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ÖSSZEFOGLALÓK 
 
A Tanjug hírügynökség Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)  elnökét idézte, aki szerint az 

Európai Unió már nem tud hatni a Belgrád és Pristina közötti tárgyalásokra. A vajdasági magyar politikus szerint a 
Szerbia és Koszovó közötti viszony normalizálása nem csak a tárgyalás tartalmán múlik, hanem azon is, hogy ki vezeti 
a tárgyalásokat.  

Tanjug hírügynökség: Pastor: EU izgubila sposobnost da utiče na pregovore BG-PR  
2020. szeptember 29. (online) 
 

Raffay Ernő történész két évvel ezelőtt azt mondta, Magyarországnak valamelyik nagyhatalmat „meg kellene 
szereznie” a határmódosítás céljából, ahogyan az 1938 és 1941 között is sikerült. A Csemadok helyi szervezői pedig 
meghívták őt egy dél-szlovákiai megemlékezésre – emelte ki a Denník N. 2020 a Trianoni békeszerződés  aláírásának 
századik évfordulója, így a Csemadok helyi szervezete gazdag programmal készült: egy új emléktábla átadásával 
Fülekben, egy emlékmű átadásával a szomszédos Fülekpüspökiben, a helyi énekkarok fellépésével. A füleki Foncsik 
együttesnek is fel kellett volna lépnie, Agócs Attila polgármester azonban szombaton bejelentette, hogy a város a 
csoport részvételét visszavonja Raffay Ernő történész előadása miatt, amire a tervek szerint a fülekpüspüki 
Kultúrházban kerül majd sor. „Nem értem, miért akarják egyesek a környékre importálni Magyarországról ezeket a 
szélsőséges gondolatokat” – írta Agócs a Facebookon, aki Raffayt egy „antiszemita magyar történésznek” nevezte. 
Raffay könyvei a cikk szerint Magyarországon nagyon népszerűek és a történész az összeesküvés-elméletek világának 
legjelentősebb alakjai közé tartozik. A könyveiben főleg arról ír, hogy milyen szerepet játszottak a szabadkőművesek 
a Trianoni békeszerződés aláírása előkészületeinél. 2010 után, tehát a Fidesz hatalomátvételét követően, kiadott 
könyveiben arról ír, hogyan foglalták el a zsidók a történelmi Magyarországot a monarchia idején. Raffay 
augusztusban egy jelentős magyar állami kitüntetésben részesült. Néhány könyvét Szakács Árpád, a kormánybarát 
sajtó újságírója adja ki – ő áll a magyar kulturális élet képviselői elleni számos támadás mögött is. Bárdos Gyula, a 
Csemadok országos elnöke a Denník N-nek azt mondta, a füleki rendezvényről nem is tudott, és hozzátette, hogy a 
rendezvényen ő biztosan nem vesz részt és Raffayt a Csemadok országos rendezvényeire sem hívják meg. A regionális 
és helyi szervezetek programjaiért azonban szerinte azok szervezői felelnek. A Csemadok a szlovákiai magyarok 
legnagyobb kulturális szervezete.  

Denník N: Csemadok z Novohradu chce spomínať na Trianon s antisemitským historikom, ktorý by menil hranice  
2020. szeptember 28., Zoltán Szalay (online) 

 
A Csemadok a szlovákiai Fülekpüspökibe a „radikális magyar történészt”, Raffay Ernőt hívta meg egy trianoni 

megemlékezésre . Ő azt állítja, hogy Magyarországnak Szlovákia létrejöttekor akár háború árán is legalább a területe 
egy részét vissza kellett volna szereznie. Erre a Facebookon Fülek polgármestere és a Most-Híd alelnöke, Agócs Attila 
hívta fel a figyelmet. „Nem értem, miért akarják egyesek a környékre importálni Magyarországról ezeket a szélsőséges 
gondolatokat” – tette hozzá Agócs.  

Denník N 
2020. szeptember 26.(online) 

 
Az Evenimentul Zilei arról közölt cikket, hogy Magyarország beavatkozik a romániai választásokba az RMDSZ 

oldalán. A cikkben hangsúlyozták: több tucat autóbusz, mikrobusz és autó indul Budapestről, amelyek 
Marosvásárhelyre viszik szavazni az embereket, akik karanténkötelezettség nélkül térhetnek vissza Magyarországra. 
Az írás szerint „az erdélyi közvélemény a román külügy és Klaus Iohannis hivatalos álláspontjára vár”. Ezt követően 
újra beszámoltak Menczer Tamás ezzel kapcsolatos bejelentéséről.  

Evenimentul Zilei: Ungaria se implică în alegeri de partea UDMR! Suspendă mâine controalele la frontieră 
2020. szeptember 26., Andreea Vlad (online) 

 
„Eszék a horvát-magyar határhoz közel fekszik, jelentős magyar kisebbséggel  rendelkezik. Orbán Viktor célja 

a helyi klub támogatásával az, hogy növelje népszerűségét az ebben a régióban élő magyarság körében" - írta az 
újság egy neve elhallgatását kérő futballedzőre hivatkozva. Ezzel összefüggésben a szerző megemlítette a 
dunaszerdahelyi DAC futballcsapat magyar politikai hátterét is. Beszámolt Orbán Viktor Eszéken tett látogatásáról is, 
ahol a helyi klubvezetőkkel találkozott, és ahol a bajnoki címet jelölte meg a csapat egyértelmű céljának. 

Gazeta Wyborcza: Zagłębie sprzedało Damjana Bohara do NK Osijek w Chorwacji. Klub finansuje premier Węgier 
Viktor Orbán 
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2020. szeptember 25., Artur Brzozowski (online) 
 
Az Evenimentul Zilei az MTI román nyelvű híranyagát közölte Szijjártó Péter kárpátaljai látogatásáról, idézve 

a külügyminiszter szavait: „a kárpátaljai magyar közösség  továbbra is számíthat a kormány támogatására”. Szijjártó 
Péter a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitóján, Beregszászon fejtette ki: egymás nélkül sem a 
kisebbség, sem az anyaország nem tud erős, sikeres és teljes lenni. Szijjártó Péter beszédében hangsúlyozta, hogy 
mára a magyarok motorjává váltak annak a Kárpát-medencei, közép-európai összefogásnak, amely az elkövetkező 
időszakban az európai fejlődés forrása lesz. Rámutatott arra, hogy az elmúlt időszakban jelentősen javult a magyar-
szlovák és a magyar-szerb viszony. „Ezekre a pozitív folyamatokra lehet alapozni a Kárpát-medence, Közép-Európa 
jövőjét, amelynek során utak, vasutak épülnek, határátkelőhelyek nyílnak, energia-összeköttetések és 
gazdaságfejlesztési programok születnek. Ez az a jövő, amelyben mindenki megtalálja a maga hasznát, amely során 
nem feszíti szét kapcsolatainkat a nemzeti hovatartozásunk” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. 

Evenimentul Zilei: Budapesta, noi manevre la granițele României! Ce mai pune la cale acum Orban Viktor 
2020. szeptember 24., MTI (online) 

 
A La Vanguardia hírt adott Andrej Kuleba (valójában Dmitro Kuleba – a szerk.) ukrán és Szijjártó Péter magyar 

külügyminiszterek közös, ungvári sajtótájékoztatójáról. Az ukrán diplomácia vezetője kiemelte a bizalom 
helyreállításának fontosságát a Magyarországgal való párbeszéd során. Az Unian hírügynökség idézte Kuleba szavait, 
melyek szerint intenzív tárgyalást folytatott magyar kollégájával, melynek célja a két ország közötti dinamikus és 
hatékony kommunikáció biztosítása volt. Hozzátette: helyreállt a két fél közötti bizalom. A cikk kitért arra, hogy a két 
ország között 2017 végén romlott meg a kapcsolat, amikor az ukrán parlament elfogadott egy olyan törvényt, amely 
az ukránt mint hivatalos nyelvet tette kötelezővé az ukrajnai oktatásban. Magyarország szerint a törvényi változás 
hátrányosan érintette az Ukrajna területén élő magyar kisebbséget , ezért Budapest ezt követően blokkolta az 
Ukrajna és a NATO közötti tárgyalásokat. Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a két fél megállapodott abban, 
hogy ösztözni fogják a közösen létrehozott munkacsoportok munkáját.  

La Vanguardia: Ucrania destaca restablecimiento de la confianza en el diálogo con Hungría 
2020. szeptember 23., EFE hírügynökség (online) 

 
Szijjártó Péter szerdán Ungváron Dmitro Kuleba, az ukrán diplomácia vezetőjével tartott találkozója után 

közölte, Magyarország érdekelt az Ukrajnával fennálló szomszédsági kapcsolatok helyreállításában. A jelenlegi állapot 
ugyanis nem jó sem Magyarország, sem Ukrajna, sem a kárpátaljai magyar kisebbség  számára. Szijjártó egyúttal 
kifejezte a reményét, hogy a Kijevvel folytatott párbeszéd elvezet a magyar kisebbség jogainak biztosításához. Kuleba 
újságírói kérdésre reagálva megjegyezte, hogy létezik valódi remény, hogy a kettős állampolgárság intézményét 
elfogadják Ukrajnában. Megjegyezte azonban, hogy ez egy nagyon széleskörű kérdés, amely nem csupán a magyar 
kisebbséget érinti. A cikk emlékeztetett, hogy a Magyarország és Ukrajna közötti kétoldalú kapcsolatok már hosszabb 
ideje sérültek Ukrajnának az ottani kisebbségekkel – beleértve a magyart is – szembeni hozzáállása miatt 

SME: Maďarsko má záujem o napravenie vzťahov s Ukrajinou 
2020. szeptember 23., TASR (online) 

 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter egy a Facebookon közzétett videóban leszögezte, hogy Ukrajna nem 

módosít az oktatási törvényen, azonban hajlandó tárgyalni annak implementációjáról Magyarországgal. „Többször 
hangsúlyoztam már, hogy az ukrán oktatási törvény nemzeti kisebbségek  középiskolai oktatását érintő részén nem 
fogunk változtatni. Már eleget tettünk a Velencei Bizottság összes ajánlatának, de meg kell vitatnunk partnereinkkel 
azt, milyen módon hajtjuk végre a jogszabályokat, illetve hogyan küszöböljük ki azokat a – diplomáciailag szólva – 
jelenségeket, amelyek e törvény elfogadása után 2017-ben a magyar fél részéről felmerültek” – fogalmazott Kuleba. 
A külügyminiszter hozzátette, hogy ma találkozik Szijjártó Péter magyar kollégájával. „Folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot, mivel az ukrán-magyar kapcsolatokon utóbbi években ejtett sebeket nagyon lassan lehet kezelni, illetve 
azokat különösen körültekintően kell megközelíteni. Ezért folyamatosan tárgyalunk, találkozókat tartunk, és apró 
lépésekkel haladunk azon megoldások megtalálása felé, amelyek kölcsönösen elfogadhatóak lesznek Ukrajna és 
Magyarország számára is” – összegezte Kuleba. 

Unian hírügynökség: Україна не змінюватиме закон про освіту, але говоритиме з Угорщиною про його 
імплементацію – Кулеба 
2020. szeptember 23. (online) 
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A NATO-Ukrajna bizottság ülésének legmagasabb szinten való feloldása változatlanul a kárpátaljai magyar 
kisebbség nyelvi és oktatási követelményeinek teljesítéséről függ – jelentette ki Szijjártó Péter az ukrán 
külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón. „Örömmel megoldanánk a NATO-val kapcsolatos problémás 
kérdéseket, és örömmel hagynánk fel vétónkkal. Ehhez mindössze egy dologra van szükség: ha a kárpátaljai magyarok 
arról tájékoztatnak bennünket, hogy a nyelv- és oktatási törvényt érintő kérdéseket pozitív módon oldották meg 
számukra" – hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.  

Unian hírügynökség: Сійярто розповів, від чого залежатиме розблокування Угорщиною комісії Україна-
НАТО 
2020. szeptember 23. (online) 

 
Az ukrán külügyminiszter Szijjártó Péterrel tartott közös ungvári sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy 

nagyon intenzív és tartalmas párbeszédet folytatott magyar kollégájával, amelynek célja a gazdag, dinamikus és 
hatékony együttműködés biztosítása Ukrajna és Magyarország között. „Nem túlzás azt állítani, hogy ezen a területen 
már sokat elértünk. Helyreállítottuk a bizalmat a párbeszéd terén” – közölte Dmitro Kuleba. Beszámolt továbbá az 
ukrán-magyar gazdasági bizottság eredményes üléséről. „Számos közös infrastrukturális és kereskedelmi projekt 
megvalósítása felé haladunk. A mai találkozón folytatódott a hatékonyság hagyománya: több megállapodást is 
kötöttünk. Közösen fogunk dolgozni azon, hogy sikeresen megvalósuljanak az országaink között létrejött három 
munkacsoport ülései: a nemzeti kisebbségek , az oktatási és a határon átnyúló együttműködési csoportoké. Utóbbi 
az infrastruktúra-fejlesztés és a határátkelők kiépítésének kérdéseivel foglalkozik” – számolt be Kuleba. Megállapodás 
született továbbá az együttműködés strukturálásáról azon programok terén, amelyeket Magyarország Kárpátalja 
területén realizál. „Ezen felül megállapodtunk arról, hogy haladéktalanul megtartjuk az ukrán és magyar vállalatok 
üzleti fórumát a két ország külügyminisztériumának égisze alatt. Megvitattuk a turizmus fejlődését a kárpátaljai 
régióban. Ukrajna elnöke támogatja a belföldi turizmus fejlesztését” – hangsúlyozta az ukrán Külügyminisztérium 
feje.  

Unian hírügynökség: Кулеба заявив про відновлення довіри в діалозі України та Угорщини 
2020. szeptember 23. (online) 

 
Sor került Dmitrij Kuleba, az ukrán külügyminisztérium vezetője és Szijjártó Péter találkozójára, amely előtt 

az ukrán külügyminiszter kiemelte, hogy Kijev nem változtat a középfokú oktatásról szóló törvényen a nemzeti 
kisebbségek  oktatása tekintetében, bár készen áll a partnerekkel való eszmecserére a jogszabály implementációjáról. 
„Ismerik az álláspontomat: hiszem, hogy bármelyik nemzeti kisebbség Ukrajna előnyére válik. Örülök, hogy az 
országban vannak románok, magyarok, lengyelek, szlovákok, illetve a nemzeti kisebbségek egyéb képviselői, akik 
gazdagítják társadalmunkat. Mi azt szeretnénk, hogy megőrizzék identitásukat, ugyanakkor integrálódjanak az ukrán 
társadalomba és szerves részének érezzék magukat. Ehhez pedig többek között el kell sajátítaniuk az ukrán nyelvet” 
– fejtette ki az ukrán külügyminiszter. Kuleba továbbá elmondta, hogy Szijjártó kárpátaljai látogatása során 
humanitárius segélyként a tüdő mesterséges szellőztetéséhez szükséges készülékeket ad át Ukrajnának a koronavírus 
leküzdéséhez.  

Zerkalo Nyegyeli: Кулеба перед встречей с Сийярто: "Мы не будем вносить изменения в закон о среднем 
образовании" 
2020. szeptember 23. (online) 

 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szeptember 23-án találkozik magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel. A 

találkozóra Kárpátalján  kerül sor – közölte az ukrán külügyminisztérium sajtószolgálata. A két külügyminiszter részt 
vesz a kárpátaljai magyar humanitárius segély átadásának ceremóniáján, illetve megvitatják az ukrán-magyar 
kapcsolatok széles skálájáról szóló megállapodások végrehajtását. Kuleba és Szijjártó szót ejtenek majd a gazdasági 
együttműködés elmélyítéséről, a határmenti infrastruktúra fejlesztéséről és a nemzeti kisebbségek jogainak 
biztosításáról.  A találkozót követően a két külügyminiszter közös sajtótájékoztatót fog tartani.A Zn.ua által 
megjelentett cikket a Day.kyiv.ua is közölte. 

Zerkalo Nyegyeli: Завтра руководители МИД Украины и Венгрии встретятся на Закарпатье 
2020. szeptember 22. (online) 

 
Az Adevarul Potápi Árpád János  Krónika napilapnak adott interjúját ismertette az MTI román nyelvű 

híranyaga alapján, amelyben kiemelték, hogy a nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint Klaus Iohannis az erdélyi 
magyarok szavazataival került tisztségbe, de nem viszonozta a támogatást. Arról is írtak, hogy az interjúban a politikus 
kifejtette: Klaus Iohannisnak tudnia kell, hogy a szászokat a magyar királyok hívták be az 1200-as évek elején Erdélybe, 
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kiváltságokat, autonómiát biztosítottak a Királyföldnek, amit a magyar uralom idején élveztek. Az erdélyi szászok 
azonban ezt úgy hálálták meg, hogy a magyar szabadságharcok idején a magyarok ellenségeivel szövetkeztek, és 
1918. december 1-je után kimondták a csatlakozást Romániához. „Én nem vártam sokkal jobbat Klaus Iohannistól” – 
tette hozzá az államtitkár. A magyar-román viszony udvariasan korrekt, sok vitás kérdés van, amit nem sikerült 
tisztázni, de az benne a legpozitívabb, hogy a budapesti kormány végezni tudja a magyar nemzeti közösség 
érdekében folytatott munkát – emelte ki Potápi Árpád János az interjúban, majd reményét fejezte ki, hogy előbb-
utóbb olyan helyzet alakul ki újra Romániában, amikor az RMDSZ is tagja lesz a kormánykoalíciónak, és politikusai 
olyan tisztségeket töltenek be, amelyekben többet tehetnek a magyar közösségért.  

Adevarul: Secretar de stat de la Budapesta: Klaus Iohannis a ajuns preşedinte şi cu votul maghiarilor din 
Transilvania şi nu a întors sprijinul primit 
2020. szeptember 19., MTI (online) 

 
Az Adevarul a román külügyminisztérium Potápi Árpád János  államtitkár interjújára adott reakcióját 

ismertette, kiemelve, hogy a bukaresti kormány úgy értékeli, hogy a nemzetpolitikai államtitkár szavai „bizonyos 
nacionalista retorika” mentén hangzottak el. „Ez a nacionalista retorika a történelem egyoldalú értelmezésén alapszik, 
mesterséges törésvonalakat teremt és árt a jószomszédi kapcsolatoknak. A román fél folyamatosan visszautasította 
ezt a megközelítést” – nyilatkozta Iulia Matei államtitkár a bukaresti hírcsatornának. A román külügyi illetékes szerint 
a magyar kormány képviselőjének kijelentései a romániai választásokat megelőző kampányidőszakra tekintettel 
„negatív többletjelentést hordoznak”. A bukaresti külügyminisztérium ezért államtitkára útján felszólította 
Magyarországot, tartózkodjon a román belpolitikára és a román politikusokra vonatkozó kijelentésektől. Végezetül a 
külügyi illetékes reagált Potápi Árpád János államtitkár Klaus Iohannis elnökkel kapcsolatos állásfoglalására is, amely 
szerinte „teljességgel helytelen”. „Románia elnökét a román állampolgárok szavazták meg, ő valamennyi román 
elnöke, azoké is, akik megszavazták, és azoké is, akik nem” – hangoztatta reagálásában a román államtitkár. A hírről az 
Evenimentul Zilei is beszámolt. 

Adevarul: MAE condamnă „retorica naţionalistă” a Ungariei, după ce un secretar de stat l-a criticat pe Iohannis 
că nu a întors sprijinul maghiarilor care l-au votat 
2020. szeptember 19., Elena Deacu (online) 

 
Az utóbbi időben kiélesedett területi követelések veszélyei kapcsán említi Orbán Viktor Trianon ellenes 

hozzáállását a The Wall Street Journal egyik írása. A cikk kiemeli, hogy a nacionalista Orbán 2017-óta gátolja Ukrajna 
hivatalos együttműködését a NATO-val, az Ukrajnában élő magyar kisebbség  helyzete miatt. 

 
A Tanjug hírügynökség beszámolt arról, hogy Pásztor István (a Vajdasági Magyar Szövetség  elnöke) 

kijelentette, hogy a koszovói kérdés megoldása nem csak az EU-csatlakozás, hanem a mindennapi élet miatt is fontos 
lenne. A vajdasági tartományi parlament elnöke szerint „az idő nagy úr, esélyt kell neki adni” és hozzátette, hogy 
várakozásai szerint az elkövetkező másfél évben valamiféle megoldás fog születni erre a több évtizedes problémára. 

Tanjug hírügynökség: Pastor: Do nekog rešenja za KiM u narednih godinu i po 
2020. szeptember 15. (online) 

 
Alig írta alá a magyar kisebbség  három pártja – MKP, Híd, Összefogás – a megállapodást az egyesülésről, 

már egy vita is kibontakozott köztük – írta a liberális Sme. Az MKP új vezetője, Forró Krisztián, nagyon erőteljesen 
tiltakozott egy Híd-beli kollégája ellen, amiért az hatalmi arroganciának nevezte a kormány támadását a művészeti 
egyetem autonómiája ellen. Bugár utódját, Sólymost – aki az Index közelmúltbeli „annexióját” is kritizálta – Forró 
kioktatta: a partnereitől a felvidéki magyarság valódi problémáira való összpontosítást vár el és visszafogottságot 
azokban a kérdésekben, amelyek megosztják a közösséget. Több, mint gyanús, hogy az MKP (és az Összefogás) 
hasonlóan a kisebbség társadalmi szervezetihez a politikában alapvetően azért nem foglalkoznak a szabadság és a 
demokrácia kérdéseivel az „anyaországban”, mert mindannyian a Fidesz „gatyájáról lógnak hosszabb vagy rövidebb 
zsinóron”.  

SME: Felvidék obchádza duch Orbána 
2020. szeptember 13., Peter Schutz (online) 

 
Forró Krisztiánnal, a Magyar Közösség Pártja (MKP)  új elnökével készített interjút a jobbközép liberális 

Denník N, amelyben a magyar kormányról is szót ejtettek. Az MKP már egymás után negyedszer nem jutott be a 
szlovák parlamentbe, így Menyhárt József pártelnök a vezetőséggel együtt lemondott a választások után. Forrót 
júliusban elnökké választották, és augusztusban a Most-Híd és az Összefogás pártokkal aláírt egy deklarációt egy 
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egységes magyar párt létrehozásáról. Az interjú magyar kormányt érintő részében az újságíró felvetette, hogy az 
MKP-nek jelentős szerepe van a Magyarországról érkező támogatások szétosztásában, másrészt pedig a párt átveszi 
a Fidesz retorikáját és megoldásait. Erre Forró azt válaszolta, hogy ilyen elemeket számos más párt is használ, „a 
szlovák politikusok is hasonló megoldásokat használnak”. Forró Krisztián a továbbiakban elmondta: az, hogy jó a 
kapcsolatuk a magyar kormánnyal, szerinte érthető és egyértelmű, mivel a szlovákiai magyarokat képviselik, a magyar 
alkotmány pedig rendelkezik a határon túli magyarok támogatásáról. „A Fidesz tehát az alkotmány alapján jár el. Az, 
hogy szlovákiai szervezeteket, polgári társulásokat és színházakat támogatnak – amivel a magyar közösséget is 
erősítik – egy jó dolog szerintem.” Erre az interjúkészítő azt mondta, „jutalomként a szlovákiai magyarok viszont 
megkapják a Fidesz ideológiáját is”. Az MKP elnöke reagálva a felvetésre elismételte, hogy a magyar kormány az 
alkotmány alapján cselekszik. „Ideális az lenne, ha a szlovák kormány részéről is lenne törekvés a szlovákiai 
nemzetiségek támogatására, amelyek gazdagítják ezt az országot” – tette hozzá Forró Krisztián. A Fidesz 
demokratikus értékeit firtató kérdésre válaszolva Forró közölte, nem látja, hogy a Fidesz részéről nem teljesülnének a 
demokratikus elvek. Arra a kérdésre, hogy mit gondol a magyar kormány politikájáról a sajtószabadság terén, az MKP 
elnöke közölte, hogy meg kell őrizni a sajtó demokratikusságát. „Ha az emberek azt gondolják, hogy egy bizonyos 
médium nem demokratikus, akkor elfordulnak tőle” – tette hozzá.  

Denník N: Predseda SMK Forró: Riešenia Fideszu nepoužívame len my, ale aj slovenskí politic 
2020. szeptember 10., Zoltán Szalay (online) 

 
A Kp.ua cikkében megszólaló Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az oktatási reform kapcsán megjegyezte, 

hogy Kijev eredményes tárgyalásokat folytatott a kérdésről Magyarországgal, Bulgáriával, Romániával, amelyek során 
kiegyensúlyozott megoldásokat találtak, amelyek megőrzik a nemzeti kisebbségek  számára a fejlődési lehetőségek 
teljességét Ukrajna közigazgatási rendszerében. 

 
A váratlan döntés a magyarországi határzárról egy kellemetlen meglepetést okozott – írta a jobbközép 

Hospodárske noviny a véleménycikkében. Paradox módon a váratlan döntés leginkább azoknak árthatott, akik Orbán 
Viktor kabinetje számára már hosszú ideje prioritást élveznek: a határon túli magyaroknak . A szerző leírta, hogy nem 
híve a határok lezárásának amennyiben azt nem követelik meg rendkívüli körülmények. A 
koronavírus  pandémiájának második hulláma ugyan erősödik, de a régióban mindannyian büszkén hirdettük, hogy 
tanultunk a kritikus helyzetű tavaszból. Most itt van az ideje ezt bebizonyítani, miközben a tanulság része kellene, 
hogy legyen az is, hogy elkerüljük a nem egyeztetett egyoldalú lépéseket, amelyek súlyos mértékben bonyolítják az 
állampolgárok életét egy egyre inkább összefonódó régióban. Ne tegyük azt másokkal, amit nem szeretnénk, hogy 
velünk tegyenek – szólított fel a szerző. Annál is inkább, mert éppen azokért, akiknek valós, és nem csupán etnikai 
kapcsolatuk van egy másik országgal, a szlovák kormány úgy döntött, hogy módosítja a kettős állampolgárságról 
szóló törvényt. A kettős állampolgárság lehetővé tétele vagy az elvesztett visszaadása mindenkinek, aki teljesíti az 
állampolgárság megszerzésének európai normáit – az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel is – a szerző 
szerint már tegnap is késő lett volna.  

Hospodárske noviny: Maďarské zatvorenie hraníc mohlo priniesť katastrofu 
2020. szeptember 9., Martin Klus (online) 

 
Ukrajna külügyminisztériuma elfogadhatatlannak tartja Magyarország ungvári főkonzuljának nyilatkozatát 

arról, hogy Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára  nem léphetett be 
Ukrajna területére. A tárcánál kiemelték, hogy a beutazás azért vált lehetetlenné, mert az ukrán kormány a 
koronavírus-járvány leküzdése érdekében korlátozta a külföldiek beutazását, ami a magyar fél számára jól ismert. 
„Ennek fényében elfogadhatatlannak tartjuk Kuti László magyar ungvári főkonzul szeptember 3-án, a felújított 
ungvári Dayka Gábor 10. számú középiskola tanévnyitó ünnepségen tett nyilatkozatát” – áll a külügyminisztérium 
közleményében. „Magyarországról vártunk vendégeket erre az eseményre, de sajnos néhány száz kilométerre 
(Kijevben – a szerk.) valaki úgy döntött, hogy a magyar kormánydelegáció érkezése jelenti a legnagyobb veszélyt a 
járványügyi helyzetre. Emiatt nem érkezett meg a küldöttség Ungvárra” – jelentette ki Kuti László az incidenssel 
kapcsolatban. A magyar diplomata retorikája tiszteletlenséget mutat a befogadó ország törvényeivel szemben és 
szándékosan félrevezeti a nyilvánosságot, ami nem járul hozzá az ukrán-magyar kapcsolatok normalizálásához. 

„Várjuk a megfelelő következtetések levonását” – fogalmaztak az ukrán diplomaták.  
Deny: МЗС України викликає посла Угорщини через заяву угорського консула 
2020. szeptember 6. (online) 
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Az Evenimentul Zilei arról közölt cikket, hogy Ukrajna nem engedte be a területére Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkárt , ezzel újabb diplomáciai konfliktus körvonalazódik a két ország között. 
Részletezték, hogy az államtitkár egy magyar állami pénzből felújított iskola megnyitójára utazott volna Kárpátaljára, 
de a külföldiek beutazásának tiltására hivatkozva megtagadták a belépését. Kuti László konzult idézték, aki 
leszögezte: Ukrajna kivételt tehetett volna a magyar kormányzati delegációval, de nem tette meg. 

Evenimentul Zilei: Un nou conflict mocnește la granița dintre Ucraina și Ungaria 
2020. szeptember 5., Magda Ionescu (online) 

 
A Der Standard közölte Gregor Mayer véleménycikkét a színművészeti egyetem ügye kapcsán. Orbán Viktor 

„jobboldali kulturális forradalom” projektje az oktatást is átfogja és a szerző szerint Magyarország kormánya 
megszüntette az egyetemek autonómiáját szeptember beköszöntével. A színművészeti egyetemet hallgatók 
foglalták el tiltakozásul, akik az egyetem autonómiájának teljes helyreállítását követelik, amelyet a jobboldali 
populista Orbán Viktor kormánya vett el. Az egyetemi autonómia felfüggesztése szeptember 1-jén, kedden lépett 
hatályba. Azon a napon a kormány által kinevezett kuratórium átvette az egyetem szinte összes irányítási jogkörét, 
amely addig nagyrészt önálló volt. A fejlemények mozgatórugója Vidnyánszky Attila, a kuratórium elnöke, aki Orbán 
színházi főbiztosa és kulturális kérdésekben egyfajta suttogója. A misztikus-nacionalista világnézethez ragaszkodó 
Vidnyánszkyt az a megszállottság vezérli, hogy a magyar színházat baloldali szellemiség „fertőzi”. Orbán tíz évvel 
ezelőtti hivatalba lépése óta ő maga gondoskodott arról, hogy gyakorlatilag az összes vidéki és sok budapesti színház 
a kormány hívőinek vezetése alá kerüljön. Vidnyánszky a kárpát-ukrajnai magyar kisebbségből  származik, 
autokratikus habitusa jellemezte az akkori szovjet Kijevben folytatott tanulmányait. 2000 körül érkezett Budapestre, 
és amikor 2002-ben pályázott a Nemzeti Színház vezetői pozíciójára és nem kapta meg, diszkriminálva és 
félreértettnek érezte magát. A továbbiakban Orbán Viktort szolgálta, akinek pedig készséges végrehajtókra volt 
szüksége a „jobboldali kulturális forradalom” projektjéhez.  

Der Standard: Budapester Freiheitsverlust 
2020. szeptember 3., Gregor Mayer (print, 22. oldal) 

 
Miközben Moldova éveken keresztül módszeresen törekedett az orosz tannyelvű iskolák bezárására az 

országban, gondja volt arra is, hogy az Ukrajnában (odesszai régió és Bukovina) élő moldáv diaszpóra gyermekei saját 
anyanyelvükön tanuljanak. Csakhogy az Ukrajnában lévő nemzeti iskolákat nem Moldova, hanem a moldáv diaszpóra 
védte meg – írja a cikk írója. Megjegyzi továbbá, hogy valójában Magyarország az, amely aktívan küzdve a kárpátaljai 
magyarok  jogaiért, elérte, hogy az Ukrajnában élő nemzeti diaszpórák őseik nyelvén tanulhatnak. A magyar 
külügyminisztérium gyakorlatilag blokkolta Kijev hivatalos képviselőinek részvételét a NATO-csúcstalálkozókon, 
illetve a szövetség egyéb eseményein, sőt egész Európában folyamatosan az ukrajnai magyarok jogainak megsértését 
hangoztatta. Ennek eredményeként Kijev kivételt tett az európai anyanyelvű polgárai számára, lehetővé téve 
számukra, hogy nemzeti iskolákban tanuljanak. A magyarok így magyar nyelven folytathatták tanulmányaikat. A cikk 
továbbá megemlíti, hogy Besszarábia számos településén aláírásokat gyűjtöttek a moldovai iskolák román iskolákká 
való átalakításáért, hogy elkerüljék a kényszerű ukránosítást. Ugyanakkor az odesszai régió orosz ajkú iskolásai 
esetében ez a módszer nem vált be: Moszkva nem harcolt úgy az orosz kisebbségért, ahogyan azt Budapest tette az 
ukrajnai magyarokért.  

Nyezaviszimaja Gazeta: С 1 сентября молдаване в Украине станут румынами 
2020. augusztus 31., Szvetlana Hamova (online) 
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