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ÖSSZEFOGLALÓK 

Pjotr Porosenko ukrán elnök augusztus 28-i bejelentetésében Budapestet a Kijevvel való 
kapcsolatokban párhuzamos valóság létrehozására irányuló próbálkozással vádolta. „Sajnos Budapest 
valamiféle párhuzamos valóságot igyekszik létrehozni az Ukrajnával fenntartott kapcsolatokban. Mi és a 
magyarok védelmezzük a nyelvet. Meg szeretném jegyezni, hogy mi ezt a saját földünkön tesszük, és a 
szigorúan a nemzetközi szabványoknak megfelelően” – jelentette be az ukrán elnök a diplomáciai 
intézmények vezetőivel tartott augusztus 28-i találkozón. 

Izvesztyija: Порошенко увидел параллельную реальность в отношениях с Будапештом 
2018. augusztus 28. (online) 

 
A Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció tájékoztatása szerint egyelőre nincs tudomásuk arról, 

hogy a helyi iskolások támogatásban részesülnének Románia részéről. Kárpátalján nem él sok román él, annál 
több magyar. A kárpátaljai magyar iskolákban a tanárok bérkiegészítő támogatásokban részesülnek. 
Ugyanakkor a megyei vezetés a lappal közölte, hogy a magyar kormány nem nyújt ösztöndíjakat a helyi 
tanulóknak. 

Komszomolszkaja Pravda v Ukraine: За румынскую стипендию могут лишить субсидий 
2018. augusztus 28. (print, 2 oldal) 

 
A Frankfurter Allgemeine Zeitung tett említést Magyarországról a szélsőjobboldali politikusok nyári 

szabadságával kapcsolatos cikkében. A szerző kitért Orbán Viktor júliusi tusnádfürdői látogatására, azonban 
kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök itt sem pihent, hanem munkaügyben járt a román városban. A 
kormánypárt ugyanis minden évben itt tartja az egyik legfontosabb találkozóját a nyári egyetem keretein 
belül. A helyszín szimbolikus jelentőségű, hiszen szinte minden itt élő lakos a magyar kisebbséghez tartozik. 
Orbán beszédében az általa vágyott jobboldali Európáról beszélt híveinek.  

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Populisten unter Palmen  
2018. augusztus 27., Friederike Haupt (online) 

 
Georgij Tuka, a „megszállt területek” kérdéseivel foglalkozó miniszterhelyettes bejelentette, hogy a 

következő évi választásokat követően lázadás törhet ki az ukrajnai régiók egy részében. Eduard Popov 
szakértő, az Európa nevű társadalmi és információs együttműködési központ igazgatója a Sputnik rádió 
adásában kifejtette a helyzettel kapcsolatos véleményét. „Kárpátalja kis híján már elveszett Ukrajna számára. 
Ez a régió ezer évig tartozott Magyarországhoz, Ukrajna kötelékében pedig 1945 óta van. Hasonlítsák ezt 
össze! Ezért én szkeptikus vagyok Tuka szavait illetően. Ugyanakkor Kárpátalján nagy valószínűséggel 
történhet felkelés, ha Magyarország segítséget nyújt ebben” – mondta Eduard Popov. 

Ria-Novosztyi: Возможно ли "восстание" регионов на Украине? Мнение эксперта 
2018. augusztus 23. (online) 
 

Az Evenimentul Zilei Gulyás Gergely Kolozsváron elmondott beszédét foglalta össze, kiemelve, hogy a 
miniszter Magyarország és Románia szorosabb összefogását szorgalmazta. Gulyás Gergely szerint Mátyás 
király alakja erősebben köt össze, mint ahogy Nicolae Ceaușescu román kommunista diktátor bomlasztani 
tudott. A miniszter sikernek nevezte, hogy a magyarság ezer esztendő viszontagságai után is megmaradt a 
Kárpát-medencében. Büszkeségre ad okot az ezeréves magyar államnak egy olyan közösségben való 
megünneplése, amely száz év elszakítottság után is él – mondta. Hozzátette: amikor oly sokszor a lét vált 
kérdésessé, a megmaradás is győzelemnek számít. A magyar történelem és irodalom akkor is irigylésre méltó 
lenne, ha csak azok tartoznának bele, akik a kolozsvári Házsongárdi temetőben nyugszanak – mondta Gulyás 
Gergely. Azt is megemlítette azonban, hogy azokból az ígéretekből, amelyeket a száz évvel ezelőtti 
gyulafehérvári nagygyűlésen összegyűlt románok fogalmaztak meg a nemzetiségeknek, soha sem lett 
törvény vagy hivatalos állampolitika. „Az ezzel való szembesülés a százéves évfordulót ünneplő Románia 
számára is nagy feladat, és egy évszázados mulasztás pótlásának a lehetősége” – fogalmazott. Úgy vélte: 
mindaz, ami a szorosabb román-magyar együttműködést gátolja, a román érdekekkel is ellentétes. „A 
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politikai célból indított büntetőeljárások alapos gyanújától, a restitúció leállításától, a Székely Mikó Kollégium 
és a marosvásárhelyi iskola ügyének a megoldatlanságától nemcsak az erdélyi magyarságnak rosszabb, de a 
románoknak sem jobb semmivel” – jelentette ki Gulyás Gergely. 

Evenimentul Zilei: Apel de UNIRE între Ungaria și România. ELEMENTUL CHEIE care poate face acest 
lucru POSIBIL 
2018. augusztus 22., Cristi Bus (online) 

 
A Tanjug.rs beszámolt arról, hogy Újvidéken ünnepséget rendeztek a magyar nemzeti ünnep 

alkalmából. Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke kiemelte, hogy ez is a szerb és a magyar nemzet 
közötti kölcsönös tiszteletet és a tartományi kormány politikájának komolyságát jelzi. 

Tanjug.rs: Obeležen mađarski nacionalni praznik 
2018. augusztus 20. (online) 

 
Magyarország Kárpátaljával szembeni politikája Ukrajna szuverenitását fenyegető tényezőként és 

rejtett területfoglalásként értékelhető, véli Vaszil Bogdan altábornagy, az ukrán külföldi hírszerzés veteránja. 
„Budapest bevezette a kárpátaljai ügyekért felelős miniszteri biztosi posztot, aki Kárpátalja fejlesztésének, 
sőt még az óvodák kérdéseivel is fog foglalkozni! Elsősorban ez az ország belügyeibe való beavatkozás, 
másodszor is az ország szuverenitásának és területi egységének fenyegetése, harmadszor pedig területünk 
látens, rejtett megszállása” – jelentette be Bogdan. Ez azt jelenti, hogy Ukrajnának meg kell erősítenie 
határait nemsak keleten, hanem az egész országban is. „Orbán viselkedése alapot szolgáltat azon állításnak, 
amely szerint Magyarország a Kreml csatlósaként lép fel Ukrajnával szemben. Készen kell állnunk arra, hogy 
megvédjük magunkat. Ez nem jelenti azt, hogy nem kellene fejlesztenünk a humanitárius és kereskedelmi-
gazdasági kapcsolatokat az ilyen országokkal, de ezek az országok azt tisztelik, aki erős” – vonta le a 
következetést a szakértő. 

Unian.ua: "Прихована окупація": генерал дав оцінку політиці Угорщини щодо Закарпаття 
2018. augusztus 14. (online) 

 
Kijev szuverenitása elleni támadásként értékelhető Magyarország Kárpátaljával szemben folytatott 

politikája, és Budapest akciója az ukrán terület rejtett megszállásának tekinthető. Erről szóló bejelentést tett 
Vaszil Bogdan altábornagy, az ukrán külföldi hírszerzés veteránja. „Budapest bevezette a kárpátaljai ügyekért 
felelős miniszteri biztosi posztot, aki Kárpátalja fejlesztése, sőt még az óvodák kérdéseivel is fog foglalkozni. 
Elsősorban ez az ország belügyeibe való beavatkozás, másodszor is az ország szuverenitásának és területi 
egységének fenyegetése, harmadszor pedig területünk látens, rejtett megszállása” – mondta Bogdan. 
Bogdan véleménye szerint a kialakult helyzet azt mutatja, hogy Kijevnek nem csak keleten, hanem az egész 
országban meg kell erősítenie határait. „Orbán Viktor miniszterelnök magatartása alapot szolgáltat annak az 
állításnak, amely szerint Magyarország a Kreml csatlósaként lép fel Ukrajnával szemben. Készen kell állnunk 
arra, hogy megvédjük magunkat” – közölte Bogdan. 

Lenta.ru: На Украине рассказали о «скрытой оккупации» страны членом Евросоюза 
2018. augusztus 14. (online) 
 

Ukrajna tiltakozását fejezte ki annak kapcsán, hogy Magyarországon új állami tisztséget vezettek be – 
kárpátaljai ügyekért felelős miniszteri biztost neveztek ki. Kárpátalján sok magyar él, és Budapest többször is 
kijelentette, hogy honfitársai érdekeit magasabbra tartja a „tisztelt partnerekkel” fenntartott kapcsolatoknál. 
Budapest nyíltan támogatja Ukrajnában élő honfitársait, nem csak szavakkal, de pénzzel is. Méghozzá olyan 
mértékben, hogy júliusban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) eljárást indított az Egán Ede magyar 
kormányzati alap ellen, amely 100 millió euró értékben nyújtott hitelt a helyi üzletembereknek. A magyar 
politikusok egységesek abban, hogy honfitársaiknak joguk van az anyanyelvű oktatásra. Az oktatás 
ukránosítását célzó törvény Ukrán Legfelsőbb Tanács általi elfogadását követően Budapest komoly 
kellemetlenségeket ígért Kijevnek. Ukrajna megakadályozta a NATO és Ukrajna közötti párbeszédet, az 
Európai Tanács pedig nem szavazta meg az egymilliárd eurós támogatást Ukrajna számára. „Ukrajna késve 
fejleszti saját identitását, és ez annak meghatározását jelenti, hogy ki ukrán és ki nem” – magyarázta Dunai 
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Pál, az ELTE professzora. Gyöngyösi Márton, a Jobbik parlamenti frakciójának vezetője, a külügyi bizottság 
alelnöke úgy véli, hogy Kijev agresszív hozzáállást választott: az ország multietnikus jellegének el nem 
ismerését. „Ez sérti az autochton etnikai közösségeket. Mindegyik parlamenti párt felszólította az ukrán 
kollégákat, hogy vonják vissza az oktatási törvényt. S azzal a kéréssel fordultak a magyar kormányhoz, hogy 
gyakoroljon diplomáciai nyomást. Ez a törvény nem elfogadható, ellentétes nemcsak a nemzetközi joggal, de 
az ukrán alkotmánnyal is” – jegyezte meg Gyöngyösi. „A magyar honatyák már tervvel rendelkeznek, amely 
nemcsak az ukrajnai magyarokra, hanem az összes határon túli magyarra is vonatkozik. Mi támogatjuk a más 
országokban élő autochton etnikai csoportok autonómiájának modelljét.  Ennek megfelelően mi területi 
autonómiát követelünk Kárpátalja Beregszászi járásában élő magyarjai számára, és kulturális autonómiát 
mások (a szórványban élő magyarok) számára” – fogalmazott Gyöngyösi. 

Ria-Novosztyi: "На Украине — только украинцы": чем возмущены жители Закарпатья 
2018. augusztus 13., Anton Liszicin (online) 
 

Az Evenimentul Zilei beszámolt Pál József Csaba temesvári püspökké szenteléséről, a cikkben 
ismertetve Semjén Zsolt beszédének kivonatát is.  A miniszterelnök-helyettes a beiktatási ünnepségen Orbán 
Viktor kormányfő üzenetét tolmácsolta, és elmondta, hogy a kereszténység mindig is nemzetben 
gondolkodott, és azt vallotta, hogy minden nemzet, nemzetrész és nemzetiség istennek egy gondolata, 
egyszeri és megismételhetetlen érték. Semjén Zsolt felidézte: Jézus azt kérte híveitől, hogy „minden 
népeket” tegyenek tanítványaikká, és nem az egyes emberekre utalt. Hozzátette: a kereszténység nem 
megfojtotta a nemzeti létet, hanem a megnemesítésével lehetővé tette a nemzeti lét fennmaradását és 
kibontakozását, és mindig elutasított két szélsőséget: a nemzetietlenséget és a sovinizmust. „Az egyháznak 
küldetése és feladata az is, hogy a sokszínűség és a gazdagság jegyében minden nemzetet tanítson, minden 
nemzethez eljuttassa Krisztus üzenetét, hogy minden nemzet, nemzetrész és kisebbség a saját anyanyelvén, 
a saját kultúrájában dicsőíthesse az Istent” – fogalmazott nagy tapsot aratva a miniszterelnök-helyettes.  

Evenimentul Zilei: Episcopul diecezei de Timișoara, ALES și binecuvântat de PAPA FRANCISC. Stema 
episcopală conține simboluri SECUIEȘTI 
2018. augusztus 7., Cora Muntean (online) 

 
A Delo.si cikket jelentetett meg a magyar-ukrán államközi viszony alakulásáról. Kijev álláspontja 

szerint Budapest „destruktív és provokatív” politikát folytat velük szemben, amire a magyar fél válasza az, 
hogy Ukrajna saját hibájából nem tett egyetlen lépést sem előre az EU- és NATO-csatlakozás irányában, 
ennek okozója nem Magyarország. A két politikai vezetés konfliktusának fő oka az elsősorban oroszellenes 
ukrán iskolatörvény, mely ellen Lengyelország és Románia is tiltakozott, ám a leghevesebb ellenállást 
Budapest mutatta. Kijev ugyanakkor magyarázatot követel arra, hogy mi a feladata magyar kormány által 
kinevezett, Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosnak, 
különben nem engedélyezi annak ukrajnai útjait. 

Delo.si: Minister za sosednjo državo 
2018. augusztus 7. (online) 

 
Az új tanévtől a magyar óvodákban „erősödni fog a nevelés nemzeti összetevője”. A német Die Welt 

a magyar ellenzéki Népszava kiadványra utalva közölte, hogy Budapest az erről szóló döntést július végén 
hozta meg. A magyar kormányrendelet szerint „nemzeti öntudatnak, a keresztény kulturális értékeknek, az 
anyaország iránti szeretetnek, a családdal és a hazával való kapcsolatnak" az óvodai oktatás alapjává kell 
válniuk. Az életkori követelményeknek megfelelően a 3-7. éves gyerekek számára az óvodákban 
hagyományos magyar mondákat, verseket és énekeket fognak tanítani. Ugyanakkor a társadalom nem érti - 
elsősorban az óvodák munkatársai – hogy mit is kell változtatniuk saját oktatási módszeszeikben. Bakonyi 
Anna, a Magyar Pedagógiai Szövetség képviselője bejelentette: „Az új tantervről semmit sem tudunk, és 
amennyire én tudom, senki sem konzultált senkivel annak elfogadásáról.” Úgy véli, hogy a hazafias nevelés 
megerősítése nem igazán indokolt, hiszen a nemzettudat kérdésköre eddig is jelen volt az óvodákban, így is 
elegendő időt fordítanak a népmesék, népdalok tanulmányozására. Szerinte félő, hogy a nemzeti nevelés 
megerősítését visszaélésre használhatják fel a hivatalnokok. Az óvodák nemzeti programja nem újdonság: 
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körülbelül egy évvel ezelőtt Orbán Viktor magyar miniszterelnök elrendelte, hogy erősítsék meg az iskolás 
gyermekek katonai és hazafias képzését. A lap emlékeztetett, hogy reagálva az Ukrajnában elfogadott új 
oktatási törvényre, korábban Budapest már harcolt a határon túli magyarok nemzeti nevelése érdekében is. 

Rosszijszkaja Gazeta: Венгрия вводит в детских садах патриотическое воспитание 
2018. augusztus 7., Krisztina Akopova (online) 

 
Az Adevărul ismertette Teodor Meleșcanu román külügyminiszter gondolatait, amelyeket Orbán 

Viktor tusványosi előadásáról fogalmazott meg. Az Adevărul Live-ban megszólaló tárcavezető a két ország 
közti erős, „a politikai szónoklatokon túlmutató, embereket és cégeket összekötő” gazdasági kapcsolatokra 
helyezte a hangsúlyt. Példaként említette a közös autópályaprojekteket, a határ menti megyék közös, uniós 
alapokból történő fejlesztését, a kereskedelmi kapcsolatok volumenét, amelyek Magyarország számára 
Romániát a második legfontosabb partnerré teszik Németország után. Meleșcanu szerint azonban a 
kisebbségi kérdés kényesebb probléma, és Románia azt szeretné, ha erről a felek az alapszerződés 
megkötésekor létrehozott kisebbségi vegyesbizottságban tárgyalnának. Hozzátette: Románia ragaszkodik a 
kölcsönösség elvéhez. Vagyis azt szeretné, ha a magyarországi román és romániai magyar kisebbség jogai 
„egyensúlyba kerülnének”, és a magyarországi románok ugyanazokat a jogokat élveznék, mint a romániai 
magyarok az anyanyelvű oktatás, a kultúra és a kisebbségek nyelvén működő tömegtájékoztatási eszközök 
támogatása terén. Arra a kérdésre, hogy Románia egyetért-e a magyar miniszterelnök külpolitikai nézeteivel, 
Meleșcanu elmondta: Romániának megvannak a saját prioritásai, amelyek az Egyesült Államokhoz fűződő 
stratégiai partnerség erősítését, a konvergencia javítását és az uniós szolidaritás erősítését célozzák. 

Adevărul: Ce spune liderul diplomaţiei române despre declaraţiile făcute de Viktor Orban la Tuşnad  
2018. augusztus 6., Radu Eremia (online) 

 
Makszim Rozumnij ukrán politológus szerint nemzetközi kontextusban, illetve az ukrán külpolitika 

tekintetében a Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztos Magyarország általi kinevezését úgy kell 
értékelni, hogy Budapest megsérti Ukrajna szuverenitását. Magyarország gyengítette külpolitikai pozícióit, 
amikor az EU és a NATO szintjén ukránellenes intézkedéséket kezdeményezett, és blokkolta Ukrajna európai 
és euro-atlanti integrációját. Mindeddig Magyarország Ukrajna belső problémáira hivatkozott, például a 
magyar kisebbség jogainak korlátozására. De a miniszteri biztos tisztségének bevezetésével Budapest 
bemutatta, hogy az ukrajnai magyar kisebbség kérdése az Magyarország külpolitikai és területi expanziójának 
kérdése. Persze a magyar vezetők mindezt cáfolni fogják. De az ukrán diplomáciának résen kell lenni, annak 
érdekében, hogy ne engedje a krími, vagy a donbászi forgatókönyv újbóli megismétlődését. A szerző szerint 
„mi már tudjuk, hogy hasonló jellegű beavatkozás mivel végződhet. Ezért épp itt az ideje annak, hogy 
külpolitikai partnereink figyelmét felhívjuk a szomszédos országok ezen nyilvánvalóan nem barátságos 
lépésére, és ily módon átvenni a kezdeményezést a magyar-ukrán diplomáciai konfliktusban.” A szerző 
megfogalmazta azt a kérdést, hogy Kárpátalja esetében megismétlődhet-e a Krímen vagy Donbászon 
lejátszódott forgatókönyv? Amire válaszul kifejti azon véleményét, miszerint jelenleg Magyarország nem 
kezdeményezi azt az annexiós forgatókönyvet, mint ahogy azt korábban Oroszország tette. 

Unian.ua: Нескромні амбіції Угорщини: чи повторить Закарпаття долю Криму чи Донбасу 
2018. augusztus 6., Makszim Rozumnij (online) 

 
A lap vélemények rovatában jelentette meg Gianni Cuperlo, a Demokrata Párt (PD) korábbi 

elnökének és jelenlegi képviselőjének cikkét a jelenlegi olasz politikai irányváltásról. Ennek kapcsán a cikkíró 
emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor „a magyar kisebbségnek tartott romániai beszédében” „nyugtalanító, 
ám egyértelmű” szavakat használt: a magyar miniszterelnök „egy új éráról” beszélt, amely megtöri 
„Magyarország egy évszázados magányát”, amellyel Orbán az ország, trianoni békeszerződés utáni, 
kétharmados megcsonkítására utalt. Cuperlo szerint az „új, orbáni érának” két fázisa lenne: az elsőben a 
résztvevő oszágok – a visegrádi négyek, Románia, esetleg Horvátország, Szerbia és Montengró – összekötése 
lenne a feladat, a másodikban következne a „Közép-Európának” elkeresztelt régió alapelveinek letétele: a 
keresztény kultúra elsőbbsége és a multikulturalizmus elutasítása, a hagyományos családmodell védelme, a 
gazdasági protekcionalizmushoz való jog, a határok védelme és a migránsok elutasítása. A cikkíró idézte 
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Orbán Viktort, aki szerint a jelenlegi kihívást az jelenti, hogy „meg kell mutatni, hogy létezik alternatívája a 
liberális demokráciának. Harminc évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy Európa a jövőnk, mostanra mi lettünk 
Európa jövője.” Gianni Cuperlo felhívta a figyelmet, hogy az alig egy év múlva esedékes, európai parlamenti 
választások megszabhatják a történelem irányvonalát is. 

La Repubblica: L’ALLARME CHE SUONA PER L’EUROPA 
2018. augusztus 4., Gianni Cuperlo (print, 33. oldal) 

 
Pavlo Haj-Nizsnik, a történelemtudományok doktora, társadalmi és politikai aktivista televíziós 

interjújában közölte, amint Ukrajna egy lépést hátrál, Magyarország másfél lépést tesz előre. A szomszédos 
ország, Magyarország gyakorlatilag lépésről-lépésre kiterjeszti uralmát az ukrán területek felett. 
„Magyarország, mint korábban, úgy most sem képes katonai erővel valamit is felmutatni Ukrajnával 
szemben. Ezért nagyon szép módszert választott – uralmának lépésenkénti kiterjesztését... Sőt mi több! Az 
ukrán törvényi szabályozás nem ismeri a nemzeti kisebbség fogalmát, valamint a személyigazolványokban 
feltüntetett nemzetiségi hovatartozást” – fogalmazott a történész. Szerinte ez nominális alapot képez a 
manipulációkhoz. „Ezt támasztja alá a kettős állampolgárság. Ily módon az ukrán államiságot aláaknázzák, 
ami bizonyos helyzetben előbb vagy utóbb fel fog robbanni” – hangsúlyozta Haj-Nizsnik. 

Unian.ua: Угорщина не може силою забрати Закарпаття, тому робить це покроково – історик 
2018. augusztus 3. (online) 

 
Megtilthatják a beutazást Ukrajnába a Kárpátalja fejlesztéséért felelős magyar miniszteri biztosnak, 

Grezsa Istvánnak, amennyiben Kijev nem kap magyarázatot a magyar féltől a létrehozott tisztséget illetően. 
Erről szóló bejelentést tett Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes a Jevropejszka Pravda kiadványnak. 
„Ha nem jön az elvárásainknak megfelelő válasz, ha nem lesz kimerítő magyarázat és módosítás a tisztség 
megnevezésében, akkor Ukrajna kénytelen lesz keményen reagálni, nem kizárva a beutazás megtiltásának 
lehetőségét sem. Bár, mi ezt természetesen nem szeretnénk”, közölte Bodnar. A hírről beszámolt a 
Nyezaviszimaja Gazeta is. 

Ria-Novosztyi: Венгерскому министру могут запретить въезд на Украину 
2018. augusztus 3. (online) 

 
Leonyid Szavin orosz politológus a Grezsa-botrány kapcsán értékelte Magyarország és Ukrajna 

közötti kapcsolatokat. Ezen országok közötti ellentétek már régóta elkezdődtek amiatt, hogy Ukrajna igen 
kemény politikát folytat a nemzeti kisebbségekkel, köztük a kárpátaljai magyarokkal szemben. Ismeretes, 
hogy Magyarországon állami programok vannak, amelyek a határon túli magyarokkal való kapcsolattartást 
szolgálják, ezt a munkát többek között Ukrajna területén is próbálták folytatni, de szembe találták magukat a 
hivatalos kijevi szembenállásával. Ezt követően megkezdődött a magyar nemzetiségű ukrán állampolgárokra 
irányuló nyomásgyakorlás” – emlékeztetett Szavin. „A hivatalos statisztika szerint Ukrajnában közel száz 
etnikai csoport él. Magától értetődő, hogy mindegyikük jogosult, és igyekszik is kulturális kapcsolatokat 
ápolni azokkal az országokkal, amelyekben a megfelelő etnikum nemzeti többségben van, legyen az 
Magyarország, Románia, Szlovákia vagy Oroszország. És az a diszkriminatív politika, amelyet Kijev a nemzeti 
kisebbségekkel szemben folytat, semmi jóra nem fog vezetni” – vélte a politológus. A hírügynökség 
emlékeztetett arra, hogy Ukrajna és Magyarország közötti feszültség az ukrán oktatási törvény körüli vita 
kapcsán alakult ki. 

Ria-Novosztyi: Политолог: отношение Киева к венграм чревато большими проблемами 
2018. augusztus 3. (online) 

 
Ukrajna tiltakozott Magyarország ellenséges lépései miatt, amelyek Kijev szerint nehezítik a két 

ország kapcsolatait. A kijevi magyar ideiglene ügyvivőt bekérették az ukrán külügyminisztériumba, ahol 
figyelmeztették  Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna euroatlanti politikájáról tett ellenséges kijelentéseire. 
Orbán az ukrán média szerint a múlt héten kételyeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna az Európai 
Unió és a NATO tagállamává válhat. Kijev az ukrán belügyekbe való beavatkozásnak tekinti egy új magyar 
kormányzati hivatal létrehozását, amelynek feladata a kárpátaljai terület fejlődéséről való gondoskodás. 
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Menczer Tamás, a magyar külügyminisztérium államtitkára csütörtökön Budapesten kijelentette, hogy 
Ukrajna a saját hibái miatt nem képes közeledni az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, Magyarországnak ehhez 
semmi köze. 

Pravda: Vplyv Kremľa na Maďarsko rastie, ohrozuje jednotu NATO a únie, varuje Ukrajina 
2018. augusztus 2., ČTK, TASR (online) 

 
Ukrajna élesen tiltakozott Orbán Viktor magyar kormányfő azon kijelentései ellen, amelyeket Kijev 

euroatlanti integrációs törekvéseiről tett. A 24.hu hírportál szerint az ukrán külügy ennek az ügynek a 
kapcsán bekérette a kijevi magyar nagykövet helyettesét. Orbán Tusnádfürdőn kifejezte azon véleményét, 
miszerint nem reális, hogy Ukrajna az Európai Unió vagy a NATO tagjává válna. A magyar miniszterelnök 
kijelentése Kijev szerint nincsen összhangban az Unió politikájával és arról tanúskodik, hogy Magyarország az 
együttműködés helyett a konfrontáció útját választja, és beavatkozik Ukrajna belügyeibe. Menczer Tamás, a 
magyar külügyminisztérium államtitkára hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök a nyári egyetemen 
csupán a valós képet festette le, Ukrajna ezért nem kellene, hogy Magyarországnak szemrehányást tegyen. 
Az államtitkár emlékeztetett, hogy Ukrajna egy olyan oktatási törvényt fogadott el, amely lehetetlenné teszi a 
nemzeti kisebbségek oktatását az anyanyelvükön. Magyarország a magyar diplomácia képviselője szerint 
Ukrajnával szemben annak ellenére is korrekt, hogy az ott élő magyar nemzeti kissebség nyílt támadásokkal 
néz szembe. 

Sme: Orbán považuje vstup Ukrajiny do Únie za nereálny, Kyjev ho kritizuje 
2018. augusztus 2., TASR (online) 

 
Az Adevărul beszámolt róla, hogy „Ukrajna azzal vádolja Magyarországot, hogy a területére tör. 

Budapest Kárpátaljáért felelős miniszteri posztot hozott létre”. A beszámoló kiemelte, hogy az ukrán külügy 
tiltakozó jegyzéket adott át, amiért az Orbán-kormány Kárpátaljáért felelős „miniszteri posztot” hozott létre. 
Az ukrán fél Pap László magyar ügyvivőtől hivatalos magyarázatot követelt a magyar kormánynak azzal a 
döntésével kapcsolatban, hogy „Kárpátalja fejlesztéséért és a kárpátaljai óvodákért felelős miniszteri 
posztot” hozott létre, akinek illetékességi körébe vonta Ukrajna szuverén területének egy részét. „Bár az 
ukrán fél konstruktívan viszonyul a meglévő vitás kérdések megoldásához, Magyarország legutóbbi lépései 
arról tanúskodnak, hogy az együttműködés helyett a konfrontációt és az Ukrajna belügyeibe való közvetlen 
beavatkozást választják” – idézte a beszámoló az ukrán külügyminisztérium nyilatkozatát. Az ukrán fél Orbán 
Viktor nyilatkozatát is elfogadhatatlannak nevezte: „elfogadhatatlanok Orbán Viktornak, Magyarország 
miniszterelnökének Ukrajna európai és euroatlanti integrációjával kapcsolatos legutóbbi kijelentései, 
amelyek lényegesen eltérnek az Európai Unió politikájától, és jelentős mértékben az agresszor ország 
megközelítéseit tükrözik”. 

Adevărul: Ucraina acuză Ungaria că atentează la teritoriul său. Budapesta a înfiinţat un post de ministru 
pentru regiunea Transcarpatia 
2018. augusztus 2., Viorica Marin (online) 

 
Ukrajna külügyminisztériuma határozott tiltakozását fejezte ki Magyarországnak Budapest Ukrajnával 

szembeni barátságtalan lépése miatt, ugyanis a magyar kormány Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-
medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről döntött. Az ukrán 
külügyminisztérium 2018. július 31-én behívatta Pap László ideiglenes magyar ügyvivőt. A magyar 
diplomatának a külügyminisztérium határozott tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Budapest az utóbbi időben 
több alkalommal is barátságtalan gesztusokat tett Ukrajna irányába, és megjegyezték a kétoldalú 
kapcsolatokat negatívan befolyásoló cselekedetek azonnal beszüntetését – áll a tárca által kiadott 
közleményben. Ezen kívül hangsúlyozták, hogy Orbán Viktor utóbbi, Ukrajna európai integrációs és 
euroatlanti igyekezetével kapcsolatos kijelentései elfogadhatatlanok, amelyek jelentősen eltérnek az EU 
politikájától és nagymértékben tükrözik az agresszor ország (Oroszország) megközelítéseit. „Annak ellenére, 
hogy az ukrán fél konstruktív megközelítést tanúsít a létező problémás kérdések terén, Magyarország 
legutóbbi lépései arról tanúskodnak, hogy az együttműködés helyett a konfrontációt és az Ukrajna 
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belügyeibe való közvetlen beavatkozást választotta” – jelentették be az ukrán külügyminisztériumnál. A hírről 
beszámolt a Zn.ua, a Kp.ua és Day.kyiv.ua is.  

Unian.ua: Угорщина вирішила створити посаду міністра розвитку Закарпатської області - 
Україна вимагає пояснень 
2018. augusztus 2. (online) 

 
Magyarország nem tájékoztatta Ukrajnát a Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos tisztségének létrehozásáról. Erről szóló bejelentést tett 
Marjana Beca, az ukrán külügyminisztérium sajtószóvivője. „Mi mindig abból indultunk ki, hogy 
Magyarország nemcsak szomszédunk, hanem partnerünk is, mind az EU-ban, úgy a kétoldalú kapcsolatok 
területén is” – mondta Beca.  A szóvivő megjegyezte, hogy függetlenül az Ukrajna által az oktatási törvény 
kapcsán tett engedményektől, Magyarország továbbra is kiélezi a helyzetet. „Persze ez nagyon elszomorító, 
de mi továbbra is dolgozni fogunk azon, hogy e válságból kivezető kölcsönösen elfogadható utakat találjunk” 
– tette hozzá a szóvivő. Beca hangsúlyozta, hogy az ilyen pozíciók létrehozásának ténye közvetlen 
beavatkozást jelent az ukrán állam belügyeibe. 

Unian.ua: "Це втручання в справи України": в МЗС прокоментували намір Угорщини створити 
посаду міністра у справах Закарпаття 
2018. augusztus 2. (online) 

 
A magyar hatóságok azon lépése, hogy Kárpátalja fejlesztéséért felelős tisztséget hoz létre, nem más, 

mint Ukrajna területi integritása elleni támadás. Ilyen véleményt közölt közösségi oldalán Bogdan Cservak, az 
Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) vezetője, az ukrán televízió és rádióközlést felügyelő állami 
bizottság első helyettese. „Szerintem Magyarország kormánya átlépte a piros vonalat. A Kárpátalja 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezése Ukrajna belügyeibe való közvetlen beavatkozás, amely sérti 
Ukrajna területi egységét. Ezért fogakat vernek ki” – írta Cservak. Szavai szerint mindez azért történik, mert a 
helyi hatalom képviselői jobban hallgatnak Budapestre, mint Kijevre. Valamint az OUN vezetője a magyar fél 
ezen lépését azzal hozta kapcsolatba, hogy az igyekszik hivatalos státuszt biztosítani a magyar nyelv számára 
egyes régiókban. „Nem vették komolyan a nyelvi kérdéseket? Nem akarták látni a magyar zászlókat az 
adminisztratív intézményeken? Megkapták az országukkal (Ukrajnával) szembeni pimaszságot meg nem 
becsülést” – jegyezte meg az ukrán nacionalista vezető. Szavai szerint az ukrán külügyi tiltakozása már nem 
elég az adott esetben, az egyik lehetséges megoldás az ukrán hadsereg harci egységeinek Kárpátaljára 
történő vezérlése. Cservak biztos abban, hogy ezáltal lehetővé válik erkölcsi és anyagi kártérítési követelést 
támasztani Budapesttel szemben a magyar megszállók által 1939-ben a Kárpáti Ukrajna ellen elkövetett 
bűncselekményekért. 

Unian.ua: В ОУН закликали ввести на Закарпаття бойові підрозділи і "дати по зубах" Угорщині 
2018. augusztus 2. (online) 

 
Kijev tiltakozását nyilvánította ki Budapest irányába a magyar fél barátságtalan lépései miatt. 

Vlagyimir Bruter politológus a Sputnik rádió adásában elmondta, hogy szerinte a két ország kapcsolatai a 
jövőben a „mínusz” irányába fognak fejlődni. „De figyelembe kell venni, hogy Ukrajnában hamarosan elnöki 
választások várhatóak (2019-re tervezik – szerk.), így fennáll a veszélye annak, hogy valami meg fog változni. 
Magyarország nem sokat követel Ukrajnától – a magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartását, az eszement 
oktatási reform elhagyását, valamint annak a ténynek az elismerését, hogy a kárpátaljai magyarság nem 
történelmi kisebbség, hanem gyakorlatilag az ukránokkal egyenlő etnikum, mint lehetőségek szerint, úgy 
számbelileg is. Ukrajna mindezt teljesíteni tudná, de az eszement nacionalizmusra irányuló vonal az, amelyet 
Ukrajna az utóbbi négy év során követ… Feltételezhető, hogy amennyiben folytatódni fog a hasonló 
gyakorlat, úgy Magyarországnak minden alapja meg lesz ahhoz a feltételezéshez, hogy a jelenlegi Ukrajnával 
nincs miről tárgyalni” – mondta Bruter. 

Ria-Novosztyi: Киев выразил Будапешту протест из-за заявлений венгерского премьера 
2018. augusztus 2. (online) 

 



Különgyűjtés a nemzetközi média megjelenésekből  9 

 

   

Kizárólag Kijev okolható Ukrajna EU- és NATO-csatlakozási problémáiért, jelentette be Menczer 
Tamás, Magyarország külügyminisztériumának képviselője. „Ukrajna saját hibái miatt nem tud közeledni az 
Európai Unióhoz és a NATO-hoz, ehhez Magyarországnak semmi köze” – áll a közleményben. Menczer szavai 
szerint Kijev nem emelhet kifogást Orbán Viktor magyar miniszterelnök azon korábbi kijelentésével szemben, 
miszerint nem látja reálisnak Ukrajna EU-s és NATO-csatlakozását. A diplomata megjegyezte, hogy Orbán 
bejelentése a „valós tényállást” tükrözi. Menczer továbbá hangsúlyozta, hogy épp Kijev volt, aki elsőként 
„barátságtalan lépéseket” tett Budapesttel szemben, olyan oktatási törvényt fogadva el, amely korlátozza a 
nemzeti kisebbségek jogait. 

Ria-Novosztyi: "Безумный курс". Политолог об отношениях Украины и Венгрии 
2018. augusztus 2. (online) 
 

Az Adevărul véleményrovatában Mircea Morariu „Románia kripta és börtön között” című írásában 
bírálta a Tusványoson elhangzottakat. A szerző Orbán Viktort és Tőkés Lászlót is kritizálta az elhangzott 
előadások miatt, szerinte a beszélők eltorzították a realitást a nemzeti kisebbségek jogainak szempontjából. 
Hozzátette: az autonómia fogalmát kényük-kedvük szerint értelmezték, Tőkés pedig újra Magyarország 
protekturátusáról beszélt a romániai magyarok felett. Morariu szerint semmi új nem történt, de a román 
politikai elit még arra is képtelen, hogy megfelelően reagáljon a provokációkra. A kormánypártok szerinte 
engedményt tettek az RMDSZ-nek a közigazgatási törvény módosításával, amellyel gyakorlatilag második 
hivatalos nyelvvé emelték a magyart az országban. Eközben a román vezetők azzal vannak elfoglalva, hogy ne 
kerüljenek börtönbe: „az ország kripta és börtön között. A centenáriumi Románia szomorú valósága” – zárta 
írását Morariu. 

Adevărul: România, între cavou şi puşcărie  
2018. július 31. (online) 

 
Az Adevărul véleményrovatában Marius Diaconescu „a magyar kormány milliárdos befektetéseket 

ígért Romániában. Mit akar? Autonómiát!” című írásában számolt be a Tusványoson elhangzott előadásokról. 
Szerinte a befektetések eszközlése volt Orbán Viktor szombati beszédének igazi üzenete, a táborban pedig  – 
Semjén Zsolt kivételével – inkább csak a romániai magyarok beszéltek az autonómiáról, a magyarországi 
politikusok nem. Az írásban több olyan ígéretet ismertetett a szerző, amely a tusványosi beszédek alapján 
kikövetkeztethető. Az első ilyen a Kolozsvár-Budapest gyorsvasút, amelynek felavatását Diaconescu szerint 
Németh Zsolt a jövő évre ígérte. A szerző hangsúlyozta, hogy ez egy politikai projekt, és láthatóan Budapest 
csak a kolozsvári vonalban érdekelt, nem érdekli őket a Bukarestig való meghosszabbítás. Ezért ez a projekt 
Erdély Közép-Európához való tartozását erősítené, és az autonomista projektek fejlődéséhez vezetne – tette 
hozzá. Diaconescu szerint Semjén Zsolt fő üzenete az volt, hogy Magyarország a legerősebb ország Közép-
Európában, és be akar ruházni a romániai infrastruktúra fejlesztésébe, miután Szerbiában és Szlovákiában 
már megtette ezt, és az ottani kormányok biztosítják a magyar kisebbség jogait. A szerző hangsúlyozta, hogy 
egyértelmű: a magyar befektetésekért cserébe engedményeket várnak a románoktól a magyar kisebbség 
vonatkozásában. Mivel Semjén Zsolt a Diaconescu kérdésére kifejtette, hogy a magyar kormány nem mond 
le a területi autonómiáról, ezért a kapcsolat szerinte világos: a pénzért cserébe autonómiát akarnak 
Székelyföldön. A szerző emlékeztetett arra, hogy Semjén Zsolt az egyik előadás után elutasította az ő angol 
nyelvű kérdéseire való válaszadást. Miközben a miniszterelnök-helyettes centenáriumra vonatkozó szavait 
ismertette, hozzátette: a románok nem ígértek autonómiát a magyaroknak a gyulafehérvári nyilatkozatban. 
Végül Diaconescu levonta a tanulságot: Magyarország tulajdonképpen kontrollálni akarja a romániai 
infrastruktúrát, aminek első lépését megtette a fekete-tengeri földgáz exportjának monopolizálásával, ami 
„felért egy pofonnal Románia számára”. A szerző Tusványoson szerzett értesüléseire alapozva arról is írt 
röviden, hogy Magyarország 24 milliárd forintot szán romániai magyar kisvállalkozások támogatására, ami – 
ironikusan megjegyezte – csupán 80 millió euró. A magyar kormány inkább megijedt a magyar fiatalok 
Székelyföldről való elvándorlásától, ezzel akarja helyben tartani őket – zárta sorait Diaconescu. 

Adevărul: Guvernul Ungariei promite investiţii de miliarde în România. Ce vrea? AUTONOMIE!  
2018. július 31., Marius Diaconescu (online) 
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