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ÖSSZEFOGLALÓK 

Dmitrij Kuleba az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes személyes 
álláspontja, hogy Ukrajnában objektívan megérett a kettős állampolgárság kérdése, ami megfelel az ország 
érdekeinek. Ugyanakkor kikötötte azt, hogy a felvetett kérdés nem vonatkozik az orosz állampolgárságúakra. 
A tisztviselő interjújában megjegyezte, hogy Volodimir Zelenszkij elnök készen áll a Budapesttel való 
párbeszédre. Kuleba véleménye szerint, a magyarországi kapcsolatokban lévő „vörös vonalak” közül 
kulcsfontosságú az, hogy a magyar származású ukránok valójában ukrán állampolgárok. Magyarországnak 
minden joga megvan, hogy támogassa etnikai honfitársait, de Ukrajna mindig úgy fogja kezelni őket, mint 
„minden joggal és kötelezettséggel” felruházott állampolgárait. 

Unian.ua: Об’єктивно назріло: віце-прем’єр прокоментував подвійне громадянство в Україні 
2019. szeptember 29. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „Orbán Viktor embere mutatja az irányt Kolozsváron” címmel számolt be róla, hogy 

Szili Katalin pénteken találkozott az erdélyi magyar politikai szervezetek képviselőivel. A miniszterelnöki 
megbízott kezdeményezésére létrejött kolozsvári autonómia-kerekasztal résztvevői egy 12 pontos 
munkaanyagról kezdték meg a tárgyalásokat. Közös nyilatkozatban rögzítették: az Európai Unió újonnan felálló 
intézményrendszerénél kezdeményezik és támogatják a Kalmár Ferenc és Szili Katalin által megfogalmazott, 
az őshonos nemzeti közösségekre vonatkozó öt alapelv elfogadását. Megerősítették ugyanakkor 
elkötelezettségüket a politikai szervezetek vezetői által 2018. január 8-án aláírt együttműködési 
megállapodásban foglalt célok megvalósítása mellett. A kerekasztal résztvevői közölték: egyhangúlag 
támogatják a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezését, és minden európai polgárt arra kérnek, hogy 
írja alá a dokumentumot. Támogatják a román–magyar megbékélést szolgáló kezdeményezéseket, és 
tisztelettel adóznak az 1989-es temesvári események 30. évfordulója előtt.  

Evenimentul Zilei: Omul lui Viktor Orban face legea în Cluj. Întâlnire cu partidele maghiare  
2019. szeptember 27., Vasile Surcel (online) 
 

Dmitrij Kuleba, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese 
meghúzta a „vörös vonalat” a Magyarországhoz fűződő viszonyban, és bejelentette, hogy Vlagyimir Zelenszkij, 
az állam elnöke kész a párbeszédre Budapesttel. A két ország közti feszültség hátterében a 2017. szeptember 
28-án hozott ukrán oktatási törvényről szóló vita áll, amely jelentősen korlátozta a nemzeti kisebbségek 
anyanyelvi oktatásának lehetőségét. Emiatt Magyarország blokkolja az Ukrajna-NATO bizottság ülését. Kuleba 
a Jevropejszkaja Pravda vele készített, és pénteken megjelent interjújában azt mondta, Zelenszkij elnök 
hozzáállása az, hogy meg kell oldani a problémákat, nem újakat gyártani. Kész a párbeszédre, a tárgyalásra, de 
Budapestnek is engedményeket kell tennie, hogy mind Ukrajna, mind Magyarország érdekei 
érvényesülhessenek. Az alap pedig az, mondta, hogy a magyar származású ukránok Ukrajna állampolgárai. 
Hozzátette, Magyarországnak természetesen joga van támogatni etnikai honfitársait, de ezek az emberek 
ukrán állampolgárok, annak kell lenniük és annak kell maradniuk is. 

Ria.ru: Зеленский готов к диалогу с Венгрией, заявил вице-премьер Украины  
2019. szeptember 27. (online) 
 

Íjgyártó István kijevi nagykövet interjújában kifejtette, az ukrán kormánynak elsősorban a kárpátaljai 
magyar kisebbséggel kellene egyetértésre jutnia, és rendeznie a nyelvi kérdést, mivel Budapest mindaddig nem 
hajlandó kompromisszumra Kijevvel.  A diplomatával interjút készítő újságírókat az érdekelte, vajon lehet-e 
kompromisszumnak tekinteni, hogy a Legfelsőbb Tanács elnapolta az oktatási törvény nyelvi cikkelyének 
gyakorlatba ültetését, illetve ezzel kapcsolatban Magyarország kész-e visszavonni a NATO-Ukrajna bizottság 
üléseinek blokkolását. Íjgyártó erre válaszolva kiemelte, hogy a Velencei Bizottság javaslata tartalmazott egy 
nagyon fontos kiegészítő ajánlást, amelynek értelmében az ukrán hatóságoknak azért kell elhalasztaniuk a 
nyelvi cikkely megvalósítását, hogy tárgyalásokba kezdjenek a kisebbség képviselőivel a törvény megfelelő 
megoldása érdekében. A cikket a Day.kyiv.ua is közölte. 
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Unian.ua: Будапешт не йтиме на компроміс з Києвом до вирішення питання з угорською 
нацменшиною – посол 
2019. szeptember 25. (online) 

 
Kijev arra kérte Budapestet, használja fel a magyar-szlovák határokon átnyúló problémák 

rendezésének tapasztalatait az országok közötti kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében – közölte Anatolij 
Szolovjov, az ukrán Külügyminisztérium második területi osztályának igazgatóhelyettese az „Ukrajna-
Magyarország: Út a megértés felé” nevezetű nemzetközi eszmecsere során. 2010-ben Magyarország néhány 
módosítást hajtott végre az állampolgárságról szóló jogszabályaiban, amire válaszul Szlovákia szankciókat 
vetett ki. A konfliktus azzal ért véget, hogy a két ország miniszterelnöke konstruktív találkozót tartott, és 
megállapodott a kapcsolatok más mederbe tereléséről, illetve a határ menti régiók fejlesztésére 
összpontosítottak, idézte fel a diplomata, aki bízik abban, hogy a magyar fél meghallgatja Ukrajna véleményét. 

Unian.ua: "Застосуємо досвід Словаччини": Україна запропонувала Угорщині рецепт покращення 
відносин 
2019. szeptember 25. (online) 

 
Anatolij Szolovjov, az ukrán Külügyminisztérium második területi osztályának igazgatóhelyettese 

beszámolt arról, hogy Vagyim Prisztajko ukrán külügyminiszter Szijjártó Péter magyar kollégájával tervezett 
találkozója új kezdetet jelenthet az ukrán-magyar kapcsolatokban, amelyekben konstruktív és kölcsönösen 
elfogadható megoldás születik. Szolovjov hozzátette, hogy Ukrajna meghosszabbította az oktatási törvény 7. 
cikkelyére vonatkozó átmeneti időszakot, továbbá konkrét kezdeményezéseket javasolt a magyar félnek 
Kárpátalja közös fejlesztésére, mindeddig azonban erre nem érkezett komolyabb visszajelzést. 

Unian.ua: У МЗС сподіваються на початок конструктивного діалогу з Угорщиною 
2019. szeptember 25. (online) 

 
A magyarok Szlovákiában a jövő évi parlamenti választások során ismét lehetőséget kapnak, együtt, a 

politikacsinálásra a 21. századi követelmények szellemében – írta a Pravda hasábjain 
megjelent véleménycikkében Zászlós Gábor vállalkozó, 1990 és 1992 között Szlovákia miniszterelnök-
helyettese. Az erős parlamenti képviselet csak az első lépés, de ez egy fontos eszköz. A partnerünk nem lehet 
az, aki kétségbe vonja a demokráciát, a jogállamot és a szabadságot. Aki másokat kizár és gyűlöletet kelt, 
rejtőzhet az bármilyen – keresztény vagy nemzeti – köntösben. A szlovákiai magyarok jogait inkább egy 
széleskörűen és mélyen integrált Európai Unió biztosítja. A Szlovák Köztársaságban élő magyaroknak 
felnőttként kell viselkedniük, önállóan és felelősségteljesen kell gondolkodniuk. A Fidesz hatását a magyar 
politikára Szlovákiában nem lehet elfogadni – szögezi le a cikk szerzője. Itt, itthon a saját utunkat kell járnunk. 
Mi vagyunk azok ugyanis, akik a legjobban tudjuk, milyen is a jogtalanság állapota, és ellenkezőleg milyen a 
jogbiztonság, a stabilitás és a kiszámíthatóság állapota. A mi célunk nem az, hogy minket vakon tiszteljenek 
csak azért, mert magyarok vagyunk. A mi célunk az egyensúly, a jó szomszédsági és európai kapcsolatok – 
hangsúlyozza Zászlós. A mi utunk nem az arrogáns házsártosság. Az MKP nyitottságot mutatott és 
megoldásokat keresett, míg a Most csak az időt húzta. Attól az asztaltól fel kell állni, Bugár Béla és a politikai 
társai a megújulás akadályai. 

Pravda.sk: Naše maďarské dilemy 
2019. szeptember 19., Zászlós Gábor (online) 

 
Pór Károllyal, a Nemzeti Sport újságírójával készített interjút a Pravda. Az interjúalany elmondta, a 

problémát a szlovák politikusok és azok viselkedése jelenti a helyi magyarokkal szemben, akiknek az az érzése, 
hogy a politikusok korlátozni akarják a jogaikat. „A politikusok a probléma, nem az egyszerű emberek. Igaz, 
nem felejthetem el a zólyomi jégkorong szurkolókat, akik Miskolcon a mérkőzés során magyar családokat 
támadtak meg.” A szlovák himnusz kifütyülésére vonatkozó kérdésre Pór Károly elmondta, egy himnusz 
kifütyülése semmi esetben sem szabály. „Ez akkor történik meg, ha a másik fél is fütyül. Voltam a nagyszombati 
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találkozón és hallottam fütyülni a szlovák szurkolókat is. Ezért engem az sem lepett meg, ami Budapesten 
történt” – közölte Pór.  

Pravda.sk: Maďarský novinár: Ľudia pískali, lebo nezabudli na zápas v Trnave 
2019. szeptember 18., Martin Prosnan (online) 

 
A Novosti.rs Pásztor István szerbiai magyar politikust idézte, aki elmondta, Trócsányi László bővítési 

biztosi kinevezése jó hír, s szerinte Szerbia ennek köszönhetően előbb válhat EU-tagállammá. A politikus szerint 
a kinevezés elismerés Magyarországnak is, s az a magyar külpolitika egyik legnagyobb sikere, korábban ilyen 
fontos pozícióra Budapestnek nem volt esélye. 

Novosti.rs: Pastor: Izborom Tročanjija Srbija bliža EU 
2019. szeptember 18. (online) 

 
Fico még 2010-ben a Le Figarónak adott interjújában azt mondta, hogy Budapest a kettős 

állampolgárság etnikai magyaroknak való odaadásánál úgy viselkedik, mintha nem is lenne itt olyan, hogy 
Szlovákia. Ma Fico importálja Orbánt. Ő inspirálja őt az olyan helyzetekben, amikor már nincsenek saját ötletei: 
Soros gyerekei, migránsok, muszlimok, akik a mecsetekkel beárnyékolják a Tátrát, homoszexuálisok, akik 
kasztrálják a szlovák férfiakat, hogy ne nemzhessenek gyerekeket, Brüsszel homályos igényei, amelyek 
megfosztanak minket az identitásunktól. Fico Orbán új vére, nem zavarja őt, hogy a magyar miniszterelnök 
gyarmatosítja Visegrádot, és Dél-Szlovákiában ellenőrzés nélkül mindenkit finanszíroz, aki őt támogatja és a 
korrupcióját nem látja. 

SME: Kam odchádza Robert Fico a prečo je jeho odchádzanie škaredé 
2019. szeptember 16., Beata Balogová (online)  

 
A szlovákiai magyarok négy év alatt sokkal többet kaptak, mint az alatt a nyolc év alatt amikor a 

két Dzurinda kormányban is ott voltak. Szlovákia lakosai számára, beleértve a magyarokat is, rossz hír lenne, 
ha a választások után a déli szomszédunk autoriter pártjaihoz kapcsolódó politikusok jutnának be a 
parlamentbe. Ugyan meglepő módon éppen Andrej Danko volt az, akit Orbán Viktor mellett ülve elragadt a 
„fantasztikus hangulat” a nem olyan régi labdarúgó mérkőzésen Budapesten. Ott több néző a szlovák himnusz 
alatt fütyült és megpróbálta felgyújtani az állami jelképeinket. Vélhetően azonban a szlovákiai magyarokról 
volt szó ebben az esetben, és ők alig fognak szavazni a Most-Hídra. Történelmileg igazságtalan lenne, ha Bugár 
projektje összeomlana és a Most-Híd a parlamenten kívül rekedne. Sajnos a választásokat gyakran a 
populizmus és nem az igazság nyeri meg. 

Pravda.sk: Zrúti sa Bugárov historický projekt? 
2019. szeptember 15., Martin Krno, Pravda (online) 
 

A hétfői meccs Budapesten a szlovákok 2-1-es győzelmével ért véget. Sokkal fontosabb volt azonban, 
hogy mi zajlott a lelátókon. A magyar szurkolók a szlovák himnuszt kifütyülték. Ez egy világos válasz volt a két 
csapat előző, tavaszi meccsére Nagyszombaton, amikor a változatosság kedvéért a szlovákok fütyültek. A cikk 
további részében a szerző leírta, hogy a magyarok többsége tekintet nélkül a politikai meggyőződésére 
továbbra is nemzeti tragédiának tartja Trianont. Orbán Viktor miniszterelnök jelenlegi konzervatív kormánya 
mindent megtesz azért, hogy a témát életben tartsa. Jövőre Budapest központjában a Nemzeti Egység 
Emlékművét tervezik átadni, amely 12 500 község elnevezését fogja tartalmazni, amelyek 1920 után az ország 
határain kívül rekedtek. A kifütyülés ellenére hétfőn mégiscsak látható volt egy kis fény az alagút végén. A 
meccset Budapesten közösen követte Orbán miniszterelnök és Andrej Danko, a szlovák parlament elnöke. 
Ebben az a pikáns, hogy Danko a Szlovák Nemzeti Pártot vezeti.  

Lidové noviny: Zlatá valaška pro Orbána 
2019. szeptember 12., Robert Schuster (print, 12. oldal) 
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Az ukrán Politeka.net hírportál azt írta, hogy az ukránok attól tartanak, hogy Kárpátalján megismétlődik 
a „krími-donbaszi” forgatókönyv, mégpedig az ottani magyar diaszpóra Magyarország általi növekvő 
támogatása miatt. A magyar diaszpóra és az ukránok közötti kapcsolatok az után kezdtek el romlani, hogy a 
beregszászi magyar konzulátus a magyar származású ukrán állampolgároknak magyar útleveleket kezdett 
kiadni. A hivatalnokok ugyanakkor azt tanácsolták nekik, hogy azt a tényt, hogy magyar okmányok tulajdonosai, 
titkolják el az ukrán hivatalok előtt. 

SME: Ukrajinská opozícia žiada reakciu na Zemanovu schôdzku s Rusínmi 
2019. szeptember 11., tasr (online) 

 
A Financial Times szerint az új Európai Bizottság kiállhat az európai érdekekért. Von der Leyen 

ütőképes csapatot állított össze, melynek víziója, hogy egyfajta szabályozó szuperhatalom válik az EU-ból. Az 
új csapatnak azonban vannak hiányosságai, ebbe a körbe tartozik a cikk szerint a korábbi magyar igazságügyi 
miniszter, aki segített országa igazságügyi rendszerének legyőzésében. A szerzők szerint ezért nem tűnik 
alkalmasnak arra, hogy mint a bővítésért felelős biztos tiszteletet követeljen a jogállamiság felé a jövendőbeli 
tagországoktól. Ugyanerről számolt be a The Economist is, aki hozzátette, hogy Trócsányi a tekintélyelvű Orbán 
szövetségese. Erről számolt be továbbá a Reuters is, aki megemlíti, hogy Trócsányi aláásta a jogállamiságot a 
zöldek szerint. A Financial Times további cikket jelentetett meg a jelöltekről, melyben Trócsányi és vele együtt 
Magyarország részletesebb kifejtést kapott. A fentieken túl a cikk megemlíti, hogy Budapest évek óta sóvárgott 
a bővítési politika után és erősítette kapcsolatait a lehetséges fővárosokkal, különösen Belgráddal. A szerb 
miniszterelnök a múlt héten meg is köszönte Orbánnak a különösen jó kapcsolatot. Magyarországot azért is 
kritizálták, mert menedékjogot adott az egykori észak-macedón elnöknek, Nikola Gruevszkinek, továbbá 
blokkolta a NATO és Ukrajna közötti kapcsolatot a magyar etnikai kisebbségért való aggodalma miatt.  

Financial Times: A commission to stand up for Europe’s interests 
2019. szeptember 10. (online) 

 
Legendás a labdarúgás iránti megszállottsága: Orbán Viktor autoriter magyar miniszterelnök állítólag 

néha hat mérkőzést is követ naponta. George Hemingway amerikai-magyar vállalkozó és a Budapest Honvéd 
klub egykori vezetője a következőt mondta róla: „Mennyire fontos Orbán Viktor? A magyar labdarúgás halott 
lenne nélküle”. Orbán szenvedélye átterjed a politikára is. Az egész országban labdarúgó stadionok nőnek ki, 
bőségesen támogatják a fiatalok testnevelési egyesületeit is. Felcsúton tizenöt éve megnyitották a Puskás 
Ferenc Labdarúgó Akadémiát. Az átlátszó.hu szerint az ország ma már legkorszerűbb akadémiája összesen 
hatvan millió euró értékben kapott állami támogatást. A néhány edzőpálya 2014-ben egy extravagáns 
stadionnal is kiegészült 3 900 néző számára. Ez kétszer annyi, mint Felcsút lakosainak száma. Éppen Puskás 
spanyol beceneve miatt kapta az új aréna a Pancho elnevezést. „Ez a korrupció és a megalománia emlékműve, 
amit egy olyan időben építettek fel, amikor Magyarországon négymillió ember éhezik” – idézte az MTI Szarvas 
Koppány Bendegúz ellenzéki politikust. A fizetések a magyar ligában csaknem átlagosan háromszor olyan 
magasak, mint a szlovák Fortuna Ligában. A német Focus a riportjában azt állítja, hogy Magyarország a bruttó 
hazai össztermékéből csak a labdarúgás támogatására 5 százalékot különített el. Többet, mint az oktatásra (a 
GDP 4,6 százaléka). Orbán az Európai Unió és a hazai ellenzék bírálatának össztüze alatt a népszerűsége 
növelésére menekülő útvonalként a sportba történő hatalmas beruházásokat választja. Az egész országban 
beruház az infrastruktúrába, és 2020-ig összesen 32 labdarúgó stadion renoválására vagy felépítésére 215 
milliárd forintot költ. Az átlátszó.hu szerint a magyar kormány az elmúlt években 70 millió eurót költött a 
labdarúgás fejlesztésére a szomszédos országokban: azokon a területeken, ahol a magyar kisebbség él. Bőséges 
támogatást kapott a DAC Dunaszerdahely is, és nagyjából 5,9 millió euró folyt be Komáromnak is. A magyar 
labdarúgás az elmúlt évtizedekben szenvedett, noha egykor az élvonalban állt. Puskás időszakában az 
országnak talán a legjobb csapata volt a világon.  

SME: Maďari dávajú na futbal viac ako na školy, chcú dekádu znovuzrodenia 
2019. szeptember 8., Pavol Spál (online) 
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A Tanjug.rs Szijjártó Péter magyar minisztert idézte, aki a bledi stratégiai fórumon elmondta, hogy 
egyes EU-tagállamoknak nem kellene kioktatniuk Szerbiát a kisebbségek kérdésében, sok Magyarországgal 
szomszédos EU-hoz tartozó ország nem ad olyan jogokat kisebbségeinek, mint Szerbia. 

Tanjug.rs: Sijarto: Ne treba deliti lekcije Srbiji 
2019. szeptember 3. (online) 
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