
Tanácskozott az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége 

Az 1989 augusztusában Kecskeméten megrendezett VI. Anyanyelvi 
Konferencia tanácskozásainak központi témája a „Hogyan tovább?" kérdése 
volt. 

A konferencia résztvevői teljes mértékben egyetértettek abban a — 
lényegében inkább elvi jelentőségű — kérdésben, hogy az anyanyelvi 
mozgalomnak meg kell újulnia tartalmi és szervezeti vonatkozásban egyaránt. 
Ezt a Magyarországon lefolyt politikai-társadalmi változások lehetővé, a 
szomszédos országokban — elsősorban Csehszlovákiában és a Szovjetunióban 
— megindult változások pedig elodázhatatlanul szükségessé teszik. 

A megújulás gyakorlati megvalósítását, főképpen bizonyos szervezeti 
kérdésekben, mindenekelőtt a Magyarok Világszövetségével való kapcsolatot 
illetően azonban már igen jelentős véleménykülönbség alakult ki a 
megbeszélések-viták során. 

Abban viszont ismét egyetértettek a konferencia résztvevői, hogy ezekben a 
fölmerült, a mozgalom jövőjét is jelentős mértékben meghatározó kérdésekben 
csak kellő előkészítés és a felmerült érvek-ellenérvek alapos mérlegelése után 
lehet és szabad dönteni. Ennek megfelelően a változások iránti szándékát és 
igényét a konferencia egy „Szándéknyilatkozat"-ban rögzítette (ez 
folyóiratunk 76. számának 42. lapján olvasható), és kiküldött egyúttal a 
tanácskozásokon részt vevők közül egy nemzetközi bizottságot — az ún. 
„Húszas Bizottság"-ot, amely később a „25-ös Bizottság" nevet kapta — azzal 
a feladattal, hogy készítsen javaslatot a mozgalom tartalmi és szervezeti 
megújítására, és ezt a javaslatot 1990 közepéig terjessze a konferencia 
védnöksége elé. 

Ez a javaslat elkészült, és 1990. augusztus l-jén Budapesten megtartott 
ülésén az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége megvitatta. 

Anyanyelvi konferenciák rendezésére általában négyévenként kerül sor. A 
kialakult gyakorlat szerint két konferencia közötti időszakban a védnökség 
egy vagy két alkalommal szokott ülést tartani. Az 1990 augusztusában 
megtartott védnökségi ülés tehát tulajdonképpen egy megszokott eseménye 
lett volna az anyanyelvi mozgalomnak. A mozgalom történetében azonban 
kiemelkedő jelentőségű eseménnyé emelte ezt a védnökségi ülést az új magyar 
kormányzat kitüntető érdeklődése az anyanyelvi mozgalom iránt. 

Az ülés megnyitásán részt vett ugyanis Göncz Árpád, a Magyar 
Köztársaság — akkor még ideiglenes — elnöke. 

Az ülés elején elhangzott beszédében, majd a konferencia résztvevőivel 
folytatott — majdnem egyórás — kötetlen beszélgetés során Göncz Árpád 
elismeréssel szólt az anyanyelvi mozgalom eddigi munkájáról, beszélt a 
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mozgalomra a jövőben váró feladatokról, hangsúlyozta, hogy a mozgalom 
keretében mindig jelen kell lennie az értékőrző és az értékmegújító 
tevékenységnek. 

Jeszenszky Géza külügyminiszter fogadást adott a védnökség tagjai részére, 
és üdvözlő beszédében szintén elismeréssel szólt a mozgalom eddigi 
munkájáról, és támogatást ígért további tevékenységéhez is. 

Meglátogatta a tanácskozást Kiss Gyula tárcanélküli miniszter, a 
kormánynak a szórványmagyarság ügyeivel foglalkozó tagja is. 

Göncz Árpád 

Gondolatok az Anyanynelvi mozgalomról 

Megmondom őszintén, nem készültem ünnepi beszédre. Nagy örömmel 
jöttem ide maguk közé, de nem azért, hogy szónokoljak, hanem inkább azért, 
hogy beszélgessünk, hogy én is elmondhassam néhány gondolatomat az 
anyanyelvi konferenciáról. 

Talán 6-8 évvel ezelőtt voltam jelen először az anyanyelvi konferencia 
egyik tanácskozásán. Nagy élmény volt számomra. Én abban a tudatban 
mentem el erre a tanácskozásra, hogy — amerikai utamon szerzett 
tapasztalataim szerint — Nyugaton bizonyos ellenérzések is vannak az 
Anyanyelvi Konferencia iránt. Én nem értettem egyet ezekkel a nézetekkel, az 
volt ugyanis a benyomásom, hogy az Anyanyelvi Konferencia munkája 
mindig is a magyar nyelv, a magyar nemzeti identitás megőrzését szolgálta. 
Ismétlem, nem értettem egyet ezekkel a nézetekkel, annak ellenére, hogy meg 
tudtam érteni azokat a gyanakvásokat, azt az óvatos közelítést — 
mondhatnám talán azt is: hátsó gondolatokat — amit az Egyesült Államokban 
is tapasztaltam az Anyanyelvi Konferencia iránt. Úgy gondolom: ez a mostani 
az első olyan tanácskozás az anyanyelvi mozgalom keretében, amelyen 
semmiféle ilyen érzéssel nem kell megküzdenünk. 

Magyarországon az utóbbi egy esztendőben — távolabbról szemlélve 
szédületesen gyors, közelebbről nézve számunkra még mindig lassú — 
átalakulás ment végbe. Ez az átalakulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik 
napról a másikra minden megváltozott, ez egy folyamat, mégpedig minden 
bizonnyal hosszú folyamat, amihez csak nagy türelemmel és megértéssel lehet 
közelíteni. Ennek az átalakulásnak azonban mindenképpen egyszerre kell 
értékmegőrzőnek és értékmegújítónak lennie. 

Ebbe a folyamatba kell beilleszteni az anyanyelvi konferenciát is, a 
konferencia alapeszméjét azonban feltétlenül meg kell őrizni. Én 
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