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ÖSSZEFOGLALÓK 
 

Az N1info.com Szijjártó Pétert idézte, aki elmondta, a legutóbbi magyarországi parlamenti 

választások történelmiek voltak, az állampolgárok szerinte a békére szavaztak. A magyar tárcavezető erről a 

vajdasági Szabadkán beszélt, ahol Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével 

közösen tartott sajtótájékoztatót. Szijjártó szerint a magyar választók világosan a béke mellett voksoltak a 

szomszédban dúló háborúval szemben. Meglátása szerint a választások tétje nem csak az ország, hanem az 

állampolgárok jövője is volt. 

N1info.com: Sijarto: Ruski gas nije političko, već ekonomsko i matematičko pitanje 

2022.04.26., Szerző: FoNet (online) 

 

A Tanjug hírügynökség Szijjártó Pétert idézte, aki elmondta, a legutóbbi magyarországi parlamenti 

választások történelmiek voltak, az állampolgárok szerinte a békére szavaztak. A magyar tárcavezető erről a 

vajdasági Szabadkán beszélt, ahol Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével 

közösen tartott sajtótájékoztatót. Szijjártó szerint a magyar választók világosan a béke mellett voksoltak a 

szomszédban dúló háborúval szemben. Meglátása szerint a választások tétje nem csak az ország, hanem az 

állampolgárok jövője is volt. 

Tanjug hírügynökség: TANJUG | Peter Sijarto: Istorijski izbor u Mađarskoj, građani birali mir 

2022.04.26. (online) 

 

Az orosz agresszióval kapcsolatos álláspontjával Orbán Viktor miniszterelnök még a közeli 

szövetségeseket is elriasztja - olvasható a Kurier.at felületén közzétett véleménycikkben. Magyarországot 

minden oldalról bírálják a háborúban elfoglalt álláspontja miatt: Magyarország ellenzi az Oroszországgal 

szembeni olaj- és gázszankciókat, nem engedi a Magyarországon keresztül történő fegyverszállításokat. 

Eközben még az olyan közeli szövetségesek, mint Lengyelország és Szlovénia is elszakadnak - írta a szerző. 

Magyarország és Ukrajna kapcsolata feszült - és nem csak az orosz agressziós háború és Orbán Viktor 

Vlagyimir Putyin Kreml-vezetőhöz való politikai közelségének köszönhetően. "A konfliktus egyidős magával a 

nacionalizmussal" - magyarázta Erin K. Jenne, a Közép-európai Egyetem (CEU) etnikai kisebbségekkel 

foglalkozó kutatója. "Ezért túlságosan leegyszerűsítő lenne Magyarország álláspontját az Ukrajnával 

szembeni orosz agressziós háborúval kapcsolatban kizárólag Orbán Viktor Putyinhoz való közelségével 

magyarázni." Jenne úgy látta, hogy Budapest és Kijev viszonya a háború kitörése előtt "történelmi 

mélyponton volt". Orbán Viktor miniszterelnök alatt a "trianoni trauma" a magyar társadalom alapvető 

narratívájává vált, ahogyan a romániai és magyarországi külhoni magyarság is a bel- és külpolitika 

középpontjába került. A Fidesz-kormány elősegítette a magyar állampolgárság megadását, anyagilag 

támogatja a magyar kisebbséget, és ezzel befolyást biztosít - hangzik a vád Kijevből. "A magyar kisebbséget 

ezért a lakosság ellenséges, hűtlen részének tekintik" - mondta Jenne. 

Kurier: Ein historischer Streit zwischen Kiew und Budapest 

2022.04.25., Szerző: caroline.ferstl@kurier.at (Caroline Ferstl) (online) 

 

A Delo.si cikkében emlékeztettek arra, hogy Horváth Ferenc marad a szlovéniai magyarok 

parlamenti képviselője. A lap szerint Horváth saját sikereként mutathatja fel a szlovéniai magyaroknak szánt 

25 millió eurós fejlesztési programot, amihez hasonlót a magyarországi szlovének is élvezhetnek majd. 

Horváth reményei szerint korrekt együttműködést fog folytatni a megalakuló Golob-kormánnyal is. A magyar 

és az olasz kisebbség képviselői is reményüket fejezték ki, hogy folytatódnak nagyobb projektjeik. 

Delo: Poslancema manjšin še en mandat 

2022.04.25., Szerző: Nataša Čepar (online) 

 

A magyar miniszterelnök Oroszországgal szembeni langyos politikájával még a legjobb barátai 

körében is megdöbbenést kelt - írta a Die Pressében Burkhard Bischof, aki több évig volt a lap külpolitikai 

szakkommentátora. A szerző szerint a miniszterelnök ma az orosz politikus bizalmasának számít, aki katonai 
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erővel akarja visszaállítani az egykori Szovjetunió világhatalmát. Orbán Viktor a mai napig egyetlen szónyi 

kritikát sem fogalmazott meg Vlagyimir Putyinnal szemben az ukrajnai neoimperialista kaland miatt - 

fogalmazott a szerző. Orbán az első hivatali ideje alatt a lengyel politikusokhoz hasonlóan Ukrajna szószólója 

volt Európában és az Egyesült Államokban a magyar külpolitika hagyományok szerint, és az ország az elsők 

között ismerte el Ukrajna függetlenségét. Ma, Ukrajna túlélésért folytatott küzdelme ellenére Budapest és 

Kijev kapcsolata - Putyin legnagyobb örömére - groteszk, sőt ellenséges. A szerző ezután ismertette, milyen 

kedvezményeket tett a kormány az Ukrajnában élő magyarok érdekében, amely következtében Kijevben 

kezdtek kételkedni a magyaroknak az ukrán államhoz való hűségében, és gyanították, hogy Budapestnek 

nem csak a kisebbség védelme és támogatása a célja. A kormánypárti Fidesz mindenesetre egy dologban 

érdekelt a környékbeli tevékenységében: a szavazatokban. Miközben Orbán két évtizeddel ezelőtt még 

Ukrajna ügyét népszerűsítette, egy 2019. májusi találkozót Donald Trump akkori amerikai elnökkel arra 

használt fel, hogy bátorítsa őt az Ukrajnával és Zelenszkij elnökkel szembeni becsmérlő álláspontjában - 

idézte fel a szerző. A NATO szintjén Orbán Viktor az elmúlt években megakadályozta az Ukrajnával való 

szorosabb biztonsági együttműködésre irányuló erőfeszítéseket. 

Die Presse: Viktor Orbáns Sonderweg in Putins Vernichtungskrieg  

2022.04.23., Szerző: Burkhard Bischof (online) 

 

A Delo.si cikkében közölték, hogy a közelgő választásokon a magyar kisebbség parlamenti 

képviselői helyéért indul Horváth Ferenc jelenlegi képviselő mellett Otto Mocnek egykori lendvai 

alpolgármester és Mihael Kasas, a lendvai községi hatóság igazgatója. A szlovéniai magyar kisebbség 5.649 

választópolgárral rendelkezik. Mihael Kasas békés együttélést és együttműködést, a jogok tiszteletben 

tartását és áttekinthető működést kínál, miközben Otto Mocnek a gazdasági életben és a diplomáciában 

szerzett tapasztalataival kampányol. 

Delo: Bitka za manjšinski poslanski stolček  

2022.04.21., Szerző: Nataša Čepar (online) 

 

Az Rtvslo.si cikkében közölték, hogy a közelgő választásokon a magyar kisebbség parlamenti 

képviselői helyéért indul Horváth Ferenc jelenlegi képviselő mellett Otto Mocnek egykori lendvai 

alpolgármester és Mihael Kasas, a lendvai községi hatóság igazgatója. A szlovéniai magyar kisebbség 5.649 

választópolgárral rendelkezik. Mihael Kasas békés együttélést és együttműködést, a jogok tiszteletben 

tartását és áttekinthető működést kínál, miközben Otto Mocnek a gazdasági életben és a diplomáciában 

szerzett tapasztalataival kampányol. 

Rtvslo.si: Kakšne so prioritete kandidatov za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti?  

2022.04.21., Szerző: M. Z. (online) 

 

A cikk Zeev Zsabotinszki 1880-ban született cionista vezető beszámolójával kezdődik, amely arról 

szól, hogy ha a Habsburg-birodalom önkényuralom helyett egy soknemzetiségű demokrácia lenne, az mind a 

biztonságot, mind az anyagi gyarapodást biztosítaná az összes nemzetiségnek. Ennek azonban véleménye 

szerint súlyos akadálya van: a magyar nacionalizmus. Noha a magyar állam lakosságának kevesebb mint fele 

magyar, mégis elnyomják a kisebbségeket. A cikk ezek után végigmegy Magyarország zaklatott XX. századi 

történelmén, majd a legújabb, 2022-es választásokhoz érve megállapítja, mit sem tanult történelméből. 

Szűklátókörű, nacionalista egoizmusa miatt Magyarország az Unió keleti részének legsérülékenyebb része 

lett. Annak idején az akár az EU előképének is tekinthető soknemzetiségű birodalom felbomlása számtalan 

tragédiával járt a nácizmuson, kommunizmuson keresztül szinte napjainkig, ha a jugoszláv háborúra 

gondolunk, és most mintha ugyanezt a szűklátókörű nacionalista egoizmust látnánk, amikor a magyar 

miniszterelnök hajlandó az agresszív putyinista imperializmus elleni egységfrontot veszélyeztetni, amikor 

nem hajlandó fegyvereket átengedni a határán, és noha vonakodva támogatja az EU Oroszország elleni 

szankcióit, továbbra is flörtöl Putyinnal. Lehet, hogy Orbán nemcsak azért vonzódik a nagy birodalomhoz, 

mert azonosul keleti antiliberális elveivel, hanem egyfajta nosztalgiát is érez, hiszen a Habsburg-birodalom 

széteséséig Magyarország jelentős közép- és kelet-európai területeket birtokolt. Mindenesetre jó, ha a 
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magyarok emlékeznek, a nacionalizmus és az Európától való szeparatizmus egyszer már odáig vezetett, hogy 

orosz tankok járták Budapest utcáit. 

Haaretz:  הההה -הההה  -הההה הההה הה הההההה  —ההההההה   

2022.04.16., Szerző: Dimitri Shomsky (online) 

 

A Ria-Novosztyi hírügynökség cikkében a Luhaszki és Donyecki Köztársaságok által kiadott útlevelek 

kérdésével foglalkozott, amelynek kapcsán többek között kitért arra a kérdésre, hogy más államok kiadnak-e 

útleveleket Ukrajna területén. A cikk szerint az orosz állampolgárság egyszerűsített megszerzésének 

lehetősége a donbászi lakosok számára nem egyedi Ukrajnában. Az ukrán sajtó beszámolója szerint 

Kárpátalján több mint 100 ezer helyi lakos szerezhetett magyar útlevelet. Potápi Árpád János, a magyar 

kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint 2015 februárjáig csaknem 94 ezer kárpátaljai kapott 

magyar állampolgárságot egyszerűsített eljárás keretében. 2019-ben Teodor Melescanu román 

külügyminiszter nyíltan elismerte, hogy az ukrajnai románok tömegesen kaptak román útleveleket. Ugyanez a 

helyzet a bolgár és lengyel állampolgársággal is. 

Ria Novosztyi hírügynökség: Откуда в ДНР И ЛНР граждане России?  

2022.04.15. (online) 

 

Az Evenimentul Zilei Szijjártó Péter kolozsvári látogatásáról beszámolva azt emelte ki, hogy a 

külügyminiszter szerint Magyarországnak érdeke a lehető legjobb együttműködés felépítése Romániával. 

Idézték Szijjártó Pétert, aki kifejtette: minél nagyobb a politikai stabilitás Romániában, annál könnyeb 

együttműködést építeni. Hozzátette: reméli, hogy a kapcsolatok a megkezdett úton haladhatnak tovább, 

amiből mindkét fél tud profitálni függetlenül attól, a határnak melyik oldalán van. A cikkben Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök Kolozsváron tett nyilatkozatát ismertették, kiemelve: az RMDSZ megerősíti a partnerséget a 

Fidesszel. A román kormány miniszterelnök-helyettese kifejtette: az általa vezetett szervezet abban érdekelt, 

hogy a kétoldalú kapcsolatok fejlődési dinamikája hangsúlyosabb, erőteljesebb legyen. Hozzátette: nehéz 

időket élünk és a kihívásokra adott közös válaszok hozzásegíthetnek ezek meghaladásában, továbbá a 

bizalomra épített kapcsolatokat kell fejleszteni gazdasági, társadalmi, politikai téren. Az RMDSZ elnöke úgy 

vélte: az a magyarázata annak, hogy az erdélyi magyarok túlnyomó többsége az anyaországi 

kormánypártokra szavazott, hogy az értékrendek találnak, hasonlóak. 

Evenimentul Zilei: Ungurii, mişcare incredibilă! România, direct vizată. Anunț de ultimă oră direct de la 

Budapesta  

2022.04.14., Szerző: Simona Suciu (online) 

 

Az Agerpres hírügynökség Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Kolozsváron tett nyilatkozatát ismertette, 

kiemelve: az RMDSZ megerősíti a partnerséget a Fidesszel. A román kormány miniszterelnök-helyettese 

kifejtette: az általa vezetett szervezet abban érdekelt, hogy a kétoldalú kapcsolatok fejlődési dinamikája 

hangsúlyosabb, erőteljesebb legyen. Hozzátette: nehéz időket élünk és a kihívásokra adott közös válaszok 

hozzásegíthetnek ezek meghaladásában, továbbá a bizalomra épített kapcsolatokat kell fejleszteni gazdasági, 

társadalmi, politikai téren. Az RMDSZ elnöke úgy vélte: az a magyarázata annak, hogy az erdélyi magyarok 

túlnyomó többsége az anyaországi kormánypártokra szavazott, hogy az értékrendek találnak, hasonlóak. 

Agerpres hírügynökség: Kelemen Hunor: UDMR va întări parteneriatul cu FIDESZ; vrem ca relaţiile 

româno-maghiare să aibă evoluţie accentuată  

2022.04.13., Szerző: Marius Septimiu Avram (online) 

 

A Tanjug hírügynökség közölte, hogy Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

a magyar-szerb államközi együttműködésről tárgyalt Áder János leköszönő magyar államfővel. A budapesti 

találkozón Pásztor köszönetet mondott a magyar köztársasági elnöknek a támogatásért és a Magyarország 

és Szerbia viszonyának erősítéséért tett erőfeszítéseiért. Pásztor szerint Áder sokat tett a két ország partneri 

és baráti kapcsolatainak kialakításáért. A VMSZ elnöke a vajdasági magyarok nevében is köszönetet mondott 

Ádernek. 
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Tanjug hírügynökség: TANJUG | Ištvan Pastor razgovarao sa odlazećim predsednikom Mađarske o saradnji 

dve zemlje 

2022.04.11. (online) 

 

A Tanjug hírügynökség Újvidéki (NoviSad) polgármesterét, Milos Vucevicet idézte, aki közölte, hogy 

pártjának, a Szerb Haladó Pártnak (SNS) és koalíciós partnerének, a Vajdasági Magyar Szövetségnek 

(VMSZ) köztársasági szinten koalícióra kell lépniük és hozzátette, hogy minden egyéb csak pártközi 

egyeztetések kérdése. Vucevic a vele készült interjúban elmondta, Szerbiának erős kormánya lesz, ami választ 

tud majd adni minden kihívásra és folytatni fogja az állam modernizálását és ápolni fogja a viszonyt a 

szomszédokkal és a hagyományos barátokkal. 

Tanjug hírügynökség: Miloš Vučević: Imaćemo snažnu vladu, SNS i SVM treba da čine vlast 

2022.04.11.  (online) 

 

A Jutarnji.hr cikkében közölték, hogy Vucic szerb elnök koalícióra készül a Vajdasági Magyar 

Szövetséggel (VMSZ), mely szerintük „Orbán fivér által távirányított párt”. A horvát lap szerint a szerb 

elnököt az sem zavarja, hogy Orbán „nagymagyar” tervei keretében a Szerbiához tartozó Vajdaságot az első 

világháború végét követően elveszett magyar területek között tartja számon. A Jutarnji.hr szerint Vucic elnök 

nehezen szabadulhat meg korábbi koalíciós partnerétől, a Szerbiai Szocialista Párttól (SPS) is. 

Jutarnji list: Kinesko oružje u Srbiji brine Zapad, Vučić likuje, ali ispod radara je prošla intrigantna izjava 

2022.04.11., Szerző: Vlado Vurušić (online) 

 

Ukrajna szomszédai közül Oroszország és Fehéroroszország kivételével Magyarország viszonyul 

Ukrajnához a legbarátságtalanabb módon. A magyar vezetés nyilatkozata az orosz gázért rubelben való 

fizetésről ellentmond az Európai Unió konszolidált álláspontjának, amely alapvetően megtagadta az orosz 

szeszélyek kielégítését – nyilatkozta az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Oleg Nikolenko. Elmondása 

szerint, ennek tükrében "cinikusnak tűnik" azon javaslat, hogy Budapesten bonyolítsák le az Ukrajna és 

Oroszország közötti béketárgyalásokat. De mi az oka Magyarország ilyen barátságtalan politikájának 

Ukrajnával szemben? – A két ország közötti ellentétek okai nagyrészt történelmi síkban fekszenek. A helyzet 

az, hogy Magyarországot Ukrajnával kapcsolatban a kettészakadt Osztrák-Magyar Birodalom gondolkodása 

vezérli. Magyarország a 19. század második felétől a tőle függő népek és nemzetiségek célzott 

magyarosításának politikáját folytatta. 1860-1914 között 100 ezer kárpátaljai ruszin magyarosítását hajtották 

végre, bezárva kivétel nélkül minden ruszin iskolát, betiltva a ruszin nyelvű tipográfiát, bevezetve az 

iskolákban a cirill ábécét. Majd 1918-ban a Habsburg-monarchia erős ellenállását váltották ki Ukrajna első 

kísérletei, hogy Ausztria-Magyarországot és Németországot arra kényszerítsék, hogy Galíciát, Bukovinát, 

Holmscsinát, Besszarábiát és Kárpátalját, ahol az ukrán lakosság volt túlsúlyban, az Ukrán Népköztársasághoz 

csatolják. A magyar kormány által 1918 áprilisában kidolgozott, Ausztria-Magyarország keleti határai 

sérthetetlenségét biztosító koncepció alapozta meg Bécs álláspontját az ukrán kérdésben. Budapest pedig 

mindmáig fantomfájdalmat érez az 1920-as trianoni békeszerződés miatt, amely véget vetett az Osztrák-

Magyar Birodalomnak és uralmának az ukrán Kárpátalján. „Amíg az Orbán-kormány van hatalmon, addig 

azzal állunk szemben, ami van, és ez a birodalmi gondolkodás. Márpedig őket e megállapodás értelmében 

felosztották” – jelentette ki ennek kapcsán az ukrán külügyminisztérium. A Szovjetunió elleni háborúban 

Németország oldalán aktívan részt vevő Magyarország elsősorban állami érdekeit követte: a „szláv 

fenyegetés” felszámolását. Jelenleg pedig Magyarországnak komoly problémái vannak Romániával, 

Szlovákiával és Szerbiával abban a tekintetben, hogy Magyarország a megállapított határokat elismerve nem 

tartja kielégítőnek a magyarság helyzetét ezekben az országokban, megvédi a hat állam között felosztott 15 

millió magyar nemzeti, kulturális fejlődéshez való jogát, igyekszik megakadályozni a magyar etnikum 

asszimilációját a szomszédos országokban. Amikor az ukrán kormány a magyar közösséget igyekszik 

integrálni az ukrán társadalomba, akkor Orbán Viktor kormánya, aki Kijevet a magyar kisebbség 

megfélemlítésének politikájával vádolja, a kárpátaljai magyarság elszigetelt helyzetének fenntartására 

törekszik, és Magyarország befolyásának megszilárdítására a régióban. Hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára, 

Budapest nemzetközi szervezeteket igyekszik bevonzani. Az EU és a NATO esetében ez a politika nem 
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működik: Brüsszel úgy véli, hogy Ukrajna és Magyarország között kétoldalú a vita, és azt a két ország képes 

egymás közt megoldani. Ez a taktika az EBESZ-nél sem működik. Ukrajna és Magyarország viszonya 2017 

szeptembere óta feszült, amikor Ukrajna elfogadta az oktatásról szóló törvényt, amely korlátozza a nemzeti 

kisebbségi nyelvek használatát az országban. 

Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye: Фантомные имперские боли: почему Венгрия враждебно 

относится к Украине 

2022.04.09., Szerző: Viktor Timofejev (online) 

 

A Novinky.cz Sima Márk történésszel és politikai kommentátorral készített interjút. Sima szerint az 

emberek nagy része nem tudatosítja, hogy Orbán idén elsősorban az ellenzék hatalmas hibáinak 

köszönhetően győzött. Az elmúlt választásokon az ellenzéki pártok 800 ezer szavazattal többet kaptak, mint 

most, amikor közösen indultak, tehát a támogatóik jelentős részét elveszítették. A magyar kisebbség miatt 

voltak vitáink Ukrajnával, a nacionalistáikkal – emlékeztetett Sima, majd hozzátette, hogy ezért a magyarok a 

békére leselkedő veszélyt nem csupán Oroszországban, hanem Ukrajnában is látják. Arra a kérdésre, hogy 

Orbán miért ennyire népszerű, azt felelte, hogy Orbán Viktor alapvetően a gazdaságra támaszkodik. Meg van 

arról győződve, hogy a stabil és növekvő gazdaság a hatalmának alapköve, és ezért az átlagemberek végül rá 

fognak szavazni. És rá is szavaznak. A másik dolog, amit a Fidesz jól csinál, hogy érdekli, mi nyugtalanítja a 

hétköznapi embereket. Jelenleg például megértették, hogy az emberek félnek a háborútól. Az interjúalany 

arra is kitért, hogy Zelenszkij ukrán elnök korábban soha nem szólt közvetlenül Orbánhoz, és ez egy héttel a 

választások előtt hirtelen megváltozott. Magyarország akkor semmit sem blokkolt, semmilyen, Oroszország 

elleni szankciók nem voltak a napirendben, amelyeket Orbán akadályozott volna. Az emberek 

legérzékenyebben Zelenszkij arról szóló megjegyzését fogadták, hogy a magyaroknak választaniuk kell, hogy 

tulajdonképpen kinek az oldalán állnak. Kétségbe vonta a nyugati szövetségünket – fogalmazott Sima, aki 

később azt mondta, hogy talán változásokat fogunk látni, mert Orbán a szerdai sajtótájékoztatón azt mondta, 

hogy új fejezet nyílik az orosz-magyar kapcsolatokban. A választásokra visszatérve Sima közölte, hogy a 

választások Magyarországon tisztességesek. Ha megnézzük a választási rendszert, tisztán matematikailag 

elmondható, hogy egy tisztességes rendszerről van szó. Másrészt az EBESZ jelentése kritizálja azt a tényt, 

hogy nem túlságosan lehet különbséget tenni a kormányzati kampány és a Fidesz kampánya között. Ez 

nagymértékben befolyásolhatja a szavazókat, ezt a kritikát elismerem – mondta Sima Márk. 

Novinky.cz: Orbán ví, co běžný Maďar chce. A válka to není, říká maďarský komentátor 

2022.04.09., Szerző: Daniel Drake (online) 

 

A magyarok az ellenzéki egység és az Európai Unió vádjai ellenére is megerősítették az Orbán 

Viktorba vetett bizalmukat – írta a jobboldali Valeurs Actuelles magyarországi riportja. A miniszterelnök a 

vártnál jóval nagyobb támogatással nyerte az április 3-i választásokat. „Hatalmas győzelmet arattunk. Akkora 

győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan” - mondta a 

miniszterelnök a választások éjszakáján. Pofon ez Brüsszelnek, amely folyamatosan kontrollálni akarta a 

választást., nagyszámú EBESZ megfigyelő követte végig a szavazást. Az Orbán és Brüsszel közti ellentétről a 

lapnak Rodrigo Ballester a Mathias Corvinus Collegium vezetője beszélt. Kiemelte, hogy a hadjáratot az 

Európai Bizottság indította a miniszterelnök ellen. „Az Orbán-ellenes front a 2010-es beiktatását követő első 

napokban kezdődött, amikor Viviane Reding európai biztos és kabinetfőnöke tiltakozott az új magyar 

alkotmány ellen, amely Európa keresztény gyökereire hivatkozik”. Elmondta, hogy a kapcsolatok a 2015-ös 

migrációs válság során romlottak meg, amikor Orbán Viktor muzulmán invázióról beszélt, és 

Lengyelországgal közösen ellenezték a migráns kvótákat. „Magyarország és Lengyelország az EU két 

fenegyereke, a két fekete bárány, akiket ma frontális ütközésben találunk a jogállamiság kérdésében” – 

folytatja Rodrigo Ballester. A cikk megszólított egy nyugdíjas Fidesz-szavazót, aki elmondta, hogy 

természetesen tudnak a miniszterelnök vejének és Mészáros Lőrinc ügyeiről, de Orbán Viktor jó vezető. 

Orbán Viktor és az őt újraválasztó magyar emberek között termékeny gazdasági sikerek vannak. A kormány 

lehetővé tette, hogy a német és osztrák vállalatokkal egyenrangú nemzeti vállalatok jöjjenek létre az 

építőiparban, a szállodában, az iparban. A növekedés tavaly elérte a 7,1 százalékot. „2010-ben az ország a 

csőd szélén állt, mint egy repülőgép, amely lezuhanni készül. Orbán kivételes módon orvosolta a helyzetet. 
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Erre emlékeznek az emberek” – összegezte Rodrigo Ballester. A cikk ismertette a kormány év eleji, szociális 

intézkedéseit. Kitért a gyermekvédelmi népszavazásra. Ballester kiemelte, hogy Orbán számára egyértelmű, 

hogy nem az iskola, vagy a civil szervezetek dolga a gyermekek szexuális nevelése, hanem a szülőké. A 

gyermekvédelmi törvény miatt viszont Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított és zárolta a helyreállítási 

terv forrásait. A civil szervezetek mozgósítása pedig megakadályozta a népszavazás eredményességét. 

„Orbán modellje ultrakonzervatív, első számú ellensége pedig Soros György” – fogalmazta meg egy magas 

rangú francia diplomata. Soros a Fidesz legfőbb ellenfele társadalmi kérdésekben, abortuszban, 

migránsokban, eutanáziában, genderelméletben. A társadalmi kérdésekben mélyen megosztott 

Magyarországon eljött a nemzeti egység ideje az ukrán menekültek kérdésében. „Orbán a konfliktus kezdete 

óta szolidáris azokkal a szervezetekkel, amelyekhez Magyarország tartozik, az Európai Unióval és a NATO-val 

– elemezte a francia diplomata. De nem volt hajlandó fegyvert szállítani Ukrajnának. Hogy miért? Mert 

határországként a fronton áll, és nem vállalhatta azt a kockázatot, hogy lőjék az Ukrajnában élő magyar 

kisebbséget”. Károlyi György volt franciaországi magyar nagykövet hozzátette „Szerintem ez az álláspont a 

helyes, mert geopolitikai értelemben igyekszik felülkerekedni a legitim érzelmeken és indokokon. Fontos, 

hogy tartsuk a kapcsolatot Oroszországgal, szükségünk lesz rá, ha eljön az ideje a háborúból való kiutat 

tárgyalni. Macronnak igaza van, amikor Putyint hívja, amilyen gyakran csak lehetséges. Igaza van Orbánnak, 

hogy nem provokálja fölöslegesen”. Elmondta, hogy miközben szidták Magyarországot, és azt mondták, 

hogy szégyellnünk kell, hogy Putyin úr „barátai” vagyunk, és tőle vásárolunk, Európában senki sem 

fontolgatta komolyan, hogy „európai megoldást” alkalmazzon az energetikai a függőségétől megszabadulva. 

A háború kellett ahhoz, hogy az Unió felébredjen. Miután az ukrán elnök az EU-csúcson bírálta a magyar 

miniszterelnököt, a kormány úgy reagált, hogy „az olaj- és gázcsapok elzárása egyenértékű lenne azzal, hogy 

a magyar családok fizetnék meg a háború árát, amit nem engedhetünk meg magunknak”. Ukrajna 

diplomáciai fronton is megtámadta Orbán Viktort, Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes szerint 

Orbán Magyarországa „titkon Kárpátalja annektálásáról álmodozik". „Orbán minden bizonnyalnosztalgiázik 

1914 előtti Nagy-Magyarországról" – vélte a francia diplomata. Trianont a miniszterelnök nemzeti 

tragédiaként jellemezte. 

Valeurs Actuelles: Orbán grand vainqueur, Bruxelles en déroute  

2022.04.06., Szerző: Greef-Madelin (print, 36-40. oldal) 

 

A Novinky.cz felületén megjelent véleménycikk kiemelte, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök 

sorban negyedszer nyerte meg a parlamenti választásokat. A cseh politikusokat pedig, főleg a kormányon 

lévőket, próbára tette egy szövetséges ország demokratikus választásainak eredménye. A cseh kormány 

táborából már hagyományos módon a legmegfontoltabban Petr Fiala miniszterelnök viselkedett, aki gratulált 

Orbánnak és kifejezte a reményét, hogy Magyarország a választások után nagyobb szerepet fog vállalni az 

Ukrajna elleni orosz agresszió megoldásában. Egyrészt Magyarországnak régóta problémái vannak Kijevvel a 

magyar kisebbség miatt, másrészt a magyar szerepvállalás azért is más lehet, mert Volodimir Zelenszkij 

ukrán elnök a magyar kormány szemszögéből helytelenül és durván beavatkozott a választások előtti 

kampányba. A cseh miniszterelnökhöz hasonlóan viselkedett a cseh Képviselőház elnöke, Markéta Pekarová 

Adamová (TOP 09) is, akit januárban fel kellett világosítani, hogy már nem ellenzéki politikusa, hanem 

kormányhivatalnok. Már nem szólított fel Orbán Viktor távozására és tiszteletben tartja a választásokat. 

Fogcsikorgatva, de féken tartotta magát Jan Lipavsky külügyminiszter (Kalózpárt) is, aki állítólag szintén 

tudatosította, hogy szükséges együttműködni. Ivan Bartos, a Kalózpárt elnöke mutatta meg az aktivista 

ellenzéki politikus és egy kormány minisztere közötti különbség teljes meg nem értését. A kijelentése, 

miszerint Orbán Viktornak nem lehet gratulálni, valamint a rágalmazásai, biztosan a belföldi cseh 

közönségnek szóltak. A szerző szerint nem szükséges részt venni a választások előtti kampányban 

Magyarországon, de mihelyt valaki nyer, az eredményt tiszteletben kell tartani, mert egy államférfi a saját 

országa érdekeit nézi, tekintet nélkül arra, hogy személyesen valaki neki szimpatikus-e vagy sem. Az EU 

külpolitikájában egyhangúság van érvényben, tehát a cseh célok eléréséhez Magyarországra biztosan 

szükség lesz. 

Novinky.cz: Pohledem Thomase Kulidakise: Viktor Orbán a politický um po česku 

2022.04.06., Szerző: Thomas Kulidakis (online) 
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A Denník N online felületén a Magyar Fórum pártelnökének véleménycikke jelent meg. A szerző 

szerint a magyar kormány Magyarországot az Unióban egy magányos játékos helyzetébe juttatta. A magyar 

kormány számára a háborús bűnös Putyinnal való barátság rendkívül fontos. A keletre irányuló orientáció 

már néhány éve észlelhető, de az Ukrajna elleni orosz agresszió után ez az irányultság még inkább láthatóvá 

vált. Az Európai Bizottság eljárást indít Magyarországgal szemben, amelyben a jogállamiság elveire fog 

összpontosítani. Feltételezhető, hogy a pénzek az Unióból már nem olyan automatikusan fognak 

Magyarországra áramlani, mint korábban, így növekedni fog a feszültség is. Szlovákiában jelentős magyar 

kisebbség él, amelynek egy bizonyos része szimpatizál a magyar kormánnyal. Ezért rendkívül fontos lesz, 

hogy a szlovákiai politikai elit megőrizze a „stratégiai nyugalom politikáját” és ne hagyja magát belerángatni 

a kialakuló viszályba. „Nem szabad engednünk, hogy belerángassanak a Brüsszel és a magyar kormány 

közötti viszályba, ki kell maradnunk ebből” – zárta cikkét a szerző. 

Denník N: Slovenskobudemusieťzachovať strategickýpokoj  

2022.04.06., Szerző: Zsolt Simon (online) 

 

A Tanjug hírügynökség Pásztor István vajdasági magyar vezetőt idézte, aki elmondta, hogy 

meglátása szerint a magyarországi és a szerbiai választások is sorsdöntőek voltak. A Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) elnöke szerint mindkét országban a jövőről döntöttek és hozzátette, hogy elégedett a 

magyarországi választások eredményeivel is, mert ez a Szerbiával való remek kapcsolat folytatását jelenti. 

Pásztor kiemelte, hogy a 70 ezer vajdasági magyar-szerb kettős állampolgár számára hangsúlyozták, hogy 

mindkét ország választásai fontosak. 

Tanjug hírügynökség: TANJUG | Ištvan Pastor: Izbori u Mađarskoj i Srbiji bili su sudbonosni  

2022.04.05. (online) 

 

Stier Gábor, a Moszkvater.com főszerkesztője úgy véli, Magyarország és Ukrajna viszonya hűvös és 

pragmatikus lesz, de semmiképp nem normális Volodimir Zelenszkij kemény kijelentései és Ukrajna magyar 

kisebbséggel szembeni nemzeti politikája miatt. Az újságíró kifejtette, Magyarország és Ukrajna viszonya az 

elmúlt években a magyar nemzeti kisebbségekkel szembeni szörnyű bánásmód miatt romlott meg. A 

szakértő véleménye szerint, Budapest egyébként továbbra is fenntartja majd a kapcsolatot Kijevvel, mert 

Ukrajnában mintegy 100 ezer magyar él. Stier hozzátette, hogy az ukrajnai válság miatt megromlott a viszony 

Magyarország és Lengyelország között, mivel a két ország vezetése eltérő álláspontra helyezkedett el az 

ukrán kérdésben. 

Ria Novosztyi hírügynökség: Эксперт: отношения Венгрии и Украины будут прохладными из-за 

Зеленского 

2022.04.05. (online) 

 

A vereséget szenvedett magyar ellenzék a levélszavazási eljárás miatt panaszkodik arra hivatkozva, 

hogy a levélszavazás során előfordulhatott választói csalás, mindezt azután, hogy Orbán Viktor vasárnap 

zsinórban negyedik alkalommal nyert választást számos liberális ellenféllel szemben, köztük a baloldali 

milliárdos Soros György felett, aki az ellenzéki pártok koalíciójával szövetkezett Orbán megbuktatására. Az 

elmúlt napokban számos hír jelent meg a sajtóban, amelyek a külföldön leadott levélszavazatokkal 

kapcsolatos problémákra hívják fel a figyelmet, a legkirívóbb eset Erdélyben történt, ahol egy illegális 

szemétlerakó mellett találtak egy zacskó égett szavazólapot, valamennyin az ellenzéki pártokat támogatták. 

Erre válaszul az ellenzéki szövetség miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter még azt is javasolta, hogy minden 

levélszavazatot semmisítsenek meg. Az EU mérlegeli Magyarország szankcionálását a források megvonásán 

keresztül, amiért a levélszavazatok nem tartalmaznak a szavazók azonosítására szolgáló információkat. Az 

magyar ellenzék egyesült államokbeli liberális szövetségesei viszont rutinszerűen elutasítják az esetleges 

levélszavazással kapcsolatos panaszokat. 

Breitbart.com: Defeated Hungarian Opposition Complains About Vote-by-Mail Without Voter ID 

 2022.04.04., Szerző: Joel B. Pollak (online) 
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Az Adevarul Kelemen Hunor RMDSZ-elnök gratulációját ismertette. Ebben a román kormány 

miniszterelnök-helyettese leszögezte: „gratulálunk a Fidesz-KDNP-nek a választási eredményhez! Az előzetes 

eredmények azt mutatják, hogy magas, 70 százalék körüli részvétel mellett magabiztosan nyert a mostani 

kormányt alkotó pártszövetség. Hozzátette: „még egyszer köszönetet mondok azoknak a romániai magyar 

embereknek, akik leadták a szavazatukat, és köszönöm az RMDSZ helyi szervezeteinek és az Eurotrans 

Alapítvány munkatársainak az elmúlt hónapok önzetlen és megfeszített munkáját”. Kelemen Hunor szerint 

biztos, hogy romániai, erdélyi magyarok ügye a következő négy évben is fontos lesz Magyarország 

Kormányának. 

Adevărul.ro: Kelemen Hunor, după alegerile din Ungaria: Interesele maghiarilor din România vor fi 

importante pentru Guvernul Ungariei în următorii patru ani 

2022.04.04., Szerző: News.ro (online) 

 

Vagyim Truhacsev, az Orosz Állami Bölcsészettudományi Egyetem docense az Izvestia.ru-nak adott 

interjúban váratlannak nevezte Orbán Viktor parlamenti választásokon aratott magabiztos győzelmét. A 

szakértő úgy véli, hogy az Oroszországgal való kapcsolatokban minden úgy fog folytatódni, ahogy eddig is, a 

különbség csak az lesz, hogy Magyarországnak, a választási eredmények ellenére, még jobban kicsavarják 

majd a kezét az EU-ban és a NATO-ban. Utóbbiakat hideg zuhanyként érte ez az eredmény, amelyet 

Nyugaton nem hagynak majd szó nélkül. A politológus ugyanakkor felvetette, hogy egy ellenzéki 

pártszövetség magabiztosabb választási eredménye negatívan érintette volna Budapest és Moszkva 

viszonyát. Egy ilyen eredmény nem feltétlenül vezetett volna pozitív fejleményekhez a Kijevhez fűződő 

kapcsolatokban a kárpátaljai magyarság problémája kapcsán. 

Izvesztyija: Политолог оценил победу Орбана на выборах в Венгрии 

2022.04.04. (online) 

 

Az egész világ láthatja, hogy győzött a kereszténydemokrata, konzervatív, hazafias politikánk márkája 

– köszöntötte híveinek tömegét Orbán Viktor, aki immár negyedszer lett miniszterelnök. A választások előtti 

közvélemény-kutatások azt prognosztizálták, hogy a Fidesz-KDNP koalíció a szerény győzelmet arat, a 

választásokat követő alkotmányos többség azonban meglepetésként hatott. Budapest az EU-val 

egyhangúlag elítélte az ukrajnai orosz különleges hadműveletet, de más NATO-országoktól eltérően 

kategorikusan megtagadta Kijev katonai segítségnyújtását, és határozottan ellenezte az orosz energiaszektort 

sújtó szankciókat. A magyar ellenzék Moszkvához való viszonya sokkal kevésbé volt lojális és pragmatikus. 

Habár Vagyim Truhacsev, az Orosz Állami Bölcsészettudományi Egyetem docense szerint az Oroszországgal 

szembeni kemény álláspont nem feltétlenül jelent jó viszonyulást Ukrajnával szemben, mivel az ország összes 

pártja elégedetlen a kárpátaljai magyarok jogsérelmével. A szakértő úgy véli, hogy az Oroszországgal való 

kapcsolatokban minden úgy fog folytatódni, ahogy eddig is, azzal a különbséggel, hogy Magyarországnak, a 

választási eredmények ellenére, még jobban kicsavarják majd a kezét az EU-ban és a NATO-ban. A nyugati 

médiának a magyarországi választási eredményekről szóló szalagcímei közvetve megerősítették, hogy a 

Nyugat csalódott, sőt elégedetlen az eredmények láttán. Moszkva számára jó hírnek tekinthető az április 3-i 

szerbiai szavazás eredménye is, amely kapcsán kellemetlen végeredményt senki sem prognosztizált. A cikk 

hangsúlyozta, hogy Szerbia az egyetlen európai ország, amely az ukrán események hátterében nem 

csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz. 

Izvesztyija: Не мелочь и приятно: в Сербии и Венгрии переизбраны действующие лидеры 

2022.04.04., Szerző: Natalia Portnyakova (online) 

 

Az Il Giornale napilap nyomtatásban megjelent cikke az április 3-án tartott, magyarországi 

választásokról tudósított. Orbán Viktor, magyar miniszterelnök kihívója Márki-Zay Péter, az ellenzéki 

összefogás vezetője. Márki-Zay szerint le kell váltani a „Viktátor” rezsimet, amely illiberális országgá 

változtatta Magyarországot. Az országot a polgári jogok korlátozása, a sajtó erős kormányzati kontrollja és az 

Európai Unióval való folyamatos harc jellemzi. Közép-Kelet-Európa minden vezetője fél Oroszországtól, 

kivéve Orbánt, aki a NATO-vezetők közül a legkevésbé ítélte el Putyin háborúját. Putyin nagy tisztelője és az 

orosz tudósok által a koronavírus elleni küzdelemre kifejlesztett Szputnyik vakcina első vásárlója, Orbán nem 
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szimpatizál Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit azzal vádolnak, hogy a mintegy 150 000 magyar 

nemzetiségű ukrán állampolgárt megfosztotta a saját nyelvéhez való jogától. A magyar miniszterelnök 

Oroszországgal flörtöl, korlátozza az LMBTQ-csoportok jogait, elítéli a migrációt. Ezek a döntések Márki-Zayt 

a megújulás kampányához közelítették. Kiélezett összecsapás várható. Ha Orbán elbukik, sokan fognak örülni 

Európában, de a belső tiltakozás és az erős uniós viszály ellenére „Viktátor” nagyon kemény vezetőnek 

bizonyult. 

Il Giornale: Ungheria, Orbán trionfa: la quarta volta al potere  

2022.04.04., Szerző: Daniel Mosseri (print, 17. oldal) 

 

2020 telén, amikor a csúcson volt a járvány, a kormány egy webhelyet hozott létre, ahonnan az 

érdeklődőket tájékoztatták a járvány terjedéséről és arról, hol tudják beoltatni magukat. A múlt hónappal, 

távol a járvány csúcsától új üzenet érkezett a címről, amely azt állította, Orbán Viktor ellenfelei az ukrajnai 

háborúba taszítják az országot. Dobrev Klára európai képviselő, aki egyike volt az e-mailek címzettjeinek, 

felháborodottan tette szóvá, hogy ez az értesítés félrevezető, ráadásul közpénzből, ami kimeríti a választási 

csalás fogalmát. Több mint évtizedes kormányzása során Orbán Viktor nem habozott hatalmát a demokrácia 

erodálására és az egypárti uralom megalapozására használni. Új alkotmányt készített, jelentős módosításokat 

hajtott végre az igazságügyi rendszerben, az állami és a magánkézben lévő sajtón keresztül hirdeti 

álláspontját és az ellenzékét befeketítő hazugságokat. Miután szabad és tiszta választásokon megnyerte a 

választásokat, meghirdette az illiberális demokráciát. Most azonban egy szokatlan ellenzékkel kell 

megküzdenie, amely ellen minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál, több módosítást vezetett be a 

választási rendszerbe, amelyek előnyt biztosítanak pártjának, és LMBTQ-ellenes népszavazást hirdetett, ami 

ugyan jelképes, de legszélsőségesebb híveit mozgósítani tudja vele. Mindezekről a zsinóron rángatott 

bábként működő sajtóban tájékoztatja a nyilvánosságot, az újságok jelentős részét ugyanis hívei vásárolták 

fel. Ez az egyoldalúság az EBESZ-nek is feltűnt, ezért megfigyelőket küld a választásokra. A tudósító utalt rá, 

hogy a Fidesz választási taktikájának része a „választási turizmus”, amire egy példát is elmond. Ez korábban 

választási csalásnak számított, mára törvényadta lehetőség. Orbánt különösen népszerűnek tartják a kis 

falvakban, de mivel nem hajlandó nyilvánosságra hozni a korábbi választások eredményét, nem tudni, 

mekkora szerepe van ebben a választási turizmusnak. A választási turizmusnak van egy másik formája is, ha 

ugyanis a magyar állampolgárnak nincs magyarországi állandó lakcíme, ez a helyzet a határon túli magyar 

nemzetiségű polgárok esetén, postán is leadhatja a szavazatát. Azok a magyarok azonban, akik 

ideiglenesen, munka vagy tanulás céljából vannak külföldön – és nagy részük ellenzéki beállítottságú – 

kénytelenek elmenni a legközelebbi diplomáciai kirendeltségre, Angliában Londonba vagy Manchesterbe, 

hogy leadják szavazatukat. A kormány elutasította kérésüket, hogy létesítsen több szavazópontot. Az új 

választási törvény, ami egyébként is a kormánynak kedvez, komoly akadályt állított a kisebb pártok bejutása 

elé, ezért az ellenzéki pártok kénytelenek voltak közösen indulni, hogy esélyük legyen a kormánypárt ellen. A 

kormányzati befolyás alatt álló közszolgálati TV öt-öt perc bemutatkozási lehetőséget adott a választásokon 

induló pártoknak. Márki-Zay Péter, az ellenzék vezetője ezt szívélyesen megköszönte, utalva rá, hogy eddig 

egyetlen egyszer sem hívták. 

The New York Times: Pro-Putin Leaders in Hungary and Serbia Set to Win Re-election - The New York 

Times  

2022.04.04., Szerző: Andrew Higgins, Benjamin Novak (online) 

 

Az Evenimentul Zilei Kelemen Hunor RMDSZ-elnök gratulációját ismertette. Ebben a román kormány 

miniszterelnök-helyettese leszögezte: „gratulálunk a Fidesz-KDNP-nek a választási eredményhez! Az előzetes 

eredmények azt mutatják, hogy magas, 70 százalék körüli részvétel mellett magabiztosan nyert a mostani 

kormányt alkotó pártszövetség. Hozzátette: „még egyszer köszönetet mondok azoknak a romániai magyar 

embereknek, akik leadták a szavazatukat, és köszönöm az RMDSZ helyi szervezeteinek és az Eurotrans 

Alapítvány munkatársainak az elmúlt hónapok önzetlen és megfeszített munkáját”. Kelemen Hunor szerint 

biztos, hogy romániai, erdélyi magyarok ügye a következő négy évben is fontos lesz Magyarország 

Kormányának. 
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Evenimentul Zilei: Ungurii nu se mai ascund! Mesaj direct către Viktor Orban: Mesajul maghiarilor din 

România și Transilvania va fi important pentru Guvernul Ungariei 

2022.04.03., Szerző: Simona Suciu (online) 

 

A Hotnews Kelemen Hunor RMDSZ-elnök gratulációját ismertette. Ebben a román kormány 

miniszterelnök-helyettese leszögezte: „gratulálunk a Fidesz-KDNP-nek a választási eredményhez! Az előzetes 

eredmények azt mutatják, hogy magas, 70 százalék körüli részvétel mellett magabiztosan nyert a mostani 

kormányt alkotó pártszövetség. Hozzátette: „még egyszer köszönetet mondok azoknak a romániai magyar 

embereknek, akik leadták a szavazatukat, és köszönöm az RMDSZ helyi szervezeteinek és az Eurotrans 

Alapítvány munkatársainak az elmúlt hónapok önzetlen és megfeszített munkáját”. Kelemen Hunor szerint 

biztos, hogy romániai, erdélyi magyarok ügye a következő négy évben is fontos lesz Magyarország 

Kormányának. 

Hotnews hírügynökség: Kelemen Hunor, după victoria lui Viktor Orban: Un lucru este cert - interesele 

maghiarilor din România şi Transilvania vor fi importante pentru Guvernul Ungariei 

2022.04.03. (online) 

 

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Facebookon közzétett videóban kijelentette, hogy Orbán Viktor 

magyar miniszterelnökből, aki nyíltan támogatja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hiányzik az őszinteség. Az 

ukrán elnök véleménye szerint Ukrajna semmi különöset nem kért Budapesttől, és még azt sem kapta meg, 

amit minden más ország megtett a béke érdekében. Nem kapta meg a védelmi segítségnyújtáshoz 

létfontosságú tranzitot, nem látott erkölcsi vezetést, illetve semmilyen, a háború megállítására tette 

erőfeszítést. Zelenszkij felhívta a figyelmet arra, hogy egész Európa békét akar, vagyis nem kívánja, hogy a 

hadszíntér átkerüljön Mariupolból Budapestre, Harkivból Krakkóba, vagy Csernyihivból Vilniusba. Egész 

Európa megpróbálja megállítani a háborút, helyreállítani a békét. Akkor miért helyezkedik szembe a hivatalos 

Budapest egész Európával, minden civilizált országgal? – tette fel a kérdést az államfő. Ugyanakkor 

megjegyezte, hogy az ukrán nép támogatja a magyar lakosságot. „Meggyőződésem, hogy a kisebbségeink 

azon hidakká kell, hogy váljanak, amelyek még jobban összekötnek bennünket. A politikusok távoznak, de az 

igazság megmarad. Erről beszélek: az igazságról” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy nem leplezi 

gondolatait. Hangsúlyozta, ha ez háború, akkor háborúnak nevezi, nem különleges hadműveletnek, illetve, ha 

fenyegetést jelent az egész Európára nézve, akkor ezt is nevén kell nevezni. Ezt hívják őszinteségnek, ami 

hiányzik Orbánból. Meglehet, hogy azt elvesztette valahol a moszkvai kapcsolatai során – összegezte 

mondandóját az ukrán elnök. 

Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye: Зеленский - премьер-министру Венгрии: Ваша честность 

потерялась где-нибудь в контактах с Москвой  

2022.04.03., Szerző: Marina Tiscsenko (online) 

 

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Facebookon közzétett videóban kijelentette, hogy Orbán Viktor 

magyar miniszterelnökből, aki nyíltan támogatja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hiányzik az őszinteség. Az 

ukrán elnök véleménye szerint Ukrajna semmi különöset nem kért Budapesttől, és még azt sem kapta meg, 

amit minden más ország megtett a béke érdekében. Nem kapta meg a védelmi segítségnyújtáshoz 

létfontosságú tranzitot, nem látott erkölcsi vezetést, illetve semmilyen, a háború megállítására tette 

erőfeszítést. Zelenszkij felhívta a figyelmet arra, hogy egész Európa békét akar, vagyis nem kívánja, hogy a 

hadszíntér átkerüljön Mariupolból Budapestre, Harkivból Krakkóba, vagy Csernyihivból Vilniusba. Egész 

Európa megpróbálja megállítani a háborút, helyreállítani a békét. Akkor miért helyezkedik szembe a hivatalos 

Budapest egész Európával, minden civilizált országgal? – tette fel a kérdést az államfő. Ugyanakkor 

megjegyezte, hogy az ukrán nép támogatja a magyar lakosságot. „Meggyőződésem, hogy a kisebbségeink 

azon hidakká kell, hogy váljanak, amelyek még jobban összekötnek bennünket. A politikusok távoznak, de az 

igazság megmarad. Erről beszélek: az igazságról” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy nem leplezi 

gondolatait. Hangsúlyozta, ha ez háború, akkor háborúnak nevezi, nem különleges hadműveletnek, illetve, ha 

fenyegetést jelent az egész Európára nézve, akkor ezt is nevén kell nevezni. Ezt hívják őszinteségnek, ami 
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hiányzik Orbánból. Meglehet, hogy azt elvesztette valahol a moszkvai kapcsolatai során – összegezte 

mondandóját az ukrán elnök. 

Unian hírügynökség: Зеленський жорстко "пройшовся" по проросійському Орбану  

2022.04.03., Szerző: Ivan Bojko (online) 

 

Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök - helyettes a lengyel - magyar kapcsolatot értékelte. A politikus 

kiemelte, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök az európai uniós színtéren soha nem hagyta cserben lengyel 

partnereit, Lengyelország semmiképpen sem szakítja meg kapcsolatait Magyarországgal, és folytatódni fog a 

visegrádi együttműködés is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a magyar gazdaság milyen nagy mértékben 

különbözik a lengyelhez képest. Mindenekelőtt Gyurcsány Ferenc posztkommunista miniszterelnök idején 

alakult ki a sok dimenzióban mélyreható függőség Oroszországtól. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezt nehéz 

megszakítani. Tudjuk, hogy Magyarországnak más a történelme, ezért másképp közelíti meg a dolgokat, és 

Ukrajnában is van egy nagy magyar kisebbség is.” - nyilatkozott a politikus. Kaczynski megerősítette, hogy 

Morawiecki miniszterelnök Orbán Viktorral és a többi partnerrel a Visegrádi Csoport többhetes 

felfüggesztésében állapodott meg. 

WPolityce.pl: How will the Visegrad Group proceed? Prime Minister Kaczyński for "Sieci": After some time it 

will come back to its activities  

2022.04.02., Szerző: Facts from Poland (online) 

 

Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes, a kormánypárt elnöke a lengyel-magyar kapcsolatokat 

illetően nyilatkozott. „Hideg fejjel vizsgáljuk meg a kérdést! Magyarország minden eddig javasolt szankciót 

támogatott, elítélte az orosz agressziót. A magyarok ellenzik az orosz olajimport szankcióját, de sajnos 

ugyanezt képviseli Németország és több más fontos EU-tagállam. Tisztában vagyunk a magyar és a lengyel 

gazdaság különbségeivel. Először is, Magyarország több területen is mélyen függ Oroszországtól, ami 

Gyurcsány Ferenc posztkommunista miniszterelnök alatt fokozódott. Tudjuk, hogy ezt nehéz megváltoztatni. 

Tudjuk, hogy Magyarországnak más a történelme, így máshogy közelítenek a dolgokhoz. És van egy jelentős 

magyar kisebbség is Ukrajnában. Magyarország hozzáállását kritikával illetjük, és reméljük, hogy jobban 

bevonja majd magát. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy abba kellene hagynunk az együttműködést más 

lehetséges területeken. És őszintén szólva azt is be kell ismernünk, hogy mindig is tisztában voltunk Orbán 

miniszterelnök és a mi politikai táborunk különböző hozzáállásával Oroszország és Németország ügyében. Ez 

már világos volt az 1996-os hosszú nidzicai beszélgetésünkben is. Ismertük egymást korábbról, de az volt az 

első alkalom, hogy mélyebben is megfogalmazhattuk álláspontjainkat” - mondta a pártelnök. 

WPolityce.pl: Co dalej z Grupą Wyszehradzką? Premier Kaczyński dla "Sieci": "za jakiś czas wróci do swoich 

działań". A co ze współpracą z Węgrami?  

2022.04.02., Szerző: Zespół wPolityce.pl (online) 

 

Orbán Viktor miniszterelnök pozícióját még akkor is meggyengítette az Ukrajnával kapcsolatos 

hozzáállása, illetve a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kialakított viszonya, ha megnyeri a hétvégi választást – 

írta a lap weboldalán már korábban közölt cikkében a Financial Times. A lap szerint Volodimir Zelenszkij 

ukrán elnök nemrégiben közvetlenül Orbán Viktornak címzett kritikus szavai is rávilágítottak, hogy milyen 

kényes helyzetbe került a veterán politikusnak számító, és az európai vezetők közül a leghosszabb ideje 

hivatalban lévő magyar kormányfő, aki „már-már művészi szintre emelte” a politikai fősodort képviselő 

nyugati politikusokkal való szembehelyezkedést saját „illiberális” értékrendje védelmében. Ez a magányos, 

dacos kiállás azonban a mostani helyzetben inkább tűnik gyengeségnek politikai szempontból, részben, mert 

belföldön sok szavazó számára taszító a miniszterelnök Vlagyimir Putyinhoz való közelsége, külföldön pedig 

egyre fokozódó elszigetelődéssel nézhet szembe – írta a Financial Times. Egy, a lapnak nyilatkozó uniós 

diplomata szerint az Ukrajna elleni orosz támadással „minden megváltozott”, és a magyar kormányfőt 

mostani döntései „hosszú időn át el fogják kísérni”. A Financial Times hozzátette: Orbán Viktor többször kiállt 

amellett, hogy döntéseiben Magyarország érdekeit tartja szem előtt, és korábban is előszeretettel alkalmazza 

a „pávatánc” taktikát a szövetségeseivel szembeni nézeteltérésekben, ami most abban nyilvánul meg, hogy 

miközben a magyar kisebbséget érintő korábbi konfliktusok kapcsán továbbra is bírálja Ukrajnát, és nem 
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hajlandó a nyugati kollégáihoz hasonló hevességgel támadni Oroszországot, mindeddig következetesen 

megszavazta az EU-s szankciókat. Az orosz invázió miatt azonban ez a fajta retorika egyre kevésbé tartható, 

és a háború kitörését különösen az eddig nagyon szoros magyar–lengyel kapcsolatok sínylették meg, amit a 

Jog és Igazságosság (PiS) pártot vezető Jaroslaw Kaczynski, illetve Andrzej Duda elnök felől érkező kritikus 

megjegyzések is egyértelműen jeleztek – írta a Financial Times, hozzátéve, hogy egyes elemzők szerint a 

továbbiakban várhatóan az EU hozzáállása is érezhetően más lesz a magyar és a lengyel kormánnyal 

szemben. 

Financial Times: Invasion puts Orban in tight spot ahead of poll  

2022.04.02., Szerző: Marton Dunai (print, 4. oldal) 

 

Orbán Viktor a vasárnapi választások előtt békét és biztonságot ígér a választóknak, ha a többség rá 

szavaz. Az Európai Unió számára azonban veszélyes lehet Orbán Oroszországhoz való közelsége – írta a 

Tagesspiegel. Azzal, hogy Orbán ígéretet tett arra, hogy nem avatkozik bele az ukrán háborúba, Putyin olyan 

szövetségest kapott, aki gazdaságilag és politikailag is követi őt. Orbán, bár támogatja az uniós szankciókat, 

nem határolódik el Putyintól. A cikk szerint Orbán politikája éket vert az egyébként stabil jobboldali populista 

Varsó-Budapest tengelybe. Orbán Viktor nem csatlakozott, amikor Szlovákia, Csehország és Lengyelország 

kormányfője Kijevbe utazott. A három ország védelmi miniszterei viszont nem utaztak Magyarországra, ahol 

a visegrádi országok találkozóját tartották volna. A cikk megjegyezte, hogy az ukrajnai magyar kisebbség 

tagjai, akik közül most sokan Magyarországra menekültek, megrögzött Orbán-rajongóknak számítanak, 

paradox módon még most is, amikor Orbán kiáll Putyin mellett, aki miatt el kellett menekülniük az 

országukból. A cikk szerint Orbán kihívója, Márki-Zay Péter jóval tapasztalatlanabb politikus, mint Orbán, 

különösen a nemzetközi színtéren. 

Tagesspiegel.de: Orbáns Wahlkampf im Ukraine-Krieg: An den ungarischen Wahlen entscheidet sich der 

Zusammenhalt Europas - Meinung - Tagesspiegel  

2022.04.02., Szerző: Judith Langowski (online) 

 

Az ellenzék kritikája ellenére, amely oroszbarátsággal vádolja, a miniszterelnök megsokszorozta a 

gesztusokat és az ajándékokat, hogy pártja megnyerje a vasárnapi választást – írta a balliberális Libération. A 

Békemenetre Csengődről érkezett nyugdíjas a lapnak kiemelte, hogy eljött Budapestre megköszönni a 

miniszterelnök úrnak a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot, hogy a fiai visszakapták a tavaly befizetett 

adójukat, 25 év alatti lánya pedig nem fizet adót. Orbán jó populistaként a választások előtt megtöltötte 

honfitársai pénztárcáját. Az ukrajnai háborúval azonban megváltozott a helyzet, hiszen Orbán még sosem 

volt ilyen oroszbarát, hiszen még február 1-én is a Kreml-ben járt. 1989-ben nagy tömeg előtt még azt 

követelte, hogy „Ruszkik haza!”, a hatalomba visszakerült szocialistákat azzal vádolta, hogy orosz uralom alá 

helyezik Magyarországot. 2010-es választási győzelme előtt találkozott Vlagyimir Putyinnal, innen datálható a 

magyar politikus meglepő fordulata. 2014-ben a Krím annektálásakor Orbán autonómiát követelt az ukrajnai 

magyar kisebbségnek, mintha támogatná Ukrajna esetleges feldarabolását. Az ellenzék ma ezt tűzi 

zászlajára: „Orbánra szavazni annyi, mint Putyinra szavazni; a választás Kelet és Nyugat, Putyin vagy Európa 

között van!" - hangsúlyozza Márki-Zay Péter. A cikk az ellenzék miniszterelnök-jelöltjéről kiemelte, hogy 

keresztény családapaként, mérsékelt és derék konzervatívként jellemzi erősségeit, de tapasztalatlansága rossz 

szolgálatot tesz. A televízióban kijelentette, ha ő lenne a miniszterelnök, ha a NATO kérné, fegyvereket és 

katonákat küldenének Ukrajnába. Szavait elferdítve a Fidesz médiabirodalom azonnal szajkózta, hogy a 

baloldal magyarokat akar küldeni a frontra, Orbán Viktor viszont ragaszkodik hozzá: „Békét akarunk. 

Magyarország kimarad a konfliktusból.” „Az ellenzék – kelet vagy nyugat – és Orbán – béke vagy háború – 

narratívája között nehéz megmondani, hogy melyik lesz a befutó, még akkor sem, ha a felmérések többsége 

a Fidesz győzelmét vetíti előre” – fogalmazott Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója. A cikk végül 

két botrányt ismertetett az utóbbi időszakból. Az első, hogy az orosz titkosszolgálatok beszivárogtak a 

magyar Külügyminisztérium informatikai osztályára, amiről a kormány hónapok óta tudott, de nem tett 

semmit ellene. A másik pedig, hogy március 31-én egy romániai szeméttelepen ellenzéki szavazólapokat 

találtak, ami a Fidesz választási csalásra utal. Mintegy 600 000 szavazó állítja, hogy még mindig bizonytalan. 

Libération: En Hongrie, l’épouvantail Orbán en tête dans les sondages – Libération  
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2022.04.01., Szerző: Florence La Bruyère (online) 

 

A Pravda Jan Lipavsky cseh külügyminiszterrel készített interjút, amelyben Magyarországról is szó 

esett. Az újságíró felhozta, hogy Magyarország nem hajlandó fegyvereket adni Ukrajnának és egyúttal nem 

akar tranzit ország sem lenni a fegyverek szállításának tekintetében. Ezt ön Budapest részéről egyfajta 

árulásnak tartja Kijevvel szemben? – hangzott el a kérdés, amire a cseh diplomácia vezetője azt felelte, hogy 

minden ország úgy segít, ahogyan szeretne, senkit sem lehet semmire kényszeríteni. Magyarország az 

ukrajnai magyar nemzeti kisebbséggel érvel, és arról beszél, hogy az ország egy biztonságos tranzit 

útvonal a humanitárius segítség szempontjából. „Természetesen azt kívánnám, hogy Magyarország kevésbé 

orientálódjon a kapcsolataiban az Orosz Föderációóra, például, hogy aktívabb legyen a kereskedelmi 

kapcsolatok korlátozásában az orosz energetikai nyersanyagok behozatalát esetében. Másrészt viszont, 

Magyarország támogatta az eddigi összes, az Európai Unió által elfogadott szankciós csomagot Oroszország 

ellen” – fogalmazott a cseh külügyminiszter, és hozzátette, hogy Budapest az EU egységének része, ő maga 

szeretné, ha Magyarország hozzáállása határozottabb lenne, de árulásról beszélni túl erős kifejezésnek tűnik. 

Pravda.sk: Šéf českej diplomacie: Potrebujeme znížiť schopnosť Ruska viesť vojnu - Svet - Správy - Pravda  

2022.04.01., Szerző: Miroslav Čaplovič, Pravda (online) 
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