
„A ha tá rok fö lött hi dat épí tõ magyar–
magyar pár be széd nem a »rendszerváltozás«
után vet te kez de tét. 1989 után csak az tör -
tént, hogy be ér tek a pár be széd in téz mé nye -
sü lé sé nek fel tét elei, és szer ve zet teb bé le he -
tett ten ni a di a ló gust, ez zel együtt ered mé -
nye seb bé is. Minden nek tu do má nyos kon fe -
ren ci ák, kul tu rá lis össze jö ve te lek, if jú sá gi
tan fo lyam ok és per sze köny vek, va la mint
egy gaz dag fo lyó irat: a Nyel vünk és Kul tú -
ránk vol tak a kö vet kez mé nyei, egy ben az 
in téz mé nyei. Igaz, ez az in téz mé nye sü lés
va ló sá gos tör té nel mi for du la tot je len tett, 
ki ala kí tot ta a di a ló gus foly to nos sá gát és
rend sze res sé gét, a több or szág ban élõ és te -
vé keny ke dõ ma gyar ér tel mi ség köl csö nös
tá jé ko zó dá sá nak és együtt mû kö dé sé nek 
ke re te it.” – Így kez di Pomogáts Bé la, az Anya-
nyel vi Kon fe ren cia – hi va ta los ne vén A Ma -
gyar Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga
– kö zel múlt ban le kö szönt el nö ke a hosszú
idõn át (Lõrincze La jos után) az õ ve ze té se
alatt Er dély ben is nép sze rû vé, fon tos sá vált
fó rum év ti ze de i nek össze fog la ló ér té ke lé sét.
A magyar–magyar pár be széd ki bon ta ko zá -
sá ban je len tõs sze re pet tu laj do nít azok nak 
a ma gyar or szá gi írók nak (pél dá ul Illyés
Gyu lá nak, Mé szöly Mik lós nak, Csoóri Sán -
dor nak, Sán ta Fe renc nek, Czine Mi hály nak,
Béládi Mik lós nak, Ilia Mi hály nak, Göröm-
bei And rás nak), „akik min den le het sé ges 
fó ru mot fel hasz nál tak a nem ze ti iro da lom
át fo gó egy sé gé nek ki nyil vá ní tá sá ra”.

Pomogáts fel vá zol ja az anya nyel vi moz -
ga lom tör té ne tét az el sõ deb re ce ni, majd bu -
da pes ti ta lál ko zó tól a 2012-es anya gi el le he -
tet le nü lé sig. Az el sõ idõ szak ban a ma gyar -
or szá gi és az emig rá ci ó ban élõ ma gyar ság
di a ló gu sá nak a meg te rem té sén volt a hang -
súly. Ar ra pe dig, hogy „az Anya nyel vi Kon -
fe ren cia mint moz ga lom és mint ér tel mi sé gi
kez de mé nye zés meg tud ta õriz ni ma gát at -
tól a ké zi ve zér lés nek be cé zett irá nyí tás tól,
amely más kü lön ben ál ta lá no san ér vé nye -
sült, egy sze rû en részt ve võ i nek nem ze ti el -
kö te le zett sé ge és ve ze tõ i nek el tö kélt sé ge,
egy szer smind jó zan sá ga adott le he tõ sé get”.

A ki lenc ve nes évek ben elõ tér be ke rült a
szom szé dos or szá gok ban élõ ma gyar ság gal

szo ro sabb ra épí ten dõ kap cso lat. Az 1992
au gusz tu sá ban Esz ter gom ban meg ren de zett
VII. Anya nyel vi Kon fe ren cia szer ve ze ti vál -
to zást is ho zott (A Ma gyar Nyelv és Kul tú ra
Nem zet kö zi Tár sa sá ga füg get len egye sü let -
ként ke rült be jegy zés re), új el nök ség ala kult,
Pomogáts Bé la el nök sé gé vel, Gál Sán dor
(Szlo vá kia), Kán tor La jos (Er dély), Láz ár
Osz kár (Svéd or szág), Nagy Kár oly (Egye sült
Ál la mok) társ el nök ké meg vá lasz tá sá val; 
al el nök Kolczonay Ka ta lin lett. Szá mos
együtt mû kö dés jött lét re, így a Ma gyar Író -
szö vet ség gel, a Nem zet kö zi Ma gyar Fi lo ló-
 gi ai Tár sa ság gal, a Du na Te le ví zi ó val, az
EMKÉ-vel, a MÚRÉ-val, a Cse ma dok kal, a
Ma gyar Pax Romana Fó rum mal, az Eu ró pai
Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem mel, az
ame ri kai Ma gyar Ba rá ti Kö zös ség gel (Itt–
Ott). Kö zös szer ve zés ben szak mai ta lál ko -
zók ra ke rült sor Bu da pes ten, Keszt he lyen,
Ko lozs várt, Szatmáron, Kas sán, Galántán,
Szencen, Ung vá ron, Sza bad kán, Eszé ken,
Lendván. If jú sá gi és gyer mek tá bo ro kat szer -
vez tek a Ba la ton nál, Ta tán, Sá ros pa ta kon.
Az Anya nyel vi Kon fe ren cia tá mo gat ta a ma -
gyar nyelv mû ve lõ tár sa sá go kat, ta ná rok esz -
me cse ré jét, a ko lozs vá ri Szabédi-napokat, 
a kas sai Fábry-napokat, a Kosz to lá nyi-na po -
kat Sza bad kán. Mind ez an nak a tu da tá ban
tör tént, hogy „a magyar–magyar di a ló gus 
és együtt mû kö dés jó val fon to sabb nem zet -
po li ti kai fel adat an nál, mint sem hogy a po -
li ti ka vagy pusz tán a kor mány zat ügye 
le gyen. És csak is a kul tu rá lis élet, pél dá ul 
az anya nyelv vé dõ és iro dal mi szer ve ze tek
te he tik va ló ban or szá gos és nem ze ti üggyé 
a magyar–magyar pár be szé det.” Eh hez ter -
mé sze te sen pénz ügyi tá mo ga tás is szük sé -
ges. Ami egy ide ig mû kö dött is, no ha „az
Anya nyel vi Kon fe ren cia nem kí vánt be áll ni
egyet len po li ti kai párt mö gé sem”.

Ne héz len ne bú csút ven ni most e mun kát
ön ként és ön zet le nül fel vál lalt több száz ma -
gyar or szá gi és ha tá ro kon túl dol go zó pe da gó -
gus tól, lel kész tõl, író tól, tu dós tól és mû vész tõl
(köz tük 15-16 Kos suth-, il let ve Szé che nyi -dí -
jas tól) – zár ja össze fog la ló ját Pomogáts Bé la.
(Nyel vünk és Kul tú ránk, 2012. 4.)
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