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M
anapság egy magát jobbol-
dali liberálisként meghatá-
rozó román abban külön-
bözik honfi társaitól, hogy 
az első adandó alkalommal 

hangosan gyalázza a PSD-t, valamint annak 
szavazóit és mindenképpen fontosnak tartja 
megemlíteni Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök „illiberális, nacionalista diktatúráját”. 
Hogy az erdélyi magyarok iránt leginkább 
nyitott réteg számára az érthető PSD-elle-
nesség miért párosul a szomszédos ország 
miniszterelnökének ilyen mértékű gyűlöle-
tével? A választ könnyen megkapjuk, ha né-
hány napig a bukaresti média fogyasztójává 
válunk. Olyan aránytalanul sok hír, elemzés, 
véleménycikk jelenik meg Magyarországról, 
illetve a magyar kormányfőről, hogy egy hoz-
zánk lepottyantott, románul értő földönkívü-
li azt hinné, Budapest a világ legfontosabb 
nagyhatalmának a fővárosa, a rettenetes 
erőket megmozgató Orbán Viktor pedig a 
földkerekség tönkretételén dolgozik. 

Egy magára valamit adó román portál 
nem teheti meg, hogy ne közöljön legalább 
egy Orbánnal riogató írást naponta. De az 

igazán jók huszonnégy óra leforgása alatt 
több cikkecskét is rittyentenek az „illiberá-
lis” Magyarországról. Jobb híján lefordítják 
egy magyarországi balliberális újságíró ter-
mékét, aki jó helyzetismerettel és természe-
tesen elfogulatlanul rántja le a leplet a fi de-
szes szörnyűségekről. 

A médianaszád élén a G4 Media szeli a vir-
tuális habokat közvetlenül az Adevărul előtt. 
A két hírportál Magyarországot érintő beszá-
molói alapján gyorsan kiderül: Orbán dikta-
túrát épített ki, rasszista, nacionalista ámok-
futást rendez, kerítés mögé zárta az országot, 
az Európai Unió szétverésén dolgozik Vlagyi-
mir Putyinnal vállvetve. S ugyancsak az orosz 
diktátor segítségével igyekszik destabilizálni, 
majd felszelni Romániát, amihez az erdélyi 
magyarokat használja eszközként különböző 
támogatások révén. A Srí Lankából érkezett 
pékek ditrói fogadtatása miatt értelemszerű-
en egyedül a magyar miniszterelnök a felelős. 

A bukaresti sajtó olykor szakértőket szó-
lít meg. Vannak ismert biztonságpolitikai 
elemzők, akik akkor is Orbán Viktor Magyar-
országához jutnak el három percen belül, 
ha a terjedő koronavírusról kérdezik őket. 

Ilyen Dan Dungaciu szociológus, geopoli-
tikai szakértő, aki egy minapi interjújában 
frappánsan állapította meg: Magyarország 
vállalkozásokból, egyesületekből és sze-
paratista, irredenta, revizionista kulturális 
diskurzusokból álló álnok hálót sző Erdély 
köré. Mellesleg Dungaciut esélyesként emle-
gették a liberális kormány külügyminiszteri 
posztjára. Nehéz megállapítani, hogy a Klaus 
Johannishoz és a PNL-hez közel álló média-
tulajdonosok, titkosszolgálatok „érdeme-e” 
a gerjesztett Orbán-fóbia, vagy e politikai kör 
részéről elvárás a Magyarország elleni han-
gulat megteremtése. 

A magyar kormány ilyen mértékű démo-
nizálása ugyanakkor messze túlmutat új-
ságírói, szerkesztői, elemzői véleményeken, 
szimpátiákon, zsigeri magyarellenességen. 
A folyamatosan és töményen adagolt Or-
bán-ellenesség célja nem lehet más, mint a 
magyar–szerb és magyar–szlovák kormány-
közi kapcsolathoz hasonló bizalmi, de leg-
alábbis pragmatikus alapokon álló szom-
szédsági viszony megakadályozása. Berlin, 
Párizs és a brüsszeli intézményvezetők nagy 
megelégedésére.
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Magyar lelkipásztorként
szolgálni Ausztráliában

→ Okos Márton, a lengyel–magyar barátság szószólója
→ Jill Evans leköszönő walesi EP-képviselő: Európában nem lehet tabutéma a függetlenség
→ Tükörkép Erdély képzőművészeti életéről – a Barabás Miklós Céh művészeinek éves kiállítása
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