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Egy olyan tudományos konferenciát szeretnénk megrendezni, neves történészek, 
közgazdászok,  egyetemi  tanárok  meghívásával,  akik  a  kisebbségben  élő  nemzetek 
ügyével  foglalkoznak.  A  konferencia  egyik  célja  alternatívák  felvetése,  akár 
kidolgozása az erdélyi magyarság jelenlegi problémáira. Az előadók nagyjából azonos 
arányban lesznek képviselve mind Magyarországról, mind Erdélyből, így különböző 
szemszögből nézve, felvetnénk az autonómia, a felsőoktatás problémáját, kerekasztal 
beszélgetések keretében ütköztetnénk a különböző nézeteket, igyekezvén konszenzust 
teremteni az említett kérdésekben. Az erdélyi magyarság alternatívát vár, a hogyan 
tovább kérdésében. Szeretnénk bevonni minél nagyobb számban az erdélyi magyar 
értelmiséget, hogy e problémáink jobban bele kerüljenek a közéletbe; mert ki a jövő 
záloga, ha nem a magyar egyetemi hallgatók rétege, így a rendezvény elsősorban mint 
célszemélyeknek,  nekik szólna.  Fel kell  ébreszteni az emberekben ezeknek a máig 
megválaszolatlan  kérdéseknek  a  fontosságát,  hogy  tudatosodjon  bennük,  ők  is 
részesei  a  történelem alakulásának.  Az eddigi  hasonló rendezvényekhez  képest  ez 
abban is más lenne,  hogy Magyarországról is jönne nagyszámú egyetemi hallgató, 
elsősorban Budapestről, és ha sikerül Szlovákiából is. Ez segítene abban, hogy alulról 
kezdődjön el egy olyan kapcsolatépítés, amely egyetemek közötti rendezvények sorát 
indíthatná el, hiszen egyazon kultúrát képviselnek a Kárpát-medencében szétszóródott 
magyar  fiatalok,  mely  kultúra  akkor  fejlődik,  ha  minél  jobban  összekapcsolódik, 
hiszen ma már ott tartunk, hogy fokozatosan elfakul a nemzetünkről alkotott kép, csak 
a  múlt  marad,  és  annak  a  mitizálásával  nem  jutunk  előbbre.  Kell,  hogy  tudjunk 
beszélni a jövőről is!!!

Mindkét  országban,  a  kedvezőtlen  politikai  helyzet  miatt  ma  úgy  tűnik 
egyeseknek,  hogy  a  nemzeti  értékek  háttérbe  szorulnak,  pedig  főleg  Erdélyben  a 
lakosság nagyobb része aggódva figyelné a jövőt,  ha kellő tájékoztatást  kapna,  de 
ilyenre nem mindig van esély. 

A  konferencián  bemutatnánk  Európa  kisebbségi  problémáit, 
autonómiaformákat,  akár  az  önrendelkezés  más  megvalósulásait,  a  felsőoktatás 
helyzetét,  egyben  párhuzamot  vonva  az  erdélyi  magyarság  hasonló  törekvéseivel. 
Eddig miért sikertelenek? Miért nincs még akár egy részletes, a kollektív nemzetiségi 
jogokat  biztosító  kisebbségi  törvény  sem?  Miért  sikertelen  eddig  a  magyar 
felsőoktatást egybekapcsoló rendszer kiépítésének terve?

A székely területi autonómia kérdése, az autonómia tervezetek megismertetése 
szélesebb körökben máig megoldatlan kérdés, ma hány székelynek van az asztalán az 
autonómia tervezet?



Súlyos probléma főleg Székelyföldet illetően a gazdaság fejlődési iránya, előbb-
utóbb ki kell dolgozzunk egy fejlesztési struktúrát, mert ha csak egyszer is ránk figyel 
bármilyen nemzetközi szervezet azonnal be kell mutatnunk, hogy vannak-e céljaink, 
koncepciónk, mit is akarunk elérni ezen a területen. Előadásokat hallhatunk arról is, 
hogy ezt miképpen oldották meg más régiókban. 

A  felsőoktatás  kérdése  elemi  probléma,  bárhogy  gondolkodunk  egymásról 
fontos valamilyen közös távlati program kidolgozása a magyarországi intézményekkel 
közösen, hiszen egyazon kultúra tudományosságáról van szó, közös alapról, egyben 
fontos  a  különbségek  ismertetése  is.  A lehetőleg  több  felsőoktatási  intézményt  is 
képviselő nagyszámú fiatal és előadó meghívása Magyarországról egy olyan mozgást 
indíthat el, melynek fontatásaképpen felpezsdül az egyetemek közti kapcsolattartás. 

Az  erdélyi  felsőoktatás  problémája  a  múlt  ősz  óta  megmerevedett, 
elmozdulásnak  kell  történnie,  másképp  bármennyire  kevés  is  a  perspektíva, 
patthelyzetben sosem találunk új utat, konszenzus kell, hogy kialakuljon előbb-utóbb. 
És mind az autonómiát, mind a felsőoktatást illetően bármi történjék is egy a lényeg: 
Erdély magyar népe akarja, ezért a vezető értelmiségnek sosem szabad visszalépnie, 
hiszen akkor, hogyan, ki  után merjen indulni János bácsi.  Minél tájékozatlanabb a 
társadalom, annál nagyobb szükség van ezekre a lépésekre.

Mivel mindkét ország belépett az Unióba, átértékelődött a kisebbségi ügy, ezért 
már nem lehet a hagyományos értelemben nézni a kérdést. Az Unió új kihívásokat 
hozott, melyeket bele kell illeszteni a további nemzeti törekvésekbe. 

Május 24-25., két nap előadások sorával, és kerekasztal beszélgetésekkel telik 
majd  a  hallgatók  bevonásával,  véleményük  megszólaltatásával.  Szombaton,  26-án 
reggel, a csíksomlyói búcsún szeretnénk részt venni befejezésképpen. A konferenciát 
egyéb apróbb programok kísérik (táncház, városnézés, egyéb előadások stb.), melyek 
egyeztetése folyamatban van.
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