KÜLÖNGYŰJTÉS
A NEMZETKÖZI MÉDIAMEGJELENÉSEKBŐL
Nemzetpolitika
2020. február

Különgyűjtés a nemzetközi médiamegjelenésekből

2

ÖSSZEFOGLALÓK
A Süddeutsche Zeitung közölte Wilhelm Droste véleménycikkét, melyben a szerző az új nemzeti
alaptantervre reflektált. Az új tantervet január elején hozták nyilvánosságra. Ennek legfőbb értékei a keresztény
család megerősítése, a magyar nemzettel való azonosulás, valamint a haza védelme. Így nem meglepő, hogy a
Magyarországon hagyomány szerint amúgy is „túlsúlyos” kötelező olvasmányokat tovább bővítik – csökkenő
óraszám mellett. Most olyan szerzőket írnak elő kötelező olvasmányként, akik sok tanár számára a fasizmushoz való
közelségük és antiszemitizmusuk miatt szóba sem jöhetnének. Herczeg Ferenc, Nyírő József és Wass Albert: ők a
szélsőjobboldali magyar populizmus irodalmi kánonjának hősei, akik mind olyan területről származnak, amit
Magyarország az első világháború után elvesztett. Velük ápolható a nagymagyar hazafiasság , de természetesen a
múlt sebeivel való kritikus bánásmód is. A szerző szerint a döntő felelősség a tanárok kezében van. A cikk kitért arra,
hogy sok tanár fotókkal tiltakozik a közösségi médiában egy táblával, miszerint nem készek fasiszta szerzők
oktatására. Magyar irodalommal foglalkozó írószövetségek és tanszékek, neves iskolák és pedagógusok,
tanárszövetségek, diákok és szüleik nyilvános tiltakozást szerveznek; ugyanakkor félő, hogy az államhatalom ezzel
kapcsolatban sem kész a párbeszédre és az önkorrektúrára. A szerző szerint az sem meglepő, hogy a 2016-ban
elhunyt Esterházy Péter nem szerepel a tantervben, mivel ő irodalmi szuverenitásának teljes súlyával utolsó
lélegzetéig gúnyolta az Orbán-rendszert. Kertész Imre és Esterházy most a javasolt, fakultatív olvasmányok közé
kerültek – olyan szövegekkel, amik 1989 előtt íródtak. A szerző szót ejtett Demeter Szilárdról, a Petőfi Irodalmi
Múzeum igazgatójáról, aki liberális elődjével szemben sokkal több pénzt kapott arra, hogy az irodalomtámogatást
szigorúan a Fidesz pártvonalára állítsa. Demeter befolyása megállás nélkül növekszik.

Süddeutsche Zeitung: Der neue Kanon

2020. február 27., Wilhelm Droste (online)
Az Evenimentul Zilei a hirado.hu cikke alapján ismertette, hogy a magyar parlament támogatja a Székely
Nemzeti Tanács kezdeményezését. Kiemelték, hogy a szervezet nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári
kezdeményezését támogatásáról biztosította a testület, az LMP által kezdeményezett, de a kormánypártok, a Jobbik
és az MSZP által is támogatott országgyűlési határozatot 158 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el kedden a
parlament. A döntés értelmében a parlament üdvözli a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális
kultúrák fenntarthatóságáért nevű európai polgári kezdeményezést. Ennek lényege: az Európai Unió kohéziós
politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi
sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A parlament felhívja az anyaországi és a külhoni
nemzetrészekben élő magyarokat, hogy a polgári kezdeményezést aláírásukkal minél nagyobb számban
támogassák.

Evenimentul Zilei: Decizia de la Budapesta cu ecou în România. Parlamentul Ungariei susține Consiliul Național
Secuiesc
2020. február 25., Antonia Hendrik (online)

A Dél-Szlovákiában élő magyar kisebbségnek Csehszlovákia szétválása óta mindig volt képviselete a
Szlovák Nemzeti Tanácsban. A közelgő parlamenti választásokon azonban valós annak a veszélye, hogy nem jut be
a parlamentbe egyik, a magyar kisebbséget képviselő párt sem. „A lelkem legmélyén remélem, hogy csoda történik
és a Magyar Közösségi Összefogás bejut a parlamentbe. Amennyiben erre nem kerülne sor, az a szlovákiai magyarok
még nagyobb elidegenedését jelentené a többségi nemzettel szemben. A magyarokkal így Orbán Viktor törődne és
a nyugodt egymás mellett élés helyett a nemzetiségi helyzet kiélesedne az autonómiáról és más témákról szóló vita
miatt, amelyek nem járulnának hozzá a jó szomszédsághoz” – nyilatkozta a magyar nemzetiségű, Pozsonyban
élő Laco Očko a cseh Právo lapnak.

Novinky.cz: Maďarské menšině na Slovensku reálně hrozí, že bude poprvé bez poslanců
2020. február 24., Ivan Vilček, Právo (online)

A választások tesztelik Orbán hatását is Dél-Szlovákiában – írta a Sme. Szlovákiában nagyjából 450 ezer
magyar nemzetiségű állampolgár él. Ezidáig ők arra támaszkodhattak, hogy az érdekeiket a parlamentben a
magyar kisebbségi pártok képviselték. A választások előtti felmérések azonban azt mutatják, hogy márciustól a
szlovák parlamentben, először a függetlenség időszakában, talán egy magyar párt sem lesz. Ez azonban nem témája
a kampánynak. Sokan a magyarok közül sem tulajdonítanak ennek nagy jelentőséget. Azonban olyanok is vannak,
akik attól tartanak, hogy képviselet nélkül a kisebbség tovább fog töredezni és hogy a hiányzó magyar képviselet a
parlamentben egy további okot fog szolgáltatni a kisebbség számára, hogy inkább Budapest felé forduljon,
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ahonnan Orbán Viktor kormánya befolyásának erősítésére törekszik a tágabb értelemben vett régióban. Elemzők
szerint Orbán kihasználja a negatív érzelmeket és a határon túli magyar közösségek nemtetszését. Úgy is próbál
támogatottságot szerezni a szomszédos országokban, hogy magyar állami pénzeket fordít azok projektjeibe:
iskolákra, labdarúgó pályákra, nagy stadionokra, magyar médiákra és kulturális rendezvényekre. A szlovákiai
parlamenti választások előtt tehát nyitott az a kérdés is, hogy az itteni magyar kisebbséget mennyire szólítja meg
Orbán nacionalista és euroszkeptikus keveréke és hogy továbbra is fennáll-e a szlovákiai magyarok körében az
Európai Unióval szembeni hagyományosan pozitív viszonyuk. A magyar politikai mozgalmak és pártok
történelmileg a mérsékelt és Európa-barát ágat képviselték a szlovákiai politikában már azóta, amikor fontos
szerepet játszottak a mečiarizmus bukásában. A magyar szavazók voksaiért is harcoló demokratikus ellenzék pártjai
arra támaszkodnak, hogy a magyarok az eddigi irányultságuktól nem térnek el. Elemzők szerint Orbán Fidesze arra
irányuló törekvésében, hogy elnyerje a szlovákiai magyarok kegyeit, inkább azokat szólítja meg, akik közelebb
állnak a nacionalizmushoz és a paternalizmushoz. Az iskolákon, kulturális központokon és az ezekhez hasonló
projekteken kívül a Fidesz finanszírozza a dél-szlovákiai magyar közösséget például a kisvállalkozóknak szóló
kormányzati támogatásokkal is. Leggyakrabban azonban a labdarúgó klubok és stadionok kapnak támogatást.
Több oka is van annak, hogy az Orbán-kormány miért támogatja a határon túli magyarokat. Az első közülük a
magyar állampolgársággal rendelkező, szlovákiai magyaroknak szóló kampány. Petőcz Kálmán szerint Orbánnak
szüksége van a határon túli magyarokra a szomszédos országokból, hogy – tekintet nélkül az állampolgárságukra –
betömje a lyukat a magyar munkaerőpiacon. A magyar lakosság öregszik és az agyelszívás nagy problémát jelent
hasonlóan Közép-Európa többi országához. A harmadik ok Orbán arra irányuló törekvése, hogy megszerezze az
etnikai magyarokat és azok politikai képviseletét a régióban az ő Közép-Európa, mint az „illiberális demokrácia”
bástyája és a konzervatív keresztény értékek víziója számára. Orbán politikájával a dél-szlovákiai magyarok egy része
is szimpatizál, főleg, ha a szociális intézkedésekről, valamint az oktatás és az egyház támogatásáról van szó.

SME: Voľby otestujú aj vplyv Orbána na juhu Slovenska

2020. február 24., Michaela Terenzani, Nina Hrabovská Francelová, Radka Minarechová (online)
A szlovákiai magyarok identitása nem fejezhető ki Bugár Béla, Bárdos Gyula vagy Orbán Viktor
támogatásával – írta a Sme főszerkesztője véleménycikkében. Ez az identitás nem redukálható a politikusokhoz
fűződő kapcsolatra, és ezért veszélyes, ha a közösséget jó és rossz magyarokra kezdik felosztani. Főleg akkor, ha
erről a kategóriáról például az Orbán Viktorról alkotott vélemény dönt. A magyarok identitása Szlovákiában nem
tisztán etnikai, hanem a demokráciához fűződő kapcsolatukról is szól. Mečiart és Slotát Fico és Kotleba váltotta fel. A
szlovákiai magyarokat egyelőre más ellenségek váltották fel: a migránsok, a romák és a liberálisok. Az etnikai
magyarok azonban nem rendelkeznek garanciával arra, hogy a világ egy autokrata változatában nem teszik őket
ismét az ellenségek listájára. A szlovákiai magyarok esetében a kulturális és nyelvi identitásukról van szó, a
gyökereikről, a magyar nyelvű jövőjükről. Ezen jogokról és a magyarok identitásának ezen részéről szóló vitákat nem
kellene átengedni az autokratáknak.

SME: Nie je dobré vytvárať kategórie dobrých a zlých Maďarov
2020. február 24., Beata Balogová (online)

Az Evenimentul Zilei az MTI alapján számolt be róla, hogy öt magyarországi párt támogatja az SZNT európai
polgári kezdeményezését. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését a nemzeti régiók védelméről ötpárti
határozati javaslatban biztosítaná támogatásáról az Országgyűlés – emelték ki. Ismertették, hogy az indoklás szerint
száz évvel a trianoni békeszerződés után, a nemzeti összetartozás évében szimbolikus jelentősége van a határozati
javaslatnak. Eszerint a parlament üdvözli a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák
fenntarthatóságáért” nevű európai polgári kezdeményezést. Emlékeztetnek arra, hogy annak lényege: az Európai
Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási,
nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A határozati javaslatban a parlament felhívja
az anyaországi és a külhoni nemzetrészekben élő magyarokat, hogy a polgári kezdeményezést aláírásukkal minél
nagyobb számban támogassák.

Evenimentul Zilei: Iniţiativa cetăţenească europeană a CNS susţinută de cinci partide din Ungaria
2020. február 21., Iulia Vladescu (online)

Az Adevărul és az Evenimentul Zilei is beszámolt róla, hogy az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanács
(CNCD) elnöke, Asztalos Csaba szerint Erdélyben a magyar állam átvesz a román állam hatásköreiből. A
tisztségviselő a Szabad Európa Rádiónak adott interjúban arról beszélt, hogy Magyarország indirekt módon átveszi
a román állam hatásköreit és „egy területi alapú nemzeti identitást épít a Kárpát-medencében, amely meghaladja az
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államhatárokat”. Asztalos Csaba azt fejtette ki, hogy a Romániában élő magyar közösség számos dolgot kért a
román államtól, amely ezeket rendre megtagadta: önálló egyetem, iskola, orvosképzés, média, sportlétesítmények.
A magyar állam ezért egy nyilvános dokumentum, a nemzetpolitikai stratégia alapján fejleszti ezeket a területeket,
pénzt invesztál ezekre a dolgokra és ezt sosem titkolta - mondta a CNCD elnöke. Hozzátette: ugyanezt teszi
Magyarország Szerbiában a Vajdaságban, és ez a helyi közösségnek a hasznára válik.

Adevărul: Şeful CNCD, Asztalos Csaba: Ungaria preia din atribuţiile statului român în Transilvania
2020. február 18., Valentin Bolocan (online)

A Tanjug.rs Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét idézte, aki elmondta, az Európai
Unió új csatlakozási szabályai kedvezőek Szerbia számára, mert lehetővé teszik több fejezet egyszerre való
megnyitását. A vajdasági parlament első embere hozzátette, Szerbia dönthet, hogy a régi vagy az új szabályok
szerint folytatja-e a csatlakozási tárgyalásokat, amiről az állami vezetésnek kell határoznia.

Tanjug.rs: Pastor: Nova pravila za priključivanje EU povoljna za Srbiju
2020. február 18. (online)

A Le Monde beszámolt a gyergyóditróiak bevándorlás-ellenes magatartásáról a településre érkező Srí
Lanka-i pékekkel kialakult konfliktus kapcsán. A cikk szerint a bevándorlók puszta jelenléte elég volt ahhoz, hogy a
településen lángra kapjanak az indulatok, és olyan nemzeti vita induljon el, amely felszínre hozta a közép-európai,
demográfiai változások okozta félelmeket. A pékek január közepén érkeztek az 5500 fős településre, mert a helyi
vállalat állítása szerint a környéken nem találtak munkaerőt. A bevándorlókat nagyrészt jól fogadja a román
társadalom, amely toleránsabb, mint a szomszédos országok átlaga. Gyergyóditróban azonban semmi sem a tervek
szerint történt. A település ugyanis Székelyföldön, egy magyar többségű régióban található. Románia közepén,
Gyergyóditró lakosságának 90 százaléka magyarnak vallja magát, magyarul beszél, és magyar televíziót néz, ami
Orbán Viktor hatalomra jutása óta a bevándorlással kapcsolatos félelmek táplálásának gépezetévé vált. A Srí Lankaiak érkezése néhány napon belül hatalmas tiltakozást váltott ki. Először január 29-én tartottak egy demonstrációt,
amelyet a „Bevándorlók nélküli Ditrót akarunk” Facebook-csoport rendezett, melynek oldalát rasszista
megjegyzések tarkították. A következő szombaton a település polgármestere feszült légkörben nyilvános gyűlést
tartott. Volt, aki további betelepítések miatt aggódott, ami következtében hamarosan feketék vehetik körbe a
helyieket. A pékség egy régi dolgozója szerint a rossz munkakörülmények miatt nem találnak helyből munkaerőt. A
cikk kiemelte, hogy a Srí Lanka-iak nem muzulmánok, hanem buddhisták és katolikusok. Két új alkalmazottját,
biztonságuk megőrzése érdekében a pékség a szomszédos városba helyezte át. A pékség menedzsere Köllő Katalin
kiállt mellettük, elutasítva kirúgásukat, hozzátéve, hogy a kenyeret nem érintik, más feladatokat kapnak. A botrány
elérte a nemzeti dimenziót, és a román munkaügyi miniszter is megszólalt az ügyben. Emlékeztetett arra, hogy
sokan hagyják el az országot külföldi munkavállalás céljából, és velük is viselkedhetnének hasonlóan. Ugyanakkor
vizsgálatot indított a pékség munkakörülményeire vonatkozóan, ami miatt 2000 euró bírság került kiszabásra. A
feszültség azonban nem enyhült. Február 12-én a település vikáriusa, püspöke javaslata ellenére, ismét petíciót
nyújtott be a polgármesterhez, amelyet 1800 lakos írt alá, a pékség bocsánatkérését követelve. Felszólították a
vállalkozást, hogy kompenzálja az alkalmazottakat az elmaradt túlóra és szabadságfizetések miatt, és ne
alkalmazzon külföldi munkaerőt, amikor Gyergyóditróban 2 százalékos a munkanélküliség, hiszen ezzel csak a helyi
fiatalok elvándorlásához járul hozzá. A pékség megtagadta a bocsánatkérést és bejelentette, hogy a helyi
munkaerőhiány miatt újabb Srí Lanka-i és négy nepáli alkalmazott érkezik hamarosan.

Le Monde: Fronde contre deux boulangers sri-lankais dans un village roumain
2020. február 18., Jean-Baptiste Chastand (online)

Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) egykori vezetője bekapcsolódott a szlovák parlamenti választások
előtti kampányba. A Facebookon közzétett videóban többek között arról beszélt, hogy Andrej Danko (az SNS
jelenlegi elnöke – a szerk.) engedte tönkretenni az oktatást Dél-Szlovákiában. „A szlovák gyerekeknek ott lassan már
magyar iskolákba kell járniuk” – tette hozzá. A videóbejegyzésében arra is rámutatott, hogy Orbán Viktor magyar
miniszterelnök bizonyos területeket finanszíroz Dél-Szlovákiában, és hogy ez a terület – szavai szerint – már
Magyarország irányítása alatt áll. „Ezt meg kell állítani” – szólított fel Slota.

Hospodárske noviny: Slota varuje vo videu pred Dankom. Ľuďom odporúča, aby volili Harabina
2020. február 17., peb (online)

2020 van és a magyar határon Orbán Viktor és Bugár koalíciós partnere, Peter Pellegrini áll, jobbra tőlük a
kerítés, amely Magyarországot elválasztja Szerbiától. A szlovák miniszterelnök komoly arckifejezéssel bólogat Orbán
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szavaira, miszerint hogyan növekedett és fog növekedni a határra gyakorolt nyomás. A magyar kártya a múltban
alapvetően befolyásolta a szlovákiai választásokat. Most, amikor úgy tűnik, hogy a magyaroknak nem lesz pártjuk a
szlovák parlamentben, a magyar kérdéssel csak érintőlegesen foglalkoznak. Még akkor is, amikor a Most politikusai
gátlásoktól mentesen írják le, hogyan avatkozik be Orbán a választások előtti valóságba Szlovákiában. Senki, még a
nemzetiek sem sietnek lázító hangvételű nyilatkozatot tenni a választások befolyásolásáról külföldről. Minek
kritizálni Orbánt, amikor lehet inspirálódni is vele? – tette fel a cikk szerzője a kérdést. Orbán támogatottságát a
szlovákiai magyarok között csak megbecsülni lehet, ugyanúgy ahogyan azt is, hogy a magyar kisebbség mekkora
része követi figyelemmel a magyarországi médiát, például a közszolgálati televíziót, amelyen keresztül a kormány a
Brüsszel-ellenes és migrációellenes retorikát terjeszti. Petőcz Kálmán egykori nagykövet és emberi jogi aktivista
felhívja a figyelmet, hogy növekszik azon [szlovákiai] magyarok száma, akik hajlandóak és készen állnak Kotlebára
szavazni. A szlovákiai magyarok a mečiari idők óta a szlovák politika Európa-barát ágát képviselték. Az EU tagságra
úgy tekintettek, mint a kisebbségi jogok garanciájára, és az, hogy ma számosan közülük egyetértenek Orbán
Brüsszel-ellenes propagandájával, a mai kor egyik paradoxonát jelenti. Megalapozott az aggodalom, hogy a
magyarok, akik számára fontos a kisebbségi identitásuk, saját parlamenti képviselet hiányában inkább Budapest,
mint Pozsony felé fordulnak majd. Orbán arra irányuló törekvése, hogy megszerezze a magyar kisebbséghez
tartozók szívét a szomszédos országokban, nem szükséges, hogy arra irányuljon, hogy a parlamentekben és a
kormányokban magyar pártok üljenek. Elég, ha Szlovákiában olyanok fognak kormányozni, akik egyet fognak érteni
az ő Közép-Európa víziójával, mint az „illiberális demokrácia” bástyájával és a keresztény konzervatív értékekkel,
melyeket szerinte a migránsok veszélyeztetnek.

SME: Kotleba sa páči aj mladým Maďarom

2020. február 17., Michaela Terenzani (online)
A Die Presse beszámolt róla, hogy két Srí Lanka-i pék dolgozik a román Ditró községben, amely
ellenségeskedést és zavart vált ki a lakosok körében. Az ADZ lap úgy véli, hogy a magyar kisebbség körében is
megnyilvánuló idegengyűlöletet a magyar állami média importálta: „ez Orbán Viktor gyűlölet-retorikájának
közvetlen következménye” – állt a lapban.

Die Presse: Das Brot aus fremden Händen
2020. február 16., Thomas Roser (online)

A bővítésért és a szomszédságpolitikáért felelős európai biztos Ukrajnába érkezett, hogy találkozzon a
magyar és a román kisebbségek vezetőivel, valamint tárgyalásokat folytasson Vlagyimir Zelenszkij elnökkel.
Budapest, Varsó és Bukarest egyre inkább aggódnak Kijev nyelvpolitikája miatt. Ukrajna szomszédjai nem ülnek
tétlenül - útleveleket osztanak Csernyivci és Kárpátalja megyék lakosai számára, és azzal fenyegetnek, hogy
akadályozni fogják Kijev európai integrációját. Az Európai Bizottságnál meg vannak győződve arról, hogy az ukrán
törvényeknek meg kell felelniük az etnikai kisebbségek érdekeinek” – jelentette be kétnapos ukrajnai látogatását
követően Várhelyi Olivér, a bővítési ügyekért és szomszédságpolitikáért felelős európai biztos. Az európai tisztviselő
találkozott a magyar és a román kisebbségek képviselőivel, valamint megtárgyalta a helyzetet Vlagyimir Zelenszkij
ukrán elnökkel is. Várhelyi szerint sokan aggódnak a múlt nyáron hatályba lépett nyelvi törvény, valamint a múlt
hónapban elfogadott általános középfokú oktatásról szóló törvény rendelkezései miatt. Hozzátette, az ukrán vezető
beleegyezett abba, hogy „rendezzék a vonatkozó törvényekkel kapcsolatos vitákat”. „Ez egy érzékeny kérdés,
amelyet mind a magyar, mind az ukrán kormánynak meg kell oldani” – összegezte a biztos. A probléma körüli
helyzet tavaly decemberben éleződött ki. A magyar parlament képviselői Oroszországhoz fordultak azzal a kéréssel,
hogy „egyesítsék erőiket az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogainak védelme érdekében”. Ukrajna nyugati részén –
Kárpátalján – a magyarok és a románok kétségbeesetten igyekeznek a lehető legszorosabb kapcsolatokat létesíteni
történelmi hazájukkal, és az anyaországiak aktívan támogatják őket ebben. Egyfelől Budapest nyíltan nem támaszt
igényeket a kárpátaljai magyar területeinek visszaszerzésére, de nem habozik nyíltan kifejezni a „külföldi
honfitársak” támogatását. Többek között a Magyar Köztársaság megnevezést Magyarországra cserélték, hogy
kimutassák, Budapest a külföldi magyarokat is sajátjainak tekinti. Ezen felül Magyarország extra pénzjuttatásokkal
egészíti ki a magyar iskolákban oktató tanárok és helyi egészségügyi intézményekben dolgozók fizetését, segíti a
kárpátaljai honfitársakat a kisvállalkozások fejlesztésében, és ingyenes jogi konzultációs hálózatot indított annak
érdekében, hogy felvilágosítást nyújtsanak, miként lehet elkerülni a behívást az ukrán hadseregbe.

Izvesztyija: Только не на мове: от Украины требуют защитить права нацменьшинств
2020. február 16., Kszenija Loginova (online)
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A Vecer.com „Horváth Ferenc, a muravidéki mini-Orbán" címmel közölt cikket, melyben azt bizonygatták,
hogy a magyar kormányfő a szomszédos országokban nem csak politikai szövetségesei pénzelésével növeli
befolyását, hanem a magyar kisebbség tagjainak anyagi támogatásával is. A lap szerint a Fidesz ezzel biztosítja
magának a határon túli magyarok szavazatait. A Večer Keller-Alánt Ákos eredetileg a Magyar Narancsban, majd
angolul a Balkan Insight oldalon is megjelent írására hivatkozott, melyben az a szlovéniai magyar kisebbség szlovén
parlamenti képviselőjét, Horváth Ferencet „Orbán helyi másának" nevezte. A magyar oknyomozó újságíró
szerint Orbán Horváthra bízta a 2015 után megsokszorozódó magyar állami támogatások helyi elosztását. A szlovén
lap emlékeztetett arra, hogy a nézők jogait védő szlovén ombudsman értékelése szerint a közszolgálati RTV SLO
magyar kisebbségi műsora „elfogult, hiszen elsősorban a magyar kormányról és annak támogatóiról tudósít”.

Vecer.com: Ferenc Horváth, prekmurski mini Orbán
2020. február 15. (online)

Orbán Viktor különbséget tesz a külföldi magyarok között – írta a Sme véleménycikkében. Néhány „új
magyar” a szomszédos országokban hasznos és a választások alatt potenciális szavazókként szállítják őket
autóbuszokkal. De azok a magyarok, akik külföldre mentek, mert nem láttak reményt az országban – például
újságírók, akik inkább egy bécsi kávézóban szolgálnak fel, mint az állami televízióban –, Orbán számára olyan
emberek, akik eladták az identitásukat és már a nemzet ellenségeinek számítanak. Sok fiatal van köztük, akik a
határon túli életet választották, mivel nem látják a fényt Orbán alagútja végén. Hasonlóan, a külföldi szlovákok is a
Smer kegyvesztettjei lettek.

SME: Pellegriniho neskutočný život

2020. február 14., Beata Balogová (online)
Bugár Béla, a Most-Híd párt elnöke az azonnali.hu híroldalnak adott szerdai interjújában azt mondta, hogy
az az állapot, ami Orbán Viktor miniszterelnök kormányzása alatt Magyarországon jelen van, nem lehet Szlovákia
jövője. Szavai szerint az Orbán-kormány befolyást szerzett a médiák többségében, beavatkozott az
Alkotmánybíróságba és további lépéseket tett meg azért, hogy létrejöjjön egy olyan rendszer, amelyben a
kormányzó Fidesz egyetértése nélkül gyakorlatilag nem lehet megtenni semmit. „Szlovákiában valami ehhez
hasonló lehetetlen” – hangsúlyozta a politikus. A Most-Híd elnöke megmagyarázta miért nem volt lehetséges
létrehozni egy választási koalíciót a Magyar Közösség Pártjával. Megjegyezte, hogy Orbán személyesen kijelentette,
hogy a kormánya számára elfogadhatatlan a Most-Híd, mivel az nem kizárólag magyar párt. A hírről a Sme is
beszámolt.

Pravda.sk: Bugár: Slovensko nemôže ísť cestou Orbánovho Maďarska
2020. február 12., tasr (online)

A Tanjug.rs, a Novosti.rs és a Kurir.rs is hírül adta, hogy Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) frakcióvezetője kijelentette, elégedettek a kormányzó Szerb haladó Párttal (SNS) való együttműködéssel.
Pásztor világossá tette, hogy a VMSZ az SNS-el való együttműködés folytatását szorgalmazza, mert meglátásuk
szerint ez nem csak a vajdasági magyar közösségnek, hanem a szerbiai politikai stabilitásnak is jót tett.

Tanjug.rs: Pastor: Zadovoljni smo saradnjom sa SNS i želimo nastavak
2020. február 12. (online)

Ukrajnában nem fogják hatályon kívül helyezni vagy módosítani a nyelvpolitikával kapcsolatos
jogszabályokat. Ugyanakkor kölcsönös megértésre juthatnak az etnikai kisebbség ukránizálását aktívan ellenző
Magyarországgal. Ezt bizonyítják Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, majd Várhelyi Olivér szomszédságért és a
bővítésért felelős európai biztos kijevi látogatásait követően megjelent nyilatkozatok. A nyelvi törvény hatályon
kívül helyezéséről szóló döntést az ukrán Legfelsőbb Tanács megfontolta, ám nem találta meg a jóváhagyáshoz
szükséges támogatást. Ezt követően Szijjártó Péter, a magyar külügyminisztérium vezetője megérkezett Kijevbe. Az
ukrán vezetőséggel folytatott tárgyalásokat követően elmondta, hogy az ukrán jogszabályok nyelvi normái nem
felelnek meg a magyar nemzeti kisebbségnek. A magyar külügyér megjegyezte: „Értjük Ukrajnának azt az elvárását,
hogy a területén élő minden állampolgár tudjon ukránul beszélni, mi pedig azt szeretnénk, ha a Kárpátalján élő
magyarok megőrizhetnék magyar anyanyelvüket. Szerintünk ezt a két célt egyszerre is el lehet érni". Ukrajna és
Magyarország azt tervezik, hogy folytatni fogják a párbeszédet. „Két javaslatot tettünk, és arra kértem az oktatási
minisztert, hogy Ukrajna fontolja meg ezeket a javaslatokat. Megállapodtunk abban, hogy a miniszter asszony
fogadni fogja a kárpátaljai pedagógusok szövetségének képviselőit. Ezen tárgyalások eredményeként megoldást
fognak elérni” – jegyezte meg Szijjártó Péter. A napokban Kijevbe érkező Várhelyi Olivér az ukrán miniszterelnökkel,
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Alekszej Honcsarukkal tartott közös sajtótájékoztatón elmondta, hogy Európa figyelemmel kíséri Kijevnek a
nyelvpolitika területén hozott döntéseit.

Ng.ru: Украина определит права русских, но не на родной язык
2020. február 12., Tatjána Ivzsenko (online)

Az Evenimentul Zilei „Egy magyar újságíró leleplezte Orbán Viktor erdélyi befolyási hálózatát ” címmel
foglalta össze a Balkan Insight cikkét. Az írás Keller-Alant Ákos cikkéről szól és azzal indít, hogy Magyarország sajtót,
sportklubokat, oktatást és egyházakat finanszíroz Erdélyben, ahol több mint egymillió magyar egyre inkább úgy él,
mintha Magyarországon lenne. Az írás idézve az eredeti forrást részletesen beszámolt a különböző sajtótermékek
által kapott összegekről, az Erdélyi Médiatér Egyesület, a Pro Economica Alapítvány pénzügyeiről, majd kitért az
egyházak által kapott milliárdos támogatásokra. Idézték Kiss Tamás kolozsvári szociológus megállapításait is, aki
szerint az oktatási intézményekre vonatkozó párhuzamosságok elmélyülnek, hiszen amikor egy új óvoda jön létre,
az csak a magyar gyerekeknek szól. „De ezt akarta az erdélyi magyar elit mindig is, őket teljes mértékben támogatja
a magyar kormány” – tette hozzá a kutató. Ezután felhívták rá a figyelmet, hogy a szerző szerint mindez az erdélyi
magyarok feletti magyar kormányzati kontroll miatt van, majd újra Kiss Tamást idézték, aki az erdélyi magyarok
bevándorlókkal szembeni ellenszenvét is a magyar médiahatásnak tulajdonítja: „Romániában soha nem létezett
erős migránsellenes propaganda” – mondta a szociológus. Ezt követően az Evenimentul Zilei cikkének szerzője
leszögezte: őt meggyőzte Keller-Alant Ákos írása, Orbán Viktornak világos víziója van Erdéllyel kapcsolatban és a
pénze is megvan hozzá. Végül hozzátette: a cikk végén a BIRN nevű szervezetet tüntették fel, amelyet többek között
az Európai Unió különböző intézményei finanszíroznak, ezért az írás részlehajlónak tekinthető, mivel ismertek Orbán
Viktor és a brüsszeli bürökrácia közötti nézeteltérések.

Evenimentul Zilei: Un ziarist ungur demască rețeaua de influență pe care Viktor Orbán o are în Transilvania!
2020. február 11., Ovidiu Druga (online)

A Delo.si, az Rtvslo.si és a Vecer.com is írást közölt a magyar kormányhoz közel álló körök szlovéniai sajtóba
történő beruházásáról, illetve a magyar kisebbségnek nyújtott bőkezű adományokról, amivel megnyerik
utóbbiakat. A lapok kiemelték, hogy a szlovén sajtóban tapasztalható magyar tulajdonszerzésre Szlovéniában
kétféleképpen reagálnak. Egyesek a Janez Janšának ideológiai szövetségese, az „illiberális demokrácia" szószólója
által nyújtott támogatást elfogadják, mások gyanakodva tekintenek Orbán embereinek térnyerésére. Utóbbiak
a NovaTV24.si és a Nova hiša társaságokba 1,5 millió eurót fektettek. Sajtóértesülések szerint a szlovén Nemzeti
Vizsgálati Hivatal (NPU) vizsgálatot kezdett egyes Szlovén Demokrata Párthoz (SDS) közel álló sajtótermékek
finanszírozása ügyében. Az SDS elnöke, Janez Janša erre reagálva az NPU igazgatóját, Darko Muženičet azzal vádolta
meg, hogy az „milliárdok tisztára mosását tette lehetővé az állami NLB Bankon keresztül, most pedig vizsgálatot
indít a sajtótermékek ellen, melyek tetteiről tudósítottak". A szlovén sajtóban tapasztalható magyar
tulajdonszerzéssel kapcsolatosan a Necenzurirano.si portál nemrégiben közölte, hogy a magyarok 2018
augusztusától nagy-britanniai és magyarországi számlákról 4 millió eurót utaltak Szlovéniába, amiből 1,5 millió euró
került végül a Nova24TV jobboldali hírportált üzemeltető két említett társasághoz. A fennmaradó 2,5 millió euró
Észak-Macedóniába került az ottani ellenzéki VMRO-DPMNE párthoz köthető sajtótermékek felvásárlására. A portál
szerint a NovaTV24.si és a Nova hiša cégeknek ebben az időszakban az említett összeg volt a fő bevételük.

Delo.si: Ko sonarodnjak ni več mejak
2020. február 11. (online)

A szomszédos Magyarországon a kultúra és a művészet területén a helyzet sokkal riasztóbb, mint
Szlovákiában: a kultúra és a művészet olyan szinten a létfenntartásáért küzd, hogy néhány művészt ez az emigráció
szükségességére késztetett. Orbán Viktor kormánya hatalmi intézkedéseket hoz: nyilvánosan elnyomja a másságot
és a pénzeket a párthűség alapján osztja szét. Az autokrata kar nem hagyta érintetlenül a magyar irodalom világát
sem. Tavaly az egész ágazat finanszírozását egy intézményre bízta, ahová fokozatosan saját embereit ültette. Az írók
többségét és műveiket ezért ma Magyarországon a Petőfi Irodalmi Múzeum tartja sakkban. A nagy múltra
visszatekintő, hagyománnyal rendelkező intézmény az elmúlt napokban egy új írói ösztöndíj kihirdetésével mutatta
meg széleskörű hatalmát. Térey János tavaly elhunyt íróról nevezték el az ösztöndíjat. Nincsen kizárva, hogy a
szerző, aki nagy becsben tartott műveket hagyott maga után, ma forog a sírjában. Az ország intellektuális kincséről
való gondoskodásnak csak egy hibája van, mégpedig az, hogy a kiválasztott szerzőket senki sem kérdezte, hogy
szeretnék-e az ösztöndíjat. Egy megalázó helyzetben találták magukat, amikor az államhatalom anélkül vette meg
őket, hogy döntöttek volna a vele való együttműködésről. Csupán néhány „legellenzékibb” szerző, akik már évek
óta feketelistán vannak és elkerülik az intézményeket, maradt „érintetlen”. A támogatásról döntő bizottság
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megtalálta azokat a magyarul író írókat is, akik a szomszédos országokban élnek és a magyar kisebbséget
képviselik. Az ő bevonásuk ebbe a játékba annál egyértelműbb volt, hogy a magyar kormányzati politika
közvetetten, de még mindig kedélyesen élteti a Nagy-Magyarország eszméjét. Az ösztöndíjat egyértelműen
elutasította Csehy Zoltán költő, aki jelenleg a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar
tanszékének a vezetője is. Csehy nagyon érzékenyen tekint a szabadság és az identitás határaira, ezért irritálja őt az
ezzel kapcsolatban létrejövő dilettantizmus. A kiválasztott szerzők többsége Magyarországon elfogadta az
ösztöndíjat. Vannak köztük számosan olyanok, akik minőségi irodalmi műveket tudhatnak maguk mögött, de
olyanok is fellelhetők a soraikban, akiknek a műve „egyelőre nem sokat hozott”, és a kritikusok szerint nem néz ki
ígéretesnek a jövőre nézve sem. Az, ahogyan az Orbán-kormány az irányítása alá vonta a magyarországi irodalmi
életet csak megerősíti, hogy az állami maffia nem áll meg semmi előtt és a kulturális politika a
terjeszkedése egyik fontos eszközét jelenti.

SME: Orbán si kupuje spisovateľov. Kurvahošigutntág, chcel by všetkých
2020. február 10., Eva Andrejčáková (online)

Ukrajna elutasította Szijjártó Péter magyar külügyminiszter javaslatát az iskolai oktatás nyelvi kérdését
illetően, közölte az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium sajtószolgálata. A Hanna Novosad ukrán oktatási
miniszterrel folytatott találkozón Szijjártó javasolta, hogy Ukrajna sorolja be a kárpátaljai magyar kisebbséget is a
területén élő őshonos népek csoportjába. A magyar külügyér másik javaslata az volt, hogy ne más tantárgyak
rovására növeljék az ukrán tannyelvű órák számát a magyar iskolások számára. Novosad elmondta, hogy a
magyarok őshonos népként való elismerése politikai kérdés. Az őshonos népek kategóriájába azok tartoznak,
amelyeknek Ukrajnán kívül nincs más államuk. Az ukrán tannyelvű órák növelése a magyar nyelvű tantárgyak
csökkentése nélkül növeli a gyermekek terheit, és veszélyt jelent az egészségre. „A találkozó fő témája az volt, hogy
lezárjuk a nemzetiségi iskolák nyelvi kérdésével kapcsolatos politikai vitákat, és a tanárokkal, valamint a módszertan
szakértőivel folytatott munkára összpontosítsunk” – jelentette be meg Novosad.

Lenta.ru: Украина отвергла предложения Венгрии по языковому вопросу
2020. február 10. (online)

Kijev már harmadik éve próbálja helyrehozni az oktatási törvény hetedik cikkelye miatti konfliktus folytán
megromlott ukrán-magyar kapcsolatokat. Egészen a közelmúltig a próbálkozások sikertelennek bizonyultak. Orbán
Viktor kormánya kibékíthetetlen volt: követelte, hogy Ukrajnának felül kell vizsgálnia a „nyelvi cikkelyt”, amelyet az
ukrán hatóságok nem akartak megtenni. És hogy Kijev megállapodáskészségét serkentsék, Budapest blokkolta az
Ukrajna – NATO Bizottság magas szintű üléseinek megtartását. A helyzet azonban hamarosan megváltozhat.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek az ukrán fővárosban tett látogatása során tett nyilatkozatai alapján
elmondható, hogy Budapest kész enyhíteni álláspontján. Először is, Orbán miniszterelnök közeli szövetségese
megjegyezte – Magyarország érti Ukrajnának azon elvárását, hogy a területén élő minden állampolgár tudjon
ukránul beszélni, ugyanakkor Budapest azt szeretné, ha a Kárpátalján élő magyarok megőrizhetnék magyar
anyanyelvüket: „Szerintünk ezt a két célt egyszerre is el lehet érni”. Másodszor, Szijjártó nyíltan kijelentette, hogy a
Velencei Bizottság javaslatainak Kijev általi végrehajtása nem oldja meg a kétoldalú kapcsolatok „nehéz kérdését”.
„Ha elégedettek lennénk a jelenlegi helyzettel, akkor nem tettünk volna javaslatot annak javítására” – mondta
Szijjártó a kijevi sajtótájékoztatón. Harmadsorban a magyar külügyminiszter közölte, hogy „két javaslatot” nyújtott
át Kijevnek, de nem részletezte azokat. Szijjártó a tárgyalásokon nem követelte az elfogadott törvények
módosítását, hanem csak felvette a végrehajtásukra vonatkozó döntés kidolgozásának kérdését. Ez a megközelítés
alapvetően különbözik a magyar oldal korábbi álláspontjától.

Zerkalo Nyegyeli: "Язык" до Киева довел
2020. február 8. (online)

Az Evenimentul Zilei beszámolt róla, hogy „az Orbán által támogatott magyarok panaszkodnak
Brüsszelben, hogy nem használhatják a nyelvüket”. A cikk a Minority Safepack európai polgári kezdeményezésről
szól, amelynek a kezdeményezőit fogadta az Európai Bizottság küldöttsége. Megemlítették, hogy a kezdeményezést
„erősen támogatja Budapest és Dél-Tirol Tartomány” és a nyelvi kisebbségeknek kér többletjogokat. Hozzátették,
hogy az egymillió aláírás több mint felét Magyarországról gyűjtötték, de 250 ezer aláírás érkezett Romániából is.
Arról is írtak, hogy a romániai magyar kisebbség „nem tudni milyen alapon, de rendszeresen felrója Bukarestnek,
hogy nem támogatja eléggé a saját nyelvének használatát”.

Evenimentul Zilei: Susținuți de Orban, maghiarii fac jalbă la Bruxelles că nu-și vorbesc limba „lor” în România
2020. február 7., Tudor Borcea (online)
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A Die Tageszeitung cikkében hírül adta, hogy egy erdélyi községben a lakosok kritikát fogalmaztak meg
azzal kapcsolatban, hogy egy helyi üzemben két Sri Lanka-i férfit alkalmaztak; ennek kapcsán pedig az Orbánkormány politikájáról is szó esett. A cikk beszámolt róla, hogy a nemzeti román nyelvű média arra használta az
alkalmat, hogy a magyar kisebbséget összességében rasszistaként és Orbán Viktor budapesti kormányának ötödik
oszlopaként állítsa be, melynek célja nem más, mint hogy Erdélyt valamikor elválassza Romániától és
Magyarországhoz kapcsolja. A cikk szerint valóban nem szabad figyelmen kívül hagyni a budapesti kormány
politikai és ideológiai befolyását: az Orbán-kormány népi elképzelései és migránsellenes propagandája jelent meg
ugyanis a ditrói esetnél is. Smaranda Enache emberi jogi szakértő Facebookon Orbán Viktor illiberális ideológiájának
minden eszközzel támogatott, masszív, Erdélybe való exportjáról beszélt az eset kapcsán.

Die Tageszeitung: Wer ist rassistischer?
2020. február 7., William Totok (online)

Magyarország két javaslatot tett az ukrán félnek az oktatási törvényt illetően. Erről szóló bejelentést tett
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Kijevben folytatott tárgyalásokon. A magyar külügyér szavai szerint Hanna
Novosad ukrán oktatási minisztert felkérték e javaslatok megfontolására, valamint a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusok Szövetség képviselőinek fogadására. „Úgy gondolom, hogy az ukrán és a magyar célok elérhetőek.
Annak biztosítása, hogy az Ukrajnában élő magyarok megtanulják az állami nyelvet anélkül, hogy növelnék az ukrán
nyelvű tantárgyak számát. Segítünk abban, hogy az ukrán nyelv oktatása a kárpátaljai magyarság számára
hatékonyabb legyen. A nagyon magas színvonalú nyelvtanulás, és egyidejűleg az anyanyelv birtoklása és
használata az oktatás területén – két cél, amelyet egyszerre lehet elérni. Erről szóló javaslatot tettünk.” A hírről
beszámolt a Zn.ua és a Day.kyiv.ua is.

Unian.ua: Угорщина внесла нові пропозиції щодо українського закону про освіту
2020. február 7. (online)

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter sikertörténetté akarja tenni az ukrán Kárpátalját .
Szijjártó erről szóló bejelentést tett Dmitrij Kuleba európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnökhelyettessel tartott közös sajtótájékoztatón Kijevben. A magyar külügyér kifejtette, hogy szeretnék, ha meg
tudnának állapodni Ukrajnával a Magyarország által korábban felajánlott infrastrukturális hitelkeret felhasználásáról,
a mezőgazdasági és egészségügyi együttműködés fejlesztéséről és a két ország által kibocsátott diplomák
kölcsönös elismeréséről. „Tehát egyetértek Dmitro úrral abban, hogy mindketten sikertörténetté szeretnénk tenni
Kárpátalját” – jelentette be Szijjártó. A magyar külügyér biztosított arról, hogy Magyarország kész folytatni a
gazdaságfejlesztési programot Kárpátalján, illetve a helyi oktatási, kulturális intézmények támogatását. A hírről
beszámolt a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye is.

Unian.ua: Глава МЗС Угорщини хоче зробити Закарпаття історією успіху
2020. február 7. (online)

Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium részletesen beszámolt a Magyarország által tett két
javaslatról a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség oktatási folyamatára vonatkozóan. Erről szóló közleményt tett
közzé az ukrán oktatási minisztérium Hanna Novosad és Szijjártó Péter kijevi találkozóját követően. „A találkozó fő
témája az volt, hogy lezárjuk a nemzetiségi iskolák nyelvi kérdésével kapcsolatos politikai vitákat, és a tanárokkal,
valamint a módszertan szakértőivel folytatott munkára összpontosítsunk" – jegyezte meg Novosad. A hírről
beszámolt a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye is.

Unian.ua: "Закриваємо політичні дискусії": в Міносвіти розповіли про запропоновані Угорщиною зміни в
освіту на Закарпатті
2020. február 7. (online)

Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter kijelentette, hogy kész konstruktív párbeszédet folytatni
Magyarországgal a magyar nemzeti kisebbség oktatásását illetően. Az ukrán külügyér erről szóló Twitter üzenetet
közölt magyar kollégájával történt találkozót követően. „Mindenekelőtt az oktatás kérdéseit vitattuk meg. Számos
javaslatot kaptunk a magyaroktól” – közölte a külügyminiszter. A miniszter hozzátette, hogy a magyar partnerek
számára az ukrán jogszabályok adják arra a kérdésre a választ, hogy a nemzetiségi kisebbségek közül kik számítanak
őshonos népnek Ukrajnában.

Unian.ua: Пристайко заявив про готовість до діалогу з Угорщиною щодо освіти для нацменшини
2020. február 7. (online)
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Hanna Novoszad, Ukrajna oktatási és tudományos minisztere nem értett egyet Szijjártó Peter
külügyminiszter két javaslatával a kárpátaljai oktatási nyelvvel kapcsolatban, közölte az ukrán Oktatási
Minisztérium sajtószolgálata. A magyar miniszter javasolta a magyar nyelvnek az őshnos népek nyelvével való
egyenlőségét. Szijjártó másik javaslata az volt, hogy ne más tantárgyak rovására növeljék az ukrán tannyelvű órák
számát, hanem az ukrán nyelvórák növelése által.

Zerkalo Nyegyeli: Новосад не поддержала предложения Венгрии по языку обучения нацменьшинств
2020. február 7. (online)

Az ukrán fél arra számít, hogy Magyarország feloldja az Ukrajna és a NATO közötti magas szintű párbeszéd
blokkolását, közölte pénteken Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter sajtószolgálata a Szijjártó Péter magyar
külügyminiszterrel folytatott találkozót követően. Szijjártó korábban rámutatott az ukrán oktatási törvény miatti,
Kijev és Budapest közötti kapcsolatok problémájára, ám kifejezte véleményét, hogy a kérdés megoldható. Azt is
mondta, hogy megállapodott az ukrán kormánnyal arról, hogy a kárpátaljai pedagógus szövetség képviselői a
közeljövőben Kijevbe látogatnak, hogy lépéseket tegyenek a vitatott kérdések megoldására. Az ukrán
külügyminisztérium sajtószolgálata szerint a felek az ukrán-magyar kapcsolatok napirendjén szereplő összes kérdést
megvitatták, beleértve az oktatási törvény végrehajtását és a nemzeti kisebbségek kérdéseit is. Prisztajko
megjegyezte, hogy a középfokú oktatásról szóló törvény 2020. január 16-i elfogadásával Ukrajna teljesítette a
Velencei Bizottság összes javaslatát..., és reméli, hogy Magyarország feloldja az Ukrajna és a NATO közötti magas
szintű párbeszéd blokkolását – állt a külügyminisztérium honlapján.

Ria.ru: Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует ее диалог с НАТО
2020. február 7. (online)

Moszkva többször hangsúlyozta, hogy Magyarország Oroszország egyik legfontosabb gazdasági partnere
Európában. A jövőben ezt az együttműködést csak megerősíteni kívánják a Török Áramlaton keresztüli
gázszállítással és Budapest Eurázsiai Fejlesztési Bankhoz való csatlakozása által. Erről beszélt Vlagyimir Szergejev,
budapesti orosz nagykövet a diplomaták napja előestéjén a Ria-Novosztyinak adott interjújában. Az orosz-magyar
kapcsolatokat a kétoldalú politikai kapcsolatok stabil dinamikája jellemzi, és a kölcsönös érdekeken alapuló, objektív
realitásokhoz rugalmasan adaptált pragmatikus partnerségekként jellemezhető. A Fidesz 2010. évi hatalomra
kerülése óta tíz hivatalos találkozóra került sor az Orosz Föderáció elnöke, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor
miniszterelnök között. Szergejev elmondta, hogy Magyarország nagy jelentőséget tulajdonít az Eurázsiai Gazdasági
Unió tagországaival fenntartott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok kiépítésének és elmélyítésének. Továbbá
közölte, hogy a magyar kormány már partnerségi megállapodást kötött a Roszkoszmosszal. A tervek szerint 2024ben fognak magyar űrhajóst küldeni a Nemzetközi Űrállomásra. A nagykövet szólt arról is, hogy Budapest kiemelt
figyelmet fordít az ukrán hatóságok diszkriminatív gyakorlatára a Kárpátalja területén élő magyar nemzeti
kisebbséggel szemben. „Részünkről teljes mértékben osztjuk a magyar hatóságok aggodalmát Kijev ilyen
„ukranizáló” irányvonala miatt, mivel ez még nagyobb mértékben érinti Ukrajna nagyszámú orosz nyelvű
lakosságát. Felszólítjuk Magyarországot és más országokat, amelyek nemzeti kisebbségeit ez a törvény érinti, hogy
tegyenek közös lépéseket. Sajnos eddig nincs adekvát válasz a felszólításainkra” – mondta Szergejev.

Ria.ru: Владимир Сергеев: венгерский космонавт отправится на МКС в 2024 году
2020. február 6. (online)

Oroszország felszólítja Magyarországot, hogy működjön együtt az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogainak
védelmében. Erről szóló bejelentést tett február 6-án csütörtökön az Orosz Föderáció budapesti nagykövete,
Vlagyimir Szergejev. „Részünkről teljes mértékben osztjuk a magyar hatóságok aggodalmát Kijev ilyen „ukranizáló”
irányvonala miatt, mivel ez még nagyobb mértékben érinti Ukrajna nagyszámú orosz nyelvű lakosságát” – mondta
Szergejev. Megjegyezte, hogy a magyar hatóságok nagy figyelmet szentelnek Kijev diszkrimináló tevékenységeire a
Kárpátalja területén élő magyar nemzeti kisebbséggel szemben.

Izvesztyija: РФ призвала Венгрию к союзу по защите прав нацменьшинств на Украине
2020. február 6. (online)

A Die Presse közölte Boris Kálnoky véleménycikkét, amelyben azt vizsgálta, van-e alternatíva Orbán Viktor
számára az EPP-n túl. Donald Tusk, az EPP elnöke február 3-án bejelentette, hogy meghosszabbítja a magyar
kormánypárt, a Fidesz tagságának felfüggesztését a kereszténydemokrata pártcsaládban. Szerinte Budapesten
„semmi sem változott". A belátható jövőben nem lesz teljes visszatérés, legalább is „mindaddig, amíg az EPP elnöke
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vagyok" - mondta. Orbán Viktor február 10-én Berlinben Angela Merkel kancellárral és Annegret KrampKarrenbauerrel folytatott tárgyalás során fogja felmérni, van-e még kiút. A miniszterelnök már az EPP-tagság
alternatíváján ügyködik - oly módon, hogy fáj – folytatta a szerző. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető
miniszter azt is elképzelhetőnek gondolja, hogy ennek következtében az EPP összeomolhat. Kálnoky emlékeztetett,
hogy a Fidesznek 12 képviselője van az EPP-ben, azonban az Néppárt öt helyet nyer a Brexit utáni újrarendezéssel. A
Fidesz kilépése önmagában keveset jelentene, 175 mandátummal az EPP továbbra is a legerősebb frakció. Az
RMDSZ (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) és a szlovén SDS összesen öt képviselővel a Fidesszel tarthatnak,
és előfordulhat, hogy mások is. Ennek előfeltétele egy olyan új frakció létrehozása, amelynek erői konzervatívnak
tekinthetők, de nem szélsőségesek. Orbán már szóba hozott egy új „kereszténydemokrata kezdeményezést". A
Fidesz alelnöke, Novák Katalin vázolt egy kiindulópontot, hogy hogyan nézhet ki egy ilyen új EP-képviselőcsoport.
Szerinte a Fidesz semmilyen körülmények között nem fog csatlakozni az Identitás és Demokrácia (ID) jobboldali
frakcióhoz, amelynek legerősebb ereje Matteo Salvini olasz Ligája. Ezen felül nem ülnek egy csoportban a német
AfD-vel sem. Egy magas rangú forrás szerint romlik a kapcsolat a német uniópártokkal. Vannak más hasonló
problémák is: az FPÖ-val való szövetség megterhelné az Ausztriával fennálló kapcsolatokat. Az Európai
Konzervatívok és Reformerekhez való csatlakozás (EKR) nem jöhet szóba, mert egy ilyen csoport túl kicsi lenne
ahhoz, hogy sikeres legyen. A szerző szerint az EPP-ből való kilépés nem jelentene katasztrófát a Fidesz számára. A
legnagyobb hátrány az lenne, ha már nem ülnének egy asztalnál a nagy, keresztény-demokratikusan vezetett
országokkal, különösen Németországgal és Ausztriával. Azonban Orbán nem marginalizálódna az EPP asztalánál,
hanem nagyobb tere lenne a provokatív európai politikának. Nem a német CDU, hanem a Visegrádi blokk állna
mögötte. A témával a Neue Zürcher Zeitung is foglalkozott, amelynek szerzője kifejtette, hogy az európai
kereszténydemokraták haboznak, de előbb-utóbb bekövetkezik a szakítás Orbán Viktorral. A szerző szerint a
Néppárt képtelen eldönteni, hogy helyreállítsa-e a Fidesz teljes jogú tagságát, vagy helyette végleg zárja ki a pártot.

Die Presse: Gibt es für Viktor Orbán eine Alternative zur EVP?
2020. február 4., Boris Kálnoky (online)

Az Evenimentul Zilei Traian Basescu nyilakozatáról számolt be, aki a ditrói eset kapcsán úgy vélekedett,
hogy a magyarok ugyanígy viselkednek a románokkal szemben is. A volt államfő a történteket teljesen az RMDSZ
nyakába varrná, és kijelentette, hogy Kelemen Hunor „meggyőződéses románellenes”. Az egykori elnök a B1TV-nek
adott interjúban kifejtette, hogy a magyarok nagyon összetett emberek, akik nem támogatják azokat, akik mellettük
élnek, de ez nem a magyarországi sajtó, a Fidesz vagy a Jobbik propagandájának köszönhető, hanem az RMDSZnek.

Evenimentul Zilei: Traian Băsescu, atac dur la Kelemen Hunor și UDMR. „Este un antiromân convins”
2020. február 3., Lucian Ionescu (online)

A Jurnalul National és az Adevărul beszámolt Rares Bogdan kormánypárti EP-képviselő nyilatkozatáról, aki
kifejtette, hogy „Orbán Viktor Fideszének gyűlöletretorikája egy szörnyet teremtett”. A román kormánypárt elsőalelnöke a ditrói eset kapcsán arról beszélt, hogy a ditrói emberek a Duna Tv-ből és a Hír Tv-ből tájékozódnak, ezért
a magyar kormánypárt gyűlöletretorikája van rájuk hatással. Szerinte az eset Romániát helyezi kényes pozícióba
európai szinten, mert magyarázkodniuk kell.

Jurnalul National: Rareș Bogdan, despre cazul Ditrău: Ne va pune într-o poziție extrem de complicată la nivel
european
2020. február 2. (online)

Az Adevărul Cristian Tudor Popescu népszerű román politikai elemző véleményét ismertette a
gyergyóditrói eset kapcsán, aki kifejtette, hogy „ez az orbánizmus és a magyarországi propaganda lényege”.
Szerinte ez a propaganda mindenkire vonatkozik, aki nem magyar: „a magyarokon kívül más nem is igazán ember.
Ez az orbánizmus lényege”.

Adevărul: CTP, despre revolta de la Ditrău: „Asta este esenţa orbanismului, a propagandei din Ungaria“
2020. február 1., Dana Mischie (online)
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