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A Székely Nemzeti Tanácsnak 
a nemzeti, etnikai, kulturális, 
vallási és nyelvi sajátosságok 
alapján megkülönböztetett 
európai régiókért kiírt pol-
gári kezdeményezését egyre 
több közéleti személyiség 
karolja fel. Összeállításunk-
ban ismert magyarországi 
előadóművészeket kérdez-
tünk a székelyföldi kezdemé-
nyezés fontosságáról.

→ BIRÓ GERGŐ

E gyre több magyar előadómű-
vész csatlakozik ahhoz a fel-
híváshoz, amely a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) által ta-
valy május 7-én bejegyzett európai 
polgári kezdeményezés aláírásá-
ra ösztönöz. Az SZNT kezdemé-
nyezése azért született, hogy az 
Európai Unió kohéziós politikája 
kezelje kiemelt fi gyelemmel azo-
kat a régiókat, amelyeket nemzeti, 
etnikai, kulturális, vallási, nyel-
vi sajátosságok különböztetnek 
meg az őket körülvevő régióktól. 
A kezdeményezők eltökélt szán-
déka, hogy Székelyföldet is ilyen 
régióvá nyilvánítsák Európában. A 
következő hónapokban a hatékony 
mozgósítás a legfontosabb, hiszen 

a május 7-én véget érő aláírásgyűj-
tési kampány szükséges egymillió 
névjegyéből eddig mindössze 56 
ezer gyűlt össze, a munka dandár-
ja még hátra van. 

Az aláírásgyűjtési kampányt fel-
vállaló civilek nevében több ismert 
magyar zenészt kerestem meg, 

akik jelezték, részt vesznek az eu-
rópai polgári kezdeményezés nép-
szerűsítésében. Az alábbiakban 
a velük készült beszélgetésekből 
közlünk részleteket.

Szerves része vagyunk
az európai kultúrának
Pataky Attila, az EDDA frontembe-
re szerint „Erdélynek és Székely-
földnek is kiemelkedő szerepe van 
abban, hogy meg tudjuk őrizni ma-
gyarságunkat. Fontosnak érzem, 
hogy mi is kiálljunk az erdélyie-
kéért és a székelyekért, de ugyan-
úgy a felvidéki, kárpátaljai vagy 
délvidéki magyarokért is. Fontos, 
hogy meg tudjuk őrizni egymást! 
Hiszem és remélem, hogy az ED-
DA-tábor segít és az ügy mellé áll. 
A sajtón keresztül kérem őket, 
hogy írják alá és támogassák a kez-
deményezést. Csak együtt tudjuk 
megoldani, hiszen egy nemzettest 
és egy lélek vagyunk” – fogalma-
zott megkeresésünkre a budapesti 
énekes. 

A felvidéki Kerecsen zenekar 
képviseletében Varga Zsolt osz-
totta meg támogató gondolatait. 
„Ahhoz, hogy a kontinens meg 
tudja őrizni valós európai értékeit, 
fenn kell tartani a nemzeti régi-
ókat. Európa valódi sokszínűsé-
gét csak ez garantálja. Az elmúlt 
századokban volt néhány kísérlet 
Európa »uniformizálására«, de 
egyik próbálkozás sem járt siker-
rel, viszont katasztrofális követ-
kezményei voltak. Bárhova néz az 
ember, azt látja, hogy önsorsrontó 
folyamatok indultak el. Az a fajta 
multikulturális rendszer, amit napi 

szinten sulykolnak, a gyakorlat-
ban életképtelen. A magyarság és 
a székelység éppen olyan szerves 
része az európai kultúrának, mint 
bármelyik más nemzet. Ezért nem 
csupán egy székely vagy magyar 
nemzeti öncélú kezdeményezésről 
van szó. Remélhetőleg más nemze-
tek is csatlakoznak a felhíváshoz, 
saját jól felfogott érdekeik tuda-
tában” – fogalmazott a felvidéki 
előadóművész.

A közjón alapuló
ősi székely jogszokások
Varga Miklós budapesti énekes 
szerint „a Földön élő minden ma-
gyarnak kötelessége magyar test-
vérein segíteni. Külön fi gyelemmel 
kell gondolnunk azon nemzettár-
sainkra, akik önhibájukon kívül 
az ország határain kívül rekedtek. 
Nem is kérdés, hogy támogatni 
kell őket, és minden olyan ügyet, 
amely őket segíti”. Varga azért is 
érzi fontosnak a székelyek auto-
nómiája melletti kiállását, mert 
nagyon szereti Erdélyt és azon 
belül Székelyföldet. A tiszteletbeli 
székely címet Székelyudvarhely 
egykori polgármesterétől, Szász Je-
nőtől kapta.

Kérdésünkre az előadóművész 
azt is elmondta, hogy kisebb-na-
gyobb ügyekben olykor meg szo-
kott mozdulni a hazai zenész tár-
sadalom. „Annál nagyobb ügyet 
nehéz elképzelni, mint hogy Szé-
kelyföld autonómiát kapjon. Euró-
pában és a világ demokratikusabb 
felén mindenhol természetes, hogy 
teljes jogú autonómiát kapnak 
azok a népek, amelyek kulturáli-

san és nyelvükben eltérnek az álla-
malkotó többségtől” – fogalmazott 
Varga Miklós. 

Grandpierre Attila fi zikus, kuta-
tó, író, a Vágtázó Halottkémek, a 
Vágtázó csodaszarvas és a Vágtá-
zó Életerő együttesek alapítója az 
SZNT polgári kezdeményezésével 
kapcsolatban így fogalmazott: „ta-
valy megjelent Ősi Magyarország 
című könyvemben 11 tudomány 
segítségével igazolom, hogy a 
magyarság őshonos a Kárpát-me-
dencében, és a székely nemzet 
őshonossága elsőrangú szerepet 
játszott a világtörténelemben a 
Selyemút mentén, és azonosítható 
a szkítákkal és a hunokkal. Az ősi 
székely jogszokások társadalom-
szerveződése a közjogon alapszik, 
eltérően a nyugati civilizációban 
ismert magánjogtól. A 21. század-
ban a székely jogszokások világ-
történelmi jelentőségűvé válnak, 
mert a magánjogon alapuló nyu-
gati civilizáció fenntarthatatlan, 
és csak egy új, közjogon alapuló 
civilizáció mentheti meg az embe-
riséget. A székely nemzet erősen 
őrzi ősi jogszokásait, őshagyomá-
nyait. A székely nemzetnek a vilá-
gon egyedülálló kiváltságai voltak, 

ősidőkbe nyúlóan önálló közigaz-
gatása, jogrendszere, kiváltságai 
és saját vezetői. A mai európai jog-
rendszernek megfelelően a székely 
nemzetnek vissza kell kapnia ön-
rendelkezését”. 

A magyarországi kutató szerint 
a magyar nemzettudat válságban 
van. „Mindannyiunk legszemé-
lyesebb magánügye és egyben 
közügy is, hogy visszanyerjük 
teljes lelki épségünket. A nemzet-
tudat egyik jellemzője, hogy egyé-
ni életünknél magasabb szintű 
életszerveződéshez tartozik, s így 
az egyént felemeli a nemzeti élet 
magaslatára. A nemzetet éppúgy 
az élő világegyetemből eredő koz-
mikus – ha úgy tetszik –, isteni 
teremtőerők éltetik és ösztönzik 
élete szebbé, jobbá, nemesebbé 
tételére, mint egyéni életünket. A 
nemzeti élet cselekvést, tetteket 
igényel. A nemzeti ügyek a nemzet 
minden tagjára mozgósító erővel 
hatnak, s ha nemzettudatunk ép, 
egész, és hallgat a közösségi lé-
nyünkből eredő belső ösztönzés-
re – s képes megvilágítani, miért 
fontos mindannyiunk számára az 
adott ügy –, akkor ez az erő beke-
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