
Kedves Barátaim! 
Azt hiszem, ez a pillanat a legalkalmasabb arra, hogy egy javaslatot 

bejelentsek. Előzetes beszélgetéseink során felmerült az az óhaj, jó lenne, ha 
konferenciánkon azoknak, akik legeredményesebben dolgoztak az anyanyelv 
megőrzésén, a magyar kultúra terjesztésén, valamilyen emléket, szimbolikus 
kitüntetést adhatnánk. Beszélgetéseink eredményeként javaslom, hogy 
alapítsunk ezen a konferencián egy emlékérmet. Ez az érem, az Anyanyelvi 
Konferencia Védnökségének emlékérme viselje felejthetetlen elnökünknek, 
Bárczi Gézának a nevét, hogy az ő neve adjon díszt és tekintélyt ennek a 
kitüntetésnek. Az ő neve ösztönözze, az ő szelleme hassa át a Bárczi-
emlékérem jövendő viselőit, tulajdonosait! 

Köszönöm a meghallgatást, s mindnyájuknak eredményes tanácskozást 
kívánok. 

Maróti Gyula 

A magyar nyelv és kultúra megőrzésének helyzete a III. Anyanyelvi 
Konferencia idején; soron levő tennivalóink 

Tisztelt Konferencia! 

Előkészítő Bizottságunk úgy döntött, hogy időnyerés céljából két alapvető 
munkabizottságunk végzett munkájáról egyetlen beszámoló keretében 
tájékoztatjuk a konferencia résztvevőit. Ennek a kettős feladatnak kell most 
eleget tennem, amikor egyfelől a magyar nyelv tanításával foglalkozó ún. 
pedagógiai, másfelől a kulturális munkabizottság Szombathely (azaz 1973) 
óta elért eredményeiről, illetve a megoldásra váró tennivalókról igyekszem a 
konferencia elé számadást terjeszteni. 

Számomra a felkészülés egyszerre bizonyult könnyűnek és nehéznek 
egyaránt. A négy év alatt megtett út ugyanis eredményekben örvendetesen 
gazdag, van tehát miről számot adnunk. Ugyanakkor — éppen a bőség 
zavarával küszködve — nehéz volt eldöntenünk: mit hagyjunk ki, illetve mit 
emeljünk ki a sok-sok jelentenivalóból, és főleg, hogy mit ajánljunk a 
konferencia idei programjára kívánkozó temérdek megtárgyalandóból? Vajon 
módjukban állt-e a konferencia résztvevőinek a Nyelvünk és Kultúránk 
(NYéK) 27. számának a tanulmányozása? Abban ugyanis mindkét bizottság 
vezetői (Gintcr Károly és Szende Aladár, illetve jómagam) a végzett munkáról 
alapos terjedelmű írásos összefoglalást készítettünk. Helyes-e az ott leírtakat 
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megismételni, és ezzel a konferencia amúgy is szűk tárgyalási idejét tovább 
terhelni? 

Úgy döntöttünk, hogy gondos válogatással minden — általunk fontosnak 
ítélt — eredményről szóban is említést teszünk, és a megoldandó feladatok 
ellentmondásait is minél kiélezettebben szóban is megismételjük, hogy ezzel a 
szekcióülések témakörét tudatosan irányítsuk. 

Mielőtt a két munkabizottság munkájának eredményeit taglalni kezdeném, 
a szombathelyi konferencia óta eltelt négy esztendő egyik legörvendetesebb 
fejleményéről szeretnék szólni. Eredményeinknek arról a gazdagodásáról, 
amely már nemcsak tőlünk, itthon élőktől, hanem éppen a 
legérdekeltebbektől, a szülőhazától távol élőktől származik, amely az ő 
ügybuzgalmuknak, adni akarásuknak köszönhető. Mintha többen is Sinor 
Dénes professzor szombathelyi zárszavaira, társaitól felajánlásokat igénylő 
intelmeire akartak volna érdemi választ adni: az utóbbi egy-másfél 
esztendőben az ötletek, a javaslatok, a felajánlások egész sora érkezett az 
Anyanyelvi Konferencia Védnöksége és a NYéK címére. 

Valamennyi közül — ez alkalommal — önkényesen egyetlen ilyen hasznos 
hozzájárulást szeretnék kiemelni, mert az beszámolónk mondanivalójának 
elvi alapjait érinti, tennivalóink megtárgyalása során szemléletünk 
befolyásolására törekszik. Belgiumban élő honfitársunk, Tasnády T. Álmos 
írásaira gondolok, amelyek a NYéK 23. számától kezdve folyamatosan 
jelentek meg, s amelyek egymással szerves összefüggést alkotva megérdemlik 
a komolyabb figyelmet. Tanulmányának tárgya: az anyanyelv megőrzésének 
lehetőségei és követelményei idegen környezetben. Mondanivalójának lényege 
a következő: A külföldön élő magyarság származástudatának megőrzése, azaz 
kettős kötődése, kétnyelvűsége, amellett, hogy ezzel egy időben a más 
szokásokkal, hagyományokkal, kultúrával rendelkező nép közösségébe is 
képes legyen beilleszkedni, azaz a befogadó országnak hűséges polgára lenni, 
nem utópia, nem elérhetetlen álom, hanem reális lehetőség. E lehetőséggel 
nem élni — szerinte — egyet jelent a teljes beolvadással. „Ha e tartalmas 
kettős kötődéshez elfogadjuk a hazaiak megértését és cselekvő segítségét — 
írja Tasnády —, mi pedig vállaljuk a ránk eső részt, akkor szándékaink a 
nemzedékeket áthidaló folyamatosság megteremtését fogják eredményezni, 
ami távlatainkat is biztosítja." „A széthullott kéve minden kalászában új 
remények hordozói rejtőznek. Távlataink méretei tőlük, tőlünk függnek" — 
fejezi be Tasnády T. Álmos érdekes, figyelemre méltó cikksorozatának 
egyikét. 

Fejtegetéseinek legérdekesebb része olyan megállapításokat is tartalmaz, 
amelyek közös tennivalóink megvitatása során meghatározó jellegűek 
lehetnek. Közülük néhányat szó szerint, másokat tartalmilag idézek: „Bénító 
hatású felfogás s ezért harcolni kell ellene, miszerint a kétnyelvűség 
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folyamatosságának igénye akadályozza a befogadó országban a 
beilleszkedést." „Tartós kétnyelvűség csakis teljes kétnyelvűség alapján érhető 
el, s ez — bár más és más módon — mind az első, mind az azt követő 
nemzedékektől erős elszántságot, következetességet és akaraterőt igényel." 

Tasnády szerint a második és a következő nemzedék esetében a teljes 
kétnyelvűséget, a kettős kötődést csakis tudatos neveléssel lehet elérni. Ennek 
a családban kell kezdődnie — írja —, majd magyar nyelvű iskolában, 
egyesületben, magyar olvasmányok tömegével és rendszeres magyarországi 
hazalátogatásokkal kell folytatódnia. Valamennyihez elengedhetetlennek véli 
a szülőföld jóindulatú segítségét. Kifakad azok ellen, akik ezt a segítséget 
ideológiai-politikai fenntartásokkal elutasítják, s figyelmen kívül hagyják, 
hogy a Magyar Népköztársaságnak az a törekvése, hogy nemzetközi 
kapcsolatait szélesítse, a világ minden részén viszonzásra lel. „Ehhez a 
felismeréshez nem igazodni — íija egyértelműen a felszívódást, a teljes 
megszűnés elkerülhetetlenségét jelenti." 

Tasnády T. Álmos néhány fogalmunk használatának felülvizsgálatára is 
javaslatot tesz: Lehet-e anyanyelvnek nevezni a magyar nyelvet — kérdi —, 
ha az újabb nemzedék szülőföldjének nem ez a nyelve? Nevezhetjük-e a 
magyar nyelvet idegen nyelvnek a kétnyelvűség viszonylatában? S végül egy 
kérdése, amely közvetlenül érinti konferenciánk programját: vizsgáljuk meg, 
miféle indítékokra és ösztönzőkre van szüksége a diaszpórában élő 
magyaroknak magyarságtudatuk és kétnyelvűségük tartósításához! Ehhez 
hadd tegyem hozzá a mi kérdésünket is, az itthoniakét: Ha ezek az ösztönzők 
az eddigitől jelentősen eltérnek, milyen vonatkozásban kell változtatnunk az 
általunk nyújtott vagy nyújtandó segítség formáin, tartalmán, minőségén és 
mennyiségén? 

Egyetlen példa erre! A családban tervszerűbben megindítandó nyelvtanító 
és kultúraátadó munkához vajon elegendők-e felkínált tankönyveink és az 
1976 őszén a Magyar Hírek hasábjain elindított „Játsszunk magyarul!" című 
sorozat? Vagy esetleg több és más is szükséges lenne ehhez a munkához? 

Az általam az imént feltett kérdésre is meggyőző választ fogalmazott meg 
az a levélíró, aki ez év áprilisában az USA-ból Lőrincze Lajos és az 
Anyanyelvi Konferencia Védnöksége címére küldött levelében sok hasznos 
javaslatot tesz a III. Anyanyelvi Konferencia programjára, továbbá tanácsot ad 
azoknak is, akik új környezetükben szívükön viselik a magyar nyelv- és 
kultúramegőrző munka sikerét. Nem tudom, az illető olvasta-e Tasnády 
tanulmányát, én mindenesetre benne Tasnády elképzeléseinek egyik valóra 
váltóját vélem felfedezni. Ne vegyék rossz néven, ha leveléből most néhány 
részletet idézek. 

„10 éves koromban hagytam el hazámat (1956), olyan szellemi és fizikai 
világot, amelynek részese és örököse akarok maradni; olyan gazdag kultúrát, 
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amelyet saját három gyermekemnek és más magyar fiataloknak igyekszem 
képességeim szerint továbbadni. Ezt egyik életcélomnak tekintem." 

„Hogyan lehetne megőrizni és erősíteni az itteni magyar fiatalok 
magyarságtudatát és nyelvtudását?" Saját kérdésére válaszként első helyen ő 
is a szülők szerepét említi, akiktől elvárja, hogy szépen beszéljenek magyarul, 
s hogy otthon meséljenek és énekeljenek minél többet magyarul. Otthonukból 
ne hiányozzanak a magyar könyvek és folyóiratok, a magyar zene. A gyerekek 
és a szülők közti magyar beszélgetések tervszerűek legyenek — írja. 

Minél több közös élményt ajánl a gyermekeknek a magyar fiatalok között: 
„Minél fiatalabb korban cseppen a gyerek magyar ifjúsági közösségbe, 

annál hatásosabb és maradandóbb lesz az a gyerek magyarságtudatának és 
érzelmeinek erősödésére" — állapítja meg levelében. (O maga Chicagóban 
mind a diákszövetség, mind a magyar néptánccsoport munkájában részt vett. 
Ennek köszönheti férjével való megismerkedését is, akivel azóta is állandóan 
továbbképzik magukat, mert érzik, hogy csak így képesek gyermekeiket 
helyesen nevelni. írja, hogy mennyi verset és népdalt tudnak már a 
gyermekek, s azt is, hogy amikor közösen mennek kirándulni vagy 
szórakozni, útközben a kocsiban mindig magyar népdalokat énekelnek.) 

A levélíró a magyarországi intézményektől minél több audiovizuális 
szemléltető anyagot kér kis növendékei tanításához (képeket, színes diát, 
diafilmet, hanglemezt, társasjátékot, különösen pedig megzenésített 
gyermekversek lemezeit — Weöres Sándort és Zelk Zoltánt említi —, 
néprajzi és történelmi tárgyú albumokat stb.). Szerinte ugyanis csak ezekkel 
lehet a magyarázatokat életszerűvé tenni, ami viszont elengedhetetlen a 
sikerhez. O is hangsúlyozza a hazalátogatások, a gyermeknyaral tatásban való 
részvétel fontosságát. Dicséri a Balaton melletti táborozásokat és a sárospataki 
tanfolyamot. 

Ezek után nézzük meg, hogy itthon működő két munkabizottságunk — a 
hazai kulturális intézmények és külföldi barátaink támogatásával — mire 
jutott azokkal a kívánalmakkal, amelyeket a szombathelyi II. Anyanyelvi 
Konferencia záróokmányában maguk is helyesléssel megszavaztak. (A két 
bizottság jelentése között nem kívánok éles határvonalat húzni, hiszen 
feladataik szervesen egymáshoz kapcsolódnak.) 

Legfőbb eredményünknek azt tekintjük, hogy a Szombathelyen 
megfogalmazott nyelv- és kultúramegőrző programunk az elmúlt négy év alatt 
mozgalommá erősödött. Egymást érik kölcsönös látogatásaink, 
eszmecseréink, tapasztalatcseréink és eközben — bár kitűzött konkrét terveink 
különböző mértékben teljesülnek — formálódik, alakul szemléletmódunk is, 
ahogyan pedagógiai, módszertani feladataink megvalósításán fáradozunk. Ezt 
tükrözik elkészült tankönyveink, a debreceni és sárospataki tanfolyamaink 
tematikái, a balatoni táborozások pedagógiai programjai. De ezeket a 
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változásokat, jobban mondva egységesedő szemléletmódunkat látjuk 
visszatükröződni a külföldi iskolák-tanfolyamok és tanári munkaközösségi 
megbeszélések egész soráról hozzánk érkezett híradásokban is. 

Mindez igen jó dolog! Megkönnyítette a II. Anyanyelvi Konferenciára való 
felkészülésünket az a tudat, hogy helyes úton járunk, hogy eddigi 
erőfeszítéseink nem voltak hiábavalók. Örülnénk, ha ebben a hitünkben a 
konferencia résztvevői megerősítenének bennünket. Próbakőnek 
természetesen most is már korábban közreadott tankönyveink új kiadásait — 
a Tarka Lepke, a Magyar szavak világa, a Beszéljünk magyarul! és a Hogy 
mondjuk helyesen? című köteteinket — és a hozzájuk tervezett szemléltető 
kép- és hanganyagot tekintjük. 1. Változtatásaink elvi alapjait részben a 
bevezetőben már említett Tasnády-féle tanulmány, számos külföldi 
tanfolyamról és tanácskozásról érkezett írásos beszámoló, valamint saját 
iskolalátogatásaink, tapasztalatcsere-megbeszéléseink tanulságai szolgáltat-
ták. Ezek lényegét a NYéK 27. számában Ginter Károly és Szende Aladár 
kollégáim írásban is Önök elé tárták azzal a szándékkal, hogy ezek a 
konferencián megerősítést nyeljenek, vagy — szükség esetén — további vitára 
ösztönözzenek. 

Távirati stílusban fogalmazva ezek a következők: a magyar nyelvet oktatási 
programunk során ismerethordozó és kapcsolatteremtő eszköznek tekintjük. 
Ez szabja meg oktatási elveinket is: nem a nyelv logikai rendszerét állítjuk a 
középpontba, hanem valóságos helyzetekben jól használható nyelvet akarunk 
a hallgatóknak adni. Nem tagadjuk a nyelv szabályainak fontosságát, de ezek 
felfedeztetésével is örömet szeretnénk okozni a tanulóknak. A kétnyelvűség 
tudatos kialakításának és megőrzésének az elsőbbségét valljuk, ezért a 
nyelvoktatás ütemezésekor a tartalom és forma alkalmazását mindig az 
életkorral kapcsolatos élethelyzetek szem előtt tartásával jelöltük ki. — Az 
előbbiből adódik a kisebbeknél a játékosságnak, a ritmusnak, a versnek és a 
zeneiségnek mint formai elemeknek az előtérbe helyezése, míg a legfelsőbb 
oktatási formákban a magyar nyelv sajátos tartalmainak — főleg irodalmi, 
szakmai és kulturális értékeinket közvetítő rétegeinek — a feldolgoztatása 
dominál. A közbeeső fokokon a világ bármely részén használható 
magyarságismereti nyelvi anyagot juttatunk a hallgatók birtokába. 

Gondjainkat és kérelmeinket is felvázolták kollégáim. Ezeket szintén 
rövidítve ismertetem. — Hogyan illeszkedik az általunk alkalmazott 
eszköztár, szemléltetési és átadási módszer az illető befogadó ország 
egyesületi alapokra épülő, vagy éppen a magyar nyelvvel foglalkozó 
tudományos intézmények oktatási módszereibe? — Szükséges-e az esetleges 
eltérések miatt további változtatás a nálunk bevált módszereken? — Milyen 
további érdeklődésű és tudásszintű rétegek igényeit lenne kívánatos szem előtt 
tartanunk eszköztárunk mennyiségi ütemezése során? — Legyünk-e 
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egyáltalán, ha igen, milyen mértékben legyünk, tekintettel a sajátos 
magyarságismereti gazdagodást keresők igényeire, amikor erőinket a 
korcsoportok miatt amúgy is túlrétegeződő kezdők tanítására kell 
koncentrálnunk? — A Repülj fecském című szavalók zsebkönyvével az ilyen 
típusú segédeszközök iránti igényeket kielégítettnek tekinthetjük-e, vagy 
újabbakra is szükség lenne? Ha igen, milyen tartalmúakra? 

2. A magyar nyelv oktatását célzó nyári gyermeküdültetési akciónk évente 
40 országból kb. 250 gyermeket vonz. A 250-ből minden évben hozzávetőleg 
200 az új jelentkező. Az üdültetéssel egybefonódó oktatás hatékonyságán évről 
évre magunk is igyekszünk javítani. A tanítandó anyagot, az átadás 
módszereit, a körülményeket fokozatosan korszerűsítjük, s az adottságokhoz 
és követelményekhez igazítjuk. 

A tavalyi balatoni nyári táborozás tanulságai között különösen jelentős 
szerepet kapott a foglalkozások komplexitásának további fokozása. Ezen azt 
értjük, hogy pl. a tanítási anyagban nagyobb helyet kell biztosítanunk a jól 
megválasztott népdaldalolásnak, a mozgásos-dalos játékoknak, amelyekben a 
nehezen megszólaló gyermek is bátorságot kap a szereplésre, az aktivitásra. A 
gyermekek sokirányú képességeinek a kiaknázására a nyelvtanítással 
összekapcsolható számos egyéb forma (pl. bábozás, hangszeres zenélés, 
verselés, irodalmi szövegek dramatizálása, a tábortűzi műsorban való 
szereplés egyénileg és csoportosan stb.) is igen hasznosan járulhat hozzá a 
gyermekek közérzetének további javításához, barátságok szövődéséhez, a 
tanítás hatékonyságának növeléséhez. 

3. A magasabb korosztályúak számára az idén hatodik alkalommal 
rendeztük meg Sárospatakon a Nyári Kollégiumot és harmadik alkalommal 
Debrecenben a nyelvoktatók továbbképzését. Mindkettő iránt évről évre 
fokozódik az érdeklődés. 1976-ban Sárospatakon 10 országból 40 hallgató 
töltött három hetet; Debrecenben 7 országból összesen 17 nyelvoktató vett 
részt a hatnapos foglalkozásokon. 

Sárospatak programja a NYéK 1976. márciusi számából már ismeretes. 
Gazdaságítására tavaly kézenfekvőnek bizonyult a Rákóczi-évforduló kapcsán 
népünk történelmi örökségének e szép fejezetébe való alaposabb betekintés, 
amely különösen alkalmas volt a hallgatók érzelmi kötődésének fokozására. A 
tanfolyam záróünnepélyén mindenki szóhoz jutott, s legjobb tudásával 
állhatott a közösség elé, amit a három hét alatt nyelvtudásban, 
versmondásban, dalolásban, táncban elsajátított. Örömünkre szolgál a hír, 
hogy az Egyesült Államokban már megszervezték a Sárospataki Nyári 
Kollégium „öregdiákjainak" a találkozóját is. Új vonása a pataki 
tanfolyamnak, hogy a korábban balatoni táborozáson részt vettek közül többen 
jelentkeztek ide, mivel időközben belenőttek a „pataki" korba. Ennek 
lehetőségét és szükségességét nem árt szélesebb körben hangoztatnunk: jól 
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járnak a tudásukat így gyarapító fiatalok. Természetesnek tűnik, hogy a 
Patakon „végzettek" viszont Debrecenben folytassák felkészülésüket a 
nyelvoktatói munkára. 

A debreceni tanfolyamon még nem tudtuk ilyen rövid idő alatt kiérlelni a 
legcélszerűbb programot, hogy az ne legyen túlfeszített, és mégis minden 
hallgatónak adjon kellő útravalót a következő évi munkához. Igen hasznosnak 
bizonyultak viszont a balatoni táborokban és Sárospatakon egy-egy nyelvórán 
való látogatásaik. A tanfolyam egészében igen jó hangulatban zajlott le, és 
tartalmában jól segítette nyelvművelő programunk megvalósítását. 

4. Örömmel jelenthetjük, hogy előkészületben van egy — az MTA 
Történettudományi Intézetének gondozásában szerkesztendő — magyar 
történelmi olvasókönyv megjelentetése, amely — hitünk szerint — nagy 
nyeresége lesz mind a nyelvoktató munkának, mind a magyarságtudat 
erősítését és megőrzését célzó közös erőfeszítéseinknek. (Pontos megjelenési 
idejét még nem tudjuk megmondani.) 

5. A nyelvművelést is segítő magyar kultúraterjesztő tevékenységünk 
elmúlt négy évének mérlegét szintén a NYéK 27. számában tettük írásban is 
közzé. A mérlegnek azt a serpenyőjét is alaposan megraktuk, amelyben a 
konferencián tisztázandó, illetve megoldandó tételek szerepelnek. Közülük 
különösen azokra igyekszünk figyelmet fordítani, amelyekben itteni döntés 
csak akkor hozható, ha előtte minden kedves vendégünk saját háza táján is 
körülnézve, adatokkal felszerelve érkezett a tanácskozásra. Bízom benne, 
hagy szekcióüléseinken ezek többségének sikerül a végére járnunk. 

Eredményeinkről szólva kultúrateljesztő munkánkban is saját szemléleti, 
látásmódbeli változásainkat üdvözölhetjük elsőként. Egyik ilyen érlelődő 
meggyőződés, hogy a szabad időben szervezett magyar nyelvoktatási-művelési 
tanfolyamokon nemcsak a külföldi hétvégi iskolákban, egyesületekben és 
klubokban, hanem itthon sem nélkülözhető a művészetek — pihentető, 
feloldó, elmélyítő célú — gyakori beiktatása, a foglalkozások 
komplexitásának fokozása, hogy ezzel a nyelvtanítás megmerevedését, így 
unalmassá, hatástalanná válását megelőzhessük. Ennek szükségét igazolták a 
balatoni táborozás keretében szervezett nyelvoktatás eddigi tanulságai, 
valamint a sárospataki nyári kollégiumi foglalkozások keretébe a néptánc 
beillesztésének és főleg a záróünnepség hihetetlen mozgósító erejének sikerei 
is. Úgy vélem, ennek a felismerésnek a tanulságait valamennyi hasonló, 
nyelvoktatást célzó rendezvényünkön a jövőben érvényesítenünk kell mind a 
tematikában, mind a tanerők kiválasztásában, mind pedig az alkalmazott 
szemlétető tár és tanítási segédeszközök biztosításában. 

Részben szemléletváltozást is tükröz az, hogy a NYéK hasábjain a 14. 
számtól kezdődően a magyar kultúra terjesztése önálló rovatot kapott. Jelentős 
eredménynek könyvelhetjük el, hogy a rovatban nemcsak a hazai kulturális 
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életből vett témákkal, hanem egyre gyakrabban külföldi magyar kulturális 
egyesületektől, irodalmi, művészeti szakemberektől érkezett közérdekű 
közölnivalóval is jelentkezhetünk, növelve ezzel rovatunk kitekintő jellegét és 
színességét. 

Számos művészeti csoport vezetőitől érkező levél, amelyben együttesek 
számára táncleírást, kottát, magnószalagra rögzített zenei anyagot vagy 
tematikus irodalmi műsoij avaslatot kérnek, úgy mellékesen rendszerint arról 
is említést tesz, hogy a tagság nyelv- és irodalomismeretének fejlesztése 
érdekében mi mindent tesznek klubestjeiken, szereplésre való felkészüléseik 
közben. Igaz, hogy valamilyen együttesben külön nyelvtanfolyam 
szervezéséről még nem értesültünk (lehet, hogy ilyen is előfordul), de a 
nyelvmegőrző tevékenységnek ez a formája — úgy vélem — így is minden 
elismerést megérdemel. Örülnénk, ha ezek a mellékesen említett nyelvművelő 
tevékenységi formák a művészeti csoportokon belül mindenütt általánossá és 
tudatossá válnának. Szekcióüléseinken ennek lehetőségeiről és az ezzel 
kapcsolatos tennivalókról talán érdemes lenne egy kissé bővebben is szót 
ejtenünk. Ez is szemléleti kérdés! 

6. Saját itthoni kulturális eredményeink döbbentettek rá bennünket a 
magyar népművészet értékeiben rejlő hihetetlen erőre, amelynek 
magyarságtudatot tápláló tevékenységünk során eddig megközelítően sem 
biztosítottunk olyan szerepet, mint amilyet joggal megérdemelne. Ez a 
felismerés vezetett bennünket ahhoz az elhatározáshoz, hogy nem csupán 
kulturális munkabizottságunknak, hanem a III. Anyanyelvi Konferencia 
programjának is egyik kiemelkedő témája legyen a népművészet 
magyarországi reneszánszának gondosabb vizsgálata, hogy ebből a 
vizsgálódásból nyelvművelő és kultúramegőrző munkánkban is hasznosítható 
következtetésekre juthassunk. 

Ezt hivatott biztosítani Ortutay Gyula professzor elvi alapvetése a holnapi 
napon, és ehhez kapcsolódnak majd a kulturális résztémák előadói is: Békefi 
Antal, Debreczeni Tibor és Vass Lajos. Balassa Iván tájékoztatójából hallani 
fogják, hogy mit remélünk az általa szerkesztett „Néprajz mindenkinek" című 
tervezett kiadványsorozatunktól. A NYéK-ben már bevallottam, hogy — 
minden igyekezetünk ellenére — az első füzettel nem sikerült a konferencia 
idejére elkészülnünk. Örömmel jelentem, hogy némi kárpótlásról mégis 
sikerült gondoskodnunk: A Népi Iparművészeti Tanács (NIT) gondozásában 
most induló érdekes új kiadványsorozat első két számát úgy időzítették a kötet 
szerkesztői, hogy a konferencia résztvevőinek a kezébe adhassuk. Az egyik 
Kalocsa világhírű díszítőművészetéről szól; a másik az egyik legrégibb 
fazekas népművészünknek, Kántor Sándornak az életművét mutatja be. 
Hiszem, hogy átlapozásuk után a sorozat következő köteteinek a megküldését 
is mindannyian kérni fogják. 
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A népművészeti kiállításról és az időközben elkészült népművészeti 
diasorozatról már előzetesen is hírt adtunk. Remélem, mindkettő tetszeni fog. 
A kiállítás megtekintésével egy időben és annak színhelyén néhány 
népművésszel való személyes találkozás lehetőségét is sikerült 
megteremtenünk. Gondoljuk, hogy a személyes beszélgetés érdekes és 
tanulságos lehet. 

A néptáncoktatók nyári továbbképzésére az idén harmadik alkalommal 
teremtettünk lehetőséget, míg a csoportok találkozója, tapasztalatcseréje és az 
ezt követő gálaestje immár negyedik alkalommal szolgál majd bizonyítékul 
arra, hogy milyen haszonnal jár, ha egy művészeti ág szakvezetőivel tartósabb 
időn keresztül a legkiválóbb hazai táncpedagógusok, koreográfusok, 
folkloristák és zenei szakemberek behatóbban foglalkozhatnak, s megtanítják 
őket a szakma mesterfogásaira. A néptánc mindenesetre élő bizonyságul 
szolgál a többi művészeti ágban hasonló igények támasztásának és 
kielégítésének a fontosságára. 

Mi itthonról különösen a színjátszó és irodalmi körök vezetői, a művészeti 
műsorok szerkesztői, a vokális és hangszeres együttesek karnagyai számára 
nyújtandó hasonló segítségben látjuk az előrelépés legkézenfekvőbb módját. 
Kérdés, hogy az érdekeltek is így látják-e. Szeretnénk erre a kérdésre a 
szekcióüléseken megnyugtató választ kapni. 

7. A NYéK 27. számában — úgy gondoljuk — igen jól hasznosítható 
irodalomjegyzéket tettünk közzé. Ebben a „Szülőföldünk" rádióadás készülő 
honismereti sorozatához ajánlható szakirodalmat soroltuk fel, amely — úgy 
véljük — valamennyi kulturális klub, egyesület és hétvégi iskola művészeti 
tevékenységéhez jól használható. Külön is felhívjuk a konferencia 
résztvevőinek szíves figyelmét arra, hogy ki-ki máris igyekezzék a kínálatban 
saját környezete szükségleteit szem előtt tartva tallózni. 

Jelentős eredménynek könyvelhetjük el, hogy Debrecen óta most ismét 
nagyobb szabású eszközkiállítást rendezhettünk, és a szakirodalom beszerzési 
lehetőségét is meg tudtuk teremteni, s ezzel is megfelelő segítséget tudunk 
nyújtani otthoni munkájukhoz. 

8. Ez év novemberében ünnepeltük Ady Endre születésének centenáriumát. 
Úgy gondoltuk, indokolt és illendő, hogy az Anyanyelvi Konferencia 
programja keretében is méltó formában emlékezzünk meg a nagy magyar 
költőről és életművéről. 

Tisztelt Konferencia! 
Mi, a két munkabizottság vezetői úgy ítéljük meg — s ezzel a 

véleményünkkel az Előkészítő Bizottság is egyetértett —, hogy az előző 
Anyanyelvi Konferencia határozatai helyesen jelölték ki a két konferencia 
közti időben megoldandó feladatokat. Alig akad közöttük olyan, amelynek 
maradéktalan megvalósítása — gazdasági vagy egyéb nehézségek miatt — 
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elmaradt volna. A tennivalók nagy többségét nemcsak elvégeztük — mint az 
beszámolónkból talán kitűnt —, hanem jelentős mértékben túl is teljesítettük 
őket. Ezért természetesen nem várunk semmiféle elismerést, mert semmit sem 
oldottunk meg saját erőnkből. Minden vívmányunk összefogás eredménye: 
részben hazai intézmények, állami és társadalmi szervezetek, részben — 
örvendetesen egyre nagyobb mértékben — külföldön élő és közös ügyünkért 
lelkesen dolgozó munkatársaink, néha a mögöttük álló magyar egyesület vagy 
egyéb közösség közreműködésének, személyes segítségének köszönhető. 

Tanulva a szombathelyi konferencián tapasztalható túlzsúfoltság, az 
egymást keresztező előadások hátrányaiból, ez alkalommal igyekeztünk 
programunkat kissé levegősebben megtervezni. Reméljük, így elegendő idő áll 
majd rendelkezésünkre, hogy kitűzött tématervünket feldolgozzuk, feltéve, 
hogy vitáink jól szervezettek lesznek, vitázóink pedig célratörően, a lényegre 
szorítkozva mondják el az egyes témákkal kapcsolatos véleményüket. 

Ilyen körülmények mellett hisszük, hogy konferenciánk ismét eléri célját, 
és jelentős lépéssel haladhatunk előre a közösen kijelölt úton: a magyar 
anyanyelvi és kultúrateijesztő mozgalom egyre nagyobb, egyre szélesebb 
hatóköréért. 

Zárónyilatkozat 

Az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége — figyelembe véve a II. 
Anyanyelvi Konferencia javaslatát — 1977 augusztusában összehívta a III. 
Anyanyelvi Konferenciát. Helyesléssel vették tudomásul a konferencia 
résztvevői, hogy a konferencia megrendezésére az Ady-jubileum évében került 
sor. 

A konferencia résztvevői tisztelettel emlékeznek meg az anyanyelvi 
mozgalomnak az elmúlt években elhunyt nagy egyéniségeiről: Bárczi Géza 
akadémikusról, az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének elnökéről, 
Böszörményi István ny. püspökről és Lötz János egyetemi tanárról, a 
Védnökség tagjairól. Javasolják a Védnökségnek, hogy emlékérem 
alapításával fejezze ki elismerését Bárczi Gézának az anyanyelvi 
mozgalomban kifejtett kiemelkedő tevékenységéért. 

Örömmel állapították meg a konferencia résztvevői, hogy az anyanyelvi 
mozgalom az elmúlt négy év alatt tovább erősödött, külföldi bázisai 
kiszélesedtek, tevékenysége sokrétűbbé vált; a mozgalom törekvéseit mind a 
magyarországi közvélemény, mind a külföldön élő magyarság nagy része 
helyesli; s a konferencia tanácskozásainak mind a magyarországi napisajtó, 
mind a magyar rádió és televízió nagy figyelmet szentelt. 
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