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Énlaka néhány év óta nem csak kivételes épített örökségéről, egységes 

faluképéről és templomának rovásírásos felirattal is ékesített kazettás mennyezetéről 

nevezetes, hanem a kétévente ott rendezett konferenciákról. Nagy dolog ez egy alig 

150 lakossal rendelkező kis falu részéről, amely azonban minden lehetőséget 

megragad arra, hogy megkapaszkodjon, megerősödjön, és ismét a térség egyik 

virágzó települése legyen.  

A 2007-ben rendezett első konferencia a falu történetével és kultúrájával 

foglalkozott1, a másodiktól kezdve azonban elhatározták a szervezők, Szávai Márton 

és Visy Zsolt, hogy a kétévente megrendezendő konferenciák minden esetben a 

székely kultúra valamely területét vizsgálják. Ennek az elhatározásnak a jegyében 

került sor 2009-ben a II. Énlaka Konferenciára, amelynek A székely mesterségek volt 

az összefoglaló címe2. A harmadik konferencia témaköreként a szervezők és a II. 

konferencia tagsága a székelyek középkori történetét és régészetét határozták meg. A 

konferenciára 2011. szeptember 25-28. között került sor az énlaki Művelődési 

Házban3. A konferencia záróülésén több javaslat hangzott el a IV. konferencia 

témakörére vonatkozóan, ezek közül többségi vélemény alapján a székelyek 

gazdálkodása a múltban és jelenben című javaslat kapta a legtöbb szavazatot.  

Egyik konferencia sem valósulhatott volna meg a helybeliek, a rendezők lelkes 

munkája, a romániai és a magyarországi pályázatok és magánszemélyek bőkezű 

támogatása nélkül. Mindezért a bőséges anyagi és erkölcsi támogatásért a Pro Énlaka 

Alapítvány és a PTE Régészet Tanszéke hálás köszönettel tartozunk. 

 

Énlaka konferenciák I. 

Tanulmányok Énlaka történetéről és kultúrájáról 

Énlaka, Művelődési Ház 

2007. október 5-7. 

 

Énlaka történetének és kultúrájának az előadói különböző szakterületek 

képviselői voltak. A konferencia célja megvalósult: fórumot teremteni a különböző 

szakterületek diskurzusához, melynek összegzését egy tanulmánykötet keretében 

tervezzük. 

A településre (Énlakára) vonatkozó korábbi bemutatók, kutatások többnyire az 

esetlegesség jegyében történtek: ezek háttérben különböző ideologikus, érzelmi 

hozzáállás húzódott meg. A legtöbbször hiányzott egy olyan fórum, mely lehetőséget 
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teremthetett volna egy olyan diskurzus kialakulására, amely a különböző nézeteket 

ütköztetheti, meglévő eredményeket összegezheti. Ezt igyekezett megvalósítani a 

konferencia. 

A helyi lakosság bevonása a helyi identitástudatot erősítette, hozzájárult a saját-

értékek jobb felismeréséhez, tudatosabb megőrzéséhez. Ez elengedhetetlen egy olyan 

komplex program tervezett megvalósításánál, melynek végső célja akár a falu 

világörökséggé való nyilvánítása. 

 

Énlaka-konferenciák II. 

Mesterségek a székely közösségekben 

Énlaka, Művelődési Ház 

2009. szeptember 24-26. 

 

A Székelyföldön gazdag hagyománya van a kézművesség különböző ágainak, 

és a székely ember mindig híres volt találékonyságáról, mesterségekben való 

jártasságáról, ügyességéről. Az elmúlt évtizedekben azonban itt is jelentős változások 

történtek, a kézművesség bizonyos ágai visszaszorulóban vannak, a munkaszervezés 

gyakorlata átalakult. Az útkeresés kétarcú: a hagyományos munkaformák és 

mesterségek fenntartása és újjáélesztése ugyanúgy megfigyelhető, mint azok háttérbe 

szorulása.  

A munka- és munkaszervezési modellek helyi változatai és azok átalakulása 

ígéretes kutatási távlatokat nyújtanak a tudomány számára, a hagyományos 

mesterségek egyes ágai mégis sok évtizede méltatlanul kutatatlanok maradtak. Mivel 

másutt már alig végezhető ezek felgyűjtése és dokumentálása, e kutatásoknak 

nemcsak helyi, hanem európai jelentősége is van.  

Ennek a témának kívánt fórumot teremteni a II. Énlaka-konferencia. Ezen belül 

fontosnak tartották a rendezők a hagyományos mesterségek speciális tárgyi 

kultúrájának és munkaformáinak a bemutatását, azok táj-, környezeti- és társadalmi 

összefüggéseinek az elemzését, az ezzel összefüggő migrációs jelenségek vizsgálatát.   

 

Énlaka-konferenciák III.  

A székelyek története és régészete a középkorban 

Énlaka, Művelődési Ház 

2011. szeptember 28-30. 

 

A székelyek eredete és korai településtörténete a homályba vész. Az eddigi 

kutatások számos gyümölcsöt hoztak, ám ezek csak részlegesen, és nem mindig 

vitathatatlan módon válaszolták meg ezeket a kérdéseket. Az újabb kutatások egyre 

inkább kiterjednek a régészeti forrásanyagra is, így ismereteink jelentősen bővülnek. 

Úgy gondoljuk, itt az ideje ismét összegezni a kutatási eredményeket, szembesíteni 

az egymással nem mindenben megegyező véleményeket, és tartalmas vitában újabb 

felismerésekre jutni. 



Ennek a témának kívánt fórumot teremteni a III. Énlaka-konferencia, amelyen 

nem csak a történeti, hanem a régészeti, településtörténeti kutatások eredményei is 

helyt kaptak.  

 

Énlaka-konferenciák III.  

Székely gazdálkodás régen és most 

Énlaka, Művelődési Ház 

2013. szeptember 19-21. 

 

A székelyek gazdálkodása a rendi társadalomban közösségi szabályozás alatt 

állott. A székely rendtartó faluközösségek, a több évszázados gazdálkodás alapját 

képező természeti erőforrásaik korlátozottságának és végességének felismeréséből 

morális szabályokat alkottak. 

Mai, ökológiai megközelítésben ezek a szabályok, a modern gazdaságnál 

fenntarthatóbb gazdálkodást jelentettek. Ennek eredménye a ma létező biológiai 

sokszínűséget őrző erdők, legelők, kaszálók, a székely táj. A megvitatandó 

alapkérdések: 

Miként gazdálkodtak a székelyek régen? 

Hogyan viszonyult a közösség a gazdálkodáshoz? 

Mit tanulhatunk a régiek tapasztalatából? 

Lehetséges-e egy fenntarthatóbb gazdálkodás a Székelyföldön? 

Milyen fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a Székelyföld számára az Európai 

Unióhoz való csatlakozás után? 

Ezeknek a témáknak kíván fórumot teremteni a IV. Énlaka-konferencia, 

amelyen nem csak a múltbeli gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdései, hanem a 

jelen gazdasági kilátásainak hazai és nemzetközi elemzése, kutatási eredményeinek 

bemutatása és értékelése is helyet kapnak. Reméljük, hogy a konferencia eredményei 

nagymértékben hozzájárulnak a székelység gazdálkodásának történeti mélységben 

való megismeréséhez.  

A konferencia szervező bizottsága: 

Dr Szabó Zsuzsanna Katalin egyetemi tanár, dékán, Petru Maior University of Tirgu 

Mures, Marosvásárhely 

Dr. Egyed Ákos történész, Kolozsvár 

Dr. Kolumbán Gábor közgazdász, egyetemi tanár, Énlaka 

Dr. Makó Zoltán egyetemi docens, dékán, Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, Csíkszereda 

A konferencia szervezési feladatait a székelykeresztúri Molnár István 

Múzeum végzi.  

 


