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ÖSSZEFOGLALÓK 

A Jurnalul National az MTI alapján számolt be róla, hogy Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésén 
leszögezte: Magyarország határozottan támogatja az ENSZ törekvését az őshonos és nemzeti kisebbségek 
nyelvi jogainak védelmére. Idézték a külügyminisztert, aki arról beszélt: „Magyarország olyan ország, ahol a 
nemzetnek és magának az országnak a határai nem esnek egybe, és számunkra különösen fontos, hogy a 
nemzeti kisebbségek és az őshonos kisebbségek jogait az ENSZ is megvédje". „Azok a magyarok, akik a 
határon túl élnek, nem odavándoroltak a lakóhelyükre, hanem mindig is ott éltek. A történelem egyik 
következménye, hogy ők most magyar emberekként más ország területén élnek. A jogaikat igenis meg kell 
védeni! Magyarország mindig is határozottan lépett fel, és a jövőben is határozottan fellép a határon túli 
magyar nemzeti közösségek jogainak megvédése érdekében” – mondta a tárcavezető. Kifejtette, hogy a 
nemzeti közösségek és kisebbségek számára az identitásuk és kultúrájuk megőrzésének legfontosabb 
eszköze egyértelműen a nyelv, ezért különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a határon túli nemzeti 
közösségek magyar nyelv használathoz fűződő jogait senki ne sérthesse meg.  

Jurnalul National: Cu ochii pe Bazinul Carpatic 
2019. december 19. (online) 

 
A Tanjug.rs hírül adta, hogy Andrej Plenković horvát kormányfő az Orbán Viktor Facebook-oldalán 

közölt, Nagy-Magyarország-térkép előtt készült fényképpel kapcsolatban elmondta, arról még egyeztetnek a 
magyar féllel. A horvát sajtóban kiemelték, hogy a történelmi Magyarország térképe szemmel láthatóan a 
Fidesz „állandó kelléke”, és ez nem az első alkalom, hogy hasonló provokációra kerül sor. 

Tanjug.rs: Plenković: Razgovaraćemo sa mađarskom stranom o mapi 
2019. december 18. (online) 

 
Tőkés Lászlóval készített interjút a Lidové noviny, amelyben főleg az 1989-es év eseményeiről volt 

szó. Arra a kérdésre, hogy harminc évvel a forradalom után elégedett-e azzal, hová jutott Románia és milyen 
irányba halad, Tőkés azt mondta, az elégedettségtől messze van. Tőkés László szerint Románia problémája 
az, hogy nem létezik egy megbízható és erős ellenzéki párt. Az összes párt alapvetően az egykori kommunista 
párt szatellit pártja. Tőkés közölte, hogy támogatja Orbán Viktort ugyanis ő határozottan a kommunista, 
posztkommunista és a kommunista-liberális politikusok ellen határozza meg magát. „Néha ugyan eltér a 
demokratikus politika ideális elveitől, csakhogy, ha Ön a kommunizmussal néz szembe, nagyon radikális 
módszereket muszáj használnia.” 

Lidové noviny: Režim padl, komunismus ne 
2019. december 18., Tomáš Vlach (print, 7. oldal) 

 
A Jutarnji.hr, az Index.hr és a Vecernji.hr is hírül adta, hogy Orbán Viktor magyar 

kormányfő Facebook-profilján megjelentetett képe hátterében egy Nagy-Magyarország-térkép volt látható, 
amire reagálva Andrej Plenković horvát minisztelnök elmondta, nem ez volt az első eset, a horvát 
külügyminiszter egyeztetni fog az ügyben. A horvát kormányfő hozzátette, „Horvátország határai olyanok, 
amilyenek, nekünk pedig együtt kell működnünk szomszédainkkal". A horvát lapok provokációnak tekintik az 
esetet. 

Jutarnji.hr: PROVOKACIJA SA SJEVERA Pogledajte kartu iz ureda Viktora Orbana, reagirao i Plenković: 
'Ovo nije prvi put...' 
2019. december 17. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei Dan Andronic kommentárját közölte, aki „szemtelenségnek” nevezte Orbán 

Viktor temesvári beszédét és leszögezte: „a román forradalmat nem a magyarok csinálták". A szerző arról írt, 
hogy nem lepődött meg Orbán Viktoron és azon, ahogyan „frontális támadást intézett egy szimbolikus 
esemény ellen", de ezúttal „átesett a ló túlsó oldalára". Andronic az írásban azt fejtette ki, hogy 
Magyarország 1989 előtt aktív volt a romániai államcsíny előkészítésében és ebben a törekvésében 
revizionista szándékok vezették. Aurel Rogojan egykori tábornok könyvéből idézett, amelyben arról esett szó, 
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hogy a magyar állam vezetői már 1989 nyarán felvetették Erdély hovatartozását, miközben a szerb vezetők 
Bánátot akarták elszakítani Romániától. A magyar titkosszolgálat aktivizmusáról is írt, leszögezve, hogy Tőkés 
László az „AVO/AVH szoros felügyelete alatt tevékenykedett". Ennek bizonyítékául dokumentumokat idézett 
a szerző, Aurel Rogojan visszaemlékezéseit, egy 20 ezer lejes nyugtát Tőkés László nevére, valamint Radu 
Tinu volt temesvári Szekuritáte-parancsnok-helyettes bírósági vallomását. Andronic leszögezte: „Tőkés László 
a magyar titkosszolgálatok provokatív ügynöke volt, akinek az volt a feladata, hogy a Szovjetunió és csatlósai 
döntésének megfelelően segítsen eltávolítani Nicolae Ceausescut".   

Evenimentul Zilei: Un răspuns la obrăznicia lui Viktor Orban! Revoluția română nu a fost făcută de 
unguri! 
2019. december 15., Dan Andronic (online) 

 
Az Adevărul véleményrovatában Horia Blidaru Kovács Zoltán „provokatív” írását bírálta, amelynek 

értelmében a romániai forradalom kapcsán „minden a magyarokkal kezdődött". A szerző kifogásolta, hogy a 
kormányszóvivő cikkében és a szombati temesvári eseményeken is „teljesen hiányoznak a románok, mint 
annyiszor a közös történelem során". Hozzátette: „a magyar nacionalisták így a Románia kommunizmus alóli 
felszabadítását is magukénak tartják". Blidaru hosszasan idézte Kovács Zoltán írását, majd kitért rá, hogy 
„Orbán Viktor táborában a valóság átformálása ismert gyakorlat, ezúttal is csak a magyar expanzion izmus 
számára kedvező elemeket erősítik fel". A szerző hiányolja, hogy a brassói felkelésről, Liviu Babes 

önégetéséről, a „hatok leveléről" és a iasi-i felkelésrőlegy szó sincs.   
Adevărul: Revoluţia Română – „Totul a început cu ungurii“? 
2019. december 14., Horia Blidaru (online) 

 
Az Adevărul véleményrovatában Cristian Unteanu arról közölt cikket, hogy Kovács Zoltánnak a 

romániai forradalom kirobbanása kapcsán írt írásában egyetlen személynek, Tőkés Lászlónak az érdemeiről 
beszél, egyetlen szót sem szól a forradalom román hőseiről. A szerző leszögezte, hogy az írás alapján a 
romániai forradalom a magyar közösség tagjainak és kiemelten Tőkés László bátorságának és forradalmi 
hevületének volt köszönhető, a románok számára pedig „ez az információ nem bír semmilyen értékkel, sőt, 
az ünnepi időszakhoz méltatlan reakciókat szülhet". Tőkés László szerepének erős kidomborítását 
propaganda-akciónak nevezte Unteanu, mivel a hős szerepébe és a forradalom kollektív 
szimbólumává emelték a volt püspököt, ezáltal minden megszólalását ebből a perspektívából kellett 
szemlélni. Unteanu kifogásolta, hogy senki nincs, aki a románok részéről hiteles forrásként szólalna meg a 
forradalom kapcsán.  

Adevărul: Dacă nu ştiaţi încă, aflaţi acum că totul în Revoluţia Română a început cu ungurii 
2019. december 14., Cristian Unteanu (online) 

 
Evenimentul Zilei, a Jurnalul National és az Adevărul is beszámolt Orbán Viktor Temesváron 

elhangzott beszédéről. Hangsúlyozták, hogy Orbán Viktor csak részben érintette a romániai forradalmat, 
viszont kihasználta a lehetőséget és Brüsszelnek üzent: meghívta Romániát, hogy csatlakozzon egy új Közép-
Európa építéséhez, amely a világ egyik legversenyképesebb régiója lesz. Közép-Európa népei mindig is tudták 
– mondta a miniszterelnök –, hogy a szabadságot sosem fogják megkapni ajándékként a nagyhatalmaktól. 
„Ha a nyugatiakra vártunk volna, még mindig szovjet csapatok megszállása alatt élnénk, a Varsói Szerződés 
tagjai lennénk, és kommunista pártkongresszuson döntenének a jövőnkről. De mi szabad életet akartunk (...), 
és a hőseink vérüket is adták érte” – mondta. Orbán Viktor közölte továbbá: Magyarország ki akar törni abból 
a helyzetből, hogy Európa második vonalába tartozik. Azok közé az európai országok közé akar tartozni, ahol 
a legjobb élni, alkotni, a legkorszerűbb technológiával akar termelni, a legjobb és legtisztább természeti 
környezetet akarja, és a világ egyik legbiztonságosabb országa akar maradni – sorolta Orbán Viktor. Úgy 
fogalmazott, hogy ezt a célkitűzést a szomszédos államokkal együtt könnyebb elérni, mint egyedül. A 
miniszterelnök azt mondta, nagyszerű esélyt lát arra, hogy a jövőben románoknak és magyaroknak közös 

céljai lehessenek.   
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Evenimentul Zilei: De la Timișoara, Viktor Orban atacă Occidentul! Vrea o nouă Uniune, cu România 
invitată 
2019. december 14., Marius Olaru (online) 

 
Első pillantásra a nyugat-ukrajnai Csoma faluban összegyűlt embercsoport nem sejtet diplomáciai 

válságot. De ha közelebbről szemléljük, a feszültség tünetei nyilvánvalóvá válnak. Kisebb tömeg gyűlt össze a 
magyar kultúra fesztiválján a helyi temető egyik részén, ahol – mint azt sokan hiszik – a 9. században az első 
magyar lovas a Közép-Európába vezető útján átlépte a Kárpátok hegységét. Ez a hely jelenleg Ukrajna részét 
képezi, de egykor Magyarországhoz tartozott, és a tömeg magatartása alapján ítélve ma is  vannak olyanok, 
akik szeretnének visszatérni a magyar uralom alá – írta a Politico. A találkozó résztvevői csendben voltak az 
ukrán himnusz alatt, de énekelni kezdtek, amikor megszólalt a magyar. A tömegben több ember órája a 
budapesti, és nem a kijevi időt mutatta. „Ez a temető azért fontos, mert az ukránok szerint a magyarok nem 
a saját földjükön élnek. Azt bizonyítja, hogy itt a 9. századtól kezdődően magyarok éltek” – mondta a 
szomszéd falu feje, Mester András. A nap végén a tömeg szétszóródik a helyi hatóságok nyomásgyakorlása 
nélkül. Az esemény azonban részét képezi a Budapest és Kijev közötti szélesebb körű szembenállásnak, 
amely 2017 óta egyre intenzívebbé válik. A konfliktus az Oroszország és Ukrajna közötti háború egyfajta 
mellékhatásává vált. A magyar-ukrán feszültségek akkor fokozódtak, amikor Kijev korlátozta az orosz nyelv 
használatát az oktatási rendszerben, miközben nem szándékosan megkurtította az etnikai magyarok 
lehetőségeit az országban. Ez a lépés fájdalmasan érintette a magyar nacionalistákat, például Orbán Viktor 
miniszterelnököt, aki a legtöbb erőfeszítést tett a válság felfújásához, és aki azzal válaszolt az ukrán 
nyelvtörvényre, hogy megakadályozta Ukrajna közeledését a NATO-hoz és az EU-hoz. Az Orbán-kormány 
hozzáfogott a támogatásokhoz és az útlevelek osztogatásához az etnikai magyar közösségek részére, annak 
ellenére, hogy Kijev nem engedélyezi a kettős állampolgárságot. Amikor az ukrán parlament 2017-ben 
elfogadta a törvényt, amely korlátozza az ukránon kívüli nyelvek használatát az középiskolákban, a magyar 
kisebbségre senki sem gondolt. A jogalkotási kezdeményezésről szóló vita az orosz nyelv korlátozására 
összpontosított. Volodimir Zelenszkij elnökválasztáson való győzelmét követően Kijev és Budapest egyaránt 
kijelentették, hogy készek javítani a kapcsolatokon. Ugyanakkor mindeddig nincs jele a feszültség 
csökkenésének. 

Unian.ua: Politico: Глуха частина Західної України стала лінією геополітичного конфлікту 
2019. december 13. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei beszámolt róla, hogy Orbán Viktor szombaton Temesvárra látogat, ahol részt 

vesz az 1989-es romániai forradalom kitörésének harmincadik évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezésen. Kiemelték, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szervezte eseménysorozat 
szombati gálaestjén beszédet mond Tőkés László EMNT-elnök, Orbán Viktor és Nicolae Robu temesvári 
polgármester. A díszvendégek között lesz Lord David Alton, a brit Felsőház tagja és Janez Jansa volt szlovén 
miniszterelnök is – tették hozzá. 

Evenimentul Zilei: Timișoara. Ce face premierul maghiar Viktor Orban în România 
2019. december 12., Georgeta Petrovici (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „Romániát megtámadták Budapestről. Sértő állítások egy magyar 

hivatalosságtól" címmel számolt be Semjén Zsolt hétfői Romániára vonatkozó szavairól. A nemzetpolitikáért, 
egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés nemzeti összetartozás 
bizottsága előtt jelentette ki a gazdaságfejlesztési programot ért román nagyköveti kritikák kapcsán, hogy 
tételes szóbeli megállapodás született a román féllel. A cikkben hozzátették, hogy nem részletezte, hogy 
román részről ki fogadta el ezt a megállapodást. Ezt a megállapodást érvényben lévőnek tekintik – szögezte 
le Semjén Zsolt. A marosvásárhelyi katolikus líceum ügyében küzdenek – jelezte. Hozzátette: az RMDSZ 
minden segítséget megkap, és ő maga a Vatikánban is megtette a szükséges lépéseket. A Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) helyzetéről azt mondta: a döntést részint a MOGYE-nak, részint 
az RMDSZ-nek kell meghozni, amíg azt mondják, harcolnak, minden támogatást megadnak. Ha a helyzet 
reménytelenné válik, a Sapientia keretében egy orvosi, gyógyszerészi kar kialakítását helyezte kilátásba.  
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Evenimentul Zilei: Romania, atacată de la Budapesta. Afirmaţii jignitoare din partea unui oficial maghiar 
2019. december 10., Ionescu Lucian (online) 
 

Az Evenimentul Zilei az MTI alapján számolt be Németh Zsolt washingtoni látogatásáról, kiemelve, 
hogy az amerikai fővárosban Közép-Európa újraegyesítését és újjáépítését javasolta a magyar politikus. 
Németh Zsolt a határokon átívelő nemzetegyesítés fontosságát hangsúlyozta az amerikai magyarok 
legnagyobb ernyőszervezetének díszvacsoráján pénteken. Ismertették, hogy az 1991-ben alapított Magyar 
Amerikai Koalíció (HAC) immár 28. alkalommal rendezte meg szokásos ünnepi gálavacsoráját a washingtoni 
magyar nagykövetség dísztermében, a jelenlevők között volt April Foley, a Bush-kormányzat volt budapesti 
nagykövete, Thomas Robertson diplomata, aki szintén teljesített szolgálatot az Egyesült Államok budapesti 
nagykövetségén, vagy Susan Hutchison, a seattle-i Charles Simonyi Alapítvány vezetője. Németh Zsolt az MTI-
nek nyilatkozva kiemelte: a 30 évvel ezelőtti történelmi változás az Amerikában élő, 56-os nemzedék 
számára a reményeik beteljesedését jelentette. Hozzáfűzte: úgy látja, hogy a magyar gyökerű fiatalabb 
korosztályoknak 1989 a nemzeti összetartozást, a nemzeti identitást jelenti. A politikus a magyar 
nagykövettel együtt pénteken emléktáblát avatott a Washingtonban történelmi szerepet betöltött – a 
kommunizmus idején a Szabad Magyarország nem hivatalos nagykövetségeként emlegetett – Kossuth 
Házban. A külügyi bizottság elnöke a korábban az Országházon lobogó magyar zászlót is átadott a Kossuth 
Ház vezetőjének, egyben tolmácsolta Kövér László házelnök üzenetét is. „A zászló hirdesse Washingtonban is 
azt, hogy összetartozunk, hirdesse, hogy van közös életünk és vannak közös álmaink, van közös hivatásunk és 
van közös nyelvünk. Beszéljen arról, hogy van egy ország, közös hazánk, amely számon tartja a magyarokat, 
bárhol legyenek is a világban” – üzente a zászlót adományozó levelében Kövér László.   

Evenimentul Zilei: Planul de la Washington. Sprijin pentru unificarea naţiunii maghiare 
2019. december 8., Cora Muntean (online) 

 
A Tanjug.rs, a Novosti.rs és a Kurir.rs is hírül adta, hogy a horvát sajtó kiemelte, a hazai politika alig 

reagált az Orbán Viktor magyar kormányfő által legutóbbi eszéki látogatása során elmondott félreérthető 
szavakra. A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy 80, 90, 100 éve Szlavónia és Baranya az 
ország leggazdagabb részét jelentette. 

Tanjug.rs: Orban pričao nostalgično o delovima Hrvatske pod Mađarskom 
2019. december 8. (online) 

 
A Jutarnji.hr, az Index.hr és a Vecernji.hr is idézte Zoran Milanović horvát államfő-jelöltet, 

egykori kormányfőt, aki Orbán Viktor magyar kormányfőt „korrupt autokratának" nevezte, „akiről Európa 
egyetlen valódi intellektuális és erős központjában sincsenek jó véleménnyel, csak a kormányzó HDZ-nél". Az 
egykori horvát miniszterelnök szerint megengedhetetlen, hogy Orbán arról beszélt, Szlavóniában és 
Baranyában jó volt élni, amíg az Magyarország része volt, és ezt a horvát kormányfő végighallgatja, és nem 
reagál. Milanović hozzátette, irtózik a nacionalizmustól és sovinizmustól. 

Jutarnji.hr: MILANOVIĆ HDZ-ovci su kada im je majka, figurativno rečeno, šaputala na uho naučili što se 
smije: potkradati, dobivati beskamatne kredite kao Kolinda 
2019. december 8. (online) 

 
A Jutarnji.hr, az Index.hr és a Vecernji.hr is emlékeztetett arra, hogy a horvát politika alig reagált arra, 

hogy Orbán Viktor magyar kormányfő nemrégiben tett eszéki látogatása során azt mondta, „80, 90, 100 éve 
Szlavónia és Baranya Magyarország részeként országunk leggazdagabb részét jelentették. Az emberek 
irigyelték. Nem csak az Önök kultúrája, hanem a magas életszínvonal miatt is." A lapok kiemelték, hogy a 
horvát jobboldal feltűnően hallgatott ezzel a megnyilvánulással kapcsolatosan. Mindhárom lap szerint 
felmerül a kérdés, hogy Orbán mire is gondolt, az elmondottak azt jelentik-e, hogy nosztalgikusan tekint 
vissza azokra az időkre, amikor Horvátország Magyarország része volt (az Osztrák-Magyar Monarchia 
keretein belül). A Jutarnji list kiemelte, hogy Orbán budapesti irodája falán, ahol a külföldi vendégeket is 
fogadja, ott függ egy Nagy-Magyarország térkép, s Magyarországon száz év után is sokaknak fáj Trianon. A 
lap szerint Orbán a migránsokkal szembeni brutális politikájával, a hagyományos keresztény értékek 
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védelmével megnyerte a horvát jobboldaliakat. Zgut Edit magyar politológus a lapnak elmondta, Orbán 
számára fontos Közép-Európa, ami különösen a migrációs krízis tetőfoka és a brexit idején nyilvánult meg. A 
lap kiemelte a magyar kormányfő körei által terjesztett ideológiát, melynek központi eleme Soros negatív 
színben való feltűntetése. A cikk szerzője szerint árulkodó volt többek között Szijjártó Péter magyar 
külgazdasági és külügyminiszter marrákesi deklarációval kapcsolatos kijelentése, amikor elmondta, „Európa 
elárulásáról, a nemzetek érdekei elleni cselkedetről" van szó. 

Jutarnji.hr: ŠTO JE VIKTOR ORBAN REKAO U OSIJEKU I ZAŠTO TO NIKOGA NE UZBUĐUJE? Jedna njegova 
izjava prošla je gotovo nezapaženo 
2019. december 8. (online) 

 
A Politico egy Ukrajnában élő újságíró véleménycikkét tette közzé arról, hogyan vált a vidéki Nyugat-

Ukrajna egy darabja geopolitikai törésvonallá. A magyar etnikum jogairól szóló vita egymás ellen uszította 
Budapestet és Kijevet. Az ukrán Choma (Tiszacsoma) faluban a magyar kultúra fesztiválját tartották egy olyan 
területen, ahol sokak szerint az első magyar lovasok átkeltek a Kárpátokon. Ez Ukrajna egy olyan része, ami 
egykor Magyarországhoz tartozott, és sokak szeretnék, hogy ez egyszer még így legyen. Az összegyűltek 
csendben hallgatták az ukrán himnuszt, de becsatlakoztak a magyar himnusznál. Sokak órája a budapesti 
időhöz van igazítva. A ceremónia egy sokkal nagyobb vita része Budapest és Kijev között, ami 2017-ben 
eszkalálódott, amikor Kijev limitálta az orosz nyelv használatát az oktatásban - egyúttal megfosztotta a 
magyar kisebbség jogait is. A lépés fájó ponttá vált az olyan magyar nacionalisták számára, mint Orbán 
Viktor, aki a legtöbbet hozta ki a krízisből, úgy bosszulva meg Kijev lépését, hogy blokkolta Ukrajna 
előrelépését a NATO-ban és az EU-ban. Kormánya bőkezű adományokat adott a magyar kisebbségnek és 
útlevelet is biztosított számukra, Kijev kettős állampolgárságot érintő tilalma ellenére. Egy 2018-as videóban 
egy magyar konzul pezsgős koccintást tartott új magyar útlevelesek egy csoportjának, mondván, ne mondják 
el az ukrán hatóságoknak. Sokak átkeltek a határon, hogy szavazzanak a magyar választásokon. Brenzovics 
László, aki júliusig az egyetlen magyar kisebbségi volt az ukrán parlamentben, azt mondta, „az ukrajnai 
magyarok imádják Orbánt”, aki sok támogatást nyújtott. Amikor az ukrán parlament 2017-ben elfogadta a 
törvényt, a magyar kisebbség legfeljebb utógondolat volt, mivel a törvény az orosz nyelvre fókuszált. Tölgyesi 
Beatrix, az ELTE oktatója szerint „Oroszországra lőve Magyarországot találták el”. A vita 2018 februárjában 
eszkalálódott, amikor Ukrajna legnagyobb magyar kisebbségi pártjának irodája két független gyújtogatási 
merényletnek esett áldozatául. Ukrajna szerint Moszkva állt a dolog mögött, azonban Budapest nem értett 
egyet. Demkó Attila szerint a problémák és a támadások Ukrajnától jönnek, nem pedig Oroszországtól. Május 
óta Kijev és Budapest azt mondták, készen állnak javítani a kapcsolatokon, azonban a feszültségek ezidáig 
nem enyhültek. Magyarország októberben ismét kimutatta erejét, amikor megvétózta az Ukrajnáról szóló 
NATO-nyilatkozatot, mert az nem tett említést Kijev abbéli kötelezettségéről, hogy megvédje a magyar 
kisebbséget. Az ezt követő NATO-nyilatkozat felhívta Ukrajnát, hogy tartsa tiszteletben a kisebbségek 
jogait és módosítsa az oktatási törvényt. Szijjártó Péter azt nyilatkozta, „Magyarország nem adja fel a 
kárpátaljai magyar közösséget a geopolitikáért”. Orbán arra használta fel az ügyet, hogy közelebb kerüljön az 
olyan fontos szövetségesekhez, mint az USA és Oroszország, illetve, hogy fokozza nacionalista üzenetét. A  
szerző itt röviden említést tett Orbán látogatásáról Trumpnál. A cikk említést tett arról is, hogy Budapest 
majd 17 millió dollárt tervez költeni jövőre a Trianoni szerződés 100 éves évfordulója alkalmából. Kérdéses, 
hogy mi történik a jövőben. A magyar kisebbséget illetően, a vita felerősítette a politikai és gazdasági 
bizonytalanság érzését. Idáig ezrek távoztak az országból Nyugat felé. Kesler Mária, aki tanár egy ukrán-
magyar iskolában, azt mondta, nekik a gyerekek, nem pedig a politika a legfontosabb, szerinte ők túszok 
ebben a szituációban.  

Politico.eu: How a slice of rural western Ukraine became a geopolitical fault line 
2019. december 7., Ian Bateson (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter véleménye szerint a Velencei Bizottság újból világossá tette, 

hogy a Petro Porosenko elnöksége idején elfogadott nyelvi törvény „elveszi” a nemzeti kisebbségektől az 
anyanyelvük használata terén korábban kivívott jogaikat. A szakvélemény azt bizonyítja, hogy a nyelvi 
törvény szembemegy a nemzetközi joggal és Ukrajna kötelezettségvállalásaival. A külügyi tárca vezetője 
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ugyanakkor megjegyezte, hogy a magyar kormány bizonyos reményeket fűz Ukrajna újonnan megválasztott 
vezetőjéhez, Volodimir Zelenszkijhez, mondván, „új elnök, új remény.” Szijjártó megismételte december 4-i 
kijelentését, hogy amint a kárpátaljai magyarok visszakapják az elvett jogaikat, Magyarország újra támogatni 
fogja Ukrajna NATO-integrációs folyamatát. 

Unian.ua: МЗС Угорщини назвало умову, за якої не блокуватиме вступ України в НАТО 
2019. december 7. (online) 

 
Úgy néz ki, mint egy végtelen történet, amelynek ismétlődik egy fejezete: Budapest ismét 

megerősítette, hogy meg fogja akadályozni Kijev és az Észak-Atlanti Szövetség közeledését egészen addig, 
amíg nem változnak meg a nemzeti kisebbségek jogai. Magyarország szó szerint figyelmeztette Ukrajnát, 
hogy blokkolni fogja az NATO tagság iránti érdeklődését, amíg az etnikai magyarok helyzete a területén nem 
tér vissza az eredeti állapotába. „Nem követelünk semmilyen új jogokat a magyarok számára Kárpátalján, 
csupán azokat a jogokat, amelyekkel korábban is rendelkeztek” – közölte a Reuters szerint Szijjártó Péter 
külügyminiszter. A nézetkülönbségek forrása már 2017 ősze óta az oktatási törvény módosítása, amely 
bevezeti az államnyelven történő kötelező oktatást. A Velencei Bizottság 2017 decemberében azzal fordult 
Kijevhez, hogy biztosítsa az Európai Unió hivatalos nyelvein, konkrétan magyarul és románul, az oktatás 
szükséges szintjét.  Ennek orvoslására azonban egyelőre még nem került sor. Ukrajna csak elhalasztotta a 
vitatott törvény hatálybalépésének határidejét.   

Pravda.sk: Ukrajina a členstvo v NATO? Kyjev nemá v Budapešti priateľa 
2019. december 6., čap, Pravda (online) 

 
Anna Novosad ukrán oktatási miniszter találkozott a magyar közösség képviselőivel Ungváron. A 

találkozó során ismertté vált, hogy az ukrán kormány a Velencei Bizottság javaslatainak figyelembevételével 
folytatja az oktatásról szóló törvény végrehajtását, és nem tér vissza a törvény felülvizsgálatához.  

Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye: Украина отреагировала на условие Венгрии по блокированию 
вступления в НАТО 
2019. december 6., Krisztina Martinko (online) 

 
Az Állami Duma elnöke, Vjacseszlav Vologyin arról tett bejelentést, hogy a Magyar Országgyűlés 

Oroszország segítségét kérte az ukrajnai kisebbségek jogainak védelme érdekében. Amikor azonban a 
budapesti ukrán nagykövetség a magyar félhez fordult, azt a választ kapta, hogy a magyar parlament 
semmilyen nyilatkozatot nem hagyott jóvá és nem is fordult az orosz félhez ilyen kéréssel. Vologyin 
nyilatkozatát nem fogadhatták közömbösen, mert ha igaz, amit mondott, az átlépte az összes határt. Amikor 
egy európai állam vezetői hivatalos együttműködésre törekednek az Orosz Föderációval, amely Ukrajna ellen 
nyíltan provokatív akciókat folytat – ez képtelenség. Az Oroszország és Magyarország közötti informális 
együttműködés fog folytatódni. Mennyire aktívan? Ez az ukrán hatóságok ilyen konfliktusok megoldására 
vonatkozó képességeitől függ. Magyarország érdekei ebben a helyzetben „hibrid" jellegűek. 
Magyarország NATO-tagországként kijelenti, hogy soha nem fog területi igényeket támasztani a 
szomszédaival szemben. Tehát Magyarország részéről nem területi igényekről, hanem nagy hatalmi 
ambíciókról van szó. Mivel nem rendelkezvén a területek feletti ellenőrzéssel, Magyarország azt akarja, hogy 
befolyással legyen rájuk. Vagyis bizonyos területek birtoklása nélkül irányítani akarja azokat.  

Unian.ua: Співпраця Росії і Угорщини щодо захисту нацменшин в Україні: яких сюрпризів чекати 
від угорців 
2019. december 5., Tarasz Csornovil (online) 

 
A magyar külügyminiszter szerdán azt mondta, Budapest addig fogja blokkolni Ukrajna NATO-

tagságát, amíg Kijev helyre nem állítja a magyar etnikum nyelv-törvény előtti jogait, amely megakadályozza a 
kisebbségeket, hogy anyanyelvükön juthassanak oktatáshoz - számolt be róla a Reuters. Szijjártó azt 
nyilatkozta, „nem akarunk extra jogokat a magyarok számára a Kárpátalján, csak azokat a jogokat, melyek 
előtte is megvoltak". Magyarország azt mondta, nyitott az Ukrajnával való konzultációra az ügyet illetően. 
2017-ben a Velencei Bizottság is felhívta Ukrajna figyelmét arra, hogy biztosítsa az EU hivatalos nyelvein, 
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mint a magyar és a román, való oktatást, mivel mindkét nyelv jelentős kisebbséggel bír az országban. A 
Reuters cikkét a The New York Times is átvette.  

Reuters.com: Hungary to block Ukraine's NATO membership over language law 
2019. december 4., Marton Dunai (online) 

 
Az Evenimentul Zilei és a Jurnalul National is beszámolt róla, hogy „Magyarország továbbra is 

blokkolja Ukrajna NATO-hoz való csatlakozását”. A NATO és Ukrajna közeledését blokkoló vétóját 
Magyarország akkor oldja fel, ha a kárpátaljai magyarok visszakapják az ukrán nyelvtörvény előtt őket 
megillető jogaikat – nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának szerdán a londoni NATO-
csúcson. A cikkben emlékeztettek rá, hogy az 500 ezer Ukrajnában élő román is szenved Kijev 
kisebbségellenes intézkedései miatt. Idézték Szijjártó Péter szavait: Magyarország érdeke, hogy Ukrajna 
stabil, demokratikus és biztonságos ország legyen.  „Hiszen minél erősebb és stabilabb Ukrajna, annál jobb 
helyzetbe kerülhetnének a kárpátaljai magyarok” – tette hozzá. A miniszter felidézte: a kárpátaljai magyarok 
jogait még az előző elnök alatt súlyosan megsértették, és az utóbbi időszakban rejtett módon, az ukrán 
titkosszolgálat bevetésével tovább nőtt rajtuk a nyomás. „Nem kérünk semmi pluszt, nem kérünk 
többletjogokat a kárpátaljai magyaroknak, csak azokat, amelyekkel korábban rendelkeztek” – összegzett 
Szijjártó Péter.   

Evenimentul Zilei: Ucraina interzisă în NATO. Decizia Ungariei pe o problemă care afectează şi românii  
2019. december 4., Ionescu Lucian (online) 

 
Az Index.hr Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert idézte, aki elmondta, 

Magyarország blokkolja Ukrajna NATO-tagságát, amíg Kijev nem állítja vissza a kárpátaljai magyarok nyelvi 
jogait, nem biztosítja az anyanyelvi oktatást. A magyar tárcavezető hangsúlyozta, hogy csak a korábbi jogokat 
követelik vissza. 

Index.hr: Mađarska će blokirati ulazak Ukrajine u NATO zbog svađe oko jezika 
2019. december 4. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bejelentette, hogy a közelmúltban a titkosszolgálatok 

igénybevétele révén Kijev fokozottabb nyomást gyakorolt a magyar származású ukránokra. A miniszter 
megjegyezte, hogy a kárpátaljai magyarok jogait még az előző elnök alatt „súlyosan megsértették”, és az 
utóbbi időszakban „rejtett módon, az ukrán titkosszolgálat bevetésével” tovább nőtt rajtuk a nyomás. 
Szijjártó Péter leszögezte: Magyarország érdeke, hogy Ukrajna stabil, demokratikus és biztonságos ország 
legyen. Hiszen minél erősebb és stabilabb Ukrajna, annál jobb helyzetbe kerülhetnének a kárpátaljai 
magyarok – tette hozzá a külügyér. 

Unian.ua: У Будапешті заявили, що спецслужби України "тиснуть" на угорську громаду 
2019. december 4. (online) 

 
Az Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatos tárgyalások blokkolását Magyarország akkor oldja fel, ha a 

kárpátaljai magyarok visszakapják Kijevtől az ukrán nyelvtörvény előtt őket megillető jogaikat – nyilatkozta a 
külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának szerdán a londoni NATO-csúcson. „Nem kérünk 
többletjogokat a kárpátaljai magyaroknak, csak azokat, amelyekkel korábban rendelkeztek”, tette hozzá 
Szijjártó. A miniszter hozzátette, hogy Magyarország nyitott az Ukrajnával folytatott konzultációkra ebben a 
kérdésben. A hírről beszámolt a Zerkalo Nyegyeli, Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye és a Day.kyiv.ua. 

Unian.ua: Угорщина продовжить блокувати переговори щодо членства України в НАТО - 
Сійярто 
2019. december 4. (online) 

 
Budapest blokkolni fogja Ukrajna NATO-csatlakozását mindaddig, amíg Kijev nem állítja vissza a 

magyar kisebbség anyanyelvű oktatásra vonatkozó jogait. Erről szóló bejelentést tett december 4-én Szijjártó 
Péter magyar külügyminiszter. A magyar diplomácia vezetője megjegyezte, hogy a magyar kisebbségek jogai 
a 2017-ben elfogadott ukrán nyelvtörvény által lettek korlátozva. 



Különgyűjtés a nemzetközi média megjelenésekből  9 

 

 
 

Izvesztyija: Венгрия назвала условия допуска Украины в НАТО 
2019. december 4. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerdán azt mondta, Magyarország megvétózza Ukrajna 

belépését a NATO-ba, amíg Kijev vissza nem adja azokat a jogokat, amelyekkel a magyar kisebbség 
rendelkezett, mielőtt a nyelvtörvény korlátozta a kisebbségek anyanyelvi oktatását. „Nem akarunk 
különleges jogokat a kárpátaljai magyaroknak, csak azokat a jogokat, amelyekkel korábban rendelkeztek” – 
mondta Szijjártó az MTI-nek a londoni NATO csúcson, és hozzátette, Magyarország nyitott a konzultációra. 
Ukrajna és Oroszország kapcsolatai súlyosan megromlottak, mióta 2014-ben Oroszország elfoglalta a Krímet, 
és támogatja a kelet-ukrajnai szakadárokat. A nyelv kérdése érzékeny téma Ukrajnában, ahol az ukrán 
anyanyelvűek egy része úgy véli, az oroszpártiság szovjet örökség, amely aláássa az ukrán identitást. Az 
utóbbi években nagy hangsúlyt fektettek az ukrán nyelvre az állami intézményekben, az iskolákban és a 
médiában. A Velencei Bizottság 2017-ben sürgette, hogy Ukrajna biztosítsa az EU hivatalos nyelveinek 
legalább alapszintű oktatását, köztük a magyarét és a románét, az ország két jelentős kisebbségéét. Azt is 
mondta, hogy elégséges arányú kisebbségi nyelvű oktatást kell biztosítani az ukrán mellett, több időt kell 
szánni a fokozatos reformra, mentességet kell adni a magániskoláknak, és új párbeszédet kell kezdeményezni 

a kisebbségekkel.  
Jpost.com: Hungary to block Ukraine's NATO membership over language law 
2019. december 4., Reuters (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „provokáció a magyar sajtóban" címmel számolt be a pestrisracok.hu cikkéről, 

amelyben a szerző „Erdély terrorista elcsatolóinak" nevezi a románokat. Kiemelték, hogy a portál közel áll a 
magyar kormányhoz, majd idézték a címet: „a gyulafehérvári módszer fordítva is működni fog". Ezt követően 
Pilhál Tamás írásából több bekezdést is idéztek és leszögezték: a szerzőnek nem ez az egyetlen hasonló írása, 
augusztus 23-án Románia történelmi árulásairól közölt cikket, november 16-án pedig Horthy hőstetteiről és a 
román csapatok elkergetéséről írt. A cikkben tulajdonképpen Pilhál teljes írását közölték román nyelven, 
közbeszúrva néhány felháborodott megjegyzést, miszerint az újságíró sértegeti és hamisan vádolja a 
románokat.  

Evenimentul Zilei: Scandalos! Provocare în presa din Ungaria: „1 Decembrie, o anexare teroristă a 
Transilvaniei” 
2019. december 3., Andrei Diaconu (online) 

 
Az Állami Duma elnöke, Vjacseszlav Vologyin bejelentette, hogy a Magyar Országgyűlés az ukrajnai 

nemzeti kisebbségek jogainak együttes védelmére vonatkozó javaslattal fordult feléjük – számolt be az 
Unian.ua a TASZSZ nyomán. „A magyar parlament hozzánk, az Állami Dumához fordult azzal a kéréssel, hogy 
egyesítsük erőinket a kisebbségek jogainak, különösen a nyelvtanuláshoz való joguk védelme érdekében. A 
nyelvi törvény Legfelsőbb Tanács általi elfogadását követően az Ukrajnában élő népeket megfosztották 
ezektől a jogaiktól, mondta Vologyin a keddi plenáris ülés alatt. 

Unian.ua: Росія хоче разом з Угорщиною "захищати нацменшини" в Україні 
2019. december 3. (online) 

 
Az ukrán külügyminisztérium reagált az Állami Duma elnöke, Vjacseszlav Vologyin azon 

nyilatkozatára, miszerint Oroszország és Magyarország parlamentje együttesen fogják megvédeni az ukrajnai 
nemzeti kisebbségek jogait. Katerina Zelenko ukrán külügyi szóvivő bejelentette, hogy az ukrán 
külügyminisztérium megismerte az Orosz Föderáció Állami Duma elnökének, Vjacseszlav Vologyin 
nyilatkozatával kapcsolatos információkat a magyar országgyűlés orosz Állami Dumához intézett kérelmére 
vonatkozólag. „Ebben a tekintetben a budapesti nagykövetségünk a magyar félhez fordult, hogy ellenőrizze a 
kapott információkat, és azt a választ kapta, miszerint a Magyar Országgyűlés nem hagyta jóvá az ilyen 
nyilatkozatokat" – állt a nyilatkozatban. 



   

Unian.ua: В МЗС сподіваються, що Угорщина не укладатиме альянсів з Росією проти України 
2019. december 3. (online) 

 
A magyar parlament az Állami Dumához fordult azzal a kéréssel, hogy egyesítsék erőiket az ukrajnai 

nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak védelme érdekében, jelentette be Vjacseszlav Vologyin, az orosz 
parlamenti alsó házának elnöke. „A magyar parlament hozzánk, az Állami Dumához fordult azzal a kéréssel, 
hogy egyesítsük erőinket a kisebbségek jogainak, különösen a nyelvtanuláshoz való joguk védelme 
érdekében. A nyelvi törvény Legfelsőbb Tanács általi elfogadását követően az Ukrajnában élő népeket 
megfosztották ezektől a jogaiktól, mondta Vologyin a keddi plenáris ülés alatt. 

Ria.ru: Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине 
2019. december 3. (online) 

 
A magyar parlament azt javasolta az Állami Dumának, hogy egyesítsék erőiket az ukrajnai nemzeti 

kisebbségek nyelvi jogainak védelme érdekében, jelentette be a Duma elnöke, Vjacseszlav Vologyin. 
Jevgenij  Beny politológus kommentálta ezt az információt a Sputnik Rádió adásában. A magyar parlament 
kezdeményezése ismét megerősíti, hogy Ukrajna nyugati szomszédjai nem szándékoznak gyengíteni 
figyelmüket az ország nemzeti kisebbségeinek jogai megsértésének témájával kapcsolatosan, jegyezte meg 
Jevgenyij Ben publicista, politológus, a moszkvai politológiai klub vezetője. A nemzeti kisebbségekkel 
kapcsolatos ukrán politika, ideértve az anyanyelven történő tanulás lehetőségét, messze nem új probléma. 
Ukrajna minden szomszédja egyértelműen látja, hogy Kijev durván megsérti a kisebbségek – oroszok, etnikai 
magyarok, lengyelek, románok – nemzeti jogait. Oroszországban, beleértve az Állami Dumát, már régóta 
teljes hangon beszélnek az ukrajnai nemzeti kisebbségek elleni diszkriminációról.  Az Állami Duma és a 
magyar parlament erre irányuló erőfeszítései gyümölcsöt kell, hogy hozzanak – véli a politológus. 

Ria.ru: Эксперт оценил идею Венгрии о защите нацменьшинств на Украине 
2019. december 3. (online) 

 
Az Adevărul arról adott hírt, hogy Orbán Viktor december közepén Temesvárra látogat az 1989-es 

romániai forradalom 30 éves évfordulós ünnepségére. Az írásban Toró T. Tibort, a megemlékezéseket 
szervező Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) tisztségviselőjét idézték, aki leszögezte, hogy Orbán Viktor 
és Tőkés László között „különleges kapcsolat van" és a magyar miniszterelnök akkor is meghívást kapna a 
temesvári megemlékezésre, ha éppen nem lenne miniszterelnök. Toró hozzátette: értesültek róla, hogy 
december 15-én Ludovic Orban román miniszterelnök is Temesváron lesz, ezért reménykednek benne, hogy 

létrejöhet egy találkozó a két politikus között.   
Adevărul: Premierul ungar Viktor Orban vine la Timişoara la evenimentele dedicate celor 30 de ani de la 
Revoluţie 
2019. december 2., Stefan Both (online) 

 
Az Adevărul véleményrovatában Razvan Munteanu arról értekezett, hogy a Trianon 100 projekt egy 

közös provokáció Magyarország szomszédai számára. A román hírszerzéshez közelálló alapítványokban 
tevékenykedő szerző arról írt, hogy a 2020-as évet Budapest provokációkkal tervezi, ezt pedig tetézi az 
Orbán-kormány illiberális víziója és az orosz külpolitikához való közelsége. Kitért rá, hogy bár a Trianon 100 
projektet tudományos és ismeretterjesztő köntösbe bújtatták, ezzel szemben bizalmatlanság áll fenn a 
szomszédos országok részéről, mivel a magyar külpolitika ellenségesen viszonyul ezen országokhoz. Erre 
példaként azt hozta fel a szerző, hogy megtiltották a magyar diplomatáknak, hogy részt vegyenek a 
december elsejei román ünnepségeken. Munteanu szerint a magyar politikai elitnek „sikerült a kollektív 
emlékezetben traumaként elültetnie Trianont, ezt pedig az Orbán-rezsim arra használja, hogy választási 
tőkévé konvertálva fenntartsa hegemón hatalmát". A szerző arra is kitért, hogy Magyarországnak Ukrajnával 
is ellenséges a viszonya, miután a Krím orosz annexiója után „Orbán autonómiát kért a kárpátaljai 
magyaroknak”. Hozzátette: a magyar miniszterelnök a reverz magyar-ukrán gázszállításokat is 
felfüggesztette, „miután tárgyalt a Gazprom vezérével, Alekszej Millerrel”. Az ukrán oktatási törvény 
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esetében is a magyar reakció volt a „legradikálisabb", mivel megvétozták a NATO-Ukrajna Tanács munkáját - 
írta. Kijev azzal ia vádolja Budapestet, hogy „kormányzati alapok révén kontrollálni akarja Kárpátalját" - 
folytatta a vádak sorolását Munteanu. Kiemelte, hogy a KMKSZ által kiadott lap egy olyan térképet közölt 
idén júliusban, amelyen Kárpátalja Magyarországhoz tartozik. Végül az ukrán hatóságok vádját is közölte, 
amelyek szerint az Egán Ede Programban tulajdonképpen a szeparatizmust támogatják, és attól tartanak, 
hogy „a magyar-orosz tengely hibrid fenyegetésekkel próbálja destabilizálni a régiót". Munteanu szerint ezért 
a román félnek is figyelemmel kell kísérnie a magyar tevékenységet és a nemzetközi szervezetekben kell 
fenntartania azt az álláspontot, hogy Románia a nemzeti kisebbségi jogok tiszteletben tartásának modellje. 
Végül leszögezte: ha Magyarország fenyegetésként tekint a területén működő NGO-kra és törvényekkel 
akadályozza a működésüket, akkor miért finanszíroz hasonló szervezeteket a szomszédos országokban és 
ezzel érvényesíti a saját stratégiai céljait?  

Adevărul: Trianon 100 – o provocare comună pentru vecinii Ungariei? 
2019. december 2., Razvan Munteanu (online) 

 
Az ukrán külügyminisztérium tiltakozó jegyzetet adott át Magyarország ukrajnai nagykövetének, 

Íjgyártó Istvánnak az ukrajnai magyar kisebbség autonómiájával kapcsolatos bejelentése és az Ukrajna-NATO 
bizottság munkájának magyar fél általi blokkolása miatt. Erről szóló információt közölt az ukrán 
külügyminisztérium sajtószolgálata. Továbbá a beszélgetés során hangsúlyozták, hogy az oktatásról szóló 
ukrán törvény nem sérti a magyar származású ukránok jogait, éppen ellenkezőleg, lehetőséget kínál nekik 
Ukrajnában a könnyebb önmegvalósításra, amelyet a Velencei Bizottság is megerősített - tették hozzá a 
külügyminisztériumnál. A hírről beszámolt a Day.kyiv.ua és a Zn.ua. 

Unian.ua: МЗС України вручило ноту протесту послу Угорщини 
2019. december 2. (online) 

 
Íjgyártó István Magyarország ukrajnai nagykövete úgy gondolja, hogy a nemzetiségi kisebbségek 

számára nem szükséges annyi óraszámban oktatni az ukrán nyelvet, szerinte az ukrán nyelvet nehéz 
megtanulni. A magyar diplomata erről szóló interjút adott a Hlavkomnak. Megjegyezte, hogy a magyar 
megközelítés szerint a gyermekeknek anyanyelvükön kell tanulniuk, mert így jobban elsajátítják a 
tananyagot.  Íjgyártó szerint az ukrán nyelvet hetente öt alkalommal kellene tanítani az iskolákban. 

Unian.ua: Посол Угорщини в Україні поскаржився, що українську мову важко вчити 
2019. december 2. (online) 

 
A Jutarnji.hr cikkében azzal foglalkoztak, hogy a horvát radikális jobboldal miért nem tiltakozott a 

magyar kormányfő Eszéken tett kijelentései ellen, miközben a hasonló olasz megnyilvánulásokat hevesen el 
szokták ítélni. Orbán Viktor szerintük irredentaként értelmezhető kijelentéseket tett. A lap szerint a magyar 
kormányfő ilyen kijelentései nem meglepőek, hiszen a falát évek óta Nagy-Magyarország térképe díszíti. 

Jutarnji.hr: ZAŠTO TOBOŽNJI HRVATSKI SUVERENISTI NISU REAGIRALI NA ORBANA Stalno ga prizivaju, a 
sad kad se ukazao i dao izjavu sličnu Tajanijevoj, njih nigdje 
2019. november 30. (online) 
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