A kifelé épülő szabadságért Nyílt levél Orbán Viktornak

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A magyarországi választások másnapján fontosnak tartjuk leszögezni: a székelység
autonómiatörekvésének mozgatórugója épp az a magyar nemzeti elkötelezettség, amely
tegnap Magyarországon példátlan módon mozgatta meg a szavazókat, és ez a nemzeti
érdekeket markánsan képviselő FIDESZ-KDNP kormányzat győzelmét hozta el.

A Székely Nemzeti Tanács alakulóülésére küldött levelében Ön így szólított meg bennünket:
„Eljött az idő, hogy mindannyian felismerjük: a szabadság nem elválaszt embereket és népeket,
hanem összeköt: ha sokmillió ember szabadságát összekötjük, akkor a szétfutó személyes
gondok fölé emelkedhet a közös cél, amely egyesít bennünket. S eljött az ideje, hogy
mindannyian felismerjük és másoknak is továbbadjuk: a szabadság olyan, mint a szeretet,
minél többet adunk belőle másnak, annál több jut nekünk is.”

A kitörő taps jelezte, ennél találóbb, a székelységet érzékenyebben érintő mondat nem is
hangozhatott volna el. Magyarország mai határaitól a legtávolabb élő őshonos magyar
közösség, a székely nép hagyományaiban megőrizte történelmi hivatását: hogy Magyarország
és a magyar nemzet védelmezője legyen. Természetes tehát, ha mindannyian arra vágyunk,
hogy Magyarország független, szuverén állam legyen, a törvényeket magyar nemzeti érdekek
figyelembevételével fogadják el, és az ország képes legyen megvédeni a maga határait. Ez
elengedhetetlen feltétele annak, hogy a székelység huszonegyedik századi
autonómiatörekvése megtalálja azt a legszilárdabb támaszt, amely a nagyvilágban egyedül
csak Magyarország.

A székelység a legősibb magyar nemzeti hagyományoknak a letéteményese, de minden
sajátos hagyománya mellett a magyar nemzet elidegeníthetetlen része. Ezért is tekinthető a
tegnapi választási győzelem a székelyek győzelmének is, arról nem is beszélve, hogy ehhez
személyes szavazataikkal is hozzájárultak. Bízva abban, hogy a következő négy évben a
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megőrzött magyar szabadság úgy fog kifelé épülni – Székelyföld irányába is –, ahogy tizenöt
évvel ezelőtt Ön, Miniszterelnök Úr egy Illyés Gyula idézettel kifejezte ezt az alakulóülésre írott,
korábban már idézett levelében: „A szabadság belülről épül kifelé, mint az almára a héj, a
csigára a ház.”

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2018. április 9.
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