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2008. január 13. 

Ukrajna, Kárpátalja 

Sólyom László köztársasági elnök Ukrajnába, Kárpátaljára látogatott. 

 
 

Az MTI tudósításai Sólyom László kárpátaljai látogatásáról 

 

Sólyom László a kárpátaljai magyar oktatás gondjairól tájékozódott Beregszászon 

– A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nem kap semmi támogatást az ukrán 

államtól, ugyanakkor döntő szerepe van abban, hogy a magyarság megmaradjon Kárpátalján – közölte az 

MTI-vel Sólyom László magyar köztársasági elnök, miután vasárnap elsősorban a magyar oktatás 

kérdéseiről tárgyalt Beregszászon a kárpátaljai magyar vezetőkkel. 

A megbeszélés a beregszászi főiskolán zajlott, magyar politikai és egyházi vezetők, a főiskola vezetői és 

diplomaták vettek részt rajta. Sólyom László a távirati irodának nyilatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy 

problémák vannak az akkreditációval, a diplomák elismerésével. A legnagyobb probléma azonban a 

felvételi rendszer, s a gond azzal hárulna el, ha az érettségi vizsgák (amelyek egyben felvételit is jelentenek) 

magyar nyelven folyhatnának, mert ez biztosíthatná az utánpótlást a magyar főiskola számára. 

„Ha ez az főiskola nem tud tovább ilyen intenzitással működni, mint most, ha a középiskolát végzett 

gyerekek nem tudnak bekerülni az egyetemekre az ukrán nyelvű felvételik miatt, akkor nem fogják a 

gyerekeket magyar iskolába adni (a szülők), ami rettenetes pusztítást okozna” – mondta Sólyom László. A 

köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a beregszászi főiskolán végzett diákok 90 százaléka 

Kárpátalján marad, ami – mint mondta – óriási dolog. 
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Oktatási kérdések álltak Sólyom László kárpátaljai látogatásának homlokterében 

A magyar kisebbséget érintő oktatási kérdések álltak Sólyom László egynapos vasárnapi kárpátaljai 

látogatásának homlokterében, Viktor Juscsenko ukrán államfő pedig ígéretet tett a magyar köztársasági 

elnöknek a magyar diákok, tanárok, illetve oktatási intézmények számára hátrányos problémák orvoslására. 

Az ukrán elnökkel Munkácson tartott megbeszélése után Sólyom László magyar újságíróknak elmondta, 

mindenképpen hátrányosan érinti a kárpátaljai magyar diákokat az, hogy újabban az egységes érettségi-

felvételit ukránul kell letenni. Sólyom László közölte, hogy „forszírozta” ennek a kérdésnek a rendezését, az 

ukrán félben pedig van szándék a segítségre. 

A magyar államfő szerint késés tapasztalható a magyar nyelvű tankönyvek terjesztésében, a könyveket 

Romániában nyomtatják. Viktor Juscsenko ígéretet tett arra is, hogy a magyar iskolák tankönyveit 

Ukrajnában fogják szerkeszteni és nyomtatni. Közölte, hogy ez az ígéret számon kérhető tőle a legközelebbi 

elnöki találkozón, amelyre márciusban kerül sor Kijevben. 

Sólyom László érthetetlennek mondta azt, hogy amennyiben van kétoldalú ekvivalencia-szerződés – amely 

értelmében a Magyarországon szerzett PhD Ukrajnában egyetemi kandidátusi fokozatnak felel meg -, akkor 

egy későbbi rendelet miért követeli meg, hogy gyakorlatilag az egész eljárást meg kell ismételni, a 

disszertációt le kell fordítani ukrán nyelvre és ukránul meg kell védeni. Sólyom László ígéretet kapott arra, 

hogy gyorsított eljárás alá fognak esni a beregszászi magyar főiskola oktatói, akik Magyarországon szereztek 

tudományos fokozatot. 

A magyar köztársasági elnök szerint ez előbbi probléma valószínűleg meg fog oldódni. Felhívta 

ugyanakkor a figyelmet, hogy a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola léte nem ezen 

fog múlni, hanem azon, hogy kap-e elég támogatást Magyarországról. A beregszászi iskola ugyanis 

magánintézmény (alapítványi iskola), és az ukrán törvények szerint az állam nem támogathat 

magánintézményt. Sólyom László felhívta a figyelmet arra, hogy a beregszászi főiskolán végzett diákok 

Kárpátalján helyezkednek el, vagyis a főiskola alapvető fontosságú intézmény a helyi magyarság 

megmaradása szempontjából. 

A magyar köztársasági elnök vasárnapi kárpátaljai látogatását Beregszászon kezdte, a magyar főiskolán 

tárgyalt kárpátaljai magyar politikai és egyházi vezetőkkel, a főiskola vezetőivel és Ukrajnába akkreditált 

diplomatákkal. Beregszász után Sólyom László az ukrán államfő társaságában felkereste Tiszaújlakot, 

látogatást tett az ottani magyar, majd az ukrán tannyelvű iskolában, találkozott a tanári kar képviselőivel, és 

ajándékokat adott át a két tanintézménynek. 

Az ukrán iskola előtt tartott beszédében Sólyom László közölte, hogy Juscsenko minden 

megnyilatkozásából érzi: „Ukrajna igen komolyan veszi azt, hogy támogatja a nemzetiségeknek a 
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megmaradását”. A magyar államfő rámutatott arra: Magyarország is alapvetően érdekelt abban, hogy a 

magyar nemzet határain kívüli élő részei is „számban, erőben megmaradjanak”. 

„A megmaradás kulcsa pedig az oktatás, az, hogy a gyerekeknek legyen lehetősége anyanyelven tanulni a 

kezdetektől a legmagasabb szintig” – hangoztatta Sólyom László, aki hozzátette: épp olyan fontos, hogy a 

magyar gyerekek a legmagasabb szinten tudják az ukrán nyelvet, hiszen ez nyitja meg a társadalmi 

felemelkedésük útját, mivel bárhol az országban tovább tanulhatnak. Az ukrán elnök beszédében 

elismerte, hogy lemaradás van a kárpátaljai magyarság oktatási gondjainak orvoslásában. 

Sólyom beszédében rámutatott arra, hogy a kárpátaljaiak is megtapasztalhatták: Magyarország csatlakozása a 

schengeni rendszerhez nem emelt újabb vasfüggönyt a két ország közé, és Magyarország mindent megtesz 

annak érdekében, hogy minél könnyebben átutazhatóvá váljanak a határok. Felhívta a figyelmet arra, hogy 

ennek érdekében európai uniós források is felhasználhatók. 

Az elnöki találkozó után Viktor Juscsenko köszönetet mondott Magyarországnak az utazási rend 

könnyítése, a kishatárforgalmi megállapodás létrejötte érdekében tett diplomáciai erőfeszítéseiért. 

Egyetértett Sólyommal abban, hogy Magyarország csatlakozása nem húzott „új határvonalat” a két ország 

közé. Mindkét államférfi hangsúlyozta a határon átívelő gazdasági együttműködés fontosságát, Juscsenko 

szólt a határon való gyorsabb átjutás fontosságáról, új határátkelők megnyitásáról. A magyar államfő külön 

szólt a Tisza vízminőségéről, arról, hogy a folyó rendkívül sok kommunális hulladékot sodor magával, 

ezért meg kell oldani a hulladékgazdálkodás kérdését is. 

Sólyom László örömmel vette Viktor Juscsenko nyitottságát arra, hogy csatlakozzon a „zöld elnökök” 

mozgalomhoz. 
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2008. augusztus 19. 

Ukrajna, Beregszász 

Sólyom László köztársasági elnök az ukrajnai Beregszászra látogatott, ahol részt vett a Szent István 

ünnepségen. 

 

 

Az MTI tudósítása Sólyom László beregszászi látogatásáról 

 

Sólyom László Kárpátaljára látogatott 

Egy nemzetnek ahhoz, hogy fennmaradhasson, intézményekre van szüksége, teljes társadalmat kell 

képeznie, s különösen fontos ez azoknak a nemzetrészeknek az esetében, amelyek Magyarország határain 

kívülre kerültek – mondta Sólyom László Beregszászon, a Szent István-napi ünnepségen tartott ünnepi 

beszédében. 

Az egynapos kárpátaljai látogatáson tartózkodó magyar államfő azt követően beszélt a beregszászi Szent 

Kereszt katolikus templom előtt álló Szent István-szobornál összegyűlt, több száz fős tömeg előtt, hogy a 

három történelmi egyház püspökeivel és vezetőivel együtt istentiszteleten vett részt. Beszédében a 

köztársasági elnök a többi között kiemelte: a határok változhatnak, a nemzet meg fog maradni, mert 

független a határoktól, amint azt az elmúlt nyolcvan év során több államalakulathoz tartozó Kárpátalja 

példája is mutatja. „Amíg magyarok akarunk maradni, legyünk bárhol, azok is fogunk maradni” – tette 

hozzá. 

Sólyom László hangsúlyozta: a kisebbségek számára rendkívül fontos, hogy alkossanak intézményeket, és 

őrizzék meg a már meglévőket, mert az a kisebbség, amelyik csak a nyelvét tartja meg, nem tud 

fennmaradni. A Magyarországon kívül élő kisebbségek közül – mint mondta – csak azok tudnak 
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megmaradni, amelyek teljes társadalmat képeznek, megvan az anyagi erejük, szellemi elitjük, vállalkozóik, 

intézményrendszerük, iskoláik, templomaik, politikai érdekvédelmi szervezeteik. 

Ebből a szempontból Kárpátalja szerencsés helyzetben van, hiszen megvannak még a magyar iskolák, a 

templomok, működnek a politikai pártok, s a legfontosabb, hogy ezek megmaradjanak – mutatott rá a 

magyar államfő, aki az ukrajnai nemzetiségi iskolák ukránosítását célzó miniszteri rendeletre utalva 

kijelentette: a kétnyelvű iskola a nyelvvesztés iskolája. Emlékeztette a hallgatóságát, hogy a magyarság 

megmaradásának záloga a magyar iskolai oktatás megőrzése, ezért arra szólította fel a kárpátaljai magyarokat, 

őrizzék meg iskoláikat. Hangsúlyozta: mindent megtesz a magyar kormányzattal együtt a soron következő 

ukrán-magyar tárgyalásokon a – mint fogalmazott – nagy nehezen kivívott önálló magyar iskolarendszer 

megmaradása érdekében. Meg kell maradnia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának, hiszen a 

helyiek anyanyelvű egyetemi végzettséget szerezhetnek a falai között – hangoztatta a köztársasági elnök. 

Az anyaország és a határain kívül élő kisebbségek kapcsolatáról szólva Sólyom László kiemelte, hogy a 

kapcsolattartás folyamatos és megszakíthatatlan, mert a magyar nemzet egységet alkot, függetlenül attól, 

hogy egyes részeit határok választják el egymástól. Hangsúlyozta közös stratégia kidolgozásának 

szükségességét a magyarság jövőjének biztosítása érdekében. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország 

támogatja Ukrajna euroatlanti törekvéseit, ami javíthatja a kárpátaljai magyarság helyzetét, és napirenden 

fogja tartani a kisebbségi jogok betartásának kérdését Brüsszelben. 

Kárpátaljai látogatásának legfontosabb üzeneteként a köztársasági elnök hangsúlyozta: „Ne legyünk 

kicsinyhitűek, legyen olyan öntudatunk, küldetéstudatunk, mint Szent Istvánnak volt, és akkor biztosak 

lehetünk abban, hogy száz, ötszáz vagy ezer év múlva is itt maradunk, ahol szent királyunk kora óta 

mindig is voltunk”. 

Sólyom László beregszászi tartózkodása során felavatta, majd megtekintette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola felújított, 1700 négyzetméter alapterületű épületszárnyát, amelyhez a költségek több mint 

felét az Apáczai Alapítvány biztosította. 
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A főiskolán tartott ünnepi fogadáson a köztársasági elnök kötetlen megbeszéléseket folytatott a kárpátaljai 

magyar szervezetek, egyházak vezetővel és közéleti személyiségekkel. 

Sólyom László a kora esti órákban visszautazott Budapestre. 
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2008. szeptember 13. 

Szlovákia 

Sólyom László köztársasági elnök Pöstényben részt vett a Visegrádi Négyek csúcstalálkozójának 

második napi programjain, valamint Nyitrára és Bucsra látogatott. 

 
 

Az MTI tudósításai a visegrádi országok államfői csúcstalálkozónak második napjáról 

 

Sólyom: a legmagasabb szinten is jelen van a magyarellenesség Szlovákiában 

Sólyom László szerint a legmagasabb politikai szinten is jelen van a magyarellenesség Szlovákiában, a 

szlovák kormány pedig továbbra sem határolódik el ettől. Az államfő erről szombaton beszélt a szlovákiai 

Pöstyénben. 

Sólyom László szerint a legutóbbi, a magyar nyelvhasználat ellenzését mutató felmérés eredménye is más 

lett volna, ha a legmagasabb politika szintjén nem lenne kifejezett magyarellenesség Szlovákiában. „Amit 

hiányolok, hogy kormányzati szinten ettől soha el nem határolódtak” – mondta az államfő a V4-es csoport 

államfőinek csúcstalálkozója után tartott sajtóértekezleten. 

Nagyon sajnálatos, hogy a Szlovák Nemzeti Párt – főleg a pártelnök, Ján Slota – nyilatkozatai kétheti, havi 

rendszerességgel követik egymást, amelyek mind az itteni magyar közösséget, mind pedig Magyarországot 

sértik – hangsúlyozta Sólyom László. 

Az elnök ugyanakkor hozzátette: a szlovák-magyar kapcsolatoknak több rétege van, és ezeken a szinteken 

más-más a viszony. A határmenti együttműködésben például nincs baj, a minisztériumok közötti is jó az 

együttműködés – fűzte hozzá. 
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Ivan Gašparovič szlovák államfő ugyanakkor úgy vélte: a két ország kapcsolata egyáltalán nem rossz, persze 

vannak olyan problémák, amelyek időről-időre felszínre kerülnek. Ezek a problémák azonban nem olyan 

mélyek, hogy megrontsák a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokat és a külpolitikai együttműködést – tette 

hozzá. 

Az MTI azon kérdésére, hogy vajon erősödik-e a nacionalizmus és a rasszizmus Szlovákiában, Ivan 

Gašparovič azt mondta: országa demokratikus ország, demokratikus alkotmánnyal, s Szlovákia betartja ezt 

az alkotmányt. 

Sólyom László két napon belül másodszor értékelte a szlovák-magyar viszonyt a pöstyéni V4-es elnöki 

csúcshoz kapcsolódóan. A köztársasági elnök pénteken arról beszélt, hogy tűrhetetlen a szlovák oktatási 

miniszter magyar nyelvhasználattal kapcsolatos kijelentése. 

Szlovákiában egy felmérés szerint a tizenöt éves fiatalok több mint hatvan százaléka úgy véli, hogy 

nyilvánosság előtt a magyar szónak nincs helye. Ezt kommentálva a szlovák oktatási miniszter csütörtökön 

a parlamentben azt mondta, hogy „van abban egyfajta logika, hogy a gyerekek érteni akarják, amit az 

államnyelvet nem beszélő polgártársaik mondanak”. Ján Mikolaj egyúttal visszautasította a Szlovák 

Köztársaság területén élő kisebbségek jogainak megkérdőjelezését. 

Eközben továbbra sem lehet tudni, hogy lesz-e a közeljövőben hivatalos kétoldalú elnöki találkozó 

Magyarország és Szlovákia között. Sólyom László szerint már 2005 decemberében elküldte meghívóját 

szlovák partnerének. Ivan Gašparovič viszont azt mondja, hogy még nem kapott hivatalos invitálást a 

magyar oldalról. 

 

Elítélték a kaukázusi erőszakot a V4-es államfők 

Elítélték a grúz-orosz konfliktussal kapcsolatban az erőszakot a visegrádi együttműködés államfői kétnapos 

szlovákiai találkozójukon. Az esemény végén tartott szombati pöstyéni sajtóértekezleten a négy elnök arról 

is beszélt, hogy a kaukázusi konfliktus eredetét továbbra is eltérően értékelik. 

Sólyom László magyar köztársasági elnök kiemelte: a visegrádi együttműködésnek ügyelnie kell arra, hogy 

az EU-Oroszország tárgyalásokra az unió ne a V4-ek háta mögött alakítsa ki álláspontját. A négy ország 

álláspontját az érintettségüknek megfelelően kell érvényre juttatni - fűzte hozzá. 

Ivan Gašparovič szlovák államfő is arról beszélt: a találkozón megállapodtak abban, hogy a jövőben is 

egységesen fogják kialakítani az álláspontjaikat a visegrádi országok, a V4-ek. 

A szlovák elnök szerint a koszovói megoldás a grúziai konfliktusra is kihatással volt. 

Václav Klaus cseh köztársasági elnök hangsúlyozta: az összes V4-ország kész arra, hogy gazdasági, pénzügyi 

segítséget nyújtson a kaukázusi régiónak. 
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Az MTI kérdésére az államfők egyetértettek abban, hogy mind a négy ország számára fontos az 

energiaforrások diverzifikációja, ennek részleteiről azonban eltérően vélekedtek. 

Sólyom László szerint a V4-eknek együtt kell működniük az energiaforrások diverzifikálása érdekében. 

Ivan Gašparovič szerint napirenden kell tartani azokat az elképzeléseket is, hogy a visegrádi országok esetleg 

közös energetikai projektet valósítsanak meg. A szlovák elnök egyúttal rámutatott, hogy az Európai 

Uniónak még mindig nincs közös elképzelése arról, hogyan fog megoldódni az energiafüggőség kérdése. 

Václav Klaus ezzel szemben úgy vélte: az energiapolitikai elképzeléseket nem szabad a külpolitikának 

alárendelni. A cseh elnöknek az a véleménye, hogy a gázvezeték-építést gazdasági és nem külpolitikai 

kérdésként kell kezelni. 

Lech Kaczynski lengyel elnök kiemelte: egyetért azzal, hogy az energiapolitikát nem szabad a külpolitikával 

összekötni, a gyakorlatban azonban ma ez így történik. Lengyelország korábban arra törekedett, hogy 

megépüljön egy észak-déli gázvezeték a kelet-közép-európai régióban, a grúziai események azonban 

módosították a tervet – tette hozzá. 

A lengyel elnök egyúttal bejelentette, hogy 2009-ben Sopotban lesz a V4-es államfői csúcs. 

A szokásos évi V4-es csúcstalálkozót idén a nyugat-szlovákiai üdülővárosban, Pöstyénben tartották. A 

kétnapos megbeszélésen a grúz-orosz konfliktus mellett szó volt a visegrádi együttműködés jövőjéről is. 

Az uniós témák közül egyebek mellett az unió bővítéséről tárgyaltak. Az államfők egyetértettek abban, hogy 

folytatni kell az új tagok felvételét az EU-ba. 

A találkozót kihasználva Sólyom László pénteken tárgyalt lengyel partnerével, szombaton pedig a szlovák 

kollégájával folytatott nem hivatalos megbeszélés volt napirenden. 

A visegrádi csoport Magyarország, Csehország, Szlovákia (1993. január 1-jéig Csehszlovákia) és 

Lengyelország lazán szervezett együttműködési kerete. Az első csúcstalálkozót 1991. február 15-én 

Budapesten és Visegrádon rendezték. 

 

Gašparovič: nem erősödik a nacionalizmus Szlovákiában 

A szlovák elnök szerint se Magyarországon, se Szlovákiában nem erősödik a rasszizmus és a nacionalizmus. 

Ivan Gašparovič erről szombaton Nyitrán beszélt az MTI kérdésére. 

Meggyőződésem, hogy se Szlovákiában, se Magyarországon nincs ilyesmi. Nem szabad általánosítani 

különböző helyi történéseket, illetve egyes egyének megnyilvánulásait – mondta Ivan Gašparovič. 

Sólyom László ehhez hozzátette: a magyar kisebbség helyzete nem egyszerű Szlovákiában. A romák 

kérdéséről pedig jövőre tárgyalnak a V4-es csúcson – mondta az MTI kérdésére. 
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A két elnök azt követően nyilatkozott újságíróknak, hogy a nyitrai egyetemen tanárokkal és diákokkal 

találkozott. A Konstantin Filozófiai Egyetemen tartott kerekasztal-beszélgetésen is a magyar-szlovák 

viszonyról volt szó. 

Ivan Gašparovič a beszélgetésen kiemelte: egyetért azzal, hogy a kisebbségeknek meg kell őrizniük saját 

nyelvüket és kultúrájukat, ugyanakkor szolidaritást kell vállalniuk az iránt az állam iránt, amelyben élnek. 

A kisebbségben élőknek csak a hasznukra válik, ha megtanulnak szlovákul – tette hozzá. 

Sólyom László erre reagálva hangsúlyozta: a szlovák állampolgárok lojalitással tartoznak a szlovák állam 

iránt, de az államnak is vannak kötelezettségei. A kisebbségben élő állampolgárokkal szemben pedig 

fokozott kötelezettségei vannak az államnak – fűzte hozzá. 

„Az állam tanuljon meg magyarul ott, ahol magyarok élnek”. Nemcsak a népitánccsoport és a kórus 

fontos, hanem az is, hogy bíróságon és a hivatalokban magyarul tudjanak beszélni – emelte ki Sólyom 

László. 

A magyar államfő az Ipoly-hidak példájával jellemezte a magyar-szlovák viszonyt: a határ két oldalán élők 

évek óta kérik, hogy épüljenek meg az átkelők, kormányszinten azonban nem jut egyről a kettőre 

Magyarország. 

A két államfő a V4-es elnökségi csúcsról érkezett Nyitrára. A közös program után Sólyom László egyedül 

látogatta meg az egyetem magyar oktatással foglalkozó közép-európai tanulmányok tanszékét. 

Nyitra után a határmenti Búcs községbe utazott Sólyom László, ahol a Magyar Koalíció Pártjának 

politikusaival találkozott. A közös vacsora végén az államfő egy esküvőt is meglátogatott a magyarlakta 

faluban. 
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2008. október 23. 

Románia, Székelyföld 

Sólyom László köztársasági elnök ötnapos látogatásra Romániába, Székelyföldre utazott. Az államfő 

találkozott Traian Basescuval, a Román Köztársaság elnökével. 

 
 

Az MTI tudósításai Sólyom László székelyföldi látogatásának első napjáról 
 

Traian Basescuval és Markó Bélával tárgyal a köztársasági elnök Erdélyben 

Négyszemközti megbeszéléssel kezdi közös csíkszeredai programját Sólyom László köztársasági elnök és 

Traian Basescu román államfő. 

Sólyom László délután érkezett a marosvásárhelyi repülőtérre. Ezután a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) marosvásárhelyi székházában rövid megbeszélést folytatott Markó Bélával, a szövetség 

elnökével. Markó tájékoztatta vendégét az RMDSZ választási előkészületeiről és esélyeiről. 

Fontosnak nevezték Erdély és ezen belül Székelyföld gazdasági fejlődését, Markó ennek érdekében 

szükségesnek látta, hogy minél több magyar vállalkozó jöjjön Romániába. Az RMDSZ elnöke nagyra 

értékelte, hogy Sólyom László Székelyföldön ünnepli az 1956-os forradalom évfordulóját. 

Az elnök rögtön ezután Csíkszeredába utazott, ahol tárgyalóasztalhoz ült Traian Basescu államfővel. 

Románia első embere együtt kívánt ünnepelni a magyarokkal az évfordulón, így mindkét államférfi 

beszédet mond az ötvenhatos hősök emlékére tartott csíkszeredai ünnepségen. 

A köztársasági elnök még a nap folyamán várhatóan Szász Jenővel, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnökével 

is rövid eszmecserét folytat. 

A csíkszeredai Fenyő hotelben tartandó esti fogadáson az elnök kitüntetéseket ad át. 
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Sólyom László szerint 56 nagy ajándéka a nemzeti egység, ez az ünnep egyetemes 

– Az 1956-os októberi forradalom nagy ajándéka a nemzeti egység, ma ismét magunkra kell találnunk, 

tisztázni kell helyzetünket, elveinket, viszonyainkat a magyar nemzetrészek közt, ünnepünk ugyanakkor 

egyetemes is – mondta csütörtökön Sólyom László Csíkszeredában. 

A Gloria Victis emlékműnél tartott ünnepi megemlékezésen az államfő felidézte: a forradalom idején 

mindennél hatalmasabb volt a végre visszanyert emberi méltóság öröme, az emberek magukra találása 

egybeesett a nemzet magára találásával, a nemzeti egység bizonyosságát érezte mindenki. 

Az ünnepségen Traian Basescu román államfő is részt vett, a forradalom romániai vonatkozásait Sólyom 

László is részletesen taglalta. Romániában a magyarok és magyarul értők a magyar rádióból azonnal és 

részletesen nyomon követhették az eseményeket – emlékeztetett -, egy időben jelentek meg röplapok a 

Bolyai és a Babes egyetemeken, Bukarestben, Craiován és Brassóban is szervezkedtek az egyetemisták – 

mondta Sólyom László. 

Az elnök utalt az akkori széles körű nemzetközi szolidaritásra, amely az egykori szovjet blokkban, így 

Romániában is megnyilvánult. „Öröm számunkra, hogy ezt a szolidaritást viszonozhattuk Romániának az 

1989-es forradalom idején. Ezzel az érzéssel, a viszonzás és a közös cél érzésével indult útra segítséggel a 

teherautók sokasága Magyarországból Romániába. S ismét jó érzéssel tölt el a kölcsönösség és szolidaritás 

mai megnyilvánulása, Basescu elnök úr részvétele nemzeti ünnepünkön” – hangsúlyozta a köztársasági 

elnök. 

Külön beszélt az elnök a magyarországi 56-osokkal szolidaritást vállaló romániai (magyar és román) 

személyek elleni megtorlásokról. Romániában 1956-tól 1965-ig tartottak az ezzel összefüggő perek – 

emlékeztetett, hivatkozva a Romania Libera című napilap 2006. december 22-i számának mellékletére, 

amely 1460 elítélt nevét tette közzé, köztük 94 románét. 

Sólyom László felidézte tavaly februári hivatalos romániai látogatását, amelynek során találkozott az egykori 

ötvenhatos elítéltekkel Bukarestben és Kolozsvárott. Hozzáfűzte: már akkor kérte Traian Basescut, hogy a 

román állam rehabilitálja és kárpótolja az ötvenhatos forradalommal kapcsolatban elítélteket. „Most 

megismételtem kérésemet, és örömmel hallottam az elnök úrtól, hogy ez a folyamat elindult” – mondta. 

Sólyom László ezzel kapcsolatban felidézte az októberi forradalom nagy ajándékát, a nemzeti egységet. 

Amikor a szabadság lehetősége megcsillan, mindig rendezni akarják a nemzetiségi viszonyokat is. 

Romániában 1956 nyarán már nyilvánosságot kapott a tiltakozás a főleg a Magyar Autonóm Tartományon 

kívüli magyarság visszaszorítását célzó, diszkriminatív intézkedések ellen. Szeptembertől kezdve különféle 

intézkedésekkel próbálták kifogni a szelet a vitorlából. A forradalom után azonban a hivatalos propaganda 

nemcsak ellenforradalomnak, fasiszta-horthysta terrornak állította be a magyarországi eseményeket, hanem 
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a kapitalista rend visszaállítása mellett Erdély visszakövetelésének teljesen alaptalan vádját is bevitte a 

köztudatba – hangoztatta a magyar elnök. 

A „magyar veszélyre” való hivatkozás azóta is az antidemokratikus gondolkodás sajátja – állapította meg. 

Szerinte ugyanakkor az is beigazolódott: a nemzetiségi problémák megoldására csakis szabad és 

demokratikus államban van lehetőség. Ez a viszony egyben a szabadság és demokrácia fontos minőségi 

mutatója is egy adott államban – mondta. 

Sólyom László szerint 1989-ben és azóta egy újabb, forradalmi változást élünk meg, amely sok tekintetben 

beteljesítette '56 követeléseit. Újabban hozzájárult ehhez államaink új viszonya az Európai Unióban való 

közösség révén, továbbá nemzetközi kötelezettségvállalások alapján és a globalizáció viszonyai között. 

„Ebben a helyzetben ismét magunkra kell találnunk; tisztázni kell helyzetünket, elveinket, viszonyainkat a 

magyar nemzetrészek közt, ezek viszonyát államukhoz és a magyar államhoz is” – fejtette ki az államfő. A 

magyar nemzet mint kulturális nemzet egységet alkot, ez pedig nem áll ellentétben azzal, hogy a magyar 

nemzet különböző politikai nemzetekbe integrálódva él, különböző államok lojális állampolgára – 

hangsúlyozta az elnök. „Szeretném, ha látogatásom a Székelyföldön azt az üzenetet hordozná, hogy a 

hazaszeretet az egész magyar nemzetet felöleli” – mondta az elnök. 

„Örülök, hogy Basescu elnök úr velünk együtt ünnepli a magyar forradalom napját. Ez azt jelenti, 

Románia államfője megérti, milyen érték a román állam számára a magyar nemzet itt élő részeinek 

megmaradása és fejlődése” – hangoztatta a magyar államfő. 

A Székelyföldet – és más országok hasonló tömb-magyar vidékeit – ugyan óvja a nemzetközi jog tilalma az 

etnikai arányok megváltoztatásától, de szükség van az ottani magyarság gazdasági, politikai és kulturális 

erejére is – hangsúlyozta a magyar köztársasági elnök. Szerinte román részről szükség van mindannak az 

előnynek a belátására, amelyet a romániaI magyarság gazdaságilag, kulturálisan, továbbá politikai 

aktivitásával és politikai kultúrájával Romániának jelent. 

 

Kitüntetéseket adott át Sólyom László Csíkszeredában 

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át csütörtökön Csíkszeredában Sólyom László 

köztársasági elnök tizenöt volt politikai fogolynak, köztük két román származású egykori elítéltnek. 

Az állami elismerést a köztársasági elnök Harai Pálnak, a medgyesi római katolikus plébánia nyugalmazott 

plébánosának, esperesnek, Orbán Péternek, a Volt Politikai Foglyok Országos Szövetsége alelnökének, az 

56-os Bajtársi Társaság alelnökének, Stanca Toader volt parlamenti képviselőnek, Maier Alexandru 

nyugalmazott orvosnak, Szilágyi Árpádnak, Török Józsefnek, Páll Lászlónak, a Volt Politikai Foglyok 

Országos Szövetség alapító tagjának. 
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Kitüntetést kapott még ugyanennek a szervezetnek a tagjaként Sándor Bálázs, Puskás Attila, Kelemen 

Csongor és Biczó János. Ugyanebben az elismerésben részesült Orbán Etelke, Czimbalmos Károly, 

Vorzsák János és Kovács Gyula. 

 

Basescu szerint a románok és a magyarok úgy gyógyíthatják be a múlt sebeit, ha közös jövőjükre 

tekintenek 

– A románok és a magyarok úgy gyógyíthatják be a múlt sebeit, ha a közös jövőjükre tekintenek, amely 

ugyanúgy összeköti a két népet, mint múltjuk – ezt a gondolatot fogalmazta meg csütörtökön Traian 

Basescu román államfő Csíkszeredában. 

Basescu – aki Sólyom Lászlóval együtt vett részt az ötvenhatos hősökre emlékező ünnepségen – úgy 

fogalmazott: bármennyire is sötétek a történelem 1956-os pillanatai, azok összekötik a román és a magyar 

nép múltját. Hangoztatta: a románok és a magyarok egy virágzó Európában képzelik el jövőjüket, és ezt 

kell szem előtt tartaniuk, hogy begyógyíthassák a múlt sebeit, ez viszont bölcsességet, jóindulatot és 

odafigyelést igényel. 

Basescu rámutatott: azzal, hogy részt vesz az 1956-os csíkszeredai megemlékezésen, elsősorban a romániai 

magyarok, másodsorban pedig a 1956-os forradalom iránti tiszteletét akarta kifejezésre juttatni. 

Kijelentette: a kelet-európai államokban a kommunistaellenes forradalmak Magyarországon kezdődtek el 

1956. október 23-án, és Romániában értek véget 1989.decemberében. Rámutatott: a kelet-közép-európai 

népeknek kötelességük, hogy tiszteljék a magyarok 1956-ban tanúsított bátorságát. Szabadságszerető nép 

bátorsága volt ez – folytatta a szónok -, amellyel a többi államban élők is kifejezték szolidaritásukat. 

A román államfő emlékeztetett arra, hogy a romániai kommunizmus bűneinek elítéléséről készült jelentés 

– amit 2006-ban fogadott el a román parlament Basescu kezdeményezésére – a magyar forradalom 

eseményeit, valamint a romániai megtorlások áldozatait is rögzíti. Hozzátette: a román és a magyar nép 45 

éven át élt törvénytelen és bűnös rendszerben. 

Leszögezte: hisz az egyéni szabadságjogokban, és egyformán tekint a románok, a romániai magyarok, és 

valamennyi romániai kisebbség szabadságjogaira. Rámutatott: a többségieknek és kisebbségieknek egyaránt 

joguk van arra, hogy megőrizzék nemzeti azonosságukat, kultúrájukat és annak a nemzetnek a 

szellemiségét, amelyhez kötődnek. A szabadságjogok nevében pedig minden közösségnek – függetlenül 

nemzetiségétől – joga van arra, hogy saját sorsáról maga döntsön. Hozzátette: egyforma mértékű 

szabadságra és autonómiára van szüksége Románia valamennyi helyi közösségének, vagyis arra, hogy helyi 

szinten dönthessenek az ott élőket érintő ügyekben. 
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Sólyom és Basescu a székelyföldi régió kérdéséről is beszélt találkozóján 

Sólyom László a pénzügyi válság hatásairól, a székelyföldi fejlesztési régiók kérdéséről, valamint a két 

ország kapcsolatairól beszélt csütörtökön Csíkszeredában Traian Basescu román államfővel. 

A magyar köztársasági elnök az 1956-os ünnepség után este a sajtó képviselői előtt elmondta: 

meglehetősen hosszú négyszemközti beszélgetést folytatott a román államfővel. 

Áttekintették, hogy a mostani pénzügyi válságnak milyen hatásai lehetnek a két országra és Európa 

egészére. 

A másik téma a székelyföldi fejlesztési régió kérdése volt. Megkérdezte román kollégájától, mi a véleménye 

a jelenlegi romániai fejlesztési régiók nagyságáról. (A romániai magyarok érdekképviselete szerint a 

jelenlegi fejlesztési régiók túlságosan nagyok, nem alkalmasak a fejlődésre, és nem veszik figyelembe a 

gazdasági, társadalmi és kulturális hagyományokat, így a székelyföldi megyéknek egy közös fejlesztési régiót 

kellene alkotniuk – a tud.). Basescu kifejtette: ő annak a híve, hogy ezek a régiók minél nagyobbak 

legyenek, de ne akkorák, mint a mostaniak. „Történelmi leckét tartott arról, hogyan alakultak a megyék 

Erdélyben, mi volt Ceausescu alatt, mi volt később” – mondta Sólyom László. 

Beszéltek a két ország kapcsolatairól. Külön említette a magyar elnök a romániai ötvenhatosok 

kárpótlásának témáját, Basescu arról tájékoztatta őt, hogy már elindult ennek a hivatalos folyamata. 
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2008. október 24. 

Románia, Székelyföld 

Székelyföldi látogatásának második napján Sólyom László köztársasági elnök csíkszeredai programokon 

vett részt, valamint Csíksomlyóra, Barótra és Apácára látogatott. 

 
 

Az MTI tudósításai Sólyom László székelyföldi látogatásának második napjáról 

 

Sólyom László Csíkszeredában Tőkés Lászlóval, diákokkal és tanárokkal, nagycsaládosokkal találkozott 

Tőkés László református püspökkel, székelyföldi megyék és városok önkormányzati vezetőivel, 

egyetemistákkal, középiskolásokkal, nagycsaládos magyarokkal találkozott pénteken Csíkszeredában Sólyom 

László. 

A köztársasági elnököt székelyföldi magánlátogatásának második napján az Erdélyi Családszervezetek 

Szövetségének és a Csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládokért szervezet vezetői, nagycsaládos szülők és 

gyermekek fogadták a Segítő Mária Római Katolikus gimnáziumban. Az elnök „szívet melengető 

találkozásnak” nevezte az eseményt, hangsúlyozva: ahhoz, hogy a magyarság fennmaradjon, sok magyar 

gyereknek kell születnie. Örömét fejezte ki, hogy a Kárpát-medencében a nagycsaládosoknak egész 

mozgalma alakult már ki. 
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A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) csíkszeredai karán az államfő a diákokkal és az 

egyetem vezetőivel találkozott. Örömmel nyugtázta, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem nemrég 

megkapta az akkreditációt, remélve, hogy a Sapientia is elnyeri majd ezt az elismerést. Újságíróknak 

elmondta: A Sapientia vezetői jól tudják, hogy egy egyetem esetében minőségi szintet kell elérni. Ennek az 

egyetemnek ez sikerült is, hiszen több karát már akkreditálták, gazdag kiadványai vannak, várhatóan a 

jövőben ezt az intézményt a komoly romániai egyetemek között fogják számon tartani. Kifejezte reményét, 

hogy miután államilag hivatalosan is elismerik az egyetemet, egy idő után a román állam is hozzájárul az 

intézmény finanszírozásához. 

Nagy szeretettel fogadták az elnököt a Márton Áron Líceumban is, amely egy épületben működik a Segítő 

Mária Római Katolikus Gimnázium több osztályával. 

A köztársasági elnök külön megbeszéléseket folytatott a Székelyföldi Városok Szövetségének tagjaival, öt 

polgármesterrel és két megyei tanácselnökkel. Erről a sajtónak beszámolva elmondta: teljes odaadással 

támogatja azokat a törekvéseket, amelyek Székelyföldet egy önálló fejlesztési régióként képzelik el, és 

igyekszenek megteremteni ennek az intézményeit az összehangolt fejlődés érdekében. Alapvetően fontos, 

hogy minden közösségnek legyenek intézményei, legyen civil társadalma – mondta. 

Sólyom László eszmecserét folytatott Tőkés László püspökkel, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnökével is. A találkozásról a püspök elmondta: a romániai magyar politikai helyzetről és az európai 

parlamenti képviseletről, ezen túlmenően az egyetem-ügyről és a partiumi egyetem akkreditációjáról, a 

határ menti partiumi regionális ügyekről beszéltek. 

A püspök beszélt a romániai magyarság politikai megosztottságáról is, hangoztatva véleményét, amely 

szerint e megosztottságnak az az oka, hogy Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ), illetve Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke nem találta meg a közös hangot. 

Sólyom László későbbi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a romániai választások kérdésébe egy magyar 

államfő nem avatkozhat be, csak egy tanácsot adhat: a romániai magyarság minél nagyobb számban 

menjen el szavazni. A politikai aktivitás mindig jellemző volt erre a közösségre – tette hozzá. 

 

Sólyom László szerint a magyar nemzet kulturális egységet alkot 

– A magyar nemzet kulturális egységet alkot, a kulturális nemzet fogalma nem áll ellentétben a politikai 

nemzet fogalmával – hangsúlyozta pénteken Csíkszeredában tartott sajtóértekezletén Sólyom László 

köztársasági elnök, aki – mint fogalmazott – mostani székelyföldi látogatásán ezzel az üzenettel érkezett a 

romániai magyarsághoz. 
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„A magyar alkotmánynak és személyes felfogásomnak is az az alapja, hogy a magyar nemzet kulturális 

egységet képez, a kulturális nemzet fogalmát igyekszem elfogadtatni egész Európában” – mondta Sólyom 

László. 

Megállapította, hogy a földrészen sok olyan nemzet él, amelynek különböző részeit államhatárok választják 

el egymástól. A kulturális nemzet fogalma nem áll ellentétben a politikai nemzet fogalmával, lehet valaki a 

politikai nemzet lojális tagja, miközben kulturálisan egy másik nemzethez is tartozik – mondta. Ha valaki 

egy kulturális nemzet tagjaként egy másik államban él, nyilvánvalóan a számára otthont adó államnak a 

gazdaságát igyekszik fejleszteni, annak a kultúráját is gazdagítja, annak a politikai életében vesz részt, és 

integrálódnia kell abba a közösségbe is – fejtette ki az államfő. Hangsúlyozta: örömmel fogadta Traian 

Basescu román elnöknek az előző napi ünnepségen mondott szavait, miszerint a Romániában élő minden 

nemzetnek joga van az identitásához, a nemzeti szellem megőrzéséhez. 

A romániai magyarság önálló léte érték Románia számára, mint ahogy az is érték, hogy Magyarországon 

létezik egy román, egy szlovák és több más nemzetiségű világ, úgy tekintjük, hogy ez gazdagít minket – 

mondta Sólyom László. 

Látogatásának másik célja – folytatta -, hogy Székelyföldön ünnepelje az 1956-os forradalom évfordulóját. 

Ez a forradalom nemzeti egységet teremtett a magyarok között, akárcsak a szabadságra vágyó más népek 

között is. Emlékeztetett arra, hogy sok román áldozata is volt az akkori események utáni megtorlásoknak. 

Ismételten utalt arra, hogy korábban már kérte a román államot, hogy rehabilitálja az akkor meghurcolt 

elítélteket. Ezt a kérését megismételte most is, Basescu pedig arról tájékoztatta őt, hogy megindult ezzel 

kapcsolatban a munka – mondta Sólyom László. „Nagyon örülnék, ha Romániában az ötvenhatosokra 

vonatkozó ítéleteket megsemmisítenék, s az egykori áldozatok legalább szimbolikus kárpótlásban 

részesülhetnének” – hangoztatta a köztársasági elnök. 
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Politikáról, oktatásról, magyarságtudatról, a kulturális nemzet fogalmáról egyaránt beszélt 

Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön Sólyom László – összefoglaló 

Politikáról, felső- és közép szintű oktatásról, magyarságtudatról, a kulturális nemzet fogalmáról egyaránt 

volt alkalma beszélni pénteken Sólyom László köztársasági elnöknek, aki székelyföldi programja keretében 

ezen a napon Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön járt. 

A köztársasági elnököt székelyföldi magánlátogatásának második napján az Erdélyi Családszervezetek 

Szövetségének és a Csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládokért szervezet vezetői, nagycsaládos szülők és 

gyermekek fogadták. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) csíkszeredai karán az 

államfő a diákokkal és az egyetem vezetőivel találkozott. Örömmel nyugtázta, hogy a Partiumi Keresztény 

Egyetem nemrég megkapta az akkreditációt, remélve, hogy a Sapientia is elnyeri majd ezt az elismerést. 

Nagy szeretettel fogadták az elnököt a Márton Áron Líceumban is, amely egy épületben működik a Segítő 

Mária Római Katolikus Gimnázium több osztályával. 

A köztársasági elnök külön megbeszélést folytatott a Székelyföldi Városok Szövetségének tagjaival, öt 

polgármesterrel és két megyei tanácselnökkel. Ezen a találkozón szóba került a székelyföldi egységes 

fejlesztési régió jövőbeni kialakításának a témája, akárcsak a székely megyék összehangolt fejlesztése. 

A székelyföldi tömbmagyarság és az erdélyi és partiumi szórvány-magyarság gondjai terítékre kerültek a 

Tőkés László püspökkel, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökével lezajlott találkozón is. Szó 

esett a romániai magyar politikai helyzetről, az európai parlamenti képviseletről, a romániai magyar 

oktatásról. 

A püspök beszélt a romániai magyarság politikai megosztottságáról is, hangoztatva véleményét, amely 

szerint e megosztottságnak az az oka, hogy Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
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(RMDSZ), illetve Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke nem találta meg a közös hangot. 

Sólyom László későbbi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a romániai választások kérdésébe egy magyar 

államfő nem avatkozhat be, csak egy tanácsot adhat: a romániai magyarság minél nagyobb számban 

menjen el szavazni. A politikai aktivitás mindig jellemző volt erre a közösségre – tette hozzá. 

A nap második felében a köztársasági elnök Baróton a Szabó Dávid iskolában megkoszorúzta a Moyses 

Márton emlékére állított domborművet. Moyses Márton is egyike volt azoknak a romániaiaknak, akik 

rokonszenveztek az 56-os magyar forradalommal. Tizenöt éves korában átszökött a román-magyar határon, 

de nem sikerült csatlakoznia a magyar forradalmárokhoz. Romániában később többször is bíróság elé 

került, elítélték, majd a későbbiekben a rehabilitálásához vezető út valóságos kálváriának bizonyult. 

Mindebbe belefáradva Moyses 1970-ben önkezével vetett véget életének. 

Apáca községben a köztársasági elnök koszorút helyezett el Apáczai Csere János szobránál. 

Este az elnök és kísérete Sepsiszentgyörgyre érkezett, ahol megtekintette a Székely Nemzeti Múzeumot, 

rövid látogatást tett a Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központjában. Ezen az estén értelmiségi 

fórumon is részt vett. 



                     64 SÁNDOR-PALOTA 
1014 Budapest ,  

Szent  György  té r  1 .  

 

2008. október 25. 

Románia, Székelyföld 

Székelyföldi látogatásának második napján Sólyom László köztársasági elnök csíkszeredai programokon 

vett részt, valamint Csíksomlyóra, Barótra és Apácára látogatott. Sólyom László Apáca faluban 

megkoszorúzta Apáczai Csere János szobrát. 

 

 

Az MTI tudósítása Sólyom László székelyföldi látogatásának harmadik napjáról 

 

A történelmi Székelyföld helyszíneit kívánja végiglátogatni Sólyom László 

A történelmi Székelyföld helyszíneit kívánja végiglátogatni Sólyom László köztársasági elnök, aki erről a 

szándékáról a szombaton Kézdivásárhelyen tartott sajtótájékoztatóján beszélt. 

Az államfő elmondta: mostani utazásán szeretne a lehető legtöbb helyre elmenni, a lehető legtöbb emberrel 

találkozni. Hangsúlyozta: igyekezett olyan településeket is felkeresni, amelyek a történelmi Székelyföld 

részét képezték, vagyis nem csupán a mai földrajzi felosztás szerinti Székelyföldre korlátozza útját. 

Emlékeztetett arra, hogy ennek a látogatásának az egyik célja az 1956-os forradalom évfordulójának 

megünneplése volt. Ennek szellemében szombaton Felsőcsernátonban Rákossy Árpád egykori bíró 

emlékműve előtt tisztelgett. Felidézte, hogy ez a bíró nem volt hajlandó arra, amit számos kollégája megtett 

az 1956-os forradalom után, vagyis arra, hogy a magyar eseményekkel szimpatizálókat utólag 

meghurcolták. Romániában ugyanis 1956 után sokakat börtönbe zártak, húsz halálos ítélet született, 

összesen 14 ezer évi büntetést szabtak ki. Volt, akit több évre is elítéltek pusztán azért, mert fekete szalagot 

hordott – emlékeztetett az elnök. Rákossy Árpád a jogászok becsületét is megvédte a vérbírákkal szemben – 

tette hozzá. 
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Egy újságíró azzal kapcsolatosan tett fel kérdést, hogy bukaresti körökben állítólag elterjedt a gyanú: 

Sólyom látogatása „politikai és választási célokat szolgál” (Romániában november 30-án parlamenti 

választások lesznek, a tud.). A köztársasági elnök válaszában elmondta: látogatása során tanácskozott Markó 

Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével, Tőkés Lászlóval, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökével, valamint a Székely Nemzeti Tanács képviselőivel. 

Meghallgatta elképzeléseiket a romániai helyzetről, a választási előkészületekről. Határozottan leszögezte 

azonban: Magyarország köztársasági elnökeként óvakodnia kell attól, hogy beleszóljon e kérdésbe. 

Hangsúlyozta: választási ügyekben otthon, Magyarországon is őrizkedik bármilyen állásfoglalástól. “Itt 

külföldön pedig végképp nem lehet egy másik ország elnökének a szándéka, hogy bármiféle választási 

küzdelembe beavatkozzon” – hangoztatta. 

Sólyom László elmondta: az SZNT vezetőivel Sepsiszentgyörgyön folytatott szombati megbeszélésén maga 

is kifejezte, hogy támogatja az autonómiát. Emlékeztetett tavaly februári hivatalos állami látogatására, 

amikor a Traian Basescu román államfővel folytatott tárgyalásai után tartott bukaresti sajtóértekezleten 

kifejtette: magától értetődik, hogy Európában a kisebbségeknek joguk van az autonómiához, amelynek 

különböző formái léteznek (személyi, kulturális és területi autonómia). Az adott kisebbségtől függ, hogy 

ezek közül melyiket követeli, és mit képes megvalósítani belőle – tette hozzá. 
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2008. október 26. 

Románia, Székelyföld 

Székelyföldi látogatásának negyedik napján Sólyom László köztársasági elnök Gyergyószentmiklósra, 

Mádéfalvára és más településekre látogatott. 

 

 

Az MTI tudósításai Sólyom László székelyföldi látogatásának negyedik napjáról 

 

Magyar vonatkozású emlékműveket koszorúzott, a székelyföldi kultúra értékeivel ismerkedik Sólyom 

László 

Magyar vonatkozású emlékműveket koszorúzott, a székelyföldi magyarság problémáiról tájékozódott és a 

székelyföldi kultúra értékeivel ismerkedett szombaton Sólyom László köztársasági elnök. Vasárnap 

Gyergyószentmiklóson és a Gyimesekben folytatja programját. 

Szombaton Kézdivásárhelyen megtekintette Gábor Áron szobrát, Gelencén az 1245-ben épült római 

katolikus templomot látogatta meg. Sósmezőn az első világháborúban elesett magyar, német és román 

hősök közös temetőjében felállított emlékmű előtt tisztelgett. A Nyerges-tetőn a szoros védelmében 1849-



                     67 SÁNDOR-PALOTA 
1014 Budapest ,  

Szent  György  té r  1 .  

 

ben elesett székely hősök emlékművénél és tömegsírjánál helyezett el a koszorút, megtekintve az ottani 

kopjafákat is. 

Csíkszentmártonban a helyi gyermekotthon vendége volt, ugyanitt a Csibész Alapítvány által működtetett 

leányanyaotthonban fogadták. Megtekintette az e helyen rövidesen megnyíló Korai Fejlesztő Központot is. 

A szombati program fénypontja volt a csíkszeredai Művelődési Házban, az erdélyi magyar hivatásos 

néptáncegyüttesek gálaelőadása volt. A Háromszék Néptáncegyüttes, a Maros Művészegyüttes, a 

székelykeresztúri Pipacsok néptáncegyüttes, a Nagyvárad Néptáncegyüttes és a Hargita Nemzeti Székely 

Népi Együttes színvonalas produkciói után felszólították az elnököt a színpadra, ahol fel is öltötte a 

szervezők ajándékát, egy székely mellényt. 

Az elnök szombat este Gyergyószentmiklósra érkezett, ahol vacsorán vett részt a környező települések 

polgármestereivel, vasárnap reggel pedig megnézte a gyergyószentmiklósi örmény templomot, a főtéren 

pedig a Szent Miklós szobrot. Ezután folytatta útját látogatásának következői állomásai felé. A nap folyamán 

Szárhegyen tesz látogatást, Madéfalván koszorút helyez el a székely szabadságjogokért 1764. január 7-én 

életüket vesztett székelyek emlékművénél. Gyimesközéplokon ebéden vesz részt a Moldvai Csángó 

Magyarok Szövetségének vezetőivel és a helyi polgármesterrel. Gyimesfelsőlokon az Árpádházi Szent 

Erzsébet Líceumot keresi fel, ahol gyimesi és moldvai csángó gyerekekkel találkozik, Gyimesbükkön pedig 

az ottani csángó-magyar gyerekekkel és szüleikkel beszélget. 

 
 

Sólyom László szerint a magyar nemzet egységet alkot, Székelyföldnek meg kell őriznie 

megbonthatatlan egységét 

– A magyar nemzet egységet alkot, azonos a nyelve, a történelme, az öntudata és a jövője – mondta 

vasárnap Madéfalván Sólyom László köztársasági elnök. 
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Az államfő elhelyezte koszorúját az egykori „madéfalvi veszedelem” idején, 1764-ben lemészárolt 

székelyeknek, a Mária Terézia uralkodása alatt a császári-királyi katonaság által elkövetett vérontás 

áldozatainak állított emlékműnél. 

A székely nép mindig szabadságszerető volt, a székelyek soha nem voltak szolgák, szabadságukat vérük árán 

is megvédték. A román állam tekintse értéknek, hogy területén egy magyar világ létezik, ne akarják azt 

fellazítani – hangsúlyozta az elnök, kifejezve reményét, hogy Székelyföld megőrzi megbonthatatlan 

egységét. 

A magyarság egészét a sokféleség jellemzi, Székelyföldnek sajátosak a gondjai, mint ahogyan más és más 

gondokkal küszködik a kárpátaljai. a bácskai vagy a bánáti magyarság is – folytatta gondolatmenetét 

Sólyom László, leszögezve: kevés nép van a világban, amely ennyire szétszórtan él a világban, és mégis 

ennyire egy a nyelve. 

Hangsúlyozta: azért utazott Erdélybe, hogy tanúságot tegyen a magyar nép egységéről. A magyar nemzet 

egységet alkot, „azonos a nyelve, történelme öntudata, és azonos a jövője is” - hangoztatta. Otthon is 

belátják, hogy Erdély nem egy „néprajzi múzeum, nem egy skanzen”, itt van egy élő hatalmas nemzetrész 

– mondta Sólyom László köztársasági elnök. 
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2008. október 27. 

Románia, Székelyföld 

Székelyföldi látogatásának zárónapján Sólyom László köztársasági elnök Székelyudvarhelyre és 

Nyárádszeredába látogatott. 

 

 

Az MTI tudósításai Sólyom László székelyföldi látogatásának ötödik napjáról 

 

Sólyom László Székelyudvarhelyen folytatta székelyföldi látogatását 

Helyi önkormányzati, intézményi és cégvezetők fogadták hétfőn délelőtt Székelyudvarhelyen Sólyom László 

köztársasági elnököt, aki székelyföldi látogatásának utolsó napján megtekintette az ottani református 

kollégiumot, majd Nyárádszereda felé folytatva útját megáll Orbán Balázs, a „legnagyobb székely” 

síremlékénél. 

Az államfő a Gyimesekből érkezett Székelyudvarhelyre, miután több településen megismerkedett a 

magyarság helyi problémáival. Gazdag ismeretanyagot szerezhetett a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent 

Erzsébet Líceumban, amely egy egykori falusi közösségházból nőtt ki. Ezt 1994-ben harminc diákkal 

indította el Berszán Lajos plébános, hogy biztosítsa a magyar nyelv oktatását az anyagilag nehéz helyzetben 

lévő magyar gyermekeknek. A közösségi ház szűknek bizonyult, ezért 2002 májusában az akkori magyar 

kormány támogatásával megkezdték a ma álló épület felhúzását. Jelenleg a gimnáziumnak 368 diákja van, 

és 25 fős a tanári testület. A diákságot gyimesi csángók, moldvai csángók és székelyek alkotják. Sólyom 

László találkozott Gyimesbükkön az ottani csángómagyar gyerekekkel, szülőkkel, a község elöljáróival. 

Szimbolikus értékűnek tekinthető az a látogatás, amelyet az elnök Gyimesbükkön tett a nemrég felújított 

egykori utolsó magyar vasúti őrháznál. A határokon átívelő civil összefogással újították fel a hajdani 

Magyar Királyi Államvasutak legkeletibb őrházát, amely ma vasúttörténeti kiállításnak ad otthont. A Tatros 
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folyó és a vasútvonal itt hagyja el Erdélyt, és lép át Moldvába. Sólyom László ezen a helyen újságíróknak 

nyilatkozva emlékeztetett, hogy ez az őrház az ezeréves határnál helyezkedik el. Látogatása több korábbi 

állomásán is megállapította, hogy útján szándékosan kereste fel azokat a településeket, amelyek ma már 

nem tartoznak ugyan a „hivatalos” Székelyföldhöz, de egykor az eredeti, történelmi Székelyföld határát 

jelentették. Két nappal korábban úgy fogalmazott, hogy látogatásának színhelyeivel ki akarta jelölni e 

történelmi térség határait. 

Az elnök a nap folyamán megáll Orbán Balázsnak, a „legnagyobb székelynek” a sírjánál. Nyárádszeredán 

koszorút helyez el a Bocskai-szobornál, és megtekinti az ottani református templomot. Sólyom László 

délután Marosvásárhelyről utazik haza repülővel. 

  

Sólyom László édes és keserű tapasztalatokat egyaránt szerzett Székelyföldön 

– Tanulságban gazdag volt a székelyföldi látogatás, amelynek során édes és keserű tapasztalatokat egyaránt 

lehetett szerezni – mondta hétfőn Székelyudvarhelyen Sólyom László. 

A köztársasági elnök újságíróknak adott nyilatkozatában kifejtette: ötnapos székelyföldi látogatása rendkívül 

gazdag és tanulságos volt, édes és keserű tapasztalatokkal egyaránt szerzett. „Ezeket fel kell dolgozni, helyet 

kell adni a kritikus értelemnek, és utána mindent pontosan elemezve, átgondolva kell meghatározni, hogy 

az egységes nemzeti stratégia milyen alapokon és merrefelé épüljön ki” – mondta az államfő. 

Kifejezte örömét, hogy az 1956-os forradalom évfordulóját ezen a tájon ünnepelhette. Emlékeztetett: 

majdnem mindenütt találkozott ötvenhatosokkal. Utalt arra, hogy Romániában sokakat börtönöztek be a 

forradalommal való rokonszenvezés megtorlásaként. Ötvenhat hagyománya az emberek között itt talán 

élőbb, mint otthon – tette hozzá. 

Az elnök útja minden állomásán hangsúlyozta: egy nemzetrész megmaradása szempontjából nagyon fontos 

az anyanyelvi iskoláztatás, valamint a lehető legigényesebb egyetemi képzés. Még akkor is – fűzte hozzá –, 

ha ez ellentétbe kerül azokkal a helyi igényekkel, amelyek szerint minden kis helyen legyen egyetemi kar. A 

helyi érzékenységtől függetlenül mindenképpen a minőségnek kell előtérbe kerülnie – mondta az elnök, 

kimondatlanul is a Sapientia egyetemre és a Babes-Bolyai egyetem kihelyezett karaira utalva. 

Mint mondta, útja során alkalma volt eszmét cserélni Székelyföld gazdasági elmaradottságáról. Vendéglátói 

jelezték, hogy itt az anyaország segítségét várják, beruházásokra is szükség van. Magyarország uniós 

tapasztalatait is szeretnék átvenni, például azokat az ismereteket, amelyek a pályázatok benyújtásához 

szükségesek. Számítanak a szellemi együttműködésre is az anyaországgal – mondta Sólyom László. 
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2008. december 6. 

Szlovákia, Érsekújvár 

Sólyom László köztársasági elnök munkalátogatást tett a Szlovák Köztársaságban, Érsekújváron. 

 

 

Az MTI tudósítása Sólyom László érsekújvári munkalátogatásáról 

 

Kisebbségvédelmi törvény kezdeményezésére szólította fel a szlovák államfőt Sólyom László 

Egy szlovákiai kisebbségvédelmi törvény megalkotásának kezdeményezésre kérte a szlovák államfőt Sólyom 

László szombaton Érsekújváron a két köztársasági elnök találkozója utáni sajtóértekezleten. 

„Kértem elnök urat, hogy kezdeményezze a parlamentnél egy kisebbségi törvény megalkotását. Ez az itteni 

magyarságnak régi kívánsága” – mondta Sólyom László a tárgyalás után. A törvény tisztázhatná a 

kisebbségek státuszát, egységesen szabályozhatná a lehetőségeiket – tette hozzá. 

Sólyom László azt is kérte, hogy gyorsítsák fel a közös történelemkönyv mielőbbi megvalósítását és 

támogassák a kisebbségek kapcsolattartását az anyaország civil- és állami szervezeteivel. 

A magyar államfő emellett megfontolásra ajánlotta a kisebbségi ombudsman intézményének bevezetését. 

Egy külön biztos nagyobb súlyt adhat a kérdéseknek – érvelt Sólyom László. 

Ivan Gašparovič szerint nincs szükség a kisebbségi ombudsmanra, de ennek ellenére még lehet beszélni a 

kérdésről. 

„A szlovák államfőnek nincs olyan jogköre, amely lehetővé tenné, hogy törvényeket kezdeményezzen a 

parlamentben” – reagált a kisebbségi törvény kérdésére a szlovák államfő. 

Ivan Gašparovič az MTI kérdésére kiemelte: egyet ért azzal, hogy a kisebbségi tankönyvekben kétnyelvűek 

legyenek a földrajzi megnevezések. Csak néhány település neve kétséges, azoké, amelyeknek a nevét a XIX. 

században magyarosították – tette hozzá. 
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Ugyanakkor kiemelte: a szlovákiai magyar tankönyvek ellen politikai szempontból lehettek kifogások, de 

jogi szempontból a kifogásolt tankönyvek rendben voltak. 

Arra a kérdésre, hogy aláírja-e a szerdán a parlament által elfogadott jogszabályt, Ivan Gašparovič azt 

mondta: még nem kapta meg a dokumentumot, így nem is olvasta azt. 

Sólyom László szerint „legfőbb ideje” volt elfogadni ezt a törvényt. 

„Azzal, hogy ezt a törvényt meghozták semmilyen kegyet nem gyakoroltak, egy korábbi normális állapotot 

állítottak helyre” – hangsúlyozta a magyar államfő. Hozzátéve: arra kérte szlovák partnerét, hogy minél 

előbb írja alá a törvényt. 

A két elnök a találkozójuk után elítélte a szélsőségeseket a határ mindkét oldalán. Sólyom László 

ugyanakkor elmondta: fel kell tárni, hogy ezek a megmozdulások honnan jönnek, azaz vajon egyes 

marginális csoportoktól, vagy egy politikai körből eredeznek-e. S leszögezte: nincsenek szlovákellenes 

érzelmek Magyarországon, sem az itteni szlovák kisebbség, sem a Szlovák Köztársaság ellen. Gašparovič 

ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a szélsőséges elemek a múltat idézik, s Szlovákia jogszabállyal 

bünteti a szélsőséges megnyilvánulásokat. 

Kérdésre válaszolva Sólyom László kiemelte: Magyarországon nem kérdőjelezik meg a trianoni szerződés 

érvényességét, ezért nem érti, miért lenne szükség a magyar álláspont újabb hivatalos megerősítésére. A 

magyar-szlovák alapszerződésben benne van, hogy a két állam elismeri a mai országhatárokat és nincs 

területi követelése egymással szemben. Egy Trianont megerősítő magyar nyilatkozat szükségességét 

Mikulás Dzurinda volt szlovák kormányfő vetette fel a héten az MTI-nek adott interjújában. 

Ivan Gašparovič szerint a jövő szempontjából alapvető követelmény, hogy gyakrabban találkozzanak. 

Sólyom László meghívását elfogadja, de csak a szlovákiai elnökválasztás után kerítene rá sort – tette hozzá, 

azt követően, hogy a magyar elnök megerősítette korábbi meghívását. 

Sólyom László magyar újságíróknak azt is hangsúlyozta, aggasztó, hogy miniszterelnöki tárgyalás után 

folytatódtak a magyarság elleni kirohanások, aggasztó az a stílus, ahogyan elutasították Gyurcsány Ferenc 

hat pontos javaslatát. Ennek ellenére még mindig jobb találkozni egymással, mint az, ha nem beszélne 

egymással a magyar és a szlovák fél – tette hozzá. 

Először egymás között kell tisztázni a félreértéseket, csak a jogi panaszokat lehet adott esetben nemzetközi 

fórumok elé vinni – húzta alá konkrét példát nem említve. 

A héten a Fidesz szakpolitikusa, Németh Zsolt vetette fel, hogy a kétoldalú egyeztetés mellett nemzetközi 

szintre kell vinni a Magyarország és Szlovákia közötti vitás kérdéseket. 

A két államfő eredetileg egy órán át tárgyalt volna a dél-szlovákiai Érsekújváron, a találkozó azonban 

körülbelül kétórásra bővült, amelyet egy hosszú sajtótájékoztató követett. A kétoldalú megbeszélés után 

Sólyom László tárgyalt a Magyar Koalíció Pártjának képviselőivel is. 
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Fontosnak tartja a Sólyom-Gašparovič találkozót a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja 

Fontosnak tartja a szlovák-magyar államfői találkozót a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja (MKP) – 

nyilatkozta az MTI tudósítójának Csáky Pál, az MKP elnöke szombaton Érsekújváron azt követően, hogy a 

párt vezetése találkozott Sólyom Lászlóval köztársasági elnökkel. 

„Bár tudatosítjuk, hogy egy ilyen találkozó nem hozhat áttörést a két ország kapcsolatában, de mégis jó 

jelzés a lakosság felé, hogy a politikusok képesek tárgyalni, tárgyalnak és legalább igyekeznek körülhatárolni 

a problémákat” – fejtette ki Csáky. Hozzátette: reméli, lesz folytatás. 

Csáky üdvözölte, hogy mind a három legfelsőbb szintű szlovák-magyar találkozó után a magyar 

politikusok tájékoztatták az MKP-t a tárgyalásokról. „Ez számunkra azt jelenti, hogy partnernek tekintenek 

bennünket” – jelentette ki a politikus. Megjegyezte, hogy az MKP örömmel venné, ha hasonló módon 

találkozhatna a szlovák politikusokkal is. 

Arra a kérésre, hogy értékelje összességében az elmúlt hetekben lezajlott három magyar-szlovák 

csúcstalálkozót, Csáky az MTI-nek elmondta: 

„A szlovák fél nyolc héttel ezelőtt azt próbálta elhitetni Szlovákia lakosaival és Európával, hogy Közép-

Európában egyetlen probléma van: Magyarország állítólagos fasizálódása, túlzott nacionalizálódása. Közben 

a három közjogi méltóság találkozóján kiderült: magyar részről mind a három esetben felkészült, jóakaratú, 

tárgyalóképes és konkrét témákat megoldani akaró partner tárgyalt egy felkészületlen, általánosságokat 

mondó, nem igaz érveket használó szlovák politikai vezetéssel.” 

Csáky szerint ezen a helyzeten úgy lehetne javítani, hogy a szlovák fél komolyan veszi a magyar 

javaslatokat. „A megoldások keresésében az MKP mindkét oldal számára partner akar lenni” – fejtette ki a 

politikus. 

A jövő szempontjából az MKP fontosnak tartaná, ha az újonnan megválasztott szlovák köztársasági elnök 

első vagy második külföldi útja Magyarországra vezetne. „Ennek fontos, szimbolikus jelentősége lenne” – 

vélte Csáky 




