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A Székely Nemzeti Tanács Budapesten, az Országházban tartott gyűlésén 270 küldött újította
meg 2003-ban tett fogadalmát, s kötelezte el magát az önrendelkezés megteremtése mellett.
Felkérték a magyar kormányt, támogassa minden rendelkezésére álló eszközzel Székelyföld
autonómiatörekvését, s fordítson kiemelt figyelmet a székelységgel való kapcsolattartásra.
Kinyilvánították: a magyar EU-elnökség idején kapjon fokozott figyelmet az EU tagállamainak
őshonos nemzeti, etnikai és nyelvi közösségei védelme. Határozatot fogadtak el a Székely
Nemzeti Tanács történelmi folytonosságáról az 1918. november 19-én Budapesten és a 2003.
október 26-án a székely városok és közösségeik akaratából létrehozott Székely Nemzeti
Tanácsok között.
Alig múlt dél, amikor az első küldöttek megérkeztek a Parlamenthez, tiszteletükre még az
előkelő vendégek számára fenntartott főbejárat is kitárult. A főlépcsőn közös fényképhez
gyülekeznek. Számos ismerős arc tűnik fel, sokan képviselik Háromszéket. Tanárok, lelkészek,
gazdálkodók, alkalmazottak, fiatalok, nyugdíjasok és közéleti személyek, mindazok, akik az
elmúlt években szerepet vállaltak az autonómiaharcban. A háttérben a Haáz Sándor vezette
szentegyházi Gyermekfilharmónia zenél, mellettük számos székely ruhás kisgyermek.
Megérkezik az országgyűlés elnöke, Kövér László — tapssal fogadják. Az SZNT elnöke, Izsák
Balázs és a Magyar Polgári Párt elnöke, Szász Jenő közt foglal helyet, villannak a vakuk. A
közel háromszáz küldött és a tisztán csengő hangú gyermeksereg közösen énekli a magyar és
a székely himnuszt. Daluk imának, fogadalomnak tűnik, többek szemében könny csillan. A
Kupolateremben a Szent Korona előtt hitet tesznek az autonómiaharc szükségességéről: „...a
Székelyföld autonómiája iránt kinyilvánított akaratot felvállalom, továbbítom és megalkuvás
nélkül képviselem, Isten engem úgy segéljen!’’ A Gobelin-teremben Kövér László és Izsák
Balázs nyilatkozik a sajtónak.
A gyűlésteremben a magyar történelmi egyházak képviselői tartanak áhítatot. A csíksomlyói
rendház főnöke, Arthur atya, Nagy László unitárius esperes és Ötvös József, az erdélyi
református egyházkerület generális direktora az Istenbe vetett hit fontosságát mint megtartó
erőt, s a székelység ezerszáz esztendős történelme folyamán megteremtett értékeit
hangsúlyozza. Izsák Balázs az SZNT 2003-as létrehozása óta eltelt időszak sikereit emeli ki: a
közéletben nyíltan lehet beszélni az erdélyi önrendelkezési igényről, belső népszavazáson 210
000 ember nyilváníthatta ki, hogy akarja Székelyföld területi autonómiáját. Hangsúlyozta, nincs
igazuk azoknak, akik azt hirdetik, kifulladt az autonómia igénye. „Igenis nyilvánvaló, azt kívánja
a székelység, hogy annak érdekében cselekedjünk” — jelentette ki Izsák —, majd azt
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hangoztatta, a román államnak nem szabadna félnie az autonómia megadásától, hiszen az
nem a feszültség, hanem a megbékélés forrása lesz.
Kövér László házelnök egyetértett Izsák Balázs kijelentésével, mely szerint ettől a naptól
kezdve nem Országház, hanem Nemzetház megnevezéssel kell illetni a Parlamentet. A
nemzeti összetartozásról szóló törvényt a békés nemzetegyesítés folyamata kezdetének
nevezte. „Az erdélyi magyarság és székelység a maga számára sem többet, sem kevesebbet
nem akar, mint ami európai társainak, a számbeli kisebbségben élő európai nemzeti
közösségeknek jár. Ezt a célt a nemzetközi jog keretei között, a közvetlen demokrácia és a
tisztes közképviselet eszközeivel élve, mindig békésen, politikai tárgyalások útján kívánják
elérni. Ebben a törekvésükben mindig számíthatnak a Magyar Országgyűlés erkölcsi és politikai
támogatására” — jelentette ki.
Cristoph Pan dél-tiroli professzor szerint Székelyföldet megilletné, hogy különleges gazdasági
státusban részesüljön, s leghatékonyabban használja ki gazdasági potenciálját. Mint mondotta,
Romániának nem szabadna félnie az autonómia megadásától, hiszen Dél-Tirol példája
bizonyítja, hogy nem csorbul az állam érdeke, sőt, a megbékélést segíti elő. Szász Jenő az
MPP-t az SZNT leghűségesebb partnerének nevezte, mely nem csak beszélni, hanem
cselekedni is tud. A jövőbeli feladatok közt említette a szórványkollégiumok, a székelyföldi
termelőket tömörítő és a termékeik értékesítésében szerepet vállaló szövetkezet, a
közösségünk gazdasági erejét erősítő saját hitelintézet, székely szeretetszolgálat létrehozását,
illetve a hazai sportélet megerősítését.
Ezt követően az SZNT széki vezetői szólaltak fel.
Hecser László, Háromszék – 2010. november 20.
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