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ÖSSZEFOGLALÓK 
 

Orbán Viktor tizenkét éves magyarországi kormányzása alatt „illiberális demokráciává” alakította át 

országát. Ha ismét ő nyer, akkor újabb négy évig nincs kilátás az „újrademokratizálódásra” – írta a Die Zeit az 

április 3-i választások kapcsán. A cikk szerint Orbán olajozott propagandagépezete már működött, amikor 

egy „jó barátja” váratlanul nagy gondot okozott neki: február 24-én az orosz hadsereg Vlagyimir Putyin 

parancsára megszállta Ukrajnát. Magyarországnak NATO- és EU-tagként pozícionálnia kellett magát, Putyin 

barátjaként Orbánnak ez egyáltalán nem érdeke. Támogatja az Oroszország elleni szankciókat, ugyanakkor a 

választási kampányban semlegesnek tetteti magát. Mintha retorikailag megpróbálná Magyarországot Svájccá 

változtatni. Tóth Viktor, kisvárdai ellenzéki jelölt egy olyan régióban indult, ahol nem sok munka van. Itt a 

munkahelyek rosszul fizetettek és ideiglenesek. Közvetlenül Budapestről finanszírozzák őket, ami azt jelenti, 

hogy az Orbán-kormány megvonhatja a pénzt azoktól az önkormányzatoktól, amelyek engedetlennek 

tűnnek vagy „rossz embereket” választanak. Ezt a múltban már többször megtette. Tóth szerint sok 

magyarnak „Stockholm-szindrómája” van, miután ilyen sokáig hatalmon volt Orbán. Tóth az ukrajnai háború 

kapcsán elmondta, hogy „lehet, hogy Ukrajna függetlensége mégsem volt olyan jó ötlet”. Ukrajnában „sok 

nemzetiség van”, köztük magyarok is. Orbán Viktor szerint „mindig szükségünk van egy elég széles és mély 

szárazföldre Magyarország és Oroszország között”. Ez ma Ukrajna – „függetlensége és életképessége 

közvetlen magyar érdek”. A cikk szerint ezek olyan üzenetek, amelyek a magyar nemzeti tudat 

mélyrétegeiben rezonálnak. Orbán minden magyar vezetőjének és védelmezőjének állítja be magát, „térre és 

időre való tekintet nélkül”. A cikk megemlítette, hogy március 15-én Lengyelország, a Csehország és 

Szlovénia kormányfője Kijevbe utazott. Orbán Viktor nem volt jelen. E három ország kormányfőivel évekig 

Brüsszel-ellenes frontot alkotott az állítólagosan betolakodó „uniós birodalom” ellen. Orbán Viktor az európai 

jobboldali populisták vezetőjeként, a migráció elleni bástyaként és a „nyugati dekadencia” elleni harcosként 

mutatkozott be. Ambíciói messze túlmutattak Magyarországon. Ungváry Krisztián történész szerint Orbán 

azért nem utazott Kijevbe, mert „ha búcsút mondana Putyinnak, akkor a saját rendszerének kellene búcsút 

mondania”. Ha elhatárolódna Putyintól, az azt jelentené, hogy eltávolodik önmagától. „El kellene vetnie azt az 

illiberális rendszert, amelyet ő maga épített. Ez lehetetlen”. A cikk szerint nemcsak a Putyin diktatúrájához 

fűződő ideológiai kapcsolatokról van szó, hanem az elmúlt években egyre szorosabbá vált gazdasági 

összefonódásokról is. Magyarország olcsóbb gázt kap Oroszországtól, amiből Orbán Viktor a múltban 

választási ajándékokat finanszírozott, és most is ezt kívánja tenni. „Ez a harmadik háború, amit átéltem” – 

mondta Orbán, amikor az orosz csapatok átlépték az ukrán határt. A másik kettő az 1999-es koszovói háború 

és a 2014-es krími háború volt. „Ez a háború is elmúlik!” – mondta Orbán. És most az a fontos, hogy 

Magyarországot átkormányozzuk ezen az időszakon. Ő, a tapasztalt államférfi volt a megfelelő ember a 

feladatra. A „stratégiai nyugalom” volt a legfőbb prioritás. Orbán nem küldene katonákat a határra, nem 

szállítana fegyvereket Ukrajnába Magyarországon keresztül, a menekülteknek segítséget kellene nyújtani, 

ezúttal igen, mert egy szomszédos országból menekülnek, nem úgy, mint a 2015-ben érkezettek. 

Magyarország mindenesetre kimaradna a háborúból. Aki az ellenzékre szavaz, az a háborúra szavaz. Orbán 

úgy tesz, mintha Magyarország semleges lenne, mintha az ország egyszerűen kimaradhatna ebből. Ezt az 

állítását propagandagépezetének masszív alkalmazásával hozza az emberek tudomására. Lehet, hogy a 

Russia Today és a Szputnyik TV be van tiltva az EU-ban, de a magyar állami média továbbra is akadálytalanul 

terjeszti mérgezett üzenetét.  

Die Zeit: Wird Ungarn jetzt die neue Schweiz?  

2022.03.31., Szerző: Ulrich Ladurner (print, 8. oldal) 

 

Orbán Viktor Budapestje, az amerikai radikális jobboldal új Eldorádója – írta a balliberális Le Monde a 

CPAC Hungary apropóján. A magyar nacionalista miniszterelnök lenyűgözi az Egyesült Államok populista és 

tradicionalista értelmiségét. Annyira, hogy a konzervatív áramlat számos, az USA-ban készült alakja a magyar 

fővárosba utazik. A vallásos jobboldal befolyásos alakja, Rod Dreher már ismeri Budapestet, hiszen a magyar 

fővárosban mélyíti el Orbán Viktor magyar miniszterelnök populista modelljéhez való hozzáállását. Néhány 

hónap alatt a fő népszerűsítőjévé vált azok között, akik elszalasztott lehetőségként tekintenek Donald Trump 
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elnökségére. Legutóbbi könyvében elítélte a nyugaton kibontakozó puha totalitarizmust, amely folyamatnak 

meglátása szerint Orbán Viktor igyekszik gátat szabni, értékeli szuverenitását, a magyarság védelmét 

Brüsszellel szemben. Dreher elismeri, Orbán keresztény identitásának védelmét, amely nem akadályozza meg 

a zsidókat abban, hogy a tolerancia szelleme által védett [Magyarországon] éljenek. Orbán úgy látja, hogy a 

muszlim bevándorlás fenyegetést jelent az európai identitásra nézve, amit Rod Dreher szintén tisztel benne. 

A cikkíró kitért a március 15-i békemenetre, ahol egy szó sem hangzott el az ukránok melletti szolidaritásról, 

a baloldalt pedig úgy mutatták be, mint a háború táborát. Az elmúlt évben sok amerikai utazott Budapestre. 

Többek között Patrick Deneen politológus professzor, Adrian Vermeule közigazgatási jog professzor. A Fox 

News rovatvezetője, Tucker Carlson is Budapestre utazott, ahol dicséretes portrét festett Orbán Viktorról és 

bevándorlás-ellenes politikájáról. Támogatta a Budapest által Soros György és a Nyílt Társadalom alapítványa 

ellen vezetett, erős antiszemitizmussal jellemezhető kampányt is. Mike Pence, Donald Trump egykori alelnöke 

is elzarándokolt a magyar fővárosba, mint sok értelmiségi, aki a populista kormányzás vagy a keresztény 

nacionalizmus újjászületésének elméleteivel van elfoglalva, szemben az LMBT közösség követeléseivel. Ez a 

kis világ rendezetlenül halad előre, elkerülhetetlen ellenségeskedésekkel és nézeteltérésekkel, de közös 

horizonttal: a politikai liberalizmus, az univerzalizmus, a szekularizmus radikális elutasításával. Az Egyesült 

Államokban ez az értelmiség rossz szemmel tekint a Republikánus Párt elitjének többségére, akit 

szabadelvűnek és háborúpártinak tartanak. Számukra Orbán hozzáállása - aki nem hajlandó fegyvert küldeni 

Ukrajnának, miközben tartózkodik attól, hogy a legcsekélyebb kritikát is megfogalmazza Vlagyimir Putyinnal 

szemben - érthető semlegesség e kis ország számára, és olyan politikát mutat, amelyet leginkább 

izolacionistának kell tekinteni. Egyetlen témakörben mutatkozik nézeteltérés köztük, az abortuszhoz való 

hozzáférés tekintetében, amit Orbán Viktor nem igyekszik korlátozni. Az ideológiai tájkép teljesen átalakul. 

„Egyes szerzők, gyakran katolikusok, megpróbálják újra definiálni a konzervativizmust, a felvilágosodás 

elutasításával, az individualizmus kritikájával, a hagyományos családra összpontosítva, a melegügy és a 

gender-kutatás ellenében, ami megfelel az Orbán által kidolgozott modellnek” – fogalmazott Denis Lacorne 

történész. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a fő intézmény, amely fogadja az amerikai utazókat. A 

magyar állam által támogatott MCC alapítványnak már 14 pontja van Magyarországon, 23 másik pedig 

Romániában és Ukrajnában, két olyan országban, ahol magyar anyanyelvű kisebbség él. Az MCC tehetség-

gondozóként működik, tanfolyamokat, kulturális és sporttevékenységeket kínálva gyerekeknek és diákoknak. 

Kicsit olyan, mint a populizmus iskolája, olyan fiatalokat formálva, amelyek készek arra, hogy nacionalista 

előírások szerint szolgálják hazájukat. A hatalmas alapítványt Orbán Balázs parlamenti és stratégiai államtitkár 

irányítja. Szerinte a baloldali egyetemekkel szemben konzervatívabb ajánlatot nyújt az MCC. Elmondta, hogy 

„Magyarország egy kis nemzet, sajátos nyelvvel és történelemmel. A tudás és az ötletek globalizálódásával 

szemben fontos, hogy magas színvonalú intézményeink legyenek elitjeink képzésére”. Tény, hogy az MCC-vel 

és a különböző magyarországi rendezvényekkel Budapest a konzervativizmus radikalizálódásának 

meghatározó reflexiós központjává vált. Kétévente tartanak demográfiai csúcstalálkozót, amelyen az európai 

és amerikai jobb- és szélsőjobb képviselői vesznek részt. De az MCC ügyel arra, hogy ne csak 

ultrakonzervatívokat hívjon meg. Peter Boghossian filozófus, az Egyesült Államok vitatott alakja, aki hevesen 

ellenzi woke kultúrát, „ateista liberálisként” írja le magát. A kormánypolitika kedvezőtlen megítélése a mai 

Magyarországon csak a rangos vendégeknek adott kiváltság, a sajtónak nem. Az újságírókat a Pegasus 

kémprogram követte nyomon, a közszolgálati televízió azonban kénytelen támogatni a miniszterelnököt. Az 

MCC nem az egyetlen intézmény, amely Budapesten fogadja az amerikaiakat. Rod Drehert a 2013-ban 

alapított Danube Institute nevű agytröszt is meghívta.  

Le Monde: Le Budapest de Viktor Orban, nouvel eldorado de la droite radicale américaine  

2022.03.31., Szerző: Marc-Olivier Bherer (online) 

 

A liberális SME nyomtatott kiadásában megjelent véleménycikk szerint Mohács mindannyiunkat arra 

tanított, hogy bizonyos történelmi vereségek az identitásunk megértése szempontjából ugyanolyan 

jelentőséggel bírnak, mint a győzelmek. Orbán Viktor – akinek a kormánya fel akarja újítani a mohácsi 

nemzeti emlékművet és azt egy összeurópai kongresszusi központtá szeretné változtatni – elfelejti ezeket az 

eseményeket. Elfelejtette, hogy a magyarok nem egyedül élnek Európában, hogy azok a valódi barátaik, akik 

ötszáz évvel ezelőtt segítettek védeni a Magyar Királyságot annak ellenére, hogy azt is mondhatták volna – 



Nemzetpolitikai Szemle  4 

 

   

ugyanúgy ahogyan ma Orbán az ukrajnai orosz háborúról – hogy ez nem érinti őket, ez nem az ő háborújuk. 

Orbán és néhány szlovák politikus azt állítja, hogy az ukrajnai háború az ukránok Oroszország elleni háborúja, 

hogy az Európában zajló háború nem a mi háborúnk. Nem hajlandó foglalkozni annak létrejöttével, az orosz 

támadással, csak a következményeivel, a menekülteknek nyújtott segítséggel, de azt is csak úgy, hogy ez ne 

veszélyeztesse a gáz árainkat. A szerző szerint azonban az Európában zajló összes háború a mi háborúnk. 

Orbán arról szóló hazugsága, hogy ő, Putyin szolgája Közép-Európában, képes megvédeni Kárpátalját és a 

Felvidéket a háborútól, ugyanolyan szégyentelen, mint a szlovák állam háborús propagandája. Tiso szintén 

azt állította, hogy Szlovákiát megvédte a háborútól és annak következményeitől. De milyen áron? Mi az ára 

Orbán Viktor árulásának? Mennyi halott mariupoli gyermek a jó ár az olcsó teli tartályért a MOL-nál Mohács 

irányába? – tette fel a kérdést a szerző. Orbán Viktor Európa közepén a félelem és a fenyegetés skanzenét 

hozta létre. Évek óta manipulálja a hősies magyar és a „mi közös történelmünket”. Az ukrajnai orosz háború 

csak a kezdet lehet és a magyarok egy másodpercig sem hihetik, hogy egy nagyobb konfliktus esetén a 

„kínai Szerbiával” kimaradnak, a történelem árnyékában megvárják, amíg az átmegy.  

SME: Nech Orbán myslí na bitku pri Moháci (V4)  

2022.03.31., Szerző: Michal Havran (print, 11. oldal) 

 

Az El País különleges tudósítója számolt be a választás előtti hét magyarországi eseményeiről. A 

szerző úgy fogalmazott, hogy Magyarország el van merülve a választási kampányban, melyben évek óta 

először az ellenzék esélyt látott Orbán hatalmának megdöntésére, mikor Oroszország megszállta Ukrajnát. Az 

elemzők először úgy vélték, hogy az orosz agresszió sokba kerül majd a magyar szélsőjobb vezetőjének, akit 

a Kreml szövetségeseként tartanak számon. A szerző szerint azonban jelenleg valószínűtlennek tűnik, hogy a 

határ túloldalán folyó háború befolyásolná a magyar választási eredményeket. A cikk idézte Márki-Zay Péter 

kijelentését, melyet külföldi sajtóorgánumoknak tett múlt csütörtökön: „Orbán Putyin bábja és az EU és a 

NATO árulója”. A hat ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje ugyanakkor hozzátette: „De nagyon 

pragmatikus. Mindig szem előtt tartja a közvéleményt, és egyik napról a másikra véleményt tud változtatni”. 

A cikk kitért arra, hogy az elmúlt 12 évben Orbán 11 alkalommal találkozott Putyinnal, legutóbb február 2-án, 

amikor elmondása szerint azért látogatott a Kremlbe, hogy a földgázszállítási szerződés kibővítéséről 

tárgyaljon. A cikk arról is írt, hogy az elmúlt években problematikus volt Magyarország Ukrajnához fűződő 

viszonya, melynek NATO-tagságát évek óta blokkolja arra hivatkozva, hogy az ukrán oktatási rendszerben 

végrehajtott változásokat negatívan érintik az ott élő 150 ezres magyar kisebbséget. Az orosz inváziót 

követő első hetek kommunikációs káosza után azonban Orbán kezébe vette a gyeplőt, és elítélte az orosz 

támadását, illetve megszavazta a szankciós csomagokat az energiaimport kivételével. Hozzájárult a NATO-

csapatok megerősítéséhez, de nem engedte át az Ukrajnának szánt fegyvereket a területén. Országán belül 

Orbán úgy aposztrofálja magát, mint a béke és a stabilitás, illetve az olcsó energia egyetlen garanciáját. Az 

ellenzéket pedig úgy állítja be, mint egy maroknyi felelőtlent, akik háborúba akarják sodorni Magyarországot. 

Virág Andrea (Republikon Intézet) szerint a magyar kormány nem támogathatta tovább Oroszországot, mert 

az rosszul vette volna ki magát mind a magyar lakosság, mind az EU irányába. Hozzátette: elítélte ugyan az 

orosz agressziót, de nem szólalt fel Moszkva ellen és Kijev mellett, mert azzal megtagadta volna az elmúlt 

évek keleti nyitásra épülő külpolitikáját. Az elemző szerint a módszer működik, a háborúnak ugyanis 

semmilyen hatása nem lett sem a párt támogatására, sem a szavazók viselkedésére. 

El País: Los vínculos con Putin no lastran a Orbán  

2022.03.30., Szerző: Gloria Rodríguez-Pina (print, 9. oldal) 

 

Andrej Babis (volt cseh miniszterelnök) nem látogatja meg Orbán Viktor magyar kormányfőt, az 

egészségi állapota ugyanis ezt nem teszi számára lehetővé. Nem tudja tehát viszonozni a magyar 

miniszterelnöknek – akivel jó kapcsolatokat tart fenn – a választások előtti támogatását. A volt cseh 

kormányfő ezt kedden a RádioImpuls műsorában mondta. Babis értékelte Magyarország hozzáállását az 

Ukrajna elleni orosz agresszióhoz is. „Magyarország egyetértett az összes szankcióval. Amennyiben valaki 

nem értett egyet az energia behozatal tiltásával, akkor ez a Nord Streambe beruházó Németország volt” – 

fogalmazott Babis, aki szerint Magyarország nem blokkolta az Európai Unió és az Észak-atlanti Szövetség 

lépéseit. „Az a saját döntésük, hogy Magyarország nem akar fegyvereket osztogatni. Választások előtt 
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vannak, Ukrajnában nagyszámú magyar kisebbség él, tehát specifikus kapcsolatról van szó, de 

Magyarország biztosan nem blokkolta sem az EU, sem a NATO döntését” – idézte a volt cseh kormányfőt a 

Mladá fronta Dnes online kiadásában megjelent cikk. 

idnes.cz: Orbánovi návštěvu Babiš neoplatí. Místo cestování zamíří opět do IKEM 

2022.03.29., Szerző: Kateřina Šindelářová (online) 

 

Történelmi szempontból Ukrajna és Magyarország politikai kapcsolatait többféleképpen lehet 

nevezni. A szomszédság sok évszázadon át egészen a 20. századig nem okozott sok gondot. Az emberiség 

20. század óta tartó globális tragédiái azonban megváltoztatták a „béke” állapotát. A magyarországi uralkodó 

elitet a túlzott ambíció, a szánalmas populizmus és a vereségek jellemezték – fogalmazott a Day.kyiv.ua cikke, 

felidézve az első és a második világháború eseményeit. Az elmúlt években – különösen Orbán Viktor 

magyarországi elnöksége idején – érezhető volt a Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszeréhez való közeledés. 

E "barátság" egyik következménye az Ukrajnával kialakult politikai-konfliktusos viszály volt, amely időről 

időre, mintegy utasításra, a kétoldalú kapcsolatok terében merült fel. Ám az ukrán-magyar kapcsolatokban 

hivatalos szinten kialakult konfliktushelyzetek nyilvánvaló mesterségessége ellenére a tények a két ország 

szoros együttműködését mutatják a mindennapi társadalmi-politikai, gazdasági és kulturális élet számos 

területén. Az Oroszország által kirobbantott háború nyomán Budapest nagyszabású humanitárius 

segélymissziót indított, és jóváhagyta az ukrajnai menekültek befogadását célzó programot. Meglepőek 

ugyanakkor Budapest lépései Ukrajna európai támogatásának hátterében. Magyarország nem támogatja a 

gazdasági szankciókat az energia területén Oroszországgal szemben az agresszor országtól való állítólagos 

függése miatt, miközben más, szintén függő országok hajlandóak lemondani arról. Meghökkentő a hadi 

segély Magyarország területén keresztül történő tranzitjának megtagadása is, különösen, hogy a szomszédos 

Románia, Szlovákia ugyanolyan „komfortzónában” van, mint Magyarország. A kijelentések, amelyek szerint az 

Ukrajnának szállított fegyverekkel a kárpátaljai magyarokra lőhetnek, még a magyarok sem értik. Az 

Oroszország által, Ukrajna civil lakossága ellen alkalmazott pusztító fegyverek nem válogatnak az ukránok, 

magyarok, szlovákok vagy oroszok között, hanem kivétel nélkül mindenki életét veszélyeztetik. A magyar 

hatóságoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy Ukrajna megsegítésével az ukrajnai magyar kisebbség 

tagjait mentik meg. Hiszen Budapest „óvatossága” meglehetősen furcsán fest a lengyel, szlovák és cseh 

kormány döntő álláspontjának hátterében, ami végül a visegrádi négyek partnereivel való kapcsolatok 

megromlásához vezethet. A minap ez már megtörtént: Jana Cernochová, Csehország védelmi minisztere 

megtagadta, hogy Magyarország Ukrajna megsegítésével kapcsolatos álláspontja miatt Budapestre 

látogasson a csoport országainak hivatalos miniszteri találkozójára. Akkor miért van szükség „furcsának” 

tűnni Ukrajna ilyen páneurópai támogatásának hátterében? Ez ugyanis nem jelent pluszt az uniós egység 

kilátásai szempontjából. A Kreml szintén nem veszi majd ezt figyelembe, mert a tapasztalatok szerint 

Moszkva elsősorban azokat támadja meg, akiket a legközelebbinek tart. Amikor a magyar kormány, egyrészt, 

valóban fontos humanitárius segélyeket küld, és nyitott szívvel fogadja be az ukrán menekülteket, ami 

óhatatlanul őszinte hálát vált ki az ukránokból, még disszonánsabbnak tűnnek a magyar tisztviselői 

nyilatkozatok a fegyverek biztosításának hiányáról, a légtér bezárásának támogatásáról, az orosz energiáról 

való lemondás megtagadásáról. Hiszen, ha továbbra is ellenzik ezeket az intézkedéseket, akkor a menekültek 

száma csak egyre növekedni fog, a háború költségeivel egyetemben Magyarország számára. Azzal, hogy 

segít Ukrajnának megállítani az offenzívát, Magyarország csökkenti ezt az árat, mivel csökken a 

menekültáradat is. A cikk emlékeztetett arra, hogy az ukrán fegyveres erőkben harcoló magyar közösség 

képviselőinek támogatásra, fegyverekre és védőfelszerelésekre van szükségük, illetve az ukrán légtér 

lezárásához. Ennek megtagadása természetesen nem von le az egyéb humanitárius segítségnyújtás és a 

menekültek befogadásának fontosságából, de számos kérdést vet fel. A nemzetközi biztonság szabályainak 

összeomlása megváltoztatja a nemzetközi kapcsolatok szabályait. A világ minden országa újrapozícionálja 

magát. Még Németország, valamint más "szkeptikusok", és a hagyományosan semleges országok, mint 

például Svájc is, segítik Ukrajnát, akár fegyverekkel is. Jó lenne, ha a magyar illetékesek átgondolnák 

álláspontjukat Ukrajna megsegítésével kapcsolatban, ha nem katonai felszereléssel, akkor legalább 

védőfelszereléssel. A modern demokrácia, amely az Európai Unió kollektív képe, a támogatás és a tárgyalás 

képessége, különösen kritikus helyzetekben. Az pedig, hogy Magyarország Putyin Oroszországának szatellit 
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állama az Európai Unióban, az idő megmutatja. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig teljesen jogosan és 

nyíltan kérdezte a magyaroktól – kinek az oldalán állnak? 

Deny: Війна як спосіб перевірки партнерства 

2022.03.29., Szerző: Marian Tokar (online) 

 

A Magyar Királyságra 1920-ban rákényszerített trianoni békeszerződés a mai napig nemzeti trauma. 

Az első világháború kirobbanásának minden bizonnyal nem a magyarok voltak a fő bűnösei, de az antanthoz 

tartozó nyugati demokráciák őket büntették a legszigorúbban. Magyarországot megfosztották 

önrendelkezési jogától és Magyarország elvesztette területének csaknem kétharmadát és ugyanannyi 

lakosságát, köztük 3,3 millió magyart, akik hirtelen hazájukon kívül kerültek. Orbán Viktor kormánya többek 

között a Kárpátalján élő magyar kisebbséggel szembeni kijevi nyelvpolitika miatt eddig blokkolta Ukrajna 

együttműködését a NATO-val, ezért ma nyíltan felszólal ennek az országnak az észak-atlanti szövetséghez 

való jövőbeni csatlakozása ellen - többek véleménye szerint ez háborúhoz vezethet a NATO és Oroszország 

között. A magyar energiapolitika viszont a Gazprommal kötött hosszú távú szerződésekre épül. Ez a döntés 

egyelőre lehetővé tette a magyarországi háztartások és ipar megóvását az Európában több mint egy éve 

tapasztalható óriási áremelkedéstől. De másrészt ez egy komoly Oroszországtól való függést eredményez. A 

Századvég március 9-én közzétett közvélemény-kutatása szerint kevesebb, mint egy hónappal a közelgő 

parlamenti választások előtt a magyarok 66 százaléka azon a véleményen van, hogy a jelenlegi kormányfő 

olyan politikus, „aki a leghatékonyabban tudja garantálni Magyarország biztonságát az orosz-ukrán 

konfliktus idején". 

Do Rzeczy: Przyjaciele Rosji 

2022.03.28., Szerző: Olivier Bault (print, 10. oldal) 

 

A Denník N Huncík Péter pszichiáterrel és íróval készített interjút, amelyben Magyarországról is szót 

ejtettek. Huncík elmondta, hogy már néhány éve attól fél, hogy Orbán Viktor moszkvai látogatásai nemcsak a 

Paksi atomerőműről, a gázról és az olajról szólnak. Putyin az egyetlen olyan nagyhatalmi vezető, aki hisz 

abban, hogy a határokat meg lehet változtatni. Pontosan ezt erősítette most meg az Ukrajna elleni 

támadással és azzal, hogy úgy beszél róla, mint egy nem létező országról, amelynek nincsenek egyértelmű 

határai. „A félelmem abból ered, hogy abban az esetben, ha Ukrajnát elfoglalják az oroszok, az orosz elnök 

abból a célból, hogy a saját igazát bebizonyítsa, Kárpátalja pici területét akár hajlandó is lehet átadni a 

hatszázezer négyzetkilométeres Ukrajnából. Esetleg még a románoknak és a lengyeleknek is juttat belőle, és 

ezzel bebizonyítja, hogy Ukrajna egy nem létező állam. Teleki Pál búcsúlevele jutott eszembe, aki 1941-ben, 

amikor a magyar kormány Vajdaság megszállásáról döntött, azt írta, mielőtt öngyilkos lett, a gazemberek 

mellé álltunk, hullarablók leszünk. Amikor Magyarországon minden Trianon revíziójáról szólt, Teleki 

felismerte, hogy ezt megtenni ellenkezik minden emberi, morális törvénnyel. Nem szabad egy országot 

szétveretni és szétszaggatni” – hangsúlyozta Huncík, majd később hozzátette, hogy „nem tudom elfogadni, 

ha valaki most azért nem ítéli el Putyint, hogy ha megnyerné a háborút, ne haragudjon rá.” Az interjúalany 

kérdésre válaszolva elmondta, hogy nagyon intenzíven figyelemmel kíséri a magyar kormány és a magyar 

média viselkedését. Időről időre nagyon éles ellentét jelenik meg a kettő között ebben a kérdésben is. 

Néhány évvel ezelőtt Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője nekiment Martonyi János akkori 

külügyminiszternek, aki egy romániai konferencián arról beszélt, hogy a határok megváltoztathatatlanok. 

Bencsik azt írta, hogy Magyarországot már nem képviselheti ilyen kompromisszumos külügyminiszter. 

„Tudom, hogy a kormány részéről nincs ilyen hivatalos politika. Én is részt vettem viszont félhivatalos 

beszélgetéseken, ahol egy bizonyos idő után felmerült, hogy hol is éltek ti, és ha egyszer úgy alakulna, 

hogyan is nézne ki az etnikai határ? Úgy érzem, ez a gondolkodás máig megvan. Őszinte leszek, ha ránézek a 

térképre, és látom Kolozsvárt, Marosvásárhelyet, belőlem is néha előtör a pszichoirredenta. Európai és 

amerikai részről sem hangzott el máig egyetlen olyan nyilatkozat sem, amely ezt a kérdést helyrehozta 

volna.” Huncík nem tud elképzelni más megoldást, mint a határok megszűnését és az Európai Uniót, de jó lett 

volna szerinte, ha „ez a szimbolikus irány is megjelent volna”. Jó lett volna, ha az EU foglalkozott volna etnikai 

kérdésekkel is. „A közösségi jogokkal kapcsolatban mindent elutasítottak. Ennek is a következménye, hogy 

néhányan úgy gondolják, ez a kérdés nincs lezárva.” Később Huncík azt mondta, az eddigi hírekből úgy tűnik, 
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az oroszbarátságnak tulajdonképpen semmilyen hatása nem volt Orbán Viktor és a Fidesz népszerűségére. 

„Hiába vártuk néhányan, hogy emiatt összeomolhat a kormány, ez nem történt meg. Nagyon mélyen magába 

kell néznie a magyar társadalomnak” – mondta, majd hozzátette, hogy Orbán Viktor azt is mondja, mi 

valójában egy ázsiai nép vagyunk, Kelet felé kell orientálódnunk, és a magyarokat nem a demokrácia, hanem 

a kemény kéz fogja megmenteni. Orbán nagyon jó ismerője a népléleknek, és a csapata nagyon jól fel tudja 

térképezni a helyzetet. „Mi a liberális barátainkkal hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Budapestről nézve 

teljesen más az ország, mint vidékről”. „A felelősség kérdése abban vetődik fel, a vezetőnek mindig mennie 

kell-e a nép óhajai után, vagy neki kell megadnia az alaphangot. Orbánnál az első verzió az érvényes” – 

szögezte le Huncík, majd azt mondta, kisebbségi szempontból probléma az is, hogy az Orbán ellenzékének 

számító hattagú koalícióban senkit nem látni, akit érdekelne a kisebbségek helyzete. „Ez nagyon 

kiábrándulttá és szkeptikussá tesz: vagy a diktatorikus jeleket felmutató Orbán-kormány irányítja a helyzetet, 

vagy egy olyan kormány kerül hatalomra, amelyről nem tudom elképzelni, mit fog csinálni. Egyik sem jó, 

ezért kénytelen vagyok az európai magatartást és identitást felvenni – ami Európának jó, azzal talán én is 

könnyebben elélek”.  

Denník N: Psychiater Péter Hunčík: Situácia je kritická, dosťbolovlažnosti  

2022.03.28., Szerző: Zoltán Szalay (online) 

 

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az orosz médiának adott interjú során azt nyilatkozta, minden 

szomszédos országgal a nyelv- és a történelem kölcsönös tiszteletéről szóló megállapodás aláírását javasolja. 

Az ukrán vezető megerősítette, hogy érdekelt egy ilyen megállapodás megkötésében Oroszországgal, 

Magyarországgal, Lengyelországgal és Romániával, mivel Ukrajna sok kisebbséggel, nemzetiséggel 

rendelkezik, és ez a megállapodás elegendő lesz bizonyos nyelvek tiszteletben tartásához az országban. 

Hozzátette, hogy az orosz nyelv kérdését az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon fogják megvitatni. 

Unian hírügynökség: Зеленський пропонує підписати договір про дзеркальну повагу до мов із 

країнами-сусідами  

2022.03.27., Szerző: Violeta Orlova (online) 

 

„Amit az ukránok kérnek, az nem más, mint az a követelés, hogy teljesen állítsuk le a magyar 

gazdaságot, veszítsük el újra az összes évnyi fejlődést, és hogy a magyar gazdasági eredmények a 8-10 évvel 

ezelőtti szintre süllyedjenek” – mondta Orbán a Kossuth Rádióban. Hozzátette: mindent megtesz az ukránok 

megsegítéséért, mert megtámadták őket, az ukrajnai magyar kisebbség jogaival kapcsolatos magyar-ukrán 

viták pedig másodlagos jelentőségűek egy ilyen helyzetben. „Megteszünk minden tőlünk telhetőt, de nem 

követelhetik meg, hogy elpusztítsuk magunkat értük” - tette hozzá a miniszterelnök. 

WPolityce.pl: Orban odpowiada na apel Kijowa: To, o co proszą Ukraińcy, to nic innego jak postulat, byśmy 

całkowicie zatrzymali węgierską gospodarkę  

2022.03.27., Szerző: Zespół wPolityce.pl (online) 

 

A Die Tageszeitungban korábban megjelent „Amikor Orbán a tükörbe néz, Putyint látja” című cikk 

már az online felületen is olvasható. Alig néhány héttel ezelőtt a Migration Aid nevű szervezetet még 

ellenséges szervezetnek tekintette a magyar kormány. Egy törvény 85 százalékos adót vetett ki a 

menekültsegélyezésre fordított adományokra. Most, szinte egyik napról a másikra megváltozott a diskurzus. 

A kormány már nem „gazdasági migránsokról” beszél, mint a 2015-ös menekültválság idején, hanem 

„menekültekről” – mondta Siewert András, a Migration Aid vezetője. Siewert néhány nappal ezelőtt 

megdöbbenve hallotta, hogy egy államtitkár dicsérte a szervezete munkáját. A cikk szerint Orbán Viktor 

miniszterelnök az Ukrajnával szembeni orosz agresszió miatt került szorult helyzetbe. Az Európai Unióban 

Orbán Viktor Putyin „legjobb barátja”. „Néhány nappal Ukrajna lerohanása előtt Moszkvában járt, és öt órán 

keresztül beszélt Putyinnal. Hivatalosan a gáz áráról” – mondta Ungváry Krisztián történész, aki nem tudja 

elképzelni, hogy a közelgő háború nem volt téma. A cikk megjegyezte, hogy Európában nincs olyan ország, 

amely jobban függne az orosz gáztól, mint Magyarország, ahol különleges szerepet kap a Nemzetközi 

Beruházási Bank (IIB): Csehország és Románia már lemondott a bankban lévő részvényeiről az ukrajnai 

invázió után. Az ellenzék azt követeli, hogy Magyarország is tegye ugyanezt. „Nincs értelme, hogy egy KGB-
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módszerekkel működő, banknak álcázott kémhálózatot tartsunk fenn” – mondta Csárdi Antal, az LMP 

országgyűlési képviselője néhány nappal ezelőtt. A médiabeszámolókból is kiderül, hogy Orbán hol áll: 

Ukrajna a felelős a konfliktusért – sugallják. Egy államhoz közel álló műsorszolgáltató még azzal is 

megvádolta az Ukrajna-szimpatizánsokat, hogy „hazaárulók”. Szélsőjobboldali körök még azt a lehetőséget is 

megszellőztették, hogy a szomszédos ország felbomlása esetén az egykor Magyarországhoz tartozó 

Kárpátalja visszacsatolható lenne az ország területéhez. A felmérések szerint Orbán választóinak negyede 

Putyin „csodálója”, ugyanakkor legalább 46 százalékuk szimpatizál Ukrajnával. Orbán Viktor támogatta ugyan 

az Oroszország elleni uniós szankciókat, de az energiaszektor elleni szankciók olyan vörös vonalat jelentenek, 

amelynek átlépése esetén megvétózza azokat. A korrupció kérdését szinte teljesen elhallgatták a 

kampányban – panaszolta Nagy Gabriella, a Transparency International munkatársa. A korrupció különösen 

fájó pont Orbán Viktor számára. „Azt látjuk, hogy az Oroszországgal és Kínával kötött közbeszerzési 

szerződések rendkívül túlárazottnak bizonyulnak” – mondta Nagy. „Magyarország nem tartja be a 

közbeszerzésekre vonatkozó uniós szabályokat”. Orbán Viktor hatalomra kerülése óta először fordul elő, 

hogy a választások kimenetele bizonytalan. A hat fő ellenzéki párt szövetséget kötött, és közös csúcsjelöltet 

állított. Márki-Zay Péter közgazdász, katolikus és hétgyermekes családapa elég konzervatív ahhoz, hogy 

meggyőzze azokat az ingadozó szavazókat, akiknek elegük van Orbán tekintélyelvű vezetéséből, de nem 

akarnak balra tolódni. Ezért a kormány kampányának célja, hogy lejárassa őt, és Gyurcsány Ferenc korábbi 

szociáldemokrata miniszterelnök bábjának állítsa be. A Fidesznek nincs választási programja, minden az 

ellenzék lejáratására irányul. Orbán egyetlen szlogenje: „Előre megyünk, nem hátra”. Orbán Viktor nem 

hajlandó televíziós vitára sem az ellenzéki jelölttel. A szinte teljesen ellenőrzött médiatérben az ellenzék 

általában csak karikatúraszerűen jelenik meg. Alig vannak megbízható közvélemény-kutatások. Nehéz 

megítélni, hogy az ukrajnai háború árt-e Orbánnak, mint „Putyin barátjának”, vagy segít a kormánynak, mert 

válság idején az emberek inkább az ismerőset választják, mint a bizonytalant. Orbán Viktor tizenkét évnyi 

kormányzása alatt több mint 300 alkalommal változtatta meg a választási törvényt – mesélte Ungváry 

Krisztián történész: „magára szabta a törvényt”. Így a szavazatok kevesebb mint 50 százalékával is el lehet 

nyerni a képviselők kétharmadát. 

Die Tageszeitung: Wahl in Ungarn: Putin ist Orbáns Spiegelbild - taz.de  

2022.03.27., Szerző: Ralf Leonhard (online) 

 

A Lidové noviny nyomtatott kiadásában megjelent cikkben beszámolt Volodimir Zelenszkij (ukrán 

elnök) európai uniós csúcstalálkozón a miniszterelnököknek mondott videó üzenetéről, amely során röviden 

minden országra kitért. Egy esetben azonban hosszabban beszélt: „Magyarország, itt meg szeretnék állni és 

őszinte akarok lenni. Egyszer s mindenkorra el kell döntenetek, hogy kivel vagytok” – jelentette ki Zelenszkij, 

majd rácsodálkozott arra, hogy a budapesti kormány hosszú ideje szoros kapcsolatokat tart fenn 

Oroszországgal. Zelenszkij hagyományosan érzelmekkel teli beszédében emlékeztetett a budapesti útjára, 

ahová szavai szerint a családjával látogatott el. A cikk szerint Magyarország eddig az Oroszországgal való 

kapcsolatában a saját útját járta, a két ország főleg az energetika területén van együttműködés. A jelenlegi 

orosz invázió során Magyarország Lengyelország után az ukrán menekültek egyik fő célországa lett. A 

budapesti kormány egyúttal elutasította, hogy magyar területen fegyvereket lehessen szállítani Ukrajna 

megsegítésére. Magyarország és Ukrajna között már régóta nézetkülönbség van a nyugat-ukrajnai magyar 

kisebbség helyzetét illetően. 

Lidové noviny: Viktore, podívej se na Mariupol  

2022.03.26., Szerző: Robert Schuster (print, 6. oldal) 

 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök este az Európai Tanácshoz intézett videóüzenetének egyik 

legemlékezetesebb momentumaként Orbán Viktor miniszterelnököt arra szólította, tegye egyértelművé 

álláspontját az Ukrajna elleni orosz invázióval kapcsolatban – írta a The Guardian. Zelenszkij megköszönte az 

európai országok által Oroszországra kivetett szankciókat, bár hozzátette, hogy ezek „kicsit elkéstek”, és az 

egyes országoktól kapott segítséget sorra véve Magyarországhoz érve kijelentette: „el kell döntenetek, hogy 

kivel vagytok”, és a budapesti Duna-parti holokauszt-emlékműre utalva vont párhuzamot 

Magyarország„tragikus történelme”, illetve Mariupol orosz ostroma között. A The Guardian hozzátette: 
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Magyarország nem csatlakozott az Ukrajnát fegyverekkel is segítő EU-tagállamokhoz, és nem engedi a 

fegyverszállítmányok áthaladását sem az ország területén, mivel ez a kormány szerint ez veszélyeztethetné a 

kárpátaljai magyar kisebbséget. A lap idézte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért 

felelős államtitkár válaszközleményét, melyben elutasította az ukrán elnök fegyverszállításokra, illetve az 

orosz energiaimport betiltására vonatkozó követeléseit, arra hivatkozva, hogy ezek ellentétesek lennének 

Magyarország érdekeivel. Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt közleményben reagált Zelenszkij 

szavaira, ebben azt írta, Orbán Viktor „szégyent hozott Magyarországra”, és elszigetelődött (...) elveszítette 

szövetségeseit”, illetve, hogy Orbánra „Putyin utolsó csatlósaként tekintenek az EU-ban és a NATO-ban” – 

idézte a The Guardian.  

The Guardian: ‘Decide who you are with’, Ukrainian leader tells Viktor Orbán | Ukraine  

2022.03.25., Szerző: Jennifer Rankin (online) 

 

Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon felhívását, hogy 

Magyarország is segítse fegyverekkel Ukrajnát, és járuljon hozzá a jelenleginél keményebb szankciók 

bevezetéséhez, arra hivatkozva, hogy ez ellentétes lenne Magyarország érdekeivel – számolt be róla Kovács 

Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár közleményét idézve aktuális 

hírfolyamában weboldalán a BBC. A magyar kormányfő kijelentette, Magyarország ki akar maradni az 

ukrajnai háborúból, és álláspontja szerint a fegyverszállítások a kárpátaljai magyar kisebbséget 

veszélyeztethetnék. A BBC hozzátette: a NATO-tag Magyarország elutasította, hogy katonai segítséget 

nyújtson, vagy a területén keresztül engedjen át ilyen segítséget Ukrajnának, de mindeközben több mint 

félmillió ukrán menekültet fogadott be, Orbán Viktor pedig baráti kapcsolatokat ápolt Vlagyimir Putyin orosz 

elnökkel. 

BBC.com: Hungary PM rejects Zelensky appeal for weapons and sanctions  

2022.03.25., Szerző: n.a. (online) 

 

Szergej Fedorov, az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézetének vezető kutatója kommentálta 

a Szputnyik rádióban Szijjártó Péter, a magyar külügyminisztérium vezetőjének kijelentését arról, hogy 

Magyarország nem engedélyezi területén keresztül a fegyverszállítást Kijevnek. Budapest válasza teljesen 

törvényszerű, mert, egyrészt, nehéz viszonyban van az EU vezetésével, Orbánt ott minden szempontból 

kritizálták. Ráadásul nézeteltérései vannak az EU-val az orosz gázimport kapcsán is. Magyarország hosszú 

távú szállítási szerződést kötött, és nem készül csökkenteni az orosz gázimportot, azaz ütközik az EU közös 

álláspontjával az ukrán válság tükrében – mondta Fedorov. Hozzátette továbbá, hogy Magyarországnak 

bonyolult a viszonya Ukrajnával. Az ország nyugati részén élnek magyarok, akik egyáltalán nem elégedettek 

az ukrán hatóságok nemzeti kisebbségekkel, többek között a magyarokkal szembeni politikájával. Mindezek 

miatt Magyarország ilyen álláspontra helyezkedett. A magyarok nem fogják elrontani kapcsolataikat 

Oroszországgal, és nem fognak a kollektív Nyugatnak kedvezve, amelyhez kétségtelenül Magyarország is 

tartozik, Zelenszkij kedvében járni, kéréseit teljesíteni, mivel ez egyértelmű mínuszba fordulna Magyarország 

számára – összegezte a szakértő. 

Ria Novosztyi hírügynökség: Эксперт: Венгрия не будет портить отношения с РФ и "ублажать" 

Зеленского 

2022.03.25., Szerző: n.a. (online) 

 

Ilja Kiva, az ukrán Legfelsőbb Tanács egykori képviselője a Telegramon közzétette a TVP1 lengyel 

tévécsatorna adásában megjelentetett, Ukrajna felosztását ábrázoló térképet, hangsúlyozva, hogy ez a 

gesztus a Nyugat készségére utal a volt szovjet köztársaság határainak megváltoztatására. Az általa közzétett 

képen Ukrajna Lemberg, Ivano-Frankivszk, Voliny, Rivne és Ternopil régióit Lengyelország részeként jelölték 

meg. A térkép összeállítói a Csernyivci régiót Romániához, Kárpátalját pedig Magyarországhoz csatolták.   

Izvesztyija: Экс-депутат рады Кива показал карту раздела Украины другими странами  

2022.03.25., Szerző: n.a. (online) 
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Orbán Viktor egy 2016-os látogatás során még a Lengyelország és Magyarország közti „mély 

bizalomról” beszélt. Most azonban a lengyel-magyar barátság napja alkalmából évente megrendezett 

találkozó elmaradt – olvasható a Frankfurter Allgemeine Zeitung online felületén a korábban megjelent cikk. 

A cikk az azonnali.hu online portálra hivatkozva közölte, hogy Áder János testőre nem kapott engedélyt arra, 

hogy fegyveresen lépjen be Lengyelországba. A cikk szerint a magyar hírportál meg nem nevezett forrásokat 

idézett, amelyek szerint Duda az ismert „oroszbarát magyar álláspont” miatt nem akart Áderrel együtt 

megjelenni. A hétvégén azonban Varsóból helyesbítés érkezett a halasztás okát illetően: „Miközben az 

ukránok hősies küzdelmet folytatnak elcsatolt hazájukért, nem alkalmas az idő a vidám ünneplésre”. A cikk 

szerint az előzmények nem hagynak kétséget afelől, hogy a járványra való hivatkozás a „diplomáciai 

betegség” tipikus esete. A cikk megjegyezte, hogy a budapesti kormány hozzáállása az orosz agressziós 

háborúhoz teljesen ellentétes a varsói kormány álláspontjával. Orbán szerencsétlenségnek nevezi a háborút, 

de nehezen nevezi meg az elkövetőt, nemhogy bírálja Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Másfelől Közép-

Európáról, mint „a világ nagyhatalmainak sakktáblájáról” beszélt. Orbán legfőbb irányelve, hogy a 

magyarokat nem szabad veszélybe sodorni. Orbán azonban minden uniós és NATO-döntést támogatott. 

Nem ellenezte azt sem, hogy az EU finanszírozza a fegyverszállításokat, csak azok nem mehetnek át 

Magyarországon. A cikk szerint az orosz propaganda jól tudja, hogy ez az EU-n belüli megosztottság 

potenciális forrása. Ezt mutatja a Regnum című orosz újság cikke, amely szerint a Beregszászi járásban 

népszavazást készítenek elő a Magyarországhoz való csatlakozásról. Ezt a beregszászi magyar kisebbség 

képviselői és a magyar kormány is elutasították. A cikk szerzője a kémkedésért elítélt Kovács Béla, volt 

magyar európai parlamenti képviselő, becenevén „KGBéla”, aki az Index internetes portál szerint jelenleg 

Moszkvában él és dolgozik. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Ukraine-Krieg entzweit Ungarn und Polen wegen Russland-Verhältnis  

2022.03.24., Szerző: Gerhard Gnauck, Stephan Löwenstein (online) 

 

Bár Magyarország csatlakozott az Oroszország elleni uniós szankciókhoz, Orbán Viktor 

miniszterelnök mindent megtesz annak érdekében, hogy megőrizze Európa egyik legoroszbarátabb 

vezetőjének hírnevét. A magyar kormányfő néhány nappal a NATO-csúcs előtt azt nyilatkozta, ellenzi az 

Ukrajna feletti repüléstilalmi övezet létrehozását, a szövetség békefenntartó erőinek Ukrajnába való küldését, 

valamint az európai országok orosz gázszállítására vonatkozó embargó bevezetését, mivel az elviselhetetlen 

terhet róna Magyarországra. Miközben Orbán ezt a kijelentést tette, Oroszország ukrajnai barbár 

cselekedetei következtében civilek ezrei – gyerekek, nők, idősek – haltak meg. Az orosz légierő és tüzérség 

hamuvá tette Mariupolt, Harkovot, Volnovahát és más ukrán városokat és falvakat. Orbán cinikus 

magatartásnak több oka is van: a hatalmon maradás vágya, az EU-tól több forrás megszerzése, az orosz gáz 

kedvező ára, az a szándék, hogy Kijev felülvizsgálja az oktatási jogszabályokat. Április 3-án országgyűlési 

választást tartanak Magyarországon. Annak érdekében, hogy ismét a Fidesz nyerjen, Orbán a magyarok 

magas közüzemi számláktól való félelmére tett. Nem meglepő, hogy Orbán egyik fő eredményeként a 

Gazprommal tavaly kötött hosszú távú szerződést pozícionálja. Budapest ambivalens álláspontjának más oka 

is van a választásokon kívül, ami összefügg Orbán EU- és NATO-taktikájával. A helyzet az, hogy a magyar 

miniszterelnök az elmúlt években folyamatosan blokkolta Brüsszel egyes kezdeményezéseit, megpróbálva 

kialkudni magának valamilyen preferenciát. De ha Budapest azt látja, hogy egyedül van, akkor főszabály 

szerint egyetért a szövetségesek döntéseivel. Amikor az EU nekifogott Ukrajna uniós tagsági kérelmének 

elbírálásához, Magyarország és képviselője, Várhelyi Olivér, nem akadályozta meg ezt a döntést. Budapest 

egyetértett azzal is, hogy az Európai Unió egymilliárd eurót különített el az Európai Békealapból Ukrajna 

számára a fegyvervásárlásra. Ám a tájékozott ukrán hatóságok képviselői úgy vélik, hogy a jelenlegi 

helyzetben Orbán a régi játékát játssza, alkudozik az EU-val, a NATO-val és az Egyesült Államokkal. Ezen felül 

Budapest a nagyszabású ukrajnai orosz invázió kapcsán próbál nyomást gyakorolni Kijevre, hogy módosítson 

a magyar fél szerint a nemzeti kisebbségeket „diszkrimináló” oktatási jogszabályokon. De bármi is az 

Orbán-kormány indítéka, hogy Ukrajnával és Oroszországgal szemben kettős politikát folytasson, az ukránok 

számára most nem fontosak az árnyalatok. Undorító az orbáni politika, és nem csak az ukrán kormány tagjai 

között, hanem az ukrán társadalomban is. 

Zerkalo Nyegyeli: Почему Орбан подыгрывает Путину? 
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2022.03.24., Szerző: Vlagyimir Kravcsenko (online) 

 

A baloldali Pravda „Ellopnák Orbánék Ukrajna egy részét?” címmel közölt cikket. Szerző kiemelte, 

hogy a kormányzó Fideszhez közel álló, egy befolyásos hang világosan tudtul adta, hogy Budapest valóban 

álmodik az „ún. Nagy Magyarországról”. Belénessy Csaba újságíró, akit Orbán Viktor miniszterelnök 

szócsövének tartanak, állt elő azzal az elképzeléssel, hogy Magyarország ellophatná Ukrajna egy részét. 

„Érzelmileg készen kell állnunk arra, hogy befogadjuk az ottani magyarokat és ruszinokat, és ha változik a 

geopolitikai helyzet, akkor magát Kárpátalját is” – írta Belénessy a Twitteren. Belénessy ugyan megjegyezte, 

hogy Magyarországnak nincs joga területi követelésekkel támasztania, de egy lehetséges dologról érdemes 

elgondolkodni: „Magyarországnak készen kell állnia, ha a szomszédos régió érdeklődést mutatna” – közölte 

az ukrajnai magyarokra utalva. 

Pravda.sk: Uchmatli by si orbánovci z Ukrajiny? - Svet - Správy - Pravda  

2022.03.24., Szerző: Miroslav Čaplovič, Pravda (online) 

 

Az ukrajnai magyar nagykövetség visszautasította és rágalomnak nevezte Irina Verescsuk ukrán 

miniszterelnök-helyettes nyilatkozatát, amelyben azzal gyanúsította Budapestet, hogy meg akarja szerezni 

Kárpátalját. A diplomáciai képviselet hozzátette, hogy a miniszterelnök-helyettes az ukrán vezetés többi 

képviselőjéhez hasonlóan emberfeletti munkát végez nagy felelősséggel egy tragikus helyzetben, amelyben 

Ukrajna hősies harcot vív az agresszió ellen. Ilyen körülmények között meg lehet érteni a felfokozott érzelmi 

hangulatokat, ez azonban nem szolgáltathat alapot az értelmetlen vádaskodáshoz és az alaptalan 

rágalmazáshoz – közölte a képviselet, hozzátéve, hogy Verescsuk következtetései tévesek, és sértőek, amely 

kliséket már régóta sikeresen plántálták az ukrán közvéleménybe. Különösen szomorú, hogy ezek között a 

találgatások között – nem első ízben – feltűnik Ukrajna kárpátaljai régiója és az ott élő magyarság.  

Ria Novosztyi hírügynökség: Посольство Венгрии опровергло слова Киева по поводу планов на 

Закарпатье  

2022.03.24. , Szerző: n.a. (online) 

 

Tizenkét éve megszakítás nélkül kormányoz Orbán Viktor a KDNP pártszövetséggel. Idén először 

mérkőzik meg az Egységben Magyarországért mottó alatt induló egyesült ellenzékkel, amelynek közös 

miniszterelnök-jelöltje Márki-Zay Péter. A Fidesz és az ellenzéki blokk között néhány százalékos különbséget 

mérnek a kutatócégek. Azonban az április harmadikai választásokra kihat az ukrajnai háború is. Ukrajna azért 

fontos, mert nyugati határa mentén jelentős mennyiségű magyar kisebbség él, amely kettős 

állampolgársággal rendelkezik. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Orbán mindig kiemeli, hogy nem szabad 

belesodródni a háborúba, Budapest nem támogatja Ukrajnát sem fegyverrel, sem szankcióval. A magyar 

közmédia – Orbán befolyása alatt – a háborúval kapcsolatban az orosz médiában használt kifejezésekre 

összpontosított, azaz a háborút kezdetben az orosz retorikának megfelelően speciális katonai hadműveletnek 

hívta. 

Rzeczpospolita: Orbán niechcewojny, leczwyborczegozwycięstwa  

2022.03.24., Szerző: Piotr Jendroszczyk (print, 4. oldal) 

 

A Delo.si Janez Jansa szlovén kormányfőt idézte, aki elmondta, a magyar és a szlovén fél között a két 

ország közös határvonala mentén elterülő, vegyes nemzetiségű vidék gazdasági és társadalmi fejlesztésével 

kapcsolatosan megkötött megállapodás mintául szolgálhatna, Szlovénia hasonlóképpen állapodhatna meg 

többi szomszédjával is. A szlovén lap szerint az egy hónappal ezelőtt aláírt megállapodás mindkét kisebbség 

számára pozitív lehet, ám kiemelték, hogy Magyarország saját kisebbségéről lényegesen jobban 

gondoskodik, mint Szlovénia a saját határontúli szlovénjeiről. Közölték, hogy HelenaJaklitsch, a határon túli 

szlovénokért felelős miniszter Budapesten részt vett a szlovén-magyar vegyesbizottság ülésén, amelyen 

többek között a két ország között 1992-ben aláírt szerződésben rögzítettek teljesülését vizsgálták. Janez 

Jansa szlovén miniszterelnök kiemelte, hogy kormánya mandátuma alatt sokat tettek a határontúli 

szlovénekért. A szlovén lap emlékeztetett arra, hogy nő a szlovéniai magyar beruházások volumene, 

hozzátéve, hogy kérdéses, ebben a két kormányfő közötti baráti viszonynak mekkora szerepe van. A Delo.si 
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emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy Potápi Árpád a szlovén köztelevíziónak adott interjúban a Muráról mint 

határfolyóról beszélt, hozzátéve, hogy „az államtitkár valószínűleg azt mondja, amit a magyar kormányfő 

gondol”. 

Delo: Zgledujemo se lahko po Madžarih 

2022.03.24., Szerző: Novica Mihajlović (online) 

 

Irina Verescsuk ukrán kormányfőhelyettes kedden a Facebookon azt írta, hogy az, ahogyan 

Magyarország hivatalos vezetése az elmúlt időszakban Ukrajnához áll, az rosszabb az egykori Szovjetunió 

néhány orosz szatellitjénél is. A miniszterelnök-helyettes nemtetszését fejezte ki, amiért Magyarország nem 

támogatja a szankciókat, nem ad fegyvereket és nem teszi lehetővé a fegyverek tranzitját sem más 

országokból a saját területén keresztül. „Ez azért van mert olcsó orosz gázt akarnak? Vagy talán azért, mert 

csendben a mi Kárpátaljánkról álmodnak?” – írta Verescsuk.  

Hospodárske noviny: Ukrajinská vicepremiérka kritizuje Maďarsko: Pristupujú k nám horšie ako ruské 

satelity 

2022.03.23., Szerző: TASR (online) 

 

Radoslaw Sikorski ellenzéki politikusnak egy olyan bejegyzése jelent meg a közösségi médiában, 

amelyben Ukrajna egyik megyéjében folytatott orosz dezinformációs kampányról szóló beszámolókra 

hivatkozott. A beszámolók szerint a kárpátaljai térségben az oroszok propagandatevékenységbe kezdtek, és 

a fake-news szerint megkezdődött a magyar kisebbség által lakott régiók Ukrajnától való elszakadása és 

Magyarországhoz való csatlakozása. Radoslaw Sikorski szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök Vlagyimir 

Putyin orosz elnökkel Ukrajna felosztása ügyében tárgyalt. „Feltételezem, hogy Orbán megegyezett Putyinnal 

Ukrajna felosztásáról!" - írta a Twitteren a Polgári Platform EP-képviselője. 

WPolityce.pl: Orban, Putin i rozbiór Ukrainy. Polityk Fideszu odpowiada na bajdurzenia Sikorskiego: 

"Podobno pił za dużo wódki..." 

2022.03.23., Szerző: Zespół wPolityce.pl (online) 

 

Az őrjöngő oroszellenes retorika folyamában Kijevből meglepő vádak hangzanak el – mondta Maria 

Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Szputnyik rádióban. A tisztviselő példaként említette Irina 

Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes nyilatkozatát, aki azzal vádolta Magyarországot, hogy oroszbarát, 

valamint azzal, hogy meg akarja szerezni az ukrajnai Kárpátalját. Oroszország figyelmeztetett arra, hogy az 

európai fejlesztések legjobb vagy legalább standard példáira épülő kiegyensúlyozott belpolitika hiányában 

Ukrajna szét fog esni, és ez volt a legreálisabb forgatókönyv, különösen, hogy egy multinacionális, rendkívül 

összetett formálódási történelemmel rendelkező államról van szó – hangsúlyozta Zaharova. A nemzetpolitika 

a nyelvhez, a kultúrához, a valláshoz kötődő programokat, akciókat, napirend kialakítást jelenti az országon 

belül, a közélettel egybekötve. Ukrajna ugyanakkor azt mondta, hogy ez propaganda. Az ukrán féltől azt 

lehet most hallani, mit lehet tenni? Oroszország pedig éppen erről beszélt annyi éven keresztül, és ez nem 

csak az orosz nyelvet érintette. Magyarország is erről beszélt – hangsúlyozta a külügyi szóvivő.  

Ria Novosztyi hírügynökség: Мария Захарова: мы предупреждали, что Украина будет 

разваливаться 

2022.03.23., Szerző: n.a. (online) 

 

A Frankfurter Allgemeine Zeitung arról cikkezett, hogy Orbán Viktor egy 2016-os látogatás során 

még a Lengyelország és Magyarország közti „mély bizalomról” beszélt. Most azonban a lengyel-magyar 

barátság napja alkalmából évente megrendezett találkozó elmaradt. A cikk az azonnali.hu online portálra 

hivatkozva közölte, hogy Áder János testőre nem kapott engedélyt arra, hogy fegyveresen lépjen be 

Lengyelországba. A cikk szerint a magyar hírportál meg nem nevezett forrásokat idézett, amelyek szerint 

Duda az ismert „oroszbarát magyar álláspont” miatt nem akart Áderrel együtt megjelenni. A hétvégén 

azonban Varsóból helyesbítés érkezett a halasztás okát illetően: „Miközben az ukránok hősies küzdelmet 

folytatnak elcsatolt hazájukért, nem alkalmas az idő a vidám ünneplésre”. A cikk szerint az előzmények nem 

hagynak kétséget afelől, hogy a járványra való hivatkozás a „diplomáciai betegség” tipikus esete. A cikk 
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megjegyezte, hogy a budapesti kormány hozzáállása az orosz agressziós háborúhoz teljesen ellentétes a 

varsói kormány álláspontjával. Orbán szerencsétlenségnek nevezi a háborút, de nehezen nevezi meg az 

elkövetőt, nemhogy bírálja Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Másfelől Közép-Európáról, mint „a világ 

nagyhatalmainak sakktáblájáról” beszélt. Orbán legfőbb irányelve, hogy a magyarokat nem szabad veszélybe 

sodorni. Orbán azonban minden uniós és NATO-döntést támogatott. Nem ellenezte azt sem, hogy az EU 

finanszírozza a fegyverszállításokat, csak azok nem mehetnek át Magyarországon. A cikk szerint az orosz 

propaganda jól tudja, hogy ez az EU-n belüli megosztottság potenciális forrása. Ezt mutatja a Regnum című 

orosz újságcikke, amely szerint a Beregszászi járásban népszavazást készítenek elő a Magyarországhoz való 

csatlakozásról. Ezt a beregszászi magyar kisebbség képviselői és a magyar kormány is elutasították. A cikk 

szerzője a kémkedésért elítélt Kovács Béla, volt magyar európai parlamenti képviselő, becenevén „KGBéla”, 

aki az Index internetes portál szerint jelenleg Moszkvában él és dolgozik.  

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Entzweite Vettern  

2022.03.23., Szerző: Gerhard Gnauck, Stephan Löwenstein (print, 8. oldal) 

 

Radoslaw Sikorski ellenzéki politikus, EP-képviselő nemrég egy bejegyzést tett közzé profiljában, 

amelyben azt állította, hogy „Orbán Viktor korábban Vlagyimir Putyinnal tárgyalt Ukrajna felosztásáról." 

Korábban az ukrán hatóságok úgy nyilatkoztak, hogy az orosz szolgálatok nemrég dezinformációs akcióba 

kezdtek a magyar kisebbség által lakott területek Ukrajnától való állítólagos elszakadásával kapcsolatban. A 

mostani orosz háborús dezinformáció lényege az, hogy Ukrajna összetűzésben van szomszédaival.  

Wprost: Sikorski kontra Wąsik. Ostre spięcie polityków. „Niech pan załaduje Pegasusa Ławrowowi i 

Orbanowi” 

2022.03.22., Szerző: WPROST.pl (online) 

 

Radoslaw Sikorski ellenzéki politikusnak egy olyan bejegyzése jelent meg a közösségi médiában, 

amelyben Ukrajna egyik megyéjében folytatott orosz dezinformációs kampányról szóló beszámolókra 

hivatkozott. A beszámolók szerint a kárpátaljai térségben az oroszok propagandatevékenységbe kezdtek, és 

a fake-news szerint megkezdődött a magyar kisebbség által lakott régiók Ukrajnától való elszakadása és 

Magyarországhoz való csatlakozása. RadoslawSikorski szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök Vlagyimir 

Putyin orosz elnökkel Ukrajna felosztása ügyében tárgyalt. „Feltételezem, hogy Orbán megegyezett Putyinnal 

Ukrajna felosztásáról!" - írta a Twitteren a Polgári Platform EP-képviselője. 

Do Rzeczy: "Kolejny kretyn śpiewa w chórze Putina". Ziemkiewicz ostro komentuje wpis Sikorskiego 

2022.03.22., Szerző: Twitter (online) 

 

Radosław Sikorski európai parlamenti képviselő úgy döntött, hogy orosz dezinformációval vádolja 

meg Orbán Viktort. A politikus az Interfax-Ukrajna ügynökség részéről Viktor Mikita, a kárpátaljai regionális 

katonai igazgatás vezetőjére hivatkozva arról számolt be, hogy Kárpátalján az orosz különleges szolgálatok 

dezinformációkat kezdtek terjeszteni arról, hogy Ukrajna magyar kisebbség által lakott területei állítólag le 

akarnak válni. Sikorski azt írta, hogy véleménye szerint „Orbánnak már korábban megállapodott Putyinnal 

Ukrajna felosztásáról." 

WPolityce.pl: Sikorski bredzi o dogadaniu Orbana i Putina ws. "rozbioru Ukrainy". Wąsik: "Niech pan 

wrzuca ruskie fejki na agendę, niech pan wrzuca..." 

2022.03.22., Szerző: Zaćwierkane na Twitterze (online) 

 

Kárpátalja hatóságai közölték, hogy az orosz szolgálatok dezinformációs akciót indítottak arra 

hivatkozva, hogy el akarják csatolni Ukrajnától a magyar kisebbség által lakott területeket. A kárpátaljai 

adminisztráció képviselője megköszönte a magyar közösség ellenállását „Oroszország romboló akcióival 

szemben". „Az Orosz Föderáció különleges szolgálatai dezinformációs tevékenységet folytatnak információs 

hadműveletek formájában, amelyek célja Kárpátalja belső destabilizálása" - mondta Viktor Mikita, a 

kárpátaljai regionális katonai közigazgatás vezetője az Interfax-Ukrajna által idézve. „A kárpátaljai hatóságok 

már jóval a dezinformációs kampány kezdete előtt tudtak ilyen tervekről" - tette hozzá. 

Tvn24.pl: Ukraińskie władze o rosyjskiej akcji dezinformacyjnej na Zakarpaciu 
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2022.03.22. (online) 

 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott 

tárgyalások első szakaszában lehetőség nyílhat Ukrajna biztonsági garanciáinak megvitatására, a második 

szakaszban pedig a Krím és a Donbász kérdéséről tárgyalhatnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a 

Szuszpilnyijnak adott interjújában egy másik, az Oroszországgal folytatott tárgyalások során felvetődött 

témát érintett: az orosz nyelv és a nemzeti kisebbségek jogait. Az elnök szerint a kérdést nemcsak 

Oroszország, hanem Magyarország is felvetette, így Zelenszkij kész tárgyalni erről Moszkvával. Az államfő 

elfogadhatónak tartja a kölcsönös viszonyuláson és kölcsönös tiszteleten alapuló tárgyalást. Tarasz Kremeny 

nyelvi ombudsman tájékoztatott arról, hogy Ukrajna tegnap csatlakozott a Nemzeti Nyelvi Intézmények 

Európai Szövetségéhez, amely hivatalosan is a többnyelvűség és a nemzeti kisebbségi nyelvek tisztelete 

mellett áll ki.  

Korrespondent: Зеленский хочет переговоры с Путиным в два этапа 

2022.03.22., Szerző: Jelena Kacsurovszkaja (online) 

 

A Die Tageszeitungban megjelent interjú Kornitzer Lacyval a választások előtti magyarországi 

helyzetről már online is olvasható. Az esszéista, műfordító, filmrendező Kornitzer Lacy az 1970-es években 

elmenekült Magyarországról, jelenleg Berlinben él. Kornitzer szerint Orbán a kormányzása alatt, egészen 

mostanáig Putyin oldalán, a háború kezdete óta, talán először mutatkozott képesnek a konszenzusra az EU-

val. Ez azért fordulhatott elő, mert az áprilisban esedékes választásokon Orbánnak szüksége van 

pluszpontokra, valamint az EU várható kifizetéseire a menekültek befogadása miatt. Kornitzer megjegyezte, 

hogy a Nyugat-Ukrajnából most Magyarországra érkező emberek többnyire a magyar kisebbség tagjai, akik 

már évekkel ezelőtt megkapták második, magyar állampolgárságukat Orbántól. Kornitzer szerint az 

Ukrajnában zajló háború minden bizonnyal hatással lesz a választásokra, és az, hogy Orbán most 

együttműködik az EU-val, megerősíti őt. Még ha le is szavaznák Orbánt áprilisban, a „belpolitika sokáig 

maradna a régi”: ha létrejön a következő kormány, nem sokat tud majd változtatni, mivel Orbán 

elővigyázatosságból olyan törvényeket hozott, amelyeket csak kétharmados többséggel lehet megváltoztatni 

vagy hatályon kívül helyezni. Ráadásul Orbán pártja, a Fidesz a legerősebb frakció, és az is marad. Arra a 

kérdésre, hogy Orbán Viktornak pontosan hogyan sikerült megvalósítania antidemokratikus céljait egy olyan 

országban, amely az EU tagja, Kornitzer azt válaszolta, hogy a „nemzeti szuverenitás bűvös formulájával” 

sokáig tudta irritálni az EU-t. Magyarországon nem volt nehéz számára az antidemokratikus megközelítés, 

hiszen ott mindig is a tekintélyelvű formák érvényesültek. Orbán demagógiája és fásultsága, a sajtószabadság 

és a hatalmi ágak szétválasztásának megcsonkítása, a nacionalizmus, a rasszizmus és az antiszemitizmus 

népszerűsítése „tartós hagyományt” folytat Magyarországon, csakhogy Orbán szisztematikus korrupciója 

soha nem látott méreteket öltött. Ráadásul a demokrácia elleni harcát a demokrácia sajátos magyar 

formájának megerősítéseként tudta feltüntetni. Kornitzer úgy véli, hogy van egy széles réteg a magyar 

társadalomban, amelynek a nyelvét beszéli Orbán: „ahol kezet ráz, behízeleg, közhelyeket szajkóz”. A 

„nemzeti nagyság” emlegetése „őrületet kelt”. 

Die Tageszeitung: „Bis gerade eben an Putins Seite“ 

2022.03.21., Szerző: Tom Wohlfahrt (online) 

 

A Denník N online felületén megjelent cikk Vlagyimir Putyin leginkább három európai „csodálójáról” 

– Matteo Salviniről, Marine Le Penről és Orbán Viktorról – írt, arra keresve a választ, hogy ki maradt 

Oroszország oldalán, és ki változtatta meg a véleményét. A magyar miniszterelnök kapcsán a cikk 

emlékeztetett arra, hogy a CNN egyszer Orbán Viktort Putyin legnagyobb európai vezérszurkolójának 

nevezte egy olyan kapcsolatban, ami mindkét fél számára előnyös volt. Feledy Botond külpolitikai szakértő 

azt mondta a Denník N-nek, hogy Putyin és Orbán sohasem voltak barátok, a kapcsolatuk tisztán tranzakciós 

jellegű, mindketten profitálnak ebből a kapcsolatból. Feledy közölte, hogy Orbán a március 15-i beszédében 

nem említette Putyin nevét és nem sokat beszélt a háborúról sem, arról beszélt, hogy ő a békét támogatja. A 

szakember szerint Orbán elítélte az erőszakot a háború kitörésének második napján, azóta azonban nem 

sokat beszél erről. A magyar miniszterelnök kényes helyzetben van, mert ezidáig nemcsak Putyin 
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szövetségese volt, hanem azzal is vádolta Kijevet, hogy rosszul bánik az ukrajnai magyar kisebbséggel. 

Feledy szerint Orbán számára ez is akadályt jelent, ezért nem tud csak úgy változtatni az álláspontján, és nem 

tudja támogatni Kijevet. 

Denník N: Putinovi starí kamaráti medzi európskymi politikmi sa ocitli v trápnej situácii. Kto zostal na 

strane Ruska a kto zmenil názor? 

2022.03.21., Szerző: Kristina Böhmer (online) 

 

A Zn.ua közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentését, miszerint Magyarország 

nem támogatja a repüléstilalmi zóna létrehozását Ukrajna felett, hiszen ez veszélyt jelent Magyarországra és 

az ukrajnai Kárpátalján élő polgárokra nézve. Az ország ellenzi az ukrajnai békefenntartó missziókat is, 

mivel ez szárazföldi konfliktushoz vezethet a NATO-val. Budapest elutasítja továbbá, hogy a területén 

keresztül Ukrajnának fegyvereket szállítsanak, mivel az ilyen rakományokat megsemmisítendő katonai célnak 

tekintik – magyarázta Szijjártó. Magyarország nem támogatja az Európai Unió szankcióit sem az orosz 

energiára vonatkozó embargóval kapcsolatban. Szijjártó sérelmezte a magyarországi és lengyelországi 

menekültek támogatására szánt uniós források hiányát is, mert míg Lengyelország és Magyarország viseli ezt 

a terhet az Európai Unió nevében, ez a két ország nem részesült az uniós forrásokban.  

Zerkalo Nyegyeli: Венгрия против создания бесполетной зоны над Украиной, миротворцев и не 

поддержат эмбарго на российский газ 

2022.03.21., Szerző: hirado.hu (online) 

 

A Die Tageszeitung az 1970-es években Magyarországról elmenekült, jelenleg Berlinben élő Kornitzer 

Lacy esszéistát, műfordítót, filmrendezőt kérdezte a választások előtti magyarországi helyzetről. Kornitzer 

szerint Orbán a kormányzása alatt, egészen mostanáig Putyin oldalán, a háború kezdete óta, talán először 

mutatkozott képesnek a konszenzusra az EU-val. Ez azért fordulhatott elő, mert az áprilisban esedékes 

választásokon Orbánnak szüksége van pluszpontokra, valamint az EU várható kifizetéseire a menekültek 

befogadása miatt. Kornitzermegjegyezte, hogy a Nyugat-Ukrajnából most Magyarországra érkező emberek 

többnyire a magyar kisebbség tagjai, akik már évekkel ezelőtt megkapták második, magyar 

állampolgárságukat Orbántól. Kornitzer szerint az Ukrajnában zajló háború minden bizonnyal hatással lesz a 

választásokra, és az, hogy Orbán most együttműködik az EU-val, megerősíti őt. Még ha le is szavaznák 

Orbánt áprilisban, a „belpolitika sokáig maradna a régi”: ha létrejön a következő kormány, nem sokat tud 

majd változtatni, mivel Orbán elővigyázatosságból olyan törvényeket hozott, amelyeket csak kétharmados 

többséggel lehet megváltoztatni vagy hatályon kívül helyezni. Ráadásul Orbán pártja, a Fidesz a legerősebb 

frakció, és az is marad. Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktornak pontosan hogyan sikerült megvalósítania 

antidemokratikus céljait egy olyan országban, amely az EU tagja, Kornitzer azt válaszolta, hogy a „nemzeti 

szuverenitás bűvös formulájával” sokáig tudta irritálni az EU-t. Magyarországon nem volt nehéz számára az 

antidemokratikus megközelítés, hiszen ott mindig is a tekintélyelvű formák érvényesültek. Orbán 

demagógiája és fásultsága, a sajtószabadság és a hatalmi ágak szétválasztásának megcsonkítása, a 

nacionalizmus, a rasszizmus és az antiszemitizmus népszerűsítése „tartós hagyományt” folytat 

Magyarországon, csakhogy Orbán szisztematikus korrupciója soha nem látott méreteket öltött. Ráadásul a 

demokrácia elleni harcát a demokrácia sajátos magyar formájának megerősítéseként tudta feltüntetni. 

Kornitzer úgy véli, hogy van egy széles réteg a magyar társadalomban, amelynek a nyelvét beszéli Orbán: 

„ahol kezet ráz, behízeleg, közhelyeket szajkóz”. A „nemzeti nagyság” emlegetése „őrületet kelt”.  

Die Tageszeitung: „Der verachtenswerte Krieg wird auf die Wahlen Einfluss haben“ 

2022.03.19., Szerző: Tom Wohlfarth (print, 20. oldal) 

 

A múlt héten a Süddeutsche Zeitungban megjelent „A propaganda mestere” című cikk már online is 

elérhető. Jámbor András józsefvárosi ellenzéki jelöltnek a napokban több száz plakátját kellett kicserélnie, 

mert tele voltak Fidesz-propagandával. Az ellenzéknek gyakorlatilag lehetetlen reklámfelületet bérelni: Ez a 

piac szilárdan a fideszes oligarchák kezében van. Jámbor a lapnak elmondta, hogy a Fidesznek sokszorosan 

több pénz áll rendelkezésére, mint az ellenzéknek, a Fidesz uralja az állami médiát és a sajtó nagy részét, ahol 

az ellenzéki kampányról alig tudósítanak, mindemellett célzott reklámokkal árasztja el a közösségi médiát. 
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Mivel a szomszédos Ukrajnában háború van, a polgárokat meg kell nyugtatni, a drága kampány arról 

tájékoztatja őket, hogy Magyarországon megvédik a békét és a szabadságot. Orbán Viktor nem fárad bele, 

hogy azt állítsa, hogy Magyarország kimarad ebből a háborúból, az ellenzék pedig magyar katonákat akar a 

halálba küldeni. Hogy milyen a hangulat az országban, az egyrészt a művészekkel és értelmiségiekkel 

folytatott hosszú beszélgetésekben hallható, akik felett lappangó szomorúság, belső búcsú van. Másrészt 

pedig a március 15-i nemzeti ünnepen is tetten érhető a békemeneten és az ellenzéki gyűlésen is. Sokan 

buszokkal érkeztek a Fidesz által szervezett békementre a szomszédos országokból, például Erdélyből, „mert 

Orbán Viktor olyan sokat tesz a kisebbségekért”. A békementen megkérdezettek a lapnak elmondták, miért 

szavaznak a Fideszre: „mert nagyon sokat tesz a gazdaságért és összetartja a társadalmat”. Vagy mert „Márki-

Zay mentálisan nem stabil, nem megbízható”. Kiszelly Zoltán, az Orbánhoz közel álló Századvég 

közvélemény-kutató intézet vezetője szerint „az emberek attól félnek, hogy az ellenzék győzelme esetén a 

családi juttatásokat csökkentik, az adókat pedig emelik”. A cikk szerint Kiszelly nem említi, hogy az 

adókedvezményeket és a támogatásokat többek között lopott uniós forrásokból finanszírozzák, amelyek a 

jogállamisági mechanizmussal együtt eltűnéssel fenyegetnek. Eközben az Orbán-rendszert megszüntetni 

akaró ellenzék nemzeti ünnepi menetelésére több tízezren érkeztek. A színpadon egymás után a hat 

pártelnök, Donald Tusk, az Európai Néppárt vezetője és Márki-Zay Péter csúcsjelölt mondott beszédet. Márki-

Zay szerint a közelgő választás talán a legfontosabb és talán hosszú időre az utolsó esély a jogállam és a 

demokrácia közös megmentésére. A nemzetközi hírű írónő, Bán Zsófia a lapnak elmondta, hogy az ő élete 

egyre inkább olyan, mint a Kádár János vezette magyar szocializmus végnapjai: az ember gazdaságilag 

biztonságban van, de ki van szolgáltatva az oligarcháknak és kleptokratáknak, a szólás- és a médiaszabadság 

korlátozott, egyfajta egypártrendszer határozza meg a szabályokat. Bán csak azért nem megy el, mert: „Ez az 

én hazám”.  

Süddeutsche Zeitung: Vor der Wahl in Ungarn: Viktor Orbán inszeniertsich als Friedensfürst - Politik - 

SZ.de  

2022.03.18., Szerző: Cathrin Kahlweit (online) 

 

Magyarországon csak áthaladnak az ukrán menekültek – írta a balliberális Le Monde, ismertetve, 

hogy a 429 ezer Magyarországra érkezett menekültből eddig mindössze 2300 nyújtott be menedékkérelmet, 

a többiek Nyugat felé folytatják útjukat. A Keleti pályaudvaron megszólított, Nyugat-Európa felé tovább 

utazó menekült család azzal indokolja útja folytatását, hogy minél messzebbre akarnak kerülni Ukrajnától, 

félnek a háború tovább terjedésétől. Hozzátette, hogy úgy tudják, hogy Németország pénzzel és lakhatással 

segíti az ukránokat. Bár erről még nincsenek hivatalos adatok, kétségtelen, hogy az ukránok túlnyomó 

többsége nem marad Magyarországon, amely az elmúlt években migránsellenes politikájáról vált ismertté. A 

MigrationAid önkéntese szerint, aki nem fér fel a Nyugatra tartó vonatokra, az egy éjszakát Magyarországon 

tölt. A 2015-ös menekültválság idején alapított civil szervezet saját forrásból munkásszállót alakított át 250 

fős befogadóközponttá a magyar főváros északi részén, ahol az ukrán családok ingyen eltölthetnek három 

éjszakát. Vannak ugyanakkor, akik rokonság, ismeretség miatt próbálnak Magyarországon maradni, két ukrán 

fiatal például elmondja, hogy unokatestvérük a Samsungnál dolgozik, bíznak abban, hogy ők is el tudnak ott 

helyezkedni, hiszen szállást is biztosítanak. A maradni tervezőknek azonban semmi sincs megtervezve, a 

Keleti pályaudvaron nyüzsgő önkénteseken túl, alig pár egyenruhás mutat utat az állam által fizetett 

szállodákba szállító buszokhoz. Innentől az ukránok elméletileg ideiglenes védelmet kérhetnek a Vlagyimir 

Putyin orosz elnökhöz közel álló nacionalista kormány által hozott rendeletek értelmében, amelyek 

felfüggesztik azokat a törvényeket, amelyek eddig szinte lehetetlenné tették a menedékkérést. A választási 

kampány közepette Orbán március 16-án, ismét a román-magyar határhoz látogatott, és azt mondta, hogy 

büszke, hogy minden menekült szükségleteiről tudnak gondoskodni, és megígérte, hogy továbbra is 

segítenek mindazoknak, akiknek szükségük van rá. Hétfőn azonban a katasztrófavédelem közölte, hogy a 

konfliktus kezdete óta mindössze 5306 embert szállásoltak el. „Elsősorban azokról gondoskodunk, akiknek 

nincs hova menniük, emellett minden jótékonysági szervezet és magánszállás is kínál szálláslehetőséget” – 

magyarázta Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője, elismerve, hogy „a menekültek 90 százaléka 

mindenképp tovább folytatja útját Nyugat-Európába. Mindössze 2300 ukrán nyújtott be menedékkérelmet, 

míg a hasonló méretű Csehországban már 161 ezer kérelmet adtak be. „Nem meglepő, hiszen a menekültek 
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nem kapnak semmiféle tájékoztatást az ideiglenes védelemről” – szögezte le Léderer András, a Helsinki 

Bizottságtól. Bár a migránsokat segítő szervezetek mindegyike üdvözli, hogy a jelenlegi válság miatt 

megszűnt az Orbán Viktor által fenntartott, gyűlölet légköre, szerintük a hatóságok sokkal többet tehetnének. 

„A magyar kormány teljesen lerombolta a menekültügyi rendszert, ez az egyik oka annak, hogy ma már nem 

tudja megfelelően kezelni ezt a válságot” – folytatta Léderer. A kárpátaljai magyar kisebbség tagjai azonban 

úgy tűnik, Magyarországon szeretnének maradni. Budapest déli részén egy hajléktalanotthonban szállásolnak 

el tucatjával, elsősorban kárpátaljai romákat. Az ellenzéki önkormányzattól Rész Levente elmondta, hogy 

2015 óta a menekültkérdés politikai jelentőségűvé vált, és sokkal kevesebb menekültközpont működik 

Magyarországon. A szálláson a 26 fővel érkező Lakatos család elmondta, hogy nagyon jól fogadták őket, 

magyarul beszélnek, és többen közülük már dolgoztak az országban, az építőiparban, Orbán politikája 

értelmében azonban gyorsan magyar állampolgárságot kell szerezniük jegyezte meg a cikkíró.   

Le Monde: Guerre en Ukraine : en Hongrie, les réfugiés ne font quepasser  

2022.03.18., Szerző: Jean-Baptiste Chastand (online) 

 

Magyarországon csak áthaladnak az ukrán menekültek – írta a balliberális Le Monde, ismertetve, 

hogy a 429 ezer Magyarországra érkezett menekültből eddig mindössze 2300 nyújtott be menedékkérelmet, 

a többiek Nyugat felé folytatják útjukat. A Keleti pályaudvaron megszólított, Nyugat-Európa felé tovább 

utazó menekült család azzal indokolja útja folytatását, hogy minél messzebbre akarnak kerülni Ukrajnától, 

félnek a háború tovább terjedésétől. Hozzátette, hogy úgy tudják, hogy Németország pénzzel és lakhatással 

segíti az ukránokat. Bár erről még nincsenek hivatalos adatok, kétségtelen, hogy az ukránok túlnyomó 

többsége nem marad Magyarországon, amely az elmúlt években migránsellenes politikájáról vált ismertté. A 

MigrationAid önkéntese szerint, aki nem fér fel a Nyugatra tartó vonatokra, az egy éjszakát Magyarországon 

tölt. A 2015-ös menekültválság idején alapított civil szervezet saját forrásból munkásszállót alakított át 250 

fős befogadóközponttá a magyar főváros északi részén, ahol az ukrán családok ingyen eltölthetnek három 

éjszakát. Vannak ugyanakkor, akik rokonság, ismeretség miatt próbálnak Magyarországon maradni, két ukrán 

fiatal például elmondja, hogy unokatestvérük a Samsungnál dolgozik, bíznak abban, hogy ők is el tudnak ott 

helyezkedni, hiszen szállást is biztosítanak. A maradni tervezőknek azonban semmi sincs megtervezve, a 

Keleti pályaudvaron nyüzsgő önkénteseken túl, alig pár egyenruhás mutat utat az állam által fizetett 

szállodákba szállító buszokhoz. Innentől az ukránok elméletileg ideiglenes védelmet kérhetnek a Vlagyimir 

Putyin orosz elnökhöz közel álló nacionalista kormány által hozott rendeletek értelmében, amelyek 

felfüggesztik azokat a törvényeket, amelyek eddig szinte lehetetlenné tették a menedékkérést. A választási 

kampány közepette Orbán március 16-án, ismét a román-magyar határhoz látogatott, és azt mondta, hogy 

büszke, hogy minden menekült szükségleteiről tudnak gondoskodni, és megígérte, hogy továbbra is 

segítenek mindazoknak, akiknek szükségük van rá. Hétfőn azonban a katasztrófavédelem közölte, hogy a 

konfliktus kezdete óta mindössze 5306 embert szállásoltak el. „Elsősorban azokról gondoskodunk, akiknek 

nincs hova menniük, emellett minden jótékonysági szervezet és magánszállás is kínál szálláslehetőséget” – 

magyarázta Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője, elismerve, hogy „a menekültek 90 százaléka 

mindenképp tovább folytatja útját Nyugat-Európába. Mindössze 2300 ukrán nyújtott be menedékkérelmet, 

míg a hasonló méretű Csehországban már 161 ezer kérelmet adtak be. „Nem meglepő, hiszen a menekültek 

nem kapnak semmiféle tájékoztatást az ideiglenes védelemről” – szögezte le Léderer András, a Helsinki 

Bizottságtól. Bár a migránsokat segítő szervezetek mindegyike üdvözli, hogy a jelenlegi válság miatt 

megszűnt az Orbán Viktor által fenntartott, gyűlölet légköre, szerintük a hatóságok sokkal többet tehetnének. 

„A magyar kormány teljesen lerombolta a menekültügyi rendszert, ez az egyik oka annak, hogy ma már nem 

tudja megfelelően kezelni ezt a válságot” – folytatta Léderer. A kárpátaljai magyar kisebbség tagjai azonban 

úgy tűnik, Magyarországon szeretnének maradni. Budapest déli részén egy hajléktalanotthonban szállásolnak 

el tucatjával, elsősorban kárpátaljai romákat. Az ellenzéki önkormányzattól Rész Levente elmondta, hogy 

2015 óta a menekültkérdés politikai jelentőségűvé vált, és sokkal kevesebb menekültközpont működik 

Magyarországon. A szálláson a 26 fővel érkező Lakatos család elmondta, hogy nagyon jól fogadták őket, 

magyarul beszélnek, és többen közülük már dolgoztak az országban, az építőiparban, Orbán politikája 

értelmében azonban gyorsan magyar állampolgárságot kell szerezniük jegyezte meg a cikkíró. 

Le Monde: Guerre en Ukraine : en Hongrie, les réfugiés ne font quepasser  
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2022.03.18., Szerző: Jean-Baptiste Chastand (print, 6. oldal) 

 

A liberális Denník N online felületén Simon Zsolt (Magyar Fórum elnöke) véleménycikke jelent meg, 

kiemelve, hogy véget értek azok az idők, amikor a Kárpát-medencében minden magyarnak közös volt a célja. 

A szerző szerint a több etnikumú Csehszlovákia létrejötte óta még soha nem voltak a magyarok olyan nehéz 

helyzetben, mint ma. Az elmúlt 70 évben Magyarországnak és a szomszédos országokban élő 

magyaroknak közös volt a célja: az orosz uralom alóli kitörés és a szabadság megszerzése. Arra vágytak, 

hogy a Nyugat, a világ fejlett demokratikus részének, az EU-nak és a NATO-nak a tagjai legyenek. Az Ukrajna 

elleni orosz agresszió megmutatta, mekkora szerencse, hogy bejutottunk az Észak-Atlanti Szövetségbe. Az 

orosz agresszió azonban az álláspontok különbözőségére is rámutatott. Helyénvaló feltenni a kérdést: az EU-

ban és a demokratikus világban – Magyarországon kívül – mindenki rosszul látja a helyzetet? Nem kerül 

Magyarország ismét a rossz oldalra, úgy, mint már néhányszor az elmúlt 150 évben? Magyarország és az EU 

többi részének nézetei jelentősen különböznek. Az egész Unió egyértelmű álláspontra helyezkedett 

Oroszországgal, mint agresszorral szemben, a magyar kormány állásfoglalásai azonban még mindig 

alibisztikusak és különállóak. A szlovákiai magyarok számára csak egyetlen út létezik, ez pedig a demokrácián 

alapuló Európa-barát értékek. 

Denník N: Maďari pred križovatkou 

2022.03.18., Szerző: Zsolt Simon (online) 

 

Az Agerpres hírügynökség az MTI alapján ismertette Szijjártó Péter nyilatkozatát, aki felavatta a 

Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét és szavazásra buzdította az erdélyi magyarokat. A külgazdasági és 

külügyminiszter Máriapócson jelentette ki, hogy Sorsdöntő választás következik áprilisban, amelyen ezúttal 

nem egyszerűen társadalmi vagy gazdasági jövőképekről, hanem a béke és a biztonság vagy a háborúskodás 

kérdéséről kell dönteni. Beszédében szavazásra buzdított minden erdélyi magyart. Hangsúlyozta, hogy a 

jobboldal sokat küzdött azért, hogy a közös jövőről szóló döntésekben minden magyar részt vehessen 

lakóhelytől függetlenül, hogy „hazánknak az egész nemzet szabhasson irányt”. Szijjártó Péter arról számolt 

be, hogy az elmúlt napokban megkezdték a több mint 300 ezer szavazási levélcsomag postázását Erdélyben. 

Hozzátették: a külügyminiszter megköszönte a román kormánynak a szavazás gördülékeny lebonyolításának 

segítését. 

Agerpres hírügynökség: Szijjarto inaugurează memorialul coeziunii naţionale în nord-estul Ungariei, îi 

cheamă pe etnicii maghiari din Transilvania să voteze 

2022.03.17., Szerző: Sorin Calciu (online) 

 

Jámbor András józsefvárosi ellenzéki jelöltnek a napokban több száz plakátját kellett kicserélnie, mert 

tele voltak Fidesz-propagandával. Az ellenzéknek gyakorlatilag lehetetlen reklámfelületet bérelni: Ez a piac 

szilárdan a fideszes oligarchák kezében van – olvasható a Süddeutsche Zeitungban megjelent „A propaganda 

mestere” című cikkben. Jámbor a lapnak elmondta, hogy a Fidesznek sokszorosan több pénz áll 

rendelkezésére, mint az ellenzéknek, a Fidesz uralja az állami médiát és a sajtó nagy részét, ahol az ellenzéki 

kampányról alig tudósítanak, mindemellett célzott reklámokkal árasztja el a közösségi médiát. Mivel a 

szomszédos Ukrajnában háború van, a polgárokat meg kell nyugtatni: a drága kampány arról tájékoztatja 

őket, hogy Magyarországon megvédik a békét és a szabadságot. Orbán Viktor nem fárad bele, hogy azt 

állítsa, hogy Magyarország kimarad ebből a háborúból, az ellenzék pedig magyar katonákat akar a halálba 

küldeni. A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Fidesz által szervezett békemenetre sokan buszokkal 

érkeztek a szomszédos országokból, például Erdélyből, „mert Orbán Viktor olyan sokat tesz a 

kisebbségekért”. A békementen megkérdezettek a lapnak elmondták, miért szavaznak a Fideszre: „mert 

nagyon sokat tesz a gazdaságért és összetartja a társadalmat”. Vagy mert „Márki-Zay mentálisan nem stabil, 

nem megbízható”. Kiszelly Zoltán, az Orbánhoz közel álló Századvég közvélemény-kutató intézet vezetője 

szerint „az emberek attól félnek, hogy az ellenzék győzelme esetén a családi juttatásokat csökkentik, az 

adókat pedig emelik”. A cikk szerint Kiszelly nem említi, hogy az adókedvezményeket és a támogatásokat 

többek között lopott uniós forrásokból finanszírozzák, amelyek a jogállamisági mechanizmussal együtt 

eltűnéssel fenyegetnek. Eközben az Orbán-rendszert megszüntetni akaró ellenzék nemzeti ünnepi 
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menetelésére több tízezren érkeztek. A színpadon egymás után a hat pártelnök, Donald Tusk, az Európai 

Néppárt vezetője és Márki-Zay Péter csúcsjelölt mondott beszédet. Márki-Zay szerint a közelgő választás 

talán a legfontosabb és talán hosszú időre az utolsó esély a jogállam és a demokrácia közös megmentésére. 

A nemzetközi hírű írónő, Bán Zsófia a lapnak elmondta, hogy az ő élete egyre inkább olyan, mint a Kádár 

János vezette magyar szocializmus végnapjai: az ember gazdaságilag biztonságban van, de ki van 

szolgáltatva az oligarcháknak és kleptokratáknak, a szólás- és a médiaszabadság korlátozott, egyfajta 

egypártrendszer határozza meg a szabályokat. Bán csak azért nem megy el, mert: „Ez az én hazám”. 

Süddeutsche Zeitung: Meister der Propaganda  

2022.03.17., Szerző: Cathrin Kahlweit (print, 8. oldal) 

 

Budapesten két Magyarország állt egymással szemben Ukrajna miatt a március 15-i nemzeti 

ünnepen – írta a balliberális Le Monde. Míg Orbán Viktor Békemenetet szervezett, addig az ellenzék Kijev 

mellett tüntetett. A Fidesz rendezvényéről a lap megszólaltatott több nyugdíjast, akik hangot adtak azon 

félelmüknek, hogy a baloldal átveszi a hatalmat, és tönkreteszi az országot. Egy idős bácsi az ukrán-orosz 

konfliktus kapcsán kiemelte, hogy Ukrajnában fasiszta kormány van, nem akarja, hogy támogassák az orosz 

offenzívát, de megértik. A hivatalosan a március 15-i nemzeti ünnepre szervezték, valójában azonban egy 

erődemonstráció volt, Orbán Viktort támogatva, nem sok köze volt az ukrajnai háborúhoz. „Nem a háborúra, 

kifele Sorossal” hirdette egy transzparens, amely a miniszterelnök „rögeszméjének” adott hangot Soros 

György milliárdossal kapcsolatban. A fővárosba buszokkal szállított hívei tömegei előtt Orbán Viktornak 

igazolnia kellett Vlagyimir Putyinhoz való közelségét, ami miatt az ellenzék a háború kezdete óta árulással 

vádolja. „Közép-Európa csak egy sakktábla a világ nagyhatalmai számára, és számukra Magyarország is csak 

egy bábu”. „A magunk érdekeit nekünk kell képviselnünk – higgadtan és bátran. A mi érdekünk az, hogy ne 

legyünk gyalogáldozat valaki más háborújában” – fogalmazott a miniszterelnök a parlament előtt összegyűlt 

tömeg előtt, anélkül, hogy egy szót is ejtett volna az Ukrajna vagy az ukránok melletti szolidaritásról. A 

konfliktus kezdete óta Magyarország kényes kétértelműséget képvisel: támogatja ugyan a Moszkva elleni 

szankciókat, de nem kritizálja közvetlenül Vlagyimir Putyint és V4-es szövetségeseitől eltérően nem ellenzi a 

fegyverek küldését. Az oroszkérdés miatt a szakítás jelei mutatkoznak Lengyelországgal, a varsói 

nacionalisták idén nem látogattak el Budapestre március 15-én. A rendezvényen részt vett, magyar-lengyel 

kettős állampolgár ugyanakkor elmondta: „Könnyű tinédzserként az ukránok oldalán állni, de úgy látom, 

Orbán Viktor stratégiai nyugalma mentheti meg a világot a pusztulástól. A lengyelek meggondolatlanok”. 

Ezzel egy időben a Duna túloldalán Márki-Zay Péter szimpatizánsai gond nélkül lengették az európai és az 

ukrán zászlókat, és egy perces néma csenddel emlékeznek a háború áldozataira. Az eseményre meghívták 

Donald Tusk korábbi lengyel miniszterelnököt, aki úgy beszélt Orbán Viktorról és kormányáról, mint Európa 

leginkább Putyin-párti kormányáról, és kiemelte, hogy Európa izgatottan várja a magyar választásokat. Márki-

Zay felszólította a választókat, hogy szavazzanak „a történelem jó oldalára", „inkább Európára, mint Keletre". 

A miniszterelnök-jelölt azt ígérte, hogy ha győz, megbékíti Magyarországot az Európai Unióval, valamint a 

NATO-hoz igazodik az ukrán konfliktusban. A hatalom propagandája és médiája miatt azonban óvatos volt, 

és nem beszélt fegyverek szállításáról. A törésvonalak létrehozásában zseniális Orbán ugyanis folyamatosan 

azzal vádolja, hogy csapatokat akar Ukrajnába küldeni. „A baloldal elvesztette a józan eszét, és holdkórosan 

beletámolyogna egy kegyetlen, elhúzódó és véres háborúba” – fogalmazott a miniszterelnök, kiemelve, hogy 

a kárpátaljai magyarság is célponttá válhat. „Békepárti jobboldal vagy háborús baloldal?” – tette fel a 

kérdést. Ellenfele azonban egy mélyen katolikus és konzervatív vidéki polgármester, még akkor is, ha egy 

példátlan, a szélsőjobbtól a baloldalig terjedő koalíció élén áll. Ez a „semlegesség” lehetővé teheti-e a 

kormányfő számára, hogy elfelejtse Oroszországgal kapcsolatos kétértelműségeit, és megmentse pozícióját 

egy tizenkét év után először egységes ellenzékkel szemben? – tette fel a kérdést a cikk. A konfliktus kezdete 

óta minden közvélemény-kutatás a Fidesz előnyét mutatja, és könnyű győzelmet ígér Orbán Viktornak. 

Kedden nagyon fontos volt az ellenzék mozgósítása, mégis kevesebben voltak, mint a hatalom 

rendezvényén. A színpadon Márki-Zay is elismerte, hogy a győzelemhez csoda kellene. 

Le Monde: A Budapest, deux Hongrie s’opposent sur l’Ukraine  

2022.03.16., Szerző: Jean-Baptiste Chastand (online) 
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Az orosz–ukrán háború volt a március 15-ei nemzeti ünnepen elhangzott beszédek fő témája, és míg 

a Fideszes politikusok és támogatóik látszólag képtelenek voltak kiejteni a „háború” szót, az ellenzék „a Kelet” 

és Európa közötti választásként írta le a közelgő választásokat – írta a Telex.hu cikkei nyomán az 

eseményekről beszámolva az Euractiv.com. A hírportál idézte többek között Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettest, aki a Telex.hu-nak nyilatkozva azt mondta, nem bánta meg, hogy a kisebbségi jogok miatt a 

magyar kormány korábban blokkolta Ukrajna tárgyalásait a NATO-val, és hozzátette, talán a történelem is 

máshogy alakult volna, ha Ukrajna nagyvonalúbb ebben a kérdésben, valamint Orbán Viktor 

miniszterelnököt, aki ünnepi beszédében azt mondta, a közelgő választások tétje, hogy „békepárti jobboldal 

vagy háborús baloldal” vezetheti-e majd az országot. Az ellenzék megemlékezésén – melyen felszólalt 

Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke is – Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt kijelentette: a 

választásokon „egy jó választásunk van: a Kelettel szemben Európát válasszuk, (...) az önkénnyel szemben a 

szabadságot válasszuk”. Az Euractiv hozzátette: miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn 

megerősítette, Magyarország kitart amellett, hogy nem engedi, hogy az ország területén szállítsanak halált 

okozó fegyvereket Ukrajnába, a budapesti ukrán nagykövetség kedden magyar nyelven is megosztott egy 

részletet egy interjúból, melyben erre reagálva Dmitro Kuleba külügyminiszter úgy fogalmazott, „kezdek 

kételkedni benne, hogy [Szijjártó Péter] emlékszik-e az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcra, amikor 

az orosz hadsereg leverte a magyarok küzdelmét, vagy 1956-ra, amikor Budapest utcáin szovjet tankok 

taposták el szabadságukat, a magyarok pedig a Nyugat segítségét kérték, amit nem kaptak meg”.  

Euractiv.com: Ukraine dominates Hungarian national celebrations – EURACTIV.com  

2022.03.16., Szerző: Vlagyiszlav Makszimov | EURACTIV.com with Telex (online) 

 

Zágrábban csütörtök éjszaka lezuhant egy szovjet tervezésű drón, amely a becsapódás előtt 

nyilvánvalóan áthaladt két NATO-tagállamon: először Romániát keresztezte, majd Magyarországon területén 

továbbhaladva érte el Horvátországot – közölte a Frankfurter Allgemeine Zeitung a törmelékek alapján 

szovjet tervezésű pilóta nélküli repülőgép részeként azonosított TU-141-es gép becsapódása kapcsán. Andrej 

Plenković horvát miniszterelnöknek Orbán Viktor megerősítette, hogy a drón Románia felől lépett a magyar 

légtérbe. A cikk szerint, mivel a magyar határtól légvonalban csupán 90 km-re található Zágráb, valamint a 

drónnak körülbelül 40 percet magyar légtérben kellett tartózkodnia, a fő felelősség Magyarországra 

hárítható. A magyar Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy a repülő tárgyat már az ukrán légtérben 

észlelték, és az országba való belépéstől a távozásáig követték az útját. A drónt azért nem lőtték le, mert 

veszélytelennek ítélték. Ezt egy politikai üzenettel is összekötötték: az Ukrajnában zajló háborúra való 

tekintettel „különösen fontos, hogy az ilyen eseteket higgadtan és körültekintően kezeljük”. A minisztérium 

továbbá közölte, hogy tudatában van a „provokációk” jelentette veszélynek, és nem akarja, hogy 

Magyarországot „szükségtelen intézkedések miatt belerángassák a háborúba”. A cikk szerint a magyar 

nyilatkozat ugyanakkor bizalmatlanságot is áraszt Kijevvel szemben, amellyel már évek óta vitában áll 

Magyarország az ukrajnai magyar kisebbség miatt. A „provokációra” való utalás mintha azt a gyanút keltené, 

hogy az ukrán vezetés be akarja vonni a NATO-t. További magyar jelentések szerint múlt hét csütörtök óta 

két „hasonló” eset is történt, amikor ismeretlen repülő tárgyak léptek be a magyar légtérbe. A Gripen 

vadászgépek azonban egyik alkalommal sem találtak semmit. A cikk szerint az mindenképpen magyarázatra 

szorul, hogy Magyarország miért volt olyan biztos abban, hogy a csütörtök éjszaka észlelt drón veszélytelen, 

hiszen a hat tonnás tárgy átrepülhetett volna a paksi atomerőmű felett is, ahogy azt a horvát fél megjegyezte. 

És mindenekelőtt kérdést vet fel, hogy a magyar fél miért mulasztotta el figyelmeztetni az esetről 

Horvátországot.  

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Drohnenabsturz in Zagreb  

2022.03.15., Szerző: Michael Martens, Stephan Löwenstein (print, 8. oldal) 

 

A Hospodárske noviny Tomás Strázayval, a Szlovák Külpolitikai Társaság Kutatóközpontjának az 

igazgatójával készített interjút. Az újságíró azzal kezdte, hogy Magyarországon közelednek a választások, 

majd feltette a kérdést, hogy az ukrajnai háború végül melyik félnek segíthet. Strázay szerint nehéz erre a 

kérdésre teljesen egyértelmű választ adni. Ha megnézzük az aktuális közvélemény-kutatásokat, akkor többé-

kevésbé azt látjuk, hogy a Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök vezet az ellenzéki tömb előtt. Ez annak is 
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köszönhető, hogy az ukrajnai agresszióval összefüggésben a miniszterelnök gyakran van a képernyőkön, 

nyilatkozik az aktuális kérdésekről, Magyarország energetikai biztonságát és az ukrajnai magyar kisebbség 

védelmet illetően is. Azt is látjuk, hogy találkozik a Magyarország területén tartózkodó menekültekkel. 

Egyértelműen láthatóbb az ellenzékhez képest, másrészt azt is el kell mondani, hogy a magyar társadalom 

jelentősen megosztott. Strázay kérdésre válaszolva közölte, hogy az Oroszországgal való együttműködés 

Orbán számára az energetika területén hosszú távon nagyon fontos. Arra a kérdésre, hogy a választásokat 

eldöntheti-e a háború, az interjúalany azt felelte, egyértelműen nem lehet megmondani, hogy az ukrajnai 

konfliktus az a tényező lesz-e, ami eldönti a magyarországi választásokat. Orbán külpolitikai filozófiájára 

vonatkozó kérdésre Strázay elmondta, a 2010-es megválasztása óta képviselt politika a jelentős keleti 

nyitásból áll, és abból, hogy együttműködik minden szereplővel a szélrózsa minden irányában. Ez az irány 

ütközött az Ukrajna elleni orosz agresszióval. Valószínű, hogy szükség lesz az átértékelésére. Arra a kérdésre, 

hogy Szlovákiával összehasonlítva mennyire függ Magyarország Oroszországtól, Strázay azt mondta, 

Magyarország Szlovákiához hasonlóan függ az atomerőművekbe való orosz üzemanyagtól. A különbség 

abban rejlik, hogy Szlovákia nem kér óriási pénzügyi injekciókat Oroszországtól, amelyek természetesen nem 

ajándékok. 

Hospodárske noviny: Orbánova politika na všetky svetové strany narazila. Bude ju musieť prehodnotiť, 

tvrdí odborník  

2022.03.15., Szerző: Tomáš Garai (online) 

 

A magyar kormány még az ősszel üzemanyagár plafont vezetett be és a tervek szerint csak a 

választások után vezeti ki ezt az intézkedést – más dolgokhoz hasonlóan ez is összefügg az ukrajnai háborús 

konfliktussal, ami miatt drágább lett az energia és biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat is kiváltott a 

régiónkban. A kabinet ellenzi, hogy Magyarország fegyvereket küldjön keletre. Még ha Kijevnek éppen erre 

lenne a legnagyobb szüksége is, ezen vitatott eljárást a közvélemény egy része is támogatja. Orbán Viktor 

Fideszének háborúval kapcsolatos mérsékeltebb kijelentései közelebb állhatnak a választókhoz. A Median 

legfrissebb, a háború kitörése után egy héttel készült felmérése a kormánypárt támogatottságának 

növekedését mutatta. Orbán ugyan elítélte a konfliktust és elfogadta a brüsszeli szankciókat, katonai 

segítséget azonban nem engedélyezett. „A kormány megpróbál a lehető legtávolabb maradni ettől a 

háborútól. Arra törekszik, hogy az emberek érdekeit nézze. Nem azt kellene nézni, hogy mi történik a 

határokon túl” – mondta a Hospodárske novinynek Demeter Sándor győri lakos, aki „paradox módon” a 

romániai magyar kisebbség tagja. Az anyaország állampolgárságával egyelőre nem rendelkezik, de ha 

szavazhatna, akkor a kormánypártra szavazna. Ehhez képest ellentétes véleményen van Radó Tamás 

nyugdíjas, akinek nem tetszik ez a „két kapura irányuló játék”, és üdvözölné ha más lenne az ország 

irányultsága. Az Orbánt nem támogató emberek a pénznem zuhanására mutatnak rá: a forint árfolyama az 

eurónként 380 forintra gyengült és a háború kezdete óta négy százalékot vesztett az értékéből. Márki-Zay 

Péter ellenzéki vezető azt mondta a háborúról, hogy amennyiben a NATO fegyvereket akarna Ukrajnába 

küldeni, az ellenzék ezt támogatná. Ezenkívül Orbán miniszterelnököt „Putyin szolgájának” vagy „mini 

Putyinnak” nevezte, reflektálva az Oroszországra irányuló erős külpolitikai orientációra. Dull Szabolcs, a 

telex.hu híroldal főszerkesztője szerint nehéz megmondani, ki fog profitálni ebből a helyzetből, még ha látja 

is, hogy az emberekben megnőtt a biztonság, a béke és a stabilitás iránti vágy, amelyeken a Fidesz kampánya 

nyugszik. 

Hospodárske noviny: Orbán hrá hru na dve strany. Voľby v Maďarsku sú v tieni vojny aj padajúceho forintu  

2022.03.14., Szerző: Tomáš Garai (online) 

 

Szétverte Csehszlovákiát és gyűlölte a zsidókat, ennek ellenére a katolikus egyház jelentős 

képviselője csodálja őt: Orosch János nagyszombati érsek Budapestre megy, hogy lerója tiszteletét Esterházy 

János, magyar kisebbségi politikus előtt, aki közéleti szereplő volt a háború előtti Csehszlovákiában és a 

Tiso-féle szlovák állam idején. A pozsonyi bíróság Esterházyt 1947 szeptemberében halálra ítélte 

hazaárulásért és a hitleri Németországgal való kollaborációért. Orosch budapesti részvétele azzal a 

rendezvénnyel kapcsolatos, amelyet a Rákóczi Szövetség szervez. Ez a szervezet 1991 óta Esterházy 

tiszteletére minden évben díjakat ad azoknak az egyéneknek és intézményeknek, amelyek a ma7.sk szerint 
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hozzájárultak a „Felvidéken” a magyar közösségek szolgálatához és a mártír politikus szellemi örökségének 

megőrzéséhez a példamutató kereszténységének szellemében minden magyar és Közép-Európa nemzetei 

számára. A rendezvényre most vasárnap a magyar parlament épületében kerül sor. A fő beszédet Semjén 

Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes fogja elmondani. A rendezvény helyszínének kiválasztása sokkoló: a 

nácikkal kollaboráló elítélt nevéhez fűződő díjat ugyanis a „Magyar Köztársaság állami szervének” épületében 

adják át. A magyar kisebbség néhány képviselője 1989 novembere után megpróbálta rehabilitálni Esterházyt, 

de sikertelenül. Az 1947-es halálos ítélet továbbra is érvényben van. 

Pravda.sk: Trnavský arcibiskup si v Budapešti uctí zločinca - Domáce - Správy - Pravda  

2022.03.12., Szerző: Miroslav Čaplovič (online) 

 

Az orosz-ukrán háború következtében a Putyin-párti Orbán Viktor hamar változtatott keleti, 

feltörekvő hatalmakhoz közeledő stratégiáján, és elnémította oroszbarát retorikáját – írta a jobbközép-

liberális Le Figaro nyomtatott kiadása. Tekintettel a közelgő választásokra, az ukrajnai háború 

destabilizálhatta volna a Kremlhez nagyon közel álló magyar miniszterelnököt, Orbán Viktor azonban 

megerősödve kerül ki a válságból. Az Ukrajna és Oroszország helyett olyan kifejezéseket használ, mint 

„háború a szomszédságunkban”, vagy „bizonytalanság időszaka”. Fordulata az európai döntések szinte teljes 

támogatásával jár. Az ukrajnai magyar kisebbséget ért sérelmek miatt öt éve tartó akadályozás után 

Magyarország visszavonta vétóját Ukrajna nyugati intézményekhez közelítése tekintetében. Több országgal 

együtt Budapest még váratlanul azt is támogatta, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozhasson az EU-

hoz. Az összkép azonban nem teljes, hiszen Magyarország a Kijevnek nyújtott katonai támogatás kezdetétől 

bejelentette, hogy nem kíván fegyvert küldeni Ukrajnának, és nem engedi át a területén halálos fegyvereket. 

Budapest ügyel arra, hogy szembe szálljon minden olyan szankcióval, amely az egyetlen magyar atomerőmű 

felújítását célzó orosz atomóriást, a Roszatomot célozza, vagy a Nemzetközi Beruházási Bankot (IIB) 

kiutasítaná területéről, amelyet orosz kémfészeknek tartanak. Egy másik vitapont: egy igen hipotetikus 

európai embargó az orosz gázra és olajra. Sokan azt szeretnék, ha Európa követné az amerikai embargót. 

Orbán Viktor határozottan ellenzi ezt az elképzelést, rámutatva Magyarország igen erős orosz gáztól való 

függésére. Az embargó „elviselhetetlen teher lenne Magyarország számára” – fogalmazott a miniszterelnök. 

Ráadásul a magyar kormány retorikája egyelőre távolról sem egyezik az európai vezetők hangnemével. A 

kormánypárti média bár hűen beszámol a háború eseményeiről, de folyamatosan teret ad Kreml-barát 

véleményeknek, amelyek a kisebbségeket, a magyarokat és oroszokat egyaránt elnyomó ukrán államot 

ábrázolják. Az annyira nem rokonszenves Ukrajna és a nélkülözhetetlen Oroszország között Orbán úgy menti 

a helyzetet, hogy szorongást ébreszt a magyar határhoz napról napra közelebb kerülő háborúval 

kapcsolatban. Ezzel tökéletes ürügyet talált arra, hogy elvállalja kedvenc szerepét, a veszélyben lévő nemzet 

védelmezőjét. Kormánya egészen odáig ment, hogy „háborús pártként” vádolja azokat az ellenzéki pártokat, 

amelyek a Kijevnek való fegyverszállítás mellett álltak. Vajon az ellenzék kamatoztathatja Orbán diplomáciai 

partnerének száműzését? Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje nemzetárulónak és 

társfelelősnek tartja az ukrajnai háborúért. Orbán népszerűsége azonban tovább nőtt a háború kitörése óta. 

Még a magyarok ukrajnai menekültekkel tanúsított példátlan szolidaritását is kamatoztatja, félretéve 

migránsellenes megnyilvánulásait, és ő maga is vendégszeretet ígér az Ukrajnából érkezőknek. A kampány 

hátralévő három hetét azonban az infláció és a szárnyaló energiaárak árnyéka lengi be. Megemlítette a forint 

euróval szembeni mélyrepülését, valamint, hogy az üzemanyagárak tekintetében le kellett mondani az 

árplafonról, ami nem biztos, hogy tetszik a választóknak. 

Le Figaro: À Versailles, le pro-Poutine Viktor Orban sauve les meubles  

2022.03.11., Szerző: Thomas Laffitte (print, 8. oldal) 

 

A Delo.si beszámolt arról, hogy Potápi Árpád államtitkár a szlovén köztelevízió adásában azt mondta, 

hogy a Mura Szlovénia és Magyarország közötti határfolyó. Potápi arra a kérdésre válaszolva mondta ezt, 

hogy mi jut eszébe, amikor a Mura folyó nevét hallja. A magyar államtitkár által elmondottak ellen első 

alkalommal Jozef Horvat, a szlovén kormánykoalícióban részt vevő Új Szlovénia (NSi) tagja tiltakozott, 

leszögezve, hogy a Muravidék Szlovéniáé és kiemelve, hogy a szlovéniai magyar kisebbség képviselői 

mindenféle jogokat élveznek. Horvat a magyar államtitkár szavait elfogadhatatlanoknak nevezte. 
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Delo: Orbánov državni sekretar je mejo s Slovenijo prestavil na Muro  

2022.03.11. (online) 

 

Az Rtvslo.si beszámolt arról, hogy Potápi Árpád államtitkár a szlovén köztelevízió adásában azt 

mondta, hogy a Mura Szlovénia és Magyarország közötti határfolyó. Potápi arra a kérdésre válaszolva 

mondta ezt, hogy mi jut eszébe, amikor a Mura folyó nevét hallja. A magyar államtitkár által elmondottak 

ellen első alkalommal Jozef Horvat, a szlovén kormánykoalícióban részt vevő Új Szlovénia (NSi) tagja 

tiltakozott, leszögezve, hogy a Muravidék Szlovéniáé, kiemelve, hogy a szlovéniai magyar kisebbség 

képviselői mindenféle őket megillető jogokat élveznek. Horvat a magyar államtitkár szavait 

elfogadhatatlannak nevezte. A szlovén külügyminisztérium közleménye szerint az üggyel kapcsolatosan 

egyeztettek Magyarország ljubljanai nagykövetségével, magyarázatot követelve, kiemelve az ügy 

érzékenységét.  

Rtvslo.si: Ogorčeni odzivi na izjavo madžarskega politika o Muri kot meji med Slovenijo in Madžarsko  

2022.03.11., Szerző: M. Z. (online) 

 

A Vecer.com beszámolt arról, hogy Potápi Árpád államtitkár a szlovén köztelevízió adásában azt 

mondta, hogy a Mura Szlovénia és Magyarország közötti határfolyó. Potápi arra a kérdésre válaszolva 

mondta ezt, hogy mi jut eszébe, amikor a Mura folyó nevét hallja. A magyar államtitkár által elmondottak 

ellen első alkalommal Jozef Horvat, a szlovén kormánykoalícióban részt vevő Új Szlovénia (NSi) tagja 

tiltakozott, leszögezve, hogy a Muravidék Szlovéniáé és kiemelve, hogy a szlovéniai magyar kisebbség 

képviselői mindenféle jogokat élveznek. Horvat a magyar államtitkár szavait elfogadhatatlanoknak nevezte. 

Dejan Zidan, az ellenzéki Szociáldemokraták (SD) képviselője azt vetetette fel, hogy a magyar fél 

hagyományos beltinci horvát-szlovén vallási találkozóra való meghívásának van-e politikai háttere. 

Večer: Madžarske poteze burijo duhove tudi pri pomurskih poslancih  

2022.03.11. (online) 

 

A La Vanguardia olvasótudósítója arról írt, hogy Orbán Viktor, aki évekig a menekülteket támadta, 

most jó szamaritánussá változott, és segíti a menekülteket, és mindenki mást is erre szólít fel. A cikk kitért 

arra, hogy a magyar állam és a civil társadalom mindent megtesz az országba érkező ukrajnai menekültek 

ellátásáért, pedig már több mint 150 ezren érkeztek hazánkba. A szerző szerint figyelmet érdemel Orbán 

Viktor diskurzusának változása. Nem sokkal ezelőttig Putyin nagy szövetségesének mondhatta magát, most 

azonban ellenzi a háborút. Az Európai Unió számára ugyanakkor megtiltotta, hogy a területén keresztül 

szállítson fegyvereket Ukrajnába. A szerző szerint az önmagában újdonság, hogy Magyarország segíti a 

menekülteket. Nem használja rájuk a „migráns” jelzőt, hanem „harmadik országbeli állampolgárokként” utal 

rájuk, ami kicsit hosszú, de végülis helyes. A cikk kitért arra is, hogy Magyarország tényleg a menekültek 

segítségére siet, akár abban, hogy majd visszatérhessenek Ukrajnába, akár, hogy továbbutazzanak, vagy 

végül Magyarországon maradjanak. Ugyanakkor ez a szerző szerint még mindig Orbán Viktor 

Magyarországa, és vannak a kormányfő követői között olyanok, akik nehezen emésztik meg a 

szemléletváltást. Ők méltatlankodnak azon, hogy Magyarország segíti az ukránokat, mikor Ukrajna mást se 

tett, mint elnyomta a Kárpátalján élő magyar kisebbséget. A szerző szerint azt is nehéz lenyelni a magyar 

jobboldal számára, amely nagyon nacionalista és körültekintő a határon túl élő magyar kisebbségekkel, hogy 

a külföldön élő magyarok jelentős része cigány. 

La Vanguardia: La Hungría de Orbán sí acogeaucranianos  

2022.03.09., Szerző: Sebastián-Daniel Santos-Petroff (online) 

 

Egy évtizednyi Putyin-barát politizálást próbál semlegesíteni az áprilisi választások közeledtével a 

korábban magát örömmel az EU egyik legoroszbarátabb kormányfőjeként beállító Orbán Viktor az ukrajnai 

háború kitörését követően – írta a Financial Times. A korábban a „keleti nyitás” politikáját hirdető, 

Oroszországgal szoros gazdasági és politikai kapcsolatokat kiépítő magyar kormányfő mindeközben az 

ukrajnai magyar kisebbség jogai kapcsán kialakult konfliktus miatt blokkolta Ukrajna közeledését a NATO-

hoz és az EU-hoz, de az orosz támadást követően elítélte Oroszországot és „mutatott némi szolidaritást” 
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Kijevvel is, ami a Financial Times-nak nyilatkozó elemzők és ellenzéki politikusok szerint annak hallgatólagos 

elismerése, hogy a konfliktus sebezhetőbbé tette pozícióját, és Fideszben is sokan határozottan hűvösebben 

viszonyulnak Oroszországhoz, mint maga Orbán Viktor. Az ellenzék is igyekszik kihasználni Orbán Viktor 

korábbi oroszbarátságát, és Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt nemrégiben egy tiltakozó 

megmozduláson arra szólította a kormányfőt, kötelezze el Magyarországot egyértelműen a nyugat, Európa 

és NATO mellett. Orbán Viktor támogatta ugyan Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, de közben azt is 

leszögezte, hogy amíg ő a kormányfő, Magyarország nem mond le az olcsó orosz gázról, illetve a paksi 

atomerőmű orosz kivitelezésű bővítéséről, és a Fidesz a jelek szerint továbbra is folytatni próbálja 

egyensúlyozó mutatványát Moszkva és a nyugat között. Erre utal az is, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes nemrégiben arról beszélt, hogy Ukrajnának lehetőleg egyik táborhoz sem kellene tartoznia, és az 

ország szuverenitása főleg azért fontos, hogy az ország „ütközőzónaként” szolgálhasson Oroszország és az 

EU között – írta a Financial Times. A lap idézte többek között Török Gábor politológust is, aki szerint a háború 

hosszú idő óta az első olyan téma, ami megosztja a Fidesz szavazóit, de az elemző szerint Orbán Viktor 

továbbra sincs sarokba szorítva, mert a jelek szerint nyitott fülekre talált a választók körében az a narratíva, 

hogy Magyarország a béke érdekében nem kíván katonai segítséget nyújtani Ukrajnának, illetve támogatni az 

ország NATO-tagságát. 

Financial Times: Hungary allows transit of weapons to Ukraine after Orban U-turn  

2022.03.07. , Szerző: Marton Dunai (online) 

 

Orbán Viktor Magyarország történelmi haragját - az 1920-as trianoni békeszerződés által megalázott 

korábbi Nagy-Magyarország mítoszát - használta a tekintélyelvű hatalom építőköveiként. Az idő múlásával a 

hazai politikai piacon elért sikerek arra ösztönözték a magyar miniszterelnököt, hogy úgy tegyen, mintha a 

nemzetközi színtér jelentős szereplője lenne, amit Vlagyimir Putyin Oroszországhoz fűződő kiváltságos 

kapcsolatai révén ért el. Innen eredt a történelmi paradoxon. Sajnos azonban a Putyinnal való barátság 

árnyékot vet az ukrajnai kapcsolatokra. Ami még rosszabb, ez az ukrán államiságot fenyegető egzisztenciális 

fenyegetések idején történik. Ez volt a helyzet 2014-ben is, a Krím és Donyeck orosz inváziója idején. 

Magyarország akkor nem segített Ukrajnának, sőt ártott is neki. Orbán úgy döntött, itt a megfelelő pillanat, 

hogy kiálljon a kis kárpátaljai magyar kisebbség jogaiért. Állítólag a magyarokat Ukrajnában diszkriminálták, 

bár a valóságban ugyanúgy kezelték őket, mint a lengyel vagy a szlovák kisebbséget. Orbán 2014-ben azt 

mondta: „Követeljük az új kijevi kormánytól, hogy a Nyugat-Ukrajnában élő magyarok kettős 

állampolgársággal, teljes joggal és autonómiával rendelkezzenek." Orbán még fájdalmasabban bántotta 

szomszédját azzal, hogy 2021. szeptember 29-én véglegesítette a gázszállítási szerződést a Gazprom 

Exporttal. Korábban orosz hitelektől és orosz technológiától tette függővé a paksi atomerőmű bővítését. 

Most 2036-ig kötötte le az energiaszektort az Ukrajnát megkerülve érkező orosz gázzal. Orbán az Északi 

Áramlat segítségével tizenöt évre az orosz gáztól tette függővé Magyarországot, amikor az egész Európai 

Unió keresi a módját, hogy megszabaduljon ettől a függőségtől. Magyarország pedig ugyan belement az 

Oroszország elleni szankciókba, de csak utolsóként vállalta Oroszország kizárását a SWIFT-rendszerből. 

Azország noha befogadja a menekülteket, de az elsősorban magyar kisebbséget, és a menekülteket segítő 

program a „Híd Kárpátaljáért” nevet viseli.  

Gazeta Wyborcza: Janusz Lewandowski o postawie Węgier Orbana wobec Ukrainy: Nieprzyjaciół poznaje 

się w biedzie! 

2022.03.07., Szerző: Janusz Lewandowski (online) 

 

Egy évtizednyi Putyin-barát politizálást próbál semlegesíteni az áprilisi választások közeledtével a 

korábban magát örömmel az EU egyik legoroszbarátabb kormányfőjeként beállító Orbán Viktor az ukrajnai 

háború kitörését követően – írta a lap weboldalán hétfőn megjelent cikkében a Financial Times. A korábban a 

„keleti nyitás” politikáját hirdető, Oroszországgal szoros gazdasági és politikai kapcsolatokat kiépítő magyar 

kormányfő mindeközben az ukrajnai magyar kisebbség jogai kapcsán kialakult konfliktus miatt blokkolta 

Ukrajna közeledését a NATO-hoz és az EU-hoz, de az orosz támadást követően elítélte Oroszországot és 

„mutatott némi szolidaritást” Kijevvel is, ami a Financial Times-nak nyilatkozó elemzők és ellenzéki politikusok 

szerint annak hallgatólagos elismerése, hogy a konfliktus sebezhetőbbé tette pozícióját, és Fideszben is 
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sokan határozottan hűvösebben viszonyulnak Oroszországhoz, mint maga Orbán Viktor. Az ellenzék is 

igyekszik kihasználni Orbán Viktor korábbi oroszbarátságát, és Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt 

nemrégiben egy tiltakozó megmozduláson arra szólította a kormányfőt, kötelezze el Magyarországot 

egyértelműen a nyugat, Európa és NATO mellett. A Fidesz a jelek szerint mindeközben továbbra is próbálja 

folytatni egyensúlyozó mutatványát Moszkva és a nyugat között, és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

nemrégiben arról beszélt, hogy Ukrajnának lehetőleg egyik táborhoz sem kellene tartoznia, és az ország 

szuverenitása főleg azért fontos, hogy az ország „ütközőzónaként” szolgálhasson Oroszország és az EU 

között – írta a Financial Times. A lap idézte többek között Török Gábor politológust is, aki szerint a háború 

hosszú idő óta az első olyan téma, ami megosztja a Fidesz szavazóit, de az elemző szerint Orbán Viktor 

továbbra sincs sarokba szorítva, mert a jelek szerint nyitott fülekre talált a választók körében az a narratíva, 

hogy Magyarország a béke érdekében nem kíván katonai segítséget nyújtani Ukrajnának, illetve támogatni az 

ország NATO-tagságát.  

Financial Times: Hungarian leader faces watershed moment on Russia and Ukraine  

2022.03.07., Szerző: Marton Dunai (online) 

 

Orbán Viktor az általa aláírt dokumentumban lehetővé tette a NATO-kontingens Nyugat-

Magyarországon történő állomásozását, de a miniszterelnök korábban kijelentette, hogy Magyarország nem 

küld fegyvert Ukrajnának. A kormányfő az állami rádiónak adott pénteki interjúban kijelentette, hogy az 

Oroszországgal szemben kirótt uniós szankciók kétélű fegyver, így Európa is megsínyli az Oroszországgal 

vívott gazdasági háborút. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a múltkor kifejtette, hogy az 

Ukrajnába történő fegyvertranzit engedélyezése „Magyarország és a kárpátaljai magyar közösség 

biztonságát" veszélyeztetné, utalva a történelmi régióra, többek között Nyugat-Ukrajna területe. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetője hozzátette, „az ilyen szállítmányok ellenséges katonai akciók 

célpontjává válhatnak." A Moszkvával szoros kapcsolatot ápoló magyar kormány elítélte az orosz ukrajnai 

inváziót, és beleegyezett az Európai Unió Oroszország elleni szankcióiba. Az ország megnyitotta határait az 

Ukrajnából érkező menekültek előtt, és eddig több mint 180 ezer menekültet fogadott be.  

Wprost: Viktor Orban zezwolił wojskom NATO na obecność na Węgrzech. Zakaz transportu broni na 

Ukrainę 

2022.03.07., Szerző: WPROST.pl, magyarkozlony.hu (online)  

 

Oleg Tyapkin, az orosz külügyminisztérium harmadik európai főosztályának igazgatója a Ria-

Novosztyi tudósítójának, Viktor Makszimicsevnek adott interjúban részletezte, hogy Moszkva válaszlépésekre 

készül Lengyelországgal szemben, amely kezdeményezte a varsói orosz ingatlanok lefoglalási eljárását. 

Oroszország ezen felül rendkívül csalódott, hogy Németország jóváhagyta az Ukrajnának történő 

fegyverszállítást. A kérdésre, hogyan értékeli Oroszország Magyarország álláspontját, amely egyrészt 

támogatja az uniós szankciókat, másrészt megtagadta a fegyverek szállítását Ukrajnának, Tyapkin azt 

válaszolta: annak ellenére, hogy ukrán és európai politikusok és újságírók számos vádat emeltek a budapesti 

vonal „kettősségével” kapcsolatban, abban nincs „oroszbarát” komponens. Az Orbán Viktor miniszterelnök 

vezette magyar kormány valóban kijelentette, hogy nem kívánja megengedni, hogy országát bevonják egy 

szomszédos állam területén folytatott fegyveres konfliktusba, beleértve a fegyverszállítást vagy az 

átszállításban való segítségnyújtást. Ugyanakkor Budapest lojális marad az EU és a NATO közötti 

tömbszolidaritás elveihez. A magyar kormányt nyilvánvalóan nemzeti érdekei megfontolása vezérelte, amikor 

kijelentette, hogy a jelenlegi helyzetben prioritásai közé tartozik a Majdan-rezsim által 2017 őszétől fogva 

nyíltan diszkriminált kárpátaljai magyar közösség biztonságának biztosítása, valamint az Oroszországgal 

folytatott együttműködésének megőrzése a stratégiai területeken, elsősorban az energiaszektorban – 

fogalmazott Tyapkin.   

Ria Novosztyi hírügynökség: Олег Тяпкин: Россия разочарована решением Германии поставлять 

оружие Киевуy 

2022.03.07., Szerző: Viktor Makszimicsev (online) 
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A szigorú határvédelméről ismert Magyarország kitárta karjait az ukrán menekültek számára, de 

továbbra is elzárkózik minden európai uniós és NATO fórumon az ukrán kormánnyal való együttműködéstől 

a magyar kisebbséggel való bánásmódja miatt. Orbán Viktor egyértelmű különbséget tett a 

Magyarországon menedéket kereső ukránok és a közel-keleti, dél-ázsiai migránsok között. Gulyás Gergely 

elmondta, hogy Magyarországnak mindig az volt az álláspontja, hogy a menekülteket az első biztonságos 

országban el kell látni. Nyilvánvalóvá tette, hogy ötödik, hatodik biztonságos országként nem kötelessége a 

menekültek befogadása. A magyar kormány Kárpátalján megvalósított, a helyi ukrán lakosságot is egyaránt 

segítő útépítések, oktatás- és egészségügyi fejlesztések viszonzása Ukrajna magyarellenes politikája volt - a 

kisebbségek hivatalos (többek között oktatásban való) nyelvhasználata, ill. az ukrán hatóságok hazaárulás 

bűntettében folytatott nyomozása a magyar himnusz éneklése miatt. Amíg Kijev nem módosít ezeken, addig 

Magyarország minden EU és NATO fórumon akadályozni fogja Ukrajnát. A tagországok vétójoga miatt 

Zelenszkij kérelme a különleges, gyorsított eljárásban való uniós csatlakozásra így eleve halálra van ítélve. 

Orbán leglényegesebb célja elkerülni Magyarország háborúba sodródását, kiemelve azonban, hogy 

Magyarország semmilyen szankciót nem blokkolt.  

Breitbart.com: EXCLUSIVE: Hungary 'Blocking Cooperation with Ukraine' In EU, NATO  

2022.03.05., Szerző: Jack Montgomery (online) 

 

Magyarországon eddig szinte minden más országnál brutálisabban utasította el a menedékkérőket, 

ezúttal azonban a négy hét múlva esedékes választások valószínűleg felgyorsítják a dolgokat. A 

menekültválság eldöntheti, hogy Orbán Viktor, az „európai jobboldali populisták egész generációjának 

stílusmeghatározója”, sokáig marad-e még hatalmon – írta a Der Spiegel az orosz-ukrán háború okozta 

menekültáradat kapcsán. Orbán Viktor csütörtökön Beregsurányban elmondta: „A migránsokat megállítjuk, a 

menekültek mind segítséget kapnak”. A cikk szerint Orbán Viktor évek óta a rasszista tábor vezetőjeként 

tűnik ki az EU-ban. Szándékosan szította a Közel-Keletről érkező menekültekkel szembeni félelmet: Egy méter 

magas acélkerítést emelt a határon, tranzitzónákban éheztette a menedékkérőket, hogy visszaterelje őket 

Szerbiába, miközben az Európai Bíróság újra és újra elítélte Orbán menekültpolitikáját. Most azonban a 

menekülő ukránokkal minden másképp történik: Röviddel a háború kezdete után Orbán Viktor bejelentette, 

hogy a határok nyitva vannak. Orbán szerint az ő álláspontja logikus: a Közel-Keletről védelmet keresőkkel 

ellentétben az ukránok valódi menekültek, mivel nem keltek át biztonságos harmadik országokon, és egy 

háború miatt kényszerültek lakóhelyüket elhagyni. A cikk rámutatott, hogy a magyar miniszterelnök nem 

veszi figyelembe azonban, hogy a szíriaiak is polgárháború elől menekültek, és hogy a Genfi Menekültügyi 

Egyezmény szerint a menekültek nem csak a szomszédos országokban kereshetnek védelmet. A cikk szerint 

Budapesten olyan pletykák keringenek, hogy Orbán Viktor akár meg is próbálhatná a magyar nemzetiségű 

menekülteket, akik április 3-án szavazhatnak, a különösen vitatott választókerületekbe telepíteni, és ezzel 

eldönteni a választást. Márki-Zay Péter szerdán, egy nappal Orbán előtt, a határ menti területre látogatott: 

„Keményen bíráltuk Orbán Viktor menekültek és migránsok elleni gyűlöletkampányát. Most, hogy helyesen 

cselekszik, el fogjuk ismerni”. Márki-Zay szerint azonban az Orbán-kormánynak túl sokáig tartott a 

menekültválságra való reagálás. 

Der Spiegel: Ukraine-Krieg: Flüchtlinge in Ungarn - Plötzlich dürfen alle rein 

2022.03.04., Szerző: Steffen Lüdke (online) 

 

A Die Presse által közölt kommentár szerint az EU egyre kevésbé érti meg Budapest sajátos eljárását 

Moszkvával szemben az ukrán háború kapcsán, és ezzel sok magyar is így van. Még az európai konzervatív 

néppárti pártcsalád egykori társai sem tudnak már megértést tanúsítani Orbán Viktor diplomáciai 

kedvezményei iránt. Orbánnak el kell döntenie, hogy hol áll - jelentette ki felháborodottan Manfred Weber 

(CSU), aki szerint Orbán „hihetetlen kettős játékot űz Ukrajnával". Weber felháborodásának oka, hogy a 

NATO-tag Magyarország nem akarja megengedni, hogy a területén keresztül fegyvereket szállítsanak 

Kijevnek. Orbán az ukrajnai háborúban szokatlanul egységes uniós sorokból való újabb kilógását az ukrajnai 

magyar kisebbség biztonságáért való aggódással indokolja - folytatta a szerző. A hazai és külföldi kritikusok 

viszont a Putyinhoz fűződő nagyon szoros kapcsolataiban látják az igazi okot. Orbán Viktor és 

külügyminisztere, „nem csak kitüntetést érdemelne" Putyintól - gúnyolódott a Twitteren Donald Tusk. 
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Szerinte a Gazprom igazgatótanácsában elfoglalt hely lenne a megfelelő jutalom a hűségükért. Az ellenzéki 

szövetség kétszínűséggel vádolja a miniszterelnököt, és Putyin strómanjaként, a Nyugat árulójaként, illetve az 

orosz érdekek kiszolgálójaként bírálja. Nemcsak az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások elleni vétója, hanem 

az általa szorgalmazott második reaktor építése az orosz Roszatom által a paksi atomerőműben, valamint az 

orosz Nemzetközi Beruházási Bank alkalmazottainak diplomáciai mentessége is szálka az ellenzék szemében. 

A miniszterelnök „barátként, szövetségesként és üzleti partnerként” „részese” Putyin közel két évtizede tartó 

offenzívájának, amelynek csúcspontja most az ukrajnai háború − vádolja Tordai Bence ellenzéki politikus 

Orbánt. 

Die Presse: EU will Orbáns Nähe zu Putin nicht tolerieren 

2022.03.04., Szerző: Thomas Roser (online) 

 

A Denník N online kiadásában interjú jelent meg Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség elnökével, aki szerint a háború új kezdetet jelent a kárpátaljai magyarok és az ukránok 

kapcsolatában. Zubánics elmondta, hogy az ENSZ statisztikái szerint hétszáz- és kilencszázezer között van 

azok száma, akik elmentek Ukrajnából. Feltételezhető, hogy közülük harmincezren vannak a kárpátaljai 

magyarok. Az interjúalany szerint mindenki tisztában van azzal, hogy az a kisebbségi politika, amit Ukrajna a 

nemzeti kisebbségekkel szemben folytatott, elfogadhatatlan. „Mi is próbáltuk ezt az Európai Unió és 

különböző nemzetközi szervezetek tudomására hozni. De úgy vélem, hogy a jelenlegi helyzet nem arról szól, 

hogy mi most félreállunk. Ezt nem is szabad megtennünk, hiszen akármilyen eredménnyel fog ez a háborús 

konfliktus zajlani, nekünk itt kell maradnunk” – közölte Zubánics. „Mit gondolnak a kárpátaljai magyarok a 

magyar kormány álláspontjáról? Eléggé kiáll önök mellett Magyarország? Arra is gondolok, hogy a magyar 

kormány nem egyezett bele, hogy fegyvereket szállítsanak át Magyarország területén Ukrajnának” – kérdezte 

az újságíró, amire Zubánics azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban rengeteg ukrán ismerős fordult hozzájuk, 

hogy írásban kérjék ennek a felülvizsgálatát. „Ezzel a kérdéssel kapcsolatban politikai hangulatkeltések is 

voltak. Mi elsősorban hálásak vagyunk azért, amit Magyarország tesz értünk, vagyis, hogy befogadja az 

állampolgárainkat. Magyarország NATO- és uniós tagállamként igyekszik tartani magát a közös elvekhez. 

Hogy ezen túl, milyen döntéseket hoz, azt egyenként tudjuk véleményezni, közösségként nem” – mondta az 

interjúalany. 

Denník N: Ani my nemôžeme odstúpiť nabok. Do boja proti Rusom sa hlásia aj zakarpatskí Maďari, vraví 

šéf strany menšinových Maďarov na Ukrajine 

2022.03.04., Szerző: Zoltán Szalay (online) 

 

Az Adevarul véleményrovatában Remus Vulcanescu közölt cikket „az oroszpárti Magyarország: 

hogyan látják Ukrajna inváziójának megoldását?” címmel. A szerző szerint „az Orbán Viktor-RMDSZ páros az 

utóbbi tíz évben a szeparatizmus előnyeit propagálják a magyar kisebbség körében és enklavizációra 

szólítanak fel”, „ezek a felhívások pedig tele vannak orosz dezinformációval és rasszista gyűlöletre való 

felhívással”. A szerző egy válogatást közölt magyar közösségi oldalakból, amelyek Putyin oldalán foglaltak 

állást. Ezek között megtalálható Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (ENMP) elnöke, aki emellett 

IlieBolojan nagyváradi polgármester kisebbségügyi tanácsadója is. Folytatta az EMNP további 

tisztségviselőinek bejegyzésével: Brassai Hunor és Tőke Ervin, akiknek az autonómia melletti állásfoglalásait is 

megemlítette. Brassai kapcsán megjegyezte, hogy a Fidesz egyik erdélyi önkéntese. Szerinte mindez azért 

történhet meg, mert Orbán Viktor kétkulacsos politikát folytat, szerinte sok magyar médiatermék ezt az 

oroszpárti diskurzust erősíti, és ez – mivel a magyar média teljességgel a Fidesz kontrollja alatt van – 

jelentkezik a romániai magyarok körében is. Ezt követően a cikk szerzője magyar szélsőjobboldali közösségi 

oldalak bejegyzéseit említi, amelyek Kárpátalja visszaszerzését követelik, majd példaértékű cselekedetként 

hozza fel Donáth Anna Facebook-nak címzett nyílt levelét, amelyben az orosz propagandát átvevő oldalak 

eltüntetését kéri. 

Adevărul.ro: Ungaria pro-rusă: cum se vede „rezolvarea” invaziei Ucrainei din partea aceasta?  

2022.03.04., Szerző: ADH (online) 
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Az N1info.com beszámolt arról, hogy Orbán Viktor szerint az ukrán-orosz béketárgyalások helyszíne 

lehetne Budapest. A magyar kormányfő a BBC-nek nyilatkozott az orosz-ukrán határról, leszögezve, hogy a 

háború befejezésének felelőssége elsősorban az orosz félen van. A szerb hírportál emlékeztetett arra, hogy a 

magyar kisebbséget sújtó nyelvtörvény miatt a magyar félnek nem voltak jó kapcsolatai Ukrajnával, Orbán 

most mégis kijelentette, Magyarország Ukrajna és az ukrán nép barátja, a segítségre szoruló ukránok 

számíthatnak a magyarokra.  

N1info.com: Orban: Mirovni pregovori Rusije i Ukrajine mogli bi da budu u Mađarskoj 

2022.03.03., Szerző: BBC (online) 

 

Az orosz agressziótól és az ukrán nacionalizmustól egyaránt tartó kárpátaljai magyar kisebbség 

helyzetével foglalkozott a liberális-keresztény La Croix. Ismertette, hogy a 100-150 ezres magyar közösség 

Trianon óta is a budapesti idő szerint él. Bár a harcképes korú férfiak nem hagyhatják el az országot, a 

magyar útlevéllel is rendelkező magyarok el tudtak jönni. A cikkben bemutatott Bertalan is magyar 

útlevelével jött át a határon, és húzta meg magát egy átmeneti szálláson, a jövője azonban bizonytalan. 

Felesége és tíz hónapos gyermeke Beregszászon maradt, ha a harcok folytatódnak, ők is Magyarországra 

készülnek. Bár még messze dúlnak a harcok, de félnek a határra érkezők. Félnek az Oroszország által vezetett 

háborútól, de a magyarok félnek az ukrán nacionalisták támadásától is. Egy idős, Magyarországra érkező 

magyar asszony elmondta, hogy ő jobban fél az ukránoktól, mert nem szeretik őket. Még ha a közösségek 

közötti kapcsolatok összességében békések is, helyénvaló a bizalmatlanság. A 2017-es nyelvtörvény mérgezi 

az ukrán-magyar (és más nemzetiségek) kapcsolatokat. Azóta Budapest megtorló intézkedéseivel gátolja 

Kijev és az EU, valamint a NATO közötti közeledést. A budapesti nacionalista kormányzat üzeneteire is igen 

fogékony kárpátaljai magyarság tart attól, hogy az ukrán nacionalisták ellenük fordulnak. „A magyarok 

túlnyomó többsége nem fog olyan kormányért harcolni, amely nem tartja tiszteletben a jogait” – mondta 

Bertalan. Helyzetük még inkább bizonytalannak tűnik, mivel Orbán Viktort a Kreml szövetségesének tartják. A 

magyar vezető állítja, hogy fenntartások nélkül támogatja az Oroszország elleni európai szankciókat, 

kormánya azonban megtagadja a fegyverszállítást szomszédjának, valamint a halálos fegyverek területén való 

átszállítását. „Ezekkel a fegyverekkel lehetne magyarokat lőni, mert Kárpátalján is élnek magyarok” – érvelt 

vasárnap este. A történelem ismétli magát a határon túli magyarokat tekintve, hiszen az 1990-es években 

ezrével, ha nem tízezrével menekültek a vajdasági magyarok a délszláv háború elől, Szeged környékén 

telepedtek le, és nem tértek sosem vissza. Az 1999-es koszovói háború idején az első, a NATO mellett 

elkötelezett Orbán-kormány, amelyhez Magyarország éppen most csatlakozott, titokban kerozint szállított 

Slobodan Milošević-vezette, embargó alatt álló Szerbiának, hogy elkerülje a magyarok elleni megtorlást. 

Magyarország február 28-án, vasárnap 28 tonna élelmiszer és 100 ezer liter üzemanyag szállítását jelentette 

be a kárpátaljai hatóságoknak.   

La Croix: Guerre en Ukraine : la minorité hongroise prise en étau  

2022.03.02., Szerző: Corentin Léotard (online) 

 

Magyarok ezrei tüntettek a Putyin-barát Orbán és Ukrajna orosz inváziója ellen – írta a balliberális 

Libération. Miközben Magyarország miniszterelnöke megszavazta az EU Oroszország elleni szankcióit, 

megtagadta a fegyverek szállítását, és hatalmas médiabirodalma továbbra is a Kreml-barát propagandát 

szítja. A tüntetést az orosz többségi tulajdonú Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) épülete elé hirdették meg 

a fővárosban. Az egykori szovjet blokk bankja, amely a testvéri országok közötti kereskedelmet finanszírozta, 

2019-ben költözött Budapestre, Orbán Viktor meghívására. Magyarország, a második részvényes, felajánlotta 

a helyiségeket, a diplomáciai mentelmi jogot és a schengeni vízumot minden olyan alkalmazottnak, akiket 

kémkedéssel gyanúsítanak. Mert az NBB igazgatója, Nyikolaj Kosov, egy kémdinasztia örököse, a nyugati 

titkosszolgálatok szerint ügynök. A rendezvényen Márki-Zay Péter, ellenzéki közös miniszterelnök-jelölt 

kémfészeknek nevezte a bankot, hozzátéve, hogy Orbán Putyin érdekeit szolgálja. Az Orbán-közeli magyar 

oligarchát finanszírozó NBB jól szemlélteti Budapest erős emberének oroszbarát tropizmusát, aki, miközben 

megtartotta hazáját az Európai Unióban, aláásta a demokráciát, sőt büszkén hirdette, hogy illiberális 

demokráciát épít, Putyin modellje alapján. 2014-ben, amikor Moszkva annektálta a Krímet, Orbán autonómiát 

követelt a Nyugat-Ukrajnában élő magyar kisebbségnek. Mintha támogatta volna az ország esetleges 
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feldarabolását. Február 1-én Moszkvában járt gázszerződésekről tárgyalni. Az ukrajnai invázió azonban arra 

kényszerítette, hogy tisztázza álláspontját, és bejelentette, hogy a NATO-hoz és az EU-hoz csatlakozva elítélik 

az orosz katonai offenzívát. Igaz, hogy az EU által elhatározott valamennyi szankciót megszavazta, de 

megtagadta a fegyverek szállítását. Médiabirodalma lassabban reagált, hiszen az orosz invázió kezdete után 

24 órával még szabadon sugározta oroszbarát narratíváját. Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértő például 

nem Putyinra, hanem ukrán elnökre háborodott fel: „Nagyon veszélyes, amit Volodimir Zelenszkij elnök 

mondott tegnap, hogy aki fegyvert fogna, az jelentkezzen a hadseregnél vagy a rendőrségnél. Ilyen őrületet 

utoljára Hitler követett el.” – fogalmazott. Csernobil elfoglalását is Zelenszkij számlájára írta, aki átlépte a 

vörös vonalat azzal, hogy atomfegyvert akart fejleszteni. A kormánypárti média nehezen fordít hátat, mivel 

„követi a kommunikációs minisztérium irányelveit. Ott nyilván még nem kaptak instrukciót” – elemezte Polyák 

Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely kutatója. A Fidesz közeli blog-világ folytatja Putyin-párti diskurzusát. A 

„Számok. A baloldali álhírek ellenszere” például olyan videókat közölt, amin oroszok igen emberségesen 

bánnak ukrán hadifoglyokkal. A videó „egyértelműen egy ukrán katonákat célzó jelenet. „Adja meg magát az 

oroszoknak, és mehet haza”, ezt üzeni” – elemezte Rényi Pál Dániel újságíró a „független” 444 portálnak. 

Képes lesz-e Orbán Viktor továbbra is „Kelet és Nyugat közti semlegességére”, amolyan fügefalevél mögé 

rejteni Moszkva iránti hűségét? Bíró Zoltán történész számára a háború mindent megváltoztatott: „Orbánnak 

nincs más választása, mint kiszabadítani magát az orosz befolyás alól.” De nem könnyű szoftvert váltani.  

Libération: Des milliers de Hongrois protestent contre Orbán le pro-Poutine  

2022.03.02., Szerző: Florence La Bruyère (online) 

 

Az Rtvslo.si beszámolt arról, hogy a Muravidéki Akadémiai-Tudományos Unióval (PAZU) kapcsolatos 

indítvány aláírói között az első helyen szerepelt Horváth Ferenc, a szlovéniai magyar kisebbség parlamenti 

képviselője. A törvényjavaslatot az illetékes parlamenti bizottság is támogatja. Az unió a tudományágak 

fejlesztését célozná, elősegítve a régió tudományos, kulturális és gazdasági fejlődését. A PAZU jelenleg 

regionális intézmény, mely összefogja a különféle tudományágak doktorait. Működése nem terjed ki a 

szlovén akadémia működési területére.  

Rtvslo.si: Odbor DZ-ja naklonjen ustanovitvi Pomurske akademsko-znanstvene unije 

2022.03.02., Szerző: G. C. (online) 

 

Szergej Lavrov az Al JazeeraTV-csatornának adott interjúban leszögezte, Oroszország Ukrajnával 

szembeni követelései nem tekinthetők kapitulációs kényszernek. Moszkva megállapodást ajánl, amelynek 

célja az egyenlőség biztosítása minden Ukrajnában élő nép számára, beleértve a nemzeti kisebbségeket is. 

Ez utóbbi magyarokat, lengyeleket, románokat és bolgárokat foglalja magába – fejtette ki a miniszter. A 

megállapodás akkor jön létre, ha az ukrán kormány egyetért a megfogalmazott feltételekkel – jegyezte meg a 

Lavrov. Hozzátette, hogy az orosz csapatokat Ukrajna demilitarizálására küldték Kijevbe.  

Vedomosztyi: Лавров призвал не считать требования России к Украине принуждением к 

капитуляции 

2022.03.02., Szerző: n.a. (online) 

 

Magyarország nem engedi meg, hogy más országokból fegyvereket szállítsanak Ukrajnába az ország 

területén keresztül – jelentette be Orbán Viktor hétfő esti nyilatkozatában, miközben Brüsszelben korábban 

mindenki mással együtt hozzájárult ahhoz, hogy az EU fegyvereket szállítson Ukrajnába – írta a Frankfurter 

Allgemeine Zeitung. A cikk szerint Orbán egyfajta semlegességgel próbálkozik, a szövetség iránti lojalitással 

egyidejűleg. Egyrészt biztosítja, hogy támogatja a NATO és az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos döntéseit, 

és határozottan visszautasítja azokat a híreket, amelyek szerint Magyarország késlelteti a brüsszeli 

szankciókat. Másrészt kijelenti, hogy Magyarország semmiképpen sem fogja hagyni, hogy belekeveredjen az 

Ukrajnában zajló konfliktusba, sem saját katonák bevonásával, sem fegyverek szállításával. A magyar kormány 

azt, hogy nem engedi át a fegyverszállítmányokat sem, azzal indokolta, hogy Kárpátalján több mint 100 ezer 

magyar nemzetiségű ember él, akiknek a biztonságát veszélyeztetnék az ilyen szállítások. A magyar 

kormány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy humanitárius segítséget nyújt és megnyitja határait a menekültek 

előtt. A cikk szerint mind a segély összege (1,6 millió eurónak megfelelő összeg), mind pedig Menczer Tamás, 
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a külhoni magyarságért felelős államtitkár felelőssége már jelzi, hogy a szomszédos országnak szánt 

humanitárius segély a magyar kisebbségnek szól. A cikk rámutatott, hogy Orbán Viktor kritikája a kijevi 

kormányról és annak kisebbségpolitikájáról feltűnően egybecsengett a moszkvai nyilatkozatokkal. Most, 

hogy Oroszország megszállta Ukrajnát, a magyar ajkú ukránok lojalitásának kérdése is felmerül.  

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Orbán lässt Waffenlieferungen an Ukraine über Ungarn nicht durch  

2022.03.01., Szerző: Stephan Löwenstein (online) 

 

A Süddeutsche Zeitung közölte, hogy Magyarország nem engedi az Ukrajnába tartó 

fegyverszállítmányok áthaladását az ország területén. „Úgy döntöttünk, hogy nem engedünk át ilyen 

szállítmányokat” – jelentette be Orbán Viktor magyar miniszterelnök az MTI által kiadott nyilatkozatában. 

Orbán Viktor azzal indokolta döntését, hogy Kárpátalján több mint 100 ezer magyar él, akiknek a 

biztonságát veszélyeztetnék az ilyen szállítások. A cikk szerint a legtöbb más NATO-államhoz képest az 

Orbán-kormány viszonylag visszafogott Oroszországgal szemben. „A magyar emberek érdeke, hogy 

Magyarország kimaradjon ebből a háborúból” – olvasható a nyilatkozatban. Ezért a magyar kormány sem 

fegyvereket, sem katonákat nem küld a háborús övezetbe. A cikk közölte, hogy Orbán támogatta az 

Oroszország elleni szankciós döntéseket, valamint az Ukrajnának fegyverekkel való támogatásáról szóló 

döntést, azonban még az Ukrajna elleni orosz támadás előtt „zsákutcának” nevezte az EU Moszkvával 

szembeni szankciós stratégiáját.  

Süddeutsche Zeitung: Orbán schließt Waffenlieferungen durch Ungarn aus  

2022.03.01., Szerző: Kathrin Müller-Lancé (online) 

 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem engedi, hogy az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányok 

magyar területen keresztül haladjanak – közölte a Frankfurter Rundschau az ukrán eseményeket percről 

percre követő blogján. „Úgy döntöttünk, hogy nem engedjük át az ilyen szállítmányokat” – jelentette be 

Orbán az MTI által hétfő este közzétett nyilatkozatában. Orbán Viktor azzal indokolta a döntést, hogy 

Kárpátalján több mint 100 ezer magyar nemzetiségű ember él, akiknek a biztonságát veszélyeztetnék az 

ilyen szállítások.  

Frankfurter Rundschau: Ukraine-Krieg: Russische Truppen nehmen Hafen und Bahnhof in Cherson ein  

2022.03.01., Szerző: n/a (online) 

 

A Handelsblatt az ukrán eseményeket percről percre követő blogján közölte, hogy Orbán Viktor 

magyar miniszterelnök nem engedi, hogy az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányok magyar területen 

keresztül haladjanak. „Úgy döntöttünk, hogy nem engedjük át az ilyen szállítmányokat”– jelentette be Orbán 

az MTI által közölt nyilatkozatában. A magyar miniszterelnök azzal indokolta a döntést, hogy Kárpátalján 

több mint 100 ezer magyar nemzetiségű ember él, akiknek a biztonságát veszélyeztetnék az ilyen 

szállítások. 

Handelsblatt: Liveblog: Russlands Krieg gegen die Ukraine – alle Entwicklungen  

2022.03.01., Szerző: Lisa Oenning (online) 

 

A Tagesspiegel beszámolt arról, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem akarja, hogy az 

Ukrajnába irányuló fegyverszállítások magyar területen keresztül haladjanak. „Úgy döntöttünk, hogy nem 

engedjük át az ilyen szállítmányokat” – jelentette be Orbán az MTI által hétfő este közzétett nyilatkozatában. 

Orbán Viktor azzal indokolta a döntést, hogy Kárpátalján több mint 100 ezer magyar nemzetiségű ember 

él, akiknek a biztonságát veszélyeztetnék az ilyen szállítások. „A magyar nép érdeke, hogy Magyarország 

kimaradjon ebből a háborúból” – olvasható a nyilatkozatban. Ezért Magyarország sem fegyvereket, sem 

katonákat nem küld a háborús övezetbe. A cikk megjegyezte, hogy Orbán támogatta az EU Oroszország 

elleni szankciós döntéseit, valamint azt a döntést, hogy Ukrajnát fegyverekkel támogassák, ugyanakkor 

meglehetősen „félszívvel” ítélte el az Ukrajna elleni orosz háborút. 

Tagesspiegel.de: Orban sperrt Ungarn für Waffenlieferungen an die Ukraine  

2022.03.01., Szerző: DPA (online) 

 



Nemzetpolitikai Szemle  31 

 

   

A Tagesschau beszámolt arról, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem akarja, hogy az 

Ukrajnába irányuló fegyverszállítások magyar területen keresztül haladjanak. „Úgy döntöttünk, hogy nem 

engedjük át az ilyen szállítmányokat” – jelentette be Orbán az MTI által hétfő este közzétett nyilatkozatában. 

Orbán Viktor azzal indokolta a döntést, hogy Kárpátalján több mint 100 ezer magyar nemzetiségű ember 

él, akiknek a biztonságát veszélyeztetnék az ilyen szállítások. „A magyar nép érdeke, hogy Magyarország 

kimaradjon ebből a háborúból” – olvasható a nyilatkozatban. Ezért Magyarország sem fegyvereket, sem 

katonákat nem küld a háborús övezetbe. A cikk megjegyezte, hogy Orbán támogatta az EU Oroszország 

elleni szankciós döntéseit, valamint azt a döntést, hogy Ukrajnát fegyverekkel támogassák, ugyanakkor 

meglehetősen „félszívvel” ítélte el az Ukrajna elleni orosz háborút. 

Tagesschau.de: Krieg in der Ukraine: Ungarn will keine Waffenlieferungen durchlassen  

2022.03.01., Szerző: n/a (online) 

 

Az ABC beszámolt arról, hogy mely országokba érkeznek az ukrajnai háború elől menekülők, illetve, 

hogy ezek az országok milyen intézkedéseket tesznek a menekültek fogadására. Magyarországgal 

kapcsolatban a cikk megállapította, hogy hazánk már 94 ezer menekülőt fogadott be, köztük olyan magyar 

nemzetiségűeket, akik Ukrajna legnyugatibb részén élnek. A magyar kormány megváltoztatta a szabályozást 

annak érdekében, hogy lehetővé váljon a háború elől menekülők befogadása, és ideiglenes menekült státuszt 

juttat nekik. Korábban a menekült státusz iránti igényt csak a belgrádi vagy a kijevi magyar nagykövetségen 

lehetett benyújtani.   

ABC: Guerra Ucrania: Estos son los países que están recibiendo un tsunami de refugiados ucranianos 

 2022.03.01., Szerző: abc (online) 

 

Magyarország is támogatja azt a nyolc EU-tagállam által indított kezdeményezést, hogy Ukrajna 

gyorsított eljárásban csatlakozhasson az unióhoz – számolt be róla Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminisztert idézve weboldalán a Financial Times. A lap hozzátette: az ukrajnai magyar kisebbség 

jogaival kapcsolatos konfliktusok miatt évek óta feszült az ukrán–magyar viszony, és Magyarország 

közismerten inkább Oroszországgal ápol baráti kapcsolatokat, de a magyar kormány elítélte az Ukrajnával 

szembeni orosz agressziót, és támogatta a Moszkvával szembeni EU-s szankciókat, de azt is bejelentették, 

nem engedik, hogy Magyarország területén keresztül jussanak fegyverszállítmányok Ukrajnába.  

Financial Times: Hungary backs call for Ukraine to be admitted to EU  

2022.03.01., Szerző: Marton Dunai (online) 

 

Ma már nem kétséges, hogy Magyarország - az Európai Unió egyetlen országaként - gyakorlatilag 

elhatárolta magát a harcoló Ukrajnának nyújtott segélyektől. Rengeteg bizonyíték van erre, ráadásul minden 

a gazdasági szankciókkal kapcsolatos tisztázatlan állásponttal kezdődött. Szijjártó Péter külügyminiszter 

hétfőn bejelentette, hogy Magyarország nem küld csapatokat és fegyvereket Ukrajnába, és nem is nem fogja 

engedélyezi a fegyverek átszállítását a területén. Szijjártó korábban azt mondta, Magyarország „normális 

kapcsolatokat akar fenntartani Oroszországgal", és hogy nem segítenek Ukrajnának „amíg az nem változtat a 

kisebbségekkel kapcsolatos politikáján". Orbán Viktor vasárnap kijelentette: „Magyarország érdeke, hogy 

pragmatikus, normális, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatokat tartson fenn Oroszországgal. A 

magyaroknak ki kell maradniuk ebből a konfliktusból” – mondta. Az biztos, hogy Orbánt hamarosan 

felelősségre vonják ezért a saját állampolgárai. Hozzáállásának azonban sajátos dimenziója van a 

Lengyelországban kormányzó PiS számára. A lengyeleknek egyértelmű nyilatkozatot kellene követelniük 

Jaroslaw Kaczynskitól és Morawiecki miniszterelnöktől: Orbán továbbra is a szövetségesük és barátjuk, vagy a 

politikus jelenlegi hozzáállására tekintettel elhatárolódnak ettől a kapcsolattól.  

Gazeta Wyborcza: Węgierski test rządu. Czy Orbán nadal jest sojusznikiem PiS?  

2022.03.01., Szerző: Wojciech Czuchnowski (online) 

 

Az Index.hr cikke szerint Orbán Viktor az utóbbi években problémássá vált az EU számára: „az egyre 

autoriterebb, korruptabb antidemokrata megtorpedózta a közös határozatokat”. A horvát hírportál szerint 

azzal, hogy teljesen elutasította a migránsok befogadását, megakadályozta a közös EU-s migrációs politikát. 
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Most azonban Beregsurányba látogatott, hogy támogatásáról biztosítsa a menekülőket, akik közül sok a 

kárpátaljai magyar. Orbán nemrégiben még a Kremlbe látogatott, legitimnek nevezve Putyin biztonsági 

garanciákra vonatkozó követeléseit. Most mégis minden Oroszország elleni szankciót támogat, ám az 

Index.hr szerint a választások előtt már nem tudja megváltoztatni irányvonalát, a magyar közvélemény pedig 

ukránbarát. 

Index.hr: U EU se dogodilo nešto što Putin nikako nije želio ni očekivao - Index.hr  

2022.03.01., Szerző: Index Vijesti (online) 

 

Az egymásnak ellentmondó politikai álláspontok közötti szövés mesterévé vált magyar 

miniszterelnök csütörtök reggel arra ébredt, hogy döntenie kell: folytatja-e politikai-gazdasági közeledését 

Moszkvához, vagy csatlakozik az európai vezetők egyöntetű elítélő kórusához írta a jobbközép-liberális Le 

Figaro. A magyar vezető ismét piruettel úszta meg. Igaz, azonnal elítélte Oroszország katonai akcióit, és 

nagyon gyorsan Magyarország támogatásáról biztosította Kijevet Zelenszkij ukrán elnök telefonhívásával. A 

miniszterelnök és kormánya többször kijelentette, hogy támogatja az EU és a NATO közös döntéseit. Emellett 

a bevándorlás buzgó ellenzőjeként biztosított, hogy Magyarország kész fogadni az Ukrajnából érkező 

menekülteket, „tisztességes bánásmódot” ígérve. Orbán Viktor azonban nagyon hamar rájött, hogy a 

Moszkvát sújtó gazdasági szankciók nem érintik az ország egyetlen atomerőművének felújításáért és 

bővítéséért felelős Roszatom orosz atomóriással kötött megállapodást. Az ellenzék szeretné eltemetni ezt a 

Paks II névre keresztelt gigantikus ipari projektet, amelynek becsült értéke közel 12,5 milliárd euró. Orbán 

Viktor ráadásul továbbra is nagyon diszkrét Kijev támogatásával kapcsolatban. A Varsó által kínált erőteljes 

támogatás ellenpólusaként Budapest megelégszik a konfliktus békés megoldását, valamint Európa katonai 

kapacitásának megerősítését szorgalmazó retorikával. A határon tett látogatása során a miniszterelnök 

elvetette a fegyverek küldésének minden lehetőségét, és egész nap azt ismételte, hogy Magyarország nem 

akar belekeveredni ebbe a háborúba, és megtiltotta a fegyverek Ukrajnába szállítását. Az Ukrajnával 

kapcsolatos fenntartások okaként a Figaro a magyarok ellenérzéseit, érdektelenségét és az ukrán 

nyelvtörvény miatt évek óta fennálló diplomáciai feszültséget jelölte meg. A nyelvtörvény, amely 

középiskolától kizárólag az ukrán nyelvű oktatását teszi lehetővé, kiváltotta Budapest haragját mivel szerinte 

az sérti a kárpátaljai magyar kisebbség alapvető jogait. Azóta a magyar kormány blokkolt mindenfajta 

közeledési folyamatot Ukrajna és a NATO között. Moszkva közelségét erősíti tehát az Ukrajnával szembeni 

ellenséges vízió. A magyar miniszterelnök a köztévében kijelentette, hogy nem kíván fegyvert szállítani 

Kijevnek, attól tartva, hogy „azokkal lőni fognak a kárpátaljai magyarokra”. A Political Capital rámutatott, 

hogy a túlnyomó többségben kormánypárti média „olyan nézeteket képvisel, amelyek legitimálják az orosz 

agressziót”, és ellenségesek Ukrajnával szemben. Az ellenzéki összefogás megpróbálja kamatoztatni az orosz 

inváziót, hogy szembe állítsák Orbán Viktort ellentmondásaival, és újra indítsák a kissé megrekedt kampányt. 

Miniszterelnök-jelöltjük, Márki-Zay Péter a „Nyugat legnagyobb árulója, Putyin legfontosabb kitartottjaként” 

beszélt a miniszterelnökről. Február 24-én az ellenzék hívására tömegek kiabálták az orosz nagykövetség 

előtt, hogy „Ruszkik haza!” Ez a szlogen azóta vált híressé, hogy 1989-ben egy fiatal nyugatbarát és 

antikommunista aktivista mondta ki, Orbán Viktor. 

Le Figaro: Le pro-Poutine Viktor Orban sur une ligne de crête  

2022.02.28., Szerző: Thomas Laffitte (print, 8. oldal) 

 

Orbán Viktor miniszterelnök az M1-nek adott interjújában megerősítette, hogy Magyarország érdeke 

az, hogy kimaradjon ebből a háborúból, emiatt nem küld fegyvereket Ukrajnának. A miniszterelnök 

véleménye szerint az éles háborús fegyverek a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is veszélyeztethetik. A 

magyar miniszterelnök élesen kritizálta a baloldali ellenzéket, amely magyar katonákat küldene Ukrajnába, a 

háborús konfliktus színterére. Szijjártó Péter külügyminiszter is kiemelte, hogy Magyarország nem vesz részt 

a háborúban. 

Rzeczpospolita: Węgry nie wyślą broni na Ukrainę. Nie pozwolą także na jej tranzyt 

2022.02.28., Szerző: Przemysław Malinowski (online) 
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Orbán Viktor miniszterelnök az M1-nek adott interjújában megerősítette, hogy Magyarország érdeke 

az, hogy kimaradjon ebből a háborúból, emiatt nem küld fegyvereket Ukrajnának. A miniszterelnök 

véleménye szerint az éles háborús fegyverek a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is veszélyeztethetik. A 

magyar miniszterelnök élesen kritizálta a baloldali ellenzéket, amely magyar katonákat küldene Ukrajnába, a 

háborús konfliktus színterére. Szijjártó Péter külügyminiszter is kiemelte, hogy Magyarország nem vesz részt 

a háborúban. 

Wprost: Broń dla Ukrainy nie przejedzie przez Węgry 

2022.02.28., Szerző: Reuters (online) 

 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn kijelentette, Magyarország nem engedi, hogy a 

területén keresztül halált okozó fegyvereket szállítsanak Ukrajnának, a döntést azzal indokolta, hogy ezzel 

Magyarország, illetve a kárpátaljai magyarság biztonságát kívánják garantálni, de hozzátette, hogy 

Magyarország humanitárius segélyeket fog szállítani Ukrajna nyugati régióiba – számolt be róla a Politico.eu. 

A hírportál hozzátette: az Oroszországgal mindeddig baráti kapcsolatokat ápoló magyar kormány elítélte az 

Ukrajna elleni orosz támadást, támogatta az EU-s szankciókat, és az uniós fegyverszállításokat lehetővé tevő 

mechanizmus aktiválását, de az áprilisban szorosnak ígérkező választások elé néző Orbán Viktor 

miniszterelnök az elmúlt napokban többször leszögezte, hogy Magyarországnak „ki kell maradnia” ebből a 

konfliktusból, illetve, hogy Magyarország nem fog fegyvereket szállítani keleti szomszédjának. A 

külügyminiszter hétfői bejelentésével a kormány ebben ment még egy lépéssel tovább, biztonsági szakértők 

felháborodással fogadták az elutasítást – írta a Politico. 

Politico.eu: Hungary refuses to allow weapons transit to Ukraine – POLITICO  

2022.02.28., Szerző: Lili Bayer (online) 
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