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Közélet, nemzetpolitika, autonómia

van szükségünk, hanem valóságos területi autonómiára, a székely nép reális önrendelkezõ szabadságára van szükségünk. Elég volt a demagógiából!
ITT AZ IDõ! Cselekedni kell, ha nem akarjuk,
hogy néhány évtized múltán a Nemzetstratégiai
Kutató Intézet akkor már õszülõ vezére unokáin(folytatás az elsõ oldalról)
kat is „gyöngyhalássza” majd az elnéptelenedett
Hozzászoktuk ahhoz, hogy nem mi osztjuk a puszta újraélesztésére! Amennyiben nem akarlapokat, mi csak védekezünk, reagálunk a minket juk, hogy falvaink pusztán a külföldi néprajzkuért érdemtelen támadásokra. Pedig ideje lenne tatók kedvenc felfedezõ területévé váljanak.
már megtanulnunk helyzetet is teremteni az öröA társadalmi-politikai realitásoktól viszont
kös defenzíva helyett! Azt hiszem, sõt állítom,
hogy eljött ennek az ideje! ITT AZ IDÕ! Ha élet- nem lehet eltekinteni! Számunkra, székelyek
ben akarunk maradni, mint közösség, akkor más- számára legnagyobb jelentõséggel bíró valóság,
ként már nem is tehetünk! A 24-dik órában va- hogy a román hatalom eltökélt szándéka, véglegyunk. Nincs már ahova hátrálni. Nincs már ami- gesen megoldani a „székely kérdést”.
A következõk tények:
ben „okos kompromisszumokat kötni”! NyakunA hatalom elérkezettnek és alkalmasnak látja
kon az alkotmány-módosítás és regionalizáció.
Teljesen mindegy, hogy a jelenlegi megyéket az idõt arra, hogy saját belsõ ellenségeinek
megtartva vagy pedig szétszabdalva olvasztanak visszaszorítása, azaz saját helyzetének megerõsíbe egy román többségû adminisztratív egységbe. tése mellett végleges megoldást találjon a számáMindkettõ a székely közösség csángósodását, ra egyre kényelmetlenebbnek mutatkozó „széSzékelyföld elszórványosodását fogja eredmé- kely kérdésre” is.
Ehhez a lehetõséget és keretet az alkotmánynyezni. A második megoldás csak annyiban
„jobb”, hogy még néhány évig alibit biztosít az módosítás és az ország adminisztratív átszerveRMDSZ számára az „okos kompromisszumok” zése szinte tárcán nyújtja.
Nem elhanyagolható kérdés, hogy ehhez számegkötéséhez. Nem egyéb, mint fájdalomcsillapító ópium a haláltusájában vergõdõ beteg míthat az Európai Unió (EU) hathatós támogatására és az RMDSZ csendes asszisztálására is!
számára.
Tervének véghezviteléhez két forgatókönyv is
A helyzetteremtõ védelmi küzdelemnek le- körvonalazódik:
Felszámolni a megyéket és új közigazgatási
hetne (lehet) az elsõ állomása a Székely Vértanúk Napjára meghirdetett, marosvásárhelyi tün- egységekbe – melyek egyben fejlesztési régiók is
tetés (székely nagygyûlés?). Itt lett volna az alka- – sorolni be a Székelyföldet, feldarabolva, avagy
lom (azért lett volna, mert az RMDSZ SZKT-ja teljes egészében.
Átmenetileg magukat a megyéket csoportosímáris elhatárolódott a részvételtõl) megteremteni
egy cselekvési egységet, olyant, amelyet létre- tani nagyobb „fejlesztési régiókba”, melyek adhoztak ugyancsak az SZNT elnökének a vezeté- minisztratív egységekként is mûködnek majd,
sével a 2011-es népszámlálást megelõzõ kam- természetesen egyre bõvülõ hatáskörökkel.
Mindezekkel szemben, amik a székelység
pányban a pártok, az egyházakkal karöltve. Ezúttal azonban nem a székelyek ellen, hanem a szé- szempontjából a teljes felszámolást jelentik, két
kely nép önrendelkezési jogának érvényesítése stratégia körvonalazódik lehetséges megoldásként:
érdekében kellett volna összefogni!
Az elsõ nem más, mint az eddigi folytatása,
Ebben a mesterségesen felfûtött nacionalista vagyis a székelyek 80%-nak szavazatát bíró
indulatokkal telített légkörben természetes, hogy RMDSZ-re bízzuk a megoldást. Ez azt jelenti,
messze felértékelõdött Marosszék Székely Taná- hogy az RMDSZ fog a román hatalommal tárcsa által a Székely Vértanúk Napjára, március gyalni és „okos kompromisszumokkal” megoldást találni. Ennek alapján a történelmi felelõs10-re meghirdetett „autonómia tüntetés” tétje!
ség is ilyen arányban (80%) az RMDSZ és az õt
Készülünk, sokan készülünk – pártállástól támogató szervezetek és egyházak vállára nehefüggetlenül – az autonómiatüntetésre. Most már zedik!
Milyen szerep juthat nekünk, székelyeknek
az is bizonyosnak látszik, hogy az RMDSZ nélkül, sõt lehetséges, hogy ellenében kell megszer- ebben az RMDSZ vezérelte, „okos kompromisszumokkal” vívott küzdelemben? A válasz
vezni a nagygyûlést.
Azt is tudjuk már, hogy milyen ruhában, mi- egyszerû: A választásokon adott 80%-os felhatallyen jelképekkel, milyen énekekkel szabad, eset- mazás alapján csendben várjuk, majd elszenvedleg nem szabad megjelenni. Azt is tudjuk, hogy a jük, az RMDSZ által „kiharcolt kompromisszuSzékely Vértanuk Napját a Székely Szabadság mos megoldást” , bármilyen is legyen az.
Ez talán elfogadható is lenne egy jogállami
Napjává keresztelték át a szervezõk, habár a vértanukért a legtöbbet azzal tehetjük, ha emlékük demokrácián belül jól mûködõ, valódi székely
ápolása mellett megtanulunk élni azért, amiért érdekképviselettõl. Sajnos a szórvány szemléletû és vezérlésû RMDSZ-tõl ez nem várható el!
õk az életüket adták!
Hogy az eszmei elõkészítés hol tart (egyezte- Borítékolni lehet, hogy a megoldás – az RMDSZ
tések, dokumentumok elõkészítése), abba vi- természetébõl fakadóan – nem lenne más, mint
szont nincs betekintésünk! Hogy milyen üzene- saját nomenklatúrájának átmentése, vagyis a metet, eszmei tartalmat szántak a szervezõk a meg- gyék ideiglenes megtartásával Székelyföld beolvasztása egy többségi román régióba! Ez nem
mozdulásnak – azt nem tudhatjuk!
más, mint az ópiumos nemzethalál változata.
A másik stratégia a népek önrendelkezési
Azt viszont bizton állíthatjuk, hogy az
RMDSZ nélkül vagy vele, de a székely népnek el jogára épül.
Össztársadalmi akarattal, önrendelkezési
kell indulnia az önrendelkezés útján. Más járható út a székely közösség számára nincs, ha jogunk tudatában és birtokában szabjuk meg mi,
nem akarjuk unokáink átkát, megvetését a fe- a székely nép, az új helyzetnek megfelelõen az
elérendõ célokat és az elfogadható megoldásojünkre vonni!
Ennek tudatában és felelõsségével kell a meg- kat.
Erre TÖRTÉNELMI HAGYOMÁNYAINK
mozdulás eszmeiségét megadni! Lejárt a névadó
ünnepségek ideje! Nem autonómia-évre, -évekre ÉS GYAKORLATUNK alapján egyetlen fórum

Ideje a
szólásnak!

Pax Siculica
A Székely Szabadság Napjának szervezése a célegyenesbe érkezett. A jó szervezés, a jó mozgósítás egyik elõfeltétele, hogy félretegyük a vitákat és béke legyen Székelyföldön a politikai ellenfelek között is. A “fegyvernyugvás”,
amelynek legalább március tizenötödikéig ki kell terjednie,
fokozottan felelõs magatartást, önfegyelmet követel a közélet szereplõitõl, a sajtótól, de a székely társadalom minden tagjától is.
Két hétig senki ne nyisson vitát, ne támadjon, ne minõsítsen, ne bíráljon. Aki úgy érzi, hogy méltánytalan támadás
érte, halassza el a válaszadást! Ha ezt lelkiismerete semmiképp nem engedi, akkor szóljon mértéktartóan, indulat nélkül, és törekedjen arra, hogy senkit ne bántson meg.
A komment-világ internetes felületeire figyeljenek nagyobb felelõsséggel a moderátorok, ne engedjenek teret a
béke-bontóknak, akik között a névtelenség leple alatt
könnyen megjelenhetnek a hivatásos provokátorok is.
Március tizedikére mozgósítva megszólítottuk az egész
székely társadalmat, és arra kell törekednünk, hogy az sokszínûségében is egységesen tudja megjeleníteni igényét az
önrendelkezésre, ki tudja fejezni egységes tiltakozását a
székelység érdekei ellenében kidolgozott, akaratát mellõzõ
közigazgatási átalakításra vonatkozó terv ellen, hogy meg
tudjuk akadályozni, hogy az valóra váljon és Székelyföldet
egy román többségû régióba tagolják be.
Területi autonómiát akarunk. Azt is akarjuk, hogy Székelyföld önálló közigazgatási egységgé váljon, és megkérdezésünk nélkül, akaratunk ellenére ne hozzanak mások
döntést a mi jövõnkrõl.
A sikeres és hatékony fellépés érdekében legyen ez a
két hét a székelyek békéjének ideje, a pax siculica.
Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely 2013. február 27.

jogosult, melynek döntései kötelezõek a székely
nép minden tagjára és tisztségviselõjére, vagyis a
SZÉKELY NEMZETGYûLÉS. Ezt hívták össze
õseink minden olyan alkalomkor, amikor a székely nép életét befolyásoló fontos döntéseket kellett meghozni, vagy a közösség létére törõ, jövõjét veszélyeztetõ ellenséggel kellett szembeszállni! Jelenleg ebben a helyzetben vagyunk, hiszen
a hatalom által felkínált bármelyik lehetõséget is
fogadjuk el, az a székely nép közösségi jövõjének feladását, a Székelyföld szórvánnyá alakítását jelenti!
A március 10-re, a Székely Vértanuk Napjára
összehívott Székely Nagygyûlés teheti meg – és
az RMDSZ kihátrálása okán – ennek kell megtennie a folyamat elindítását!
Ki kell mondania:
A székely nép:
– ma is létezõ, szülõföldjén õshonos, a népeket megilletõ önrendelkezési joggal bíró cselekvõ közösség.
élni akar önrendelkezési jogával, szabadon
akar dönteni sorsáról, jövõjérõl.
ragaszkodik õsi önigazgatási hagyományaihoz, és nem hajlandó a beolvadás, a felszámolódás útját választani.
Ennek megfelelõen, további életét csakis a
fejlesztési régióként is elismert, autonóm Székelyföld kereteiben tudja elképzelni, ehhez a
végsõkig ragaszkodik, és ennek a megvalósításáért minden eszközzel küzdeni fog.
Románia Parlamentjének és Kormányának alkotmányos garanciákat kell nyújtania erre vonatkozóan.
A Nagygyûlés bízza meg a szervezõket, vagy
egy általa megjelölt szervezetet (kik lennének
azok?) készítsék elõ a Székely Nemzetgyûlés
összehívását a 2013-as év negyedik évnegyedére!
A Székely Vértanuk Napja akkor válhat igazán a Székely Szabadság Napjává, amikor megvalósítjuk a székely szabadságot, azt, amiért õk
életüket adták! Erre tegyünk majd Marosvásárhelyt fogadalmat!
Gyergyócsomafalva, 2013.02.24.

