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Három városban zajlik egyszerre a hétvégén a 

III. Székely Kongresszus. Az előadásokból, ke-

rekasztal-beszélgetésekből álló esemény tudo-

mányos konferencia, amely egyrészt összegzi a 

különböző tudományterületeken a Székelyföld-

del kapcsolatos kutatási témákat, másrészt ja-

vaslatokat fogalmaz meg a megoldásokkal kap-

csolatban a közpolitikának.

A Székely Kongresszus 
hagyománya összefügg 
Székelyföld modernizá-

ciójának a kérdésével: az első, 
1902-es tusnádi székely kong-
resszus célja inkább gyakor-
lati – közpolitikai – volt: meg-
akadályozni Székelyföld teljes 
elszegényedését és lakossá-
gának kivándorlását. E tradí-
ció megújításának jelentős ál-
lomása volt 2002-ben a tusná-
di kongresszus századik év-
fordulóján megszervezett Szé-
kelyföld-konferencia, amely-
nek egyrészt tudományos, 
másrészt közpolitikai jellege 
volt. Április 20–22. között zaj-
lik a harmadik Székely Kong-
resszus, amelynek helyszíné-
ül a Sapientia EMTE maros-
vásárhelyi és csíkszeredai ka-
ra, valamint az egyetem sep-
siszentgyörgyi tagozata szol-
gál. A konferencia 20–24 szek-
ciójára ezen a három helyszí-
nen kerül sor. Csíkszeredában 
a regionalizmus, a régióépítés, 
a vállalkozások, valamint a vi-
dék és agrárium szerepe kerül 
középpontba, Sepsiszentgyör-
gyön a történelem és az oktatás 
helyzetéről értekeznek, míg 
Marosvásárhelyen a társada-
lom állapota, valamint a nyelvi 
jogok kapják a főszerepet.

A tudományos célon túl

A marosvásárhelyi szekció 
házigazdájaként Kelemen And-
rás, a marosvásárhelyi Sapientia 
dékánja elmondta, ezzel a ren-
dezvénnyel is a felsőoktatási in-
tézménynek az az üzenete, hogy 
a székelyföldi értelmiségi után-
pótlás képzését tűzte ki célul, s 
ezzel együtt a nemzeti közössé-
günk Erdélyben való megmara-
dásának támogatását is. „Túl a 
tudományos szerepkörön a ren-
dezvényünk célja is az, hogy a 
végzett diákjainkat itthon tart-
suk, itt adjunk a kezükbe olyan 
megélhetést, amely a továbbiak-
ban is biztosítja Székelyföld lé-
tét, illetve magas szintű szerep-
vállalását a tudományos életben. 
A témakörök erről is szólnak” – 
fogalmazott Kelemen András.

Kijelölt problémakörök

Bakk Miklós egyetemi docens, 
a rendezvény főszervezője el-
mondta, a III. Székely Kongresz-
szus egy tudományos konferen-
cia, az hogy székely kongresz-
szusnak nevezik, tulajdonkép-
pen a hagyományokhoz és va-
lamiféle kontinuitáshoz való ra-
gaszkodás. „A III. Székely Kong-
resszus motivációja olyanszerű, 

mint volt az első tusnádi kong-
resszusnak, de jellegében a mai 
tudomány működéséhez iga-
zodik. Tudományos konferen-
cia, de tágabb célokkal. A tudo-
mányon belüli cél felleltározni 
egyes tudományterületeken be-
lül azoknak a kutatásoknak az 
eredményeit, amelyek Székely-
földdel kapcsolatosak, valamint 
kijelölni a problémaköröket. Túl 
a tudományos célon, tudomány-
politikai célja az, hogy megpró-
bálja serkenteni Székelyföldön 
azon intézményközi együttmű-
ködést, amely a tudomány fejlő-
dését szolgálja. Ugyanakkor van 
egy közpolitikai célja is a ren-
dezvénynek: a tudománynak és 
a szakmáknak számos olyan 
eredménye van, amelyet a poli-
tika nem hasznosított kellőkép-

pen. Megpróbálunk javaslatokat 
megfogalmazni, példákat felmu-
tatni, olyanokat, amelyeket fel-
használhat a közpolitika” – fo-
galmazott Bakk Miklós.

Változni kezd a világ

Gagyi József egyetemi tanár 
elmondta, a székely kongresz-
szusokra mindig olyan idők-
ben volt szükség, amikor a vi-
lág kezdett megváltozni, s eb-
ben Székelyföld kereste a he-
lyét. 2007 óta tart ismét egy vál-
tozásokat hozó folyamat, amit 
át kell tekinteni. „Az egész tár-
sadalomtudományi kutatás né-
hány alapkérdésre keresi most 
a választ. Hogy hányan va-
gyunk, hogyan tagolódunk, és 
merre mozgunk. Ezalatt az el-

vándorlást értem most. Ezen 
belül lesz egy plusz téma itt 
Marosvásárhelyen, az pedig a 
romák helyzete a Székelyföl-
dön. Megpróbáljuk körbejár-
ni, hol vannak, miért vannak 
konfliktusok, s mi jelezhető 
előre demográfiailag” – fogal-
mazott a hétvégi tematikákról 
Gagyi József.

A konferenciát Marosvásár-
helyen csütörtökön este nyitot-
ták meg, a különböző temati-
kájú előadásokkal pedig pénte-
ken 15 és 20 óra között, valamint 
szombaton 10 órától délig vár-
ják az érdeklődőket az egyetem 
koronkai kampuszán. A rész-
letes program a www.szekely-
kongresszus.ro honlapon tanul-
mányozható.
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Három városban szervezik meg a közpolitikai haszonnal is járó tudományos konferenciát

Székelyföld keresi a helyét

Száztizenöt évvel az első kongresszus után
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Kibédi hétköznapok fényképeken
Az Orbán Balázs nyomdo-

kán Kibéd községben 2016-os 
dokumentációs fotótábor válo-
gatott anyagából nyílik fotóki-
állítás április 21-én, pénteken 
18 órától a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont 
(Székelyudvarhely) és a szovátai 
Teleki Oktatási Központ szerve-
zésében. A képanyag június 30-ig 
tekinthető meg Szovátán, a Tele-
ki Oktatási Központban, ezután 
Kibédre költözik, ahol a faluna-
pok keretében mutatják majd be.

Az Orbán Balázs nevét vise-
lő dokumentációs fotótábornak 
Kibéd község adott otthont 2016. 
október 21–28. között. A tárlat 
anyaga Kibéd település hétköz-
napjaiba nyújt betekintést, ad 
ízelítőt változatos életképeken 
és tájrészleteken keresztül.   Az 
évente más-más tájegységen 
szervezett fotótáborok elsődle-
ges célja a még meglévő, múltat 
idéző építmények, tárgyak, mo-
tívumok, mesterségek, élethely-
zetek, a változó és tünékeny em-
beri arcok, tájak megörökítése. 
A mulandósággal számot vetve, 
a megőrizhetetlen megőrzésére 
tett kísérleteként is felfoghatjuk 
ezeknek a képeknek a létrejöttét, 

megszületését. A fényképészek a 
folyton változó-haladó életből el-
lesték, kiválasztották az általuk 
rögzítésre érdemesnek ítélt pil-
lanatokat, amelyeket képekké al-
kottak. A kép dokumentatív funk-
cióján túl a mindenkori céljuk az 
volt, hogy esztétikusan örökítsék 

meg, adják vissza a látottakat: a 
népélet mindennapjait, az em-
ber által alkotott és alakított kör-
nyezetet. Mindemellett a tábor 
résztvevői fényképezőgépeik len-
cséivel a két ajtójú jelent is pász-
tázva, annak nemcsak a múlt-
ba torkolló, hanem a jövőre nyí-

ló ajtóin túlra is átkandikáltak. A 
34. tábor állóképkészítői: Balázs 
Ödön (Székelyudvarhely), Bar-
tók Izabella (Sepsiszentgyörgy), 
Borbély Zoltán (Kibéd), Erős 
Erika (Kolozsvár), Erős Zoltán 
(Gyergyószárhegy), Fekete Ré-
ka (Székelyudvarhely), Kelemen 

Lajos (Sepsiszentgyörgy), Ke-
rekes István (Kazincbarcika – 
Magyarország), Kibédi Sándor 
(Szé kely udvarhely), Tordai Ede 
(Marosvásárhely), Vinczefi Lász-
ló (Sepsiszentgyörgy).

A községnek olyan képi ábrá-
zolásáról van szó, amelyhez ha-
sonló sosem készült eddig, hi-
szen az épület- és szociofotóktól 
a portrékig, táj- és tárgyfotókig 
számtalan műfaj, téma fellelhe-
tő azokon, ugyanakkor nem ma-
radhatnak ki a sorból a jelenkor 
ízlésvilágát, vívmányait reflektá-
ló képek sem. A tárlaton szereplő 
felvételek egyfajta üzenetek a vi-
lágnak: így élnek itt az emberek, 
ilyen a környezetük, és ilyen cso-
dálatosan szép az a táj, amit szá-
zadok óta laknak.

A pénteki tárlatmegnyitón a 
kibédi Mátyus István Általá-
nos Iskola diákjai verses ösz-
szeállítással lépnek fel, majd a 
házigazda Szolláth Hunor (Te-
leki Oktatási Központ) és Dó-
sa Sándor, Kibéd község pol-
gármestere köszöntőbeszéde 
után a kiállítást Róth András La-
jos könyvtárőr (Haáz Rezső Mú-
zeum Tudományos Könyvtára, 
Székelyudvarhely) nyitja meg. 

A népélet mindennapjait elevenítik fel a fotók
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