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ÖSSZEFOGLALÓK 
 
A Ria-Novosztyi hírügynökség cikkében megszólaló Denisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság önjelölt 

vezetője kritikával illette Kijev ruszofób politikáját. Megemlítette, hogy a Krími Platformon Áder János magyar 
köztársasági elnök – akit láthatóan azért hívtak meg, hogy az ukrán hatóság 30 év alatt elért eredményeit 
magasztalja – felszólalásának oroszlánrészét váratlanul az ukrajnai nemzeti kisebbségek problémáinak, és az ukrán 
nyelvpolitika kritikájának szentelte. Vagyis minden esetben terjed az igazság az ország helyzetéről, az orosz ajkú 
lakosság kolosszális megkülönböztetéséről, még az európai államok vezetői által is. Ezért az ukrán tisztviselők 
minden egyéb bűncselekményének és jogtalanságának nemzetközi szinten való feltárása mindenképpen 
bekövetkezik, ez csak idő kérdése – szögezte le Pusilin. 

Ria Novosztyi hírügynökség: Агрессивность и русофобство Киева достигли гротескных форм, заявил 
Пушилин 
2021.08.29., Szerző: n.a. (online) 
 

A balliberális Le Monde ungvári tudósítója arról cikkezett, hogy Ukrajnában Oroszország igyekszik felkavarni 
az etnikumok közti feszültséget, amiben Orbán Viktor támogatását keresi. Kárpátalja fővárosa jelentős magyar 
közösségnek ad otthont, amely eltökélten védi anyanyelvét. Orbán Viktor kormánya pénzügyileg és politikailag 
támogatja, emellett a magyar kisebbség Moszkvában is kiemelt figyelem tárgyát képezi. OlekszijPetrov, a 
Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke szerint Oroszország évek óta törekszik arra, hogy nemzetek közötti konfliktust 
szítson a magyarok és az ukránok között, amire több példát említett: a kulturális központ felgyújtását, egy magyar 
temető feldúlását, és fenyegetéseket a közösségi oldalakon. A korábban az elhárításnál dolgozó Petrov elmondta, 
hogy az elkövetők szélsőjobboldali fegyveresekként mutatkoznak be, valójában azonban „a GRU parancsára 
cselekszenek", vagyis az orosz titkosszolgálatnak. Ukrajna augusztus 24-én, kedden ünnepelte függetlenségének 30. 
évfordulóját, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter még aznap Budapestre ment, hogy szövetségeset keressen Kijev 
ellen az etnikai megkülönböztetés témájában. Párhuzamot vonva a kelet-ukrajnai Donbászban élő oroszok és a 
kárpátaljai magyarok között, az orosz külügyminiszter elítélte „a náci Németországhoz hasonló gyakorlatot". Magyar 
kollégája, Szijjártó Péter a maga részéről inkább megerősítette, hogy „támogatja Ukrajna területi integritását", 
miközben aláhúzta a Kijevvel folytatott jelentős nézeteltéréseket a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben 
tartása tekintetében. „Itt nincs magyar szeparatizmus" - erősítette meg a Le Monde-nak Barta József, a magyar 
kisebbség pártjának (KMKSZ) parlamenti frakcióvezetője. „Azt akarjuk, hogy gyermekeink az iskolai tananyag 
egészében megtartsák a magyar nyelvű oktatáshoz való jogot”. Kijev 2017 -ben fogadta el azt a törvényt, amely 
előírja, hogy az ukrán nyelv legyen domináns a középiskolában. Ismertette, hogy a magyar kormány milyen 
támogatással segíti a kárpátaljai magyarokat. „Minden magyar közfinanszírozás az ukrán bankrendszeren megy 
keresztül, és átlátható, de Kijev a szeparatizmus támogatásának tekinti" – mondta Barta József képviselő, aki szerint 
szorosan figyelnek rá. Az SBU (elhárítás) 2020 végén eljárást indított a kárpátaljai magyar közösség vezetője, 
Brenzovics László ellen „nagy árulás" és „szeparatizmus" okán, aki emiatt azonnal Magyarországra menekült. 
„Legalább öt magyar tisztviselőnek már megtiltották az ukrán területre való belépést a 2020-as parlamenti 
választásokba való beavatkozás miatt” – ismertette DmitriToujansky, politológus, a Közép-európai Stratégiai Intézet 
igazgatója és a két ország közötti kapcsolatok szakértője. Számára Ungvár a Budapest, Kijev és Moszkva közötti 
mérkőzés sakktábláját jelenti. Szerinte Orbán számára a magyar kisebbség hűséges szavazók csoportja a 
juttatásokon keresztül, diplomáciai tőkeáttétel Kijevvel szemben. Toujansky szemében a szeparatizmus 
mindenekelőtt füstfüggöny, főleg, hogy az „integráció működik”. „A magyar fiatalok sokkal ukránabbnak érzik 
magukat, mint az idősebbek”. A lap szerint a magyarokkal való ellenségeskedés aligha tapasztalható Ungváron, 
ellentétben a cigányokkal. A Donbassban is harcolt MykolaMartchechak Oroszország és az ortodox egyház komoly 
befolyását emelte ki a térségben. Szerinte inkább az ortodox egyháztól, és nem a magyaroktól indulnak szeparatista 
törekvések. 

Le Monde: En Ukraine, la minorité hongroise sous surveillance  
2021.08.27., Szerző: Emmanuel Grynszpan (online) 

 
A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése nem az érintett országok kétoldalú ügye, hanem a 

nemzetközi jog kérdése – mondta csütörtökön Budapesten Szijjártó Péter magyar külügyminiszter miután 
találkozott KajratAbdrahmanovval, az EBESZ kisebbségügyi főmegbízottjával. Az MTI szerint a találkozón beszéltek 
a kisebbségek ukrajnai helyzetéről is. A főmegbízott hangsúlyozta, hogy rendszeresen tárgyal Kijevvel az ottani 
nemzeti kisebbségek jogairól, majd hozzátette, hogy már érezni a javulás jeleit. Szijjártó bemutatta a 
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főmegbízottnak a magyar kisebbség helyzetét a szomszédos országokban: ebből a szempontból szerinte szinte 
problémamentes Horvátország és Szlovénia, Szerbiával a történelem során most a legjobbak a kapcsolatok, ami 
tükröződik az ottani magyar közösség életszínvonalán is. Szlovákiával és Romániával a külügyminiszter szerint 
korábban súlyos konfliktusok voltak, azonban az elmúlt években jelentős előrelépésekre került sor. Az Ukrajnában 
élő magyarok azonban továbbra is komoly kihívásokkal néznek szembe, tette hozzá a magyar miniszter, és aláhúzta, 
hogy Budapest törekszik a jó kapcsolatokra Kijevvel. 

SME: Szijjártó rokoval s vysokýmkomisárom OBSE pre menšinyAbdrachmanovom - Svet SME  
2021.08.26., Szerző: TASR (online) 

 
Az Adevarul beszámolt róla, hogy Románia külügyminisztériuma „nagyon nem helyénvalónak” tartja a 

magyar köztársasági elnök kijevi beszédét, amelyben párhuzamot vont a Trianon traumája és a Krím annektálása 
között. Ismertették, hogy a tárca közlése szerint Bukarest a kétoldalú diplomáciai csatornát választotta a tiltakozás 
közlésére, mivel a beszéd egy Ukrajna által szervezett rendezvényen hangzott el, és nem lett volna helyénvaló, ha a 
román fél már akkor reagál, hiszen Kijev is válasz nélkül hagyta a csúcsértekezleten elhangzottakat. Ugyanakkor 
Románia nem kívánta túlreagálni a provokatív üzenetet, hogy ne fokozzák a magyar fél részéről elvárt hatást. 

Adevărul.ro: Reacţia României după ce Ungaria a  comparat anexarea Crimeei de Rusia cu „pierderea” Transilvaniei: 
Un discurs extrem de nepotrivit 
2021.08.25., Szerző: Andreea Ghiorghe (online) 
 

A modern orosz állammal való „eszmei közelség” talán legszembetűnőbb példája Orbán Viktor, 
Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, akit a nyugati média nem habozik „magyar Putyinnak” nevezni. Orbán 
pedig nem fél az ilyen összehasonlítástól: a magyar demokrácia „illiberális” irányvonaláról szóló beszédében az Orosz 
Föderációt hozta fel olyan sikeres állam példájaként, amely nem illeszkedik a nyugati normákhoz. Az LMBT-témához 
való viszonyuláson túl az Orbán-rezsimnek és az orosz kormánynak is érdeke az irredenta a területgyűjtésben és a 
honfitársak külföldi védelmében. Legalábbis Magyarország keleti határain ez a folyamat viszonylag sikeres: az 
ukrajnai kárpátaljai magyarok százezrei rendelkeznek magyar útlevéllel, Kijev pedig nem ellenzi, hogy a magyar 
gyerekek anyanyelvükön tanuljanak, ilyen viszonyulásra azonban az orosz lakosság már nem számíthat. A magyar 
vezető viszonyulása Oroszországhoz lojálisabb, mint az uniós partnereké. Orbán az oroszellenes szankciórendszer 
következetes kritikusaként is ismert. A járvány lehetővé tette Magyarország számára, hogy demonstrálja 
Moszkvához való pozitív viszonyulását: az elsők között vásárolta meg a Szputnyik V-t, hivatalosan jóváhagyta az 
orosz vakcinát, és most azt tervezi, hogy saját területén fogja azt gyártani. A tíz napos karantén-kötelezettség 
eltörlésével Magyarország még az oltatlan oroszok előtt is megnyitotta határait. Ez a barátságos megközelítés 
ellentétes a hivatalos európai állásponttal, amely nem ismeri el az orosz vakcinát, annak ellenére, hogy bizonyítékok 
vannak annak hatékonyságára és biztonságosságára. Emellett Magyarország részt vesz a Török Áramlat gázvezeték 
projektben, és nyugati szomszédainak nem tetszése ellenére megegyezett Oroszországgal a paksi atomerőmű új 
blokkjainak építéséről és ellátásáról. Ez a projekt több milliárd dolláros oroszországi hitelt biztosít számára. Az 
Oroszország iránti túlzottan jóindulatú viszonyulás jó ürügynek bizonyul Brüsszel számára, hogy belső nyomást 
gyakoroljon a populista pártokra és kormányokra. Abban az esetben, amikor ez nem bizonyul elegendőnek, mindig 
készen áll arra, hogy a pénzügyi eszközök segítségével érjen el lojalitást uniós partnereitől, az európai bürokraták 
kezében van ugyanis a támogatások és juttatások elosztása. Magyarország, minden oroszbarát álláspontja ellenére, 
nem fog támogatást találni nemcsak az EU-tagállamok, hanem kis csoportján belül, a visegrádi négyek között sem. 
Annak tagjai, Csehország és Lengyelország sokkal ellenségesebbek az Orosz Föderációval szemben, Budapest pedig 
aligha hajlandó feláldozni a velük fenntartott kapcsolatot az Oroszországgal való barátság érdekében, elvégre 
Magyarország gazdasági fejlődése az európai tömbön múlik. 

Lenta hírügynökség: Правый друг лучше левых двух.Россия ищет способы наладить отношения с 
Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником? 
2021.08.25., Szerző: Sztepan Koszteckij (online) 
 

Az Adevarul beszámolt Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök szavairól, aki a román államfőt és 
miniszterelnököt támadta, amiért azok nem reagáltak Áder János felszólalására. Ciolacu szerint „Romániának 
nincsenek állami vezetői, akik állást foglaljanak egy ilyen magasszintű sértés esetén”, majd „felháborítónak” nevezte 
Áder János nyilatkozatát a Krím elfoglalása és Erdély Romániával való egyesülése között. Szerinte az előzőt senki 
sem ismerte el, míg Erdély egyesülését „a románok egyhangú akaratának gyulafehérvári kifejezése tette lehetővé”. 
Ciolacu arról is beszélt, hogy Klaus Iohannis nemrég Erdély eladásával vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), 
most azonban „az elnöki hallgatás Magyarország támadásával szemben egyenlő a nemzet elárulásával”.  
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Adevărul.ro: Ciolacu, după ce preşedintele Ungariei a comparat anexarea Crimeei de către Rusia cu „pierderea” 
Transilvaniei: Este inadmisibil ca preşedintele să tacă 
2021.08.24., Szerző: Maria Dinu (online) 

 
Az Adevarul Ludovic Orbannak, a kormányzó román Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökének kijelentését 

idézte, aki „harciasnak” és sértőnek nevezte Áder János kijelentését, szerinte ugyanis „semmi köze a történelmi 
valósághoz” egy lapon emlegetni Erdély és a Krím elcsatolását. „Romániával szembeni sértés kapcsolatba hozni a 
Krím-félsziget Oroszország általi annektálását egy olyan döntéssel, amely tulajdonképpen az első világháború végén 
fennálló nemzetközi kontextus alapján kifejezett népakarat nyomán született” – jelentette ki Orban. A PNL elnöke 
helytelenítette azt is, hogy Magyarország köztársasági elnöke a két történés között egy nemzetközi konferencián 
vont párhuzamot, amelyen részt vett FlorinCitu román kormányfő is. Orban hozzátette, „normális körülmények 
között egy ilyen nyilatkozat nem maradhat válasz nélkül a bukaresti hatóságok részéről”. 

Adevărul.ro: Orban, despre declaraţia preşedintelui Ungariei care compară anexarea Crimeei de Rusia cu „pierderea” 
Transilvaniei: O jignire. Nu poate fi lăsată fără răspuns 
2021.08.24., Szerző: Maria Dinu (online) 

 
Az Adevarul az MTI alapján számolt be róla, hogy Áder János Erdély elvesztéséhez hasonlította a Krím 

Oroszország általi elfoglalását. A köztársasági elnök Kijevben, a Krími Platform elnevezésű rendezvénysorozatot 
megnyitó csúcsértekezleten mondott beszédében kifejtette: „a magyarok tudatába mélyen beleégett mind a 
nagyhatalmi agresszió, mind pedig Trianon traumájának emléke, ezért mi pontosan tudjuk, hogy Ukrajna népe 
számára miért annyira érzékeny seb a Krím annexiója”. Az államfő hangsúlyozta, hogy Magyarország a "rokon 
fájdalom" miatt és a nemzetközi jog iránti elkötelezettség okán is határozottan kiáll Ukrajna szuverenitása, az ország 
területi integritása mellett. Kijelentette: a magyaroknak is van történelmi tapasztalatuk arról, hogy idegen hatalmak 
önkényesen átrajzolják egy éppen akkor nehéz helyzetbe került állam határait. „Magyarországtól az első világháború 
után addigi területének és lakosságának kétharmadát szakították el. Az ekkor kisebbségi sorsra jutott magyarság 
évszázados sérelme, hogy a lakóhelyét megszerző államok elvették tőle ősi iskoláit, és mindent megtettek, hogy 
elsorvasszák az anyanyelvén történő oktatást” - emlékeztetett.  

Adevărul.ro: Preşedintele maghiar a comparat pierderea Transilvaniei, la Trianon, cu anexarea Crimeei de către 
Rusia: Maghiarii nu au uitat că li s-au luat şcolile 
2021.08.24., Szerző: Lorena Mihăilă (online) 

 
Az Adevarul Dan Dungaciu román elemzőt kérdezte Áder János kijelentéséről, aki leszögezte: ezzel 

Budapest Romániát megszálló hatalomnak nevezte. Dungaciu szerint ezzel Áder János azt az üzenetet közvetítette, 
hogy a „paxamericana” illegális volt, Amerika egyenlő Oroszországgal és a Trianoni Szerződés illegitim és 
elfogadhatatlan volt. Hozzátette: ezzel a magyar államfő azt állította, hogy Románia ugyanolyan megszálló hatalom, 
mint Oroszország és Magyarország ugyanolyan áldozat, mint Ukrajna. Az elemző elítélte, hogy a román hatóságok 
nem reagáltak Áder János megszólalására: „mire várnak, hogy kapjanak egy fizikai pofont? Minden, amit 
Magyarország regionális szinten művel, egy ürügy a politikai napirend mozgatására”. Dungaciu szerint az is egy 
üzenet, hogy Áder János vett részt a csúcson, nem pedig Orbán Viktor, ezzel csupán szimbolikusnak minősítették az 
eseményt. Szerinte Oroszországnak megfelel, hogy Magyarország „nyomást gyakorol” Romániára megértette az 
üzenetet és értékeli, hogy csak az államfőt küldték el a Krími Platformra. 

Adevărul.ro: Președintele Ungariei compară anexarea Crimeei cu Tratatul de la Trianon 
2021.08.24., Szerző: Ion Gaidau (online) 

 
A Hotnews hírügynökség is beszámolt Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök szavairól, aki a román 

államfőt és miniszterelnököt támadta, amiért azok nem reagáltak Áder János felszólalására. Ciolacu szerint 
„Romániának nincsenek állami vezetői, akik állást foglaljanak egy ilyen magasszintű sértés esetén”, majd 
„felháborítónak” nevezte Áder János nyilatkozatát a Krím elfoglalása és Erdély Romániával való egyesülése között. 
Szerinte az előzőt senki sem ismerte el, míg Erdély egyesülését „a románok egyhangú akaratának gyulafehérvári 
kifejezése tette lehetővé”. Ciolacu arról is beszélt, hogy Klaus Iohannis nemrég Erdély eladásával vádolta a 
Szociáldemokrata Pártot (PSD), most azonban „az elnöki hallgatás Magyarország támadásával szemben egyenlő a 
nemzet elárulásával”. 

Hotnews hírügynökség: Marcel Ciolacu critică lipsa de reacţie după declaraţia de luni a președintelui Ungariei: "Este 
sfidător și inadmisibil ca președintele Iohannis să tacă mâlc" 
2021.08.24., Szerző: de G.S. HotNews.ro (online) 
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Ukrajna megszegi a nemzeti kisebbségek védelméről szóló megállapodásokat – közölte Szijjártó Péter 
magyar külügyminiszter, miután megbeszéléseket folytatott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. A miniszter 
elmondta, hogy egyre gyakrabban sérül a magyar kisebbség anyanyelvű oktatáshoz való joga. Magyarország több 
éve bírálja az ukrán hatóságok politikáját, különösen az oktatás terén. Budapest emiatt blokkolta az Ukrajna-NATO 
bizottság munkáját – írta az Ng.ru cikkében. 

Nyezaviszimaja Gazeta: Глава МИД Венгрии предостерег от нарушения прав нацменьшинств на Украине 
 2021.08.24., Szerző: TASZSZ (online) 

 
Áder János magyar köztársasági elnök Kijevben a Krími Platform csúcstalálkozón tartott beszéde során 

bírálta az ukrán nyelvtörvényt, és összehasonlította a Krímmel történteket az 1920-as trianoni békeszerződés 
következményeivel, amikor a magyarok elvesztették területük kétharmadát. A magyarok más országokban találták 
magukat, bár nem akarták, és senki sem kérdezte, hogy milyen országban szeretnének élni. A más országokban 
kisebbségi sorsra jutott magyarok évszázadokon át szenvedtek, mert megfosztották őket otthonaiktól és iskoláiktól, 
és mindent megtettek azért, hogy ne tanulhassák anyanyelvüket – emlékeztetett a köztársasági elnök. Véleménye 
szerint, ha az anyanyelv használatát korlátozzák, és ha anyanyelvük használóit bírsággal fenyegetik, ez ellentmond a 
demokrácia eszméinek, és nem válik hasznára a többségi nemzeteknek. 

Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye: Президент Венгрии напомнил Украине о языковом законе и истории 
раздела его страны [видео]  
2021.08.23., Szerző: n.a. (online) 

 
A Korrespondent.net cikkében beszámolt arról, hogy a Krími Platform csúcstalálkozón 46 ország képviselője 

szólalt fel, elítélve a Krím-félsziget annektálását. A csúcstalálkozó résztvevőinek nyilatkozatai nem sokban 
különböztek egymástól, kivéve Áder János magyar köztársasági elnökét, aki felvetette a magyar nyelvtanulás 
korlátozásának kérdését. Véleménye szerint, ha az anyanyelv használatát korlátozzák, és ha anyanyelvük használóit 
bírsággal fenyegetik, ez ellentmond a demokrácia eszméinek, és nem válik hasznára a többségi nemezeteknek. 
„Reméljük, hogy Ukrajna képes lesz biztonságos jövőt biztosítani valamennyi polgárának, és hogy a magyarok 
otthon érezhetik magukat Ukrajnában” – tette hozzá Áder. Felszólította továbbá az ukránokat a nagyobb türelemre, 
hogy ne csak a Krím, hanem Donbász ügye is békés úton megoldódjon. 

Korrespondent: Не признаем аннексию: заявления крымского саммита - Korrespondent.net  
2021.08.23., Szerző: Alekszandr Ivanyickij (online) 

 
A magyar köztársasági elnök a Krími Platformon felszólalva kijelentette, hogy Ukrajna nyelvpolitikája 

ellentmond a demokrácia eszméinek, és nem válik az ukrán, mint többségi nemzet becsületére. Áder János abbéli 
reményének adott hangot, hogy Ukrajna képes lesz biztonságos jövőt biztosítani valamennyi polgára számára. „Aki 
anyanyelvét tanulja, pénzbírság fenyegetése alá kerül. Ez ellentmond a demokrácia eszméinek. Remélem, hogy a 
magyarok otthon érezhetik magukat Ukrajnában” – nyilatkozta a magyar államelnök.  

Lenta hírügynökség: Президент Венгрии осудил языковую политику Украины: Политика: Мир: Lenta.ru  
2021.08.23., Szerző: Nyikolaj Csigaszov (online) 

 
Oleg Havics ukrán politológus kommentálta Áder János felszólalását. Utóbbi kritikával illette a fórumon az 

ukrán nyelvtörvényt, amely megtiltja az ukrántól eltérő bármely más nyelven folyó oktatást, és arra kényszeríti a 
polgárokat, hogy számos területen az ukrán nyelvet használják. A szakértő úgy véli, a kritika komoly pofont jelentett 
Ukrajna számára, mivel jelenleg éppen ezek a folyamatok zajlanak az országban, és azok az őshonos magyar 
kisebbséget is érintik. Áder a Krími Platformon szembe helyezkedett az ukrán nyelvpolitikával, mely, véleménye 
szerint, ellentmond a demokrácia eszméinek, és nem válik a többségi nemzet becsületére.  

Lenta hírügynökség: Украинский политолог рассказал о «пощечине» Украине от Венгрии: Украина: Бывший 
СССР: Lenta.ru  
2021.08.23., Szerző: Georgij Neszterov (online) 

 
Katonai tiszteletadás mellett a nemzeti lobogó felvonásával a budapesti Kossuth téren pénteken reggel 

kezdetét vette Magyarországon az állami ünnep központi rendezvénysorozata, amellyel az ország az állam 
alapítására és alapítójára, az első királyra, Szent Istvánra emlékezik. Az MTI szerint az ünnepségen a parlament 
épülete előtt részt vett Áder János államfő, a kormány képviselői, diplomaták és több száz polgár. A kormány az MTI 
hírügynökség szerint idén több napos fesztivállal készült Szent István napjára, ami az eddigiekhez képest a 
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legszéleskörűbb lesz. A Szent István napi ünnepségek nem csak Magyarországon zajlanak, hanem azokban az 
országokban is, ahol a határon túli magyarok élnek. 

SME: Vztýčením štátnej vlajky sa v Maďarsku začal štátny sviatok sv. Štefana 
2021.08.20., Szerző: TASR (online) 

 
Május 18-án Moszkvában meghalt a német Zuerst hírmagazin főszerkesztője, Manuel Ochsenreiter, akit a 

2018-ban Ukrajnában elkövetett bűncselekmény, nevezetesen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség iroda 
felgyújtása megrendelőjének tartottak. A bűncselekmény elkövetésével korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök 
támogatóit gyanúsították. A rendőrök kiderítették, hogy lengyel állampolgárok vettek részt a bűncselekményben, 
miután három embert vettek őrizetbe: a szervezőt és a két végrehajtót. A lengyel bíróság elismerte, hogy a 
gyújtogatás szervezője Michał Prokopowicz volt, aki 2019-ben a bírósági tárgyaláson a bűncselekmény 
megrendelőjeként Manuel Ochsenreitert nevezte meg.  

Unian hírügynökség: Називали замовником підпалу угорського центру в Ужгороді: у Москві помер головний 
редактор німецького журналу 
2021.08.19., Szerző: Jekatyerina Priszazsnyuk (online) 
 

A Vecer.com beszámolt arról, hogy Varga Judit lemondta ugyan augusztus 20-i lendvai látogatását, ám a 
muravidéki magyar közösség által szervezett ünnepségen leadják a beszédéről készült felvételt. A szlovén lap a 
magyar igazságügyminiszterrel kapcsolatban kiemelte, hogy az utóbbi időben a lehallgatási botrány miatt áll a 
figyelem középpontjában. A Vecer.com cikke szerint sokakat meglepett, hogy a muravidéki eseményre éppen a 
magyar igazságügyminiszert hívták meg, szerintük ugyanis az Orbán-kormány jelenleg egyik leghírhedtebb 
tárcavezetőjéről van szó, aki az európai intézmények szerint az LMBTQ közösség tagjait diszkrimináló magyar 
törvény egyik leghatározottabb támogatója és a Pegazus-botránnyal kapcsolatosan is felmerült az érintettsége. 
Szlovéniai magyar kisebbségi vezetők szerint egyszerűen azért döntöttek Varga meghívása mellett, mert az még 
nem látogatott el korábban a Muravidékre, illetve az igazságügyhöz tartozó alaptörvény rendelkezik a határon túli 
magyarokról való gondoskodásról is. A szlovén lap a Direkt36-ra hivatkozva közölte a Pegazus-botrány 
kialakulásának részleteit. 

Večer: Orbanova ministrica, trenutno eno najbolj razvpitih imen vladne ekipe, bo nagovorila prekmurske Madžare.  
2021.08.18., Szerző: Timotej Milanov (online) 
 

A Tanjug hírügynökség Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) első emberét idézte, aki 
elmondta, hogy a mostani „összetett időkben” az élethez egyszerre kell válaszokkal és megoldással rendelkezni több 
kihívásra, mégpedig olyan módon, hogy az elfogadható legyen a magyar közösség tagjainak többsége számára. A 
vajdasági magyar vezető a közelgő Szent István Nap alkalmából kiemelte, hogy a magyar közösség az elmúlt 14 év 
során a Vajdaságban és Szerbiában a kölcsönös elfogadáson és tiszteleten alapuló együttműködést igyekezett 
kialakítani a többségi nemzettel.   

Tanjug hírügynökség: TANJUG | Pastor: Saradnjasavećinomzasnovana na poštovanju  
2021.08.15., Szerző: n.a. (online) 

 
A Novosti.rs közölte, hogy romániai magyar jobboldali pártok a bukaresti parlamentben kezdeményezték, 

hogy hozzanak a magyarországihoz hasonló törvényt a „homoszexuális propaganda” betiltásáról. A szerb lap szerint 
az ügy kihívást jelent az „európapárti” román kormány számára. A témát két jobboldali erdélyi magyar párt, a 
Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vetette fel, felszólalva az „LMBTQ-ideológia” és a 
„homopropaganda” ellen, a „tiszta család” védelmében. Ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot Zakariás Zoltán, az 
EMNP képviselője nyújtott be. 

Novosti: U RUMUNIJI PROTIV GEJ PROPAGANDE: Inicijativzazakonkojim se zabranjujehomoseksualnolobiranje  
2021.08.12., Szerző: D. D. S. (online) 

 
Az Index.hr hírül adta, hogy romániai magyar jobboldali pártok a bukaresti parlamentben kezdeményezték, 

hogy hozzanak a magyarországihoz hasonló törvényt a „homoszexuális propaganda” betiltásáról. A Deutsche Welle 
cikkére hivatkozó horvát hírportál szerint az ügy komoly kihívást jelent a román kormány számára. Az Index.hr 
kiemelte ugyanakkor, hogy a témáról az utóbbi években alig esett szó a romániai nyilvánosságban, a románok közül 
sokan azt sem tudják, mint jelent az LMBTQ-rövidítés. A témát két jobboldali romániai magyar párt, a Magyar 
Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vetette fel, felszólalva az „LMBTQ-ideológia” és a 
„homopropaganda” ellen, a „tiszta család” védelmében. A magyarországihoz hasonló törvényjavaslat benyújtása 
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Zakariás Zoltán, az EMNP képviselője nevéhez fűződik. A képviselő a romániai kormánykoalícióban résztvevő 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) listáján jutott be a parlamentbe, ezért a kezdeményezés 
politikailag érzékeny téma. Cristian Privulescu politológus szerint a romániai magyarokat képviselő pártok többek 
között Orbán Viktor hatására alapvetően változnak meg. A szakember kiemelte, hogy Orbánnak fontos, hogy a 
közelgő magyarországi parlamenti választásokra minél több romániai magyar kettős állampolgárt nyerjen meg és 
hozzátette, hogy utóbbiak között sok a konzervatív, ám a többség nem „Európa-ellenes”. A hírportál megszólaltatta 
Peter Eckstein-Kovacs jogászt is, aki szerint a téma felvetésének célja, hogy Románia az „Európa-ellenes”, a 
Kremlhez közel álló szövetség részévé váljon. 

Index.hr: Desničari u Rumunjskojželeuvesti anti-LBGT zakon, predlažugamađarskestranke  
2021.08.12., Szerző: Deutsche Welle (online) 
 

Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) a magyar parlament elnökének somorjai látogatása után azt írta a 
Facebookon, hogy az „országunk nem Felvidék”. Ez számos magyart felháborított, a Felvidék kifejezés 
használatában azonban még a magyarok között sincs konszenzus – emelte ki a liberális Denník N cikke. Kövér László 
a Somorján elmondott beszédében a felvidéki magyarokról beszélt. A magyar kormány a Felvidék fogalmát a 
szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatban a hivatalos dokumentumokban is használja. A szlovák külügyminiszter 
Kövér beszédére több Facebook bejegyzésben is reagált és még diplomáciai jegyzéket is küldött Magyarországnak. 
„Az országunk nem Felvidék! Az ország neve Szlovákia, illetve Szlovák Köztársaság. A Felvidék kifejezés használata a 
magyar állam képviselői részéről, diplomatikusan fogalmazva, nem a szomszédsági empátia kifejeződése” – tette 
hozzá Korcok. A szlovákiai magyarok körében nagy visszhangot keltett a Felvidékről tett kijelentés. „DolnáZem (az 
Alföld történelmi elnevezése – a szerk.), Uhorsko (az 1920 előtti Magyar Királyság szlovák elnevezése – a szerk.), mind 
olyan kifejezések, amelyeket a szlovákok teljes természetességgel használnak és senki sem akarja nekik megtiltani. 
Ugyanezt várjuk el fordítva is! Ne akarja a miniszter betiltani a földrajzi vagy történelmi elnevezések használatát! 
Úgysem sikerül neki!” – reagált Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke. „A határon túli magyarokról szívesen és sokat 
(legalábbis az elmúlt 20 évben) beszélünk, de azt már konkrétan nem akarjuk megnevezni, hogy melyik országban 
élnek” – írta Nádasdy Ádám, az egyik „legismertebb magyar nyelvész”. A magyarok inkább a történelmi 
elnevezéseket használják, amelyek nem szerepelnek a térképeken – a határon túli magyarok így szerinte „mesebeli 
lényekké” válnak, úgy, mint gyakran a többségi nemzet számára is, amellyel együtt élnek. A Fidesz a 2010-es 
hatalomra kerülése után változásokat hozott a nyelv területén is, hívta fel a figyelmet a tulajdonnevek használatának 
elméleti kérdéseivel foglalkozó Hizsnyai Tóth Ildikó fordító, aki azt mondta, hogy a szlovákiai magyarok 2010 után 
erre e kérdésre (a Felvidék tulajdonnév használatára gondolhat – a szerk.) kétféleképpen tekintenek: primordiálisan és 
modern módon. „Az első számára Budapest a központ, a második számára Pozsony (vagy egy saját központ) és 
ennek megfelelően használják a nyelvet.” Ezt a polarizációt szerinte a Fidesz gerjeszti azzal a céllal, hogy megtartsa a 
hatalmát. „Ez a világ legdrágább szociolingvisztikai kísérlete” – gondolja Hizsnyai Tóth és szerinte ennek a 
folyamatnak a mellékterméke a fasizálódás, amit Orbán Viktor sem fog tudni megállítani. Kövér László szerinte 
azonban nem sértette meg a nyelvi normákat, mert egy létező és általánosan használt kifejezést használt. A fordító 
később hozzátette, hogy leíró szempontból a Felvidék, mint kifejezés, teljesen „ártalmatlan” és a használata legitim.  

Denník N: Slovenskonie je Felvidék, odkazujeKorčok. Je to problematickývýraz, aleťažko to zmeniť, reagujúodborníci  
2021.08.11., Szerző: Zoltán Szalay (online) 

 
A liberális SME cikkében kiemelte, hogy a szlovák és a magyar nemzet alapvetően másként tekint a múltra, 

azonban mindkét félnek megfelel a mostani állapot. A kitelepített magyarok emlékművének múlt heti felavatásán 
részt vett Kövér László, a magyar parlament elnöke is, akinek a szavai feldühítették Ivan Korcokot (szlovák 
külügyminiszter). Szlovákia hivatalosan sohasem kért bocsánatot a magyarok kitelepítéséért, de ugyanúgy 
Magyarország sem a szlovákok ellen elkövetett más igazságtalanságokért. A történészek szerint ez egyhamar nem is 
fog megtörténni, ugyanis mindkét félnek megfelel a status quo. TomásCernák történész szerint az is problémát 
jelent, hogy szöges ellentétben áll egymással a magyarok és a szlovákok történelem felfogása. „Nehéz összhangba 
hozni egy erre vonatkozó közös nézetet” – mondta. Péter Huncík pszichiáter úgy véli, a Kövér László által megnyitott 
kérdéseket valóban meg kell oldani, de a stílus, ahogyan ezt megtette, feleslegesen provokatív volt. Orbán Viktorra 
azonban jellemző, hogy az aktuális politikai céljaira használja ki a történelmi kérdéseket is. Jövőre Magyarországon 
választások lesznek és az ellenzéknek valódi esélye van arra, hogy legyőzi Orbánt. 

SME: Maďari a Slovácisaneospravedlňujú. Bojasa, že by to bolprejavslabosti    
2021.08.11., Szerző: Martin Vanco (online) 
 

Az Adevarul is beszámolt Ludovic Orban szavairól, aki leszögezte: a magyar állam erdélyi 
gazdaságfejlesztési programja nem sérti a nemzetbiztonságot, ha nem diszkriminál. „Mindig azt hangoztattam, hogy 
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ez a támogatás nem érkezhet etnikai alapon. Egy ilyen programnak az összes román állampolgárt kell céloznia, 
függetlenül attól, hogy magyar, román vagy német nemzetiségű. Amíg a támogatást nem célirányosan csak a 
magyar nemzetiségű román állampolgárok kapják, és nincs diszkrimináció, addig a program nem veszélyezteti a 
nemzetbiztonságot. Ha veszélyeztette volna, akkor valószínűleg figyelmeztettek volna erre a nemzetbiztonság fölött 
őrködő intézmények” – mondta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke Kovásznán. Orban emlékeztetett, hogy román 
kormány is támogatást nyújt a Hargita és Kovászna megyei románoknak az identitásuk megőrzésére. 

Adevărul.ro: Preşedintele PNL , despre proiectele finanţate în România de statul maghiar: Nu poate fi acordat acest 
ajutor pe criterii etnice  
2021.08.08., Szerző: Andreea Traicu (online) 

 
Juraj Blanár (Smer-SD), a Szlovák Nemzeti Tanács (SZNT) alelnöke ellenzi, hogy magyar politikusok 

Szlovákia területén Európa háború utáni elrendezését kétségbe vonó követelésekkel lépjenek fel. A politikus ezt a 
TASR hírügynökséggel közölte, reagálva Kövér László közelmúltbeli somorjai látogatására és kijelentéseire. Blanár 
szerint a szlovák diplomáciának határozottabban kell fellépnie és megjegyezte, hogy a magyar fél kihasználja Ivan 
Korcok (szlovák külügyminiszter, SaS párt) tehetetlenségét a kormánykoalícióban. Az SZNT alelnöke emlékeztetett 
Matovic magyarországi tárgyalásaira is, amikor már a pénzügyminiszteri tisztséget töltötte be és a szlovák 
diplomácia képviselőit nem vitte magával, de az OLANO képviselőjét igen, és rámutatott az OLANO akkori 
álláspontjára, mely szerint a szlovák nagykövetség képviselőjének a távolmaradása a siker előfeltétele volt. „Ebből 
látszik, hogy Igor Matovic egyértelműen a magyar érdekeket támogatja” – közölte Blanár és hozzátette, hogy ezért 
nem is csodálkozik a magyar politikusok viselkedésén. Marián Kéry (Smer-SD), a SZNT Külügyi Bizottságának elnöke 
szerint az előre be nem jelentette látogatás felesleges nemzetiségi feszültségeket keltett. Gyimesi György arra 
szólította fel a szlovák külügyminisztert, hogy fontolja meg a magyar kormánynak és a szlovákiai magyaroknak 
címzett szavait. „A magyar nemzet szerves részét képezzük, megvannak a követeléseink, megvannak a traumáink, 
amelyek a mai napig nincsenek megoldva. Kérem tartsa tiszteletben ezeket” – közölte. 

SME: Blanár odmieta maďarské požiadavky spochybňujúce povojnové usporiadanie - SME  
2021.08.06., Szerző: TASR (online) 

 
A liberális SME véleménycikkének szerzője szerint a kitelepített magyarok emlékére Somorján felavatott 

emlékmű egy lépés lehetett volna a már hosszú ideje halogatott bocsánatkérés felé, amellyel a két szomszédos 
ország tartozik egymásnak. Ha azonban az emlékműhöz a magyar parlament elnöke bejelentés nélkül jön beszédet 
mondani az igazságtalanságról és a kiegyenlítésről, akkor nem is lehet arra számítani, hogy a másik fél majd tárt 
karokkal fogadja és párbeszédet kezd. Ebben az ügyben két dolgot el kell különíteni: a kölcsönös bocsánatkérés 
témájának legitimitását és annak a módját, hogyan ez életre kelt. A szlovák külügyminisztérium nem hibázott, a 
második dologgal volt problémája. Ha ugyanis egy vezető magyar politikus a közelgő választások előtt a szomszédos 
országba látogat és megkerüli a protokollt egy ilyen érzékeny témában, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy miért 
cselekedett így. Azt a benyomást kelti ugyanis, hogy eljött beszélgetni az itteni magyar közösséggel, mintha azok az 
„ő” magyarjai lennének és nem a „mi polgártársaink”. Ez a kampány a része, amely nem törekszik a szomszéddal való 
párbeszédre, hanem arra az ellenség szerepét osztja ki. A szomszédokkal való jó kapcsolatok a megállapodások és a 
szabályok betartását jelentik. Annál is inkább, ha egy érzékeny témáról van szó. 

SME: Kövér neprišiel diskutovať - Komentáre SME  
2021.08.06., Szerző: Zuzana Kepplová (online) 
 

A Szlovák Nemzeti Tanács egykori elnökének cikke egy történelmi visszatekintés volt a szlovákok és a 
magyarok politikai megbékélésére irányuló törekvéséről. Visszatérve az aktualitásokra, a szerző emlékeztetett, hogy 
1990-ben Antall József magyar miniszterelnök kijelentette, hogy tizenötmillió magyar miniszterelnökökének érzi 
magát. Ezek a „nehezen megmagyarázható szavak” alkotják a szerző szerint Budapest kiinduló politikáját a 
szomszédos országokban élő kisebbségeivel kapcsolatban. Budapest soha sem fogja elveszteni a kisebbségei iránti 
érdeklődését, az egyes országokkal szemben az aktuális helyzet függvényében fog fellépni és mindig törekedni fog 
arra, hogy ebben a kérdésben előre haladjon. A magyar politika szempontjából ez érthető is. A szlovák kormányok a 
nemzetiségi politikai terén nagyrészt csak reagálnak, a szlovák politikai pártok harminc év alatt sem hoztak létre 
semmilyen nemzetiségi programot. A határok megváltoztathatatlanságáról már vitázni sem kell, Szlovákiának 
azonban mindent meg kell tennie azért, hogy a magyarok Szlovákiában jól érezzék magukat és el kell az országnak 
ismernie, hogy a szellemi hazájuk Magyarország. Ne feledjük, hogy nagyon közel áll a mentalitásunk a 
magyarokéhoz, hogy az ezer éves együttélés főleg gazdagító és problémamentes volt, ezért megéri a fáradságot, 
hogy mindent megtegyünk azért, hogy itt békében, együttműködésben és egymást kölcsönösen gazdagítva éljünk – 
szólított fel a szerző. 
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Denník N: Ako sa Slováci a Maďari navzájom neospravedlnili  
2021.08.05., Szerző: František Mikloško (online) 

 
Az Adevarul véleményrovatában Marius Diaconescu feltette a kérdést: „miért ütik bele az orrukat a 

magyarok Verespatakba?”. Diaconescu szerint Budapest számára szokássá vált, hogy a román belügyek kapcsán 
véleményt mondanak és már nemcsak a magyar kisebbség vonatkozásában, hanem gazdasági kérdésekben is, mint 
a Fekete-tengeri gáz kitermelésének ügye vagy Erdély bizonyos részeinek mezőgazdasági fejlesztése. Ezúttal 
Verespatak ügyében tették ezt – hangsúlyozta a szerző, aki ezután összefoglalta Balázs D. Attila Magyar Nemzetben 
megjelent cikkének főbb állításait. Szerinte a cikk végén az Octavian Goga-idézet egy provokáció, a Magyar Nemzet 
pedig „egy Orbán Viktor kormányának alárendelt újság”, a cikk szerzője pedig csak a Fidesz vezetőinek diskurzusát 
ismétli, amely a magyar nép dicsősége újra eljön. Diaconescu hangsúlyozta: Orbán Viktor két taktikát kombinál a 
nemzetközi kapcsolatokban: a lehetőségek kihasználását és a kis lépések politikáját, egyre kedvezőbb helyzetet 
teremtve Magyarország számára. Szerinte ameddig a román politikusok nem lépnek fel Budapesttel szemben, addig 
a magyarok lépésről lépésre erőltetni fogják az álláspontjukat, mert látják, hogy lehet. Az RMDSZ kormányon van és 
Magyarország számára az a fontos, hogy a román politikusok ennyire készek meghátrálni a magyar érdekek előtt – 
tette hozzá. A szerző végül leszögezte: a verespataki arany és ezüst Romániáé, a trianoni szerződés kimondja, hogy a 
román állam Erdély tulajdonosa, Budapest pedig álmodozhat, de a történelem kereke soha nem fordul vissza. 

Adevărul.ro: De ce îşi bagă ungurii nasul la Roşia Montană?  
2021.08.05. (online) 
 

A Benes dekrétumok kihirdetésének 76. évfordulója alkalmából Somorján emlékművet avattak a kitelepített 
magyar családok emlékére. A rendezvény vendége volt Kövér László, a magyar parlament elnöke is, aki a magyarok 
elleni történelmi igazságtalanságokról beszélt. Ivan Korcoknak, a szlovák diplomácia vezetőjének ez nem tetszett. A 
cikk emlékeztetett, hogy 1945. augusztus 2-án Eduard Benes elnök kiadta a dekrétumát, amely megfosztotta az 
állampolgárságától Csehszlovákia német és magyar lakosait. Ezzel kezdetét vette egy hároméves jogtalanság 
időszaka, amikor bezárták a magyar és német iskolákat, betiltották a magyar és a német nyelv nyilvános helyen való 
használatát és a kisebbségi lakosság deportációjára került sor. Ezen esemény 76. évfordulója alkalmából Somorján a 
helyi kitelepített lakosok emlékére emlékművet avattak. A fő szónok Kövér László volt, a szlovák kormány képviselői 
nem voltak jelen. A rendezvény után két nappal a magyar parlament elnökének részvételéről viszonylag élesen 
nyilatkozott Ivan Korcok. „Azt kérem Magyarország legfőbb képviselőitől, hogy tartsák tiszteletben a Szlovák 
Köztársaságot” – írta a Facebookon Korcok, aki szerint az, ahogyan a magyar közjogi méltóságok folyamatosan 
megnyitják a történelmi témákat, ellentétes a Szlovákiával való jó kapcsolatokra irányuló deklarált törekvéssel. A 
szlovák diplomácia vezetőjét támogatta Boris Kollár (Sme rodina/Család vagyunk), a szlovák parlament elnöke: 
„nagyon örülnék, ha a magyar fél ezekben a témákban visszafogottságot tanúsítana – ahogyan a Szlovák 
Köztársaság is teszi ezt. Magyarország a stratégiai partnerünk, a kölcsönös tisztelet elengedhetetlen az országaink 
közötti jó kapcsolatok fenntartásához”. Korcok bejegyezésére reagált Gyimesi György (OLaNO) is, aki azt mondta, 
hogy ez a „legsötétebb meciari időszakra” emlékezteti őt. Kövér László a beszédében a magyarokkal szembeni 
igazságtalanságokról beszélt és Szlovákia bocsánatkérését követelte. „Az, amit a szlovákiai magyarokkal szemben 
tettek 1945-1947-ben, bűn volt Isten és ember előtt” – közölte és emlékeztetett, hogy Magyarország államalkotónak 
ismeri el a kisebbségeit, bevezette számukra a kulturális autonómiát, elítélte a németek magyarországi kitelepítését 
és bocsánatot kért a zsidóktól. A cikk szerint Kövér László a Fidesz radikális konzervatív szárnyát képviseli. A szerző 
emlékeztetett a Benes dekrétumok 21. században is tovább élő eseteire: az Új Szó napilap például 2020-ban arról írt, 
hogy az állam a Benes-dekrétumok alapján akarta elkobozni az új pozsonyi kerülőút alatti telkeket, hogy ne kelljen 
azokat kivásárolnia. 

Denník N: Odhalenie pamätníka deportovaným v Šamoríne vyvolalo konflikt medzi Korčokom a predsedom 
maďarského parlamentu  
2021.08.04., Szerző: Zoltán Szalay (online) 

 
Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) szerint az a mód, ahogyan a legfőbb magyar közjogi méltóságok 

folyamatosan megnyitják a történelmi témákat, ellentétes Magyarország deklarált törekvésével a Szlovákiával való 
jó kétoldalú kapcsolatokra. A szlovák külügyminiszter Kövér László, a magyar parlament elnökének Somorján 
tartott, a kitelepített magyarok emlékművének leleplezésén való e heti részvételére és kijelentéseire mutatott rá. 
„Határozottan elutasítom, hogy Magyarország második közjogi méltóságának közvetlenül Szlovákiába kell jönnie a 
saját történelem szemléletét bemutatni” – jelentette ki Korcok és megjegyezte, hogy Szlovákia hivatalos 
képviselőinek is van lehetőségük Szlovákia álláspontját képviselni Magyarország történelmi szerepéről, „ennek 
ellenére ezt nem tesszük, és végképp nem a Magyarország területén tartott rendezvényeken”. Boris Kollás (szlovák 
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parlament elnöke) támogatásáról biztosította Korcokot és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a legfőbb magyar 
közjogi méltóságok olyan történelmi témákat nyitnak meg, amelyek már rég le vannak zárva. 

slovensko.hnonline.sk: Korčok žiada najvyšších predstaviteľov Maďarska, aby rešpektovali Slovensko. Kollár 
ministra podporil  
2021.08.04., Szerző: TASR (online) 

 
Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) szerint az a mód, ahogyan a legfőbb magyar közjogi méltóságok 

folyamatosan megnyitják a történelmi témákat, ellentétes a Szlovákiával való jó kapcsolatokra irányuló deklarált 
törekvéssel. Ennek egy újabb példája Kövér László részvétele és kijelentései Somorján a kitelepített magyarok 
emlékművének leleplezésekor – hangsúlyozta a szlovák diplomácia vezetője egy sajtóközleményben. A samorin.sk 
szerint Kövér többek között kijelentette, hogy Közép-Európa országainak közös célja az, hogy a 20. században 
elkövetett történelmi igazságtalanságokat ebben az évszázadban jóvátegyék. „Határozottan elutasítom, hogy 
Magyarország második közjogi méltóságának közvetlenül Szlovákiába kell jönnie a saját történelem szemléletét 
bemutatnia” – jelentette ki Korcok és megjegyezte, hogy Szlovákia hivatalos képviselőinek is van lehetőségük 
Szlovákia álláspontját képviselni Magyarország történelmi szerepéről, „ennek ellenére ezt nem tesszük, és végképp 
nem a Magyarország területén tartott rendezvényeken”. Boris Kollár (a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke) támogatta 
Korcokot és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a legfőbb magyar közjogi méltóságok olyan történelmi témákat 
nyitnak meg, amelyek már régóta le vannak zárva. 

spravy.pravda.sk: Korčok: Žiadam predstaviteľov Maďarska, aby rešpektovali Slovensko  
2021.08.04., Szerző: zah (online) 

 
Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) szerint az a mód, ahogyan a legfőbb magyar közjogi méltóságok 

folyamatosan megnyitják a történelmi témákat, ellentétes Magyarország deklarált törekvésével a Szlovákiával való 
jó kétoldalú kapcsolatokra. A szlovák külügyminiszter Kövér László, a magyar parlament elnökének Somorján 
tartott, a kitelepített magyarok emlékművének leleplezésén való e heti részvételére és kijelentéseire mutatott rá. 
„Határozottan elutasítom, hogy Magyarország második közjogi méltóságának közvetlenül Szlovákiába kell jönnie a 
saját történelem szemléletét bemutatni” – jelentette ki Korcok és megjegyezte, hogy Szlovákia hivatalos 
képviselőinek is van lehetőségük Szlovákia álláspontját képviselni Magyarország történelmi szerepéről, „ennek 
ellenére ezt nem tesszük, és végképp nem a Magyarország területén szervezett rendezvényeken”. 

SME: Korčok vyzval maďarských predstaviteľov, aby vážili slová a nenarúšali zmier  
2021.08.04., Szerző: TASR (online) 
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