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ÖSSZEFOGLALÓK
A „Mit veszítünk a Most-Híd párt bukásával” című írásában a szerző a magyar miniszterelnököt is
említette.Nemcsak, hogy Orbán Viktornak nincs a pártban trójai falova, a „magyar nyelvű szlovákok pártja”,
ahogyan becsmérlően nevezik a nacionalista magyar körök, ráadásul ellentétben „Orbánisztán”
szimpatizánsaival a többetnikumú programján kívül a helyi viszonyokhoz képest konzisztensen tartja magát a
liberális-demokrata programjához is.
SME: Čo strácame pádom strany Most-Híd?
2019. augusztus 28., Juraj Buzalka (online)
A Tanjug.rs és a Novosti.rs is beszámolt arról, hogy Újvidéken (Novi Sad) megünnepelték a magyar
kisebbség napját. Többek között Igor Mirović, a vajdasági tartományi kormány elnöke is gratulált a kisebbség
képviselőinek a magyar nemzeti ünnep alkalmából.
Tanjug.rs: Obeležen nacionalni praznik mađarske nacionalne manjine
2019. augusztus 21. (online)
Az Evenimentul Zilei beszámolt arról, hogy Kövér László megadta a „jó magyar” meghatározását:
legyen legalább kilenc unokája. Az Országgyűlés elnöke erről az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) táborában beszélt,
és hozzátette: nem az a jó magyar, aki magyarul beszél, hanem akinek 3-4 gyereke és 9-16 unokája van, akik
mindanynyian beszélnek magyarul és elkötelezettek a nemzet ügye mellett. Kövér László arról is szólt, hogy a
magyar GDP közel 5%-át fordítják demográfiai célokra, Magyarország ezzel az európai országok közül
kiemelkedik. Szerinte a demográfiai tendenciák megváltoztatásához a fejekben is változásra van szükség: a
sokgyerekes családoknak divatba kellene jönniük. A gyerekvállalási szándékot példamutatással lehet
befolyásolni – tette hozzá.
Evenimentul Zilei: S-a aflat definiția bunului ungur. Să ai minimum 9 nepoți ar putea fi obligatoriu
2019. augusztus 15., Dumitrescu Catalin (online)
Az Evenimentul Zilei „Mit csinál a budapesti parlament elnöke Romániában?” címmel közölt cikket
Kövér László erdélyi látogatásáról. A szerző, Irina Bancila kiemelte, hogy az Országgyűlés elnöke a '90-es évek
végén a magyar titkosszolgálatokat koordinálta, és a Fidesz ultranacionalista szárnyának képviselője.
Beszámolt arról, hogy Kövér László részt vett egy ünnepségen a makfalvi unitárius templomban, valamint
„egy ultranacionalista magyar szervezet”, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) táborában. Az előbbi helyszín kapcsán
arról írtak, hogy a politikus leszögezte, nem a száz évvel ezelőtt megállapított határok módosításával lehet
fejlődést elérni ebben a régióban, hanem a természetes gazdasági, közlekedési, kulturális kapcsolatok
kiaknázásával. Az unitárius egyház képviseletében idézték Kovács Istvánt, aki arról beszélt, hogy a magyarok
ezer év alatt építették fel a hazájukat, nem pedig gyorsan, trükkökkel szerezték azt. Végül arról is írtak, hogy
a korábbi évekkel ellentétben Kövér László visszafogottabb beszédet mondott az EMI-táborban, amelyben a
demográfia fontosságáról beszélt.
Evenimentul Zilei: Ce făcea președintele Parlamentului de la Budapesta în România
2019. augusztus 15., Irina Bancila (online)
Orbán Viktor a magyarok harmincadik, jubileumi nyári egyetemén a romániai Tusnádfürdőn a
liberalizmus és a migráció által fenyegetett keresztény értékekről tartott előadást. A miniszterelnök szerint a
liberális demokratákat Európában zavarják a hagyományos keresztény értékek – indokolatlanul.
Tulajdonképpen miről is szónokolt a magyar kormányfő? – teszi fel a kérdést a cikk szerzője. Először is a
gyűlöletről. Azt mondta, hogy a Fidesz új politikájának a szorgalmazásakor várta az ellenzék támadásait, de a
balliberálisok gyűlöletét furcsának tartja. A jövő megoldása állítólag csak egy megváltozott politikai elmélet
lehet, amely előnyben részesíti a nemzeti kultúrát, a családot, az etnikai érdekeket, a sajátos történelmet és
a hagyományos vallást. Másodszor a politikai illiberalizmus (nem liberalizmus) politikai rendszeréről, amely
egyedüliként biztosítja a keresztény szabadság biztonságát. Harmadszor pedig a múlttal való kiegyezésről. A
szónok szerint a világnak meg kell értenie, hogy mi történik Magyarországon és milyen örökséggel kellett a

Különgyűjtés a nemzetközi média megjelenésekből

3

kormányainak a múltban kiegyeznie. A három és fél millió dolgozóból csak nem egész a fele fizetett adót. A
nemzeti öntudat és a kultúra hanyatlott. Az előadás fő üzenete az illiberális demokrácia koncepciójának
felújított verziója volt. Orbán nem titkolta, hogy otthon és külföldön is kritikával néz szembe és az ellenfelei
gyorsan azzal érvelnek, hogy az illiberalizmus egy elhibázott államalkotó rendszer. A szerző 1998 és 2002
között Szlovákia magyarországi nagykövete volt.
Pravda.sk: Prehovoril záchranca kresťanskej Európy
2019. augusztus 14., Štefan Markuš (online)
A Delo.si cikkében megszólaló két újságíró, Ali Žerdin és Janez Markeš kitértek a Muravidék első
Jugoszláviához való csatolására is, kifejtve, hogy Magyarország és Szlovénia viszonya ma sokkal összetettebb,
mint egy, vagy két évtizeddel ezelőtt, amikor látványosan jó volt a kapcsolat. Markeš szerint felmerült a
kérdés, hogy az, ahogyan Magyarország a trianoni békeszerződést kezeli, egyáltalán illik-e
korszakunkhoz. Žerdin hozzátette, hogy Magyarország a száz évvel ezelőtti esemény „siratásával” túlmegy a
jóízlés határain, szerinte „butaság azt állítani, hogy a trianoni békeszerződéssel elcsatolták Magyarország
területének 5/6-át”.
Delo.si: Od srede do srede: Ob združitvi Prekmurja z matičnim narodom
2019. augusztus 14. (online)
A Vecer.com interjút készített Jože Horvattal, az ellenzéki Új Szlovénia (NSi) képviselőjével, aki
elmondta, hogy politikusként sem érti meg a szlovéniai magyarok távolmaradását a Muravidék többi szlovén
többségű területtel való egyesülésének századik évfordulójára megrendezett megemlékezésekről. A politikus
elmondta, tisztában van ugyanakkor azzal, hogy Magyarország számára a trianoni békeszerződés fájdalmas.
A magyar kisebbség parlamenti képviselője, Horváth Ferenc arra szólította fel a kéttannyelvű iskolákat, hogy
a magyar nemzetiségű gyerekeket ne kényszerítsék a megemlékezésekre, ami Jože Horvat szerint aggályos az
iskolai autonómia megsértése miatt, illetve azért is, mert a megemlékezéseket szabályozó törvény ellen van.
Az Új Szlovénia politikusa szerint tény, hogy a szlovén kormány nem törődik annyira a Muravidék többségi
lakosságának szükségleteivel, mint amennyire a magyar kormány a magyar kisebbség tagjaiéval. A lendvai
termálfürdő ügyével kapcsolatban Horvat kijelentette, pártja általában a privatizációt támogatja, itt azonban
minden jel szerint államosításról van szó, mégpedig egy külföldi ország részéről, ami meglátása szerint
félelmet kelt a helyiekben, ezért a szlovén kormánynak meg kellene magyaráznia, miről van szó. A politikus
szerint Ljubljana nem törődik megfelelően azzal, ami az ország keleti szegletében történik, szerinte a
kormánynak őrködnie kellene a nemzeti érdekek felett, megakadályozva a hegemonista törekvéseket. Horvat
kiemelte, hogy Ljubljanának azt is be kellene látnia, hogy a nemzeti összetétele szempontjából vegyes
lakosságú területeken a magyar állami támogatások miatt a szlovének versenyhátrányba kerülnek.
Vecer.com: (INTERVJU) Jožef Horvat: "Jasneje in odločneje moramo izraziti svoje zahteve"
2019. augusztus 13. (online)
A Vecer.com interjút készített Metka Fujs történésszel, szociológussal, aki elmondta, semmit sem tud
a trianoni békeszerződés revíziójával kapcsolatos esetleges magyar tervekről, ám minden államnak a saját
területeivel kellene terveznie. Fujs elmondta, nem tudja, hogy a Magyarországról érkező muravidéki
beruházások mögött meghúzódnak-e ilyen szándékok, ám kiemelte, hogy a szlovének túlzottan félnek a
külföldi beruházóktól. Szerinte ugyanakkor a kettős állampolgársággal rendelkező szlovéniai magyarok
szavazataiért való küzdelem ügye már a két országra tartozik. A kutató szerint ugyanakkor kifogásolható,
hogy bármely ország választási eredményeit olyanok befolyásolják, akik ott nem fizetnek adót. Fujs
meglátása szerint nincs abban semmi kivetnivaló, ha a muravidéki magyarok nem vesznek részt a Muravidék
délszláv államhoz való csatolásának emlékére szervezett rendezvényeken.
Vecer.com: (INTERVJU) Metka Fujs: Kako dolgo gojiti zgodovinsko bolečino? Večno?
2019. augusztus 10. (online)
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A Vecer.com interjút készített Göncz László muravidéki magyar történésszel, a kisebbség egykori
parlamenti képviselőjével, aki elmondta, hogy Magyarországnak Szlovéniával szemben nincsenek területi
követelései. A szakember a magyar kormány Twitter-oldalán megjelent, a történelmi Magyarország
felosztását ábrázoló térképpel kapcsolatban elmondta, maga ilyen térképet ilyen helyen nem tenne közzé,
ám biztosra veszi, hogy amögött nincs revizionista szándék. Göncz elmondta, megérti azokat a szlovéneket,
akiket nyomaszt a magyar revízió lehetőségének gondolata. A történész nem kívánt kitérni a magyar
kormány elleni európai kritikák ügyére, ám elmondta, hogy voltak olyan lépések, amelyekkel nem értett
egyet, ám azt nem lehet állítani, hogy Magyarországon ne lenne demokrácia.
Vecer.com: (INTERVJU) László Göncz: Na Madžarskem ni ozemeljskih zahtev do Slovenije
2019. augusztus 10. (online)
Orbán Viktor a magyarok nyári egyetemén Romániában, ahová minden évben rendszeresen jár
ideológiai beszédeket tartani, idén kijelentette, hogy „Magyarországon létrejött egy sajátos
kereszténydemokrata állam”. Az SNS és a Smer képviselői a terhesség művi megszakítás féltételeinek a
szigorításán dolgoznak. Egy váltókról szóló tárgyalás során, Pavol R., az egyik vádlott azt mondta, hogy
„ugyan Szlovákiában valaki el tud intézni egy halotti anyakönyvi kivonatot is papíron, az azonban nem jelenti
azt, hogy az a személy meghalt volna”. Ezekben a nem véletlenül kiválasztott idézetekben, amelyek a V4
országainak erkölcsi tartalomkeresésével jártak, sok közös van. Ezek a politikai kartellek beismerésének a
kifejeződései, miszerint a szlovák és esetlegesen a magyar társadalom erkölcsi állapota szorosan a
kommunista rendszer bukása előtti időszakkal összehasonlítható szinten található. Az Orbán elképzelésére
redukált morális reneszánsz, miszerint ő tulajdonképpen a reinkarnálódott uralkodó, István és a magyar
társadalom megújítója, egy hihetetlen politikai szemtelenség. Sohasem volt Magyarország kevésbé
keresztény, mint ma, „Orbán Viktor oligarcha-diktatúrájának idején”, aki a magyar tudomány, a magyar
irodalom és a magyar szellem pusztítója. És sohasem volt Szlovákia kevésbé keresztény, mint ma, az állami
tisztségekben ülő hivatalos szeretők korában, a gorombaság és mindannak idején, amit ez az időszak hoz,
amely össze van kötve Kočner bukásával.
SME: V Pezinku sa rodí nové Slovensk
2019. augusztus 7., Michal Havran (online)
Kárpátalján megközelítőleg 300 ezer lakos rendelkezik magyar útlevéllel, jelentette be Anatolij
Matiosz ukrán katonai főügyész. Ugyanakkor nem ismertette az útlevelek pontos számát, mivel ezzel fény
derülne azokra a módszerekre és eszközökre, amelyekkel a katonai ügyészség megszerzi a szóban forgó
adatokat. „Ami a kárpátaljai magyarságot illeti, ez a szám Kárpátalja lakosságának 10 százalékát teszi ki.
Számolják ki, mennyi ez. Kárpátalján több mint 1,2 millióan élnek, tehát több mint 120 ezer, és a feldolgozott
adatok szerint megközelítőleg 300 ezer ukrán állampolgár kapott magyar útlevelet” – közölte Matiosz.
Unian.ua: У військовій прокуратурі повідомили, скільки угорських паспортів на руках у жителів
Закарпаття
2019. augusztus 2. (online)
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A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE
Angol nyelvű lapok
BBC.com
Bloomberg.com
Breitbart.com
CNN.com
Financial Times
Newsweek
Politico.eu
Reuters.com
Telegraph.co.uk
The Economist
The Guardian
The New York Times
The New York Times
International Edition
The Observer
The Spectator
The Times
The Wall Street Journal
The Washington Post
The Washington Times
Német nyelvű lapok
Berliner-zeitung.de
Bild.de
Der Spiegel
Der Standard
Die Presse
Die Tageszeitung
Die Welt
Die Zeit
Frankfurter Allgemeine
Zeitung
Frankfurter Rundschau
Handelsblatt
Heute.de
Kurier
Neue Zürcher Zeitung
Süddeutsche Zeitung
Tages-Anzeiger
Tagesschau.de
Tagesspiegel.de

Francia nyelvű lapok
Le Figaro
Le Monde
Lexpress.fr
Libération
Nouvelobs.com
Olasz nyelvű lapok
Corriere della Sera
L’Osservatore Romano
La Repubblica
Lastampa.it
Spanyol nyelvű lapok
Abc.es
El Mundo
El País
Lavanguardia.com
Cseh nyelvű lapok
Lidové noviny
Mladá fronta Dnes
Novinky.cz
Lengyel nyelvű lapok
Gazeta Wyborcza
Rzeczpospolita
Wp.pl
Wprost
Szlovák nyelvű lapok
Hospodárske noviny
Pravda.sk
Sme
Román nyelvű lapok
Adevărul
Evenimentul Zilei
Jurnalul National

Szerb nyelvű lapok
Kurir.rs
Novosti.rs
Tanjug.rs
Horvát nyelvű lapok
Index.hr
Jutarnji.hr
Vecernji.hr
Szlovén nyelvű lapok
Delo.si
Rtvslo.si
Vecer.com
Ukrán nyelvű lapok
Day.kiev.ua
KP
Unian.ua
Zerkalo Nedeli
Orosz nyelvű lapok
Izvesztyija
Kommerszant
Lenta.ru
Ng.ru
Rg.ru
Ria.ru
Vedomosztyi
Izraeli lapok
Haaretz.co.il
Maariv
The Jerusalem Post
Ynet.co.il
Ynet.co.il

