
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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Kezdetben azonban attól tartottunk, hogy az igény csak egy pár emberben van 
meg, akik itt Magyarországon össze fognak gyűlni kétévenként, mondjuk száz 
vagy ötven ember, és arról beszélünk, hogy milyen jó magyar nyelv, és milyen 
szép, és milyen jó volna ezt megtartani, de ahol tulajdonképpen semmi sem 
fog történni. 

Ez a félelem azonban alaptalan volt. Ennek az a legjobb bizonyítéka, s 
ennek örülök én a legjobban, hogy itt most nemcsak régi barátokat látok 
hanem új barátokat is, és olyan régi barátokat, akik azelőtt nem voltak az 
Anyanyelvi Konferencia gondolata mellett, tehát régi barátok, de csak később 
kapcsolódtak be ebbe a mozgalomba. Ez nagyon fontos dolog. Egyrészt azért, 
mert fontos a folytonosság. S másodszor azért is fontos, mert az új emberek a 
fiatalok új gondolatokkal jönnek. Ezért én most nem is a múltra akarok 
emlékezni, hanem arról kívánok beszélni, hogy mi legyen a jövő. Mit 
csináljunk? 

Lőrincze Lajos nagyon érdekes beszámolója, amennyire az idő engedte, 
részletekbe menően szólt a tankönyvekről, az oktatásról, meg egyebekről is. 
Mindezt részben ismeijük, de nagyon érdekes volt összefoglalva hallani. 

Véleményem szerint ezen a téren elértünk egy bizonyos lépcsőfokot — itt 
tovább menni nem lehet. Persze, lehet jobb tankönyveket csinálni, lehet a 
tankönyveket egy kicsit rendbehozni, lehet még egy iskolát nyitni — de 
döntően előre haladni ebben az irányban nem lehet. Ha én építészmérnök 
vagyok, és felépítettem egy hidat vagy egy épületet, akkor az épület kész, 
megyek új épületet építeni, és nem örülök húsz éven át annak, hogy: hű, 
milyen szép épületet építettem, még fessük be az ablakokat is! Az épületet 
karban kell tartani, lehet hozza építeni egy szárnyat, lehet egy új liftet 
beletenni, de lényegében nem lehet már változtatni rajta. S nekem az a 
benyomásom, hogy az anyanyelvi mozgalom a nyelvoktatás vonalán 
körülbelül egy platóra ért, — itt minőségi ugrás már nem várható. 

Nos, az is kétségtelen, hogy a magyarul tudó magyarok száma külföldön — 
ezt főleg Amerikára mondom, jobban ismerem — csökkenni fog. Ha csak 
nincs egy újabb tömeges kivándorlás, amit azonban senki sem kíván. Ezért is 
úgy kellene végezni a munkát a jövőben, hogy ne a magyar nyelvoktatásra 
tegyük a hangsúlyt, hiszen annyi más dolog van, amellyel már eddig is 
foglalkoztunk. Hogy csak tőlem távol eső példákat mondjak: a tánc vagy az 
ehhez hasonló dolgok nagyon fontosak. Hallottuk, hogy a táncosok között 
vannak olyanok is, akik nem tudnak magyarul. Igyekezzünk ezt tovább 
folytatni, mert egyre jobban erősítenünk kell a kulturális munkát. Azt hiszem, 
Szombathelyen mondtam, de ezt senki sem idézte soha: jobbak nekünk a 
magyarul nem tudó barátok külföldön, mint a magyarul tudó ellenségek. Ezt 
ma is így látom. Ezért én nagyon szeretném, ha ez a konferencia a jövőre 
nézve ezeket a kulturális lehetőségeket jobban figyelembe venné. Nem a 
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nyelvi elem elhanyagolásával, de ott elértünk egy platót, azt most karban kell 
tartani. Persze, ha lehet, növelni kell ezt a munkát is, de szerintem tíz vagy 
húsz év távlatában már nem lehet növelni. 

Egy másik kérdés is van azonban: a politika. Erről beszéltem két évvel 
ezelőtt, azt sokan idézték. Nekem meggyőződésem — lehet ugyan, hogy 
tévedek, bár nem valószínű —, hogy a két nagy ország, a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok között a kapcsolat tovább fog romlani. Nem hiszem, hogy 
ez Nyugat-Európára is szükségképpen áll, de Amerikára áll. Én mint amerikai 
— és ha szabad mondanom, elég sikeres amerikai — szeretném azt is 
mondani, hogy ezzel nekünk nem szabad törődnünk! Nem kell megijedni ettől 
a romlástól. Ez egyébként — szerintem — egyszerűen az Egyesült Államok és 
a Szovjetunió viszonyára vonatkozik, amely Magyarországot valószínűleg 
nem is érinti. De ha érinti is, mi, akik kint élünk, egész nyugodtan 
folytathatjuk az anyanyelvi mozgalmat. Nincs ok nem folytatni! Egyáltalán 
nincs rá ok! 

Én tehát úgy gondolom, jó volna beszélni egy kissé ezekről a 
lehetőségekről is. A bloomingtoni tanszék, amit Ránki professzor úr olyan 
mesterien vezet most már fél éve, mutatja, hogy mennyire lehetséges az ilyen 
együttműködés. Az Egyesült Államok a legkonzervatívabb állam a világon, s 
ott el lehetett fogadni a kommunista Magyar Tudományos Akadémiától egy 
alapítván)!. Az egyetlen ember, aki tiltakozott ellene — az magyar volt. 
Úgyhogy lehet csinálni, és én szeretném, ha ezzel foglalkoznánk. 

Még egy végső dolgot szeretnék mondani, s talán megbocsátanak, ha itt 
egy kicsit személyessé válok. Nemrégiben újra az a nagy „kitüntetés" ért, 
hogy az amerikai magyar sajtó egy ismert és jobb sorsra érdemes orgánuma 
csekélységemnek túl nagy figyelmet szentelt, a budapesti kommunista 
rezsimmel szimpatizáló külföldi magyar értelmiség vezéralakjának, az otthoni 
rendszer kedvencének, sőt üdvöskéjének becézett, és az Anyanyelvi 
Konferencia fedőnévvel ellátott, tervszerű népámítás lelkes propagálójának és 
részesének nevezett. Ám legyen! A cikkíró szerint én és bizonyos 
magyarországi szervek jól egymásra találtunk. Ez bizonyára így is van. De a 
cikkíró egy fontos kérdést tesz fel: nem tudom — mondja —, hogy Sinor 
Dénes (bocsánat ezért az idézetért!), aki nemzetközileg elismert tudós, az 
orientalisztika neves művelője, miképpen került a hazai rendszer hálójába? 
Mivel a cikkíró ilyen hízelgően szólt rólam, illő, hogy a kérdésre, némi 
késéssel bár, de válaszoljak. 

Miképpen kerültem a hazai rendszer hálójába? Hát úgy, hogy ott születtem 
— a hálóban! 1916. április 17-én Kolozsvárott születtem, magyarnak. És én 
nem ismerek ma más hazai rendszert, mint a szocialista rendszert. A cikkíró 
érdekes módon maga is használja a „hazai" szót, de akkor hol a hazája? Úgy 
látszik tehát, hogy számára is valahogyan a szocialista Magyarország a hazai 
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rendszer másképpen nem beszélne róla. Noha, ha hiszünk neki, és 
valószínűleg igazat mond, nem került a „hálóba". Hát ez az ő baja. 

De engedjék meg, hogy itt válaszoljak, személyesen, magyarul, azon a 
nyelven, amelyben nevelkedtem, és azon a nyelven, amelyet — gondolom a 
cikk írója szintén megért: Kedves cikkíró, kedves barátaim! Egy úriember 
nem tagadja meg a hazáját! 

Imre Samu 

A Zárónyilatkozat előterjesztése 

Tanácskozásunk első napján a konferencia plénuma egy bizottságot küldött 
ki a Zárónyilatkozat tervezetének összeállítására. Talán emlékeznek is rá a 
jelenlévők, hogy a bizottság tagjai a következők voltak: Nagy Károly az USA-
ból, Ruttkai Iván Svédországból, Tasnády T. Álmos Belgiumból, Maróti 
Gyula, Szende Aladár és jómagam Magyarországról. 

A bizottság a feladatát ellátta. A Zárónyilatkozat tervezetét — tudtommal 
— még a délelőtt folyamán mindenki megkapta. 

Mielőtt azonban ennek megvitatására rátérnénk, néhány megjegyzést 
szeretnék fűzni magához ehhez a dokumentumhoz, illetőleg röviden 
ismertetem hogy összeállítását milyen elgondolások alapján végeztük. 

A kialakult hagyományoknak megfelelően Zárónyilatkozatunk 
tulajdonképpen két nagyobb egységből áll: az egyik rész visszatekint, a másik 
pedig előre mutat, kijelöli a feladatokat. A visszatekintés elsősorban a III. 
Anyanyelvi Konferencia óta eltelt időre utal, de azért egy kicsit távolabbra, az 
egész tízesztendős múltra is. Nem kíván azonban részletes történeti áttekintés 
lenni a mozgalom tíz évéről, sőt még a két konferencia közötti időszakról 
sem. Csupán a legfontosabbnak vélt eredményeket rögzíti. Ami az előre 
mutató részt illeti, azzal kapcsolatban elsősorban azt szeretném hangsúlyozni, 
hogy a Zárónyilatkozatnak ez a része nem munkaterv, hanem azokat a 
legfontosabb célokat, feladatokat, sőt inkább feladatkereteket jelöli meg, 
amelyeket majd tartalommal ki kell tölteni, s amely feladatkörök itt, a IV. 
Anyanyelvi Konferencia tanácskozásai során rajzolódtak ki, 

Ezeknek a kereteknek konkrét tartalommal való megtöltése majd a 
munkabizottságoknak, különböző munkacsoportoknak, a Védnökségnek, 
illetőleg a mozgalom minden munkásának a feladata lesz — az itt elhangzott 
számos javaslat alapján. Eddig is az volt a gyakorlat, és ezt fogjuk tenni most 
is, hogy a Védnökség hazai operatív részlege elvégzi a konferencián 
elhangzott javaslatok összeállítását — hogy úgy mondjam — a 
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