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Akadémia: az uralkodó történettudományi, régészeti, nyelvészeti álláspontok szerint a székelység a magyar nemzet része

Tudományos érvek: a székely is magyar

A Magyar Tudományos Akadé-
mia a székelyek honos nép-
csoporttá nyilvánítására irá-

nyuló anyaországi választópolgári 
kezdeményezés kapcsán tegnap azt 
közölte, a székelység a magyar nem-
zet részének tekintendő. A tudomá-
nyos köztestület eljuttatta a Króni-
kának az MTA Társadalomtudomá-
nyi Kutatóközpont Kisebbségkuta-
tó Intézetének a témában tavaly de-
cemberben készített állásfoglalá-
sa teljes változatát. Mint ismeretes, 
a budapesti Nemzeti Választási Bi-
zottság (NVB) július 5-ei ülésén el-
fogadta a székelyek honos népcso-
porttá nyilvánítására irányuló vá-
lasztópolgári kezdeményezésre ösz-
szegyűlt aláírások ellenőrzéséről 
szóló jelentést; a kezdeményezést 
1022-en támogatták érvényesen. A 
honos népcsoporttá nyilvánításról 
az Országgyűlés dönt. Az MTA vi-
szont leszögezi, hogy álláspontja 
szerint a Magyarországon élő szé-
kely közösség nem felel meg a nem-
zetiségek elismeréséről szóló törvé-
nyi feltételeknek. Az Akadémia kö-
zölte, az uralkodó történettudomá-
nyi, régészeti, néprajzi és nyelvé-
szeti álláspontok a székelyeket az 
etnokulturális értelemben vett mo-
dern magyar nemzet szerves ré-

szének tekintik, amelyet a vonat-
kozó szociológiai és kulturális ant-
ropológiai kutatások, esettanulmá-
nyok is megerősítenek. „Egy olyan, a 
magyar kulturális nemzetből kisza-
kított, a romániai magyar kisebb-
ség (nemzetrész) integráns részét 
képező regionális-néprajzi csoport, 
amelynek önmeghatározásában, 
különböző megnyilvánulásaiban az 
etnicitás és a regionális kultúra, a 
hagyomány meghatározó szerepet 
játszik” – olvasható az MTA Társa-
dalomtudományi Kutatóközpont Ki-
sebbségkutató Intézetének állásfog-
lalásában. Az elemzés megemlíti azt 
is, hogy a 20. század elejétől kezd-
ve egyes román politikai és akadé-
miai szereplők elmagyarosodott ro-
mánokként tekintettek a székelyek-
re. Az Akadémia megállapítja, hogy 
összességében a mai székely azo-
nosságtudat jóval inkább egy olyan 
sajátos területi-közösségi identitás, 
amely a magyar nemzet részeként, 
de azon belül jól elkülöníthetően re-
gionálisan határozza meg önmagát. 
„A magyarországi nemzetiségként 
való hivatalos elismertetés objektív 
és törvényi feltételei tehát nem áll-
nak fent” – szerepel a leírásban.
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A székelység a magyar nemzet része – szögezte le 

tegnap a Magyar Tudományos Akadémia a székelyek 

honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló anyaor-

szági választópolgári kezdeményezés kapcsán.

Tudományos szempontok szerint a székelység az etnokulturális értelemben vett modern magyar nemzet része 

Magyarok Romániában – száz év 
története címmel az elmúlt száz év 
történelmi eseményeit felölelő do-
kumentumfilm első részét mutatják 
be csütörtökön 19 órától a kolozs-
vári Bánffy-palota Tonitza termé-
ben. Az eseményen jelen lesz Kele-
men Hunor szövetségi elnök, továb-
bá kerekasztal-beszélgetést szer-
veznek történészekkel – olvasható 

az RMDSZ közleményében. „Hogy 
a történelmi Magyarország fenn-
maradjon a háborús vereség után 
abban a formában, ahogy mi megis-
mertük, arra valószínűleg nem volt 
esély. A román lakosság demográfi-
ai szempontból a népesség többsé-
gét alkotta. A magyar elitek el sem 
tudták képzelni, hogy Erdélyt elve-
szíti Magyarország” – nyilatkoznak 

történészek a filmben, amelynek 
előzetesét tegnap közzétette hon-
lapján az RMDSZ. Az első világhá-
ború kitörésétől a Trianonig veze-
tő útról szóló rész forgatókönyv-
írója Fodor János. A filmben hét je-
les történész szólal meg: Ablonczy 
Balázs, Fodor János, Nagy Botond, 
Gidó Csaba, Egry Gábor, Lucian 
Nastasă-Kovács, illetve Zahorán 

Csaba. Az RMDSZ 1000 év Erdély-
ben, 100 év Romániában című cen-
tenáriumi évre tervezett program-
sorozatának célja az erdélyi ma-
gyarok múltjának bemutatása, ez-
által pedig mindazoknak az érté-
keknek reflektorfénybe helyezé-
se, amelyekkel az elmúlt száz év-
ben hozzájárult Románia fejlődésé-
hez. „Azt szeretnénk, hogy a több-
ség és kisebbség új nemzedékeit 
ne a párhuzamos történelemszem-
léletek közötti szakadék válassza 
el, hanem a közös jövő építése kös-
se össze. El akarjuk mondani sa-
ját álláspontunkat, hiszen azt ta-
pasztaljuk, hogy az elmúlt évszá-
zad megítélésében jelentős elté-
rés van a román és a magyar tör-
ténésztársadalom szemléletében, 
a közös történelem kidolgozása 
rendre elakadt” – olvasható a köz-
leményben. A dokumentumfilm-
sorozat kilenc részből áll, amely-
ben a szakma legnevesebb törté-
nészei mondják el az elmúlt száz 
év eseményeit. A filmekben sok 
archív, főleg korabeli híradókból 
származó felvételt használtak. A 
filmsorozat szerkesztője Víg Eme-
se, szakmai irányítója pedig Bár-
di Nándor. A további részek kap-
csán újabb vetítéseket szerveznek 
a következő fél évben. A centená-
riumi évben Erdély hat településé-
re egy tíz részből álló történelmi 
előadás-sorozatot és három tudo-
mányos konferenciát szerveznek, 
emellett egy, az elmúlt száz évet 
felölelő történelmi kronológiát ké-
szítenek, amelyet román nyelven is 
megjelentetnek.
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Nagy-Magyarországtól Nagy-Romániáig – dokumentumfilm készült  

Az elmúlt száz év történelmi eseményeit ismertető dokumentumfilm-sorozat első részét mutatják be Kolozsváron

A lélek témájában 
lehet fotózni
A lélek a témája a nagyvára-
di Posticum kulturális központ 
és vendégház fotópályázatának, 
amelyen életkortól és foglalkozás-
tól függetlenül bárki részt vehet a 
Kárpát-medence területéről, ne-
vezési díj nincs – közölték a kez-
deményezők. A pályázaton bármi-
lyen eszközzel elkészített digitá-
lis fotóval részt lehet venni, techni-
kai megkötés nincs sem a fotó el-
készültére, sem a nyersanyag fel-
dolgozására vonatkozóan, a pá-
lyamunkák beküldési határide-
je 2018. augusztus 15. A pályá-
zat kulcsszavai: lelkiség, miszti-
ka, meghittség, csend, fény, re-
mény, lelki közelség, ima, meditá-
ció, mester és tanítvány viszony,a 
mottója pedig Niklaus Brantschen 
svájci jezsuita szerzetes mondata: 
„minden út Istenhez vezet.” Ered-
ményt augusztus 20-án hirdetnek. 
Díjazás: térítésmentes részvétel a 
Posticum által szervezett Vakáció 
másként Niklaus Brantschen je-
zsuita szerzetes és zen mesterrel 
című táborban, 2018 augusztus 
28. és szeptember 2. között. Pályá-
zónként maximum 3 fotót lehet be-
küldeni. Sorozatot is lehet küldeni, 
ez esetben a sorozatot alkotó fény-
képek száma nem haladhatja meg 
a hármat. A zsűri tagjai: Rencsik 
Imre, a Posticum vezetője, Nemes 
István, a Posticum programigazga-
tója, Búzási Andrea képzőművész 
és Sütő Zsolt, a Posticum kommu-
nikációs munkatársa. A pályázatról 
további részletek a Posticum hon-
lapján találhatók.
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Fotó: gecse noémi/archív

Fotó: rmdsz




