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A rendezvény célja Székely-
föld területi önrendelkezé-
sének kiharcolása, vala-

mint Romániának a székelyföl-
di megyéket többségi román me-
gyékkel összevonó közigazgatási 
átszervezésének megakadályo-
zása volt. „Ezért vonulunk fel, en-
nek fényében hozzanak molinó-
kat, táblákat, üzenetek közvetíté-
sére alkalmas eszközöket. Más 
célokra senki ne próbálja meg ki-
sajátítani a rendezvényt, a pro-
vokátoroktól, egyéb szlogeneket 
harsogóktól elhatárolódunk” – 
ismertette a szervezéssel megbí-
zott Marosszéki Székely Tanács 
elnöke, László György.

A hatóságokkal való egyezte-
tésről elmondta, a rendezvényt a 
törvénynek megfelelően bejelen-
tették a hivatalnál, a csendőrség 
és a rendőrség képviselőivel pe-
dig egyetértettek abban, hogy a 
Postarétről a főtérig vonuló töme-
get nem lehet a járdára szorítani. 
Nem sokkal László György sajtó-
tájékoztatója után a marosvásár-
helyi polgármesteri hivatal köz-
leményt küldött, miszerint a vá-
rosháza jóváhagyta a postaréti 
megemlékezést, viszont legtöbb 
tíz személy számára engedélye-
zi, hogy a prefektúrához vonuljon 
és benyújtsa a petíciót, ráadásul a 
Postarétről az elvonulás kizáró-
lag a járdán történhet. Az SZNT 
tájékoztatási alelnöke, Ferencz 
Csaba úgy vélte, életszerűtlen a 
városháza hozzáállása, és nem 
egyértelmű, mit kívánnak tőlük. 
A csendőrség és a forgalmi rend-
őrség illetékesei ezt követően 
megerősítették: biztosítani fogják 
a rendezvényt.

Esőáztatta tömeg

Ilyen előzmények tarkították az 
idei Székely Szabadság Napját, 
erre már csak amolyan ráadás 
volt, hogy a rendezvény napján 
három óra körül megeredt az eső. 
Hogy a tavalyi csendőrségi túl-
kapások, a felvonulók egyes tag-
jainak magatartása, az idei köz-
leménydiverzió, vagy a zuhogó 
eső, netán mindez együtt okoz-
ta-e az eddigiekhez képest jelen-
tős létszámcsökkenést, nem tud-
ni. Az viszont tény, hogy a Posta-
réten alig néhány ezren voltak je-
len. A tömeg többnyire idősekből 
állt, de voltak középkorúak és fia-

talok is, családosok kisgyerekkel 
viszont alig. Egyesek azt mond-
ták: a helyszínt biztosító hatósá-
giak elkobozták a zászlórúdja-
ikat arra hivatkozva, hogy azok 
túl vastagok és hosszúak, kihe-
gyezhetők, így ennyivel is keve-
sebb lobogó volt a megemléke-
zésen. Más településekről, me-
gyékből kevés autóbusz érkezett, 
az emberek inkább személyau-
tókkal jöttek. A résztvevők szé-
kely és magyar zászlókat lenget-
tek, de a többség inkább esernyőt 
tartott a feje fölé.

Tőkés: az önfeladás árnyékában

A Székely Vértanúk emlékmű-
vénél katalán, baszk, székely, 
partiumi, magyar és román zász-
lók lengtek, óriásbanner emlé-
keztetett az 1918-ban a kisebbsé-
gi nemzeteknek tett ígéretre, és 
volt „#kitartok, #rezist” felirat 
is. A megemlékezést Ötvös Jó-
zsef református lelkipásztor ál-
dotta meg („ne félj és ne rettegj, 
mert veled van Isten, bármerre 
jársz”). A szervezők nevében a 
Marosszéki Székely Tanács al-
elnöke, Szűcs Péter mondott be-
szédet („a szabadság először fej-
ben születik meg, előbb az egyé-
ni hegyeket kell megmozgatni”), 
akinek gondolataihoz csatlako-
zott az Erdélyi Magyar Ifjak elnö-
ke, Sorbán Attila Örs („a szabad-
ság nem jár ingyen, rögös út ve-
zet ehhez”). Az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke, Tőkés 
László így fogalmazott: az erdélyi 
magyarságnak ma is az árulás, 
az önfeladás és a hatalombarát 
opportunizmus árnyékában kell 
folytatnia küzdelmét szabadsá-
gáért szülőföldje ártó szándékú 
területi-közigazgatási átrendezé-
se ellen. Az EMNT elnöke Arany 
Jánostól idézett. „Haj, ne hátra, 
haj, előre! / Vérmezőről vérme-
zőre! / Mert ott az a virág terem, 
/ Melynek neve győzedelem”, és 
hangoztatta: „ne rettentsen ben-
nünket se halál, se félelem! Igaz-
ságos és jogos szabadsághar-
cunkban ne hátráljunk meg!”

Az eső a jó aratás ígérete

A felszólalók mondandóját több-
nyire kulturáltan hallgatták a 
résztvevők, néha elhangzott az 
Autonómiát!, Székelyföld és Itthon 

vagyunk! rigmus. Egy makacs be-
kiabáló – akiről többen megje-
gyezték, nem fér be a fejébe az, 
hogy autonómia – pedig azt kia-
bálta: vesszen Trianon!

Tapssal, füttyel és hurrogás-
sal is tarkították a beszédeket. 
A magyar miniszterelnök külön-
megbízottja, Szili Katalin üzene-
tében úgy vélte, Európa nem me-
het el érzéketlenül az alapvető 
szabadságjogok eltiprása mel-
lett. Budafok – ahol Magyaror-
szágon elsőként tűzték ki a szé-
kely zászlót hivatalos épületre 
– polgármestere, a Nemzeti Ösz-
szetartozás Bizottságának al-
elnöke, Szabolcs Attila szerint 
„minden őshonos közösségnek 
joga van élni, de a küzdelmet 
meg kell vívni, és napjainkban a 
többségi nemzetek sem dőlhet-
nek hátra, mert gyökereik szá-
radnak, enyésznek”. Szólt még 
az egybegyűltekhez az Európai 
Szabad Szövetség (EFA) alelnö-
ke, a belga szövetségi kormány-
koalíciót vezető Új Flamand Szö-
vetség politikusa, Wouter Patho 
(„az Európai Unió ma inkább a 
tagállamok fővárosainak az ér-
dekeit képviseli az államokat 
alkotó nemzetekkel szemben”), 
valamint a Baszk Nemzeti Párt 
spanyol parlamenti frakcióveze-

tője és szóvivője, Aitor Esteban 
Bravo („az eső annak az ígérete, 
hogy jó lesz az aratás, és szép 
lesz a székely jövő”) is. Egyetér-
tettek abban, hogy erőszak he-
lyett a párbeszéd az egyedüli el-
fogadható eszköz a székely sza-
badság érvényesítésére.

Tömeg a prefektúra felé

Megkoszorúzták az emlékművet 
és felolvasták a petíciót, amelyet 
a résztvevők közfelkiáltással el-
fogadtak, majd a csendőrség által 
biztosított teljes útpálya menet-
iránti sávján – nem csak félsávon, 
mint előzetesen tervezték – a tö-
meg szervezetten, lassan megin-
dult a főtérre. A hangulat az elő-
ző évekhez képest oldottabbnak 

tűnt, a csendőrökkel is szóba le-
hetett állni, még mosolyogtak is. 
Egy-egy kisebb csoport néha rá-
zendített egy népdalra, vagy Au-
tonómiát!, Gyertek velünk!, Itt-
hon vagyunk!, Székelyföld nem 
Románia!, Magyar iskolát!, Egye-
temet akarunk! rigmusokat kia-
báltak, és román nyelven elhang-
zott a Jandarmeria e cu noi! jel-
szó is. Ahogy a tömeg haladt a fő-
tér felé, az eső úgy hagyott alább, 
de azért rendesen áztatta a soka-
ságot. Többen népviseletben vo-
nultak, lehetett látni székely és 
magyar zászlóba burkolózott fi-
atalokat is. A főtéri felső ortodox 
templomnál, az útkeresztező-
désben a rendőrök feltartóztat-
ták az autós forgalmat, több vá-
rosi busz is ott vesztegelt szabad 
utat adva a vonuló tüntetőknek, 
a mintegy tízméterenként ál-
ló csendőrök pedig biztosították 
a rendezvény zavartalanságát. 
Időközben besötétedett, felgyúl-
tak a fények, a közigazgatási pa-
lota előtti teret kordonokkal zár-
ták le, itt csak a szervezők kül-
döttsége mehetett át, akik átad-
ták a prefektúra képviselőjének 
a petíciót. A tömegben feltűnt né-
hány magányos provokátor, akik 
Romániát éltették és az autonó-
miát nyomdafestéket nem tűrő 
kifejezésekkel illették. A tiltako-
zók viszont nem reagáltak, az il-
lető személyeket pedig a csend-
őrség elkísérte a helyszínről.

Még elhangzott néhány for-
radalmi nóta, induló és rigmus, 
skandálások, majd a Himnuszt 
énekelte a tömeg, végül az embe-
rek a helyszínre érkező autóbu-
szokhoz mentek, és távoztak a 
helyszínről. Érdekesség, hogy 
nem sokkal a rendezvény vége 
előtt az eső is elállt. Adina Chiș 
csendőrségi szóvivő a helyszínen 
lapunk megkeresésére úgy nyi-
latkozott, hogy a rendezvényen 
nem voltak incidensek.

Gábor Áron-díj

Az esemény záróakkordjaként a 
Kultúrpalotában átadták a 2008-
ban alapított Gábor Áron-díjat, 
amelyet idén az Európai Szabad 
Szövetség (European Free Alli-
ance) európai parlamenti frak-
ciójának ítéltek, mert a tavalyi 
csendőrségi túlkapások miatt 
többször is felszólaltak a nem-
zetközi fórumokon, és levelet 
küldtek a romániai belügymi-
niszternek is.

GÁSPÁR BOTOND

Az elmúlt évekhez képest idén kevesebben voltak Marosvásárhelyen

Zuhogó esőben és a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb résztvevővel 

zajlott az idei Székely Szabadság Napja. A csendőrség példásan biztosította a 

helyszínt, incidensek nem történtek, csupán néhány zászlórudat koboztak el. A 

Székelyföld autonómiáját kérő petíciót átvette a román állam képviselője. 

Tőkés László: az árulás és az önfeladás árnyékában kell folytatni a harcot

Hatósági zaklatások nélkül tarthatták meg idén a Székely Szabadság Napját

Autonóm Székelyföldet a régiók Európájában

Mi a Székely Szabadság Napja?

A Székely Nemzeti Tanács 2012-ben döntött úgy, hogy március 10-
ét a Székely Szabadság Napjává nyilvánítja, annak emlékére, hogy 
1854-ben ezen a napon végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a 
székely vértanúkat. Bágyi Török János kollégiumi tanár, Martonosi 
Gálfi Mihály ügyvéd és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokos a 
Makk-féle összeesküvés tagjaiként kívánta az elbukott 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc lángját újra fellobbantani. „A nemze-
ti önrendelkezés volt az a cél, amelyért életüket adták példát mutatva 
bátorságból és hűségből az utókornak” – írta Izsák Balázs SZNT-
elnök 2012. január 6-i Legyen március tizedike a Székely Szabadság 
Napja című közleményében. Az elmúlt öt évben négyszer szervezték 
meg a megemlékezést és felvonulást, 2015-ben a marosvásárhelyi 
polgármesteri hivatal bürokratikus gáncsoskodása miatt elmaradt. 
Legtöbben az első alkalommal voltak, mintegy harminc ezren.

A 2017-es petíció követelései

„Követeljük, hogy a tervezett közigazgatási átszervezés során Szé-
kelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező közigaz-
gatási és fejlesztési régiót a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott 
jogszabálytervezet alapján!
Kérjük, hogy a román kormány és parlament a közigazgatási átszer-
vezés során tartsa tiszteletben vállalt nemzetközi kötelezettségeit.
Tiltakozunk oktatási intézményeink ellehetetlenítése, önkormányza-
taink zaklatása, anyanyelvhasználatunk korlátozása, szimbólumaink 
üldözése ellen.
Szolidaritást vállalunk a jogállam érdekében az egész Romániát átfo-
gó megmozdulásokkal.
Követeljük, hogy a kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státu-
száról a székely nép legitim képviselőivel, a Székely Nemzeti Tanács-
csal és a székely önkormányzatokkal!
Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székely-
föld minden lakosának.
Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek” – áll az 
SZNT által Románia kormányának és parlamentjének, tájékoztatás-
képpen pedig Klaus Johannis államfőnek címzett háromnyelvű pe-
tícióban, amelyet a marosvásárhelyi Postaréten olvastak fel a már-
cius 10-i Székely Szabadság Napján, majd a felvonulást követően a 
prefektúrán iktattak.
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