
2020. MÁRCIUS 12.
XXX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 
WWW.ERDELYINAPLO.RO 

M
a már magától értetődőnek 
tűnik, hogy az Európai Unió 
külső határait meg kell vé-
deni. Görögországnak nem-
csak joga, de kötelessége is 

rendőri, szükség esetén katonai hatalom-
mal megvédeni határait a szabálytalanul 
érkező migránsokkal szemben. Politikai 
szempontból tanulságos, hogy 2015-ben az 
EU-ban még csak egyetlen kormányfő, Or-
bán Viktor fogalmazta meg e gondolatokat, 
és ennek értelmében következetesen védte 
hazája, egyben az EU külső határait. 

Ma már vitathatatlan, hogy akkoriban a 
magyar miniszterelnök volt az egyetlen, aki 
felismerte a problémát, helyes következteté-
seket vont le, és megvalósította elképzelése-
it, bár Európa a legkeményebben ellenállt. 
Akkoriban ugyanazt tette, amit ma Görögor-
szág a görög–török határnál: ragaszkodott a 
határok megerősítéséhez és szükség esetén 
rendőrökkel való biztosításához. 

A hála nem jellemző a politikára. Az EU – 
azon belül Németország és Ausztria – viszont 
bocsánatkéréssel tartozik Orbánnak. Tartoz-
nak azzal a beismeréssel is, hogy tévedtek, 
és a magyar miniszterelnöknek volt igaza. 
Orbán Viktor volt az egyedüli, aki azt tette, 

ami a kötelessége: minden erővel megvédte a 
határokat. Ha Európa Németország vezetése 
alatt ugyanúgy cselekedett volna, mint Ma-
gyarország, akkor az EU-ban nem erősödött 
volna meg a jobboldali szélsőségesség, nem 
nőtt volna a dzsihadista merényletek száma, 
és az akkori bevándorlási hullámra fordított 
hatalmas összegek is megmaradtak volna. 

A fenti mondatok nem tőlem származ-
nak. Idézetek csupán. De nem valamelyik 
budapesti kormánypárti újság publicistájá-
tól. Az Orbán Viktort dicsérő megállapítások 
az osztrák piacvezető lapban, a Die Pressé-
ben jelentek meg Christian Ortner újságíró 
tollából. A véleménycikk név szerint is meg-
említ több politikust, aki bocsánatkéréssel 
tartozik: Angela Merkel német kancellárt, 
Werner Faymann volt osztrák kormányfőt és 
Jean Asselborn luxemburgi szociáldemokra-
ta politikust. Minden további kommentár fe-
lesleges, hiszen jól tudjuk, milyen gyűlölet-
tel támadta migránspolitikája miatt Orbánt a 
nyugat-európai sajtó, ideológiai irányzattól 
függetlenül.

Ha nekünk, itt Erdélyben, Romániában 
olykor töménynek is tűnik a magyarországi 
közszolgálati média „migránsozása”, azt azért 
sose feledjük: öt évvel ezelőtt a budapestiek 

„élőben” tapasztalhatták meg a törvénytelen 
és ellenőrizetlen bevándorlás hatását. 

Most Románia is azon országok között 
szerepel, amelyeken keresztülvezet a Török-
országból érkező migránshullám lehetséges 
útvonala Nyugat-Európa felé. Adódik a kér-
dés: felkészültek-e a hatóságok egy mene-
kültválságra? Az ügyvivő belügyminiszter 
nemrég egy állítólagos tervet emlegetett, 
amely életbe lép, amennyiben a menekült-
hullám érinti Romániát. Szigorítják a ha-
tárvédelmet, új menedékközpontokat ala-
kítanak ki. Megszólalt a kérdésben Traian 
Băsescu volt államfő is. A jelenleg európai 
parlamenti képviselőként tevékenykedő po-
litikus egy tévéinterjúban azt mondta: Ro-
mánia hamarosan óriási problémával fog 
szembesülni az ország határainál, mivel nem 
áll készen a rendkívüli migránshullám keze-
lésére. „Katasztrófa elé néz az ország” – fo-
galmazott Băsescu. 

Legyinthetünk az egykori hajóskapitány 
véleményére, nem először beszélne a leve-
gőbe. De mi van akkor, ha most igaza van? 
Hihetőbb-e Băsescunál az éppen önbukta-
tósdit játszó kormány tárcavezetője? Példa 
tud-e lenni a magyar határvédelem a román 
hatóságoknak is?

Határvédelem 
magyar példával
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