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ÖSSZEFOGLALÓK 

 
A Hospodárske noviny terjedelmes írásban foglalkozott Malina Hedvig ügyével, akinek „két skinhead 

támadását követően még tizenegy év után sem szolgáltattak igazságot”. A következő lépés a bíróságoké 
Magyarországon – emelte ki a cikk. Az írás felidézte a támadás körülményeit, valamint azt, hogy abban az 
időszakban Szlovákiában „fülledt volt a légkör”. A felfokozott feszültséget megelőzték Ján Slotának, a Szlovák 
Nemzeti Párt elnökének a kijelentései, a magyar zászló égetése, és a történelmi Magyarország (1918 előtti) 
térképének a széttépése. A szélsőségesek a Duna másik oldaláról összefújták a falat a szlovák nagykövetség 
előtt, egy futballstadionban pedig szétgöngyöltek egy világos üzenettel bíró transzparenst: „fuck Slovakia”.  
Az egész ügy valószínűleg a feledésbe merült volna, ha két hónappal a támadás után a SIS (a szlovák 
titkosszolgálat – a szerk.) volt tagja nem tesz büntető feljelentést Malina Hedvig ellen. A hatóságok büntető 
eljárást indítottak Malina ellen hamis tanúzás miatt. A hazugsággal való gyanúsítás évekig húzódott. Az 
egyetlen, még ha szimbolikus fordulatra is, hét évvel ezelőtt került sor, amikor Iveta Radičová akkori 
miniszterelnök asszony kormánya az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt belement az egyezségbe és jóváhagyta 
a hivatalos bocsánatkérést Malina Hedvigtől, aki viszonzásul lemondott Strasbourgban a perről és az 
esetleges jóvátételről. A gyanúsított időközben átköltözött Magyarországra, ahol felvette az 
állampolgárságot is. Röviddel a tavalyelőtti év vége előtt a magyar főügyészség úgy döntött, hogy átveszi az 
ügyet. Malina Hedvid védőügyvédje, Roman Kvasnica a Hospodárske noviny-nek adott interjúban arra a 
kérdésre, hogy van-e az ügyben valamiféle elmozdulás, elmondta, hogy egyelőre nem rendelkezik semmilyen 
új információval; „Hedvignek Magyarország területén saját jogi képviselője van, Szlovákiában én képviselem 
őt”. Az ügyvéd elmondta azt is, hogy a Szlovák Köztársaság önmaga elismerte Malina Hedvig alapvető 
jogainak a megsértését, tehát a „büntető eljárás ellene pusztán politika volt”. 

Hospodárske noviny: Zbili ju a dokopali. Skutok sa nestal 
2018. március 29., Ján Karásek (print) 

 
A Vecer.com beszámolt arról, hogy Magyarország tavaly Szlovénia részben magyarok lakta vidékeinek 

2,2 millió eurót adományozott, s a szlovén állam is úgy határozott, három év alatt 2,1 millió eurót szán a 
magyar nemzetiség gazdasági fejlődésének támogatására. 

Vecer.com: Za kaj je madžarska skupnost dobila dva milijona? 
2018. március 27. (online) 

 
A magyar miniszterelnök Szabadkára érkezett, ahol először Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnökével találkozott a VMSZ székházában. Orbán Viktor ezt követően Aleksandar Vučić szerb 
elnökkel a városi zsinagóga felújított épületének átadásán vett részt. A hírről a Novosti.rs is beszámolt. 

Tanjug.rs: Danas otvaranje prve rekonstruisane sinagoge od 1945. godine 
2018. március 26. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügymniszter teljes mértékben választási üzemmódba helyezte magát. Más 

tényezőkkel nehéz megmagyarázni a magyar diplomácia vezetőjének Ukrajnával szemben támasztott 
követeléseit, amelyekhez a Velencei Bizottság az ukrajnai oktatási törvényt illető döntésének „eredeti 
értelmezése” mellé párosult az ukrajnai haderő zászlóalja Beregszászban való elhelyezéséről szóló döntés 
iránti felháborodás is. Szeretnénk hinni, hogy az április 8-ra kitűzött magyarországi parlamenti választásokat 
követően az ottani csinovnyikok kijelentéseinek hangneme jobb irányba fog változni – írta a cikk szerzője. 

Unian.ua: Украинский интерес. Переназначенный Путин, распоясавшийся Сиярто и 
обнадеживающий Чапутович 
2018. március 24. (online) 

 
Az Adevărul Szijjártó Péter marosvásárhelyi látogatásából azt emelte ki, hogy a magyar 

külügyminiszter nem kételkedik Liviu Dragnea szavaiban. Hangsúlyozták, hogy Szijjártó a marosvásárhelyi 
római katolikus gimnázium ügyére kitérve leszögezte: a párbeszédben hisz, és nem az üzengetésben. Idézték 
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a tárcavezetőt: „látszik, hogy párbeszéddel sok dolgot el tudtunk rendezni. Persze kissé türelmetlenek 
vagyunk, de ez normális, az eredményeket, amelyeket elértünk, nem érhettük volna el párbeszéd nélkül. 
Fontos, hogy a két kormány között szoros kapcsolatok legyenek, és együtt haladjunk előre, remélem, hogy ez 
a katolikus iskola ügyében is így lesz”.   

Adevărul: Ministrul de Externe al Ungariei: Dragnea mi-a promis că situaţia liceului maghiar din Târgu-
Mureş se va rezolva. Ne încredem în vorbele lui 
2018. március 23., Radu Eremia (online) 

 
Ukrajna Beregszászon a 10 évvel ezelőtt elhagyott katonai bázis újjáélesztését akarja. Indítékaként 

Kijev „az orosz agresszióval szembeni ellenállást” nevezi meg. Mi köze van ehhez a Magyarországgal való 
határnak, nem egészen érthető. Budapest ellenzi a militarista terveket. Beregszász lakosságának felét etnikai 
magyarok képezik. A konfliktus miatt veszélybe került Kijev számos, európai találkozóban való részvétele. 

Izvesztija: Будапешт выступает против возрождения Киевом военного городка Берегово 
2018. március 22. (online) 

 
A magyarok régóta gátolják Ukrajna nemzetközi együttműködését, különösen a NATO-val. Szijjártó 

Péter soron lévő nyilatkozata az oktatási törvény módosításáról, illetve 2023-ig történő elhalasztásáról, 
valamint Ukrajna euroatlanti törekvéseinek megakadályozására vonatkozó ígérete nem más, mint zsarolás. A 
magyar fél zsarolási hadjáratot indított annak érdekében, hogy saját céljait kövesse Ukrajna kapcsán. Vagyis 
az oktatásról szóló törvény nyelvi cikkelye csak ürügy arra, hogy a magyarok megvalósítsák érdekeiket ukrán 
területen. Még arcátlanabbak voltak a magyar követelések arra vonatkozóan, hogy Ukrajna ne helyezzen 
katonai egységet abban a városban, ahol a magyarok kompaktan élnek. A magyarok úgy beszélnek, mintha 
ez a város Ukrajna által elfoglalt magyar terület lenne, mintha Budapestnek jogos indítéka lenne azt követelni 
Kijevtől, hogy mondjon le terveiről. Érthető lenne, ha Ukrajna követelt volna valami hasonlót Moszkvától a 
megszállt Krím vagy Donbász kapcsán. Magyarország esetében ez csak pusztán pimasz beavatkozás a 
belügyekbe. Mindent összevetve, Magyarország követelései tekintetében a legkevésbé józan gondolkozású 
szomszéd. Ukrajna területén más nemzetiségek is élnek, részükről azonban semmi hasonló nagyságrendű 
követelés nem hangzott el. Mindez arra enged következtetni, hogy Magyarország problémája nem az 
oktatási törvény nyelvi cikkelyében, de nem is az ukrán kormány régiók és etnikai kisebbségekhez való 
viszonyulásban rejlik, hanem Magyarország érdekeiben, amelyek ütköznek Ukrajna érdekeivel. Ha 
összehasonlítanánk Magyarországot és Lengyelországot, akkor a lengyel elit számára – a történelmi 
emlékezet terén tanúsított meglehetős agresszivitás ellenére – fontos Ukrajna integritása. A lengyelek 
megértik, hogy Ukrajna elválasztja Lengyelországot egy sokkal nagyobb ellenségtől. A magyaroknál némileg 
más a helyzet. Az országot megnyugtatja környezete, van lehetőségük dédelgetni eszméiket régi területeik 
visszaszerzéséről, és Ukrajna integritása számukra nem elsőrendű. Ennek eredményeként a modern világ 
ekkora félreértése, valamint a szélsőséges jobboldal és baloldal támogatottsága Európában, beleértve 
Magyarországot is, ahol jelentős az orosz befolyás (pénz, propaganda), és összefonódik a választási 
előnyökkel, és valamely területek visszaszerzésének történelmi álmodozása kihat Magyarország hivatalos 
hatalmának magatartására. Ukrajnának aktívabban kellene működnie a diplomácia vonalán, hogy mind 
Brüsszelben, mind más fővárosokban megértesse Budapest destruktív szerepét, hogy azt ne támogassák, 
illetve – és ez lehetne Ukrajna nagy győzelme –, hogy nyomást gyakoroljanak Magyarországra, hogy ne 
blokkolja tovább Ukrajna mozgási folyamatát az EU-hoz és a NATO-hoz. Tehát, Ukrajna nem pusztán 
elveszítette Magyarország támogatását, hanem még zsarolást is kapott. Ezért Ukrajnának nem kell 
lemondania meghozott belső döntéseiről, beleértve az oktatási törvény nyelvi cikkelyét. Ez nem lenne 
helyes, mert akkor bármelyik más államnak is lehetősége nyílna az ország belső döntéseinek befolyására. 
Ezen felül Ukrajnának együtt kellene működnie más országokkal annak érdekében, hogy Magyarországot 
elkülönítsék az EU és a NATO többi tagállamától. Ez lehetséges, mivel Magyarországgal szemben komoly 
követelések vannak a jogállamiság, demokratikus eljárások és hasonló kérdések terén. (Olekszandr Hara) 

Unian: Угорщина по відношенню до України керується імперським мисленням розділеної Австро-
Угорщини – МЗС 
2018. március 22. (online) 
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Magyarország nyilatkozatával az oktatási törvény kapcsán elérte a határvonalat, ha nem lépte 

egyenesen át azt – mondta Mariana Beca, Ukrajna külügyi szóvivője. A magyar kormány az oktatási törvény 
öt évre való felfüggesztését követeli Kijevtől. Budapest ettől tette függővé Ukrajnának nyújtott támogatását a 
NATO-val kapcsolatos ambíciói megvalósításához. Beca szerint Magyarország a politikai manipuláció 
eszközéhez folyamodott. Hozzátette, Ukrajna kész konstruktív párbeszédet folytatni Budapesttel.  

Do Rzeczy: Ukraina krytykuje Węgry. "Są bliskie przekroczenia czerwonej linii" 
2018. március 21., Kresy.pl (online) 

 
Az ukrán törekvés az Észak-Atlanti Szövetséggel való közeledésre magyar akadályba ütközik – írta 

Pravda. Budapest növeli a bírálatát és a fenyegetést Kijev irányába. Szijjártó Péter, a magyar diplomácia 
vezetője arra figyelmeztetett, hogy Magyarország blokkolni fog két jelentős találkozót is abban az esetben, 
ha Ukrajna nem módosítja vitatott jogi normáját. Arról az oktatási törvényről van szó, amely bevezeti a 
kötelező ukrán nyelvű oktatást, amivel Budapest szerint megsértenék a magyar nemzeti kisebbség jogait. 
„Magyarország nem támogatja az EU védelmi minisztereinek és Ukrajna találkozóját, sem a NATO-Ukrajna 
csúcstalálkozót” – jelentette ki Szijjártó. Porosenko a NATO-tagságért tett erőfeszítéseket külpolitikai 
prioritásnak tekinti. 

Pravda: Ukrajinská trať do NATO má prekážky 
2018. március 21., čap, Pravda (online) 

 
Az Evenimentul Zilei az MTI alapján ismertette Szijjártó Péter szavait, amelyek szerint Magyarország 

blokkolja Petro Porosenko részvételét a NATO nyári csúcstalálkozóján, ha Ukrajna addig nem áll el a 
kisebbségek számára hátrányos oktatási törvénytől. Ukrajna vonatkozásában Magyarországnak nincs más 
eszköze, mint Kijev nemzetközi, európai és euroatlanti törekvéseinek blokkolása – mondta a külügyminiszter. 
Ennek értelmében Magyarország nem támogatja az áprilisra tervezett EU-Ukrajna védelmi miniszteri 
találkozó, valamint a nyári időszakra tervezett NATO-Ukrajna csúcstalálkozó megtartását sem. Magyarország 
csak az említett követelmények és nemzetközi kötelezettségek betartása mellett támogatja azokat – közölte.  

Evenimentul Zilei: UNGARIA ameninţă UCRAINA că o va LOVI unde o DOARE mai tare 
2018. március 21., Andrei Visan (online) 

 
A Delo.si Ukrajnáról szóló cikkének szerzője megemlítette, jelenleg nincs olyan veszély, hogy 

Kárpátalján a krími forgatókönyv valósulhatna meg, ám az ottani magyarok önrendelkezésével kapcsolatos 
követelések egyre hangosabbak. Budapesten nagy felháborodást váltott ki az ukrán nyelvtörvény, ami a 
helyzet kiéleződéséhez vezetett. A kijevi kormány és nyugati újságírók arról beszélnek, hogy a magyar 
kormány viselkedésével Moszkva malmára hajtja a vizet. 

Delo.si: Blog pomagaj: Rusi so krivi za vse 
2018. március 21. (online) 

 
Vagyim Prisztajko, Ukrajna NATO-nagykövete elmondta, hogy az ukrán fél blokkolásáról szóló 

szomszédos fenyegetések ellenére Petro Porosenko elnök nem tervezi lemondani a NATO-csúcstalálkozóra, 
illetve az Ukrajna-NATO kétoldalú bizottság találkozójára tervezett látogatását. „Úgy gondolom, a választások 
előtt azt próbálják bizonyítani, hogy elmennek a végsőkig. Az Ukrajna-NATO bizottság találkozója – amely 
külügyi szinten kerül megrendezésre – valóban veszélyben lehet. Ami a csúcstalálkozót illeti, az elnök 
mindenképpen ellátogat Brüsszelbe, mivel az Ukrajna-NATO találkozón kívül más ülések is tervbe vannak 
véve, és ezekre az államfő már kapott meghívót” – magyarázta a nagykövet. A diplomata megjegyezte, 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter magatartása nem a magyarok iránti gondoskodás jele, hanem saját 
politikai osztalékának megszerzése a választások előtt. 

Kp.ua: Венгрия - не указ": Порошенко поедет на саммит НАТО, несмотря на протесты 
Будапешта  
2018. március 21. (online) 
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Szijjártó Péter az oktatási törvényre vonatkozó követelései, Magyarország Ukrajna euroatlanti 
törekvéseinek blokkolására irányuló fenyegetése az abszurditás szintjét súrolja. Vajon a cél Kárpátalja 
autonómiája? Budapest követeléseivel egyelőre nyelvi, hosszú távon pedig teljes autonómiát követel 
Ukrajnától a kárpátaljai magyar közösség számára. A helybeli ultrajobboldali, oroszokat támogató Jobbik párt 
– amely többször követelte, hogy ismerjék el Oroszország Krímre vonatkozó jogát – ősszel már kísérletet tett 
„a Kárpátaljai önrendelkezés” akció lebonyolítására. Keskeny Ernő magyar nagykövet szintén nyíltan beszélt 
Budapest erre vonatkozó terveiről: „Úgy véljük, semmi rossz nincs az autonómiában”. Pontosan ebben rejlik 
az Ukrajnával szembeni követelések valódi célja. Először is biztosítani kell, hogy a kárpátaljai magyarok ne 
tanulják az ukrán nyelvet, ami később alkalmat teremt arra, hogy autonómiát kapjon az egész régió, 
mondván, ott ukránok nem is élnek, csupán magyarok, így joguk van az autonómiához. „A nagykövet úr, 
sajnálatos módon, nem érti a világos, ismétlődő és nagyon is hivatalos magyarázatot, hogy Kárpátalján eleve 
nem lehet autonómia” – mondta Vaszilij Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes. Magyarországon április 8-
án országgyűlési választásokat tartanak, és a kormányon lévő Fidesz versenyre kelt a Jobbik párttal a 
diaszpóra voksaiért: melyik fogja közülük jobban megvédeni a kárpátaljai magyarokat a nem létező 
fenyegetettségtől. A miniszterelnök pedig, a Fidesz feje, Orbán Viktor hosszú ideje szimpatizál 
Oroszországgal, és minden lehetséges módon támogatja Ukrajnával szembeni politikáját. A magyar 
Külügyminisztérium feje, Szijjártó Péter – az ő teremtménye.  A választások előtt bizonyítják, hogy a 
„végsőkig elmennek”. Itt azonban nem csak a választásokról van szó. Magyarországon az utóbbi időben 
fokozódtak a korábban Magyarországhoz tartozó ukrán területek iránti revizionista hangulatok, és az ország 
„háborút” indított az Ukrajnában élő diaszpórájáért.  

Kp.ua: Чего добивается Венгрия от Украины 
2018. március 21. (online) 

 
A Külügyminisztériumban úgy vélik, Magyarország az Ausztria-Magyarország birodalmi 

gondolkodástól vezérelve viszonyul Ukrajnához. Olena Zerkal külügyminiszter-helyettes szerint Magyarország 
álláspontja nemcsak az áprilisban tartandó parlamenti választásoktól függ, hanem abba belejátszik 
kapcsolatuk az EU-val, illetve a migrációs politika is részét képezi. Az ENSZ-ben is a migráció kérdéséről szóló 
keretmegállapodás kidolgozásánál olyan álláspontra helyezkedtek, amely teljesen eltér az EU-tól. Ukrajnának 
ezekhez semmi köze sincs. De Budapest most így pozícionálja magát, és ezzel semmit nem lehet tenni. Amíg 
az Orbán-kormány van hatalmon, azzal kell dolgoznunk, ami van – fejtette ki a diplomata. Véleménye szerint 
az EU-nak sok fejfájást okoznak a magyarok, akárcsak a lengyelek, és őket ez aggasztja, mert új államokról 
van szó, amelyeknek meg kell teremteniük a jogállamiság összes alapvető funkcióját, ami nem teljesen 
aszerint zajlik, ahogyan tervezték. Magyarország Ukrajna iránti álláspontjának egyik oka az 1920 júniusában 
köttetett trianoni egyezményben keresendő, amely az Osztrák-Magyar Monarchia felosztására vonatkozott. 
Többek között Magyarország bejelentette, hogy nemsokára 100 éve annak, hogy megkötötték az 
egyezményt. „Mindez birodalmi gondolkodásra vall... Hogyan osztották fel a szerződés feltételei szerint, 
mennyi terület maradt Magyarországnak, és hol maradtak magyarok...” – mondta Zerkal. Ugyanakkor 
Magyarország Romániával és Szlovákiával szemben is követeléseket támaszt. Szlovákiával még rosszabb a 
helyzet, mivel neki ott is az autonómia kell, és a magyar nyelvű képzés. Az ukrán politikus szerint Kárpátalján 
sikerre kellene vinni a decentralizációt, hogy megvalósulhasson a közösségek egyesülése, és azok átvehessék 
az önkormányzati funkcióit. A decentralizációt követően a magyar közösség többé nem lesz képes minden 
ügyet önállóan intézni. „A magyar közösségnek kommunikálnia kell majd az ukránokkal, és ez már másfajta 
társadalmat eredményez. Integrálódniuk kell más közösségekbe, és ez majd oldja a feszültségeket” – fejtette 
ki véleményét Zerkal. 

Unian: Претензії Угорщини до України — шантаж і нахабне втручання в українські справи 
ОЛЕКСАНДР ХАРА 
2018. március 21. (online) 

 
A Magyarország és Ukrajna közötti kapcsolatok, amelyek kiéleződtek az oktatási törvény elfogadását 

követően, a konfrontáció új szakaszába léptek. Budapest erős elégedetlenségét váltotta ki Ukrajna azon 
terve, hogy helyreállítsa katonai bázisát a kárpátaljai Beregszászon. A konfliktus miatt meghiúsulhatnak az 
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EU-Ukrajna és a NATO-Ukrajna találkozók. Közben Kijevnek nem áll szándékában engedményeket tenni: 
ahogy Petro Porosenko adminisztrációjában elmondták a Kommerszantnak, „nem Magyarország dolga 
megvitatni, hogy hova kellene Ukrajna fegyveres erőit telepítenie.” A katonai tábort, amelynek 
rekonstrukciós tervei új konfliktust okoztak Ukrajna és Magyarország között, több mint tíz évvel ezelőtt 
elhagyták. 2006-ban közel 17 hektárnyi terület került át Beregszász város kommunális tulajdonába. Most ezt 
a földet kérik, hogy adják vissza Ukrajna Védelmi Minisztériuma alá. Jelenleg a bázis tönkrement épületekből 
áll, de 2019-re tervezik újjáépítésüket, és ott mintegy 800 katonát helyeznek el. A kérdést már megvitatták a 
Beregszászi Városi Tanács ülésén. Az ülésen részt vevő katonák „az orosz agresszió fenyegetettségéről” 
beszéltek, ami miatt „az ország felső vezetése amellett döntött, hogy a fegyveres erőit az ország különböző 
részein helyezi el”. A városi képviselők nem hoztak végső döntést, különösen annak köszönhetően, hogy a 
városi tanács 26 küldöttéből 12-en a magyar frakció tagjai. A magyar hatóságok pedig a lehető 
legegyértelműbb módon már kifejezték álláspontjukat. „A mi feladatunk az ország integritásának biztosítása 
– mondta az újságnak Petro Porosenko pártjának magát megnevezni nem kívánó tagja. – Ezt biztosítják a 
fegyveres erők a határrégiókban, és ez teljesen logikus.” Ugyanakkor hozzátette: „nem dolga 
Magyarországnak, hogy megvitassa, hol helyezze el Ukrajna fegyveres erőinket, annál is inkább, hogy 
korábban már volt ott (Beregszászban) bázisuk. Ez a felháborodás csak pozíciónk helyességét mutatja. Nem 
engedhetjük meg Ukrajna feldarabolását. És ha a magyaroknak szándékukban áll, hogy Beregszászot ukrajnai 
védbástyájukká tegyék, és felhasználják azt, hogy e régiókban kezdték elfelejteni az ukrán nyelvet, akkor 
visszahozzuk őket jogszabályilag is az ukrán mezőbe” – tette hozzá. Alexej Szemenij, a Kijevi Globális 
Transzinformációk Intézetének igazgatója szerint Magyarország az egyetlen olyan ország, amely annyira 
fájdalmasan fogadja az oktatásról szóló új törvényt egészében és a diaszpórája kérdését Ukrajnában. A 
magyar fél úgy döntött, hogy beveszi az ukrán kérdést a hazai politikai napirendjébe. A lengyelek már 
visszaléptek, a többi nyugati szomszéd is megoldotta a kérdést munkamegbeszélés útján. Figyelembe véve a 
kijelentések hangnemét és irányultságát Kijev „egyszerűen figyelmen kívül fogja hagyni Budapest kritikai 
retorikáját. Naiv az a számítás, hogy Ukrajna megváltoztatja álláspontját. A magyarok ezt nem értik túl jól. 
Abból sem lesz tragédia, ha felhasználják a vétójogukat. Ukrajna elnöke úgyis találkozik a partnerekkel, csak 
más formátumban” – figyelmeztetett Szemenij. 

Kommerszant: Конфликт Киева и Будапешта переходит в базовую фазу 
2018. március 21. (online) 

 
Frederick Studemann a Financial Times oldalán közölt véleménycikkében állította, hogy a magyar 

választási kampányban gyakran hivatkoznak a múltra. „Hetekkel az általános választások előtt Magyarország 
miniszterelnöke megfogalmazta a viharos múlt mai jelentőségét” – állapította meg Studemann, utalva Orbán 
Viktor kormányfő ünnepi beszédére. A kormányfő beszédében kijelentette, hogy a korábbi generációk is 
fellázadtak az oszmán, a Habsburg és a szovjet elnyomók ellen, ma már pedig új egzisztenciális 
fenyegetésekkel kell szembenézni – legyen az Brüsszel, a bevándorlók vagy Soros György. Hozzátette, hogy 
azok az országok, amelyek nem tesznek semmit, elvesznek. Orbán üzenetét kedvezően fogadták a Parlament 
előtt összegyűlt tízezrek, de ez a cikk szerint várható volt. Studemann hozzátette, hogy sokakat a Fidesz 
vidéki erősségeiből buszoztattak fel. A szerző szerint a trianoni trauma egy évszázaddal később is tapintható, 
és egy olyan sérelem, amelyet Orbán igyekszik kezelni, és egyben kihasználni azáltal, hogy állampolgárságot 
ad az egykori területek magyarjainak, melynek része a választójog is. Studemann cikkében beszámolt 
magyarországi barátai panaszairól, melyek érintették többek közt a Közép-európai Egyetem ügyét, és a 
nagyfokú elvándorlást is.  

Financial Times: History hangs heavily over Hungary 
2018. március 20., Frederick Studemann (online) 

 
Az egyre mélyülő ukrán-magyar konfliktus Ukrajna európai integrációját veszélyezteti. Az elmúlt 

héten újra aktuálissá vált a fél éve az iskolai oktatásban használt nyelv miatt kirobbant vita. Március 16-a és 
18-a között Kárpátalja az 1939-es ukrán-magyar harcokról emlékezett meg. Hennagyij Moszkal, a régió 
kormányzója az ünnepségek idejére készenléti rendőrséget állítatott fel a jobboldali szervezetek lehetséges 
aktivitása miatt. Budapest felszólította a magyar lakosokat, hogy kerüljék a Kárpátaljába történő utazást, mire 



Különgyűjtés a nemzetközi média megjelenésekből - 2018.03.29.  7 

 

 
  

az ukrán kormány közölte, hogy a helyi közbiztonsággal nincsen gond. A március 16-ára virradó éjszakán 
azonban ismeretlen tettesek kilenc magyar rendszámmal rendelkező gépjármű ablakát törték be. Szijjártó 
Péter aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ukrán hadsereg egy zászlóaljnyi katonát – 800-1000 főt – kíván 
áttelepíteni keletről Beregszászra, ahol a legnagyobb a magyarság aránya. A magyar külgazdasági és 
külügyminiszter közölte, mindent megtesz majd annak érdekében, hogy megakadályozza az Európai Unió 
védelmi minisztereinek és Ukrajnának áprilisban esedékes csúcstalálkozóját. Az ukrán diplomácia szerint 
Budapest – megkerülve az uniós szankciókat – nem mond le az Oroszországgal történő katonai 
együttműködésről.  

Rzeczpospolita: Zakarpacie: Budapeszt blokuje, Kijów się skarży 
2018. március 20., Andrzej Łomanowski (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter megígérte, hogy blokkolja Petro Porosenko elnök részvételét 

a 2018 júliusában, Brüsszelben tartandó NATO-csúcson. A miniszter elmondta, Magyarország továbbá nem 
támogatja az áprilisban megrendezésre kerülő uniós és ukrán védelmi miniszterek találkozóját. Ami Ukrajnát 
illeti, Magyarországnak nincs más eszköze, mint hogy blokkolja Ukrajna nemzetközi, európai és euroatlanti 
törekvéseit, közölte Szijjártó. Magyarország kész támogatni az említett találkozókat, amennyiben Ukrajna 
garantálja, hogy az oktatási törvény 2023-ig nem lép hatályba, illetve kézzelfogható módosításokat visz 
benne véghez. Ukrajnának biztosítania kell, hogy a kisebbségek jogait súlyosan sértő törvény semmilyen 
formában nem lesz végrehajtva, illetve ezen időszak alatt Kijev megtartja a szükséges konzultációkat a 
magyar kisebbséggel, valamint végrehajtja a tárgyalásokon elfogadott megállapodásokat, mondta a 
külügyminiszter. Szijjártó továbbá a megállapodások végrehajtására vonatkozó jogi garanciákat követeli 
Ukrajnától, mivel „néhány szóbeli ígéret ellenére minden éppen az ellenkező irányban halad”. A diplomata 
szerint Magyarország és az EU elvárja Kijevtől, hogy hajtsa végre a Velencei Bizottság ajánlásait, a nemzeti 
kisebbségekkel folytatott konzultációkat és a meglévő kisebbségi jogok tilalmának eltörlését. A cikket hasonló 
tartalommal a Kp.ua is közölte. 

Day.kyiv.ua: Сійярто пообіцяв заблокувати саміт Україна-НАТО через закон про освіту 
2018. március 20. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna 

Védelmi Minisztériuma vissza kívánja állítani katonai egységét Beregszászban. Ukrajna 800-1000 főig terjedő 
egységet küldene a városba, ahol a legtöbb magyar lakik. A miniszter szerint a legnagyobb aggodalmat az 
váltja ki, hogy az ukrán Védelmi Minisztérium azzal magyarázta döntését, hogy a magyarok fenyegetettséget 
jelentenek Ukrajna területi integritása tekintetében. Ez azt jelenti, hogy Kijev úgy tekint a magyar kisebbségre, 
mint zavaró tényezőre, és ezt az állítást Magyarország a leghatározottabb módon elutasítja, szögezte le 
Szijjártó. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy Magyarország – Lengyelország és Szlovákia mellett – az 
egyike azon országoknak, amelyek gázt szállítanak Ukrajnának az orosz Gazprom és ukrán Naftogaz között 
kirobbant vita óta. 

Kp.ua: Венгрию возмутили планы Украины по размещению военных в Берегово  
2018. március 20. (online) 

 
Ukrajna Külügyminisztériuma Magyarország nyilatkozatára válaszolva a beregszászi ukrán katonák 

elhelyezéséről hangsúlyozta, hogy Ukrajna szuverén joga és ügye a katonák elhelyezése saját területén. 
Marianna Beca külügyi szóvivő kifejtette, természetesen aggodalomra adnak okot a Kárpátalján történt 
provokációk, amelyek száma minden héttel tovább növekszik, és erre nem volt példa közel 16 éve. Mindezen 
okokból kerülni kellene a provokációkat. De a magyar fél kijelentései kétségtelenül Oroszország kezére 
játszanak, emelte ki Beca. 

Unian.ua: МЗС: розміщення військових на Закарпатті є внутрішньою справою України 
2018. március 20. (online) 

 
Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes Twitter-oldalán kifejtette, a magyar Honvédelmi 

Minisztérium az EU és a NATO oroszellenes szankcióinak kikerülésével működik együtt Oroszországgal a 
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katonai-technikai ágazatban. „Jó példa erre a katonai helikopterek javítására és vásárlására vonatkozó 
szerződések, állítja a diplomata. A miniszterhelyettes úgy véli, a magyar kormány kijelentéseivel Oroszország 
kezére játszik. Bodnar továbbá válaszolt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentésére az ukrán oktatási 
törvénnyel kapcsolatban: „Magyarország manipulál, ugyanis az ukrán kormány már elfogadta azt a 
törvényjavaslatot, amely meghosszabbítja az átmeneti időszakot 2023-ig; a Velencei Bizottság rámutatott, 
hol és mit kell tökéletesítenie. Sajnálatos, hogy a szavazatok begyűjtésének vágya a választásokon 
visszaszorítja a józan logikát a kétoldalú kapcsolatokban”. A cikket hasonló tartalommal a Kp.ua és a 
Day.kyiv.ua is megjelentette.  

Zn.ua: Венгрия в обход санкций сотрудничает с Россией в военно-технической сфере - Боднар 
2018. március 20. (online) 

 
A Külügyminisztérium sajtószolgálata korábban azt mondta, Budapestnek az a szándéka, hogy 

blokkolja Ukrajna részvételét az EU védelmi minisztereinek áprilisban tartandó találkozóján, illetve az 
Ukrajna-NATO csúcstalálkozót Petro Porosenko elnök részvételével júliusban. A minisztériumban 
megjegyezték, Magyarország nem fogja engedélyezni e rendezvények lebonyolítását, amíg Ukrajna fel nem 
függeszti az oktatásról szóló törvényt, mely jelentősen csökkenti a kisebbségi nyelvek oktatásának 
lehetőségét. „Ez egy tudatos politikai manipuláció és a valóság nyílt ferdítése” – mondta Marianna Beca, az 
ukrán külügyminisztérium hivatalos képviselője a 112 Ukrajna TV-csatorna élő adásában. „Nem hiszem, hogy 
Magyarország blokkolhatná a NATO döntéseit. Ezek nem kétoldalú kapcsolatok” – közölte. A külügyi szóvivő 
úgy véli, hogy ez a retorika a Magyarországon belüli választási kampánnyal függ össze. Ezzel együtt Beca 
megjegyezte, hogy Ukrajna nyitott a Magyarországgal való párbeszédre. 

Ria-Novosztyi: В Киеве считают, что Венгрия не сможет заблокировать саммит "Украина-
НАТО" 
2018. március 20. (online) 

 
Magyarország felháborodott az ukrán hadsereg kárpátaljai telepítésén. A Szputnik rádió adásában 

Vagyim Truhacsev szakértő kifejtette véleményét arról, Kijev miért akarja visszaállítani a katonai egységet a 
kárpátaljai Beregszászon.  Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bírálta az ukrán védelmi minisztérium erre 
vonatkozó tervét. Mintegy 800 fős zászlóaljról van szó. A diplomata szerint aggodalomra ad okot, hogy az 
ukrán minisztérium a területi integritás megőrzésének szükségességével magyarázza e lépést. Ez azt jelenti, 
hogy úgy vélik, a magyar nemzeti közösség fenyegetést jelent Kijev számára, ami felháborító, és ezért 
Magyarország kategorikusan tiltakozik – mondta Szijjártó. Korábban Kárpátalja fővárosában, Ungváron, 
ismeretlenek kétszer felgyújtották a KMKSZ épületét. Budapest válaszul az EBESZ megfigyelőinek kiküldésére 
szólított fel. Az országok közötti kapcsolatokban a feszültségek az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos 
megbeszélések alapján merültek fel, amely többek között nagymértékben csökkentette a más nyelveken való 
tanulás lehetőségét. Korábban Szíjjártó Peter bejelentette, hogy Budapest kezdeményezi az Ukrajna és az EU 
közötti társulási megállapodás felülvizsgálatát. Truchacsev szerint „megpróbálják megfélemlíteni a helyi 
magyar lakosságot, és a zászlóalj segítségével csökkenteni a szeparatista hangulatokat. Azért, hogy 
Beregszász és a szomszédos járások magyarsága ne is gondoljon a kiválásra Ukrajna kötelékéből, vagy ne 
tegye szóvá a területi önállóságot, illetve ne tiltakozzon az oktatásról szóló törvény ellen, amely megfosztja 
attól a lehetőségtől, hogy gyermekeit anyanyelvükön taníttassa. Ami Magyarországot illeti, nyilvánvalóan az 
EU-n, a NATO-n, az EBESZ-en, az Európa Tanácson keresztül lép majd fel, minden olyan szervezeten 
keresztül, amelynek tagja, blokkolva az ukrán kapcsolatok, az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási 
szerződés bizonyos pontjait, közös aktusait, dokumentumait. Elképzelhető továbbá, hogy Magyarország 
titkosszolgálata révén minden lehetséges módon segíti majd a nemzetbelieket, többek között önvédelmi 
fegyverek átjuttatása által” – mondta Truchacsev. 

Ria-Novosztyi: Эксперт предположил, зачем Киеву понадобилась военная часть в Закарпатье 
2018. március 20. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kritikával illette az ukrán Védelmi Minisztérium tervét az 

ukrán 800-1000 főig terjedő katonai egység elhelyezéséről Beregszászban. A miniszter komoly aggodalmát 
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váltotta ki az, hogy Kijev döntését a területi integritás védelmével magyarázza. Ez azt jelenti, hogy Kijev úgy 
tekint a magyar kisebbségre, mint zavaró tényezőre, és azt az állítást Magyarország a leghatározottabb 
módon elutasítja, szögezte le Szijjártó.  

Izvesztyija: Венгрию возмутили планы Киева разместить военных в Закарпатье 
2018. március 20. (online) 

 
Magyarország blokkolja Ukrajna elnökének, Petro Porosenkonak részvételét a NATO-csúcson, 

amennyiben Kijev nem mond le a botrányos oktatási törvényről, amely sérti a nemzeti kisebbségek jogait, 
jelentette ki Szijjártó Péter, a magyar Külügyminisztérium vezetője. Megjegyezte, Budapestnek nincs más 
eszköze, mint Kijev nemzetközi, európai és euroatlanti törekvéseinek blokkolása. Ennek megfelelően 
Budapest nem támogatja a soron következő áprilisi EU-Ukrajna találkozót, valamint a NATO-Ukrajna csúcsot, 
közölte Szijjártó. Magyarország csak abban az esetben fogja támogatni az említett üléseket, ha Ukrajna 
teljesíti a feltételeket és nemzetközi kötelezettségeit, magyarázta a külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy 
Ukrajnának garantálni kell, hogy a törvény, amely súlyosan sérti a kisebbségi jogokat, 2023-ig semmiképpen 
ne lépjen hatályba. 

Izvesztyija: Венгрия пригрозила заблокировать участие Порошенко в саммите НАТО 
2018. március 20. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter ellenzi az ukrán katonai egység elhelyezését Kárpátalján. A 

miniszter erről Brüsszelben nyilatkozott az újságíróknak az Európai Tanácsban való részvétele keretében. 
Elmondta, hogy az európai miniszterek találkozóján aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna 
800-1000 főig terjedő egységet küldene Beregszász városába, ahol a legtöbb magyar lakik. A miniszter szerint 
a legnagyobb aggodalmat az váltja ki, hogy az ukrán védelmi minisztérium azzal magyarázta döntését, hogy a 
magyarok fenyegetettséget jelentenek Ukrajna területi integritása számára. Ez azt jelenti, hogy Kijev úgy 
tekint a magyar kisebbségre, mint zavaró tényezőre, és azt az állítást Magyarország a leghatározottabb 
módon elutasítja, szögezte le Szijjártó. A cikket hasonló tartalommal a Zn.ua is megjelentette. 

Unian: Угорщина виступає проти розміщення в Берегово батальйону українських військових  
2018. március 20. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bírálta az ukrán védelmi minisztérium azon tervét, hogy 

helyreállítsa a katonai egységet a kárpátaljai Beregszászon. A diplomata szerint aggodalomra ad okot, hogy a 
minisztérium a területi integritás megőrzésének szükségességével magyarázza e lépést. Ez azt jelenti, hogy 
úgy vélik, a magyar nemzeti közösség fenyegető Kijev számára, ami felháborító, és ezért Magyarország 
kategorikusan tiltakozik – mondta Szijjártó. Korábban Kárpátalja fővárosában, Ungváron ismeretlenek kétszer 
felgyújtották a KMKSZ épületét. Budapest válaszul az EBESZ megfigyelőinek bevezetésére szólított fel. Az 
országok közötti kapcsolatokban a feszültségek az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos megbeszélések 
alapján merültek fel, amely többek között nagymértékben csökkentette a más nyelveken való tanulás 
lehetőségét. Korábban Szíjjártó Peter bejelentette, hogy Budapest kezdeményezi az Ukrajna és az EU közötti 
társulási megállapodás felülvizsgálatát. A cikket hasonló tartalommal a Rg.ru is közölte. 

Ria-Novosztyi: Венгрия возмутилась размещением украинских военных в Закарпатье 
2018. március 20.(online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter a NATO központjában tett munkalátogatása keretében azt 

nyilatkozta, hogy Szijjártó Péter magyar kollégája nem tett említést az EBESZ-misszió kárpátaljai küldetéséről. 
Az ukrán külügyminiszter kifejtette, nem is érti, honnan indult el ez a hullám, ugyanis az állandó misszióra 
nem is lehet, és nincs is szükség. Véleménye szerint, leginkább Oroszország komolyabb provokációitól kell ott 
tartani, amelynek valóban nagy az esélye. Klimkin hangsúlyozta, pontosan emiatt kérte fel Arszen Avakov 
belügyminisztert és Vaszil Hricakot, a Biztonsági Szolgálat vezetőjét arra, hogy növeljék jelenlétüket az orosz 
provokációk ellensúlyozására. Minden más spekuláció, tette hozzá a külügyminiszter. Klimkin és Szijjártó 
találkozójára az Ukrajna Barátai csoport ülésének keretén belül került sor az uniós tagállamok 
külügyminiszterei részvételével. Az ukrán miniszter szerint Szijjártó a legutóbbi kárpátaljai provokációkról 
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érdeklődött. Klimkin örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy válaszát a többi miniszter is hallotta, vagyis, 
hogy a provokációkat az orosz FSZB szervezte, az egyik esetben lengyel radikálisokat felhasználva, a másikban 
a Dnyeszteren-túli embereit. Mindemellett a külügyminiszter nem úgy látja, hogy Magyarország – blokkolva a 
NATO-Ukrajna bizottság ülését – valóban megzavarná Kijev és a NATO együttműködését sem a reformok 
támogatása, sem a különféle projektek terén. Mindez inkább politikai manipuláció a hivatalos találkozók 
blokkolására, ami Klimkin szerint sajnálatos, de Kijev a blokkolás feloldásán dolgozik partnereivel. A 
diplomata ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy e blokkolás nemcsak a magyar belpolitikával, hanem sok más 
tényezővel is összefügg. Azonban Ukrajna állásfoglalása – amelyet a Külügyminisztérium feje Jens 
Stoltenberg NATO-főtitkárral is megosztott –, hogy segítse a magyar származású polgárokat, illetve minimális 
nyelvtudást biztosítson számukra, illetve annak az országnak ismeretét, amelyben élnek. Stoltenberg 
megértését fejezte ki a helyzettel kapcsolatban: „Megértem, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának 
és az államnyelv ismeretének egyensúlyba kell kerülnie. Ezt támogatni is fogom, ezért álláspontunk teljesen 
érthető.” 

Unian: Клімкін про зустріч з угорським колегою: він "навіть не торкався" питання місії ОБСЄ на 
Закарпатті  
2018. március 19. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentette, országa azt követeli Ukrajnától, módosítsa az 

oktatásról szóló törvényt, illetve halassza el 2023-ig annak megvalósítását, különben Budapest blokkolja az 
Ukrajna számára fontos, NATO-val tartott üléseit. „Ami Ukrajnát illeti, Magyarországnak nincs más eszköze, 
mint, hogy blokkolja Ukrajna nemzetközi, európai és euro-atlanti törekvéseit. Ennek megfelelően 
Magyarország nem támogatja az EU-Ukrajna védelmi minisztereinek áprilisra tervezett ülését, illetve a nyárra 
tervezett NATO-Ukrajna csúcstalálkozót” – közölte Szijjártó. Megjegyezte, Magyarország csakis akkor fogja 
támogatni ezeket a találkozókat, ha Ukrajna betartja a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség jogai 
teljesítéséhez szükséges nemzetközi kötelezettségeit és feltételeit. Az Európai Bizottság minisztertanácsának 
ülésén magyar külügyminiszter arra kérte az európai minisztereket, hogy ne álljanak félre, amikor, 
meggyőződése szerint Ukrajna megsérti a nemzetközi jogot. Végül Szijjártó felszólította az európai 
minisztereket, hogy „tegyék világossá, hogy a nemzetközi jog tiszteletben tartása az európai integráció felé 
vezető előrehaladás és támogatás előfeltétele. Az a tény, hogy Ukrajna geopolitikailag fontos pozíciót tölt be, 
nem jelenti azt, hogy mentesül a nemzetközi jog tiszteletben tartásától, vagy a területén élő kisebbségek 
védelmének kötelezettsége alól” – jegyezte meg a miniszter. 

Unian: Угорщина вимагає від України внести зміни до закону про освіту і погрожує блокувати 
зустрічі на рівні ЄС та НАТО  
2018. március 19. (online) 

 
Pavlo Klimkin külügyminiszter felszólította Arszen Avakov belügyminisztert és Vaszil Hricakot, a 

Biztonsági Szolgálat vezetőjét, kísérjék figyelemmel a kárpátaljai helyzetet, tekintettel az orosz különleges 
szolgálatok a magyar közösségre irányuló legutóbbi provokációira. A diplomata úgy véli, hogy a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség ellen elkövetett első támadás a lengyel jobboldali radikálisok kezén szárad, akik 
az orosz különleges szolgálatok utasítására léptek. A második esetben a terrorista támadás szervezője a 
Dnyeszter-vidékről származott, ahol az FSZB uralkodik, és oda is távozott, mondta Klimkin. A külügyminiszter 
ezért fordult a belügyminiszterhez, illetve a Biztonsági Szolgálat vezetőjéhez, hogy közösen kövessék 
figyelemmel a helyzetet, mert Oroszország azon igyekszik, hogy Ukrajnát összeveszítse Magyarországgal, 
valamint más országokkal, mint például Lengyelországgal. Ukrajna ezt nem engedheti meg. Klimkin 
hangsúlyozta, hogy Ukrajnának gondoskodnia kell a kárpátaljai magyar közösségről, s ezt a jövőben is 
megteszi. A diplomata kitért a kárpátaljai helyzetre vonatkozó magyar nyilatkozatokra is. „Természetesen az 
a forma és tartalom, ahogyan időnként a magyar kollégáink megnyilvánulnak, először is, nem felelnek meg a 
valóságnak, másodsorban, ezek teljesen más kontextusú érzelmek” – közölte Klimkin. A Külügyminisztérium 
vezetője kommentálta a magyar fél kijelentéseit arról, hogy Kárpátaljára állítólagosan teljes körű EBESZ-
missziót küldtek. „Elegendő, ha Kárpátaljára látogatunk, hogy meggyőződjünk arról, ott nincs állandó EBESZ-
misszió. Ahhoz, hogy egy ilyen mérvű missziót elhelyezzenek, meg kellene változtatni annak mandátumát. A 
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megbízást konszenzussal hagyják jóvá. Nélkülünk és barátaink nélkül egy ilyen misszióhoz semmilyen 
megbízatás sem adható” – mondta Klimkin. A külügyminiszter értetlenségét fejezte ki, miért is lenne szükség 
a misszióra Kárpátalján, mivel az legfeljebb az FSZB provokációnak leküzdése céljából jöhetne szóba. Klimkin 
emlékeztetett arra, hogy Ukrajna már otthont adott az EBESZ külön megfigyelő missziójának, amelynek 
megbízatása egész Ukrajna területére kiterjed, ezért Kárpátalján is végezhet megfigyelést. Az állandó 
jelenlétükre ugyanakkor nincs szükség, mivel korábban az EBESZ intenzív figyelemmel kísérte az Ungváron 
kialakult helyzetet, és általában nyugodtak minősítette azt, biztosított a külügyminiszter. 

Unian: Клімкін попросив МВД та СБУ стежити за ситуацією на Закарпатті через російські 
провокації  
2018. március 16. (online) 

 
A Szputnyik rádióban Leonyid Szavin politológus kifejtette, érthető a magyarok nyugtalansága az 

ukrajnai eseményekkel kapcsolatban. Véleménye szerint Magyarországnak jogában áll különböző kérdések 
feszegetése Kárpátalján, mivel a régióban sok magyar nemzetiségű lakos él. Természetes, hogy az állam 
aggodalmát fejezi ki külföldi honfitársai védelme miatt. Az Ukrajnában zajló folyamatok nemcsak a magyarok, 
hanem a románok és más államok képviselőiben is aggodalmat keltenek, hiszen az országban több mint 100 
etnikum él. Klimkin valószínűleg ezt elfelejti. Amennyiben az ukrán fél nem kívánja betartani azon 
követelményeket, amelyek az EU-val kötött megállapodásban vannak meghatározva, Szavin úgy véli, Kijevnek 
keményebb fellépésre kell számítania nemcsak Budapest, hanem Brüsszel részéről is. Ami Klimkin 
nyilatkozatát érinti a „vörös vonalról”, a politológus szerint Kijev aligha tud intézkedéseket hozni 
Magyarországgal szemben. Ellenkező esetben Ukrajna csak saját magának ártana, ahogyan kárt okozott az 
orosz állampolgárok ellen hozott megkülönböztető intézkedésekkel is. Ezen kívül, Lengyelország számos 
intézkedést hozott a „banderizáció” törvény kapcsán. Ukrajna pedig végül kapott egy olyan partnert és 
szövetségest, amely elégedetlen azzal, ami ott folyik. Most pedig ilyen elégedetlen szomszéddá válik 
Magyarország is, sőt, talán Szlovákia is. Mindez a jelenlegi ukrán politika elégtelenségéről árulkodik, szögezte 
le az orosz politológus. 

Ria-Novosztyi: Мнение: "недовольных соседей" у Украины становится все больше 
2018. március 16. (online) 

 
Pavel Klimkin külügyminiszter arra kérte Arszen Avakov belügyminisztert és Vaszil Hricakot, a 

Biztonsági Szolgálat vezetőjét, kövessék figyelemmel a kárpátaljai térség helyzetét a kárpátaljai magyarok 
irodájának felgyújtása miatt. Ukrajna Katasztrófavédelmi Minisztériuma február 27-én jelentette be, hogy a 
kárpátaljai magyarok Ungváron működő hivatalában tűz keletkezett, emberáldozatot azonban nem követelt. 
A rendőrség szándékosan elkövetett rongálás és vagyoni kár okozása alapján indított eljárást, amelynek 
büntetése egy évig terjedő szabadságvesztés. Február 1-jén ismeretlen elkövetők már megkísérelték az 
épület felgyújtását. Klimkin kifejtette, Ukrajna köteles gondoskodni a kárpátaljai magyar közösségről. 

Ria-Novosztyi: Климкин попросил глав МВД и СБУ следить за ситуацией в Закарпатье 
2018. március 16. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter „szándékos manipulációnak” és a „valóság kiforgatásának” 

nevezte Budapest Kárpátaljára vonatkozó kijelentéseit, idézi a TASZSZ a külügyminiszter szavait a BBC News 
Ukraine-re hivatkozva. „Úgy vélem, hogy a magyar fél kijelentései tartalmilag, vagy, ha úgy tetszik, formailag 
és hangulatilag súrolják a vörös vonalat. Elvileg ugyanis a partnerekkel így nem beszélnek” – mondta a 
diplomata az interjúban. 

Rosszijszkaja Gazeta: Глава МИД Украины обвинил венгров в "перекручивании реальности" 
2018. március 16. (online) 

 
Budapest megengedhetetlennek tartja a magyar rendszámú autók ellen intézett támadást, ami 

Kárpátalja beregszászi régiójában történt, jelentette ki Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és 
Potápi János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. „Az akció nyilvánvaló provokáció a kárpátaljai magyarokkal 
szemben, és az elmúlt hetekben történt magyarellenes megnyilvánulások részét képezi” – idézte a TASZSZ a 
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magyar kormány sajtószolgálatát, ahol azt is elmondták, hogy „határozott fellépésre számítanak Ukrajna 
részéről a hasonló esetek megelőzésére és a kárpátaljai magyarok biztonságának garantálására”. Számos 
magyar rendszámú autót rongáltak meg Beregszászban, miközben a mellettük parkoló, ukrán rendszámú 
autókat érintetlenül hagyták. Emberi sérülés nem történt. A bűncselekmények az ún. Kárpát-Ukrajna 
kikiáltása évfordulójának ünnepét követően történtek. A helyi nacionalisták 1939-ben kiáltották ki Kárpát-
Ukrajna létrehozását, melyet a magyar fegyveres erők három nappal később történő bevonulásával meg is 
szüntettek. 

Rosszijszkaja Gazeta: Будапешт заявил о "проявлении антивенгерских настроений" на Украине 
2018. március 16. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter a BBC Ukrajnának adott interjújában bejelentette, hogy 

Magyarország kijelentései tartalmát illetően szorosan megközelítették a piros vonalat. „Elvileg a partnerekkel 
így nem beszélnek. Az, amit most Magyarország tesz – egy tudatos politikai manipuláció és a valóság nyílt 
torzítása” – fogalmazott az ukrán külügyér. A diplomata hozzátette, hogy nevetségesek a magyar konzulátus 
kijelentései, melyek szerint veszélyesek lennének az utazások Kárpátaljára. „Milyen EBESZ-misszió 
Kárpátalján? Mi veszélyes ott? Nevetséges, amikor a magyar konzulátus azt állítja, hogy veszélyes 
Kárpátaljára utazni. A magyar szövetség épülete elleni második támadást az FSZB szervezte. Az elkövető 
csoport a Dnyeszter mellékéről érkezett és oda is távozott. És én nem zárom ki, hogy Oroszország 
megpróbálkozik még valamit megtenni. Akkor milyen misszióra van nekünk szükségünk? Az FSZB ellen küzdő 
misszió? És mi köze mindehhez az EBESZ-nek?” – összegezte a miniszter. 

Zn.ua: Венгерская сторона вплотную приблизилась к красной линии – Климкин 
2018. március 16., (online) 

 
Az Ukrajna és Magyarország közötti feszültség csak növekszik, a különböző provokációk csak olajat 

öntenek a tűzre: március 15-én éjszaka Kárpát-Ukrajna kihirdetésének évfordulójára a kárpátaljai 
Beregszászon ismeretlenek magyar rendszámú gépkocsik szélvédőit törték be. Összesen kilenc gépkocsit 
károsítottak meg. E vandál cselekmény sajátossága az, hogy a támadás kimondottan csak magyar rendszámú 
gépkocsik ellen irányult. A szomszédosan parkoló ukrán rendszámú gépkocsik sértetlenek maradtak. Ez arra 
utal, hogy egy nyílt provokációról van szó.  

Kp.ua: В Берегово повредили 9 машин с венгерскими номерами 
2018. március 16., Tatjána Necset (online) 

 
Az Adevărul és a Jurnalul National is ismertette Orbán Viktor Kárpát-medencei magyarságnak szóló 

üzenetét. „Ritka fényjelenség a történelemben az olyan pillanat, amely századok múltán sem veszít 
tökéletességéből és tisztaságából. 1848. március 15-én az első kokárdáktól a Nemzeti dalon át a Tizenkét 
pontig minden a magyarság összetartozását és szabadságvágyát hirdette. Azóta pedig e napnak a fénye 
éppúgy meghatározza életünket, ahogy bevilágította az egymástól való elszakítottság és a diktatúra 
legsötétebb évtizedeit is” – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: „reményt adott, amikor az új tavaszra váró 
magyarság pincékben, padlásokon, széna alatt vagy téglarakásokban őrizte nemzetünk piros-fehér-zöld 
zászlaját, és bebizonyította, hogy amikor kiállunk egymásért és vállt vállnak vetve küzdünk közös céljainkért, 
akkor nincsen számunkra lehetetlen”. A miniszterelnök szavai szerint „ma ismét eljött az idő, amikor együtt 
kell megvédenünk szabadságunkat és ezeréves kultúránkat. Mert mi, magyarok ma sem kívánunk mást, mint 
hogy közösen ünnepelhessük hőseinket, és olyan világot építhessünk magunknak, amelyben szabadon 
használhatjuk nyelvünket és büszkén mondhatjuk el, hogy akárcsak őseink, mi is az erő, a hűség és a jövőbe 
vetett reménység színeiben akarunk élni a Kárpát-medencében”.   

Adevărul: Viktor Orban, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: A venit din nou vremea când trebuie să ne 
apărăm împreună libertatea şi cultura milenară 
2018. március 15. (online) 

 
Magyarország arra szólította fel állampolgárait, hogy március 16-18. között ne utazzanak 

Kárpátaljára, adta hírül az Unian.ua a Magyarország ungvári főkonzulátusának hivatalos honlapján közzétett 
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hirdetményre utalva. Hangsúlyozzák, hogy „a régióban tapasztalt nehéz politikai és társadalmi helyzet miatt, 
valamint az esetleges provokációk elkerülése érdekében” 2018. március 16-tól 18-ig egyáltalán nem 
javasolják a Kárpátaljára való beutazást magyarországi csoportok és egyéni utazók részére. A magyar 
diplomaták különösen nem ajánlják az egyes városokba, mint például Husztra vagy Ungvárra való utazást. 
Ezen kívül azt tanácsolták, hogy kerüljék a Vereckei-hágó látogatását ebben az időszakban. A hírről beszámolt 
a Kp.ua is. 

Unian.ua: Угорщина рекомендувала своїм громадянам відмовитися від поїздок на Закарпаття з 
16 по 18 березня 
2018.március 14. (online) 

 
Az Unian.ua cikkében Hojsz Petro újságíró elemzi az utóbbi hónapok kárpátaljai eseményeit, és azok 

hatását a magyar-ukrán kapcsolatokra. A szerző szerint Budapest jelenlegi álláspontja az EBESZ kárpátaljai 
misszióját illetően, amelyet a helyi magyar politikusok is támogatnak, csak gátolja a kompromisszum 
kialakulását Kijev és Budapest között. „Persze jelenleg Kárpátalján a helyzet nem olyan, hogy itt speciális 
EBESZ-missziót vezessenek be. Bár ez elnyerné Kreml rendkívüli tetszését” – állapította meg Hojsz. A 
rendvédelmi erők bebizonyították, hogy a KMKSZ-székház elleni mindkét támadást Oroszország szervezte és 
rendelte meg. Oroszország továbbra is igyekezni fog destabilizálni a helyzetet Kárpátalján. Sajnálatos módon 
az ukrán nacionalisták legutóbbi kárpátaljai fellépései, és az általuk március 17-re tervezett felvonulás csak 
olaj lenne a tűzre. S egyáltalán nem kizárt az, hogy e felvonulás alatt nem szokványos helyzetek és 
provokációk alakulhatnak ki, amelyekre a felvonulás szervezői már nem lesznek képesek hatással lenni. Az 
egyik helyi kárpátaljai TV-csatornán a rendőrség azt bizonygatja, hogy ezen felvonulás során kész ellenállni 
bármilyen provokációkra, de valamiért úgy tűnik, hogy ez szokványos, semmivel sem alátámasztott 
bravúrkodás részükről.  

Unian.ua: Чи потрібна місія ОБСЄ на Закарпатті 
2018. március 14., Hojsz Petro (online) 

 
A magyar Bugár Bélának kellene most lennie a szlovák miniszterelnöknek – írta a Mladá fronta 

Dnesben Luboš Palata. A szlovák belpolitikai helyzetről szóló cikk végén a szerző leírta, hogy Bugár Béla lehet 
az, aki képes fellépni a kormányellenes demonstrációk pódiumára, és megnyugtatni a szlovákokat oly 
módon, hogy többségük az utcákról hazamegy. „Csakhogy képes már arra Szlovákia, hogy egy magyar álljon az 
ország élén?” – tette fel véleménycikke végén a kérdést a szerző.  

Mladá fronta Dnes: Slovenský premiér by teď měl být Maďar Béla Bugár 
2018. március 14., Luboš Palata (print) 

 
Az Adevărul hírt adott róla, hogy a román szélsőjobboldali Noua Dreapta (Új Jobboldal) nevű 

szervezet tiltakozást tervez a bukaresti magyar nagykövetség elé március 15-én. A szervezet tagjai az ellen 
tiltakoznak, hogy a magyar kormány támogatásáról biztosította a március 10-i marosvásárhelyi autonómia-
tüntetést. Az Új Jobboldal az eseményt alkotmányellenesnek nevezte, amely az „úgynevezett Székelyföld 
autonómiáját tűzte ki célul”. A szervezet közleménye arra is kitért, hogy a Potápi Árpád János nemzetpolitikai 
államtitkár által kiadott állásfoglalás részvételre buzdította a romániai magyarokat egy olyan rendezvényre, 
amely megkérdőjelezi Románia jelenlegi közigazgatási felosztását. Az államtitkár közvetlen hivatkozása a 
romániai magyar politikai szervezetek közötti autonómia-paktumra pedig „felfedi Budapest közvetlen 
ráhatását a Románia destabilizációját célzó akciókra”. 

Adevărul: Reprezentanţii Noua Dreaptă au anunţat că vor protesta la Bucureşti de Ziua Maghiarilor de 
Pretutindeni 
2018. március 13., Florina Pop (online) 

 
„Ukrajna egységes állam, ezért egyszer és mindenkorra be kell fejezni az egyes régiók autonómiájáról 

szóló beszédet. Az autonómia, annak bármilyen formájában veszélyt jelenthet Ukrajna területi egységére 
nézve”. Erről tett bejelentést Volodimir Pilipenko, a Vidrodzsennyja párt elnökhelyettese, kommentálva 
Keskeny Ernő, Magyarország ukrajnai nagykövetének nemrégiben az Ukrajinszki novini ukrajnai lapnak adott 
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interjújában elhangzott kijelentéseit. A magyar nagykövet nem tartotta rossz ötletnek az Ukrajnában élő 
magyarok autonómiáját. „Emlékeztetni szeretném Magyarország tisztelt ukrajnai nagykövetét, hogy az 
Alaptörvény második cikkelye szerint Ukrajna egységes állam. Az autónómia, annak bármilyen formájában 
veszélyeztetheti Ukrajna területi egységét, és mi erről már megbizonyosodtunk Krím példáján” – 
hangsúlyozta az ukrán politikus. „A magyar diplomata kijelentései arról, hogy az autonómia kérdését 
egyelőre „nem vetik fel”, minden okot megadnak arra a feltételezésre, hogy a jövőben Magyarországnak 
nem áll szándékában lemondani egy autonóm járás létrehozásáról Kárpátalján. Meg kell jegyezni, hogy sok 
kárpátaljai – mégpedig nemzetiségtől függetlenül – már jelenleg is rendelkezik magyar útlevéllel” – hívta fel a 
figyelmet Pilipenko. 

Unian.ua: Будь-які розмови про автономію для нацменшин суперечать Конституції - нардеп 
Пилипенко 
2018.március 13. (online) 

 
Magyarország teljes bedobással álhírkampányt indított a kárpátaljai helyzet kapcsán. Az EBESZ-

misszió Magyarország kitalációja. „Pénteken a magyar külügyminisztert levélben értesítette az EBESZ 
főtitkára, hogy a szervezet állandó missziót állított fel Ungváron. A megfigyelő misszió 12 emberből áll” – 
adta hírül a kormányzó Fidesz sajtószolgálata. Maga Szijjártó kijelentette, hogy az EBESZ főtitkára és 
kisebbségügyi főbiztosa rendkívül pozitívan fogadták Magyarország azon kérését, hogy EBESZ megfigyelőket 
küldjön Kárpátaljára. A valóságban pedig a magyar miniszter kijelentése nyílt dezinformációnak bizonyult. Az 
EBESZ ukrajnai missziójánál (amely a Donbászon működik – szerk.) kijelentették, hogy semmilyen külön 
missziót nem nyitottak Ungváron. Anna Gopko, az ukrán Legfelsőbb Tanács külügyi bizottságának vezetője 
kijelentette, hogy Ukrajna hivatalosan ellenőrizte ezt az információt és kiderítette, hogy ez Magyarország 
dezinformációja. „Az EBESZ megfigyelői missziója beindításához a szervezet hivatalos engedélye 
szükségeltetik. Ukrajna külügyminisztériuma leellenőrizte a magyar fél által terjesztett információt. Az nem 
kapott megerősítést és nem felel meg a valóságnak” – fogalmazott Gopko. Magyarországnak miért is van 
szüksége erre szüksége? Ennek több oka is lehet. Az április 8-i választásokra Orbán Viktornak mozgósítania 
kell a választóit. „A Fidesz most népszerűségi gondokkal küzd, ami miatt a „mi megtesszük” féle lózungok 
már nem működnek. Ezért „mi már megtettük” nyílt félretájékoztatásra tértek át– az EBESZ missziót vezetett 
be Kárpátaljára. Minden kárpátaljai magyar pedig magyar állampolgársággal rendelkezik és április 8-án 
szavazni fog a választásokon” – magyarázta a lapnak Tarasz Csornovil politikai szakértő. „Magyarországon, 
mint más kelet-európai országban is, jelenleg reneszánszát élik az elveszített területek iránti revizionista 
hangulatok. Romániában folyamatos a szembenállás a magyar közösséggel. Az utóbbi időben e konfliktus 
mérséklődése mutatkozott, mivel az ukrán oktatási törvény miatt egy közös ukránellenes front kibontakozása 
volt várható. De mikor Románia visszavonta az Ukrajnával szembeni kifogásait, Magyarország 
autonómiakövetelésekkel aktivizálta a romániai magyar közösségét. Magyarország ezen kívül hasonló 
kifogást támaszt Szlovákiával szemben is” – magyarázta Csornovil. „Nem lehet kizárni az oroszországi tényező 
befolyását, valamint Orbán Oroszország iránti szimpátiáját sem. … Ez a helyzet a közeljövőben nem fog 
megoldódni. A magyarországi választások lezajlanak, a magyar hatalom revansizmusa és Oroszország 
befolyása pedig megmarad” – véli Csornovil.  

Kp.ua: Почему Венгрия использует дезинформацию по поводу миссии ОБСЕ на Закарпатье 
2018. március 12., Viktor Timofejev (online) 

 
Az EBESZ képviselői fokozott megfigyelői tevékenységet folytatnak Ungváron, ám a helyzetet 

összességében nyugodtnak jellemzik. Erről szóló bejelentést tett Alexander Hug, az EBESZ ukrajnai 
megfigyelői küldöttségének helyettes vezetője a Novoje Vremja rádiócsatornának nyilatkozva. „A tények 
abban rejlenek, hogy az EBESZ speciális megfigyelő missziója utánajárt a KMKSZ-székházat ért incidensekkel 
kapcsolatos információknak. Megfigyeléseink szerint összességében a helyzet jelenleg nyugodt ebben a 
térségben” – jelentette ki Hug. Megjegyezte, hogy az EBESZ megfigyelői a KMKSZ-székház elleni támadásokat 
követően megerősítették megfigyelő tevékenységüket Ungváron, őrjáratokat küldvén Ivano-Frankivszkból. 
Ugyannakor a nemzetközi szervezet nem nyitott külön irodát Ungváron. 
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Unian.ua: В цілому ситуація спокійна: в ОБСЄ відповіли на тривожні повідомлення Угорщини 
щодо обстановки на Закарпатті 
2018. március 12. (online) 

 
Alexander Hug, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet ukrajnai megfigyelői 

küldöttségének helyettes vezetője közölte, hogy az EBESZ megfigyelői fokozott ellenőrzés alatt tartják a 
helyzetet Ungváron, ahol felgyújtották a KMKSZ-székház épületét. Hug jelezte, hogy a városban nyugodt a 
helyzet. „A tények abban rejlenek, hogy az EBESZ speciális megfigyelő missziója utánajárt a KMKSZ-székházat 
ért incidensekkel kapcsolatos információknak. Megfigyeléseink szerint összességében a helyzet jelenleg 
nyugodt ebben a térségben” – jelentette be Hug a Novoje Vremja rádiócsatornának nyilatkozva. Továbbá 
megjegyezte, hogy a KMKSZ-székházat ért februári támadásokat követően az EBESZ fokozta megfigyelő 
tevékenységét Ungváron, járőröket küldött oda Ivano-Frankivszkból. Ugyanakkor a misszióvezető-helyettes 
hozzátette, hogy szervezet nem nyitott külön irodát Ungváron. 

Ria-Novosztyi: В ОБСЕ дали оценку обстановке в Ужгороде, где напали на офис союза венгров 
2018. március 12. (online) 

 
Hozzávetőlegesen háromezer, a romániai területen belüli szélesebb körű autonómiát követelő, 

nagyméretű székely zászlókat lengető magyar kisebbségi személy jelent meg az Erdély északnyugati részén 
lévő Marosvásárhelyen megrendezett szombati tüntetésen. A résztvevők állítása szerint a területi 
autonómiával kapcsolatos követelésük nem érinti Románia területi integritását és szuverenitását. A 19 millió 
lakosú Romániában mintegy 1,2 millió magyar él.  

The Washington Post: Thousands of Hungarians march for more autonomy in Romania 
2018. március 10., Associated Press (online) 

 
Nagyjából 3000 romániai magyar tüntetett szombaton, Marosvásárhelyen, Székelyföld autonómiáját 

követelve – számolt be a Le Figaro. „Autonómiát!” „Székelyek vagyunk, nem románok!” – többek között 
ezeket a mondatokat skandálták a tüntetés során a Székely Szabadság Napja alkalmából, mely eseményt 
több tucat csendőr kísérte figyelemmel. A román államhoz egy petíciót is címeztek, melyben az 
önrendelkezéshez való jogot kérelmezik. A dokumentum aláírói hangsúlyozzák, hogy Székelyföld 
autonómiája nem sérti Románia területi egységét vagy szuverenitását, nem sérti a román polgárok vagy más 
nemzetiségek érdekeit, illetve nem ellentétes az alkotmánnyal.  

Le Figaro: Marche d'autonomistes hongrois en Roumanie 
2018. március 10., Le Figaro.fr, AFP (online) 

 
A romániai magyar kisebbség ismét nagyobb autonómiát követel magának – írta a Sme. A kisebbség 

képviselői elmondták, hogy a követelésüknek semmilyen hatása nem lesz Románia szuverenitására; az 
országban megközelítőleg 1,2 millió magyar él.   

Sme: Maďarská menšina v Rumunsku opäť požaduje väčšiu autonómiu 
2018. március 10., SITA (online) 

 
A Tanjug.rs beszámolt arról, hogy szombaton Marosvásárhelyen a székely szabadság napja 

alkalmából tartott megemlékezés és tüntetés résztvevői Székelyföld autonómiájáért tüntettek. 
Tanjug.rs: Rumunija: Marš Mađara u Transilvaniji, traže širu autonomiju 
2018. március 10. (online) 

 
Szijjártó Péter március 10-én bejelentette, hogy az EBESZ arról tájékoztatta őt, hogy megfigyelő 

missziót indított Kárpátaljára. Szijjártó szavai szerint pénteken levelet kapott az EBESZ főtitkárától, melyben 
értesítették, hogy a szervezet 12 személyből álló állandó képviseletet állított fel Ungváron. Szijjártó állítása 
szerint az EBESZ főtitkára és a kisebbségügyi főbiztosa nagyon pozitívan reagáltak arra a kérésére, hogy az 
EBESZ küldjön megfigyelő missziót Kárpátaljára. Ugyanakkor a magyar kormány honlapján nem szerepel a 
miniszter bejelentését alátámasztó hír. 
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Kp.ua: Украина надеется, что Венгрия не помешает проведению грядущего заседания комиссии 
НАТО 
2018.március 11., Tatjána Necset (online) 

 
A nemrégi ungvári incidensek miatt az EBESZ fokozta megfigyelői tevékenységét, és Ivano-

Frankovszkból fogja folyamatosan ellenőrzi a helyzetet Kárpátalján. „Válaszul az Ungváron és környékén 
nemrégiben előfordult eseményekre, a mandátumának megfelelően az EBESZ megerősítette a régió 
megfigyelését, és ennek megfelelően nyilvánosságra hozta a munkájának eredményeit” – jegyezték meg a 
nemzetközi szervezetnél. A hírről beszámolt a Zn.ua is. 

Unian.ua: Глава МЗС Угорщини заявив про відкриття місії ОБСЄ на Закарпатті 
2018.március 11. (online) 

 
Az EBESZ speciális megfigyelői missziója megerősítette megfigyelési tevékenységét Ungváron és 

környékén, válaszul a városban nemrégiben történtekre, és Ivano-Frankovszkból folytatni fogja a folyamatos 
ellenőrzést, jelentette be a vasárnap a nemzetközi szervezet sajtószolgálata. „Válaszul az Ungváron és 
környékén nemrégiben előfordult eseményekre, a mandátumának megfelelően az EBESZ megerősítette a 
régió megfigyelését, és ennek megfelelően a munkájának eredményeit nyilvánosságra hozza” – jegyezték 
meg a nemzetközi szervezetnél. A lap emlékeztetett, hogy februárban a magyar külügyminisztérium a KMKSZ 
ungvári székháza ellen elkövetett támadások miatt felszólította az EBESZ-t, hogy küldjön megfigyelőket 
Kárpátaljára. 

Izvesztyia: В ОБСЕ сообщили об усилении мониторинга в Закарпатье 
2018. március 11. (online) 

 
A Delo.si beszámolt arról, hogy az ukrajnai nyelvtörvény és az ungvári KMKSZ-székház felgyújtása 

miatt kiéleződött Magyarország és Ukrajna viszonya, illetve a kárpátaljai magyarok nagyobb autonómiára 
törekszenek. 

Delo.si: Ukrajinski Madžari hočejo več avtonomije 
2018. március 8. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bejelentette, hogy üdvözli az EBESZ-megfigyelők kárpátaljai 

jelenlétének bővítését. Erre utal a magyar kormányzat honapján közzétett azon közlemény, amelyben 
Szijjártó Péter és Brenzovics László, a KMKSZ elnökének találkozójáról számolnak be. „Egyre növekszik a 
magyar kisebbség elleni támadások sorozata miatti aggodalom. Elvárjuk az ukrán hatóságoktól a magyarok 
biztonságának garantálását Kárpátalján, egyúttal üdvözöljük az EBESZ-megfigyelőinek kárpátaljai jelenlétének 
bővítését” – mondta a külügyminiszter. Emellett hangsúlyozta, hogy Magyarország nem csak akkor fogja 
támogatni Ukrajna EU-integrációs és euroatlanti törekvéseit, ha nem kerülnek elfogadásra olyan törvények, 
amelyek korlátozzák a magyarok jogait. A hírről beszámolt az Unian.ua is.  

Zn.ua: В Венгрии хвалят отправку наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье, как будто это уже 
произошло 
2018.március 8. (online) 

 
Az ukrán külügyminisztérium beszélgetést tervez folytatni Magyarországgal azzal kapcsolatban, hogy 

Keskeny Ernő kijevi magyar nagykövet túllépi saját diplomáciai hatáskörét, jelentette be Olena Zerkal európai 
integrációért felelős ukrán külügyminiszter-helyettes a Pjatij Kanal (Ötös csatorna) ukrán televízió 
műsorában. Korábban Keskeny Ernő közölte, hogy nincs semmi rossz abban, ha az Ukrajnában élő magyarok 
autonómiát kapnak. „És ezen kívül ő nem ellenzi az autonómiát. Mi szintén nem lennénk ellene a 
Magyarországtól való autonómiának” – mondta Zerkal. „Nálunk most mindez be van tervezve – a 
magyarokkal való beszélgetések arról, hogy a magyar nagykövet Ukrajnában túllépi megbízatásának kereteit” 
– tette hozzá Zerkal. Emellett Zerkal közölte, hogy Keskeny Ernőt kijelentései miatt nem fogják kiutasítani az 
országból. 

Ria-Novosztyi: В Киеве посла Венгрии обвинили в превышении полномочий 
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2018. március 8. (online) 
 
Magyarország továbbra is elvárja, hogy Ukrajna biztosítson garanciákat a magyar kisebbség jogaira 

vonatkozóan. Erről szóló bejelentést tett Kovács Zoltán kormányszóvivő a Deutsche Welle tudósítójának 
kérdésére válaszolva Brüsszelben. „Minden az ukránoktól függ. Úgy gondolom, hogy a magyar álláspont 
határozott, nyilvánvaló és adekvát: nekünk jogi garanciákra van szükségünk arra vonatkozólag, hogy a 
Velencei Bizottság javaslatait rögzítik az új törvényben (törvénymódosításokban), mondta a szóvívő. Kovács 
Zoltán kommentálta az ukrán alkotmánybíróság közeltmúltbeli döntését a Kivalov-Kolesznyicsenko-féle 
nyelvtörvény hatályon kívül helyezéséről. Ezt a jogi bizonytalanság, a magyar kisebbség veszélyeztetése felé 
vezető újabb lépésnek nevezte. A szóvivő „terrorcselekménynek” nevezte a KMKSZ-székház elleni két 
támadást, ami Budapest aggodalmát váltja ki. 

Unian: Будапешт назвав скасування закону Ківалова-Колесніченка загрозою для угорської 
меншини 
2018. március 8. (online) 

 
Vaszilij Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes Facebook-bejegyzésben válaszolt a magyar 

nagykövet azon felvetésére, hogy hozzanak létre autonómiát a kárpátaljai magyarok számára. „A nagykövet 
úr sajnálatunkra nem érti a határozott, többszöri és nagyon hivatalos magyarázatainkat azt illetően, hogy 
Kárpátalján még meghatározás szerint sem lehet semmiféle autonómia. Mint ahogy válasz nélkül maradnak 
az oktatási nyelvet illető konstruktív ajánlataink is. Párhuzamos valóság” – írta Bodnar.  

Kp.ua: "Параллельная реальность": в МИД жестко ответили венгерскому послу на "автономию 
Закарпатья" 
2018. március 7., Alekszandr Golovasztov (online) 

 
Az ukrán külügyminisztériumnál kijelentették, hogy Keskeny Ernő, Magyarország ukrajnai nagykövete 

túllépi saját diplomáciai hatáskörét. Erről szóló bejelentést tett Olena Zerkal európai integrációért felelős 
ukrán külügyminiszter-helyettes a Pjatij Kanal (Ötös csatorna) ukrán televízió műsorában, kommentálva a 
magyar nagykövet bejelentését arról, hogy Magyarországnak joga van magyar útleveleket osztogatni 
mindenkinek, aki magyar gyökerekkel rendelkezik. „És ezen kívül ő nem ellenzi az autonómiát. Mi szintén nem 
lennénk ellene a Magyarországtól való autonómiának” – mondta Zerkal. Zerkal megjegyezte, hogy 
Magyarország az Ukrajnával szembeni bejelentésekhez hasonló retorikát alkalmaz más, a vele szomszédos 
országok esetében is. Ugyanakkor hozzátette, hogy Keskenyt nem fogják kiutasítani az oroszágból 
kijelentései miatt. „Hát akkor most nekünk deportálni kellene a nagykövetet? Ez nem lenne diplomatikus” – 
mondta Zerkal. 

Unian: У МЗС України звинуватили посла Угорщини у перевищенні своїх повноважень 
2018. március 7. (online) 

 
Magyarország mindaddig fogja blokkolni Ukrajna nemzetközi törekvéseit, amíg Ukrajna nem vonja 

vissza az új ukrán oktatási törvényt, jelentette be Keskeny Ernő, Magyaroroság kijevi nagykövete az 
Ukrajinszkij Novini lapnak adott interjújában. A NATO-Ukrajna bizottság ülésének Magyarország általi 
blokkolásával kapcsolatos kérdés megválaszolásakor a diplomata hangsúlyozta: „A mi álláspontunk a 
következő: amíg Ukrajna nem változtat az oktatási törvényen, mi nem fogjuk támogatni Ukrajna nemzetközi 
törekvéseit”. Mindemellett a nagykövet szavai szerint Magyarország kész támogatni azt az oktatási 
módszertant, mely szerint a kárpátaljai magyarok számára az ukránt idegen nyelvként tanítanák. Ukrajna az 
oktatásról szóló törvény elfogadásával komolyan sérti a kisebbségek jogait, és nemcsak az Európai Unióval 
szembeni kötelezettségeit, hanem a NATO-val szembeni kötelezettségeit sem teljesíti – jegyezte meg a 
nagykövet. 

Zn.ua: Венгрия продолжит блокировать международные устремления Украины 
2018. március 7. (online) 
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Viktoria Popovics, a Kárpátaljai Megyei Ügyészség sajtótitkára bejelentette, hogy 
terrorcselekménynek minősítették a KMKSZ ungvári székháza elleni második támadást. „Az ügy szereplőit 
illetően megváltozott a vád. Őket terrorcselekmény elkövetésével vádolják. Az ügyészség előzetes 
letartóztatásukat követeli, óvadék ellenében történő szabadlábra helyezésük lehetősége nélkül” – közölte 
Popovics. Kezdetben a rendőrség szándékos vagyonrongálásnak minősítette a KMKSZ-székház ellen február 
27-én elkövetett támadást.  

Kp.ua: Поджог венгерского культурного центра переквалифицировали в теракт 
2018. március 6., Marina Tiscsenko (online) 

 
„Terrorcselekménynek” minősítették a magyarok szövetsége ungvári székháza felgyújtásának ügyét, 

jelentette be Viktoria Popovics, a Kárpátaljai Megyei Ügyészég sajtótitkára. „Az ügy szereplőit illetően 
megváltozott a vád. Őket terrorcselekmény elkövetésével vádolják. Az ügyészség a gyanúsítottak előzetes 
letartóztatását követeli, óvadék ellenében történő szabadlábra helyezésük lehetősége nélkül” – idézte 
Popovics szavait a hírügynökség. 

Ria-Novosztyi: Дело о поджоге офиса союза венгров в Ужгороде переквалифицировали в теракт 
2018. március 6. (online) 

 
Az ungvári városi-járási bíróság két hónapra letartóztatta a KMKSZ-székház felgyújtásával gyanúsított 

két személyt, jelentette be kedden a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata. Az őrizetbe vett személyeket 
terrorcselekmény elkövetésével vádolják. A lap emlékeztetett, hogy az ukrán rendőrök vasárnap három 
személy letartóztatását jelentették be, akiket a KMKSZ-székház felgyújtásával gyanúsítanak. A 
bűncselekmény valószínű szervezője ellen körözést adtak ki. A kárpátaljai megyei ügyészség 
terrorcselekménynek minősítette a székház felgyújtását. 

Ria-Novosztyi: Суд Ужгорода арестовал подозреваемых в поджоге офиса союза венгров 
2018. március 6.(online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter kijelentette, hogy „oroszországi nyoma van” a KMKSZ ungvári 

székháza elleni támadásnak, viszont erre vonatkozólag semmilyen bizonyítékot nem hozott fel. „Köszönet jár 
a rendőrségnek a Kárpátalján lefolytatott aktív munkáért. Mindenhol oroszországi nyomok bukkannak fel, 
üdvözlet mindazoknak, akik a misztikus magyarellenes hangulattal spekuláltak. Nem zárom ki, hogy ezzel 
nem maradnak abba a destabilizálásra irányuló próbálkozások” – fogalmazott az ukrán miniszter a hétfőn 
tett közösségi bejegyzésében. Az ukrán rendőrök vasárnap bejelentették, hogy őrizetbe vettek három 
embert, akiket a KMKSZ ungvári székházának felgyújtásával vádolnak. A hírről beszámolt az Izvesztyija is. 

Ria-Novosztyi: Климкин обвинил Россию в причастности к ЧП в венгерском культурном 
2018. március 5. (online) 

 
Gennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója kijelentette, hogy a KMKSZ székháza felgyújtásának 

megszervezésével a nemzetközileg el nem ismert Dnyeszter-menti Moldáv Köztársaság állambiztonsági 
szolgálatának munkatársát vádolják. „A szervező személyazonosságát megállapították – ő a Dnyeszter-mellék 
lakosa, aki a bűncselekmény elkövetését követően haladéktalanul hazaszökött. Információink szerint a 
Dnyeszter-mellék Állambiztonsági Minisztériumának munkatársáról van szó” – közölte Moszkal hétfőn 
közösségi bejegyzésében. A kormányzó megjegyezte, hogy figyelembe véve a Dnyeszter-mellék státusát, a 
szervező elérhetetlen az ukrán igazságszolgáltatás számára. 

Ria-Novosztyi: В Закарпатье установили личность организатора поджога офиса союза венгров 
2018. március 5. (online) 

 
A donbászi konfliktus résztvevői is vannak a magyarok szövetsége székházának felgyújtásával 

gyanúsítottak között, jelentette ki Gennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció vezetője. 
„Sajnálattal kell megállapítanom, hogy az őrizetbe vett bűnözők között, akik Cserkasszi és Kropivnici városok 
lakosai, és akik a KMKSZ székházát felgyújtották február 27-e hajnalán, az antiterrorista művelet részvevői is 
vannak” – írta Moszkal hétfőn közösségi bejegyzésében. Szavai szerint az őrizetbe vett személyek között 
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nincs politikai párt vagy mozgalom tagja, „és csupán pénzért vettek részt ebben a provokációban”. A hírről 
beszámolt a Lenta is. 

Ria-Novosztyi: Участников конфликта в Донбассе подозревают в поджоге офиса союза венгров 
2018. március 5. (online) 

 
A lengyel rendőrség szerdán elfogott két szélsőségest, akik február elején támadást intéztek a 

magyar kulturális központ ellen az ukrajnai Ungvár városában – írta a Lidovky.cz. A két lengyel az épület 
felgyújtása után a közeli államhatáron keresztül átszökött Szlovákiába. A szakértők szerint azonban egy olyan 
incidensről van szó a sok közül, amelyek részét képezik egy nagyobb orosz kampánynak, és amelyeknek az a 
célja, hogy Ukrajnát hecceljék a többi kelet- és közép-európai ország ellen. Az elfogott lengyel támadók 
ugyanis a Falanga radikális „fasiszta” szervezet tagjai voltak, amely kapcsolódik a Zmiena lengyel 
szélsőjobboldali párthoz, amely nem titkolja oroszbarát retorikáját. A vezetőjét, Mateusz Piskorskit jelenleg 
orosz kémkedéssel vádolják. Szakértők egyetértenek abban, hogy az ungvári gyújtogató támadás csak egy kis 
része egy sokkal nagyobb orosz tömeges információs kampánynak, amelynek célja a feszültség növelése 
Ukrajna etnikai csoportjai között, és az ország ingerlése a szomszédos szövetségesei, Magyarország és 
Lengyelország ellen. 

Lidovky.cz: Útok polských extremistů na maďarskou menšinu na Ukrajině. ‚Jde o organizovanou ruskou 
kampaň‘ 
2018. március 5., Ondřej Patrovský (online) 

 
Az Adevărul Eugen Tomac román ellenzéki képviselő kijelentését ismertette, aki azzal vádolta a többi 

román ellenzéki pártot, hogy nem akarják tisztázni a magyarországi gázexport körüli kérdéseket. Traian 
Băsescu volt államfő pártjának, a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) ügyvezető elnöke konkrétan azt vetette a 
PNL és az USR szemére, hogy nem támogatják egy parlamenti különbizottság létrehozatalát, amely azokat az 
„érdekösszefonódásokat” vizsgálná ki, amelyek révén „Liviu Dragnea román gázt juttatna Orbán Viktornak”. 
Tomac szerint tisztázni kellene, hogyan rendezte meg a Transgaz a még épülő román–magyar gázvezeték 
kapacitáslekötési eljárását a 2022 és 2037 közötti időszakra. A PMP ügyvezető elnöke szerint az ügylet 
átláthatatlansága miatt könnyen lehet arra következtetni, hogy Dragnea a kormányának nyújtandó RMDSZ-
támogatás fejében ígért gázt a magyar miniszterelnöknek. „Jó lett volna megtudni, hogy mentünk bele egy 
olyan projektbe, amelynek értelmében a fekete-tengeri gáz Ausztria helyett már csak Magyarországig jusson 
el. Ki és hogyan döntött úgy titokban, hogy a fekete-tengeri gáztartalékokat tartsuk fenn Magyarország 
javára?” – hangsúlyozta a politikus. 

Adevărul: Tomac: USR şi PNL au refuzat să lămurească încrengăturile de interese din Afacerea Gaze 
româneşti de la Liviu Dragnea pentru Viktor Orban 
2018. március 4. (online) 

 
Az ukrán rendőrség felderítette a KMKSZ ungvári székháza elleni támadást, a támadásokat vélhetően 

elkövető öt személyt őrizetbe vették. Erről szóló bejelentést tett március 4-én az ukrán nemzeti rendőrség 
vezetője, Szerhij Knyazjev. „Most érkezett a hír, hogy a rendőrség operatív csoportjai három személyt vettek 
őrizetbe, akik feltételezetten részesei a KMKSZ székháza elleni, február 27-én elkövetett támadásnak. Egy 
személyt Cserkasziban, kettőt pedig Kropivnickijben fogtak el” – jelentette be Knyazjev. Szerhij Knyazjev 
adatai szerint beazonosították a támadás feltételezett vezetőjének személyét is, aki ellen körözést adtak ki. A 
hírről beszámolt a Zn.ua is. 

Unian: Поліція розкрила напади на товариство угорців в Ужгороді 
2018.március 4. (online) 

 
Az ukrán nemzeti rendőrség felderítette a KMKSZ székháza ellen elkövetett két támadást. Az utolsó 

támadás február 27-én történt. Az ügyben öt gyanúsítottat vettek őrizetbe: egyet Cserkasziban, kettőt 
Kropivnickijben, két lengyel állampolgárt a szomszédos Lengyelországban fogtak el. Szergej Knyazjev, az 
ukrán nemzeti rendőrség vezetője Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a bűnelkövető csoport szervezője 
külföldi, aki ellen körözést indítottak. Nemzetközi botrányt váltott ki a magyar szervezet székházának 
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felgyújtása. A magyar külügyminisztérium bekérette Ljubov Nepopot, Ukrajna budapesti nagykövetét, és 
Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy Ukrajnában „szélsőséges politikai eszmék vannak 
előretörőben”. A magyar miniszter véleménye szerint „ilyen módon félemlítik meg a kárpátaljai magyar 
nemzeti közösség képviselőit”. 

Izvesztyia: В Ужгороде оперативно раскрыто преступление на национальной почве 
2018. március 4. (online) 

 
Vagyim Kolesznyicsenko, az oroszországi honfitársak nemzetközi tanácsának elnöke, az állami nyelvi 

politika alapjairól szóló ukrán törvény szerzője precedens nélkülinek nevezte az ukrán alkotmánybíróság azon 
döntését, mely szerint alkotmányellenesnek ismerték el a kisebbségi nyelvhasználatot a hivatali eljárások 
során lehetővé tévő jogi normát. „A döntés persze precedensértékű. Én törvénytelennek ítélem azt meg a 
következő okok miatt: az alkotmánybíróság szabványos procedúra szerint egy éven belül hozza meg az 
ügyekben döntést, ez az ügy pedig több mint öt évig volt a bíróságon. Ezen kívül a döntés nem magára a 
törvényre, hanem annak az elfogadásának a folyamatára vonatkozik. Sokkal több kérdés merül fel az 
alkotmánybíróság eme döntése kapcsán, semmint válasz. De a legfontosabb: az utóbbi öt év során én 
felvettem a kapcsolatot az alkotmánybíróság bírái egy részével és ők azt mondták, hogy kolosszális nyomást 
gyakorolnak rájuk ezen alkotmányellenes döntés elfogadásának érdekében” – fogalmazott Vagyim 
Kolesznyicsenko. Véleménye szerint ez a döntés azt eredményezheti, hogy az EU szankciókat vezethet be 
Kijev ellen. „E döntéssel Ukrajna visszavetette magát, mert egy sor vállalt kötelezettsége van a Regionális és 
Kisebbségi Nyelvek Chartája értelmében. Ezen kívül a törvénytervezetet egyeztették az Európa Tanács 
miniszterelnöki bizottságával, a Velencei Bizottsággal, amelyek jóváhagyásra javasolták azt. Gondolom, hogy 
a magyar, román, lengyel közösségek, amelyek jogait most Ukrajnában erősen korlátozták, törekedni fognak 
arra, hogy Ukrajna ellen bizonyos szankciókat vezessenek be. Mert ez nem csak ez emberi jogok megsértése. 
Az ember nyelvi jogai – az EU egyik alapvető elvét képezik” – jegyezte meg Vagyim Kolesznyicsenko. 

Ria-Novosztyi: Мнение: Венгрия будет добиваться санкций ЕС в отношении Украины 
2018. március 2. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a nemzetiségek elleni „brutális támadással” vádolta meg 

Ukrajnát, azt követően, hogy ismeretlen személyek támadást intéztek a KMKSZ-székház ellen, valamint az 
ukrán alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az állami nyelvpolitika alapjairól szóló, a Kivalov–
Kolesznicsenko-féle nyelvtörvényként ismert jogszabályt. „Az ukrán kormány két nacionalista célt tűzött ki 
maga elé: az egyik, hogy a kisebbségek ne tanulhassanak, a másik, hogy ne beszélhessenek a saját 
nyelvükön” – hangsúlyozta Szijjártó. „Mindenki, aki eddig kételkedett abban, hogy Ukrajnában a nemzetiségi 
kisebbségek valóban támadásoknak voltak kitéve, most választ kapott korábbi kételyeire” – jelentette be a 
magyar külügyminiszter. Mindemellett megjegyzésre került, hogy Ukrajnában brutális támadás indult a 
nemzetiségi kisebbségek ellen. Szijjártó szerint nem véletlen az a sorozat, amely az oktatási törvénnyel 
kezdődött, majd a KMKSZ székháza elleni támadásokkal folytatódott, és az anyanyelv használatát lehetővé 
tévő nyelvtörvény visszavonásával érte el a csúcspontját. Meggyőződése szerint mindaz, ami Ukrajnában 
történik, nem történhetne meg egy jogállamban. A hírről beszámolt a Zn.ua is. 

Unian: Відміна "мовного закону" Ківалова-Колесніченка обурила главу МЗС Угорщини 
2018.március 2. (online) 

 
A magyar külügyminiszter bírálta az ukrán alkotmánybíróság azon döntését, amely hatályon kívül 

helyezi az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényt, ami lehetővé tette a regionális nyelvek használatát az 
állami szervek munkájában. „Ukrajnában brutális támadást indítottak a nemzeti közösségek ellen. Az ezzel 
kapcsolatos tevékenységsorozat az oktatási törvénnyel kezdődött, majd a KMKSZ-székház elleni 
támadásokkal folytatódott, és most az anyanyelv használatát lehetővé tévő nyelvtörvény visszavonásával 
elérte a csúcspontját” – jelentette be Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, megjegyezve, hogy egy 
jogállamban ez nem történhetne meg. Miközben Ukrajna támogatást és szolidaritást vár el az európai 
országoktól, hátba szúrja őket a nemzetiségeik elleni brutális intézkedésekkel – tette hozzá a 
külügyminiszter. A magyar külügyminiszter hangsúlyozta, hogy országa nem hajlandó támogatni Kijev 
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európai integrációs törekvéseit, amíg a kisebbségek jogai nem lesznek helyreállítva. A hírről beszámolt a 
Rosszijszkaja Gazeta és az Izvesztyija is. 

Ria-Novosztyi: МИД Венгрии: Украина "наносит удар в спину" Европе 
2018. március 2. (online) 

 
Brenzovics László, a KMKSZ vezetője „az ukrán médiában kibontakozott magyarellenes kampányt” 

okolja az ungvári „terrortámadásért”. „Ez nem gyújtogatás, hanem terrortámadás volt. Amennyiben bárki is 
tartózkodott volna az épületben, például vagyonőr, akit az elmúlt eseményeket követően fel akartunk 
fogadni, annak az élete veszélyben forgott volna” – fogalmazott Brenzovics. Szavai szerint a magyar székház 
elleni támadás egy új jelenség Kárpátalján, ahol korábban semmi hasonló nem történt a nemzeti kisebbségek 
képviseleteivel. Ezen kívül a támadást részben az is kiváltotta, hogy közel egy éve az ukrán médiában 
„magyarellenes kampány” zajlik, véli Brenzovics. Másrészt szavai szerint az ukrán hatalom megengedte, hogy 
a szélsőségesek megerősítsék a pozícióikat, ami a magyar közösség ellen irányuló cselekményeikben 
bontakozott ki. A magyar kisebbség vezetője ugyanakkor köszönetet mondott Magyarország kormányának a 
gyújtogatást követő határozott lépésekért. „Orbán és kormánya mindig felelősséget vállaltak a határon túli 
magyarok sorsáért” – fogalmazott Brenzovics. 

Unian: Лідер угорської спілки Закарпаття: теракт в Ужгороді спровоковано «антиугорською 
кампанією» в Україні 
2018. március 1. (online) 

  
Februárban már a második alkalommal mértek támadást az Ungváron élő magyar kisebbség 

intézményére, ami diplomáciai krízist idézett elő Budapest és Kijev között. Szijjártó Péter kedden behívatta az 
ukrán nagykövetet. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke szerint a terrorizmus első 
alkalommal sújtott le az Ukrajna területén élő etnikai magyarokra. A napokban kiderült, hogy a támadások 
elkövetői az oroszbarát Falanga szélsőséges szervezet tagjai. Bartosz Bekier, a szélsőséges szervezet 
hírportáljaként működő Xportal.pl szerkesztője tagadta, hogy ukrajnai akciójukat a Falanga irányította volna. 
Véleménye szerint önkényes kihágásról lehet szó, ami egyébként is jellemző a Falangára. 

Gazeta Wyborcza: Polacy podpalają na Ukrainie, zaostrzając panujące w regionie stosunki  
2018. február 28., Michał Kokot (online) 

 
Bekéretik Ukrajna budapesti nagykövetét az egyik magyar szövetség ungvári irodája elleni támadás 

miatt – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1 csatornán. A Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) székhelyét ismeretlen tettesek gyújtották fel. A hónapban ez volt a második 
támadás az épület ellen. „Szélsőséges politikai eszmék vannak előretörőben” – mondta a magyar miniszter. 
Szijjártó hozzátette, ha Ukrajna komolyan gondolja közeledését az EU-hoz és a NATO-hoz, féken kell tudnia 
tartani a szélsőségeseket. A cikk még leírta, hogy Kárpátalján több mint százezer magyar él, főleg a magyar 
határ közelében lévő városokban és falvakban. Legutóbb a két ország egy olyan ukrán oktatási törvény miatt 
vitázott, amely Budapest szerint korlátozza a magyar kisebbségnek azt a jogát, hogy saját anyanyelvükön 
tanulhassanak. 

Der Standard: Angriff auf Kulturverein: Streit zwischen Ungarn und Ukraine  
2018. február 28., APA, AFP (online) 
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