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ÖSSZEFOGLALÓK 

Alain Frachon arról írt, hogy a jelen háborúiban és geopolitikai kihívásaiban mindenhol ott vannak az 
„ősi szenvedélyek”: Oroszország azt bizonygatja, hogy a Krím négyszáz éve orosz. Recep Tayyip Erdoğan a török 
befolyási övezetet akarja újraépíteni. Irán egyfajta perzsa birodalmat szeretne rekonstruálni. Narendra Modi 
preiszlám Indiáról álmodik. Orbán Viktor Magyarországa az egykori Monarchia lakói részére oszt útlevelet.  

Le Monde: Mourir pour l’Histoire 
2017. május 26., Alain Frachon (online) 

 
Kárpátalja magyar lakosai majdnem kivétel nélkül rendelkeznek magyar állampolgársággal – írta a 

Nyezaviszimaja Gazeta. Magyarország erejéhez mérten támogatja a kárpátaljai kisebbségét. A tervek között 
szerepelt egy magyar egyetem létrehozása Ungváron, ami támogatásra talált a magyar kultúrához csatlakozni 
kívánó helyi nem magyar lakosság körében is. A kijevi Majdan mozgalom negatív következményei nemcsak az 
ukrán nemzetiségű polgárokban, de a magyar kisebbségben is elégedetlenséget váltottak ki. A nemzeti-
kulturális autonómiára vonatkozó éles követelések hangoztak el, melyeket a magyar állam is felkarolta. 
Ukrajnában kialakult a „magyar kérdés”. 2017. március 24-én a Kárpáti régió magyar képviselőinek fórumára 
került sor Budapesten a legfelsőbb magyar vezetőség részvétele mellett. A fórum magyar autonómiák 
létrehozására szólított fel a szomszédos államokban. 2017. március 30-án Petro Porosenko ukrán elnök 
találkozott Orbán Viktorral, akitől nyilvánvaló követelést hallhatott e kérdés megoldására és a kettős 
állampolgárság elismerésére, valamint a még 2014-ben a magyar kormányfő által emlegetett autonómia 
megadására. Orbán utalt rá, hogy a nemleges álláspont esetén megszűnhet az orosz energiahordozók szállítása 
Magyarországból Ukrajnába. Kárpátalja magyarok lakta helyi önkormányzatai – nevezetesen a Beregszászi és 
Nagyszőlősi járási tanácsok – javasolták Kijevnek, hogy térjenek át megállapodási alapokon működő 
kapcsolatokra. A beregszászi járási képviselők megszavazták az ukrán elnökhöz intézett nyilatkozatot, 
amelyben elítélték az ország nemzeti kisebbségeivel szemben folytatott politikáját. Ennek eredményeként Sin 
József és Vas Ottó képviselőket őrizetbe vette az ukrán titkosszolgálat, az SZBU. A politikailag csődbe jutott 
kijevi kormányzat tudatlanságáról tanúskodik annak magabiztossága – állapította meg az orosz lap. Most a 
kijevi kormányzat favoritjai a krími tatárok. De más a helyzet a magyarokkal. Ez egy kicsi, de harcolni tudó nép, 
amely túlélte a mongol-tatár időket, a török megszállást és két világháborút. A magyarok nem fognak viccelni 
– szögezte le a szerző.  

Nyezaviszimaja Gazeta: "Над Тисой", или Венгерский вопрос в Закарпатье 
2017. május 25., Oleg Rosztovcev (online) 

 
Osztrák, cseh, romániai és német európai parlamenti képviselők a nemzetiségek, nevezetesen a 

Kárpátalján élő magyarok jogainak betartására szólították fel Kijevet. Hans-Jörg Jenewein, az osztrák 
Szabadságpárt képviselője a következőket jelentette ki: „Kárpátalján közel 150 ezer magyar él. Az őket érintő 
jelenlegi kijevi politika nem nevezhető barátságosnak. Kijev érdeke lenne a magyarok jogainak védelme. 
Ugyancsak figyelembe kell venni azt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök arról ismert, hogy következetes 
országa polgárai érdekeinek védelmezését illetően.” „A fiatal magyaroknak és románoknak rendelkezniük kell 
azzal a lehetőséggel, hogy saját kulturális közegükben fejlődjenek, és ne tartsanak a nacionalisták eszméitől. 
Szoros figyelemmel fogjuk kísérni Kijev lépéseit, és minden politikai szinten védelmezni fogjuk Ukrajna 
nemzetiségeinek jogait” – jegyezte meg Markus Frohnmaier, az AfD képviselője.  

Izvesztyija: В Европе призвали Киев соблюдать права нацменьшинств 
2017. május 24., Tatjana Bajkova (online) 

 
A vádlottak padjára kerülhetnek a kárpátaljai magyarok vezetői és aktivistái, mivel nemzeti-kulturális 

autonómiát követelnek a közösségük számára. Miközben egyáltalán nem esik szó a magyarok által lakott 
Beregszászi és Nagyszőlősi járás elszakadásáról és Magyarországhoz való csatlakozásáról. Kijev nemcsak nem 
hajlandó bármilyen engedményekre, de az olyan politikusok személyében, mint Arszen Avakov tanácsosa, Ilja 
Kiva ukrán belügyminiszter, ukránellenesnek és Kreml-barátnak ítéli meg a magyar vezetők említett 
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kezdeményezéseit. A Beregszászi járási tanács egyik neve elhallgatását kérő képviselője megmagyarázta, hogy 
miben is rejlenek a kárpátaljai magyar közösség egyrészt aggályai és másrészt a kijevi központi hatalom iránti 
követelései. „Porosenko 2014-től kezdve minden adandó alkalommal hangoztatja, hogy a Krímben a 
tatároknak nemzeti autonómiát kell adni. Nekünk csak egy kérdésünk van: miért van az, hogy amit lehet a krími 
tatároknak – a nemzeti-kulturális autonómia – nem lehetséges Kárpátalja magyarjai számára? Miért 
nyilvánítanak minket szakadároknak, amikor ezt követeljük? Miben rejlik a szeparatizmus? Miért kételkedik 
Kijev a lojalitásunkban? Mi ugyancsak Európába, az EU-ba kívánkozunk” – adott hangot értetlenségének a lap 
hírforrása. A képviselő szerint a magyarok elégedetlenségének következő okát azok a nyelvi kvóták jelentik, 
amelyeket Kijev be akar vezetni; ezek a kvóták egyszerűen a helyi magyar nyelvű médiaorgánumok elhalásához 
fognak vezetni. A harmadik ok az aggodalomra az, hogy az ukrán hatalom teljes komolysággal felveszi a harcot 
a kettős állampolgársággal szemben, és azokat, akik más állam személyazonosító okmányát birtokolják, 
megfosztják az ukrán állampolgárságtól. Amennyiben az ukrán Legfelsőbb Tanács a közeljövőben elfogadja a 
nemzetiségi nyelvű oktatást korlátozó törvényt, akkor a szakértők véleménye szerint a magyar nyelvre 
diszkrimináció vár majd az iskolákban és a felsőoktatási intézményekben. Alekszandr Pelin szociológus 
elmondta, hogy a 2014-es parlamenti választásokat megelőzően az általa végzett felmérés szerint „a magyar 
nyelv hivatalos státuszra emelését nem csupán a 70 százalékban magyarok lakta Beregszászi és Nagyszőlősi 
járásokban, de bármilyen ellentmondásosnak is tűnik, még Kárpátalja fővárosában, Ungváron is támogatják. 
Bár e városban a magyarok aránya nem haladja meg a 10 százalékot, de a magyar nyelv hivatalos státuszát 
Ungvár lakosainak több mint 50 százaléka támogatja.” 

Ria-Novosztyi: Закарпатские венгры против Киева: чего требуют от властей местные общины 
2017. május 23. (online) 

 
Zoran Skirjak, az ukrán belügyminiszter tanácsadója azt állítja, hogy a kárpátaljai magyar közösség 

fellépései nem más, mint az orosz titkosszolgálatok provokációi. „Felelősséggel kijelenthetem önöknek, hogy 
Kárpátalján semmi sem utal a rendszerszintű szeparatizmusra” – biztosított Skirjak. Hozzáfűzte, hogy a 
kárpátaljai magyarok kiválóan érzik magukat „a nagy és európai Ukrajnában”. Így kommentálta a 
belügyminiszter tanácsosa azokat a híreket, miszerint az ukrán nacionalisták megtámadták a magyar közösség 
képviselőit, és magyar nyelvű feliratokkal ellátott sztéléket döntöttek le. „Ez az orosz titkosszolgálatok soron 
következő provokációja” – véli az ukrán miniszter tanácsosa. Skirjak hozzátette, hogy Kárpátalján 
„határozottan működnek” az ukrán titkosszolgálatok; őrizetbe vették azokat, „akik teljesítve a FSZB feladatát, 
próbálták megingatni a helyzetet”. Szavai alátámasztására a hivatalnok nem hozott fel semmilyen bizonyítékot. 

Ria-Novosztyi: Советник Авакова нашел в Закарпатье "агентов ФСБ" 
2017. május 23. (online) 
 

Orbán Viktor szlovéniai útja során nem csak Janez Janšával egyeztetett; Horváth Ferenccel, a 
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével is találkozott, akinél elsősorban arról 
érdeklődött, hogy haladnak a Magyarország által finanszírozott projektek. 

Vecer.com: Orban se v Sloveniji ni srečal le z Janšo SPREMLJAJ ČLANEK 
2017. május 22. (online) 

 
A Jurnalul National és az Evenimentul Zilei az MTI alapján számolt be róla, hogy a magyar kormány 3,2 

millió eurós gazdaságfejlesztési pilotprogramot indított a Romániában élő magyar közösség számára. A 
cikkekben Magyar Levente államtitkárt idézték, aki Marosvásárhelyen jelentette be a program indulását és 
hozzátette, hogy az később elérheti a 100 milliárd forintos nagyságrendet is. Arról is írtak, hogy a Vajdaságban 
és Kárpátalján már futnak a magyar kormány hasonló programjai.  

Jurnalul National: Guvernul ungar a lansat un program pilot de 3,2 milioane euro pentru comunităţile 
ungare din România 
2017. május 20. (online) 

 



Különgyűjtés a nemzetközi média megjelenésekből  4 

 

 

  

Aleksandar Vučić kormányfő a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével, Pásztor Istvánnal tárgyalt 
a palicsi hotel és szabadidőközpontról és más jelentős beruházásokról. 

Tanjug.rs: Vučić i Pastor o investicijama u Vojvodini 
2017. május 19. (online) 

 
Kárpátalja Beregszászi járási tanácsának képviselői május 19-én pénteken felhívással fordultak Petro 

Porosenko ukrán elnökhöz, amelyben elítélték a nemzeti kisebbségek jogainak korlátozását, valamint 
javasolták, hogy szerződésekkel helyezzék új alapokra a Kijevvel való kapcsolatokat. A képviselők szerint a 
szerződéses alapokra helyezett kapcsolatok lehetővé tennék a Beregszászi járásban élő magyarok alkotmányos 
jogainak védelmét. Mindemellett a képviselők megjegyezték, hogy miközben Magyarországon a nemzeti 
kisebbségeknek teljes önrendelkezést nyújtottak, Ukrajnában egyszerűen nem létezik hasonló gyakorlat, sőt a 
jelenlegi hatalom állami politikája nem veszi figyelembe a nem ukránok érdekeit. Az önrendelkezés a 
képviselők véleménye szerint hozzájárulna a Beregszászi járás lakossága anyagi helyzetének javulásához is. 
Pénteken a Beregszászi és Nagyszőlősi járás adminisztratív határain a helyi hatóságok engedélyeivel magyar 
zászló színeibe festett „Nagyszőlősi járás. A magyarok üdvözlik önöket”, valamint „Beregszászi járás. A magyar 
nyelv vidéke” magyar nyelvű feliratokkal ellátott beton sztéléket emeltek. Az akció kezdeményezői szerint „a 
sztélék szimbolizálják a magyarok küzdelmét saját nemzeti autonómiájukért”. Ilja Kiva, az ukrán 
belügyminiszter tanácsosa szerint „a magyar képviselők e véleménye elfogadhatatlan, és amennyiben a 
továbbiakban hasonlóakra fog újból sor kerülni, úgy az ukrán kormánynak mindezt az ország szuverenitását 
fenyegető, Ukrajna elleni nyílt agressziónak kell értékelnie”. 

Ria-Novosztyi: Раскол в ЕС: Венгрия и Польша не хотят принимать мигрантов 
2017. május 19., Igor Raskov (online) 

 
Az Adevărul az RMDSZ sajtóközleményét ismertette, amelyben a Szövetség Szatmár megyei vezetőinek 

Orbán Viktorral való találkozójáról tudósítottak. Kiemelték, hogy a csengeri találkozón a felek a román–magyar 
határ átjárhatóságát, illetőleg a közlekedés gyorsabbá és biztonságosabbá tételét érintő projektről 
egyeztettek. „Éppen az elmúlt időszakban fordultam Románia belügyminiszter asszonyához azzal a kérdéssel, 
hogy mit kívánnak tenni a magyarországi határrészen kialakult kilométerhosszú autósorokkal és az emiatt 
tűrhetetlenül hosszúra nyúló várakozási idővel, s máris megérkezett a válasz Magyarországról. A magyar fél 
kormányhatározatot fogadott el a témával kapcsolatban, amely szerint megszüntetik a szigorított ellenőrzést” 
– idézték Magyar Lóránd RMDSZ-es parlamenti képviselő, aki elmondta, hogy ez jelentősen csökkenti majd a 
várakozási időt, amely miatt a torlódások kialakultak. „Azt az ígéretet, miszerint Magyarország kormánya 
indítványozni fogja egy, a Csengert és Óvárit összekötő határátkelő megnyitását, több szempontból is 
hasznosnak látom. Egy újabb határátkelő alternatívát biztosít, és tehermentesíteni tudja a meglévőket, 
ugyanakkor a Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék gazdaságát is szorosabbá tudja fűzni”– nyilatkozta 
Pataki Csaba, Szatmár Megye Tanácsának elnöke az Orbán Viktorral folytatott megbeszélést követően. „Az 
utóbbi egy hétben két kiemelkedően fontos hírt is kapott Szatmárnémeti. Az egyik a terelőút megépítéséhez 
szükséges ingatlan-kisajátításokról szóló kormányhatározat, most pedig annak az ismételt ígérete, hogy a 
magyar kormány az M3-as autópályát meghosszabbítja a határig, s a tervek kivitelezését már idén meg is 
oldják. Ez azt jelenti, hogy nemcsak tehermentesítjük a megyeközpontot, de az eddiginél gyorsabban is 
rákapcsolódhatunk majd Európa autópálya-hálózatára, már rögtön, ahogy átlépünk majd a határon” – számolt 
be két, mindenki számára igencsak örvendetes hírről Szatmárnémeti polgármestere, Kereskényi Gábor. 

Adevărul: Politicienii UDMR, întâlnire cu Viktor Orban: Se doreşte prelungirea tronsonului autostrăzii M3 
până la graniţa cu România 
2017. május 7. (online) 

 
Az Adevărul és az Evenimentul Zilei beszámolt Cozmin Gusa politikai tanácsadó Magyarországra 

vonatkozó szombat esti szavairól. Gusa a Trianon 100-ról, „a magyar kormány által a 100 éves román egyesülés 
kezdeményezéseinek megakadályozása céljából létrehozott főosztályról” beszélt, ami szerinte egy „intelligens, 
szegregacionalista bomba”. A tanácsadó hozzátette, hogy szerinte a román politikai osztály tehetetlen és „nem 
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tudja megbüntetni Magyarországot a Trianon 100-ért”. Ennek oka – folytatta – az, hogy a román politikusok 
vagy képtelenek kemény szavakra és tettekre, mint Klaus Johannis és az ellenzéki pártok vezetői, vagy „közeli 
kapcsolatban lehetnek a magyar titkosszolgálatokkal”, mint Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök. Gusa 
arról is beszélt, hogy „Magyarország olyan eurázsiai stratégiákat népszerűsít, amelyek egy nagyobb és 
Oroszország irányába szimpátiával viseltető Európát” tartanak kívánatosnak. A török-magyar „tengelyről” is 
beszélt Cozmin Gusa, amelynek a liberális demokráciák koncepciójának destabilizálása a célja, ezáltal 
bebizonyítva, hogy autokráciák is lehetnek sikeresek. A Trianon 100 kapcsán leszögezte: „a projekt nagyon 
komplex és támogatott. Akik mindig is Románia ellen cselekedtek, most összeálltak egy jól finanszírozott 
projektben”. Orbán Viktorról is beszélt a politikai tanácsadó: szerinte a magyar miniszterelnök erőt jelent az 
EU-ban, ugyanakkor fontossá vált Washingtonban és Moszkvában is, majd levonta a következtetést, miszerint 
a Trianon 100 célja az autokratikus rendszerek előtérbe helyezése. 

Adevărul: Cozmin Guşă, despre Trianon 100: „Va fi o bombă inteligentă, segregaţionistă“ care „face parte 
dintr-un proiect mai amplu de destabilizare a regiunii“ 
2017. április 30., Iulian Birzoi (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „Románia elleni propaganda Budapestről” címmel hírt adott róla, hogy Ioan Aurel 

Pop egyetemi rektor szerint Trianon 100 néven magyar akciócsoport alakult a román egyesülési centenárium 
aláásására. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektora arról beszélt, hogy a magyar kormány 
egy különleges főosztályt hozott létre, amelynek célja „alternatív tények közlése Romániáról, Erdélyről és a 
trianoni szerződésről”. Pop hozzátette: Románia „információs és kommunikációs háborút folytat 
Magyarország ellen”. A BBTE rektora ezeket a szavakat a Román Akadémia új, Információs Hadviselést és a 
Stratégiai Kommunikációt Elemző Laboratórium (LARICS) névre keresztelt intézményének bemutatóján 
mondta. 

Evenimentul Zilei: Propagandă contra României, la Budapesta. Rectorul unei mari Universități aruncă 
bomba 
2017. április 29., Vlad Alexandru (online) 

 
Peter Schutz a SME hasábjain megjelent véleménycikkében a szlovákiai Magyar Közösség Pártja és a 

Most-Híd párt közötti viszonyról írt. Megemlítette, hogy az MKP-nek több milliárd forintnyi támogatást ajánlott 
fel Orbán Viktor, aki a párt számára egy biztos támogatót jelent. Így viszont a szerző szerint a pártnak nem kell 
alkalmazkodnia a szlovák politikai élethez, mivel képes más forrásból is finanszírozni magát. Emiatt Bugár Béla, 
a Most-Híd párt elnöke aligha fog egy olyan párt felé közeledni, amelynek „feje és a szíve Budapesten” van. 
Ugyanakkor ez igencsak veszélyes politika az MKP részéről, mivel csak addig tart, amíg működik a „Fico & Orbán 
barátság”, amit egyelőre a migránsok tartanak össze. 

SME: Nem, nem soha 
2017. április 28., Peter Schutz (print)  
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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  

Mladá Fronta Dnes 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  
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