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Ilse Aigner úrhölgy részére 

A Bajor Tartományi Parlament elnöke 

München 

 

Tisztelt Elnök Asszony! 

 

Köszönöm, hogy reagált Tordai főkonzul úr levelére, ill. annak keretében a „Die Welt” 

részére küldött levelemre. Engedje meg, hogy ezzel kapcsolatban további részleteket 

osszak meg Önnel. 

A magyar intézkedések alkotmányossága garantált, azok időben korlátozottak és 

célzottak. Erről a Bundestag valamennyi képviselőjét tájékoztattam, a transzparencia 

és a tárgyszerűség részünkről a lehető legteljesebb1. Fontos fejlemény, hogy a hétvégén 

az Európai Bizottság jogállamiságért felelős alelnöke is azt nyilatkozta, hogy „Egyelőre 

nem aggódom. Magyarország eddig nem fogadott el olyan jogszabályt, amely ellenkezne 

az európai jogrenddel”.  

A magyar Országgyűlés rendszeresen ülésezik. Az áprilisi-májusi ülésnapok száma 

meghaladja a Bundestag és az Európai Parlament ülésnapjainak együttes számát.  

A nyilvános és mediális figyelem természetesen fontos és nélkülözhetetlen része a 

demokratikus közéletnek. Az azonban nem feltétlenül tekinthető természetesnek, és 

„súrlódásnak”, és nem fogjuk fel megnyugtatónak, ha a tények teljes elhallgatása 

mellett a becsületsértés korábban nem tapasztalt hulláma ér el minket, magyarokat. 

Szíves tájékoztatásul mellékelek néhány illusztrációt. 

* Az Ön levelében hivatkozott cikk minket, magyarokat „hasznos idiótának” nevezett. 

                                                           
1 https://berlin.mfa.gov.hu/deu/page/koronavirus-toerveny 

https://www.facebook.com/BotschaftUngarn/posts/2900658750014371?__xts__[0]=68.ARAvqWRGD-

3A1dzmfRPZhCJbd4X-TasoKlC0Ot-iaIQCMoz42dj-

AWFzaJXzZOsUcwleCbm7kj7ZcUSzwO8dlq4itaW8SNkNXIzdx1RIQNfBQjvhbq1iwi9LY4H84K0Aqxd78tci

8IwCY24aLvJDd17OrQyB9z6NWwWg_U7VkloXYG9PaxQ9eWgT5hD7V-

c0bqXNhD200XKJ1TU4eWMvLDzqKx2sigzzmoDUjve7RgYI0XcUwb79mLVRhfS74-

9Ei01PpqcG6joEk_JF2HhB1gBOia__vWM6lLW1ookto8QoykelMyBAII4O2UvBPflsqhCZ_KX_cJybmTVV_g

ObZg&__tn__=-UC-R 
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* Egy másik újság már ezen túllépve „totális idiótának” nevezte a magyarokat. 

https://taz.de/Wert-und-Werte-der-EU-in-Krisenzeiten/!5676108&s=orban/ 

* Egy SPD politikus szerint a magyar parlamenti képviselők „a legostobább borjak” 

(lásd melléklet). 

* A „Deutsche Welle” a magyar demokráciát fenyegető veszélyekről készített nyelvi 

tesztet a világon német nyelvet tanulni szándékozók részére. 

https://www.dw.com/de/corona-eine-gefahr-f%C3%BCr-die-demokratie/l-52925106 

* Az állami „3Sat” „tömeges kivégzést” sejtető riportot közölt a napokban. 

https://www.3sat.de/gesellschaft/quer    

* Az EPP elnöke szerint „Carl Schmitt büszke lenne Orbán Viktorra”. 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-tusk-was-die-wirtschaft-angeht-

brauchen-wir-einen-blitzkrieg-a-e46f8eb9-426f-4f83-bbfe-6600c18391c5 

* A tagállami intézkedéseket összefoglaló és elemző bizottsági jelentés elkészülte előtt 

az Általános Ügyek Tanácsának leendő német elnöke már április 20-án ítéletet 

hirdetett. https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus207316565/Die-EU-in-der-

Corona-Krise-Ganz-Europa-zaehlt-jetzt-auf-Deutschland.html 

A sort lehetne hosszan folytatni. A szó veszélyes fegyver, és mégis, a diktatúrázás és 

nácizás szinte napi gyakorlattá vált.  

Csak remélni tudom, hogy a magyarok kellő immunitást szereznek e nyilatkozatok 

tekintetében, és elkerülhető lesz, hogy ez a politikai vírus maradandó sérüléseket 

okozzon az európai polgárok közti kapcsolatokban. 

Tordai főkonzul úr, ahogy eddig, a jövőben is áll a bajor tartományi parlament 

rendelkezésére, és ugyanezt a nyitottságot az objektivitás és az egymás iránti tiszteletre 

alapozva a magam részéről is megerősítem.  

 

Berlin, 2020. április 20. 
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