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A székelység a magyar 

nemzet része – szögez-

te le tegnap a Magyar 

Tudományos Akadémia 

a székelyek honos nép-

csoporttá nyilvánításá-

ra irányuló anyaországi 

választópolgári kezde-

ményezés kapcsán.

A Magyar Tudományos Aka-
démia a székelyek honos 
népcsoporttá nyilvánításá-

ra irányuló anyaországi választó-
polgári kezdeményezés kapcsán 
tegnap azt közölte, a székely-
ség a magyar nemzet részének 
tekintendő. A tudományos köz-
testület eljuttatta a Krónikának 
az MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Kisebbségkuta-
tó Intézetének a témában tavaly 
decemberben készített állásfog-
lalása teljes változatát.

Mint ismeretes, a budapes-
ti Nemzeti Választási Bizottság 
(NVB) július 5-ei ülésén elfogadta 
a székelyek honos népcsoporttá 
nyilvánítására irányuló válasz-
tópolgári kezdeményezésre ösz-
szegyűlt aláírások ellenőrzéséről 
szóló jelentést; a kezdeményezést 
1022-en támogatták érvényesen. 
A honos népcsoporttá nyilvání-
tásról az Országgyűlés dönt.

A nemzet szerves része

Az MTA viszont leszögezi, hogy 
álláspontja szerint a Magyar-
országon élő székely közösség 
nem felel meg a nemzetiségek el-

ismeréséről szóló törvényi felté-
teleknek. Az Akadémia közölte, 
az uralkodó történettudományi, 
régészeti, néprajzi és nyelvésze-
ti álláspontok a székelyeket az 
etnokulturális értelemben vett 
modern magyar nemzet szerves 
részének tekintik, amelyet a vo-
natkozó szociológiai és kulturális 
antropológiai kutatások, eset-
tanulmányok is megerősítenek. 

„Egy olyan, a magyar kulturális 
nemzetből kiszakított, a romá-
niai magyar kisebbség (nemzet-
rész) integráns részét képező 
regionális-néprajzi csoport, 
amelynek ön meg hatá rozásában, 
különböző meg nyil vánulá saiban 
az etnicitás és a regionális kul-
túra, a hagyomány meghatáro-
zó szerepet játszik” – olvasható 
az MTA Társa dalom tudományi 

Kutatóközpont Kisebbségkuta-
tó Intézetének állásfoglalásá-
ban. Az elemzés megemlíti azt 
is, hogy a 20. század elejétől 
kezdve egyes román politikai és 
akadémiai szereplők elmagyaro-
sodott románokként tekintettek a 
székelyekre. Az Akadémia meg-
állapítja, hogy összességében a 
mai székely azonosságtudat jó-
val inkább egy olyan sajátos te-

rületi-közösségi identitás, amely 
a magyar nemzet részeként, 
de azon belül jól elkülöníthe-
tően regionálisan határozza 
meg önmagát. „A magyarorszá-
gi nemzetiségként való hivatalos 
elismertetés objektív és törvényi 
feltételei tehát nem állnak fent” – 
szerepel a leírásban.
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Tudományos érvek: a székely is magyar

Táncoló székelyek, akiket az etnokulturális értelemben vett modern magyar nemzet szerves részének tekintenek
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Korántsem új a nap alatt, s az idei 
vizsgaidőszakban is ismétlődik, ami-
hez hosszú évek óta hozzászoktunk. 
Nevezetesen, hogy széltében-hosz-
szában, sajtóban, elégedetlen diákok, 
szülők, iskolák panaszaiban, a közös-
ségi oldalon, hozzáértő (vagy hozzá 
nem értő, de hozzászóló) véleményal-
kotók mondandójában visszhangzik: 
rengeteg kétség merül fel az érettségi 
hitelét illetően. Romániában állan-
dóan aktuális a kérdés, hogy vajon 
valóban mérvadónak, igazi fokmérő-
nek, igazságos és alaposan megter-
vezett, iránymutató megmérettetés-
nek tekinthető-e az érettségi vizsga, 
azonban idén talán fokozottan jogos 
a felvetés. Minden nyáron nagyjából 
fölöslegesen éri szó az iskolai évek 
záró számonkérésének házelejét, a 
megmérettetés továbbra is sok, sőt 
egyre több sebből vérzik. Most múlik 
(ki) pontosan a hitele – ezt pedig mi 
sem bizonyíthatja ékesebben, mint 
mindaz, ami az idén történt–történik. 
Ha jelen írás terjedelméhez igazodva 
összegezni próbálunk, elég hosszú (és 

súlyos dilemmákat felvető) kérdés-
sort kell rövidkévé zsugorítanunk. 
Vegyünk sorra most csak néhány, az 
érettségi vizsga kapcsán óriási kér-
dő-, egyszersmind felkiáltójelnek te-
kinthető vonatkozást.

Egy: madártávlatból, az összesített 
eredmények fényében jól látszik, hogy 
a tavalyihoz és az országos átlaghoz 
képest is gyengébben szerepeltek 
idén a magyar diákok. Ez már önma-
gában elég beszédes adat.

Kettő: íme, újra előtérben a román-
nyelv-oktatás örökzöld dilemmája, 
továbbra is megoldatlan problémája. 
Ugyanis mit ad Isten, a magyar diákok 
idén is rosszabbul teljesítettek román-
ból, mint a korábbi években, és emiatt 
sokan a románnyelv-oktatás milyensé-
gét okolják. Okkal. 

Három: több jel is utal arra, hogy 
miután a szabály szerint más megyék-
be utaztatták a vizsgalapokat, magyar 
többségű megyék diákjainak román 
dolgozatait indokolatlanul lepontozták 
a javítók. Ez pedig mindennapi etnikai 
színezetű aggályainkon, paranoiáinkon 

innen és túl is elgondolkoztató.
Négy: az óvások utáni adatok napvilág-

ra kerülése után hajmeresztő aránytalan-
ságokra derült fény több megyében: az 
is megesett, hogy aki eredetileg kettest 
kapott, újrajavításkor négy egész jeggyel 
jobbra taksálták a teljesítményét. Vajon 
most már tényleg semmi nem lehetetlen? 
Hol rejlik az érettségi hitele? Ha ad ab-
szurdum lenne még egy óvási lehetőség, 
a kettest nyolcassá lehetne varázsolni?

Öt: elégedetlenséget, felháboro-
dást szült, parázs vitákat szított, hogy 
a magyar nyelv és irodalom érettségi 
tételek némelyike hová is helyezte a 
mércét idén. Nemcsak a mai tizennyolc 
évesek problémavilágához, átlagos 
felkészültségükhöz nem igazodott, de 
a szórványvidékek magyarul sokszor 
gyengébben tudó diákjainak szintjére 
is fittyet hányt. Sokan vélik, hogy ha 
ez így megy tovább, félő, hogy magyar 
anyanyenyelvű diákok román szakra 
iratkoznak, mert tartanak a magyar iro-
dalom megmérettetéstől.

Summa summárum, a most felmerü-
lő kérdéseknek, zökkenőknek, dilem-

máknak nagyon szerteágazóak az okai 
éppúgy, mint a korrigálási, megoldási 
lehetőségei. Reménykedni, valós, ha-
tékony megoldásokat keresni azonban 
szerencsére továbbra sem tilos, így hát-
ha lesznek, akik megpróbálják. Jó lenne 
hinni, hogy az idei érettségi hozadékai-
nak fényében az illetékesek, pedagógu-
sok, szülők, diákok, de főként okta-
tásunk felsőbb és alsóbb szintjeinek 
döntéshozói a jövőben talán egyenként 
– és közösen, párbeszédet folytatva is 
– elgondolkoznak azon, miként lehetne 
mindezen érdemben változtatni.

És persze azt is reméljük, hogy a 
most nagy visszhangot keltő hírek-
nek lesz pozitív, kézzelfogható hatása. 
Hátha az érettségi körüli felháborodás, 
csalódottság, riadalom többet, konst-
ruktívabbat hoz magával, mint egymás-
ra mutogatást, a semmi ködébe vesző 
sajtóvisszhangot, tiszavirág életű iszap-
birkózást és szájkaratét a közösségi 
oldalon, többet, mint „a mindenhez” 
értők bekiabálását a pálya széléről. Hi-
szen most múlik pontosan az érettségi 
hitele. Engedjük, hadd menjen?

Engedjük, hadd menjen?
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