
Lőrincze Lajos 

Határkőnél 

Találkozóink egyik szokásos és szükséges velejárója a vissza- és 
előretekintés: mi történt a két konferencia között, mit végeztünk, meddig 
jutottunk, s milyen feladatokat vállalunk a következő évekre. A mostani 
összejövetelnek külön jelentőséget adó évforduló valamelyest változtat az én 
feladatomon: a közvetlen mögöttünk levő évek eseményei helyett vagy mellett 
egész eddigi utunkra próbálok visszatekinteni, a számadás, számvetés 
szándékával. Ez a madártávlatból készült áttekintés szükségképpen 
elnagyoltabb lesz, mint egy-két év részfeladatainak, eredményeinek 
bemutatása lenne, de beszámolómban így is sokszor fogok ismert tényeket, 
eredményeket emlegetni. Ugyancsak szükségszerűen. 

A kezdetek filológiai elemzését — azt hiszem — bátran elhagyhatom. 
Helyette Bárczi Gézának emelkedett és a lényeget megfogó szavait idézem 
arról, mi is hozta létre az anyanyelvi konferenciát. 

„Régóta sokan éreztük, az óhaza határain belül és kívül egyaránt, hogy 
szükség volna az egyetemes magyarság összefogására, a magyar öntudat 
serkentésére, sok esetben fölébresztésére, s hogy erre immár nemcsak keresni 
kell a célravezető utakat, hanem meg is kell tenni az első lépéseket. Ennek a 
gondolatnak a jegyében született meg az Anyanyelvi Konferencia, mely a 
világ minden tájáról gyűjtött össze számos olyan magyart, akik eddig is 
lelkesen munkálkodtak, és ezentúl is el vannak szánva munkálkodni a 
magyarság megtartásán, akik odakint magyar intézményeket, iskolákat 
létesítenek és tartanak fenn, akik gondozzák nyelvünket, és tanítják rá a 
harmadik-negyedik nemzedék magyarjait, akik ápolják a kis közösségek 
magyar életét, akik a külföldi magyar sajtót vezetik, akik a szószéken 
magyarul hirdetve meggyőződésüket, ébren tartják az anyanyelv magas szintű 
ismeretét, akik a művészetek: dal, tánc, zene varázsával kötik össze az óhazai 
múltat az újhazai jelennel." 

Ezzel a megfogalmazással egyetértettünk és egyetértünk, bár lehetséges, 
hogy egyikünk-másikunk személy szerint nem pontosan így fogalmazott 
volna. Talán a hangsúlyokban lett volna köztünk különbség, de erről sohasem 
vitatkoztunk. Nem volt vitatéma, hogy kell-e Anyanyelvi Konferencia, nem 
volt vitatéma, hogy helyes-e, jó-e, célszerű-e, ha összefogunk annak 
érdekében, hogy a határainkon kívül élő magyaroknak segítsünk nyelvük 
őrzésében, magyar kultúrájuk ápolásában, a magyarsághoz való 
tartozástudatának erősítésében. Pedig a történelem ugyancsak megkérdőjelezi 
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az ilyen törekvéseket, s a ráció, a logika, a célszerűség is meggondolásra 
késztethetne. De — mondom — erről nem vitáztunk s nem vitázunk, aki 
közénk jött, az már eldöntötte magában, hogy ezért az ügyért érdemes 
dolgozni, harcolni. A dialógus mindenkori tárgya csak az lehet: hogyan 
tudjuk ezt a feladatot minél jobban, minél eredményesebben elvégezni. 

Ez kezdődött el tíz évvel ezelőtt. Nem a semmiből, hiszen sok minden 
történt már évtizedekkel előbb is, de az Anyanyelvi Konferencia — most már 
bátran és jogosan mondhatjuk — új korszakot nyitott ezeknek a 
törekvéseknek, sokszor csak habozó, ideig-óráig tartó kísérleteknek a sorában, 
azáltal, hogy átfogó szervezeti formát talált, hogy hosszú évekre szóló 
munkatervet dolgozott ki, hogy a terv megvalósításának megvetette az 
alapjait, hogy a mozgalom mellé olyan támogatókat, személyeket és 
intézményeket tudott felsorakoztatni, akik s amelyek a munka végzéséhez 
megfelelő szakmai, anyagi és erkölcsi biztosítékot nyújtanak. 

Mindez természetesen csak fokról fokra alakult így ki, évek során, közös 
munka eredményeként. Mi az, amit én — az elmúlt tíz esztendőre 
visszatekintve — a lényegnek, mozgalmunk pozitív jellemzőjének tartok? 

Az, hogy az Anyanyelvi Konferencia történelmének e rövid szakaszában 
mindenkor igyekeztünk feladatainkat pontosan felmérni, elképzeléseinket, 
terveinket a valósággal szembesíteni, teendőinket a helyzetnek, az 
igényeknek, a lehetőségeknek megfelelően alkalmazni úgy, hogy ne egy 
helyben topogjunk, hanem állandóan fejlődjünk, gyarapodjunk. 

Miben mutatkozik meg az állandó fejlődés, a semper reformari elvének 
érvényesülése? Abban, hogy azokat az eszközöket, lehetőségeket, 
intézményeket és módszereket, amelyek a magyar nyelv és kultúra 
ápolásának, fennmaradásának ügyét hivatottak szolgálni, időről időre és a 
szükségnek megfelelően bővítettük, gyarapítottuk, elmélyítettük. Erről a 
bővítésről, gyarapításról, elmélyítésről akarok néhány szót szólni. Nem a 
részletezés, nem a tüzetes számbavétel szándékával, hiszen az adatok jó része 
már ismert, s a részletkérdések megtárgyalására is lesz lehetőség a szakmai 
bizottságok ülésein. Én csak a főbb vonalak megvonására, felidézésére 
szorítkozom, a dolog természeténél fogva madártávlatból, és sok mindent — a 
maga helyén fontos dolgot is — mellőzve. 

Persze, akik ott voltunk annak idején Debrecenben, akik ott ültünk az 
egyetem padjaiban, emlékeztetés nélkül is tudjuk, mi minden változott 
munkánkban, szemléletünkben 1970 óta. Gondoljunk csak akkori 
összejövetelünk programjára. Mintha csak hazai magyartanároknak vagy a 
Kiadói Főigazgatóság szerkesztőinek, lektorainak tartottunk volna nyelvi-
stilisztikai továbbképző vagy ismeretfelújító tanfolyamot. Ezek az előadások 
(a magyar helyesírás, kiejtés, nyelvhelyességi kérdések, a magyar nyelvjárások 
stb.) alkották a konferencia törzsanyagát. Ez nem is csoda, hiszen alapjában 
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véve közvetlen tapasztalatunk, élményünk nem nagyon volt pl. az amerikai 
magyarság helyzetéről, a kinti fiatalság (másod- és harmadgenerációsok) 
magyar nyelvi és egyéb ismereteiről, iskoláik működéséről, gondjairól stb. 
Egy kissé még bizonyos legendák is éltek bennünk színmagyar városrészekről, 
ahol mindenki magyarul beszél, a villamosvezető s a rendőr is tud (vagy 
megtanult) magyarul, s az utcán még az odaköltözött néger gyerekekkel is 
magyarul folyik a játék. 

Nos, a legendák már a konferencia idején eloszlottak, de azért a későbbi 
személyes tapasztalatok is alaposan tovább módosították elképzeléseinket, 
ismereteinket s ehhez képest feladatainkat. 

A debreceni konferencia végére már kialakult a feladat: közösen meg kell 
alkotni egy bizonyos eszköztárat, amely a külföldön élő magyarság sajátos 
körülményeihez alkalmazkodva segíti a magyar nyelv iskolai oktatását, létre 
kell hozni egy intézményrendszert, amely más módszerekkel szolgálja ezt a 
célt, lehetővé teszi a más országban élőknek az óhazával való rendszeresebb, 
tervszerűbb kapcsolatát; ez egyben nyelvgyakorlási alkalom és a magyar 
kultúra értékei megismerésének lehetősége is. 

Az „eszköztár" leglényegesebb része a hétvégi iskoláknak készülő 
segédeszköz, a tankönyvsorozat volt. Az első konferencia zárónyilatkozatából 
idézem: 

„A konferencia résztvevői alapvetően fontosnak tartják olyan alsó fokú 
magyar olvasókönyvek, közép- és felső fokú tankönyvek és egyéb oktatási 
segédeszközök összeállítását, melyek messzemenően figyelembe veszik a 
külföldön élő magyarság sajátos kulturális körülményeit." S hogy a 
nyelvtanulásnak, a nyelvgyakorlásnak megfelelő és hatékony alkalmat is 
biztosítsunk, a kezdet kezdetén létrehoztuk a balatoni — nyelvtanulással 
egybekötött — gyermeknyaraltató táborokat. Tulajdonképpen ez az utóbbi 
megelőzte a tankönyveket is, hiszen a könyvek a debreceni találkozókor még 
csak óhajként éltek. De — mint tudjuk — hazai és kinti szakemberek lelkes, 
áldozatos munkájának eredményeként néhány év alatt az iskolák minden 
korosztálya számára elkészültek a könyvek. A tankönyvsorozat bővítésével, 
kiegészítésével egyidőben megindult az előbb említett intézményrendszer 
bővítése is: 1972-ben elindítottuk a Sárospataki Nyári Kollégiumot, hogy a 
gyermeknyaraltatásból kinőtt korosztálynak is adjunk megfelelő lehetőséget 
anyanyelvi tudásának bővítésére, a magyar kultúra mélyebb megismerésére. 
Néhány évvel később — 1975-ben — megszerveztük a debreceni pedagógus-
továbbképző tanfolyamot. Tudjuk, hogy azok közölt, akik a kinti hétvégi 
iskolákban tanítást vállalnak, csak nagyon kevés a képzett pedagógus, tehát 
még megfelelő tankönyv birtokában sem bizonyos, hogy az adott, sajátos és a 
tanítás szempontjából meglehetősen nehéz körülmények között el tudják érni 
a kívánatos eredményt. Szükség van hát rá — ezt mutatták a több irányból 
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érkező igények — , hogy a tanítás módszeréről, fogásairól, elméleti és 
gyakorlati kérdéseiről megfelelő szakemberekkel szót válthassanak, s — ami 
ugyancsak fontos — a különböző országokból jövők egymásnak is átadhassák 
tapasztalataikat. 

Az elmúlt évek során nemcsak bővült, gyarapodott az Anyanyelvi 
Konferencia eszköz- és intézmény rendszere, hanem a szükségletnek 
megfelelően minőségileg is változott. Első könyvünk, a „Tarka lepke" 
második, átdolgozott kiadásában (1979) még sikeresebb, még vonzóbb lett, 
még inkább kibontakoztak pedagógiai értékei; mozgalmas, színes világa még 
szélesebb körben tette népszerűvé. Kialakult a tankönyvek „lépcsős 
elkészítésének módszere: először megjelent — megvitatásra, kipróbálásra — 
néhány fejezet, néhány próbafüzet, aztán az egész könyv kísérleti jelleggel, s 
csak a vélemények beérkezése és a javasolt változtatások, kiegészítések 
elvégzése után jelent meg a végleges vagy inkább véglegesnek gondolt 
tankönyv, kiegészítve a szükségletnek megfelelően külön tanári kézikönyvvel, 
amely az egyes leckék feldolgozásához ad szakmai és módszertani segítséget 
az iskolában tanítóknak. Legutolsó tankönyvünk, a „Beszéljünk magyarul!" 
című, amely az 1979-i védnökségi ülés idejére készült el, szintén fejlődést 
mutat az előzőkhöz képest, mind pedagógiai-módszertani, mind tartalmi 
szempontból. Tartalma teljes egészében a minden irányú magyarságismeret 
szolgálatában áll, átfogó s az adott szinten felfogható képet ad 
olvasmányaiban, leckéiben a magyar múltról, a magyar tájakról, zenéről, 
népművészetről. Újdonsága a könyvnek az is, hogy szemelvényeit a teljes 
magyar irodalomból meríti. Ennek a könyvnek a kritikai fogadtatása is igen 
kedvező volt a külföldi magyar sajtóban is, azt azonban meg kell mondanunk, 
hogy használatáról, hatásáról pontos adataink, felméréseink nincsenek. Ahogy 
azt se tudjuk igazán, hogy a Magyar Hírekben megindított leckesorozatnak 
(Játsszunk magyarul! és Olvassunk magyarul!) milyen eredménye volt, kik és 
milyen módszerrel használták ezeket a családi nyelvtanulásra, 
nyelvgyakorlásra készült, gondosan kidolgozott leckéket. 

Hasonló módon bővült, alakult nyelv- és kultúraápoló intézményeink 
programja is. 

Balatoni nyári táboraink megszervezésében is határozott fejlődés 
mutatkozott az elmúlt évtizedben. A külső körülményekben is (bár 
javítanivaló van még), s a tartalmi munkában is. A nyaralóturnusokat vezető 
pedagógus eleve igen nehéz feladat előtt állt, amikor a nyelvtudás, érdeklődés, 
magatartás és sok minden más szempontból nagyon heterogén csoportot össze 
kellett fognia, s két hét alatt velük valami eredményt kellett elérnie. Hasonló 
feladatra pedagógusaink nein is voltak felkészülve, úgyhogy eleinte ki-ki 
egyéni ötleteivel próbálta megoldani a teendőket. Pedagógiai 
munkacsoportunk hamarosan kidolgozta a nyaralási kurzusok 
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munkaprogramját, megbeszélte az anyagot egyénileg is, közös összejövetelen 
is a pedagógusokkal, elkészített egy munkafüzet-sorozatot is, amely sajátosan 
üdülői körülményekre szabva életkor, illetőleg nyelvtudási szintek szerint 
differenciálva szolgálhatta a balatoni gyermeknyaraltatás nevelési feladatait. 
Három füzet készült el, egy a kicsik, a teljesen kezdők, egy a 8-10 évesek, egy 
a nagyobbak számára. Használhatták a vezető tanárok a foglalkozáshoz a 
Csipkefa bimbója című dalosfüzetet is; ennek főként az új, javított kiadása 
volt hasznos számukra. A táborozási tapasztalatok bővülését, a pedagógiai 
munka elmélyülését mutatják a Nyelvünk és Kultúránk hasábjain megjelent 
beszámolók, valamint az ugyanott közzétett módszertani vonatkozású cikkek, 
tanulmányok is. 

Ugyanígy elemezhetnénk a sárospataki nyári kollégium vagy a debreceni 
tanfolyam munkáját, elmúlt éveit is. Ezek munkája, programja leginkább azt a 
változást tükrözi, amely az Anyanyelvi Konferencia alapfeladataiban, 
szemléletében már a második találkozó idején megmutatkozott, illetőleg 
fokozatosan végbement. A szemléletváltozás lényegét úgy fogalmaztuk meg, 
hogy a kezdetben uralkodó nyelvközpontúsághoz képest bizonyos 
arányeltolódás következett be, a —jobb szó híján — kultúraközpontúság felé. 
Ehhez a szemléletváltozáshoz annak a felismerése vezetett, hogy a magyar 
kultúra értékeinek — a magyar irodalomnak, múltnak, művészetnek, 
hagyományoknak — megismertetése nélkül nem lehet igazán nyelvoktatást 
sem végezni. A nyelvgyakorlás alkalma és lehetősége a közösségi élet. Ennek 
értékes és vonzó tartalommal való megtöltése alapvetően fontos, segíteni kell 
tehát a népdaléneklés, néptánc, színjátszás minél szélesebb körű és minél 
igényesebb formájú-tartalmú elterjedését. 

Bárczi Géza a debreceni záróülésen már utalt is arra, hogy szélesebb körbe 
kell ágyazni a nyelvmegőrzés ügyét. Idézem néhány mondatát: „Két tényező 
biztosíthatja a magyarság fennmaradását idegen nyelvterületen: az egyik a 
tömeges együttélés, ahol a mindennapi élet magyar környezetben zajlik, a 
másik a töretlen magyar öntudat. Itt kell nekünk bekapcsolódnunk, ezt a 
magyar öntudatot kell felébresztenünk, fenntartanunk, növelnünk. S ennek 
eszközei: a nyelv, az irodalom, a művészetek, zene, ének, tánc, színjátszás, s a 
magyar történelmi tudat ápolása." 

A szemlélet-, illetőleg programváltozást mutatja a kulturális bizottság 
megalakulása, amely gazdag munkaprogramot alakított ki, az anyanyelvi 
konferenciákon a kulturális szekcióban számol be munkájáról, s tűzi ki újabb 
feladatait. Sikeres kezdeményezése az a magyarországi tanfolyam, amelyen 
kinti magyar tánccsoportok vezetői vagy leendő vezetői kapnak a legjobb 
hazai szakemberektől segítséget munkájuk jobb végzéséhez. Ide tartozik 
annak megemlítése is, hogy kétévenként összejönnek nálunk a világon 
szerteszét működő tánccsoportok, hogy bemutassák tudásukat, 
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megismerkedjenek egymással és Magyarországgal. A résztvevők, a jelentkező 
csoportok száma alkalomról alkalomra növekszik, s akik részt vettek egy-egy 
ilyen bemutatón, tanúsíthatják, milyen maradandó élmény ez nézőnek és 
szereplőnek egyaránt. 

A táncosok egy része már nem tud magyarul, a tánc köti a csoporthoz s 
hozzánk, s talán ez segíti ahhoz is, hogy még közelebb kerüljön nyelvünkhöz, 
kultúránkhoz. Vannak köztük nem magyar származásúak is, de a csoport 
vonzáskörébe kerülve a magyar nyelv s általában Magyarország iránt is 
feltámad bennük az érdeklődés. Érdekes példáját láttam ennek a vonzásnak 
nemrég az egyik belgiumi kisvárosban. Sokféle nemzetiség él ott, 
munkásemberek, van nemzetiségi klubjuk is, amelyet felváltva s megállapított 
rend szerint használnak a különféle nemzetek fiai. Ebben a környezetben 
különös tekintélyt vívott ki magának a magyar tánccsoport, s több, nem 
magyar származású fiatal is lelkes tagjává lett az együttesnek. De a mostani 
sárospataki tanfolyam egyik hallgatója se mindennapi eset: apja japán, anyja 
lengyel, s ő szépen megtanult magyarul, mint az egyik magyar táncegyüttes 
lelkes tagja. S most Patakon bővíti magyar nyelvi ismereteit. 

Az Anyanyelvi Konferencia kettős vonulata mutatkozik meg egy idő óta a 
Nyelvünk és Kultúránkban is: itt „A magyar kultúra terjesztése" címmel 
önálló rovatot kapott a kulturális bizottság. Ebben a rovatban rendszeresen 
helyet kapnak olyan irodalmi műsorok, versösszeállítások, bábjátékok, zenés 
gyermekjátékok stb., amelyek közvetlen segítséget adnak a kinti 
magyarságismereti munkához, s az amatőr művészeti csoportok alkalmi 
szerepléseihez is. Megjelennek fontos módszertani tanulmányok (A népdal 
szerepe a nyelvoktatásban; A bábozás a nyelvgyakorlás és a szép beszédre 
nevclcs szolgálatában; stb.), valamint a magyar folklór: néptánc, népzene, 
népviselet legidőszerűbb elvi-szakmai kérdéseivel foglalkozó cikksorozatok, 
viták is. 

Többször említettem az Anyanyelvi Konferencia folyóiratát. A Nyelvünk és 
Kultúránk a mostani áttekintésben több szót is érdemel, mert önmagában is 
igen jól érzékelteti az elmúlt tíz évben mutatkozó változást, fejlődést. A 
mostani lapot (a 43. száma jelent meg legutóbb) a legelső számmal 
összehasonlítva a külső formában, terjedelemben is szembeötlő a változás: 
szerény külsővel, 22 lapnyi terjedelemmel indultunk, a 22. számtól kezdve 90 
lap terjedelmű a folyóiratunk. Kezdetben csak a kapcsolattartás, egymás 
informálása eszközének szántuk ezt a „tájékoztatót". Ma az anyanyelvi 
mozgalom sokirányú munkáját tükröző, azt elvi, módszertani cikkekkel 
támogató szakmai, módszertani folyóirat, amely — meg vagyok róla gy őződve 
— nemcsak ma hasznos segédeszköz, hanem egykor majd értékes 
forrásmunka is lesz a mai kor, közös törekvéseink kutatója számára. A 
Nyelvünk és Kultúránk tartalmáról, értékéről különben ad némi ízelítőt a 
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„Nyelvünk és kultúránk a nagyvilágban" cimü kiadvány is, amelynek anyagát 
a lap cikkeiből válogatta a szerkesztő, s amelyet le is tettünk a konferencia 
asztalára. 

De világosan megmutatkozik folyóiratunkban az a szemléleti, módszerbeli 
változás is, amely a szorosabban vett nyelvi program egyes szakaszaiban 
végbement. Kezdettől fogva gondunk, de igazán csak a III. Anyanyelvi 
Konferencián fogalmaztuk meg, hogy azoknak a fiataloknak a többsége, 
akikhez el akarunk jutni, akiknek tankönyveinket készítjük, valójában már 
nem magyar nyelvű, hanem a jobbik esetben kétnyelvű (de a környezeti 
nyelvet, mai hazájának nyelvét lényegesen jobban beszéli, mint a magyart), 
vagy pedig egyáltalán nem beszéli a magyar nyelvet. Ez az utazásaink, 
látogatásaink, megbeszéléseink, tapasztalatcseréink során szerzett felismerés 
indította el a kétnyelvűség kérdéséről való eszmecseréket, a kétnyelvűség 
állapotában való nyelvmegőrzés, kultúraápolás feladatainak kitűzését, 
módszerének kidolgozását. Ez a felismerés adta a jelen és a közeljövő 
legfontosabb feladatait: olyan hatékony, vonzó magyar nyelvkönyvek 
összeállítását, amelyek azoknak a magyar — vagy akár nem magyar — 
származású fiataloknak a magyartanulását elősegíthetik, akik magyarul (már) 
semmit sem tudnak. Ez a cél persze új — elméleti és gyakorlati — feladatok 
sorozata elé állít bennünket, de bízunk benne, hogy megtaláljuk a munka 
elvégzéséhez idehaza is, odakint is a megfelelő partnereket, munkatársakat. 

A beszámoláshoz, az elmúlt évek mérlegéhez szorosan hozzátartozik 
kapcsolataink bővülése, hazai és kinti viszonylatban, személyi, intézményi és 
állami szinten is. Erről tehát, ha röviden, jelzésszerűen is, szólok néhány szót. 

Kölcsönös bizalom és megértés jellemzi kapcsolatunkat azokkal a 
szomszédos osztrák, illetőleg burgenlandi intézményekkel, hatóságokkal, 
amelyek az Anyanyelvi Konferencia tevékenységével, ausztriai fogadtatásával 
kapcsolatos döntésekre jogosultak. 

Az osztrák törvényhozás a nemzetiségi lakosság számára biztosítja a 
kétnyelvű oktatás lehetőségét. Az erre vonatkozó paragrafus szerint: 

„A kétnyelvű oktatásnak az a feladata, hogy a tanulókat a német és a 
magyar nyelvben kiképezze, és megismertesse velük mind a többségi nép, 
mind a kisebbség kulturális értékeit, hogy a tanulók alkalmasak legyenek 
sajátosságaik tekintetbevételével az ausztriai gazdasági és kulturális életben 
való részvételre. Az egyetemes oktatási és nevelési munkának, az államnyelv 
és a magyar nyelv megbecsülésének kölcsönös megértéshez kell vezetnie, a 
belső béke megtartására és az emberi kapcsolatok további kibontakoztatására 
a szűkebb hazában és a széles világon." (Idézi Tölly Ernő, NYéK 40: 4?-8.) 

A törvény betűinek valóra váltását nem kis mértékben az a jó 
együttműködés biztosítja, amely a kezdetektől fogva az Anyanyelvi 
Konferencia és a burgenlandi oktatási intézmények között létrejött. De 
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intézményesen is segítheti ezt a nemrég megalakult magyar népcsoporttanács 
is. A jó együttműködésnek a jelei: balatoni gyermeknyaraltató táboraink 
legnépesebb csoportja évről évre a burgenlandi fiatalokból áll (zárójelben 
megjegyzem: az egyik burgenlandi gyerektáborunkat tavaly meglátogatta 
Ausztria magyarországi nagykövete is); pedagógiai továbbképző 
tanfolyamainkon rendszeresen megjelennek a magyar nyelvet tanító 
burgenlandi pedagógusok, legújabban a szombathelyi pedagógiai főiskolával 
is létrejött egy megegyezésük rendszeres szakmai továbbképzésre; iskoláikban 
hivatalos tankönyvként fogadták el az Anyanyelvi Konferencia több 
nyelvkönyvét. 

Valamelyest más jellegű, de jó és intenzív a kapcsolatunk Svédországgal, 
ahol ugyancsak törvény biztosítja a nemzetiségek (vendégmunkások, 
emigránsok) anyanyelvi oktatását. Ahol igény van rá, 10-15 jelentkező 
számára már szerveznek nem svéd nyelvű osztályokat, de ha ilyen osztály nem 
nyitható, lehetővé teszik heti két órában az anyanyelv tanítását, valamint 
szombatonként három órán keresztül a svéd nyelven tanult anyag anyanyelvi 
magyarázatát, megértését. Az itteni magyar nyelvi és magyar nyelvű oktatás 
célja tehát érthető módon — nem vág össze teljesen az Anyanyelvi 
Konferencia céljaival, de érdekeink több ponton találkoznak, vannak közös 
gondjaink, közösen megoldandó és megoldható feladataink. A svédországi 
magyartanításban szépszámú magyar pedagógus is részt vesz, s ezek egy 
részével állandó s erősödő kapcsolatunk van. A debreceni tanfolyam 
legnépesebb csoportja az utóbbi években mindig Svédországból jön. Az első 
évben hárman voltak, de pl. az ötödik alkalomra már huszonketten 
jelentkeztek. Könyveinket használják, s a Svédországban rendezett 
továbbképző tanfolyamra is hívtak meg magyar előadókat. Hivatalosan, állami 
szinten is jók a kapcsolataink: a Világszövetség, illetve Védnökségünk 
meghívására a Svéd Oktatási Igazgatóság több vezető szakembere is 
ellátogatott hozzánk az elmúlt évben, hogy a magyar oktatási intézmények 
munkáját, az anyanyelv és idegen nyelvek oktatásának módszerét 
tanulmányozzák. Ezt a látogatást a mi küldöttségünk is viszonozta ez év 
tavaszán. Hivatalos kapcsolatunk alakult ki a kanadai multikulturális 
minisztériummal is. Örömmel üdvözöltük itt hivatalos küldöttségüket. 

Egy kissé távolabb ugorva: meglátogatott bennünket Dr. Clea E. Parker, a 
Délkelet-louisianai Állami Egyetem elnöke (Hammond, Louisiana) is. Ezt a 
látogatást több éves kapcsolat, közös vállalkozás előzte meg. A tények 
ismertek hallgatóim előtt, de krónikánkhoz szervesen hozzátartozik a 
louisianai történet, felidézem hát néhány mondattal. 

1977 őszén a Louisiana állambeli Albany nevű faluban, amelyet magyar 
származású, a század elején odaköltözött lakói Árpádhonnak is neveznek, az 
elemi iskola néhány osztályában állami segítséggel megkezdődött a magyar 
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nyelvű oktatás is. A kezdeményezéshez két hazai pedagógust küldtünk ki, 
akiket azután a következő években más hazai pedagógusok váltottak fel. 
Ehhez a már-már romantikusnak tűnő vállalkozáshoz — hiszen a tanulók 
alig-alig tudnak már valamit magyarul — csatlakozott a Délkelet-louisianai 
Állami Egyetem kétnyelvű tanszékén a magyar pedagógusképzés; erre a 
programra szép számú hallgató jelentkezett Albanyból, akik 1978 óta minden 
nyáron több hetes nyelvi, módszertani és magyarságismereti előadássorozatot 
hallgatnak végig a Debreceni Nyári Egyetem és a Tanítóképző Főiskola által 
szervezett tanfolyamon. A hallgatókat a Kétnyelvű Tanszék egyik vezető 
tanára is el szokta kísérni Debrecenbe. 

Az egyetemi vonatkozású kapcsolatoknál tartva meg kell említenünk — 
mint igen jelentős eredményt és eseményt — azt, hogy az elmúlt évben a 
Magyar Tudományos Akadémia és az Indiana egyetem hungarológiai 
tanszéket létesített Bloomingtonban, amelyre Ránki György akadémikust 
nevezték ki. Talán mondanom sem kell, ez a tanszék nem az Anyanyelvi 
Konferencia létesítménye, de az is nyilvánvaló, hogy az Anyanyelvi 
Konferencia tevékenysége nélkül aligha jött volna létre. 

Örvendetes tényként kell megemlítenem, hogy a III. Anyanyelvi 
Konferencián már a környező szocialista országok több képviselője is részt 
vett. Ez a részvétel egyelőre inkább tájékozódás volt, tervszerű együttműködés 
még nem alakult ki. De azt világosan látnunk kell, hogy a környékbeli 
szocialista államokban egy tömbben élő, bennszülött magyarság helyzete 
nyelv- és kultúramegőrzés szempontjából nem azonos a nyugati államokban 
szétszórtan, izoláltan élő emigrációs magyarságéval. Vannak iskoláik, vannak 
tankönyveik, államilag, törvényben biztosított joguk van az anyanyelv 
ápolására, kulturális értékeik védelmére. Tankönyveink tehát legfeljebb ott 
számíthatnak érdeklődésre, ahol nincs iskolai magyaroktatás, a szórványok 
egy részében. Ahogy például tudtommal a horvátországi nyelvápoló körökben 
(ott van ilyen, ahol — kellő számú jelentkezés híján — nincs iskolai 
anyanyelvi oktatás) több helyen is használják néhány kiadványunkat. Az 
együttműködésnek természetesen sok egyéb haszna is volna megismerni a 
magyar nyelv- és irodalomtanításnak a különböző helyzetek, adottságok 
között mutatkozó problémáit, kicserélni a tanulságokat, kölcsönösen 
hasznosítani a kétnyelvűséggel kapcsolatos tapasztalatokat stb. Az 
együttműködés, a kölcsönös segítés nem új dolog, más vonalon már igen szép 
múltra tekint vissza, és jó eredményei vannak. Gondolok például azokra a 
nyári tanfolyamokra, amelyeket az Országos Pedagógiai Intézet szervez a 
környékbeli szocialista államok magyar szakos pedagógusai részére, vagy a 
már hagyományos adai Szarvas Gábor Napokra, amelyeken a jugoszláviai 
szakemberekkel közösen beszéljük meg az ottani magyar nyelvművelés, 
nyelvhasználat elvi és gyakorlati kérdéseit. De említhetem a kassai Kazinczy 
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Napokat is, ez a rendezvény is jó alkalom szlovákiai és magyarországi 
szakemberek, nyelvészek és irodalmárok jó együttműködésére. Ez a 
tevékenység — hisszük és reméljük — a még itt-ott mutatkozó elzárkózás 
megszüntetéséhez vezet, az egyén és a nagyobb közösség gazdagodását, 
népeink igaz barátságát szolgálja. 

Kapcsolataink számbavételéhez szorosan hozzátartozik azoknak a kisebb-
nagyobb csoportoknak, közösségeknek, egyesületeknek a megemlítése is, 
amelyekkel az elmúlt tíz év során az anyanyelv szeretete, a magyar kultúra 
ápolása összehozott vagy közelebb hozott bennünket. Ezeknek bármily 
hézagos felsorolása, munkásságuk értékelése-méltatása azonban szétfeszítené 
a mostani beszámoló kereteit; még arra sem tudnék vállalkozni, hogy azokról 
a közösségekről emlékezzem meg, amelyekkel személyes kapcsolatba 
kerültem — Párizstól New Brunswickig és tovább. Okvetlenül szóvá kell 
tennem azonban egy érdekes és örvendetes jelenséget: azok az egyesületek, 
amelyek az Anyanyelvi Konferencia munkájával kapcsolatba kerültek, 
egymáshoz is közelebb jutottak, s lazább vagy szorosabb szervezeti formában 
koordinálják kulturális tevékenységüket. Nemrég Angliában, Bradfordban 
láthattam szép eredményét a magyar egyesületek ilyen összefogásának egy 
sikeres, tartalmas kulturális seregszemle során. Említhetném az ausztriai 
magyar egyesületek példáját is. De mindezek mögött mindig ott van mint 
mozgató erő valakinek, valakiknek a személyes példája, kiállása, önzetlen, 
odaadó munkája, az ügyhöz való kitartó ragaszkodása. 

Elnézést kérek a szubjektív hangvételért, de — mint egyszer már leírtam 
— jól esik visszaemlékezni azokra, akikkel az anyanyelv, a magyar kultúra 
ügye hozott össze vagy találkoztatott újra. Arra például, akivel több, mint fél 
évszázaddal ezelőtt egy szobában laktunk a pápai ókollégiumban, vagy 
akikkel az Eötvös Kollégium szellemét, emlékeit is idézhettük, vagy akinek 
egykor Laziczius Gyula szemináriumában tartott kiselőadását hallgattam. De 
jó volt újra találkozni a régi parasztfőiskolások egykori vezető tagjával, akivel 
nagyszerű tanárunkra, Györífy Istvánra emlékeztünk, meg jó falujárásainkra, 
s a Nékosz elődjére, a Parasztfőiskolások Közösségére, meg a Hársfa utcai 
diákotthoni lakótársra is, akinek zászlóbontó beszédét hallgattuk 1937-ben a 
Nemzeti Múzeum kertjében, s aki mozgalmunk mellé állt, elismeréssel szólva 
és írva az Anyanyelvi Konferencia egyik tankönyvéről." 

(Akit most név nélkül idéztem: a Hársfa utcai diákotthoni lakótárs, Kovács 
Imre, a nemrég elhunyt parasztpárti politikus, a „Néma forradalom" írója. 
Nem volt itt az anyanyelvi konferencián. Lehet, valószínű, hogy ezután se jött 
volna el, ha életben marad is. De: ügyünket soha nem gáncsolta, kiállt 
mellette mindig, ha szükség volt rá.) 

Nem folytatom, mert sok volna még a felsorolni való. Még több az új 
találkozásokra való emlékezés során. A mozgalmunk bölcsőjénél bábáskodó s 
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azóta is fáradhatatlan tanár New Brunswickból. Az Ötágú Sípot megindító, 
magyar kórust alapító református pap. A magyar előadóknak (s minden jó 
magyar ügynek) lelkes pártfogója, a magyar versek tudásában mindenkit 
lefőző mérnök és felesége. A baráti kört szervező s új lakóhelye magyar 
emlékeit gyűjtögető párizsi barát. Az „Itt-Ott" rokonszenves szervezői, 
szerkesztői. És így tovább, és így tovább, az iskolai tanítást vállalók, a magyar 
irodalom művelésében, népszerűsítésében, propagálásában fáradozók, a 
fiatalokat összefogó cserkészvezetők. Idézem őket sorban, akiknek az 
Anyanyelvi Konferencia eszménye és eszméje sokat köszönhet, s akiknek a 
megismerése számomra is gazdagodást jelentett. 

Akikre — név nélkül — utaltam, s akiket még tovább is sorolhatnék, azok 
példája meggyőzően bizonyítja, hogy ezt a munkát csak a napi politikán 
felülemelkedve lehet és kell végezni. Ezt vallottuk eddig is, ezért is tudtunk 
— sokféle, sokirányú különbözőségeink ellenére — hasznosan, eredményesen 
együttműködni. Megbeszéléseink alaphangját, együttműködéseink, közös 
munkánk alaptételét már az első konferencián megtaláltuk, s máig 
megőriztük: nem azt keressük, ami elválaszt bennünket, hanem ami összeköt. 
Ami azt is jelenti, hogy egymás helyzetét, politikai nézeteit tudomásul véve 
igyekszünk a közös ügyet előbbre vinni. Itthoniak is, külföldiek is. Sinor 
Dénesnek immár klasszikussá vált, többször emlegetett megfogalmazásából 
idézek néhány mondatot: 

„Mi vagy megmaradunk kapcsolatban a szocialista Magyarországgal, vagy 
nem maradunk kapcsolatban Magyarországgal. Ilyen egyszerű ez! A másik 
oldalról nézve: az anyaország vagy elfogadja, hogy mi úgy élünk, ahogy 
élünk, vagy elveszít minket. Nincs más megoldás!... Mindkét oldalról fontos, 
hogy ez a folytatódó konferencia változatlanul apolitikus maradjon." 

Későbbi összejöveteleink során is többször utaltunk erre az alaptételre, 
amelyet az eredményes, folyamatos, időt álló együttműködés egyik igen fontos 
biztosítékának tartottunk és tartunk. Gosztonyi Jánosnak a III. Anyanyelvi 
Konferencián elhangzott szavai a már követett gyakorlatot fogalmazták meg, s 
nyugtázták állami szinten is. A Világszövetség mostani főtitkára, akkor 
oktatási minisztériumi államtitkárként egyebek közt ezt mondta: 

„Az anyanyelvi mozgalom támogatásával a Magyar Népköztársaságnak 
nem célja, hogy saját törekvéseit és ideológiáját azokra kényszerítse, akik 
ebben a mozgalomban részt vesznek. Az anyanyelvi mozgalom nem 
hazacsalogató intézmény, sőt ellenkezőleg! Mi azt mondjuk a külföldön 
élőknek, legyenek jó állampolgárai befogadó hazájuknak — legyen szó az 
Amerikai Egyesült Államokról, Ausztráliáról, Belgiumról, Kanadáról vagy 
bármelyik más országáról a földnek. Annál is inkább ezt mondjuk, mert jól 
tudjuk, hogy nemcsak a fát nem lehet ide-oda ültetgetni, hanem az embert 
sem. 
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Nekünk tulajdonképpen egy célunk van: a közös tevékenység során, az 
anyanyelvi mozgalomban a magyar kultúra ápolása útján alakuljon ki 
tisztességes emberi lojalitás a mai Magyarország, a Magyar Népköztársaság 
iránt." 

A mögöttünk levő évtizedre visszatekintve csak a legnagyobb elismerés 
hangján szólhatunk azokról a barátainkról, akikkel a kezdetektől fogva együtt 
dolgoztunk, vagy akik később csatlakoztak mozgalmunkhoz, hogy 
javaslataikkal, munkájukkal, bátor és egyértelmű kiállásukkal segítsék az 
Anyanyelvi Konferencia céljainak megvalósítását. Elismerést, különleges 
megbecsülést érdemelnek mert ezt a munkát nehéz körülmények között, 
sokszor súlyos áldozatok árán végezték. S ami talán a legnehezebb, 
kiállásukat, áldozatvállalásukat szűkebb és tágabb környezetük egy része 
nemritkán értetlenül, ellenszenvvel nézte tevékenységükért sok esetben 
gyanúsítás, rágalom volt a köszönet. 

Távol áll tőlem, hogy ezzel kisebbítsem azok munkájának, fáradozásainak 
értékét, akik idehaza dolgoztak a közös ügyért, de az bizonyos, hogy a magyar 
nyelv, a magyar kultúra szolgálatáért való törekvésünk idehaza nemhogy 
akadályokba nem ütközött, hanem azt az egész magyar társadalom 
legőszintébb rokonszenve kísérte, megvalósítását intézményeink legmesszebb 
menő szakmai, anyagi és erkölcsi támogatása segítette. Ezt — úgy gondolom 
— érezték velünk együtt dolgozó kinti barátaink is. De tudták és tudják azok 
is, akik nem akarják a közös munkát, az együttműködést. Tudták, tudják és 
értelmezik is, mondván, hogy az Anyanyelvi Konferencia hazai egyértelmű 
támogatásának magyarázata a kifelé, az emigráció felé irányuló politikai 
célokban van. Ilyen megfogalmazást is hallottam: ez a nyelwédelem, 
hagyományőrzés, kultúraápolás csak kifelé szól, odahaza, a gyakorlatban, a 
hivatalos politikában ennek semmi alapja nincs. Nos, talán nem lesz 
ünneprontás, ha néhány szót szólok erről a kérdésről, mert úgy gondolom — 
szervesen hozzátartozik a számvetéshez, a tisztánlátáshoz. 

Azzal kezdem, hogy akik itthon az Anyanyelvi Konferencia érdemi 
munkáját végzik, nem valami új reszortfeladatot vállaltak tíz évvel ezelőtt: azt 
vállalták amire őket addigi munkájuk, életművük predesztinálta. Ezt a 
megállapítást talán nem is kell személyekre szóló példákkal bizonyítanom. De 
ami fontosabb, az, hogy ez a tevékenység nem néhány személy vagy egy szűk 
réteg egyéni vállalkozása, kedvtelése, nem megtűrt különlegesség, hanem: 
kulturális életünk szerves része. Részletes bizonyítás helyett hadd villantsak 
fel néhány adatot arra nézve, mi a helyzete, szerepe mai életünkben az 
anyanyelvvel való törődésnek, a népi kultúra ápolásának, a nemzeti 
hagyományok megbecsülésének. 

Nem filológiai pontosságú felmérést akarok bemutatni, inkább csak 
tudatosítani azt, ami a tárgyilagos szemlélők előtt eléggé nyilvánvaló. 
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Kezdjük talán a tömegtájékoztató eszközök vallomásával. A rádióban az egyik 
legrégibb (ha nem a legrégibb) sorozat anyanyelvünkről szól, de a legújabbak 
egyike szintén az anyanyelvi ismeretteijesztést szolgálja. A harmincadik éve 
küszöbén álló: 

„Édes anyanyelvünk" és a fél esztendős „Nyelvünkről — néhány percben" 
pillérei között szilárd helye van két másik, igen népszerű nyelvészeti 
sorozatnak: az egyik a „Nyelvőrségen", a másik a „Beszélni nehéz!". 
Mindegyik sajátos színfoltja a hazai nyelvművelésnek. A „Beszélni nehéz!" 
feladata különösen fontos: a jó magyar kiejtés — hangsúly, hanglejtés — mai 
hibáinak feltárását s a bajok gyógyítását vállalta, s végzi kitartóan, változatos 
eszközökkel, módszerrel. Hogy a régiek mellett új sorozatok is keletkeztek az 
évek során, azt mutatja, hogy az érdeklődés nem lanyhult el az anyanyelv 
dolgai iránt, s talán azt is mondhatom, hogy ezek a sorozatok időről időre 
megtalálták a módját annak, hogy felfrissüljenek, alkalmazkodjanak az élet 
adta új nyelvi feladatokhoz. Jelen van a nyelvi ismeretteijesztés a televízió 
adásaiban is: újabban „A nyelv világa" című sorozat ad alkalmat arra, hogy 
nyelvünk, nyelvhasználatunk gondjairól, a nyelvek kérdéseiről nyelvész 
szakemberek az érintkező tudományok képviselőivel beszélgessenek. 

Szakmai elfogultságom és érdeklődésem iránya mentse és magyarázza, 
hogy a nyelv jelenlétével kezdtem; de az az igazság, hogy a rádió nyelvi 
adásainak számbavételét még tovább is folytathatnám, hiszen az állandó 
sorozatok mellett igen szép számmal vannak egyedi, alkalmi előadások is. De 
ugyanígy sokszor és sokféle módon van képviselve a magyar népzene és a 
magyar néprajz is. Állandó rovattal is, mint a „Zenei anyanyelvünk" és a „Kis 
magyar néprajz", de egyéb, rövidebb élettartamú sorozatokban, egyedi — 
ismeretteijesztő vagy inkább szórakoztató — előadásokban is. 

Újságaink, napi- és hetilapjaink forgatása ugyancsak nyelvünk és 
hagyományaink megbecsüléséről győz meg bennünket. Nemcsak országos 
lapjainknak van állandó nyelvi rovatuk (mint például az Élet és 
Tudománynak több mint húsz éve, vagy a Magyar Hírlapnak, Magyar 
Nemzetnek, Népszabadságnak stb.), hanem több vidéki, megyei lapunknak is. 
Egy-egy lap rovatának cikkeiből sorra-rendre jelennek meg nyelvművelő, 
nyelvi ismeretterjesztő kiadványaink, mindegyik igen jelentős 
példányszámban, s a könyvek hamarosan gazdára találnak. Az elmúlt 
évtizedek nyelvművelő kiadványainak felsorolását mellőznöm kell — noha 
tanulságos és bizonyító erejű lenne —, legfeljebb azt említem még meg, hogy 
a Magyar Nyelvőr mellett, amely több mint száz évvel ezelőtt indult, új 
népszerű nyelvművelő folyóirattal is gazdagodtunk két évvel ezelőtt. 

Témánkhoz tartozik annak megemlítése is, hogy az iskola — a 
tantervekben előírt és általánosan kötelező oktatási kereteken kívül — milyen 
lehetőséget ad az ifjúságnak az anyanyelvi műveltség megszerzésére, 
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gyarapítására. Ismét csak néhány példa, főként olyanok, amelyekhez 
személyes tapasztalatok és élmények fűznek. 

Országos esemény — immár több mint tizenöt éve — a győri Kazinczy-
verseny, amelyen alapos előkészítés és városi, megyei válogatók után az egész 
ország tanulói mérik össze képességüket a jó magyar kiejtésben. Tanulságos 
és imponáló ennek a versenynek a kibontakozása, fejlődése: kezdetben csak a 
gimnáziumok tanulói versenyeztek, majd a szakközépiskolák, aztán a 
szakmunkásképző iskolák is csatlakoztak hozzá. E versenyek győztesei közül 
többen választották életpályájuknak is a magyar beszédet: bemondóként, 
színészként találkozhatunk velük. A Kazinczy-versenyek lelke a Kazinczy-díj 
alapítója, Péchy Blanka művésznő, vendéglátó városunk szülötte, akinek a 
hangját különben a rádió „Szülőföldünk" adásából is sokan ismerik: Kárpáti 
Zoltánnéként. 

Ugyancsak szép múltra, hosszú évekre tekinthet vissza a középiskolások 
számára Sátoraljaújhelyen évenként megrendezett országos nyelvhasználati 
verseny. Ennek a célja az, hogy a nyelv és élet szoros kapcsolatára készüljenek 
fel a tanulók; a versenyek állandó feladata ezért előadás, felszólalás 
rögtönzése egy-egy megadott témában, helyzetben. Mind Győr, mind 
Sátoraljaújhely számára jelentős esemény ez a verseny, elválaszthatatlanul 
hozzátartozik a városok kulturális életéhez. 

Folytathatnám még a számbavételt az országosan kevésbé ismert, szűkebb 
körökre kiterjedő, de pedagógiai szempontból ugyancsak nem jelentéktelen 
anyanyelvi szakkörök, színjátszó, bábjátékos körök felsorolásával, de erről 
most lemondok. Megemlítem azonban még, hogy a Kazinczy-versenyek 
mellett igen gyakoriak iskoláinkban a szavalóversenyek is. A magam emlékét 
is idézve: számomra mindig nagy öröm és élmény volt, amikor a József Attila 
nevét viselő iskolák tanulóinak a szavalóversenyét hallgathattam. Ez évenként 
más-más iskolában megrendezett verseny volt, de egy-egy jelentős évforduló 
alkalmából nagy íróink nevét viselő más iskolák is szoktak országos 
szavalóversenyt rendezni. 

Nem jelentéktelen aztán az a tevékenység sem, amelyet egyes 
intézményeink végeznek az anyanyelv ápolása, legjobb hagyományaink, 
nemzeti értékeink védelme, fenntartása érdekében. Hogy ismét csak a hozzánk 
közelálló intézményekről beszéljek, említhetem az Akadémia Nyelvtudományi 
Intézetének igen széles körű irányító tevékenységét, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaságnak az anyanyelvi műveltség emelésében is vállalt 
munkáját, s legfőképpen a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot, amelynek 
szakosztályaiban, választmányaiban nemzeti tudományaink legjobb képviselői 
vállalják, végzik az ismeretteijesztés, a népművelés sokirányú feladatait, 
elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Hogy a TIT nyelvi, nyelvészeti 
ismeretteijesztő tevékenységéből egy példát említsek: hazai körökben már 
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országosan ismert és elismert az a rendezvénysorozat, amelyet „A magyar 
nyelv hete" címen foglalunk össze, s amelynek központja mindig valamelyik 
megye székhelye, s az előadások zömét is ott tartjuk, a megye művelődési 
otthonaiban, iskoláiban, gyáraiban s egyéb intézményeiben. Az idén 
tizenötödször rendeztük meg ezt az ünnepi sorozatot, most Budapesten. Hogy 
hogyan fejlődött az igen szerény kezdetektől máig, hogy lett az eredeti 5-6 
találkozóból több száz előadás, a magyar nyelv szép ünnepi alkalma, arról itt 
nem lehet és nem is illik beszélni. Pedig sok szép találkozás, erősítő emlék 
kínálkozik megírásra. Hadd említsek egy megható pillanatot az idei 
„nyelvhét"-bői. Szombathelyen voltam, egy szakközépiskola hívott meg 
„rendhagyó magyarórára". Az osztály úgy tisztelte meg a magyar nyelv hetét, 
hogy — tanárai meglepetésére is — sötét ruhában, ünnepi öltözetben jöttek az 
órára. Az én tudatomban ez is szervesen hozzátartozik mai fiatalságunk 
képéhez, természetrajzához. (Különben az egyes ifjúsági szervezetek, de 
főként az egyetemi klubok tanulmányozása is igen tanulságos volna a mi 
szempontunkból is.) 

Még egyetlen országos intézményt említek meg, ennek a témának 
befejezéséül. A Hazafias Népfront keretében működik, és igen széles körű 
tevékenységet folytat a Honismereti mozgalom, amelynek célja a haza és a 
szűkebb pátria múltjának, jelenének jobb megismerése, megismertetése, s a 
hozzájuk való érzelmi kötődés erősítése. A megyei és városi honismereti 
bizottságok egyebek között néprajzi, népnyelvi, helytörténeti anyaggyűjtést 
szerveznek, igénybe véve természetesen a legjobb szakemberek: múzeumi, 
levéltári, kutatóintézeti dolgozók támogatását, segítségét is. így ez a munka 
— pedagógiai, ismeretterjesztő jelentőségén túl — a tudományos kutatásnak 
is hasznot hajt. Ezt bizonyítja a helytörténeti gyűjteményes kiadványok egy 
része, s ezt mutatják a megyei levéltárak gondozásában — de a honismereti 
mozgalom keretében elkészült helytörténeti olvasókönyvek is. 

Az imént Győrt és Sátoraljaújhelyt említettem, ezek kulturális életében 
sajátos szín, fontos esemény az évenkénti anyanyelvi találkozó. Hadd tegyem 
hozzá: számos nagyvárosunk lett a házigazdája egy-egy amatőr művészeti ág 
országos bemutatójának, versenyének, fesztiváljának is. Ezeken a legkiválóbb 
együttesek mutatkoznak be, s gyakran részt vesznek a bemutatókon külföldi 
amatőr együttesek is. Egy-két példa: Szeged a Nemzetközi Néptáncfesztivál 
vendéglátója; Kalocsa, Baja, Kecskemét szervezi a Duna-menti 
folklórfesztivált; Pécsett van a Nemzetközi Bábfesztivál, valamint a hazai 
kamarakórusok országos találkozója; Debrecen a gazdája a Bartók Béla 
Nemzetközi Kórusversenynek. 

Az elhangzottak után valószínűleg sokan arra gondolnak, hogy túlságosan 
kedvező ez a tabló, amelyet festettem, nem ilyen szép a valóság, nem ilyen 
egyértelmű a lelkesedés köreinkben nyelvünk és népi, nemzeti kultúránk 
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iránt, az eredmények sem igazolják mindenben ezt a derülátó helyzetképet. 
Nos, én néhány olyan tényt, adatot említettem, amelyek — úgy gondolom — 
mai valóságunkat mutatják, tárgyilagosan, kendőzés nélkül. Vitákról, 
vitáinkról valóban nem beszéltem, azok részletezése végleg nem szükséges 
tartozéka a mi konferenciáknak. Voltak, vannak, s nyilván lesznek is vitáink, 
elvi kérdésekről és a részletekről is. A magam több mint három évtizedes 
tapasztalataiból, emlékeiből is sok mindent tudnék felidézni. De utalhatok 
arra a széles körű és éles hangú szócsatára is, amely az országosan népszerű 
„Röpülj páva!" versenyt követte. Vitázunk az iskolai anyanyelvi oktatás 
módszeréről, eredményességéről — vagy inkább eredménytelenségéről — is. 
De ezek a viták nem tették és nem teszik kérdésessé, amit bizonyítani 
próbáltam: nyelvünk, kultúránk, hagyományaink szeretete, ápolása nem 
másodlagos kérdés társadalmunkban és művelődési politikánkban. 

S ebben a munkában — utaltam már rá — a mai magyar tudományos és 
kulturális élet legjobbjai járnak az élen. Hadd említsek egy nevet, Illyés Gyula 
nevét, s hadd adjam át a konferencia minden résztvevőjének az ő üdvözletét, 
jókívánatait. Nem tud közöttünk lenni, de céljainkkal egyetért, munkánkat 
féltő szeretettel figyeli. 

Egy kissé hosszúra nyúlt, de mégis hézagos visszatekintésem végére értem. 
Tudom, hogy sok jelentős ügyről, eseményről nagyon keveset vagy semmit 
sem szóltam beszámolómban. Kevés helyet kapott például az irodalom 
kérdése, pedig volna miről beszélni, hiszen ma az Anyanyelvi Konferencia 
tevékenysége következtében is sokkal többet tudunk a határainkon kívüli 
magyar irodalomról, mint tíz évvel ezelőtt tudtunk: irodalmi folyóirataink 
szép számmal közöltek szemelvényeket a nyugati magyar irodalom 
terméséből, tudományos igényű áttekintés is készült erről az irodalomról, s 
most — igaz, jókora késéssel — a rég várt antológiát is átadhatjuk az 
olvasóknak. 

Beszámolómban főként az eredményekről beszéltem. Viszonylag kevés szó 
esett a gondokról, a lemaradásokról. Pedig természetesen ilyenek is vannak. 
Az irodalmi antológiával csak késtünk, de tervezett történelmi, néprajzi 
kiadványainkból szinte semmit sem valósítottunk meg. Az okokról s a jobb 
tervezés, a továbblépés lehetőségeiről, módjairól konferenciánk 
munkaértekezletein beszélünk majd. 

Ami a jövőt illeti, vitathatatlan, hogy első találkozásunk idején kedvezőbb 
nemzetközi légkör volt, mint napjainkban. S minthogy nem élünk légüres 
térben, valószínű az is, hogy ez a megváltozott helyzet a mi munkánkra sem 
lesz teljesen hatástalan. De az Anyanyelvi Konferencia s az a munka, amelyet 
ez a név jelöl — nem az enyhülési politika következménye, szüleménye. Meg 
vagyok róla győződve hát, hogy az enyhülési politika rövidebb vagy hosszabb 
időre szóló megtorpanása sem hoz, nem hozhat lényeges változást a mi 
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munkánkban, nem készteti, kényszeríti visszahúzódásra, meghátrálásra 
azokat, akik az Anyanyelvi Konferencia céljainak helyességében hisznek, 
megvalósítására vállalkoztak. 

Ezzel a hittel és gondolattal kívánok a konferenciának sikeres, jó 
tanácskozást. 

Sinor Dénes (USA) 

Hogyan tovább? 

A Ginter Károly szerkesztette és Vámos László fényképezte, nagyon szép 
füzet igen sok szép emléket idézett fel bennem. S ezekhez az emlékekhez 
szeretnék egy kicsit hozzájárulni. Nem lehet tudni, hogy hány ösvény meg 
mezsgye meg út jött össze, ami létrehozta az anyanyelvi konferenciát, de egy 
kereszteződésre jól emlékszem. S nem vagyok egyedül, aki emlékszik erre. 

1968 októberében Bognár Józseffel beszélgettünk a Kulturális Kapcsolatok 
Intézetében, és akkor úgy láttuk és úgy hittük, ideje lenne, szükséges lenne 
egy olyan intézményt létrehozni, amely a magyarokat a világ különböző 
részeiről összehozza. Emlékszem néhány mondatra is, amit Bognár József 
mondott akkor. Azt mondta: a II. világháború után keletkezett nemzeti 
kontinuitás feltétlenül szükséges érzését nem lehet kizárólag az úgynevezett 
haladó hagyományokra építeni. S még azt is mondta: nem lehet mindent 
feketén és fehéren látni, magyarok élnek Magyarországon kívül, magyarok 
élnek Magyarországon, és, a fő kapocs közöttük: a nyelv. Ezért jó volna az 
anyanyelv megtartását biztosítani. 

S akkor kidolgoztunk egy tervet, amely abból állt, hogy Szántó Miklós 
lehozna egy cikket tőlem a Magyar Hírekben, és arra a cikkre válaszolna 
Lőrincze Lajos, s ezzel megindítanánk ezt az anyanyelvi konferenciát. Ez a 
cikk 1968 novemberében megjelent a Magyar Hírekben. Nos, ezzel indult meg 
azután az a nagyon nehéz előkészítő munka, amely az 1970-es debreceni 
konferenciához vezetett. 

A debreceni konferencián már elég jól láttuk a helyzetet. Bocsánat, hogy 
magamat idézem, de mások is idézték ugyanezt, csak azért említem újra. En 
leszögeztem, hogy a külföldi magyarok vagy a szocialista Magyarországgal 
lesznek kapcsolatban, vagy nem lesznek kapcsolatban Magyarországgal. 
Nincs más választás. S ennek azután a másik oldalát is említettem, hogy 
természetesen Magyarország ne várja azt a külföldön élő magyaroktól, hogy a 
magyar szisztéma szerint éljenek. Kétségtelen, hogy 1970-ben volt igény egy 
anyanyelvi konferenciára. És ezt az igényt — azt hiszem — ki is elégítettük. 
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