
Határozatot hozott a védnökség arról is, hogy könyvkiadóktól 
adománykönyveket kér, és azokat ajándékként eljuttatja a Magyarországgal 
szomszédos országok magyar tanárainak, hogy ők a tényeknek megfelelő 
dokumentumokat, forrásanyagokat használhassanak oktatói munkájukhoz 
addig is, amíg az ottani új tankönyvek elkészülnek. 

Tudományos felmérés, diákcsere — A Magyarországgal szomszédos 
országok kisebbségi magyarságának demográfiai, művelődési és egyéb adatai 
legalább hozzávetőlegesen ismertek. A nyugati országokban élő magyarság 
különböző csoportjairól kevés felmérés készült eddig, jelenlegi adataik jórészt 
ismeretlenek. Ezért az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége elhatározta, hogy 
tudományos felmérést készítettet a nyugati országokban élő magyarság 
körében a magyar nyelv és kultúra oktatásának jelenlegi adatairól, 
adottságairól, helyzetéről, szükségleteiről és terveiről. 

Egyre szélesebb körű tapasztalat az, hogy magyar családok szívesen látnak 
vendégül egy-egy 14-16 éves, másik országban élő magyar tanulót egy iskolai 
évre vagy félévre. Ez idő alatt a vendég tanuló a vendéglátó család országának 
iskolájába jár, annak kultúrájával ismerkedik, szükségszerűen meglévő 
nyelvtudását fejleszti. Az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége vállalta, hogy 
időnként közreadja a vendéglátást vállaló családok és vendéglátást kérő 
tanulók nevét és címét, hogy ők egymással közvetlen kapcsolatot 
létesíthessenek. A jelentkezők írjanak a következő címre: ANYANYELVI 
KONFERENCIA, 1905 Budapest, POB. 292. Hungary. 

Pomogáts Béla 

Magyar-magyar párbeszéd az Anyanyelvi Konferencia 
Védnökségének ülése után 

A „magyar-magyar" párbeszéd, azaz a hazai és a határokon túl 
kisebbségben vagy szórványban élő magyarságnak az az együttműködést 
teremtő dialógusa, amelyet a nemzeti szolidaritás és a kölcsönös 
felelősségvállalás eszméi irányítanak, valamikor a tiltott dolgok közé 
tartozott. Később különféle, talán nem is mindig őszinte szándéktól vezérelt 
programok tárgya volt, és most talán természetessé válik, mint amikor két 
rokon, két barát, két ismerős találkozik. Legalábbis ezt a természetességet 
fejezte ki az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének nemrég lezajlott 
budapesti összejövetele, amely arra vállalkozott, hogy megújítsa az anyanyelvi 
mozgalom küldetését és munkáját. 
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Ez a mozgalom ugyanis kezdetben a hazai és az emigrációban élő 
magyarság dialógusát volt hivatva szolgálni, s valóban nagy eredményeket 
hozott akkor, midőn lehetővé tette, hogy a nyugati világban élő magyar írók, 
tudósok, művészek itthon jelen legyenek, megszólaljanak és közszereplést 
vállaljanak. 

Nem tudom, vajon az anyanyelvi mozgalom és az általa rendezett 
konferenciák nélkül ez a jelenlét és szerepvállalás miként, és főleg mikor 
következett volna el. Hiszen a korábbi magyar kormányok úgynevezett 
„emigrációs politikát" folytattak, azaz megpróbálták leszerelni és megosztani 
a politikai emigrációt, az emigráció szervezetei pedig elhatárolták magukat 
minden magyarországi kapcsolattól, s több ilyen szervezet még azt sem vette 
jónéven, hogy tagjai magánügyben látogatást tegyenek szülőföldjükön. 

* 

Az anyanyelvi mozgalom ilyen módon egy — szeretném hangsúlyozni — 
tisztességes és eredményes kompromisszum műve volt. A hazai tudományos, 
egyetemi és művészeti értelmiség néhány tagja, a kezdeményezők és vezetők 
között olyanok, mint Kodály Zoltán, Keresztury Dezső, Illyés Gyula, Bárczi 
Géza és Lőrincze Lajos felismerték annak fontosságát, hogy a nyugati világba 
kényszerített magyarságot, amennyire lehet, be kell vonni a hazai szellemi 
életbe, s a kormányzabi hatalom, ha mederben kívánta és tudta is tartani ezt a 
folyamatot, nem akadályozta meg. Azt már Borbándi Gyula kitűnő 
emigrációtörténete is megállapította, hogy az anyanyelvi mozgalom 
gondolatának magyarországi képviselői, azért kaptak lehetőséget, hogy a 
magyar nyelv külföldi sorsa és a magyar irodalom egyetemessége érdekében 
munkálkodhassanak, mert feltehetőleg nyilvánvalóvá tudták tenni az ebből 
folyó politikai hasznot is." „A hatalom megbízottai — fejtegeti Borbándi 
Gyula — sohasem tagadták, hogy nekik a politikai érdekek legalább olyan 
fontosak, ha nem fontosabbak, mint a művelődésiek." 

A kompromisszum azért lehetett tisztességes, mert a hazai értelmiségiek 
nem mondtak le azokról az alapvető értékekről: a magyar kultúra egységének 
eszméjéről és a nyugati világban született magyar szellemi értékek 
integrálásáról, amelyeket az anyanyelvi mozgalomban akartak képviselni. A 
hatalom pedig rábólintott erre, minthogy a kialakuló folyamattól: a nyugati 
magyar értelmiség hazai jelenlététől és szerepvállalásától politikai hasznot 
remélt. Nekem határozott meggyőződésem, hogy a nemzeti szolidaritás és az 
egyetemes magyar kultúra jóval többet „profitált" az anyanyelvi mozgalomtól, 
mint a politika. Még akkor is, ha ennek az egyetemes magyar szolidaritásnak 
és kulturális integrációnak a képviselői időnként lavírozni kényszerültek a 
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politika által meghatározott helyzetben és az alkalmi, nem is mindig ügyes 
manipulációk között. 

* 

Az anyanyelvi mozgalom kétségtelenül kompromisszumok terméke volt, s 
mint ilyen, egyáltalában nem eredménytelen, nem is tisztességtelen. 
Örvendeni kellene, ha a magyar értelmiség, amelynek nem egy szószólója 
most oly melldöngető retorikával ítéli el a diktatúra köznapi politikáját, csakis 
ehhez hasonló kompromisszumokat kötött volna. Mert hát, ismeijük be, más 
kompromisszumok tétje nem a nemzeti kultúra egységének helyreállítása volt, 
hanem a tanácsi villalakás, a nyugati kiküldetés. 

Éppen ezért éreztem méltánytalannak a védnökségi ülésen is elhangzott 
javaslatot, amely szerint a múlttal szemben szükséges elhatárolódás jegyében 
az Anyanyelvi Konferencia nevét meg kellene változtatni, hogy ezzel is 
kifejezésre jusson: az anyanyelvi mozgalom nem vállalja azt a szerepét, 
amelyet számára a korábbi diktatórikus hatalom kijelölt. Mintha az 
Anyanyelvi Konferencia valamiképpen a hatalmi gépezet ideológiai és 
politikai struktúrájának, része lett volna, s most meg kellene tagadnia 
önmagát. A konferencia természetesen része volt annak a magyar 
társadalomnak és szellemi életnek, amely az elmúlt évtizedekben létrejött: 
annak ilyen-amolyan módon része volt minden, még az ellenzéki vagy 
félellenzéki tevékenység is. De nem épült be a hatalmi szerkezetbe, nem 
képviselt hatalmi manipulációs tevékenységet, ellenkezőleg, képviselői 
időnként éles vitákat folytattak a hatalom embereivel. Egyébként személy 
szerint ugyanazokkal, akiket most, a védnökségi ülés alkalmával, mint az új 
kormányzat „emigrációs" politikájának vezető szakértőit volt szerencséjük 
viszontlátniuk. Arra, hogy az Anyanyelvi Konferencia, mint mozgalom és 
mint értelmiségi kezdeményezés, meg tudta őrizni magát attól, a „kézi 
vezérlésnek" becézett irányítástól, amely máskülönben általánosan 
érvényesült, egyszerűen az előbb említett kompromisszum adott alapot. 

A mozgalom nevének átalakítására tett javaslatok, melyeket a védnökségi 
ülés végül is nagy többséggel elvetett, arra is utalnak, hogy a nyugati 
magyarság néhány képviselője, szeretném hangsúlyozni, hogy nem a 
javaslattevőkre gondolok, időnként erkölcsbíróként kíván fellépni a hazai 
értelmiséggel szemben. Az „emigráció" valóban önzetlenül szolgálta azokat a 
politikai és kulturális értékeket, például az 1956-os forradalom eszmei 
örökségét, amelyeket Magyarországon könyörtelen tiltás sújtott, s hadd 
emlékeztessek arra, hogy ezt a szerepet én nem most, hanem még a 
„pártállami" korszakban méltányoltam. Azt azonban naivság volna 
feltételezni, hogy a hazánkban végbemenő történelmi átalakulás az emigráció 
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műve volt. Magyarország sorsának alakulását ugyanis, a világpolitikában 
bekövetkezett szerencsés fejlemények és a magyar nép mindinkább fokozódó 
elégedetlensége mellett, azoknak az irodalomban, a tudományban és a 
sajtóban tevékenykedő értelmiségieknek a szívós munkája befolyásolta, akik 
vállalva a magyar nép sorsát, itthon töltöttek be kisebb-nagyobb szerepet a 
diktatórikus rendszer ellen viselt küzdelemben. Úgy gondolom, egyszer ezt is 
ki kell mondani. 

Az anyanyelvi mozgalom korábban nagyrészt az „emigrációs" 
magyarsággal kialakított dialógus intézménye volt, most — mint a 
védnökségi ülés is rögzítette — ebben a tekintetben is radikális átalakulás 
várható. Az „emigráció" ugyanis lényegében megszűnt, ma már senkinek 
sincs oka arra, hogy politikai emigránsként éljen külföldön, a nyugati 
világban élő magyarok itthon is gyakorolhatják jogaikat, s részt vehetnek a 
gazdasági, politikai és kulturális életben. (Habár, azt sérelmezte valaki a 
védnökségi ülés résztvevői közül, hogy a nyugaton élő magyaroknak, ahelyett, 
hogy önműködően visszakapnák elveszített magyar állampolgárságukat, a 
konzulátusokon mindenféle bürokratikus procedúrával járó kérvényeket kell 
jogaik helyreállítása végett benyújtaniuk.) 

A nyugati magyarsággal kialakított kapcsolatokat természetesen tovább kell 
ápolni, a körükben vagy részvételükkel végzett anyanyelvi és kulturális 
programokat tovább kell építeni, az anyanyelvi mozgalomnak mindazonáltal 
mostantól kezdve elsősorban a szomszédos országokban kisebbségi sorban élő 
magyarsághoz kell fordulnia. Ez a kisebbségi magyarság ugyanis a maga 
nemzeti kultúrájának és identitásának védelmében, a korábbi évtizedekben 
elveszített intézményeinek helyreállítása céljából maga is várja az egyetemes 
magyarság elkötelezett, esetleg áldozathozatalra is kész támogatását. 

A mozgalom tevékenységében bekövetkező „fordulatot" rögzíti a 
védnökségi ülésen közreadott nyilatkozat is: „A megváltozott közép- és kelet-
európai helyzet lehetővé és szükségessé teszi, hogy az anyanyelvi mozgalom 
eddig végzett munkája mellett a jövőben fokozottabban és határozottabban 
támogassa a szomszédos országokban kisebbségi helyzetben élő magyarság 
anyanyelvi kultúrájának és nemzeti tudatának megtartását és fejlesztését. 
Ezeket a nemzeti feladatokat elsősorban pedagógiai és kulturális, valamint 
tájékoztatási és érdekvédelmi tevékenysége által végzi el. Ebben a 
munkájában nagymértékben támaszkodik a Magyarországon és bárhol másutt 
élő magyarságra, és kéri ennek még szélesebb körű és hatékonyabb 
közreműködését." Ennek az elkötelezettségnek a következményeként pedig a 
következőket rögzíti a nyilatkozat: 

„Az egyetemes magyarság iránt érzett felelőssége és szolidaritása alapján 
az Anyanyelvi Konferencia kész támogatni és segíteni a kolozsvári Bolyai 
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Tudományegyetem helyreállítását és a komáromi magyar főiskola 
megalapítását. Felhívással fordul a világ magyarságához, hogy nyújtson 
gyakorlati segítséget e két létfontosságú magyar intézmény létrejöttéhez. 

* 

Az Anyanyelvi Konferencia pártoktól független, autonóm nemzetközi 
magyar mozgalomként kíván szerepet vállalni az egyetemes magyarság 
nemzeti stratégiájának kialakításában, s mint ilyen együttműködésre törekszik 
az új magyar kormányzattal, s minden olyan társadalmi, egyházi és kulturális 
szervezettel, amely hasonló célokat követ. Éppen ezért okozott bizonyos 
elégedetlenséget az, hogy egyelőre még nem érzékelhetők eme összmagyar 
stratégia intézményi felépítésének a körvonalai. A kormányon belül több 
főhatóság is foglalkozik a határokon túl élő magyarság ügyeivel, az 
országgyűlésben pedig nem létesült olyan bizottság, amely ennek az 
összmagyar stratégiának a kidolgozását szolgálná. Zavart okoz, hogy más-más 
főhatóság hatáskörébe tartoznak a kisebbségi sorban élő és a nyugati 
magyarság ügyei, s egyáltalán az ezen a területen felállított kormányzati 
struktúrát nem valami rendszerelméleti megfontolás, hanem egyszerűen a 
koalíciós egyezkedés taktikája szabta meg. Ez a taktikai érdek természetesen 
nem kedvezett annak sem, hogy az irányításban a szakértelem jusson 
primátushoz. 

A konferencia védnökségi ülésének légkörét mégsem az apróbb zavarok, 
hanem a közös munka elvégzésének szándéka és a mozgalom jövőjébe vetett 
bizalom határozta meg. Ezt a cselekvőkészséget és önbizalmat erősítette meg 
a már idézett nyilatkozat is: „A védnökség megerősíti azt, hogy az anyanyelvi 
konferenciának az egyetemes magyarság összefogását, kulturális 
együttműködését és magyar nemzeti tudatának ápolását kell szolgálnia." 
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