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ÖSSZEFOGLALÓK 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselői Deli Andor, a Fidesz EP-képviselője meghívására 
Brüsszelbe látogattak, ahol Gyürk Andrással, Csáki Pállal, Sógor Csabával és Tőkés Lászlóval folytattak 
megbeszéléseket.  

Tanjug.rs: Poslanici SVM u Briselu na poziv poslanika FIDESZ 
2017. június 22. (online) 

 
Vladimír Jancura történész a Pravda oldalán megjelent cikkében főként a Beneš-dekrétumok 

bevezetésének történelmi előzményeiről és azok következményeiről írt, de több bekezdés erejéig kitért az 
aktuálpolitikai helyzetre is. Írását Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár június 4-én, a magyar 
összetartozás napja alkalmából elhangzott kijelentéseinek ismertetésével kezdte. Az államtitkár a Bonyhádon 
tartott beszédében „ördögi tervnek” minősítette a Beneš-dekrétumokat, amely az ártatlanokat is bűnösnek 
nyilvánította, valamint lehetővé tette a csehszlovák államnak saját állampolgárai jogfosztását és vagyonaik 
elkobzását. Jancura meglepőnek tartotta Potápi kijelentéseit akkor, amikor éppen a legjobbaknak és 
legnyugodtabbaknak számítanak a magyar-szlovák kapcsolatok. Bár később a szakértők azzal magyarázták az 
államtitkár szavait, hogy ezzel a kormány igazából csak a hazai nacionalista közösségnek üzent, a szlovák 
történész szerint ennél azért jóval többről volt szó. Ugyanis egy héttel ezelőtt Bonyhádon tartották a 66. 
szudétanémet találkozót, ahol egyáltalán nem vetődött fel a dekrétumok kérdése. Potápi tehát szándékosan 
a magyarok kitelepítésének 70. évfordulójára időzítette ezt a beszédét, ám Jancura még mindig nem értette, 
hogy az államtitkár – vagy inkább a magyar kormány – kinek is címezte a szavait. Felvetette, hogy talán a 
cseheknek szólt, hiszen ők a lisszaboni szerződéshez is csak abban az esetben voltak hajlandóak csatlakozni, 
ha Brüsszel nem követeli a dekrétumok hatályon kívül helyezését. Ugyanakkor Jancura szerint Pozsony nem 
lehetett a címzett, mert Robert Fico miniszterelnök már majdnem tíz éve elismerte, hogy a Beneš-dekrétumok 
és a hozzá kapcsolódó rendeletek nem képezik az uniós jogrendszer részét. Jancura szerint tehát lényegében 
az egész nem volt más, mint tudatos provokáció, amely teljesen megszokott a Fidesz külpolitikájában. Például 
Orbán Viktor a 2002-ben tartott európai parlamenti ülésen „sokkal messzebbre ment, mint most Potápi”. A 
Fidesz vezetője ugyanis akkor azt javasolta, hogy Brüsszel csatlakozási feltételként szabja meg Csehország és 
Szlovákia számára a Beneš-dekrétumok hatályon kívül helyezését. Tavaly pedig Kövér László, a magyar 
parlament elnöke a szlovák Pravda lapnak adott interjújában kijelentette: „Csehországnak és Szlovákiának nem 
szabadott volna addig uniós tagállamnak lennie, ameddig a jogrendszerük részét képezik a kollektív bűnösség 
elvei”. Sőt, Jancura rámutatott arra, hogy Potápi esetében nem ez volt az első eset, hogy diplomáciai botrányt 
idézett elő Magyarország és Szlovákia között. A történész szerint 2012-ben Potápi, amikor még a Nemzeti 
Összetartozás Bizottságának elnöke volt, a szlovák külügyminisztérium beleegyezése nélkül tartott gyűlést a 
szlovákiai Révkomáromban. A szlovák kormány minden esetben elutasította a Beneš-dekrétumokat kritizáló 
kijelentéseket. „Úgy látszik, hogy valaki azon idők után szomorkodik, amikor a Dunán keresztül kiabáltunk át 
egymásnak” – konstatálta Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter, aki továbbra is a zavartalan magyar-szlovák 
kapcsolatok mellett foglalt állást. 

Pravda: "Rušenie" Beneša ako kvadratúra kruhu 
2017. június 12., Vladimír Jancura (online)  

 
Iván Drábek, a Pravda újságírója a cikk elején megismételte Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkárnak, a nemzeti összetartozás napja alkalmából a Tolna megyei Bonyhádon elhangzott 
kijelentéseit, amelyek szerint „minden erőnkkel harcolni fogunk azért, hogy eltöröljék a Beneš-dekrétumokat”. 
Az államtitkár igazságtalannak nevezte a határozatot, amely több mint százezer felvidéki magyart fosztott meg 
a jogaitól, és lehetővé tette a Csehszlovákia és Magyarország közötti lakosságcsere-egyezmények megkötését. 
Ezek a mondatok kemény bírálatot váltottak ki a cseh és a szlovák diplomáciából. Drábek az esettel 
kapcsolatban megkérdezte Kiszelly Zoltán politikai elemzőt, hogy vajon mi állhat az ilyenfajta „harcias 
hangvételű” nyilatkozatok mögött? „Orbán Viktor kormányának az az érdeke, hogy megőrizze a Pozsonnyal és 
Prágával fenntartott jó viszonyát” – nyilatkozta az elemző. Szerinte Potápi kijelentései egyértelműen a magyar 
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nacionalistáknak voltak címezve. Az újságíró rákérdezett arra, hogy mit érthetett a magyar kormány a „minden 
erővel” kifejezés alatt. Kiszelly válaszában rámutatott arra, hogy ezt nem kell szó szerint értelmezni, mivel az 
Orbán-kormány nem akar konfrontációt a visegrádi államokkal. Sokkal inkább olyan politikai húzásról van szó, 
amivel azt mutatja a magyar nacionalisták előtt, hogy Budapest szívén viseli a felvidéki magyarság sorsát, és az 
ügyüket hajlandó az Európai Parlament vagy a bíróságok elé vinni. Azonban a magyar kormány tudja, hogy 
Brüsszelnek most nem érdeke „régi sebeket feltépni”. Ám végső soron a magyar kormány nem akarja 
megbontani a visegrádi négyek egységét sem. „Nem célja sem Magyarországnak, sem Lengyelországnak, hogy 
a V4 egyfajta V2–V2-re essen szét, hiszen a migráció vagy az uniós támogatások kérdésében közös állásponton 
vannak.” Ezért a szakértő nem tartja valószínűnek, hogy Budapest részéről tovább folytatódna a Beneš-
dekrétumok felszámolásának terve.  

Pravda: Beneš pre maďarských voličov 
2017. június 7., Ivan Drábek (online)  

 
Majdnem 70 év után Orbán Viktor magyar kormányfő Eduard Beneš a magyarok deportálásáról szóló 

rendeleteinek eltörlését követeli. A Beneš-dekrétumok alapján közel 70-150.000 – főként a Felvidéken élő – 
magyar volt kénytelen elhagyni otthonát. Hontvári Ferenc, a felvidéki Kismácséd polgármestere megjegyezte, 
nem tartja reálisnak az anyagi kártérítés lehetőségét, de az erkölcsi igazságszolgáltatásért továbbra is küzdeni 
fog. Orbán elmondta, Magyarország egyedülálló helyzetben van, mivel minden irányból határon túl élő 
magyarok veszik körül. 

Rzeczpospolita: Dekrety Benesza wiecznie żywe 
2017. június 6., Andrzej Łomanowski (online) 

 
Az Adevărul a hungarianspectrum.org oldalra hivatkozva arról írt, hogy „Orbán Viktor kabinetfőnöke 

(a Miniszterelnökséget vezető miniszter − a szerk.) bocsánatkérést vár Johannistól Trianon igazságtalansága 
miatt”. A cikkben Lázár János beszédéből idéztek: „mikor látunk végre szlovák kormányfőt vagy román elnököt 
részvétet nyilvánítani, együttérzést kifejezni június 4-én a magyar nagykövetségen? Mert olyan magyar 
miniszterelnököt már láttunk, aki a román nemzeti ünnepen pezsgővel koccintott Nagy-Románia 
születésnapjára”. „Ma nem akarunk határrevíziót. És pláne nem akarunk etnikai feszültséget, Isten ne verjen a 
szánkra, újabb háborúkat Európában vagy bárhol a világban. Ha lemondunk a revíziós igényekről, még nem 
jelentheti azt, hogy újabb 100 évig eltűrjük a provokációkat” – folytatták. A cikk szerzője, Marius Diaconescu a 
hungarianspectrum.org portál angol nyelvű tudósításának elolvasása után az eredeti szöveget is megkereste, 
majd leszögezte: Budapest vitatja Erdély Romániával való egyesülésének jogi alapjait. Szerinte a magyarok 100 
évvel Trianon után óriási frusztrációban szenvednek, és áldozatként mutatják be magukat, ugyanazzal a 
mentalitással maradtak, mint Mohács vagy Buda eleste után. Diaconescu felháborodásának adott hangot, 
amiért nyíltan revizionista szövegeket a magyar kormány feltesz a saját honlapjára, megemlíti, hogy Lázár 
János beszéde után Potápi Árpád János államtitkár is hasonló szellemben szólalt fel. Hozzátette: elképzelte, 
ahogy Johannis bocsánatot kérne Trianonért Magyarországtól, szerinte 24 óráig sem maradhatna államfő. 
Ezért – folytatta – Magyarország sírhat, ameddig akar, Románia soha nem kér bocsánatot tőle, mert az 
egyesülést az erdélyi románok döntötték el 1918-ban, Erdély nem egy ajándék volt, hanem lakosságának 
többsége döntött az egyesülésről.  

Adevărul: Şeful de cabinet al lui Viktor Orbán aşteaptă scuze de la Iohannis pentru „nedreptăţile” îndurate 
de Ungaria la Trianon! 
2017. június 6., Marius Diaconescu (online) 

 
Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Tolna megyében lévő Bonyhádon kijelentette, 

hogy a magyar kormány harcolni fog a Beneš-dekrétumok ellen. „A Beneš-dekrétumok miatt a felvidéki 
magyarok jogfosztottá váltak a saját hazájukban” – idézte az MTI az államtitkárt, aki hozzátette azt is, hogy 
„kiemelten fontos átadni a magyar nemzet összetartozásának tüzét a következő generációknak”. Potápi 
felidézte, hogy 1947-ben és 1948-ban a lakosságcsere-egyezmény keretében százezer felvidéki magyar 
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érkezett Magyarországra, de 1945 és 1949 között csaknem százötvenezren hagyták el a szülőhazájukat. A SME 
a cikk utolsó bekezdésében részletesen kitért a második világháború utáni lakosságcsere-egyezményekre.  

SME: Maďarská vláda chce bojovať za zrušenie Benešových dekrétov 
2017. június 5., tasr (online)  

 
Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár a hétvégén azt mondta Bonyhádon, hogy a magyar 

kormány harcolni fog a Beneš-dekrétumok ellen. Ezek ugyanis több százezer felvidéki magyart fosztottak meg 
a jogaiktól, valamint lehetővé tették a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmények megkötését is. 
Hontvári Ferenc, a felvidéki Kismácséd (Malá Mača) nevű település polgármestere emlékeztetett arra, hogy a 
második világháború után a településről 234 magyar nemzetiségűt hurcoltak el a cseh területekre és a 
lakosságcsere-egyezmény keretében 315-en Magyarországra kerültek. Szerinte az a legfájóbb, hogy a csehek 
és a szlovákok azóta sem kértek elnézést. A cseh és a szlovák külképviseletek elutasították a magyar államtitkár 
kijelentéseit. A cseh és szlovák Alkotmánybíróság korábban a dekrétumok jogossága mellett foglalt állást, és 
továbbra is az érvényben tartás mellett döntöttek. Csehország és Szlovákia reakcióival a SME is foglalkozott.  

Novinky.cz: Maďarsko bude usilovat o zrušení Benešových dekretů, tvrdí ministr 
2017. június 5., ivi, Právo (online)  

 
Magyarországon már hét éve tartják meg a „nemzeti összetartozás napját”, amivel megemlékeznek az 

1920. június 4-én a Nagy-Trianon kastélyban aláírt szerződésre. A SME felidézte, hogy a Fidesz-KDNP 2010. 
május 31-én döntött a nemzeti összetartás napjának bevezetéséről, mivel a trianoni békeszerződést a „magyar 
történelem legnagyobb tragédiájának minősítették”. A hivatalos megnyitó a Kossuth téri zászló katonai 
tiszteletadás mellett történő felvonásával vette kezdetét, amelyen Áder János köztársasági elnök is részt vett. 
Szombaton Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Szarvason kijelentette: eljött az idő, hogy 
Magyarország szomszédjai és az európai vezetők elismerjék, hogy a magyarok Trianonnak áldozatai, nem pedig 
előidézői. „Nem akarunk se határrevíziót, sem pedig etnikai feszültséget. Ugyanakkor ma ki akarjuk mondani: 
igazságot Magyarországnak!” – mondta a Lázár. A szlovák lap beszámolt arról is, hogy akárcsak eddig minden 
évben, idén június 4-én is tüntettek szélsőjobboldali szervezetek Budapesten a szerb, román és a szlovák 
nagykövetségek előtt.  

SME: Maďari si opäť pripomínajú Trianon, podľa zákona je to ich najväčšia tragédia 
2017. június 4., tasr (online)  

 
Június 4-én körülbelül 500 szélsőjobboldali tüntetett a budapesti szlovák nagykövetség előtt. A 

trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója miatt immáron tizenhatodik alkalommal szervezett tüntetést 
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM). Olyan rigmusokat kiabáltak a szlovák nagykövetség előtt, 
mint például „Utálunk téged Szlovákia!” vagy „Ria-ria Hungária!” A tüntetők ugyan elismerték, hogy a magyar-
szlovák államközi kapcsolatok nagyon jók, és a felvidéki magyar kisebbséget sem érik olyan atrocitások, mint 
amilyen Malina Hedviget érte évekkel ezelőtt. Ugyanakkor azt már kifogásolták, hogy a szlovák kormány nem 
fejleszti a magyarok által lakott dél-szlovákiai régiókat, többek közt felemlegették a déli autópálya hiányát is. 
A tüntetés alatt rengeteg rendőr volt a szlovák nagykövetség előtt, de nem került sor semmiféle incidensre. A 
Hospodárske noviny hozzátette, hogy a HVIM a román és a szerb nagykövetség előtt is szervezett hasonló 
jellegű demonstrációkat. A szlovák lap a cikk végén részletesen kitért az 1920. június 4-én aláírt trianoni 
békeegyezményre is.  

Hospodárske noviny: "Nenávidíme ťa Slovensko!" skandovali maďarskí extrémisti pred slovenskou 
ambasádou 
2017. június 4., tasr (online)  

 
A Jurnalul National, az Adevărul és az Evenimentul Zilei is beszámolt róla, hogy Áder János részt vett a 

csíksomlyói búcsún. Kiemelték, hogy az elnöki házaspár magánlátogatáson tartózkodik Erdélyben, és 
szombaton reggel, a csíksomlyói ferences kegytemplomnál csatlakozott a zarándokokhoz. Részt vesz a 
pünkösdi búcsún Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes, illetve a romániai magyarság több vezető 
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politikusa is, de egyikük sem mond beszédet, és nem nyilatkozik a sajtónak – tették hozzá. A 450 éves 
hagyománnyal bíró csíksomlyói búcsúra idén is nem csak Európából, hanem az Amerikai Egyesült Államokból 
és Ausztráliából is érkeztek zarándokok – folytatták, majd kitértek rá, hogy az ünnepi szentmisét Miguel Maury 
Buendía, a Vatikán romániai apostoli nunciusa mutatta be, szentbeszédet mond Veres András győri 
megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú mottója: 
„Tarts meg minket őseink szent hitében” – zárták a cikket. 

Jurnalul National: Harghita: Preşedintele Ungariei, la procesiunea catolică de la Şumuleu-Ciuc 
2017. június 3. (online) 
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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 
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Rzeczpospolita SME Szlovén nyelvű lapok 

Wp.pl  Delo.si 

 Horvát nyelvű lapok Rtvslo.si 

Szerb nyelvű lapok Jutarnji.hr Vecer.com 
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Ukrán nyelvű lapok Haaretz.co.il Lenta.ru 
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