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Nem akarnak kampánytéma lenni
Szijjártó Péter Kolozsváron: Budapest készen áll új megegyezést kötni Bukaresttel

• Szijjártó Péter szerint 
a trianoni évforduló 
közeledtével el kell 
fogadni, hogy ugyanaz 
a történelmi esemény 
mást jelent románok 
és magyarok számá-
ra, június 4-e pedig 
a magyar történelem 
egyik legszomorúbb 
pillanata. Magyaror-
szág külügyminisztere 
Kolozsváron közölte: 
Budapest készen áll új 
megállapodást kötni 
Bukaresttel az Erdélybe 
irányuló gazdaságfej-
lesztési támogatásról.

ROSTÁS SZABOLCS

A magyar hatóságok lehetősé-
get látnak arra, hogy 24 órásra 
bővüljön a Nyugat-Európából 

hazaigyekvő román állampolgárok 
tranzitja Magyarország területén, 
erről a két ország rendőrfőkapitánya 
hamarosan egyeztet egymással – 
jelentette be tegnapi kolozsvári saj-
tótájékoztatóján Szijjártó Péter. Az 
átutazás kérdését Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök vetette fel a szövetség 
székházában folytatott megbeszélé-
sen a külgazdasági és külügyminisz-
ternek. A tárcavezető kincses városi 
látogatása során ugyanakkor kide-
rült, a román és magyar állampolgá-
rok esetében – szerb–magyar vagy 
szlovák–magyar mintára – történő 
határnyitásról egyelőre nem tárgyal-
tak a magyar és a román illetékesek. 
Szijjártó Péter mindezt azzal magya-
rázta, hogy noha Budapestnek az az 
érdeke, hogy a külhoni magyarok 
a lehető legszorosabb kapcsolatot 
ápolhassák az anyaországgal, jelen-
leg nincs egyensúlyban a két ország 
közötti epidemiológiai helyzet.

Segítették az erdélyieket

Az RMDSZ elnökével folytatott kin-
cses városi megbeszélését követően 
a magyar külgazdasági és külügy-
miniszter fontosnak tartotta kihang-
súlyozni, hogy a magyar kormány 
55 erdélyi kórházba, 239 iskolába 
és 91 egyházi-karitatív szervezethez 
juttatott el egészségügyi védőfel-
szereléseket az elmúlt időszakban 
a szövetség bevonásával. Szerinte 
ez azért is van így, mivel Budapest 
jó kapcsolatok kialakításában érde-
kelt Romániával, ami az országban 
élő magyarok érdeke is. Szijjártó ar-
ra kérte a román hatóságokat, hogy 

erőforrásként tekintsenek az itt élő 
magyarokra, segítsék a közösséget 
abban, hogy használhassa nemzeti 
jelképeit, anyanyelvét, ápolhassa 
hagyományait. A tárcavezető közöl-
te: Magyarország éppen így cselek-
szik, az elmúlt tíz évben ötszörösé-
re emelte a területén élő nemzeti 
kisebbségeknek járó támogatást. A 
budapesti Országgyűlés napirend-
jén szereplő törvényjavaslat ér-

telmében pedig a magyarországi 
nemzeti kisebbségek tulajdonába 
kerülnek az általuk használt okta-
tási-kulturális intézmények. „Re-
méljük, ez biztatást jelent a román 
hatóságoknak, hogy megnyugtató-
an tudjuk lezárni például a maros-
vásárhelyi katolikus líceum ügyét 
vagy más vitás kérdéseket” – adott 
hangot reményének Szijjártó Péter.

Kölcsönös tiszteletet 
június 4-én is!

És ha már vitás kérdések. Szijjártó 
Péter Kolozsváron elmondta, Ma-
gyarország Erdélyben is folytatni 
kívánja gazdaságfejlesztési prog-
ramját, erre a célra a budapesti 
kormány már jóváhagyott 12,5 mil-
liárd forintot. Emlékeztetett, hogy 
ez ügyben évekkel ezelőtt szóban 
kötött megállapodást akkori román 
kollégájával, Teodor Meleșcanu-
val, és miután a jelenlegi bukaresti 
hatalom – egyfajta feltételként – a 
saját beleegyezéséhez köti a projekt 
folytatását, Budapest készen áll az 
új megegyezést is a lehető leggyor-
sabban letárgyalni. Mindazonáltal 
Szijjártó Péter leszögezte: tekintettel 
arra, hogy Romániában várhatóan 
két választást is rendeznek idén, 
Magyarország azt szeretné, ha nem 
válna kampánytémává eme megmé-
rettetések során.

„Bár az elmúlt időszakban ezzel 
ellentétes irányba haladt a román 
politikusok nyilatkozata, mi nem 
akarunk kampánytéma lenni. Mi 
június 4-e közeledtével is a kölcsö-
nös tiszteletre akarjuk helyezni a 
román–magyar kapcsolatokat. El-
fogadjuk, megértjük, hogy ugyanaz 
a történelmi esemény két nemzet 
számára teljesen mást jelenthet. A 
mi számunkra a trianoni döntés a 

magyar történelem egyik legszo-
morúbb pillanata, de ettől még nem 
kell nekünk rosszban lennünk” – 
hangsúlyozta a külügyminiszter. A 
magyar diplomácia vezetője hozzá-
tette, román kollégájával, Bogdan 
Aurescuval – akivel kolozsvári lá-
togatását megelőzően Bukarestben 
tárgyalt – nem kellett „kibékülnie”, 
vele nincs személyes konfl iktusa. 
Egyértelművé tette ugyanakkor, 
hogy rendkívül károsnak tekinti 

Klaus Iohannis „Erdély kiárusításá-
ról” tett nyilatkozatát, és nem érti, 
miért keverte bele a román államfő 
Magyarországot és a magyarokat a 
belpolitikai vitába. Szijjártó szerint 
kijelentésével Iohannis hiteltelení-
tette azokat a román felhívásokat, 
amelyek a provokációk mellőzését 
szorgalmazták a magyar féltől.

Senki ellen nem irányul 
a nemzeti szolidaritás

Kelemen Hunor megköszönte vendé-
gének a Magyarország által az erdélyi 
magyaroknak, valamint Romániának 
védőfelszerelések formájában küldött 
támogatást. Szerinte nagyon fontos, 
hogy a nemzeti szolidaritás ilyen 
konkrét formában megnyilvánul, ami 
ugyanakkor soha senki ellen nem irá-

nyul. Az RMDSZ elnöke tájékoztatta 
Szijjártót, miként éli meg a magyar 
közösség az elmúlt hetek magyarel-
lenes hangulatát, Klaus Iohannis ki-
jelentése óta azt tapasztalni, hogy a 
román politikusok „versenyt futnak, 
ki a nagyobb magyarellenes”. „A ro-
mán államfő gúnyt űzött a magyar 
nyelvből, ellenségként mutatta be a 
magyarságot, hangulatot teremtett, 
aminek eredménye ez a magyarel-
lenes versenyfutás. Remélem, nem 
maraton lesz, hanem csak sprint” – fo-
galmazott a külügyminiszterrel közös 
sajtótájékoztatón Kelemen.

Az RMDSZ elnöke úgy vélekedett, 
túl lehet lépni a mostani helyzeten 
egy egyszerű bocsánatkéréssel Io-
hannis részéről, azonban tisztában 
van vele, hogy Romániában ennek 
nincs tradíciója. Kelemen kö-
zölte, meg kellene érteni, 
hogy románok és magyarok 
nem ellenségei egymásnak, 
és bár a történelem értelme-
zése mást és mást jelent szá-
mukra, a jövőt kell követni. 
Hozzátette, ő elfogadja, hogy 
Trianon öröm a románoknak, 
de nekik is el kell fogadniuk, 
hogy a magyarok számára ez 
fájdalmat jelent, mert elve-
szítették az anyaországukat. 
„Amikor Trianon megünneplésére 
kérnek minket, olyan, mintha azt kér-
nék egy gyerektől, ünnepelje meg az 
édesanyja halálának évfordulóját” – 
fogalmazta meg hasonlatát az RMDSZ 
elnöke. Kelemen szerint a magyarok 
tiszteletet és megbecsülést várnak a 
románoktól, ezzel túl lehetne lépni a 
konfl iktusokon.

Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter Kolozsvárról Gyu-
lafehérvárra utazott, ahol fogadta őt 
a februárban beiktatott Kovács Ger-
gely római katolikus érsek. Szijjártó 
elmondta, szeretné kifejezni a ma-
gyar kormány nagyrabecsülését és 
tiszteletét az érseknek, rajta keresz-
tül pedig az általa képviselt magyar 
katolikus közösség számára is.

Szijjártó Péter és Kelemen Hunor 
kezet fog az RMDSZ-székház előtt
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Magyar–román külügyi közeledés Trianon „árnyékában”
A magyar–román kapcsolatok javulásának fontosságát 
hangsúlyozta mindkét fél Szijjártó Péter magyar és Bog-
dan Aurescu román külügyminiszter tegnapi bukaresti 
találkozóján. A román tárcavezető úgy fogalmazott, 
budapesti kollégája „érzékeny időszakban” látogat 
Romániába. Aurescu elárulta, eleinte tartózkodóan 
viszonyult Szijjártó vizitjéhez, főleg annak tudatában, 
hogy tíz nap múlva lesz a trianoni döntés 100. évfor-
dulója, amely „más és más jelentéssel bír” Románia 
és Magyarország számára. Ezért a román tárcavezető 
jobban örült volna, ha június 4. után találkozik a magyar 
külügyminiszterrel. „Ezzel együtt meghívtam kollégá-
mat Bukarestbe, mert Románia a legőszintébb módon 
azt kívánja, hogy kapcsolata ismét valós stratégiai part-
nerséggé váljon Magyarországgal. A kétoldalú viszony-
nyal szemben támasztott román elvárásokat közvetlenül 
és őszintén kell közölni, mint az igazi partnerek között” 
– fogalmazott Aurescu. A román külügyminiszter szerint 
Bukarest mélységesen érdekelt abban, hogy kilépjenek 
„a provokációk és szembeszegülések logikájából”. 
Vissza kell állítani a bizalmat és kölcsönös tiszteletet 

– jelentette ki Aurescu, aki szeretné, ha jószomszédi 
viszonyt ápolnának Magyarországgal. Ugyanakkor azt 
is elvárja, hogy a közeljövőben Romániába látogató 
magyarországi politikusok ne tegyenek olyan nyilatko-
zatokat, amelyek „idegenek a stratégiai partnerségük 
szellemétől”. Elismerik Magyarország jogát ahhoz, hogy 
maga döntsön a történelmi eseményekkel kapcsolatos 
megemlékezésekről, de azt szeretnék, ha a két ország 
kapcsolatát a 21. századi, európai szellemű, pragmati-
kus jövőépítés szándéka határozná meg. Szijjártó Péter 
úgy fogalmazott, Magyarország kölcsönös tiszteleten 
alapuló együttműködést akar építeni Romániával, és a 
világjárvány idején megtapasztalt észszerű együttmű-
ködést szeretné továbbfejleszteni. Elmondta: Magyar-
ország a közép-európai térség együttműködésének 
erősítésében érdekelt, kétoldalú kapcsolatait pedig a 
kölcsönös tiszteletre alapozza. „Megadjuk a tiszteletet 
a partnereinknek, de egy több mint ezeréves nemzet-
ként el is várjuk azt” – szögezte le. Hozzátette: a másfél 
milliós erdélyi magyarságnak is az az érdeke, hogy a két 
ország „jóban legyen egymással”. (Páva Adorján)




