
A Pforzheimer Zeitungban megjelent főkonzuli interjú nem hivatalos magyar nyelvű fordítása 
 
Egyenrangú partnerként! 
 
A magyar főkonzul az EU-ról, a média helyzetéről és a menekültekről. Magyarország igazságtalannak 
tartja, ha EU-ellenesnek tekintik.  
Szerző: Nils Gundel | Pforzheim 
 
„Ha ezt a közös jövőről való gondolkodást valakik úgy értelmezik, hogy Európa ellen irányul, akkor ez 
nem csak, hogy nem fair, hanem egyszerűen hamis értelmezése a dolgoknak” – mondta Izsák András 
stuttgarti magyar főkonzul a Pforzheimer Zeitunggal a visegrádi országokat ért kritikákról folytatott 
beszélgetése során, amelyet Bettinger-Bognár Dóra, a Német-Magyar Társaság (DUG) elnöke és 
Joachim Rösch, a társaság tiszteletbeli elnöke szervezett. A visegrádi országoknak, azaz Magyarország, 
Lengyelország, Csehország és Szlovákia szövetségének egyre inkább azt róják fel, hogy egyfajta 
ellenpólust képeznek az Európai Unióval (EU) szemben, azonban jellegét tekintve ez nem az egyetlen 
ilyen szerveződés az EU-n belül. „Ugyanilyen szövetséget alkotnak a Benelux, a balti és a mediterrán 
országok, csak őket senki nem vádolja azzal, hogy meg akarják osztani az EU-t” – jelentette ki, majd 
hozzátette, hogy egy ilyen közepes méretű állam, mint Magyarország számára természetes, hogy más 
államokkal együtt képviselje a közös érdekeket. Az egyik ilyen érdek az EU jövőjéről való gondolkodás, 
mint heterogén államok közössége. A magyarok a kívülről jövő kritikát, főleg, ha az egy vélt erkölcsi 
felsőbbrendűséggel túlfűtött álláspontból ered, a többi kelet-európai országhoz hasonlóan, egyebek 
mellett az évtizedes szovjet megszállás miatt sem veszik jó néven: „Mindenről lehet beszélni, de csak 
egyenrangú partnerekként.”  

Van elég kritika Magyarországgal szemben, nemcsak az EU-hoz fűződő viszonyával, de a 
médiaszabadsággal kapcsolatban is. Az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett kormányt azzal 
vádolják, hogy egyre jobban központosítja a magyarországi médiát. Az elmúlt években így vásároltak 
fel konzervatív üzletemberek médiaügynökségeket, majd kiadóként azok irányultságát megváltoztatták. 
Izsák visszautasítja az ilyen vádakat és a következő összehasonlítást teszi: „Ha összehasonlítjuk a mai 
médiahelyzetet a 15 évvel ezelőttivel, amikor a kormány baloldali-liberális irányultságú volt, az 
tapasztalható, hogy tízből kilenc médiaorgánum ideológiailag ehhez az irányultsághoz állt közelebb.” A 
média esetében nem csak a médiaorgánumok száma fontos, hanem a példányszám és az is, hogy hány 
embert tud elérni. E tekintetben a főkonzul a politikai pozíciókat nagyon kiegyenlítettnek látja.  

A lengyel-fehérorosz határon kialakult helyzettel kapcsolatban Magyarország visszaigazoltnak látja azt, 
hogy a külső határok védelmének elsőbbséget kell élveznie – jelentette ki Izsák. És: „2015 most egy 
másik határon ismétlődik meg. Az EU számára létfontosságú, hogy nyitva tartsa a belső határokat, de 
ez csak akkor működik, ha a külső határok biztosítva vannak.” 2015-ben sok menekült érkezett a 
magyar-szerb határon keresztül és utazott tovább más EU-s országba. Magyarország erre többek között 
határkerítés felépítésével válaszolt, amely újabb és újabb kritikák forrása lett.  

Izsák szerint Magyarország betartja a nemzetközi előírásokat, amelyek szerint a menedékjogi kérelmet 
az első biztonságos országban kell előterjeszteni és a tartózkodás csak addig jogszerű, amíg a menekülés 
oka nem szűnik meg: „Annak egyfajta szívóhatása van, ha azt mondjuk: Ha már útra keltetek és itt 
vagytok, akkor hát egyelőre maradjatok, függetlenül attól, hogy jogosultak vagytok erre vagy sem. És 
ez az, amely a Földközi-tengeri útvonalon aztán sajnálatos módon rengeteg áldozathoz vezet.” 
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