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ÖSSZEFOGLALÓK 

A Hospodárske noviny a Foreign Policy egyik írójának, James Kirchicknek egyik elemzését fordította le 
szlovákra, amely egy lehetséges jövőbeli forgatókönyvet vázolt fel Európa számára. Az amerikai szerző ebben 
az írásában kitért Magyarországra is, amely ebben az alternatív jövőben jelentősen hozzájárult az Európai Unió 
felbomlásához. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a külföldi civil szervezetekkel való leszámolással, a média 
feletti kontrollal és a hatalom centralizációjával megvalósította a tökéletes „illiberális államot”. A 2018-as 
választások után a Fidesz azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy a „fasiszta Jobbikkal” hoz létre 
kormánykoalíciót, ami miatt Brüsszel hevesen tiltakozni kezdett. Hamarosan Magyarország vált a harmadik 
olyan európai – Nagy-Britannia és Franciaország után – országgá, amelyik elhagyta az Európai Uniót és a NATO-
t. Orbán hevesen kritizálta Európát, amely „hátat fordított a keresztény értékeknek és a nemzeti szuverenitás 
szentségének”. A magyar miniszterelnököt mindenhol hősként fogadták és bejelentette, hogy csatlakozik a 
Moszkva által vezetett Eurázsiai Unióhoz. Az amerikai szerző szerint hosszú út vezetett idáig, amely 2010-ben 
vette kezdetét, amikor a Fidesz kétharmados többséget szerzett a magyar parlamentben. A trianoni szerződés 
emléknapjának bevezetésével a magyar kormány nyíltan irredentista politikát kezdett el folytatni a közép-
európai térségben. Magyarok millióinak adták meg az állampolgárságot, új választási rendszert vezettek be, 
amellyel bebetonozták a Fidesz hatalmát. A Felvidéken bevezetett szigorú nyelvtörvények miatt a magyar 
kisebbség Budapestben látta megmentőjét, de az Európai Uniónak köszönhetően nem mélyült el a konfliktus 
Magyarország és Szlovákia között. Az EU-ból való távozás után ez azonban megváltozott. A Jobbikhoz közel álló 
Magyar Gárda újraszervezte magát. 2020-ban a szlovákiai Dunaszerdahelyen 15 000 ember szervezett 
tüntetést, amelyen Nagy-Magyarország megteremtését, a „pozsonyi banditák elleni harcot”, a felvidéki 
magyar területek visszacsatolását követelték, de a szlovák rendőrség durván fellépett ellenük. A magyarok 
megerősítésére 1500 gárdista érkezett Kelet-Magyarországról, akik megtámadták a szlovák rendőröket. Orbán 
kénytelen volt kielégíteni a koalíciós partnere igényeit, akik azt akarták, hogy a magyar hadsereg vonuljon be 
Pozsonyba. A konfliktus elharapódzását Vlagyimir Putyin elnök hárította el, aki amiatt aggódott, hogy a két 
ország közötti háború veszélyezteti a Déli Áramlat nevű orosz gázvezeték kiépítését, s így Nagy-Magyarország 
létrejöttét elhalasztották.  

Hospodárske noviny: Putin dobýva Estónsko, "Veľké Maďarsko" chce pohltiť Slovensko. Takto by vyzeral 
zánik Západu 
2017. április 22., DLM (online) 

 
A Jurnalul National cikket közölt az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kongresszusáról, idézve Semjén 

Zsolt és Potápi Árpád János üzenetét is. A politikusok az erdélyi magyar autonómiatörekvések jogossága 
mellett érveltek. „Ami Dél-Tirolban vagy az Aland-szigeteken természetes, az ugyanannak az Európának a keleti 
végein, a Kárpát-medencében sem minősülhet nemzetbiztonsági kockázatnak, és nem lehet üldözendő” – áll 
a levélben. A kongresszust Jill Evans, Wales európai parlamenti képviselője üdvözölte az Európai Szabad 
Szövetség nevében. Az EFA alelnöke nyomatékosította: az autonómia a normalitás jegye Európában, és a 
pártszövetség támogatja az erdélyi magyarok autonómiatörekvéseit, és azt a törekvését, hogy anyanyelvüket 
szabadon, hivatalos nyelvként használhassák szülőföldjükön. Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője 
pártja nevében bocsánatot kért az erdélyi magyaroktól szolnoki párttársa, Szotyori Lázár Zoltán „ámokfutása" 
miatt. A szolnoki politikus egy Erdélyben nagy feltűnést keltő véleménynyilvánításában olyan közösségként 
jellemezte az erdélyi magyarokat, akiket a Fidesz megvásárolt a magyar állampolgárság kiterjesztésével. 

Jurnalul National: Harghita: Mesaje în favoarea autonomiei, la cel de-al V-lea Congres al Partidului Popular 
Maghiar din Transilvania 
2017. április 22., Jurnalul National (online) 

 
Az Adevărul az MTI alapján közölte Németh Zsolt szavait, amelyek szerint a magyar-román 

kapcsolatokban javulásra mutató jelek vannak. A politikus Alexandru Micula román külügyi államtitkárral, a 
kormányzó szociáldemokraták és az ellenzéki nemzeti liberálisok több pártpolitikusával, Lazar Comanescu volt 
külügyminiszterrel és Iulian Fotával, a nemzetbiztonsági kollégium igazgatójával folytatott megbeszélést, hogy 
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számba vegye, hol tart a különböző politikusok és szakértők szempontjából a román-magyar kapcsolat. 
Németh Zsolt egyetértett tárgyalópartnereivel abban, hogy a magyar-román kapcsolatrendszerben újra kell 
indítani a már létező, de nem működő mechanizmusokat: már tavasszal összeülhet a gazdasági 
vegyesbizottság, akár a kisebbségi vegyesbizottság összehívása is elképzelhető, és nagy szükség van az ágazati 
egyeztetésekre is. Megjegyezte: külpolitikai kérdésekben, európai ügyekben, regionális együttműködésben, a 
transzatlanti kapcsolatok ügyében nagyon hasonlít a román és magyar megközelítés – ez is kiváló előfeltétele 
a kétoldalú együttműködés javításának, a 2012 előtti állapothoz való visszatérésnek. 

Adevărul: Deputat de la Budapesta, după o vizită la Bucureşti: Relaţiile româno-ungare dau semne de 
îmbunătăţire 
2017. április 21., Ion Gaidau (online) 
 

A Fidesz továbbra sem tárgyal a Most-Híd nevű felvidéki párttal, amely tagja a jelenlegi szlovák 
kormánynak. „Mindig is így volt, így van és így is lesz. A szlovákiai Magyar Közösség Pártja a mi partnerünk, 
mert ez a párt a felvidéki magyarság megőrzését jelenti” – jelentette ki Orbán Viktor, amikor fogadta az MKP 
elnökékét, Menyhárt Józsefet. A Most-Híd reakcióját a TASR hírügynökség közölte: „A Fidesz egyáltalán nem 
tartja tiszteletben azon szlovákiai magyar nemzetiségűek választását, akik a szlovák parlamenti választások 
során a saját szavazatukkal a Most-Híd pártot támogatták” – nyilatkozta Debnár Klára, a Most-Híd szóvivője, 
aki nem tartja logikusnak, hogy a magyar kormány tudomást sem vesz róluk. A SME röviden kitért a múlt heti 
Fidesz-MKP találkozóra, amelynek témája a magyar nyelv megőrzésén kívül a dél-szlovákiai területek gazdasági 
felvirágoztatása volt.  

SME: Orbán sa stretáva s SMK, s vládnym Mostom-Híd nekomunikuje 
2017. április 17., (online) 

 
Eduard Popov politikai szakértő rádióinterjújában kommentálva Ukrajna lehetséges föderalizálásának 

kérdését, kitért a kárpátaljai magyarok helyzetére is. Megjegyezte, hogy Kárpátalja egyike azon régióknak, 
amelyek szorgalmazzák Ukrajna föderalizálását. Korábban a kárpátaljai megyei tanács képviselői megszavazták 
a régiók közötti gazdasági kapcsolatok autonóm kiépítését, és felszólították Kijevet, ne engedje, hogy a 
régióban a helyzet a „donyecki és a luhanszki forgatókönyv” szerint fejlődjön. Ezenkívül Magyarországon 
többször is kijelentették, hogy nem fogják tűrni a kárpátaljai magyarok nyelvi jogainak korlátozását. A szakértő 
úgy véli, hogy jelenleg nem valószínű, hogy Kijev intézkedéseket hozna a régióval szemben. „A kijevi 
kormányzat, függetlenül a magyar képviselők eléggé bátor és radikális kijelentéseitől, nyíltan nem mer hozzá 
nyúlni ehhez a régióhoz és főleg a magyarokhoz. Mert ha hozzá nyúlnak a magyarokhoz, azzal hozzá nyúlnak 
a lengyelekhez is, akik szolidárisak a magyarokkal, ez pedig azt jelentené, hogy hozzá nyúlnak az EU-hoz is. 
Ezért Kijevben úgy tesznek, mintha semmi sem történne. De valójában nagyon izgatottak” – szögezte le a 
szakértő. 

Ria-Novosztyi: Мнение: Киев откровенно пасует "трогать" Закарпатье и венгров 
2017. április 14., (online) 

 
Orbán Viktor kedden fogadta a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának delegációját Budapesten. „Az 

elmúlt években kivételesen jó kapcsolatot építettünk ki a szlovák kormánnyal, ennek már kezdenek beérni a 
gyümölcsei, de sokkal több lehetőség van Szlovákia déli részén, mint amennyit eddig kihasználtunk” – mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök. Megjegyezte, hogy értékeli mindazt a támogatást, amit Budapest Pozsonytól 
kapott a migrációs válság idején, illetve hogy Szlovákia katonákat is küld Magyarország déli határaira. A SITA 
hírügynökség idézte a miniszterelnököt, miszerint „a Fidesz azt javasolja a magyar kormánynak, hogy a 
délvidéki és a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programokhoz hasonlóan a felvidéki magyarsággal is kössenek 
megállapodást”. Ez pedig Orbán szerint a magyar-szlovák kapcsolatoknak is hasznára válhat, s ez a 
gyakorlatban néhány tízmilliárd forintos programok megvalósulását jelentheti. Az MKP-val folytatott 
tárgyalások alatt szóba került a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, az utak építése és az újabb határátkelők 
létesítése. A magyar nyelv használata és a magyar nyelvű oktatás is a megbeszélések lényeges pontját képezte. 
Orbán szerint bár elismerésre méltó, ahogyan a magyar nemzetiségű tanítók oktatják a fiatalokat, mégis a 
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pénzügyi helyzet miatt romlik a hatékonyságuk. Ebben is Budapest segítségét ígérte. Az MKP elnöke, Menyhárt 
József szerint legelőször meg kell állítani a felvidéki magyarság fogyását, de ehhez mindenkép a régió gazdasági 
fellendülésére van szükség, mert különben a fiatalok nem maradnak ott. Rámutatott a nyelvhasználat 
fontosságára, és közölte a hosszú távú céljukat: a magyar nyelvet regionális nyelvé akarják tenni. A SME a cikk 
végén közölte Orbán Viktor azon megállapítását, miszerint „Magyarországon nemzeti kormány van hatalmon; 
ez azt jelenti, hogy pénzhiány miatt a Kárpát-medencében egy magyar nyelvű iskola sem fog bezárni”.  

SME: Orbán sa stretol s delegáciou SMK, riešili hospodárske vzťahy aj maďarčinu 
2017. április 11., sita (online) 

 
A magyar külügyminisztérium kiáll az Ukrajnában élő állampolgárai kettős állampolgárságért. Erről 

szóló bejelentést tett Szijjártó Péter, a magyar külügyi és külgazdasági tárca vezetője. „A kettős állampolgárság 
abszolút európai jelenség. Álláspontunk az, hogy Európában nem büntethetnek meg senkit csupán azért, mert 
valaki egy EU-tagállam és egy EU-n kívüli állam állampolgárságával rendelkezik” – fogalmazott a miniszter. 
Szijjártó bízik abban, hogy a két fél megállapodásra jut, és ezáltal nem okoz majd kárt az Ukrajnában élő 
magyaroknak. Ugyancsak hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan az ukrajnai magyarok kettős állampolgárság 
miatti felelősségre vonása. Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter válaszul megjegyezte, hogy amíg Ukrajna 
háborús helyzetben áll Oroszországgal, az országban a kettős állampolgárság megengedhetetlen. Szavai 
szerint jelenleg Ukrajnában nincs szó a kettős állampolgárságért való felelősségre vonásról. 

Komszomolszkaja Pravda: МИД Венгрии поддержал двойное гражданство венгров в Украине 
2017. április 11., Irina Kusnir (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter április 6-i Twitter bejegyzésében közölte, hogy nem messze 

Beregszásztól Magyarország állami zászlaját gyalázták meg vandálok. Az ukrán külügyminisztérium vezetője úgy 
véli, hogy a vandálok cselekedetének szándéka az ukrán-magyar kapcsolatok megrontása. Klimkin kijelentette, 
hogy „határozottan elítéli” a vandálok tettét, és megígérte, hogy a hatóságok mindent megtesznek, hogy 
beazonosítsák az elkövetőket. A diplomata gyanítja, hogy a zászló elleni akció, a lengyel konzulátusok ellen 
irányuló provokációkat követően, Oroszország javát szolgálhatják. „Úgy tűnik, hogy Oroszország az ukrán-
lengyel kapcsolatok megrontására tett sikertelen próbálkozásokat követően hozzáfogott a Magyarországgal 
fennálló baráti kapcsolatok megrontásához” – jelentette be Klimkin. A lap emlékeztetett, hogy március 29-én 
ismeretlenek tankelhárító lövedékkel lőtték a lengyel konzulátust Luckban. Senki sem sérült meg. Ezt követően 
Lengyelország bezárta minden konzulátusát Ukrajnában. A hírről beszámolt az Unian hírügynökség is.  

Komszomolszkaja Pravda: На Закарпатье надругались над венгерским флагом, Климкин обвинил 
Россию 
2017. április 6., Alekszandr Golovasztov (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország próbálja megrontani Ukrajna és 

Magyarország kapcsolatait. A diplomata erről tett közzé bejegyzést a Twitteren. Klimkin a magyar zászló 
Beregszász közelében történt meggyalázásában vélte felfedezni Oroszország befolyását. „Valószínűleg 
Oroszország miután sikertelenül próbálta megrontani Ukrajna és Lengyelország kapcsolatait, hozzálátott a 
Magyarországgal ápolt baráti kapcsolatainkhoz” – írta Klimkin. Az ukrán külügy vezetője elítélte a magyar 
zászlóval kapcsolatban elkövetett vandalizmust, és biztosított arról, hogy jelenleg minden lehetőt megtesznek, 
hogy beazonosítsák az elkövetőket. A hírről az Izvesztyija is beszámolt. 

Ria-Novosztyi: Москва пытается испортить отношения Украины и Венгрии, заявил Климкин 
2017. április 6. (online) 

 
A magyar külügyminisztérium üdvözölte a Szlovák Vasúttársaság azon lépését, hogy március 31-én a 

tőketerebesi járás Újhely vasútállomásán elhelyezte az első kétnyelvű, szlovák-magyar információs táblákat. 
Így hosszú évek vitái után kezdetét vette a „vasúti kétnyelvűség” Szlovákiában. A tervek szerint mintegy 53 
állomásra kerül még ki a magyar feliratú tábla, egyre pedig a ruszin. „A magyar kormány rendkívül figyelmesen 
szemléli a felvidéki magyar kisebbség sorsát és a kisebbségi jogok garantálását” – nyilatkozták a magyar 
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külügyminisztériumnál. Továbbá üdvözölték, hogy a szlovák parlament elfogadja az új Kisebbségi Kulturális 
Alapról szóló törvényt, amellyel tovább bővülnek a kisebbségek jogai. Budapest szerint az elmúlt években 
kedvező légkör alakult ki a magyar-szlovák kapcsolatokban, amely kétségkívül kedvez a felvidéki magyarságnak 
is.  

SME: Maďarské ministerstvo víta prvé dvojjazyčné tabule na železniciach na Slovensku 
2017. április 5., tasr (online) 
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