
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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„kicédulázását". A javaslatokat listákba vesszük, megpróbáljuk rendszerezni 
őket, a legfontosabbakat kiválogatjuk közülük. 

A Zárónyilatkozatban kifejezésre kívántuk juttatni azt a gondolatot, hogy 
az anyanyelvi mozgalom legfontosabb célja továbbra is lényegében 
változatlan. S ez a cél: a nyugat-európai és a tengerentúli országokban élő 
magyarok körében a magyar nyelv és kultúra ápolása, annak megőrzése, 
ennek a munkának a segítése. Ennek a célnak a megvalósításához vezető utak 
természetesen már az első konferencia óta is változtak, módosultak, s 
valószínű, sőt egészen biztos, hogy a jövőben is változni fognak, új feladatok 
jelentkeznek. Éppen ezért kifejezésre kívántuk juttatni azt is: ahhoz, hogy az 
anyanyelvi mozgalom hatékonysága tovább növekedjék, a mozgalomnak — az 
eddigiekhez hasonlóan — nyitottnak kell lennie az eredeti célok jobb 
megvalósítását szolgáló újabb feladatok irányában, de az eredeti célt nem 
tévesztve szem elől. 

A Zárónyilatkozatba felvett ajánlásokat tartalmi szempontból nem kívánom 
ismertetni, mindenki elolvashatta őket. Egyetlen megjegyzést szeretnék még 
csak tenni. A terv összeállítóiként úgy láttuk, hogy eddig 
Zárónyilatkozatainknak volt némi kis fogyatékossága, volt bennük egyfajta kis 
aránytévesztés. Tudniillik általában az volt a kicsengésük, hogy a konferencia 
meghatározza a feladatokat, azokat a Védnökség figyelmébe ajánlja, és 
mintha a végrehajtás tulajdonképpen már csak a Védnökségnek a dolga, a 
Védnökségnek a gondja volna. Ebben a Zárónyilatkozatban igyekeztünk az 
eddigieknél jobban kifejezni azt is, hogy a közösen elfogadott feladatok, célok 
megvalósításáért közösen, mindnyájan, akik itt vagyunk, felelősek vagyunk, 
legföljebb a megoldandó feladatok arányaiban, nagyságában lehet közöttünk 
eltérés, abban, hogy ki-ki menynyit végez el a maga lehetősége, a maga 
képességei szerint. 

A konferencia a Zárónyilatkozatot az alábbi szövegezésben egyhangúlag 
elfogadta. 

Zárónyilatkozat 

Az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége — a III. Anyanyelvi Konferencia 
javaslatának megfelelően — 1981 augusztusában összehívta a IV. Anyanyelvi 
Konferenciát. A konferencia méltó módon emlékezett meg Bartók Béláról, a 
világszerte ismert nagy magyar zenetudósról és zeneszerzőről születésének 
százéves évfordulója alkalmából. 

Helyesléssel vették tudomásul a konferencia résztvevői, hogy a Védnökség 
— elfogadva a III. Anyanyelvi Konferencia javaslatát — emlékérmet alapított 
Bárczi Gézának, a Védnökség első elnökének tiszteletére az anyanyelvi 
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