
Műhely három szerkesztője: Bujdosó Alpár, Nagy Pál és Papp Tibor, sőt a 
Magyar Műhely mint intézmény is, tekintettel arra, hogy 1985-ös kalocsai 
találkozóját követve az idén Szombathelyen tartott összejövetelt, ahol a 
szerkesztők bejelentették, hogy a magyar avantgárdnak ez a párizsi folyóirata 
a továbbiakban Magyarországon folytatja tevékenységét, s már megjelent a 
Műhely-könyvsorozat első budapesti kiadványa is. 

Hazai kiadó adta közre Méray Tibor Nagy Imréről írott életrajzát, Király 
Béla könyvét a magyar honvédségről vagy Szász Béla emlékiratait a Rajk-per 
sötét titkairól. Ugyancsak a nyugati magyar irodalom hazai befogadását segíti 
elő a már megjelent költői és prózai és a készülőben lévő esszéírói antológia 
is. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy remélhetőleg meg fog szűnni a 
nyugati magyar irodalom elkülönülő státusa, már csak annak következtében 
is, hogy remélhetőleg nem áll előttünk olyan történelmi kataklizma, amely a 
korábbiakhoz hasonlóan ismét a fiatal írástudók egész csapatát kényszerítené 
emigrációba. Talán joggal bízhatunk abban, hogy az emigrációs magyar író 
helyzetét most már a bécsi, párizsi, londoni vagy New York-i magyar író 
helyzete váltja fel, és nemzeti irodalmunk látható egysége legalább ebben a 
vonatkozásban helyreállj 

Talán az eddigiekből is kitetszik, hogy a bizalom és az aggódás egyaránt 
jelen van akkor, amikor irodalmunk jelenéről beszámolunk. Bizalom a hazai 
fejlemények, a kisebbségi magyar irodalmak iránt megnyilvánuló, mind 
erőteljesebb érdeklődés vagy éppen a nyugati magyar irodalom befogadásának 
legújabb eredményei következtében; aggodalom elsősorban az erdélyi magyar 
irodalom mind súlyosabbá váló létfeltételei miatt. Hogy mit hoznak a 
következő esztendők, sőt hónapok, azt egyelőre homály fedi: nekünk, akik 
elköteleztük magunkat a magyar irodalom ügyének, mindenesetre azon kell 
fáradoznunk, hogy nemzeti irodalmunk, következésképp a történelem által 
megosztott, magyarság egysége tovább erősödjék. Ezt a feladatot hagyták ránk 
elődeink, és ennek szolgálatát fogják rajtunk számon kérni az utánunk 
érkezők. 

Pomogáts Béla 

Bevezető a vitafórumhoz 

A korábbi anyanyelvi konferenciákon rendezett és igen jól bevált fórum 
hagyományának jelentékenyebb átalakítására tett sikeres kísérletet a 
kecskeméti konferencia. Korábban ugyanis ennek a fórumnak a résztvevői az 
időszerű politikai kérdéseket — például a magyar kormány kül- és 
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gazdaságpolitikájának törekvéseit vagy éppen az erdélyi magyarság mind 
súlyosabb helyzetével kapcsolatos tapasztalatokat — vitatták meg. Erre most 
nyilvánvalóan nem volt szükség, tekintettel arra, hogy bármiféle politikai 
kérdés nyilvánosan szóba kerülhetett a konferencia tanácskozásai során, és 
senki sem gondolta úgy, hogy ezek a kérdések esetleg megzavarnák az 
összejövetel hagyományosan jó légkörét. Viszont mindinkább beszélni kellett 
arról, hogy az Anyanyelvi Konferencia mint mozgalom és mint intézmény 
milyen helyet tölt be:a magyarság egészének fejlődő kapcsolatai idején, s 
milyen szerepet kell vállalnia abban a korábbitól igen nagy mértékben eltérő 
közéletben és intézményrendszerben, amelyet a rendkívül gyors ütemben 
változó magyar politikai helyzet létrehozott. Az Anyanyelvi Konferencia új 
mozgalmi és intézményi feladatainak meghatározását kívánta a Magyarok 
Világszövetségének átalakulása is, pontosabban az, hogy a világszövetség — 
az új magyar egyesülési törvény követelményeinek megfelelően széles körű 
nemzetközi egyesületté alakult át. Éppen ennek a fejleménynek a 
következtében voltak olyanok, akik — így pl. Czigány Lóránt, a védnökség 
tagja (Anglia) — annak a véleménynek adtak hangot, hogy az Anyanyelvi 
Konferencia elvégezte feladatát, és ezért a kecskeméti konferencián fel kellene 
oszlatnia önmagát, illetve át kellene alakulnia a magyarok világkongresszusát 
előkészítő fórummá. Mások — különösen Nagy Károly, szintén a védnökség 
tagja (USA) — viszont azt az álláspontot képviselték, hogy az anyanyelvi 
konferenciának meg kell maradnia, sőt tevékenységét ki kell bővítenie, és 
mint a Magyarok Világszövetségétől független szervezetnek — mint 
Nemzetközi Magyar Kulturális és Oktatási Kongresszusnak — kell a jövőben 
tevékenykednie. 

Szükségessé vált tehát ebben a helyzetben, hogy az anyanyelvi 
konferenciákon immár szokásossá vált fórum keretében ezúttal az Anyanyelvi 
Konferencia jelen körülményeivel és jövendő feladataival összefüggő kérdések 
kerüljenek megvitatásra. A fórumot ezért Az anyanyelvi mozgalom jövője a 
mai magyar helyzet tükrében címmel rendeztük meg. A vitát eredetileg egy fél 
napra, augusztus 7-én délutánra terveztük, de mivel igen sokan kívánták 
kifejteni a véleményüket, még a következő nap délelőttjén is folytattuk. 
(Beszámolóm ennek a két félnapon át tartó vitának csak a nagyon tömör 
összegezését adja.) 

Első felszólalóként Nagy Károly fejtette ki álláspontját az anyanyelvi 
mozgalom átalakulásának, függetlenségének elveiről, külön rámutatva arra, 
ezt a függetlenedést elsősorban az követeli meg, hogy a mozgalom kapcsolatot 
építhessen ki olyan nyugati magyar szervezetekkel — így az Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetemmel, a Pax Romanával, a Svédországi 
Magyarok Egyesületével —-, amelyek a korábbiakban nem kívántak részt 
venni a konferencia munkájában az Anyanyelvi Konferencia és a Magyarok 
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Világszövetsége tevékenységének szoros összefüggése miatt, illetve azért, 
mert az anyanyelvi mozgalom helyzetét és működését a világszövetség 
közvetítésével a Magyarországon kormányzó kommunista párt politikája 
határozta meg. Ezt a nézetet többen — közöttük Fekete Pál (USA), Lázár 
Oszkár (Svédország), Szente Imre (Svédország), Hanák Péter és Csoóri 
Sándor (Magyarország) — támogatták a felszólalók közül. Néhányan bírálták 
a mozgalom, illetve a világszövetség vezetési gyakorlatát, és volt olyan 
felszólalás is — így Nagy Pál (Franciaország) részéről — amely élesen vitatta 
a mozgalom, illetve a szövetség korábbi munkáját. Ez a felszólalás azonban a 
jelenlevők nagy részének ellenkezését váltotta ki. Mások arra figyelmeztettek, 
hogy az Anyanyelvi Konferencia munkája, amelynek értékét a legtöbben 
nagyra becsülik, aligha lett volna sikeres a világszövetség támogatása nélkül. 
Az általánosan helyeselt autonómiát ezért úgy képzelik el, hogy ez ne bontsa 
meg alapvetően az anyanyelvi mozgalom és a világszövetség közötti 
kapcsolatokat. Ezt az álláspontot képviselte többek között Ludányi András és 
Várdy Béla (USA), Moór István (Belgium), Faerstain Katalin (Dánia), Ferrari 
Mária (Olaszország), Czine Mihály, Imre Samu, Lőrincze Lajos, Maróti 
Gyula, Pálfy G. István (Magyarország). 

A hosszúra nyúlt, ám igen értékes tanácskozás végül is olyan eredménnyel 
zárult, amely minden fontosabb nézetet és javaslatot figyelembe vett, és 
remélhetőleg mindenki számára elfogadható. Ez a megegyezéses javaslat 
magába foglalja az Anyanyelvi Konferencia politikai és szellemi 
autonómiájának elvét, egyszersmind azt, hogy a konferencia mint mozgalom 
kíván tevékenykedni, tehát nem válik szervezetté, illetve egyesületté, megőrzi 
a világszövetséggel való kapcsolatait, már csak, amiatt is, mert a Magyarok 
Világszövetsége szintén pártoktól független, önkormányzati szövetségként 
kíván a jövőben dolgozni. Felvetődött az a kívánság is, hogy az anyanyelvi 
mozgalom tartalmi értelemben is keresse a megújulás lehetőségeit, továbbá, 
hogy a magyarság egyetemességét érintő budapesti politika kialakításában is 
hallassa szavát, és ennek érdekében küldjön képviselőt a Pozsgay Imre 
államminiszter kezdeményezésére létrejött, a kormány tanácsadó testületeként 
működő Nemzetiségi Kollégiumba (jelenlegi hivatalos nevén: Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségi Kollégiumba). A mozgalom megújítását szolgáló 
javaslatok kidolgozását a védnökség végül is egy munkabizottságra bízta. Ez a 
bizottság még Kecskeméten megtartotta első ülését, és Szabó Zoltánt 
választotta meg elnökévé. A védnökség pedig a bizottság munkájának 
megkönnyítésére egy „szándéknyilatkozat"-ot fogadott el, amit a konferencia 
plénuma is jóváhagyott. Reméljük, hogy a kecskeméti fórum eszmecseréinek-
vitáinak eredményeként az anyanyelvi mozgalom megújulva és megerősödve 
lát majd hozzá sokasodó feladatainak elvégzéséhez, és a továbbiakban is 
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betölti azt a küldetést, amelyet mint az egész magyarság virtuális „kulturális 
parlamentje" vállalt magára annak idején. 

Lőrincze Lajos 

Záróbeszéd 

Tisztelt Konferencia! Kedves Barátaim! Engedjék meg, hogy — 
tanácskozásaink befejezésekor — néhány percre visszatekintsek az elmúlt 
napok eseményeire. Mondandómat viszonylag rövidre foghatom, annál is 
inkább, mivel már elhangzottak az egyes munkaterületek gazdáinak, az egyes 
szekciók vezetőinek összefoglalói; nem óhajtom őket ismételni. Nem annyira 
visszatekintés, mint a jövő gondjainak számbavétele a célom, feladatom. Ezek 
is inkább általánosságokban, mintsem részletezve. Azokra a kérdésekre térek 
ki, amelyek — a szakmai gondok, feladatok mellett, sőt előtt — a konferencia 
résztvevőit elsősorban érdekelték: a megújulás, az átalakulás kérdéseire. 

Konferenciánk eszmekörét, vitatémáit korunk határozta meg, 
tanácskozásaink abban a gondolatmenetben, abban az atmoszférában folytak, 
amelyet korszakunk jelölt ki számára. Amely megmutatta a szükségleteket, a 
követelményeket, a lehetőségeket, tehát azt, hogy az új helyzetben mit kell, 
mit lehet az anyanyelvi konferenciának vállalnia, végeznie. S az új 
lehetőségek és feladatok milyen tarbaimi és szervezeti változásokat 
igényelnek. 

Hogy ebben az igen fontos, jövőnket is meghatározó kérdésben ne kelljen 
gyorsan és esetleg meggondolatlanul dönteni, első tárgyalási napunk 
délutánján a fórumon egy három tagból álló bizottságot (Dobos László, Nagy 
Károly, Pomogáts Béla) jelöltünk ki, hogy széles körű tájékozódás után — ez 
tegyen javaslatot a védnökségnek, illetőleg a konferenciának a 
változtatásokra. 

A bizottság egyik javaslata az volt, hogy már most erősítsük meg az 
Anyanyelvi Konferencia vezetőségét. Jogos ez a kívánság, az új feladatok 
miatt, de azért is, mert igen sokan vagyunk, akik már a kezdetektől fogva 
részt veszünk a munkában, s a mozgalom vezetésében; új, fiatal erőkre tehát 
nagyon is szükség van. 

Javaslatot tett ez a bizottság először is arra, hogy a védnökség elnöke mellé 
társelnököket is válasszunk. A védnökségi ülés elfogadta ezt a javaslatot, és 
személy szerint hazai részről Pomogáts Bélát, a határainkon kívül, 
kisebbségben élők képviseletében Gál Sándort (Csehszlovákia), a nyugati 
magyarság részéről pedig Nagy Károlyt (USA) választotta meg társelnöknek. 
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