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– A magyar diplomácia 
az ön mandátuma idején 
erőteljesen az érdekala-
pú külpolitikára fekteti 
a hangsúlyt, ami az uk-
rán oktatási törvény, illet-
ve a marosvásárhelyi ka-
tolikus gimnázium ügyé-
ben kinyilvánított határo-
zott álláspontban is meg-
mutatkozott. Meddig haj-
landó elmenni Budapest, 
amikor a magyar érdekek 
érvényesítéséről van szó?
– A világban zajló gyors és nagy 
horderejű változások miatt a 
külpolitika már nem az a ké-
nyelmes műfaj, mint volt né-
hány évvel ezelőtt, amikor a 
hosszú lefolyású stratégiagyár-
tásról szólt, és a szóbeli jegy-
zék két hét alatt ért egyik hely-
ről a másikra. A modern kom-
munikációnak köszönhetően, 
valamint a világ összeszűkülé-
se és az egyre több konfliktus 
miatt a külpolitika mára éppen 
olyan gyors műfajjá – sok eset-
ben harccá – vált, mint a belpo-
litika. A magyar külpolitikának 
az a hitvallása, hogy a leghatá-
rozottabban képviselnie kell a 
magyar érdekeket az ország ha-
tárain kívül történő események 
alapján, így a legkeményebb 
diplomáciai eszközök haszná-
latától sem szabad megriadni. 
Ezért kérettem haza konzultá-
cióra a nagykövetünket Hollan-
diából, amikor a nyugat-euró-
pai ország budapesti diploma-
tája egyenlőségjelet tett a ter-
roristák és a magyar kormány 
motivációi közé. Ez az oka, hogy 
világossá tettem: amíg Horvát-
országban a magyar gazdasá-
gi érdekeket sértő, a nemzet-
közi szabályokat be nem tar-
tó események történnek, ad-
dig nem támogatjuk a Gazda-
sági Együttműködési és Fej-
lesztési Szervezethez (OECD) 
való csatlakozásukat. Hason-
ló okokból elleneztük volna Ro-
mánia OECD-tagságát is, ha a 
marosvásárhelyi iskola ügyé-
ben nem születik meg a hosszú 
távú megoldás ígérete, és ezért 
tettük egyértelművé azt is, hogy 
a gyalázatos ukrán oktatási tör-
vény miatt valamennyi létező 
ukrán érdekeltséget azonnal 
blokkolunk a nemzetközi szer-
vezetekben. Nem szabad szív-
bajosnak lenni, és véget kellett 
vetni annak a túlhaladott külpo-
litikának, amely csak a meghu-
nyászkodást ismerte, és meg-
ijedt a konfliktusoktól. A mos-
tani hazafias külpolitika a vég-
letekig hajlandó elmenni az or-
szág, valamint a határainkon 
kívül élő magyar közösségek 
megerősítése érdekében.

– A többnyire feszültnek 
mondható utóbbi évekhez 
képest az elmúlt néhány 
hét során az enyhülés jelei 
mutatkoznak a magyar–
román kapcsolatokban, 

egy indulatos nyilatkozat-
háborút követően még a 
vásárhelyi iskola ügyében 
is megoldás körvonalazó-
dik. Minek tudható be ez a 
közeledés? Mennyiben je-
lenti a mostani elmozdu-
lás az együttműködés be-
indulását?
– Az elmúlt hetek eseményei vi-
lágosan megmutatták Magyar-
ország és Románia egymásra-
utaltságát. Millió szál köt össze 
bennünket a nemzeti közössé-
geink, a romániai magyarok és 
a Magyarországon élő románok 
révén. Mit nevezünk gazdasági 
egymásrautaltságnak, ha nem 
azt, hogy a két országnak egy év 
alatt hétmilliárd eurót megha-
ladó, dinamikusan növekvő ke-
reskedelmi forgalma van. Olyan 
térségben élünk, amelyet a ná-
lunk jóval erősebb országok né-
ha pofozógépnek néznek, nem 
érzékenyek a mi érdekeinkre. 
A régió országainak észre kell 
venniük, hogy együttműködés 
és szoros kapcsolatrendszer 
nélkül nem tudunk érdeket ér-
vényesíteni nemzetközi téren. 
Jó példa erre, hogy amióta a Vi-
segrádi Együttműködés min-
den eddiginél hatékonyabban 
működik, sokkal erőteljesebb 
az érdekérvényesítésünk. Egy 
külső esemény, az ukrán ok-
tatási törvény elfogadása egy-
aránt érzékenyen érintette Ma-
gyarországot és Romániát, és 
mivel Ukrajnában több mint fél-
millió román és magyar él, nyil-
vánvaló, hogy közösen kell fel-
lépnünk. A teljesen értelmet-
len, kívülről sokszor nehezen 
érthető konfliktusok generálá-
sa helyett a két ország képes 
közös sikertörténeteket építe-
ni. Nem akarok nagy szavakat 

használni, de mindenképpen új 
dimenziót nyitott Liviu Dragnea 
román szociáldemokrata párt-
elnök és Orbán Viktor minisz-
terelnök, pártelnök két telefon-
beszélgetése, majd az azt kö-
vető román nyilatkozatok, ame-
lyek világossá tették: a buka-
resti kormánynak az a szándé-
ka, hogy megoldja a magyarság 
számára rendkívül fontos vá-
sárhelyi iskolaügyet. Egyértel-
mű, hogy sokat tudunk ártani 
egymásnak, mármost ha eny-
nyit tudunk ártani, akkor leg-
alább ennyit tudunk használ-
ni. Mindkét oldalon leesett a 
tantusz, hogy a lehetőségein-
ket, képességeinket, a közelsé-
günket, a bennünket összekö-
tő szálakat nem egymás kárá-
ra, hanem egymás javára kell 

használnunk. Ha ez a racioná-
lis belátás végre mindkét b be-
tűs fővárosban a kormányza-
ti politika legmagasabb szintjé-
re tud emelkedni, akkor az egy-
másrautaltságban sok mindent 
el tudunk érni közösen, a két 
ország és a két kisebbség pedig 
nagyon sokat profitálhat ebből.

– Ezek szerint van esély 
arra, hogy valamikor meg-
nyílhatnak a Magyaror-
szág által régóta igényelt 
marosvásárhelyi és nagy-
váradi konzuli irodák? 
Ugyanakkor a román ható-

ságok nem ellenzik a ma-
gyar állam által Erdélyben 
beindítandó gazdaságfej-
lesztési programot?
– Vannak előrelépések. Miután 
az erdélyi gazdaságfejlesztési 
programmal kapcsolatban vi-
lágossá tettük, hogy pontosan 
azt akarjuk megvalósítani, mint 
az erdélyi szászokat támoga-
tó német állam, a román ható-
ságok nyitottnak és jóindulatú-
nak mutatkoznak. Így október 
20-ig ki tudjuk írni a kisvállal-
kozásoknak, a mezőgazdasági 
termelőknek szánt pályázata-
inkat egymilliárd forint érték-
ben. Megegyezés született az 
autópálya-összeköttetésről, va-
lamint a gázvezetékek 2019-re 
történő kétirányúsításáról, és 
nagyon remélem, hogy a csík-
szeredai és kolozsvári főkonzu-
látusainkon szolgálatot teljesí-
tő diplomaták igazolványainak 
a kiállítása ügyében is átlép-
tük a holtpontot. Ígéretet kap-
tunk arra, hogy az új csíksze-
redai főkonzul is minél előbb 
megkapja a működési enge-
délyét. Gyakorlatilag minden-
ben megállapodtunk a kolozs-
vári magyar kulturális intézet 
létrehozásáról, egy-két utolsó 
bürokratikus diplomáciai fel-
adat maradt hátra. Bízom ab-
ban, a románok meg fogják ér-
teni, hogy nem rossz szándék-
kal akarunk magyar jelenlé-
tet megteremteni. Mindig el-
mondom nekik: ha új képvise-
letet, még egy kulturális intéze-
tet akarnak létrehozni, növelni 
kívánják a diplomatáik számát 
Magyarországon, semmi prob-
léma, mi örülünk az ő jelenlé-
tüknek. Reméljük, ez a megkö-
zelítés előbb-utóbb itt is teret 
és polgárjogot nyer. Nem aka-
rok elhamarkodottan kijelente-
ni semmit, de az érzésem az, 
hosszú idő után román oldalról 
most mutatkozik a legnagyobb 
nyitottság arra, hogy a kapcso-
latrendszerünket európai mér-
tékkel is intelligenssé tudjuk 
alakítani.

– Feltételezem, a kétoldalú 
viszony enyhülésével ma-
gyarázható az is, hogy Ma-
gyarország szívesen látná 
a visegrádi országok köré-
ben Romániát.

– Idén már négy kétolda-
lú találkozónk volt Teodor 
Meleșcanuval, emellett több-
ször váltunk szót különböző 
események margóján. Sokkal 
jobb, hogy ennyit beszélünk 
egymással, az nem volt helyes, 
hogy eddig nem tettük. A viseg-
rádi országok az európai nö-
vekedés motorját adják, a nö-
vekedési ütemünk jóval maga-
sabb az európai átlagnál, ami-
nél a román gazdaság gyara-
podásának üteme is jóval erő-
sebb. Tehát ha összefogunk, na-
gyon komoly gazdasági profit-
ra tehetünk szert. A V4 bővíté-

se nincsen napirenden, ugyan-
akkor egy szoros együttműkö-
dés Romániával mindenki szá-
mára előnyöket jelenthet. Jó né-
hány regionális biztonsági kér-
dést egyformán látunk, ponto-
san tudjuk például, hogy a Nyu-
gat-Balkán milyen kihatással 
van erre a térségre: ha ott rend 
és nyugalom van, akkor pozitív, 
ha viszont nincs, annak végze-
tes hatása is lehet. Ezért hívtam 
meg az EU bővítését hagyomá-
nyosan és erőteljesen támogató 
visegrádi, illetve nyugat-balká-
ni országok ezen a héten Buda-
pesten rendezendő találkozójá-
ra a román és a szlovén külügy-
minisztert is, akikről tudom, 
hogy támogatják ezt az ügyet. 
Az a lényeg, hogy minél erő-
sebb legyen a hangunk. A ro-
mánokkal pragmatikus alapon 
ezután is együtt fogunk működ-
ni, ha olyan külügyi kérdések-
ről van szó, ami nekünk húsba 
vágó, legyen szó az ukrán okta-
tási törvényről vagy az Európai 
Unió nyugat-balkáni bővítésé-
ről. Különben Ukrajna esetében 
azért kell határozottan kiállni, 
mert nemcsak egy már meglévő 
bajt kell rendezni, hanem meg 
kell előzni néhány újabbat is, 
ugyanis az állampolgársági és a 
nyelvtörvény tervezett módosí-
tása a létében fenyegetné a kár-
pátaljai magyar nyilvánosságot 
és a közösséget. Mivel ugyan-
ez érvényes a Cernăuți megyé-
ben és környékén élő román ki-
sebbségre is, Bukarest átérzi 
ezt a problémát, ezért pragma-
tikusan együtt kell működnünk.

– Román politikusok és vé-
leményformálók elősze-
retettel igyekeznek ösz-
szefüggést teremteni a jó 
magyar–orosz államközi 
kapcsolatok és a székely-
földi autonómiatörekvé-
sek, illetve ezek Budapest 
általi támogatása között. 
Mi a véleménye ezekről a 
spekulációkról?
– Míg világ a világ, mindig lesz-
nek olyan percepciók, olyan 
szellemek, amelyek ellen har-
colni kell. Persze az ember nem 
tudja, ilyenkor komolyan kezd-
je-e fejtegetni, hogy ez nincs 
így, vagy egyszerűen intézze el 
azzal, hogy bolond lyukból bo-
lond szél fúj. Egy kormánynak 
kutya kötelessége kiállni a ha-
tárokon túl élő nemzeti közös-
ségekért függetlenül attól, hogy 
van-e nagyhatalom a szom-
szédban. Mi nem azért állunk 
ki a magyarokért a Felvidéken, 
Kárpátalján, a Vajdaságban, Er-
délyben, a Székelyföldön, mert 
van egy pragmatikusnak mond-
ható kapcsolatunk az oroszok-
kal a kölcsönös tisztelet alap-
ján, hanem mert ez a kötelessé-
günk. Ha rossz lenne a kapcso-
latunk Oroszországgal, ugyan-
így kiállnánk a nemzeti közös-
ségeinkért. A magyar külpoliti-
ka nem a washingtoni, brüssze-
li, moszkvai érdekeket képvise-
li, a magyar külpolitika a ma-
gyar érdekeket képviseli. Tu-
dom, nem volt ez mindig így, de 
amíg én tölthetem be a külügy-
miniszteri posztot, addig ez biz-
tosan így marad. 
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Magyarország és Románia egyaránt belátta: a képességeiket, a két orszá-

got összekötő szálakat nem egymás kárára, hanem egymás javára kell 

használnia – jelentette ki a lapcsoportunknak adott interjúban Szijjártó Pé-

ter külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint pragmatikus együttműkö-

désre van szükség a két ország között.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar–román egymásrautaltságról

Előtérben a hazafias külpolitika

A régió országainak észre kell venniük, 
hogy együttműködés és szoros 
kapcsolatrendszer nélkül nem tudunk 
érdeket érvényesíteni nemzetközi téren.

Szijjártó: a magyar külpolitika a magyar érdeket képviseli
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