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ÖSSZEFOGLALÓK 
 
A balliberális Libération a szlovén miniszterelnök által írt, balkáni határokat újrarajzoló non-papert mutatta 

be. A viszonylag félénk tagadás aggasztja a régiót. Laurent Hassid (geográfus, a Sorbonne kutatója, Szlovénia 
specialista) meglátása szerint Janez Jansa autokratikus vezetőként igyekszik elhelyezni magát Európa térképén, és 
elég csalódott, hogy a nyugati média nem beszél Szlovéniáról. Szinte irigy magyar és lengyel szövetségeseire, akiket 
Nyugat-Európa rendszeresen kiemel sajtószabadság és jogállamiság elleni támadásaik miatt. Mert a szlovén 
miniszterelnök ugyanazt a vonalat képviseli, mint Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki (lengyel miniszterelnök). 
Jansát a nacionalisták szövetsége érdekli az EU-ban és a Balkánon is Hassid szerint. Közös vágyuk támadni az európai 
diplomáciát. A non-paper lehetővé teszi a Balkán és az EU szerepének destabilizálását. Florian Bieber (a Graz-i 
Egyetem, Dél-Európa kutatóközpont igazgatója) megállapította, hogy ha valóban Jansa a dokumentum szerzője, 
akkor nem valószínű, hogy azt egyedül készítette. Az teljesen Orbán logikájába illik: provokációk a mainstream Európa 
ellen, nagyon nacionalista felhangokkal az etnikailag homogén államok gondolata körül. Olyan ötlet, amelyre 
Magyarország miniszterelnöke hivatkozhat saját hazájában, hiszen szeret a romániai magyar kisebbségek kedvében 
járni. 

Libération: Slovénie : un curieux projet pour «redessiner les frontières  
2021. április 30., Eva Moysan (online) 

 
Az Adevarul „történelmi pillanatról” írt Szijjártó Péter és Bogdan Aurescu gyulai találkozója kapcsán. A cikk 

kiemelte, hogy a tárcavezetők a két ország jószomszédi kapcsolatokról szóló alapszerződésének 25 éves évfordulóján 
aláírták a kétoldalú kisebbségi vegyesbizottság nyolcadik ülésének jegyzőkönyvét. Hangsúlyozták, hogy a román 
diplomácia vezetője szerint a tárgyalások egy évtizedig tartottak és az aláírással a nemzeti kisebbségek helyzetéről 
szóló kétoldalú párbeszéd természetes kereteihez tértek vissza. A cikk arról írt, hogy a tárgyalásokat eddig Budapest 
blokkolta, ezért most már a kétoldalú kapcsolatok visszatérhetnek a konstruktív mederbe, továbbá „megvannak annak 
az előfeltételei, hogy Magyarország tudomásul vegye: a kétoldalú kapcsolatok feláldozása etnikai kritériumokon 
alapuló érdekek oltásár nem konstruktív és nem európéer”. A cikk „forrásokra” hivatkozva részletezte, hogy a 
dokumentum elismeri, hogy a romániai magyar kisebbség széles körű jogokkal rendelkezik, amelyeket a nemzetközi 
egyezmények is előírnak. Hozzátették: Románia jó gyakorlatnak számít a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása 
tekintetében, és ezt nemzetközi téren is elismerik, amelyet alátámasztanak az utóbbi években készült szakértői 
jelentések is. Ennek ellenére a szomszédos országokban élő románok – beleértve Magyarországot is – nem élvezik 
ugyanazt a védelmet, mint a Romániában élő kisebbségek. Ezért ez a most aláírt dokumentum reményt jelent a 
magyarországi románoknak – írták. Bogdan Aurescu a gyulai román közösséggel való találkozóján arra biztatta a 
kisebbségi képviselőket, hogy bátran jelezzék Bukarest és Budapest felé is a problémáikat – szólt a cikk, amely 
zárásképpen leszögezte: Aurescu javaslatára szeptemberben olyan módon emlékeznek meg az alapszerződés 25 éves 
évfordulójáról, amely a pozitívumokra koncentrál majd. 

Adevărul.ro: Momentul istoric al întâlnirii de la Jula a miniştrilor de externe ai României şi Ungariei – semnarea 
protocolului privind minoritatea română şi cea maghiară  
2021. április 29. (online) 

 
Az Adevarul a román külügyminisztérium közleményét ismertette Bogdan Aurescu szerdai gyulai 

látogatásáról. A román külügyminiszter Szijjártó Péterrel találkozik és számos, a kétoldalú kapcsolatok szempontjából 
kulcsfontosságú dokumentumot ír alá – írták. A tájékoztatás szerint aláírják a kisebbségi vegyesbizottság nyolcadik 
ülésének jegyzőkönyvét, valamint két új határátkelő megnyitásáról szóló egyezményt. Hozzátették: Bogdan Aurescu 
találkozni fog a magyarországi román kisebbség képviselővel, akikkel konkrét témákról fog egyeztetni az etnikai, 
nyelvi, kulturális és vallási jogaik védelme kapcsán. 

Adevărul.ro: Bogdan Aurescu, vizită oficială în Ungaria. Ministrul se va întâlni cu omologul ungar şi cu românii din 
ţară  
2021. április 28. (online) 

 
A liberális Denník N a balkáni határok átrajzolásáról szóló non-paper dokumentumról cikkezett. Az írás szerint 

a non-paper dokumentum ismeretlen szerzője – melyet Brüsszelben Szlovénia javaslatának tartanak – vélhetően 
sajnálja, hogy a Balkánon már régen volt háború. A nem hivatalos dokumentum tervezetét Janez Jansa (szlovén 
miniszterelnök) hivatala „terjeszti”, a létrehozásában pedig Magyarország is részt vett. A szerző szerint Szlovákia 
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számára figyelmeztető jel, hogy az ún. Jansa-dokumentumot nyíltan támogatja Orbán Viktor is. A magyar 
miniszterelnök szívesen lépne fel a Kárpát-medence összes magyarjának képviselőjeként. Nagy-Szerbiát ezt 
követően már csak egy lépés választja el Nagy-Magyarország terveitől.  

Denník N: Veľké Albánsko, Veľké Srbsko, Veľké Chorvátsko: nebezpečný pokus o prekresľovanie hraníc – Denník N  
2021. április 27., Andrej Bán (online) 

 
Az Agerpres hírügynökség a román külügyminisztérium közleményét ismertette Bogdan Aurescu szerdai 

gyulai látogatásáról. A román külügyminiszter Szijjártó Péterrel találkozik és számos, a kétoldalú kapcsolatok 
szempontjából kulcsfontosságú dokumentumot ír alá - írták. A tájékoztatás szerint aláírják a kisebbségi 
vegyesbizottság nyolcadik ülésének jegyzőkönyvét, valamint két új határátkelő megnyitásáról szóló egyezményt. 
Hozzátették: Bogdan Aurescu találkozni fog a magyarországi román kisebbség képviselővel, akikkel konkrét témákról 
fog egyeztetni az etnikai, nyelvi, kulturális és vallási jogaik védelme kapcsán.  

Agerpres hírügynökség: Ministrul Afacerilor Externe - în vizită de lucru la Gyula, în Ungaria  
2021. április 27. (online) 

 
Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az Izvestia.ru-nak adott interjúban többek 

között taglalta, hogy Magyarország Oroszországgal kapcsolatos politikája mennyiben felel meg az EU szemléletének, 
illetve milyen irányokban folytatódik a továbbiakban Budapest együttműködése Moszkvával az energiaszektorban. A 
kérdésre, hogy az Oroszországgal fenntartott uniós kapcsolatok széles skáláján Magyarország hol helyezkedik el, 
Németh elsősorban a geopolitikai helyzetre hívta fel a figyelmet, ugyanis az ország, Közép-Európa részeként, 
Németország és Oroszország között helyezkedik el, ezért fontos, hogy mindkét országgal jó kapcsolata legyen. 
Budapest politikája az együttműködésre fókuszál, főleg a kereskedelemben, de más területeken is, például a 
kultúrában. Az EU-nak azonban más a viszonyulása, amelyben összekapcsolódik az orosz külpolitikára gyakorlandó 
befolyás a rendszerváltás előmozdításának szándékával Oroszországban. Németh Zsolt az energetikai kérdéssel 
kapcsolatban Moszkvát megbízható partnernek nevezte. A tisztviselő kifejtette, nem lát okot arra, hogy az 
együttműködést megszakítsák. Megemlítette az atomenergetika terén folytatott kiváló együttműködést is az épülő 
paksi reaktor kapcsán. Az orosz Szputnyik V esetében kijelentette, az oltás nem lehet ideológiai kérdés, bármelyik 
politikus, aki geopolitikai prizmán keresztül szemléli ezt a folyamatot, nagy veszélybe sodorja polgárait. A 
magyarországi oltási program nagyon sikeres, amely nem valósulhatott volna meg, ha Magyarországnak nem lett 
volna lehetősége a vakcina-beszerzésre Oroszországtól és Kínától. A határnyitásra vonatkozóan Németh Zsolt 
kifejtette, az oltásokhoz hasonlóan a határok megnyitása sem politikai kérdés, Magyarország akkor fog nyitni, amikor 
az epidemiológusok azt mondják, hogy ez biztonságos. Az elnök a magyar-ukrán kapcsolatokra kitérve, sajnálatát 
fejezte ki, amiért Kárpátalján az elmúlt négy évben a kisebbségi jogok hirtelen és tartós romlását tapasztalják. 
Paradoxnak nevezte, hogy Magyarország határozottan támogatta az EU és Ukrajna közötti vízum liberalizációs 
egyezményt, Kijev ugyanakkor nem veszi komolyan a nemzeti kisebbségekre vonatkozó kötelezettségeit, és ez 
komolyan akadályt gördít a nemzetközi politikai struktúrákba való integrációja elé. 

Izvesztyija: «Как и вакцинация, открытие границ — вопрос не политический» | Статьи  
2021. április 26., Jekatyerina Posztnyikova (online) 

 
Miután Ukrajna keleti határain alábbhagyott az aktivizálódott orosz hadsereg okozta feszültség, Kijev nyugati 

szomszédai úgy döntöttek, hogy reagálnak az eseményekre. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök rendkívüli 
online ülést hívott össze a V4-ek kormányfőivel. A megbeszélésen szó esik majd a Cseh Köztársaságban történt orosz 
szabotázsakciókról, az ukrajnai és a belorusz helyzet súlyosbodásáról, valamint a visegrádi négyek együttműködéséről 
a régió biztonságának megerősítése kapcsán. A találkozó résztvevői nagy valószínűséggel a történtekre reagálnak 
majd, aminek jelentéktelenek lesznek a következményei. Moszkvára nincs befolyással az USA, Németország és 
Franciaország sem, nem beszélve azokról az országokról, amelyeknek amúgy sincs nagy politikai súlyuk, sem pedig 
lehetőségük, hogy befolyásolják Oroszország politikáját. Tarasz Csornovil, a kelet-európai országok szakértője 
hangsúlyozta, hogy nem becsülné le a visegrádi négyek fontosságát, mivel az új és dinamikus Európához tartoznak, 
ahol nem hagyhatják figyelmen kívül álláspontjukat. A régi Európa nem rajong ugyan értük, de nem becsülheti le 
tevékenységüket. Találkozójuk új lendületet adhat azoknak az oroszellenes szankcióknak, amelyeket Párizs és Berlin 
megelőzésével szükséges generálni. Csornovil véleménye szerint, a találkozó egyik fő kérdését valószínűleg az EU 
Oroszországgal való diplomáciai kapcsolatok újraindítása, illetve a nagykövetségek diplomáciai személyzete 
paritásának felülvizsgálatáról képezi, mivel jelenleg az európai országokban tartózkodó orosz diplomaták és az 
Oroszországban lévő képviselőik száma tíz az egyhez arányban van – magyarázta a szakértő. Tekintve, hogy az orosz 
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diplomaták egyben hírszerzők is, arról lehet majd szó, hogy lefejezzék Moszkva fejlett kémhálózatát a visegrádi 
négyek országaiban. Ugyanakkor e csoportban jelen van Oroszország nyilvánvaló két szimpatizánsa: Milos Zeman 
cseh államfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A magyar kormányfő az Európai Uniót és az USA-t az 
oroszellenes szankciók miatt kritizálja, és minden lehetséges módon igyekszik azok feloldását elérni. Emellett a 
vezetése alatt álló Magyarország majdnem, hogy területi igényeket támaszt Ukrajnával szemben Kárpátalja miatt, 
illetve Kijev NATO-hoz való csatlakozásának megakasztásán dolgozik. Így tehát nem lehet arra számítani, hogy 
Csehország és Magyarország komolyan Moszkva ellen fordulnának. 

Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye: Вышеградская четверка возьмется за российских агентов  
2021. április 26., Viktor Timofejev (online) 

 
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott szokásos pénteki rádióinterjújában közölte, hogy 

pénteken reggel Magyarországon a beoltottak száma meghaladta a három és fél millió főt, ezért szombaton már 
kinyithatnak az éttermek teraszai. A kormányfő szerint jövő szerdán vagy csütörtökön a beoltottak száma eléri a 
négymilliót és addigra a szolgáltatások, valamint a kulturális és sportlétesítmények is nyitva lesznek – azonban csak 
azok számára, akik igazolni tudják, hogy védettek a Covid-19 ellen. A miniszterelnök megjegyezte, hogy miután az 
összes magyarországi regisztrált lakost beoltották, a kormány elindítja a határon túli magyarok oltási programját is. 

Aktuality.sk: Koronavírus: V Maďarsku je zaočkovaných 3,5 milióna ľudí  
2021. április 23., TASR (online) 

 
A Tanjug hírügynökség Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét idézte, aki 

bejelentette, hogy mintegy 50 magyar cég fog a jövőben befektetni Szerbiában, a többségük a Vajdaság területén. A 
vajdasági magyar politikus szerint a cégek két tavalyi pályázat alapján ruháznak be, főleg magyarok lakta területeken. 
Pásztor szerint ez természetes és szerinte ezeknek a cégeknek a Vajdaságban vannak kapcsolataik.  

Tanjug hírügynökség: TANJUG | Ištvan Pastor:Oko 50 mađarskih firmi dolazi u Srbiju  
2021. április 20., Pannon RTV (online) 

 
A Tanjug hírügynökség Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselőjét idézte, aki 

kijelentette, hogy a szerbiai pártok között kezdődő párbeszéd során közvetítő EP-képviselők nem fognak kínálni 
konkrét megoldásokat. A politikus hozzátette, hogy a VMSZ nyitott hangnemben tárgyalt az említett EP-
képviselőkkel. Kovács elmondása szerint az egyeztetésen szó esett a kisebbségek képviseletéről, a médiastratégiáról 
és annak alkalmazásáról, az újságírók védelméről és a kormány által az elmúlt időszakban elfogadott számos 
dokumentumról. 

Tanjug hírügynökség: TANJUG | Kovač: Evroparlamentarci neće nuditi konkretna rešenja  
2021. április 20. (online) 

 
A nyelvi ombudsman avatkozott be a helyzetbe, miután a kárpátaljai Nagyszőlősön azért nem vettek fel egy 

gyermeket az óvodába, mert a szülei nem beszélik a magyar nyelvet. A történtekről Szergej Volosin, a gyermek apja a 
Facebookon számolt be. Az óvodát a nagyszőlősi városi tanács támogatja – hangsúlyozta Volosin – ezért az 
adminisztrációnak nincs joga ahhoz, hogy „nyelvi okok” miatt utasítsa el a kérelmet. Tarasz Kreminy, az állami nyelv 
védelmével foglalkozó ombudsman elmondta, Kárpátalja vezetőségéhez fordult, hogy Ukrajna jogszabályai 
keretében azonnal reagáljanak erre a furcsa elutasításra. Később közölte, hogy a regionális államigazgatás a helyi 
hatóságokkal együtt ideiglenes bizottságot hozott létre a helyzet tisztázása érdekében. Az ombudsman személyes 
figyelemmel kíséri a folyamatot. 

Korrespondent: На Закарпатье ребенка не взяли в детсад из-за венгерского языка - Korrespondent.net  
2021. április 15. (online) 
 

Gyimesi György, az OLaNO képviselőjének – akit Matovic a diplomaták helyett Budapestre vitt – közeli 
kapcsolatai vannak egy magyar radikális mozgalommal, amely az összes magyart egyesíteni akarja. A külügyi tárca 
ezt egy súlyos problémának tartja és már az OLaNO képviselői is megszólaltak. Egy évvel ezelőtt még senki sem 
ismerte Gyimesit, ma pedig olyan fotókat oszt meg a Facebookon, amelyeken Orbán Viktor mellett látható. Samu 
István alapította meg az Új Egység Mozgalmat, amely nem egy politikai párt, hanem egy gútai székhellyel rendelkező 
polgári társulás. A Facebookon közzétett bejegyzéseiben Samu gyakran visszatér a trianoni szerződéshez, amely 
Magyarország számára óriási területi veszteségeket – magyarul beszélő lakosokkal együtt – okozott. Magyarországon 
a mai napig működnek olyan radikális mozgalmak, amelyek sohasem békültek meg Trianonnal, Samu István társulása 
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pedig ezekhez közel áll. Gyimesi a radikális Új Egység Mozgalommal szemben úgy viselkedik, mint annak közeli 
szövetségese. Gyimesi ennek ellenére nem gondolja, hogy közel állna a mozgalomhoz. „Megerősíthetem, hogy Samu 
úr a barátom, de talán évente kétszer, ha találkozunk” – reagált az Aktuality.sk kérdéseire és elmondta, hogy magát a 
mozgalmat nem tartja radikálisnak és az nem törekszik semmi olyanra, ami ellentétes lenne a szlovák alkotmánnyal. 
Maga Gyimesi semmilyen esetben sem támogatja Dél-Szlovákia elcsatolását és ellenzi az autonómiát is. „Tekintettel 
a kijelentéseire, a parlamenti tevékenységére, a kapcsolataira olyan személyekkel, akik nem vonakodnak Nagy-
Magyarországról, és Szlovákiáról mint annak részéről, beszélni, Gyimesi urat egy komoly problémának tartjuk” – 
közölte Martin Klus, a szlovák külügyminisztérium államtitkára. Gyimesi ezeket a vádakat elutasítja és közölte, hogy 
ha a minisztériumnak ez a véleménye, tegyen ellene büntető feljelentést és kiderül mi lesz. 

Aktuality.sk: Kto je Matovičov poslanec Gyimesi: spojenec maďarských radikálov, ktorý sa vzdal slovenského mena  
2021. április 15., Tomás Kysel (online) 

 
Gyimesi György, aki vélhetően úgy érzi, hogy ő lesz a Felvidék jövőbeli protektora, a demokratikus 

intézményeket és azok képviselőit támadja a szabad intézményeket semennyire sem tisztelő Orbán csodálójaként – 
írta a teológus és író foglalkozású író a liberális SME hasábjain megjelent véleménycikkében. Szükséges kimondani, 
hogy Gyimesi nem a magyarok képviselője, semmi köze a magyar-szlovák déli kultúrához, ehhez az értékes civilizációs 
helyhez, amely a mai napig a régi Magyarország történelmére emlékeztet bennünket. Ő Orbán Viktor képviselője, azé 
az Orbán Viktoré, aki tönkretette a szabad médiát, aki pusztítja a kultúrát és az oktatást. Azé az Orbáné, aki az 
oligarchái és rokonai bandájával közösen irányítja az országot, aki Magyarországból Európa szégyenét csinálta, akinek 
konfliktusos kapcsolatai vannak az összes szomszédjával. Orbán Viktor miatt több ezer fiatal hagyja el az országot, 
Orbán nyílt antiszemita kampányokat folytat és így Horthyhoz kapcsolódik. Orbán mindent megtesz azért, hogy a V4 
arca legyen és a partnereit az európai országokkal való frontális konfliktusba hajszolja. A magyarok ugyanúgy, mint a 
szlovákok ma egy modern európai nemzet, a történelmüket már nem a háborúk és a konfliktusok alakítják. A szlovák-
magyar kérdés túlságosan komoly ahhoz, hogy Matovic (szlovák miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter) 
megengedje magának, hogy a történelmünk ellen oly módon járjon el, ahogyan azt nem olyan régen Gyimesivel tette. 
A kérdés nem az, hogy Gyimesi miért mondja, ami mond, az ilyenekből mint a Gyimesi a füleki kocsmákban 
akármennyi van, a kérdés az, hogy miért kap nagyobb teret mint a szlovák diplomáciai szolgálat és kinek az érdekében 
áll, hogy Szlovákia Orbán Viktor őrült politikai projektjéhez kösse magát. Gyimesi elindult a helyi provokátor útján, és 
helyénvaló lenne, ha a kijelentéseivel a biztonsági szervek foglalkoznának. A szlovák külügyi szolgálat és az ország 
európai érdekei nem válhatnak Igor Matovic Bugár Bélával szembeni gyűlöletének túszává, mivel Európa bizonyos 
régióiban egy fegyveres konfliktus kirobbanásához elég kevesebb is annál, mint egy szemtelen bejegyzés egy 
közösségi oldalon. Szlovákia és Magyarország nem csak a több százezer család által kapcsolódik mélyen egymáshoz, 
hanem a közös kultúra által is. 

SME: Takých Gyimesiov je v krčmách vo Fiľakove hocikoľko - Komentáre SME  
2021. április 14., Michal Havran (online) 

 
Az N1info.com Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét idézte, aki szerint nem felel 

meg a valóságnak a kép, miszerint Vucic szerb elnök és Orbán Viktor „kemény kézzel” kormányoznának. A vajdasági 
magyar politikus kiemelte, hogy mindannyian az EU-bővítés felgyorsulására számítottak, ám az utóbbi két évben erre 
nem került sor. Pásztor szerint az Európai Bizottság Szerbiával kapcsolatos legutóbbi jelentése „nem fair”, még ha nem 
is minden idilli Szerbiában - tette hozzá. A politikus elmondta, a VMSZ is törekedett annak elérésére, hogy az EB 
jelentése reálisabb legyen, hiszen Szerbia a hazája. Pásztor szerint Vucic és Orbán nem kerülik meg országaik 
intézményeit, nem veszélyeztetik ezzel az EU alapjait, ahogyan azt egyesek állítják. A magyar politikus szerint 
mindketten nagyfokú legitimitással rendelkeznek, ami szokatlan az európai politikában és hozzátette, ez a legitimitás 
kötelezettségekkel jár, ami szerinte a járvány kezelésében is meglátszik. Pásztor szerint tiszteletre méltó, hogy Orbán 
nem veti alá magát az EU nagy tagállamainak. 

N1info.com: Pastor: Nije tačna slika Vučića i Orbana za koje govore da vladaju čvrstom rukom  
2021. április 14. (online) 

 
Igor Matovic (szlovák pénzügyminiszter) a politikai karrierje elején Orbán Viktort Szlovákia ellenségének 

tartotta és a kettős állampolgárságról szóló törvény ellen nyilvánosan is tiltakozott. Ma Matovic „bókokat cserél” a 
magyar miniszterelnökkel, a barátjának nevezi és a segítségét kéri a nem regisztrált Szputnyik V orosz vakcina 
ügyében. Orbán mint partner nem véletlenül jelent meg, Matovic már hosszú ideje közel állt azokhoz a politikusokhoz, 
akik kapcsolatot tartanak fenn a magyar miniszterelnökkel. A cikk ezt követően múltbeli szlovák belpolitikai 
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viszonyokkal foglalkozott, majd rátért arra, hogy Matovic még miniszterelnökként nem járt kedvében a magyar 
kisebbségnek a kettős állampolgárság ügyében sem, a kormánya ugyanis egy olyan módosítást fogadott el, miszerint 
a kettős állampolgárságot csak egy olyan személy szerezheti meg, aki legalább ötéves legális tartózkodással 
rendelkezik egy adott ország területén. A javaslat tehát alapvetőén Matovic tíz évvel ezelőtti ötletét másolja. A 
törvénymódosítás márciusban első olvasatban átment a parlamentben. Ezen lépések ellenére Matovic és Orbán 
közötti kapcsolatok barátiak voltak. Matovic zökkenőmentes együttműködése Orbánnal a Szputnyik V vakcina 
ügyében csak a logikus kicsúcsosodása volt egy olyan környezettel való sokéves kapcsolatának, amely nem volt 
távolságtartó a magyar miniszterelnökkel. Egyébiránt a közelmúltbeli budapesti egyeztetésen Matovic Gyimesi 
György (OLANO párt) képviselőt választotta segédjeként, aki nem titkolja, hogy szimpatizál Orbánnal. 

Aktuality.sk: Matovič považoval Orbána za nepriateľa. Dnes si pomáhajú so Sputnikom 
2021. április 14., Martin Sliz (online) 
 
A liberális SME véleményszerzője szerint egyelőre nem lehet azt mondani, hogy az OLaNO képviselőjének, 

Gyimesi Györgynek sikerülne elérnie, de az, hogy bárkit megvádol hungarofóbiával és sovinizmussal, miközben nem 
titkolt szolgálatkészséget mutat egy idegen állam érdekei iránt, más körülmények között diplomáciai háborút 
jelentene Budapesttel és a szlovákiai etnikai feszültségek kiélesedéséhez vezetne. Meglepő, hogy Gyimesinek a 
szlovák diplomácia ellen irányuló durva vádjaira és a párhuzamos külpolitika folytatásának ismételt kísérleteire 
alapvetően csak az SaS párt politikusai reagálnak, és talán ők is csak azért, mert ők a támadásai célpontjai. A Horthyról 
vagy a Kelet-Ukrajnáról szóló kijelentések nem azt jelentik, hogy Gyimesi őszinte, az ügy iránti elkötelezettsége 
érőszakhoz vezetne, az már túl messzire menne. A szlovák múltbeli események azonban azt mutatják, hogy a 
kijelentései a vita mindkét oldalán hálás hallgatóságra fognak találni, akik hozzáteszik majd a magukét a műhöz. 
Másrészt Gyimesi még hasznos is lehet, ha a fentebb felsoroltak segítenek meglátni Orbán rendszerének törekvését 
az állam erodálására Dél-Szlovákiában. 

SME: Nový Gyimesi so starým obsahom - Komentáre SME  
2021. április 13., Peter Tkacenko (online) 

 
Az Adevarul blogrovatában Iulian Chifu biztonságpolitikai elemző írását közölte a román-magyar kapcsolatok 

helyzetéről az „Orbán-korban”. A szerző szerint a Fidesz hatalomra kerülésével Magyarország agresszívebb 
hozzáállást követett a kétoldalú kapcsolataiban, ugyanis a nemzetpolitikai stratégiájának megfelelően a magyar 
kisebbségek helyzetét tekintette elsődlegesnek. Az Orbán-kormány célja ezzel a magyar nemzet újraegyesítése a 
határok módosítása nélkül – írta. Hozzátette: nem a támogatások miatt elégedetlenek a Magyarországgal határos 
országok, hanem azok céljával: Magyarország ugyanis „befolyásolja a Romániában élő magyarok gondolkodását, 
erősíti a magyarsághoz való tartozásukat, ezzel egy etnikai alapú párhuzamosságot hozva létre”. Ezt Chifu „hibrid 
revizionizmusnak” nevezi, mert Magyarország olyan mértékben jelentékteleníti a határokat, hogy felelősséget vállal 
az összes magyar fölött, mintha mindannyian magyar állampolgárok lennének és a magyar kormány minden magyar 
kormánya lenne. Ezt szentesítette az új alaptörvényben Magyarország és az államapparátus eszerint viszonyul a más 
országokban élő magyarokhoz. Ennek sarkalatos pontja volt az állampolgársági törvény módosítása Chifu szerint, 
amelyet a román állampolgársági törvény mintájára fogadtak el. A szakértő hangsúlyozta: a birodalmi nacionalizmus 
felélesztése a 21. században a múlt problémáit importálja a jelen egyesült Európájába, ahol az a szabály, hogy az az 
állam illetékes egy kisebbség tekintetében, amelynek a területén az adott kisebbség él. „De Magyarország átveszi ezt 
a szerepet és nemcsak diszkurzív szinten, a befolyása kiterjesztésével kontrollálja egy másik állam polgárainak jelentős 
részét” – írta. Szerinte itt a román állam is hibázott, mert azt hitte, hogy az RMDSZ kormányba emelésével és 
„bizonyos politikák, mint a regionális fejlesztés támogatásával a probléma megoldódik, de nem ez történt”. Chifi 
leszögezte: Romániának stratégiára van szüksége a magyar kisebbség számára, amely különbséget tesz a kisebbség 
és a politikai párt, azaz az RMDSZ között, hiszen más román pártokban is vannak magyarok. „Ne engedjük az 
illiberalizmus exportját a romániai magyarság felé, vállaljuk és gondozzuk a magyar kisebbségünket” – írta a volt 
államfői tanácsadó. Szerinte ez nem tetszik Budapestnek, mert ebben a magyarok asszimilációját látja és a 
nemzetpolitikája célja éppen ennek az asszimilációnak a megakadályozása.  

Adevărul.ro: Relaţiile româno-ungare în epoca Orban. Viziunea unui profan | Iulian Chifu  
2021. április 13. (online) 

 
A Vecer.com beszámolt arról, hogy a szlovén Korrupcióellenes Bizottság (KPK) ismételten figyelmeztette 

Lendva (Lendava) község polgármesterét, Janez Magyart arra, hogy két összeegyeztethetetlen funkciót tölt be, hiszen 
a lendvai magyar kisebbség szervezetnek is tagja. A polgármester ezt tagadja, a vonatkozó korrupcióellenes törvényt 
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(annak 27. cikkét) másként értelmezi. Magyar szerint korrupció gyanúja azért sem merülhet fel, mert a kisebbségi 
szervezet állami, nem önkormányzati finanszírozású.  

Večer: KPK opozarja lendavskega župana na še vedno nezdružljivi funkciji  
2021. április 9., Majda Horvat, Vestnik (online) 

 
Az Adevarul véleményrovatában Dan Dungaciu arról írt, hogy Magyarország hivatalos állami politikává 

emelte a revizionizmust. A szerző felvezetőként részletezte, hogy a magyar miniszterelnök, az államfő és a 
külügyminiszter a kínai vagy az orosz vakcinával oltakozott, ez pedig Kína és Oroszország nagy diplomáciai sikerét 
jelenti. A cikkben ezt követően Szijjártó Péter tevékenységének elemzése következik, akit egy nagyon aktív, offenzív 
és független személyiségként írt le a Román Tudományos Akadémia Információs Hadviselést és a Stratégiai 
Kommunikációt Elemző Laboratóriuma (Laborator de Analiză a Războiului Informaţional şi Comunicare Strategică, 
LARICS) vezetője. Dungaciu három aspektust emelt ki: a Kós Károly Terv magyar stratégiai projektként való 
promótálását, a Moldova Köztársaság iránti magyar külpolitikai érdeklődés fenntartását és az ottani „románellenes” 
erők támogatását, valamint azt a „súlyos kijelentést”, hogy a magyar nemzet és a magyar állam határai nem esnek 
egybe. A szerző szerint az első kettőről már a LARICS is értekezett, de a harmadik „nem kutatott téma” a román 
nyilvánosságban és tulajdonképpen a revizionizmus állampolitikává emelését jelenti. Az írás ezt követően az 
Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának 2020. december 12-én tartott üléséről számolt a hivatalos jegyzőkönyv 
alapján, amelyen Szijjártó Péter éves meghallgatása zajlott. Ezen az ülésen a külügyminiszter hat Magyarországot 
fenyegető veszélyt sorolt fel, hatodikként azt a fenyegetést, amely „abból fakadt, hogy a mi esetünkben a nemzet és 
az ország határai nem esnek egybe, és ebből fakadóan nemzeti közösségeink élnek az országhatár túloldalán is”. 
Dungaciu tovább idézte: „vannak sajnos olyan országok is, ahol a kormányzati politika szíve közepében van a 
magyarokkal szembeni uszítás, a magyar nemzeti közösség folyamatos nyomás alatt tartása. Minden magyar felelős 
minden magyarért, ez a magyar kormány nemzetpolitikájának az alapja”. Szerinte ez azt jelenti, hogy „egy 
NATOtagállam kifejezi, hogy a fő fenyegetés rá nézve két másik NATO-tagállam (Szlovákia és Románia) határainak 
pontos helye”. Dungaciu ezt követően azt nehezményezte, hogy a külügyminiszteri prezentáció után magyar 
képviselők az AUR román parlamentbe való bejutásáról érdeklődtek, amelyet „ők magyarellenesnek neveztek”. Majd 
arról értekezett, hogy Szijjártó Péter talán összekeverte az ülés nyílt és zárt részét, ezért beszélt ennyire kendőzetlenül 
erről. Mégis valószínűbbnek tartja, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy Magyarországon már „a látszat sem 
számít”, nem is próbálják takargatni, amit gondolnak. Végül Dan Dungaciu kitért rá, hogy Szijjártó Péter orosz 
oltóanyaggal való immunizálásának jelentősége van az Euro-atlanti együttműködés és a román-magyar kétoldalú 
kapcsolatok vonatkozásában is. Ezt öt pontban foglalta össze: 1. azt jelenti, hogy egy EU- és NATO-tagállam 
relativizálja az erőközpontokat és dacol a Nyugattal, azt közvetíti, hogy a nagyhatalmak közti különbségek nem olyan 
nagyok. 2. Szijjártó Péter orosz vakcinával való beoltása azt mutatja, hogy Magyarország és Oroszország régi 
elvtársakként együtt vannak ebben a régióban akár Ukrajnáról, akár Moldováról, akár Romániáról van szó. 3. Az 
Országgyűlés nemzetbiztonsági ülésén elhangzottakra kemény román válasz szükséges, Bukarest hallgatása és a 
probléma elodázása veszélyt jelent a regionális biztonságra. 4. Emlékeztetett, hogy amikor Antall József kijelentette: 
„15 millió magyar miniszterelnöke vagyok”, akkor erre válaszul Románia keményen lépett fel, mire a magyar 
miniszterelnök meghátrált és hozzátette: „lélekben”. Akkor Románia nem volt sem NATO- sem EU-tag, szegény 
ország volt, ma pedig „Euro-atlanti, van GDP-je, de nem tudjuk, mit kezdjünk vele”. 5. Nemrég a LARICS Románia 
erdélyi deszuverenizációjának lehetőségéről írt, de a helyzet súlyosabb, hiszen ez már zajlik – zárta sorait Dan 
Dungaciu.  

Adevărul.ro: Dan Dungaciu: Oficializarea revizionismului la Budapesta şi efectul vaccinului Sputnik asupra domnului 
Szijjártó | LARICS  
2021. április 7. (online) 
 

A Jutarnji.hr Jankovics Róbertet, a horvátországi magyar kisebbség parlamenti képviselőjét idézte a Hina 
nyomán, aki Zoran Milanovic horvát államfőnek azt üzente, kérdezze meg a magyarországi horvátokat, hogy a 
„diktátor Orbán” hogy bánik velük. A magyar nemzetiségi képviselő szerint hamisak a horvát elnök által 
megfogalmazott vádak, melyek szerint ő „Orbán pénzén vásárolt volna szavazatokat”. Jankovics hozzátette, legitim 
módon képviseli a magyar kisebbséget, hiszen 2016-ban 2731, 2020-ban pedig rekordot jelentő (a 11.237 
bejegyzettből) 2807 magyar nemzetiségű szavazó voksolt rá. A kisebbségi politikus hozzátette, hogy az üggyel 
kapcsolatos elsőfokú ítéletet másodfokon semmisnek nyilvánították. Az eljárás szerinte a választási eredmények 
relativizálására tett kísérlet volt. Jankovics kihasználta az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjon a magyar 
kormánynak és Orbánnak a földrengés sújtotta horvátországi területeknek nyújtott támogatásért. 
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Jutarnji list: Jankovics odgovorio Milanoviću: Pitajte Hrvate u Mađarskoj kako ‘diktator Orban‘ postupa s njima  
2021. április 1., Hina (online) 
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