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ÖSSZEFOGLALÓK 

Az alkotmánybírónak kinevezett Korhecz Tamás lemond a Magyar Mozgalomban betöltött 
tisztségeiről, ám a Mozgalom tagja marad. Ezt maga jelentette be szabadkai sajtótájékoztatóján. Korhecz 
ígérete szerint alkotmánybírói minőségében a pártoktól, a parlamenttől és a kormányzattól függetlenül, a 
szakmaiság maximális tiszteletben tartása mellett fog eljárni. Vajdaságiként és magyarként pedig külön 
feladatának tartja, hogy érvényt szerezzen az alkotmány azon rendelkezéseinek, amelyek a nemzetiségek 
védelmét és a polgárok autonómiához való jogát szavatolják.  

Tanjug: Korhec: Ne menjam stavove prema SVM-u uprkos imenovanju 
2016. december 19. (online) 

 
A Kurir.rs beszámolt arról, hogy Szabadkán állampolgársági esküt tett a 100.000-dik szerbiai magyar 

állampolgár. Babity János főkonzul elmondta, hogy összesen 180.000-en nyújtottak be magyar 
állampolgárságra vonatkozó kérelmet. 

Kurir.rs: JAGMA: U Subotici zakletvu položio sto hiljaditi državljanin Mađarske u Srbiji 
2016. december 14. (online) 

 
Az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt összefogása mellett a magyar választókat a magyarellenes lépések 

is mobilizálták Romániában – fejtette ki Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója. A parlament 
nemzeti összetartozás bizottságának ülésén az igazgató kiemelte, a romániai kampányban nemcsak általános 
szlogenek hangzottak el, hanem oktatásról és nyelvhasználati jogokról is szó volt, de a magyarellenes 
megnyilvánulások is hozzájárultak ahhoz, hogy a romániai magyarságot képviselő pártok pozitív eredményt 
értek el. Kántor kiemelte a magyar politikusok és a magyar média szerepét is. A választáson az öt százalékos 
küszöböt három kis párt lépte át, köztük az RMDSZ, amelynek listáján MPP-s képviselők is indultak.  

SME: Menšinu v rumunských voľbách aktivizovali aj protimaďarské kroky 
2016. december 12. (online) 

 
Az Rtvslo.si kiemelte, hogy a romániai választások eredményeképpen az 1,2 millió „magyar születésű 

román” érdekeit képviselő RMDSZ bejutott a parlamentbe. 
Rtvslo.si: V Romuniji prepričljiva zmaga socialdemokratov 
2016. december 12. (online) 

 
A Le Monde a romániai parlamenti választások kapcsán beszámolt arról, hogy a székelyek 

autonómiatörekvése kiváltotta a bukaresti kormány dühét. Magyarország és Románia az Európai Unió tagjai, 
de Székelyföld a magyar partikularizmus központja maradt, a bukaresti hatóságokat pedig aggasztja, hogy 
Orbán Viktor konzervatív kormánya megpróbálja az autonómiatörekvések lángját ébren tartani. A feszültségek 
nőttek, mivel a magyar követségeket a külügyminiszter felszólította a december elsejei román nemzeti ünnep 
bojkottjára. Ez az Unión belül példátlan gesztus az RMDSZ szavazóinak mobilizálását célozta. A cikk említést 
tett arról, hogy 2015-ben az autonómiapártiak Erdélyben őrtüzeket gyújtottak a régi határok kivilágítására, a 
román rendőrség pedig letartóztatta a szélsőjobboldali Jobbikhoz köthető Hatvannégy Vármegye Mozgalom 
két aktivistáját, akiket azzal gyanúsítottak meg, hogy házi készítésű bombákat akartak a román nemzeti 
ünnepen robbantani. Ciprian Necula kisebbségügyi államtitkár szerint ilyen típusú incidens „nem fordult elő az 
1970-es évek óta”, majd hozzátette, hogy „Magyarország valós problémát jelent: amit csinálnak, az gyakran 
ellentmond az európai értékeknek”. A szerző kiemelte, hogy a 2014-es választások előtt a Fidesz és a Jobbik is 
kampányolt Erdélyben, és azt, hogy Bukarest rossz szemmel nézte, amikor az Orbánhoz közel álló Kövér László 
2012 májusa végén Bukarest vétója ellenére „hazavitette” Székelyudvarhelyre a fasiszta Nyírő József hamvait 
tartalmazó urnát Szőcs Géza kulturális államtitkár diplomatatáskájában, és a megemlékezésen Vona Gábor, a 
Jobbik vezetője is részt vett. Az autonómiapártiakat megosztja az anyaországhoz való hűség és a 
pragmatizmus. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke Marosvásárhelyen azt nyilatkozta, reméli, hogy 
a dolgok megállapodnak Románia és Magyarország között, „így a bukaresti parlamenttől meg tudjuk szerezni 
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az autonómiát, ami elsődleges célunk”. Pert indított ugyanakkor Traian Băsescu volt román államfő ellen, aki 
azt merészelte mondani, hogy Románia északi határa a Tiszánál van. Izsák szerint „a székelyeknél az 
önszerveződésnek erős hagyománya van, ez egy katonás nép, mint a kozákok (…) Olyan rendszert szeretne, 
ahol az adót a székely hatóságok szednék be, és abból bizonyos százalék a román államot illetné. Véleménye 
szerint a csíkszeredai városházán lobogó székely zászló „erkölcsi támogatást” jelent, nem pedig revizionista 
törekvéseket. Székelyföld GDP-je a román régiók között sereghajtó, és hiányzik a fiatalok képzése. A kolozsvári 
egyetemen oktató író, Tompa Andrea szerint „hiába mondogatjuk nekik, hogy ők a magyar kultúra színe-java, 
még fogorvoshoz sem tudnak elmenni, ha nem beszélnek románul”. A magyar hallgatók száma csökken, a 
demográfiai összeomlást a kivándorlás is súlyosbítja. Bíró Zoltán egyetemi tanár szerint „az identitás gazdasági 
potenciálból születik”. Számára az autonómiatörekvések ábrándok, „az egyetlen járható út az európai alapok 
segítségével más közösségekkel együtt végzett munka, a temesvári magyarok mintájára”. 

Le Monde: En Roumanie, tensions électorales avec la minorité hongroise 
2016. december 11., Joëlle Stolz (online) 

 
A lap román országgyűlési választásokkal foglalkozó cikkei említést tettek arról, hogy Orbán Viktor 

magyar kormányfő támogatta az RMDSZ-t. 
La Vanguardia: Abren 18.000 centros de votación para las elecciones legislativas de Rumanía 
2016. december 11., EFE (online) 

 
Romániára vasárnap parlamenti választás vár, ami olyan lehetőség, amelyet a magyarországi 

politikusok nem hagynak elmenni – szólt a Pravda cikkének felütése. A nemzettársaikhoz tartó bájos utazásaik 
csütörtökön Orbán Viktor szatmári látogatásával csúcsosodtak ki. A miniszterelnök azzal vádolta meg a román 
kormányt, hogy elhanyagolja az 1,3 milliós romániai közösséget, az RMDSZ elnökét, Kelemen Hunort pedig a 
lehető legszélesebb egység megteremtéséért dicsérte. Orbán pártja a múltban az RMDSZ-szel konkuráló két 
kisebb pártot támogatott. Feledy Botond szerint általános gyakorlat, hogy a Fidesz pártokat hoz létre a 
szomszédos államokban, hogy konkurenciátteremtsenek azok számára, amelyek nem támogatják a Fidesz 
politikáját. Budapest emellett kampányt épített a választás „sorsszerűségére”, miután ha a magyarok nem érik 
el az öt százalékos küszöböt, képviselet nélkül maradnak. Az effajta ijesztgetést túlzottnak nevezte Orbán 
szövetségese, Tőkés László is. A magyar kormány a Bukaresttel folytatott kapcsolatok kiélezése által is próbálta 
mobilizálni a magyarokat – erről nagymértékben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gondoskodott, 
aki beosztottjainak megtiltotta, hogy részt vegyenek a december 1-jei államünnepen. A román miniszterelnök 
ezt durva udvariatlanságnak minősítette, amely által a magyar kormány politikai és választási célokat követ. A 
vehemencia, amellyel Budapest beavatkozott a romániai választásba, a közelgő magyarországi parlamenti 
választással függ össze: több százezer romániai magyar ugyanis magyar állampolgársággal is rendelkezik. 
Feledy Botond szerint a Fidesz a Jobbiktól akarja elvenni a szavazókat az erdélyi magyarok ügyének 
felkarolásával.  

Pravda: Rumunsko volí, Orbán agituje 
2016. december 10., ik, Pravda (online) 

 
Az Adevărul blogrovatában Mircea Morariu fejtette ki, hogy az RMDSZ a parlamenti küszöb nem 

teljesítésének félelme által vezérelve „aberráns és az országhoz nem lojális viselkedést tanúsít”. A cikk szerint 
ez a választási félelem érhető tetten a magyar állami vezetők nyilatkozataiban is. Morariu hangsúlyozta, hogy 
a román fél nagyon visszafogottan reagált ezekre a kijelentésekre: „egyes neveletlen magyar miniszterelnök-
helyettesek ész nélküli beszédére, akik teljes politikai analfabéták, és híján vannak minden európaiságnak”. 

Adevărul: UDMR şi jocurile politico-diplomatice ale Budapestei 
2016. december 9., Mircea Morariu (online) 

 
Az Adevărul Seszták Miklós székelyföldi látogatásáról számolt be, kiemelve, hogy a miniszter 

hangsúlyozta: a magyar kormánynak nem mindegy, hogy mi történik vasárnap a romániai parlamenti 
választáson. Magyarországnak fontos, hogy egységes és erős magyar képviselet legyen a román parlamentben 
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– tette hozzá pénteken a nemzeti fejlesztési miniszter. Seszták Miklós arra buzdította a romániai magyar 
választókat, hogy menjenek el voksolni, és szavazzanak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
által vezetett magyar választási együttműködésre. A két ország közötti gazdasági együttműködés kapcsán a 
tárcavezető annak a reményének adott hangot, hogy az új bukaresti kormány felállása után a kapcsolatok 
fejlődésnek indulnak.  

Adevărul: Ministru ungar: Pentru Ungaria nu e indiferent ce se va întâmpla duminică; suntem interesaţi 
să existe o reprezentare puternică a comunităţii maghiare în Parlament 
2016. december 9., Adevărul (online) 

 
Az Evenimentul Zileiben Iulian Chifu volt elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó közölt cikket „Budapest 

összetűzést keres. Magyarország egy kitalált konfliktus mesterséges kiélezését erőlteti” címmel. Chifu szerint 
egy EU-tagállamban az uniós intézmények nélkül nehéz felvetni a kisebbségi kérdést, azok pedig már 
elutasították több esetben is a területi autonómiát. Hozzátette, hogy olyan állam kapcsán felvetni ezt, 
amelynek elnöke Klaus Iohannis, még nehezebb. A szerző kifejtette, hogy a magyar állami vezetők ismételt 
nyilatkozatai őt arra engedik következtetni, hogy a szándék a kétoldalú kapcsolatok kiélezése volt, mindenféle 
alap nélkül. 

Evenimentul Zilei: Budapesta caută harță: Ungaria forțează escaladarea artificială a unui conflict inventat 
2016. december 9., Iulian Chifu (online) 

 
A magyar-román együttműködést erősen befolyásolja a romániai magyarok ereje is – jelentette ki 

Orbán Viktor Szatmárnémetiben, ahová Kelemen Hunor meghívására utazott. Erdélyben a miniszterelnök az 
RMDSZ választás előtti kampányában vesz részt. Orbán Viktor szerint a Romániában élő magyarok nem mindig 
kapják meg a kellő tiszteletet, a román hatalom pedig nem igyekszik minden akadályt felszámolni a fejlődésük 
érdekében. A miniszterelnök arra hívta fel az ottani magyarokat, fogjanak össze és támogassák az RMDSZ-t. 

SME: Orbán v Rumunsku vyzval k zjednoteniu vo voľbách 
2016. december 8., tasr (online) 
 

Az Adevărul beszámolt Orbán Viktor Szatmárnémetiben tett látogatásáról, kiemelve, hogy a magyar 
miniszterelnök szerint a magyaroknak nincs mit ünnepelni december elsején. A cikkben arról írtak, hogy Orbán 
Viktor a Fidesz elnökeként is volt jelen, mivel a párt erőteljesen támogatta az RMDSZ-t a kampányban. Kelemen 
Hunor csak röviden beszélt, és hangsúlyozta, hogy „kis győzelem, kis jövő, nagy győzelem, nagy jövő” – írták. 
A magyar miniszterelnök beszéde „mobilizáló” volt, arra kérte a magyarokat, hogy minél nagyobb számban 
járuljanak az urnák elé vasárnap. Hozzátették, hogy „Orbán elismerte, hogy Magyarország érdekelt Románia 
sikerében, mert ennek hatása van rájuk is”. Végül ismertették Orbán Viktor válaszát a magyar diplomaták 
december elsejei ünnepségekről való letiltása ügyében: „én egy tradicionalista vagyok, és azt gondolom, hogy 
az őszinteség a legjobb módszer akkor is, ha kényes ügyekről van szó, márpedig ez diplomáciailag egy kényes 
kérdés, de még mindig jobb az őszinteséggel együtt járó konfliktust vállalni, mint kétszínűnek lenni. Miután 
december 1-jén a magyaroknak nincs mit ünnepelni, hát nem ünnepelnek, és ez egy őszinte magatartás a 
románokkal szemben is, mert nem hazudunk. Azt gondolom, hogy a magyar diplomácia helyesen járt el, amikor 
a becsületes és őszinte utat választotta”− nyilatkozta Orbán.  Az Evenimentul Zilei hasonló tartalommal, az 
Agerpresre hivatkozva számolt be az eseményről. 

Adevărul: Viktor Orban la Satu Mare: „Pe 1 decembrie, maghiarii nu au ce sărbători” 
2016. december 8., Caraba L. Adrian (online) 
 

Az Adevărul blogrovatában Cristian Unteanu fejezte ki felháborodását Orbán Viktor és Kelemen Hunor 
szatmárnémeti találkozója miatt, és azért, mert a magyar miniszterelnök leszögezte: a magyaroknak nincs mit 
ünnepelniük december elsején. A szerző kifejtette, hogy Orbán Viktor szavai „rendkívül súlyosak, amelyeket 
bármilyen nemzeti vagy nemzetközi bíróság a nemzeti szimbólumok megsértéseként értelmezhet”. Unteanu 
szerint az, hogy állampolgára vagy egy országnak, minden alkotmány és törvénykezés szerint azt jelenti, hogy 
tiszteled a szimbólumait. Hozzátette: még nem hallott olyat, hogy egy miniszterelnök egy idegen országba jön, 
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és azt mondja az állampolgárainak – még akkor sem, ha „ebben az esetben Orbán magyarjairól van szó, mert 
ők itt élnek és törvényes állampolgárai Romániának” –, hogy „igazuk van, amikor nem ünnepelik meg az adott 
ország nemzeti ünnepét, mert semmi okuk nincs rá”. A szerző hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor ezzel „átlépte 
a vörös vonalat”, és a román államnak nemzetközi szervezetekhez, az EU-hoz, a NATO-hoz kell fordulnia. A 
román EP-képviselők az uniós intézményekhez kellene interpellációkat írjanak – folytatta –, valamint a NATO 
és az Európa Tanács parlamenti közgyűléseiben is fel kellene vetni a kérdést. Unteanu az ET főtitkárát és az 
EBESZ soros elnökségét sem hagyta ki a felsorolásból, végül az ENSZ Közgyűlését is olyan fórumként 
azonosította, amelynek napirendjére kell tűzni az „Orbán által kreált helyzetet”. A szerző végül leszögezte, 
hogy „egy nemzetet csak akkor tisztelnek, ha ő maga meg tudja mutatni, hogy tiszteletnek örvend”, ez pedig 
„nem függ az ország nagyságától és gazdagságától. Orbán gesztusa ugyanolyan lehetetlen lenne Burkina 
Fasoban vagy az Orosz Föderációban…miért, milyen nemzeti átok miatt lehetséges ez, és maradhat 
következmények nélkül Romániában?”. 

Adevărul: România, ofensată. Politicienii români tac, plecaţi după voturi 
2016. december 8., Cristian Unteanu (online) 

 
A Jurnalul Nationalban Radu Tudor közölt véleménycikket, amelyben Dacian Ciolos miniszterelnököt 

bírálta, amiért az nem válaszolt a magyarországi politikusok kijelentéseire. A szerző ebben megállapította, hogy 
Orbán „szovjet-ihletésű, románellenes” hozzáállását már „nálunk is terjeszti”, ebben pedig nincs semmi új, az 
RMDSZ vezetésének attitűdje azonban súlyos. Tudor hangsúlyozta: „bár ők Romániában élnek, román 
állampolgárok, és politikai és pénzügyi privilégiumaik vannak ennek az országnak a részéről, ők Kelemen 
Hunorral az élen bátorítják Magyarországot a hazánkkal kapcsolatos ellenséges hangnem folytatására”. 
Szerinte a hab a tortán „Magyarország szélsőséges miniszterelnökének erdélyi utazása, amelynek során az 
RMDSZ-nek kampányol”. Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy az „RMDSZ-nek nincs köze ehhez az országhoz, az 
intézményeihez, az emberekhez, akik vezetik. A Romániában bejegyzett RMDSZ-t minden Magyarországhoz 
köti. Beleértve az illegális finanszírozást, amit Budapesttől kapnak, amelyet senki a mi országunkban nem akar 
meglátni, azok sem, akik azért kapják a fizetésüket, hogy ezt észrevegyék és szankcionálják”. 

Jurnalul National: Tăcerea marelui patriot ardelean din fruntea Guvernului în faţa mizeriilor maghiare 
2016. december 8., Radu Tudor (online) 
 

A Jurnalul National Calin Popescu-Tariceanu véleményét ismertette, amelyben az ALDE párt elnöke 
kifejtette: „megfelelő válasz és hozzáállás szükséges” a magyarországi politikusok nyilatkozata kapcsán. A 
román szenátus elnöki tisztségét betöltő volt miniszterelnök az Antena 3 tévéadón kifejtette: „az egyik 
magyarázat a jelenlegi magyar miniszterelnök irányvonalához kötődik. Mi is egy különleges helyzetben 
vagyunk, egy technokrata kormánnyal, amelynek semmilyen külpolitikai irányvonala nincs. Talán van egy kis 
személyes patriotizmusuk, de ezeket a dolgokat politikai vezetőknek kell kifejezniük. Megfelelő válasz és 
hozzáállás szükséges. Olyan időszakban vagyunk, amikor védelem nélkül játszunk olyan attitűdök ellen, 
amelyek nem maradhatnak szankciók nélkül. Azt hiszem, meg kell találni a teret arra, hogy eltávolítsuk ezeket 
a nem megfelelő állásfoglalásokat”. A cikk végén emlékeztettek Semjén Zsolt nyilatkozatára, amely szerint a 
magyar diplomácia csak azért hibáztatható, hogy „nem csapott hamarabb az asztalra”, majd leszögezték, hogy 
az RMDSZ is felvállalta a magyar miniszterelnök-helyettes nyilatkozatait.     

Jurnalul National: Tăriceanu, despre relațiile cu Ungaria: Trebuie un răspuns și o atitudine pe măsură 
2016. december 8., Antena 3 (online) 

 
Az Adevărul Kelemen Hunor kolozsvári kampányzáró sajtótájékoztatóján elhangzottakat foglalta össze, 

kiemelve, hogy az RMDSZ elnöke szerint a Magyarországgal való feszültség olyan közigazgatási döntésekből 
ered, amelyek megkárosították a magyar közösséget. Az RMDSZ elnöke kijelentette: „korrekt és felelős 
viszonyulásnak” tartja, hogy Magyarország időrőlidőre szót emel a romániai magyarok jogainak a védelmében. 
A román nemzeti ünnepre vonatkozó budapesti nyilatkozatok kapcsán kijelentette: „ami egyeseknek öröm, az 
másoknak veszteség”. Hozzátette azonban, hogy a jövőre kell koncentrálni, és arra kell törekedni, hogy 
Románia és Magyarország alakítson ki közös frontot az Európai Unió megreformálásában. Kelemen Hunor nem 
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kívánta kommentálni Szijjártó Péter nyilatkozatát, amelyben a magyar külügyi tárca irányítója megtiltotta a 
magyar diplomatáknak, hogy részt vegyenek a román nemzeti ünnep alkalmából tartott fogadásokon, ám 
hozzátette: „logikus döntés volt az elmúlt két-három év nyilatkozatai és támadásai után”. 

Adevărul: Kelemen: Tensiunile cu Ungaria au plecat de la decizii administrative care au lezat comunitatea 
maghiară 
2016. december 7., Adevărul (online) 

 
Az Evenimentul Zilei Sever Voinescu véleményanyagát közölte a Semjén Zsolt és Németh Zsolt közös 

sajtótájékoztatóján elhangzottak kapcsán, kiemelve, hogy a szerző szerint a két politikus „szélsőségesen 
agresszív volt Románia irányába”. Voinescu hangsúlyozta: két lehetőség van, vagy „egyből felháborodunk, vagy 
megpróbáljuk megérteni”. Ő maga a második utat javasolta, majd kifejtette, hogy miért gondolja így. Sever 
Voinescu úgy vélte, az Orbán Viktor körüli politikusoknak két közös tulajdonságuk van: a cinizmus és a 
szemtelenség. A cinizmusuk most választási okokkal magyarázható, mobilizálni akarják a romániai magyarokat, 
ezért fel akarták őket „idegesíteni”, hogy a „szeparatista reményre” szavazzanak – írta. Ez a terv azonban csak 
félig teljesül, ha a román fél nem reagál – tette hozzá. Voinescu szerint az RMDSZ csak beszélni tud az etnikai 
autonómiáról, mert tenni semmit sem tud az érdekében a román pártok teljes egysége miatt. Voinescu azt 
írta: a helyes reakció az lenne, ha Románia megbüntetné Magyarországot a választások után, ennek pedig 
rengeteg módja van az EU-ban, mert a tagállamok integrációs szinjte nagyon magas. Példaként hozta fel, hogy 
mi lenne, ha 2019 augusztusában ünnepséget szerveznének egy „bizonyos centenárium okán”, erre persze 
nem hívnának meg senkit Budapestről, „mivel igazuk van, nekik nincs mit ünnepelniük ezen”. 

Evenimentul Zilei: Cu pumnul în masă și două centenare 
2016. december 7., Sever Voinescu (online) 
 

A Jurnalul National és az Evenimentul Zilei is beszámolt Tőkés László szerdai sajtótájékoztatójáról, 
amelyen az EP-képviselő kifejtette: „sértő, hogy Románia december elsejére tette a nemzeti ünnepét”. A 
magyarországi politikai vezetők elmúlt napokban tett nyilatkozatai kapcsán érkezett újságírói kérdésre 
válaszolva Tőkés kifejtette: „Temesvár szellemében azt kell mondanom, hogy szánalmas a magyar-román 
kapcsolatok ilyen irányú fejlődése. Nem így indultunk 27 éve. A kapcsolatok elromlásáért elsősorban a román 
politika a felelős, de mivel az RMDSZ is részét képezi a román politikai osztálynak, és sokszor úgy viselkedik, 
mint egy magyar nyelvű román párt, ezért az RMDSZ is felelős. Az RMDSZ a román posztkommunista és 
nacionalista politikusok kedve szerint politizál”. Az EP-képviselő hozzátette: „sértő, hogy Románia december 
elsejére tette a nemzeti ünnepét, ami egy gyásznap a romániai magyaroknak. Ez azt jelenti, hogy mi 
másodrangú állampolgárai vagyunk Romániának. Magától értetődik, hogy olyan dátumot kellett volna találni, 
amely megünnepelhető a magyarok és a románok számára is. Mi lenne ez a dátum? Jó kérdés. Lehetne a 
forradalom egyik dátuma. Nem az én feladatom, hogy tanácsot adjak román testvéreimnek. Ez lelkiismereti 
kérdés minden magyarnak. Gyásznak, mert elvesztettük Erdélyt, kisebbségiek és leigázottak lettünk. Miért 
nem mondja el Markó Béla vagy Kelemen Hunor, hogy az utóbbi 25 évben 500 ezer magyar tűnt el Erdélyből? 
Csak a sikereikkel dicsekednek”. 

Jurnalul National: Tokes Laszlo: În relaţiile româno-maghiare avem nevoie de un dialog reprezentativ la 
scară naţională 
2016. december 7., Agerpres (online) 

 
Az Adevărul az MTI és az index.hu cikke alapján számolt be róla, hogy Semjén Zsolt a Magyarországgal 

fenntartott kapcsolatok elrontásával és a magyar közösségre helyezett nyomással vádolta Romániát. 
Hangsúlyozták, hogy a miniszterelnök-helyettes szerint a két ország kapcsolata 2012 után megromlott, 
mégpedig a román fél hibájából, továbbá tiszta lelkiismerettel állíthatja, hogy Magyarországnak ebben nincs 
felelőssége. Hozzátették, hogy Semjén Zsolt arról is beszélt: a magyar diplomáciát legfeljebb azért lehet 
kritizálni, mert hamarabb az asztalra kellett volna csapniuk. A politikus nyomásgyakorlással vádolta Romániát, 
amiért az igazságszolgáltatásnak álcázott eljárásoknak veti alá a magyar közösség vezetőit – tették hozzá. 
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Adevărul: Vicepremierul ungar Zsolt Semjen acuză România de deteriorarea relaţiilor cu Ungaria şi de 
presiuni politice asupra comunităţii maghiare 
2016. december 6., Ion Gaidau (online) 

 
Az Evenimentul Zilei Traian Băsescu reakcióját ismertette Semjén Zsolt hétfői sajtótájékoztatóján 

elhangzottakra. A volt román államfő a B1 televízióban kifejtette: „nem hiszem, hogy ez a legjobb a stabilitás 
érdekében. Tudjuk nagyon jól, hogy mennyire nehéz volt konszolidálni a kapcsolatokat Magyarország és 
Románia között. Ő egyszerűen sérteget egy népet. Nekünk soha nem volt a magyar népet sértő lépésünk. De 
az a tény, hogy valaki itt ennek a kalandornak a kottájából játszik, ez súlyos. Az RMDSZ csúcsvezetősége a 
magyar kormány kiegészítője”.  

Evenimentul Zilei: Reacția lui Traian Băsescu după declarațiile ȘOCANTE de la Budapesta: "Ei jignesc un 
POPOR ÎNTREG!". Vicepremierul Ungariei continuă agresivitatea: "Aș fi dat mai devreme CU PUMNUL în 
masa românilor" 
2016. december 6., Gabriel Mihai (online) 

 
Kövér László házelnök szerint a Most-Híd politikusai olyan „szlovák politikusok, akik jól beszélnek 

magyarul”, és egyúttal a magyar nemzet árulóinak nevezte őket. A kritika állítólag Kövér romániai látogatásán 
hangzott el, arra a párt képviselője, Edita Pfundtner közösségi oldalán hívta fel a figyelmet. Bugár Béla, a párt 
elnöke és a szlovák parlament alelnöke szerint egyes politikusoknál továbbra is a 19. századi vélemények 
uralkodnak. Bugár Béla kifejtette, ilyen retorikája volt a magyar politikusoknak Csehszlovákia fennállása idején 
is, ezzel a kijelentéssel pedig a pártelnök szerint nem őt, hanem Szlovákia minden magyar nemzetiségű 
polgárát sértették meg. A cikket a SME is közzétette.  

Pravda: Predseda maďarského parlamentu nazval poslancov Mostu-Híd zradcami 
2016. december 5., sita (online) 

 
A Szlovákia és Magyarország közti valaha volt legjobb kapcsolatok mögött a politikusok akarata áll – 

jelentette ki az Áder Jánossal történt találkozó után Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök. Szerinte ezen a 
példán is látszik, mennyire fontos a tónus és a hozzáállás, amit a politikusok megadnak. Hozzátette, ha bizonyos 
kérdésekben eltérő vélemények alakulnak ki, azt sajtóüzengetés nélkül, politikai vita útján oldják meg. Áder 
János hangsúlyozta, Szlovákia Magyarország harmadik legfontosabb gazdasági partnere, a két ország között 
pedig nagyon hatékony az energiabiztonság területén folytatott együttműködés is, emellett jelentősen sikerült 
javítani a közlekedési kapcsolatokat. Andrej Kiska emlékeztetett arra, hogy Szlovákia továbbra is ellátja az EU 
elnökségét, a migrációs válság megoldásának kérdése pedig szerinte rendkívül fontos. A szlovák elnök arra 
hívta fel a politikusokat, hogy a válsággal összefüggésben ne gyűlölet-érzéseket váltsanak ki. Látogatása 
zárásaként Kiska magyarországi szlovákokkal találkozott egy szlovák iskolában, ahol kifejtette, míg a 
Szlovákiában magukat magyarnak vallók száma csökken, a magyarországi szlovákoknál ez a trend nem 
figyelhető meg. A kisebbségeket érintő kérdésekben Kiska három pontot fogalmazott meg: az első az 
anyanyelvi oktatás, a második a hagyományok ápolásának lehetősége, a harmadik pedig, ami Kiska és Kövér 
László, illetve Orbán Viktor találkozóján is felmerült, és ami Szlovákiában a leginkább rezonál, hogy a politikusok 
ezeket a kapcsolatokat ne mérgezzék, és a választások előtt ne gerjesszenek felesleges szenvedélyeket. A 
látogatásról rövidebb hírügynökségi beszámolót tett közzé a Hospodárskenoviny és a Pravda is.  

SME: Kiska vidí za dobrými vzťahmi s Maďarskom vôľu politikov 
2016. december 5., tasr (online) 

 
A Most-Híd nem zárja ki az MKP-val való együttműködést a jövő évi megyei választáson, a párt azonban 

konkrétumokról egyelőre nem beszél. A parlamenten kívüli MKP a TASR hírügynökségnek megerősítette, hogy 
több párttal is tárgyalt a 2017-es voksolást illetően. Menyhárt József pártelnök szerint az MKP azokban a 
megyékben állít önálló elnökjelöltet, ahol esély van annak megválasztására. A Most-Híd és az MKP nemrég 
Dunaszerdahelyen jött össze egy konferencián, ahol közös nyilatkozatot fogadtak el a szlovákiai magyar iskolák 
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megmaradása témájában. A két párt vezetése a márciusi parlamenti választást követően is egyeztethetett 
volna, a Híd által kezdeményezett találkozóra azonban eddig nem került sor. 

SME: Most-Híd vo voľbách do VÚC nevylučuje spoluprácu s SMK 
2016. december 3., tasr (online) 
 

A Most-Híd a koalíció fogságában, az MKP a parlamenten kívüli ellenzék fogságában – így néz ki a 
magyar politikai pártok helyzete, amelyek egy közös alapból jöttek létre, de ma már távolabb vannak 
egymástól, mint az amerikai demokraták és a republikánusok. Az irredentizmusból fakadó kedvezőtlen 
kisebbségpolitika határozott közös fellépésre, a mečiari választási mérnökség pedig egy közös párt 
létrehozására késztette a magyar politikusokat. Ebből a szempontból a magyar választó elégedett lehet, 
ugyanis az egyesítési tényezőt jelentő xenofób kormány elmúlt, pontosabban meggyengült: Fico a 
muszlimokon és a menekülteken háborog, Orbánnal pedig bensőséges viszony köti össze. Magyarország már 
hosszú ideje nem próbálja meg megkeverni a kártyákat a szlovák politikában úgy, mint pár évvel ezelőtt az 
állampolgársági törvénnyel. S bár Orbán és a Fidesz kedvence az MKP volt, nem pedig Bugár, mindkét férfi 
jelenléte a futballtribünön azt jelzi, hogy a gazdasági érdek bárhol képes hidat vagy Hídat építeni. A 
meghatározó határ már nem az etnikai, hanem a politikai, ami már kisebb okot ad a magyar választónak az 
elégedettségre. A magyar választói potenciál jobb kihasználásához az MKP-val való párbeszéden át vezet az út, 
Fico kormányának alternatívája ugyanis magyar hozzájárulás nélkül nem jön létre. 

SME: Maďarský príspevok k slovenskej zmene 
2016. december 2., Márius Kopcsay (online) 
 

A szlovákiai magyarok között egyre kevesebb az érdeklődő, aktív választó: Gál Zsolt, a Comenius 
Egyetem Politológia Tanszékének oktatója szerint a munkahelyek, jobb utak és iskolák éveken át történő 
hiábavaló ígérgetése miatt a magyarok választói apátiába estek. Szerinte ezt tudatosítja a szlovákiai magyarság 
legerősebb képviselője, a Most-Híd is, amelytől egyelőre nem pártoltak el a szavazók, de idővel megtehetik. A 
párt érzékeli, hogy a koalícióra lépés miatt szakadás állt be a választóiknál: Peter Krajňák, a párt oktatási 
államtitkára szerint két tábor alakult ki, egyik a koalíció mellett, a másik ellene. Fél évvel később azonban nő 
azoknak száma, akik a kormány pozitív eredményeit érzékelik Dél-Szlovákiában. Bár az MKP kritizálta 
ellenfelének kormányra lépését, a vélemények a párton belül sem teljesen egyformák. 2009 óta, mikor Bugár 
emberei távoztak az MKP-ból, a két pártnak problémája volt az együttműködéssel, holott összefogva a 
választók 10 százalékát szólíthatnák meg. Az együttműködés jele két héttel ezelőtt Dunaszerdahelyen 
mutatkozott meg: akkor egy oktatási konferencián részt vettek mindkét párt képviselői. Gál Zsolt politológus 
szerint nagy esély van a kooperációra a jövő évi megyei választásokon. A SME által megszólított 
polgármesterek szerint a szlovákiai magyarokat a nagypolitika helyett inkább a mindennapi kérdések 
foglalkoztatják. Gál Zsolt a magyar választók növekvő apátiájára figyelmeztet, a szlovák szavazókhoz hasonlóan 
ők is elveszítették a bizalmat a hagyományos pártokban. 

SME: Maďari si nemajú z čoho vyberať, preto prežíva Bugár 
2016. december 2., Roman Cuprík, Marie Vrabcová (online) 

 
Szalay Zoltánnal, az Új Szó főszerkesztőjével közölt interjút a SME. Szalay a szlovákiai magyar sajtó 

helyzete kapcsán elmondta: az internetes sajtó jelentős része pártideákat harsog, azzal a meggyőződéssel 
azonban, hogy minket valaki folyamatosan bánt, és mindent alá kell rendelni a nemzeti identitás 
megőrzésének, nem jutunk messzire. A főszerkesztő szerint a valóságból kell kiindulni, nem abból az 
elképzelésből, hogy a sikertelenségeink és csődjeink mögött a többség barátságtalan hozzáállását kell keresni. 
Szalay nem hisz abban az elvben, hogy ha valami már semmit sem ér, de a „miénk”, akkor azt mindenáron meg 
kell őrizni, és szerinte a szlovákiai magyarság is kész egy ilyen típusú szemléletváltásra. A kérdésre, hogy miért 
van az, hogy a kisebbségi sajtó nem foglalkozik a szlovákiai magyar politikusok kapcsolataival, vállalkozásaival 
vagy a magyar pártok finanszírozásával, Szalay azt felelte, hogy a magyar politikusok elsősorban regionális 
szinten vállalkoznak, és ha foglalkoznak is az eseteikkel, azt a nagy médiumok észre sem veszik. Az Új Szót sok 
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magyar portál a Most-Híd lapjának titulálta, a főszerkesztő szerint ez azoknak az előítéletéből fakad, akik 
személyesen érintettek ebben, tehát, akik saját maguk szolgálnak odaadóan egy pártot.  

SME: Šéfredaktor Új Szó: S presvedčením, že nám niekto ubližuje, ďaleko nezájdeme 
2016. december 2., Marie Vrabcová (online) 
 

Bugár Béla politikai pályafutását tekintette át a SME cikke, amelyben említésre került, hogy az Orbán-
kormány számára a Most-Híd helyett továbbra is az etnikai alapon működő MKP az első számú partner. 

SME: Stálicou maďarskej politiky na Slovensku je Béla Bugár 
2016. december 2., Marie Vrabcová (online) 
 

Az Adevărul és az Evenimentul Zilei is beszámolt róla, hogy a bukaresti magyar nagykövet kiutasításáról 
írt Traian Băsescu volt román államfő. „Orbán Viktor barátom, nem akarunk Budapesten meglátogatni, ahogy 
szándékotok ellenére megtettük az elmúlt száz évben. De ne provokálj, mert vannak határok” – írta péntek 
délutáni Facebook-bejegyzésében Băsescu. Mint írta, hosszú listát készíthetne azokról az okokról, amelyekért 
a romániai magyarok éppen olyan mértékben büszkék lehetnek december 1-jén, mint a románok. A 
legfontosabb az, hogy „a magyarországi magyaroktól eltérően a romániai magyaroknak olyan politikai 
vezetésük van az utóbbi 26 évben, amely országos és nemzetközi szinten tiszteletnek örvend, és amely 
elkötelezett az EU és a NATO értékei iránt, ezek pedig olyan értékek, amelyek Budapesten fakultatívvá és 
érdektelenné váltak az utóbbi években”. Băsescu szerint az lenne az egyetlen méltó válasz Szijjártó Péter 
„előzmény nélküli támadására”, ha Románia azonnal kiutasítaná Magyarország bukaresti nagykövetét, és 
hazahívná budapesti diplomatáját. „Különben Orbán Viktor kormányának e kalandorai nem értik meg, hogy az 
igazi Románia a Tiszáig tart. Őrizzen meg az Isten benneteket attól, hogy ez egyszer csak eszünkbe jusson, 
budapesti csahos kutyák” – írja a volt államfő. 

Adevărul: Băsescu cere expulzarea ambasadorului Ungariei: Prietene Viktor Orban, nu ne provoca să 
vizităm iar Budapesta fără voia voastră 
2016. december 2., Madalina Mihalache (online) 
 

A Jurnalul National arról cikkezett, hogy a magyar külügy megtiltotta a magyar diplomatáknak, hogy 
részt vegyenek a román nemzeti ünnep tiszteletére adott fogadáson Budapesten. Kiemelték, hogy újságírói 
kérdésre a magyar külügy a tiltó intézkedést azzal indokolta, hogy „a magyar embereknek nincs mit 
ünnepelniük december elsején”. A cikk a döntést összefüggésbe hozta az RMDSZ elmúlt időszakban folytatott 
kommunikációjával, amely a 98 éve betartatlan gyulafehérvári ígéretekre utalt. Kelemen Hunor RMDSZ-
elnököt idézték, aki arról beszélt a szervezet kampánynyitóján, hogy „1918 számunkra egy veszteség, és ezt 
nem tudjuk feledni, nem tudunk túllépni rajta”. Az írásban megemlítették, hogy Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke az elmúlt napokban kampánykörúton járt Erdélyben, és a magyar kormány támogatásáról biztosította 
az RMDSZ-t. 

Jurnalul National:  Maghiarii “n-au avut ce sărbători” de Ziua României 
2016. december 2., Marius Girlasiu (online) 
 

Az Evenimentul Zilei „alávaló támadásnak” minősítette Orbán Viktor „kifejezetten a román nemzeti 
ünnepen tett” kijelentéseit. A cikk szerint a magyar miniszterelnök egy sor támadást intézett Románia ellen, 
például azt, hogy korlátozzák a magyar szimbólumok használatát, és a korrupcióellenes harc ürügyén támadást 
intéznek a magyar vezetők ellen. A miniszterelnök szavai közül kiemelték, hogy „a trianoni szerződés után száz 
évvel az együttműködés egy rutinfeladat lett”.  

Evenimentul Zilei: Viktor Orban, ATAC MÂRȘAV la adresa României chiar de Ziua Națională. Declarațiile 
SCANDALOASE pe care le-a făcut premierul Ungariei 
2016. december 1., Matei Nastase (online) 

 
A XV. MÁÉRT résztvevői határozottan kiállnak amellett, hogy Szlovákia úgy módosítsa állampolgársági 

törvényét, hogy azok a magyar nemzetiségűek, akik magyar állampolgárok lesznek, ne veszítsék el a szlovákot 
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– derül ki az értekezlet zárónyilatkozatából. A felek ezen kívül üdvözölték, hogy a vegyes bizottság keretében 
újraindult a párbeszéd a két ország között a kisebbség helyzetéről. A MÁÉRT résztvevői emellett szorgalmazzák 
a felvidéki oktatási intézmények finanszírozási reformját oly módon, hogy az többletforrásokat teremtve 
biztosítsa a magyar iskolák esélyegyenlőségét. 

SME: V Maďarsku sa riešila téma dvojakého občianstva 
2016. december 1., tasr (online) 

 
Az elmúlt hat év legnagyobb sikere a nemzetegyesítés, amely a határon túli magyarok 

együttműködésével valósult meg – mondta el a MÁÉRT nyitóbeszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök 
kifejtette: száz évvel a trianoni diktátum után a magyar nemzet részei egymásra találtak, és a magyar-magyar 
együttműködés mindennapossá vált. A kormányfő arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy magyar 
állampolgársági esküt 810 ezren, a diaszpórában 100 ezren tettek. Orbán Viktor hozzátette, a kisebbségi 
jogokhoz fűzött reményeket az uniós csatlakozás csak kis mértékben váltotta be. 

SME: Orbán: Najväčším úspechom je zjednotenie národa 
2016. december 1., tasr (online) 

 



Különgyűjtés a nemzetközi média megjelenésekből  11 

 

 

  

A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE 

Angol nyelvű lapok Német nyelvű lapok Francia nyelvű lapok 

Bloomberg.com Berliner-zeitung.de Lexpress.fr 

CNN.com Frankfurter Allgemeine Zeitung Le Figaro 

International New York Times Frankfurter Rundschau Le Monde 

The New York Times Handelsblatt Nouvelobs.com 

The Washington Post Heute.de Libération 

The Wall Street Journal Der Spiegel  

BBC.com Süddeutsche Zeitung Olasz nyelvű lapok 

Financial Times Tagesschau.de Corriere.it 

Telegraph.co.uk Tagesspiegel.de La Repubblica 

The Economist Die Tageszeitung Lastampa.it 

The Guardian Die Welt Osservatoreromano.va 

The Observer Die Zeit  

The Times Bild Spanyol nyelvű lapok 

Politico.eu Der Standard Elpais.com 

Reuters.com Die Presse Elmundo.es 

 Kurier ABC.es 

Cseh nyelvű lapok Wirtschaftsblatt.at Lavanguardia.com 

Lidovky.cz Neue Zürcher Zeitung  

MladáFrontaDnes Tages-Anzeiger Román nyelvű lapok 

Novinky.cz  Adevarul.ro 

 Szlovák nyelvű lapok Evz.ro 

Lengyel nyelvű lapok Hnonline.sk Jurnalul.ro 

Wyborcza.pl Pravda.sk  

Rzeczpospolita SME Szlovén nyelvű lapok 

Wp.pl  Delo.si 

 Horvát nyelvű lapok Rtvslo.si 

Szerb nyelvű lapok Jutarnji.hr Vecer.com 

Tanjug.rs Index.hr  

Novosti.rs Vecernji.hr Orosz nyelvű lapok 

Kurir.rs  Izvestia.ru 

 Izraeli lapok Kommerszant 

Ukrán nyelvű lapok Haaretz.co.il Lenta.ru 

Day.kiev.ua The Jerusalem Post Nyezaviszimaja Gazeta 

Kp.ua Ynet.co.il Ria.ru 

Unian.ua  Rosszijszkaja Gazeta 

  Vedomosztyi 

 


