, Délvidé-
ken és Kárpátalján is sok temp-
lom példamutatóan felvállalta a 
harangozást, ami akárcsak 1920-
ban, ma is sokat jelent a szétsza-
kított nemzet számára.

A június negyedikei gyász-
napon felvidéki magyarok népes 
csoportja gyülekezett a Mária 
Valéria híd párkányi hídfőjénél, 
hogy az esztergomi bazilika ha-
rangzúgása mellett együtt emlé-
kezzen arra a pillanatra, amely 
száz évvel ezelőtt megpecsételte 
Magyarország sorsát. Felvidéki 
nemzettestvéreinknek azonban 
csalódniuk kellett. Hiába vártak 
az esztergomi főszékesegyház 
nagyharangjára, a déli toronyban 
lakó három harang egyike sem 
szólalt meg.

Tekintettel arra, hogy a Kár-
pát-medence legtöbb templo-
mában valóban megkondultak 

az emlékezet harangjai, fel kell 
tennünk a kérdést: vajon mi az 
üzenete az esztergomi főszékes-
egyház hallgatásának? A her-
cegprímási székvárosban emel-
kedő szentély nemzeti jelkép, 
amelynek története összeforrt a 
Felvidék sorsával – száz éve tes-

tesíti meg a Dunán átlátszó és a 
nagyharang zúgásakor át is hal-
latszó anyaországot az elszakított 
magyarság szemében. Ha felme-
gyünk a hegyre és megállunk a 
katedrális főbejárata előtt, a tim-
panonon a következő kőbe vésett 
felirat fogadja a látogatót: CAPUT 
MATER ET MAGISTRA ECCLESIA-
RUM HUNGARIÆ, vagyis: a ma-
gyarországi egyházak feje, anyja 
és tanítója.

Nem volt túlzó társadalmi 
elvárás, hogy az esztergomi fő-
székesegyház is harangozzon a 
száz évvel ezelőtti nagyhatalmi 
önkény diktátumának emlékére. 
Az esztergomi bazilika hallga-
tása különösen annak tükrében 
elgondolkodtató, hogy még a 
nyelvhatár menti Nyitracsehin 
– ahol a magyarság már kisebb-
ségbe szorult – is meghúzatták a 
harangokat a katolikus templom-

ban, igaz a hívek kérését csak má-
sodik próbálkozásra teljesítette a 
szlovák nemzetiségű plébános. 
A bazilika kanonokja minden-
esetre tartozik egy magyarázat-
tal: miért hagyta fi gyelmen kívül 
a keresztény értelmiségiek senki 
ellen sem irányuló kezdeménye-
zését a nemzeti összetartozás 
napján? (Állítólag nem kívánt 
csatlakozni a felhíváshoz.)

A Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia a harangozásról 
közleményt adott ki, amelyben 
ugyan (más történelmi egyházak-
tól eltérően) nem foglalt egyér-
telműen állást, de elismerően 
nyilatkozott az emléknapi ha-
rangozás jelentőségéről. Annak 
a ténynek, hogy nem harangozott 
az esztergomi bazilika Trianon 
emlékére, legalább olyan súlyú 
üzenete van, mintha harangozott 
volna. Azon kívül, hogy a felvidé-
kieket megalázta ez a furcsa gesz-
tus („belesajdult a lelkünk” – ír-
ták), hátat fordított a híveknek és 
minden magyarnak, akinek fáj 
Trianon.

Babits Mihály írt egy meg-
indító verset Dal az esztergomi 
bazilikáról címmel, amelyet csak 
kevesen ismernek, mert a kádá-
ri kultúrpolitika – mondván, ne 
sértse „fölöslegesen” a szomszéd 
népek érzékenységét – kigyomlál-
tatta a költő versgyűjteményeiből. 
Legalább két szakasza ma is igen 
időszerű:
„De túl már cseh határ... 
Idegen katonák
s szuronyos szólamok 
szorítják a Dunát,
mely ma friss ér helyett 
zsibbasztó pántlika:
áldástalan nézi a hűs bazilika.
 
Egy kis darab enyim... 
De hát hol a mienk,
amit éppúgy védjen 
a törvény és a rend?
Hogy bölcs nemzeteken 
bíró ököl s iga
legyen, miért hagyod, 
óh szent bazilika?”

A szerző a Magyar Patrióták 
Közösségének elnöke

Rostás
Szabolcs

Hetzman 
Róbert

→ Oda jutottunk, hogy a 
társadalom jelentős sze-
lete nem azt fogadja el, 
ami a józan ész alapján 
logikusnak tűnik, hanem 
amit világfelfogása alap-
ján el akar fogadni.

→ A június negyedikei 
gyásznapon felvidéki 
magyarok népes cso-
portja gyülekezett a 
Mária Valéria híd pár-
kányi hídfőjénél, hogy 
az esztergomi bazilika 
harangzúgása mellett 
együtt emlékezzen. 
Felvidéki nemzettest-
véreinknek azonban 
csalódniuk kellett.

Nem mindenhol kondultak meg a Kárpát-medencei harangok
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