
Szilágyi Ferenc 

Nyelvében élő nemzet 
A VII. Anyanyelvi Konferencia Esztergomban 

Ha csak annyit mondunk, hogy az idei a hetedik volt a sorban az 1970-i 
első Anyanyelvi Konferencia után, nem vagyunk egészen hitelesek. Igaz, hogy 
a Konferencia nevének megőrzésével is igyekezett nyomatékosítani a 
folyamatosságot (noha merültek fel javaslatok új elnevezésre is), azt is 
hangsúlyozni akarván ezzel, hogy a rendszerváltozás közepette sincs szükség 
a mozgalmon belül nagyobb változtatásokra, hiszen megalakulása óta 
szolgálja a határon túli magyarság anyanyelve megőrzésének ügyet. S 
mindezek ellenére mégis más volt ez a VII. Konferencia az ősi magyar 
koronázó városban, államalapító István királyunk szülővárosában, a „bölcs és 
nagy", ősi Duna partján, amelyet a sebes vizű Garam is szalad bele a 
Felvidékről s hömpölyög alá vele a Bácska, a Bánát s Erdély felé, hogy az Olt 
vizét is magába fogadva fusson be a tengerbe: a távoli földrészeket, a 
földkerekséget átölelő Óceánba. 

Az Anyanyelvi Konferenciára a Magyarok III. Világkongresszusa 
keretében került sor, ahová most már valóságos lélekszámukat megközelítő 
arányban jöttek eljöhettek el — a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, a Vajdaság s 
az Őrvidék magyarjai a nyugati szórványmagyarság képviselői mellett. S ez 
volt az örvendetes fordulata, többlete, újdonsága, az idei VII. Anyanyelvi 
Konferenciának, s ez mindvégig meghatározója is lett az egész együttlétnek. 
Végre szabadon — korlátozás és önkorlátozás nélkül — lehetett szólni a 
kisebbség minden gondjáról-bajáról, óvatoskodás és hamis szemérmeteskedés, 
szépítgetések nélkül. 

Az új szabadság jegyében mehetett el ki-ki a ferences templom ökumenikus 
istentiszteletére, ahol négy felekezet lelkésze adott hálát együttlétünkért s 
áldotta meg együttlétünket: a ferences atya rendje úttörő szerepéről szólt a 
magyar nyelvű biblia-fordítások s a magyar szépirodalom megteremtésében; a 
református lelkész a Károli-biblia súlyos eredeti, 1590-i kiadásából olvasta az 
irodalmi nyelvünk alapjává lett veretes szépségű szavakat, az evangélikus 
lelkész családi emlékeket idézett: micsoda lélekemelő öröm volt, mikor hosszú 
külföldi tartózkodás után kisgyermeke az édesapa szóval fogadta, az édes 
anyanyelven. Legmegrázóbban talán mégis Ortutay Elemér, az ősz kárpátaljai 
görög katolikus püspök szavai hatottak, aki a megalázottak és 
megszomorítottak, a próbákat állottak üzenetét hozta, azokét, akiket az 
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üldöztetések, börtönök, megpróbáltatások közepette ez a közösségbe, 
magyarságba kapcsoló nyelv tarlott meg, őrzött meg a bibliai igék erejével. 

Az ősi város sok ostromot kiállt falai — a Duna fölött, hátterében a szinte 
jelképesnek tekinthető kettéroppantott, felépítetlen, felépítésre váró híddal — 
méltó keretet adott a tanácskozásnak. Hiszen a magyar írásbeliségnek is egyik 
bölcsőhelye Esztergom. A Vármúzeumban — a Konferenciának otthont adó 
Tanárképző Főiskola s a Bazilika szomszédságában — a XIII. századi latin 
nyelvű oklevélben aláhúzott szó: korchoje (= korcsolya) jelzi, hogy a latinul 
író szerzetes nem tudván a jégen sikálkozó gyerekek csizmájára szerelt csont 
csuszka nevét, beírta anyanyelvén. Lefelé jövet pedig Faragó József kolozsvári 
akadémikus, a kitűnő néprajzkutató beszéli el, hogy megtalálta nemrég (az 
Élet és Irodalomban meg is írta) a „Nyelvében él a nemzet" szállóige forrását: 
az erdélyi Kőváiy László vetette papírra Székelyhonról című munkájában, 
1842-ben, már Széchenyi előtt (aki nem is pontosan így használta e mondást). 
A zágrábi egyetemi tanár a dalmáciai levéltárakban szunnyadó magyar 
nyelvkincsekről beszél. 

De hát nemcsak a közvetlen szomszédságból vannak itt: egy 
fiatalasszonyka az észtországi Munkácsy Mihály Magyar Kulturális Egy esület 
titkára, barátnője pedig Litvániából jött el. Az észtországi magyar művelődési 
egyesületről már hallottam, de nem értettem, miért éppen nagy festőnkről 
nevezték el. Most megoldódott a titok: bájos kis honfitársnőnktől származik, 
aki Kárpátaljáról, Munkácsról, a nagy festőművész szülőhelyéről került az 
üldöztetések, kellemetlenkedések elől a melegszívű, megértő nyelvrokonok 
közé. Nem az egyetlen, aki ezt az utat megtette: az Egyesületnek 241 tagja 
van. De jött egy magyar család Kazahsztánból is: ők is kárpátaljaiak, de nem 
kitelepítéssel kerültek oda (voltak olyanok is): a főagronómus apát hivatása 
szólította Közép-Ázsiába. Fia, a most érettségizett Leskó Zoli, már ott 
született Alma-Atában, de gyönyörűen beszél és szaval magyarul. A 
konferencia hallgatósága előtt elmondta a tengeren túl élő Wass Albert 
Üzenet haza című költeményét: 

...A föld marad, 
a föld marad 
a kő marad, a kő marad... 
vigyázzatok és imádkozzatok: 
megmaradnak az igazak és a jók: 
erdők, tavak, tavak és emberek... 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vet, úgy arat... 
a kő marad, a kő marad... 
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Elmondta azt is, édesapjával együtt, hogy a kazahok rokonaiknak tartanak 
bennünket, sőt olyat is emlegetnek, hogy ők a mi ősapáink — aminek török 
eredetük folytán van is némi alapja (vannak madzsar nevű nemzetségek is 
köztük). Ehhez Bartók Béla, nagy zeneköltőnk fia fűzött egy történetet: 
Kazahsztánban járva egy mecsetet szerettek volna megnézni, de orosz 
tudásukkal hiába próbálkoztak az őrnél, míg ki nem derült, hogy magyarok: 
akkor varázsütésre feltárult előttük az idegenek számára bezárt szentély. 

Az első nap bevezető előadását a pozsonyi Dobos László író, a szlovák 
nemzetgyűlés tagja tartotta A magyar nemzettudat az ezredfordulón címmel. 
A komáromi születésű Jókai híres regénye címét idézte, az És mégis mozog a 
föld-et: megmozdult a föld, megmozdult az idő; a magyarság útban van a 
nyelvi, szellemi hazatalálás, a nyelvi, a szellemi egység felé. Magyarország is 
útban van a maga belső törvényeinek megtalálása felé; 1526-tól 1991-ig 
jóformán nem beszélhettünk önálló Magyarországról, alig volt történelmi 
sikerélményünk, de a legmélyebbről is volt fölemelkedés, volt mindig 
újrakezdés. 

Szólt az elmúlt 45 év lelki elnyomorodásáról, a képmutatásról, a 
behódolásról, az önfeladásról, milliók érzelmének megsarcolásáról, ami még 
jobban érezhető volt a határokon túli magyarságban: alattvalói szellem 
fejlődött ki. A hosszú megaláztatásban voltak sokan, akik elvesztették 
tartásukat, de voltak, akik megkeményedtek. A századforduló eszménye a 
független ember: a vallását, hitét, nézeteit szabadon választó magyarság, a 
határokon szabadon átjáró autonóm polgár. 

A letért, a fennmaradásért, a túlélésért folytatott harcon piros fonalként 
húzódik végig az anyanyelv: a nemzeti leltárban legnagyobb kincsünk. A 
nyelvi erőszak ma sok helyen brutálisan, 19. századi hevülettel támad, pedig 
az anyanyelv a világ maga, a világhoz vezető út: egyenlő vállalt 
önmagunkkal; ne legyen senki árulója vállalt önmagának. 

Voltak ezrével, tízezrével, akiket pusztán magyarságukért elűztek 
otthonaikból, száműztek, elpusztítottak: akikért nem szólt a harang. Elég volt 
a bűnhődésből, a vádbeszédekből; nekünk most a jövőt kell legyőznünk: 
megérdemelt győzelmeinkért szóljon a harang! 

A felrázó erejű előadáshoz Nagy Károly New Brunswick-i egyetemi tanár 
kiegészítő előadása csatlakozott a nacionalizmusról, a sovinizmusról, a 
nemzeti öntudatról, szinte szótári pontosságú értelmezésekkel; a Magyar 
Értelmező Szótár 1972-ben a nacionalizmus szónak még két értelmezését, 
jelentését adta meg: egyrészt káros „burzsoá" nacionalizmusról szólt, másrészt 
a függetlenségre törő népek „haladó" nacionalizmusáról; ezzel szemben a 
Webster's 1988-i kiadása ennyit mond a címszóról: „hűség, ragaszkodás a 
nemzethez, a nemzeti érdekekhez, a nemzeti egységhez és függetlenséghez". 
Ma már a diktátorpártok ellenőrzése nélkül alakíthatjuk ki külpolitikánkat: a 
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magyar szigetek tudnak, tudhatnak egymásról, megkezdhettük érdekeink 
intézményes összehangolását. Az előadó is figyelmeztetett arra, hogy a 
nemzeti hovatartozás a szuverén polgár szabad választásán alapul, s óvott az 
egyoldalú Nyugat-imádattól, intett a saját viselkedésformák kialakításának 
fontosságára. A fölemelkedéshez, biztatásul, Németh László 1956-os szavait 
idézte: „Ez a néhány nap mutatta meg, hogy a magyarság mekkorát 
emelkedett". Bibó Istvántól pedig azt idézte, milyen csodákra tesz képessé „a 
hazugság köréből való kitörés". 

A másik társelőadó, Pomogáts Béla azt jelölte meg a századvég nagy 
feladatául, hogy Magyarország visszataláljon arra az útra, amelyet Szent 
István nyitott meg, s amelyről a keleti támadások letérítették. E munkánkban 
pedig a babitsi „magyar józanság", „magyar okosság" lehet vezérlő csillagunk 
(az Esztergomban alkotó költő 1939-ben, a Ki a magyar? kérdését 
boncolgatva írt erről). 

Ezután következtek az Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról, a 
Vajdaságból s a nyugat-európai és a tengeren túli országokból összesereglettek 
hozzászólásai, s ezek a következő, napra is áthúzódtak, de akkor már a 
magyar közösségek és intézmények együttműködésének lehetőségeiről, 
formáiról és feladatairól folytatódtak az előadások és a viták, a harmadik 
napon pedig hat munkacsoportban folyt a közös töprengés az irodalom, a 
sajtó, a könyvkiadás, a kulturális és egyesületi tevékenységről, a nyelvoktatás 
s az iskola ügyeiről, a hungarológiai műhelyekről, valamint a kisebbségi 
jogvédelemről: az anyanyelvhasználatról mint emberi jogról. 

A hozzászólásokat az a „magyar okosság", „magyar józanság" jellemezte, 
amelyre Babits nyomán Pomogáts Béla figyelmeztetett, ha a sérelmek 
fájdalmaitól olykor élesebbre sikerültek is a mondatok. 

A legforróbb helyről, a Délvidékről érkezett Ágoston Mihály furcsa 
paradoxonként mondta, hogy a magyar nyelv nincs veszélyben: a magyarság 
van veszélyben; ami persze egyet jelent: mert ha két magyar gyerek a 
Vajdaságban összetalálkozik egymással, már szerbül beszélnek. Szólt a szavak 
— sajnos nálunk sem ismeretlen „perverz orgiájáról", amelyben a szemben 
álló felek kölcsönösen lefasisztázzák egymást, nemzeti s nyelvi hegemóniára 
törve. 

A New Yersey-i Öregdiák Szövetség 30 éve alakult Bessenyei György 
Körének képviselője elmondta, hogy ők az egész magyarságban 
gondolkoznak: Szabófalvától San Franciscóig. Most érkezett Erdélyből: 
Sepsiszentgyörgyön az üzletekben nincs magyar felirat, s a Mikó Kollégiumot 
is veszély fenyegeti. 

Az a cél, amelyet a Konferencia maga elé tűzött, hogy a nyugati 
magyarságot is egyre tevékenyebben vonja be a trianoni utódállamok 
magyarságának gondjaiba, láthatólag magától is megvalósulóban van. 
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Beke György, az Erdélyből áttelepült jeles közíró íróhoz méltón fogalmazta 
meg veretes mondatait ezúttal is: A nemzet legfőbb anyajegye a nyelv. A 
nyelv nem lehet soha támadó; csak védekező; a kisebbségi nyelv védekezik; 
amit a politikusok nem tudtak megtenni: a határokat eltörölni, azt a nyelv 
meg tudja tenni. 

A kisebbségi nyelv örök önvédelem, örökös nyelvújítás is: nyelvtisztításra, 
purizmusra kényszerít s nevel. Az erdélyi — romániai — magyar sajtó nyelve 
ma tisztább, mint a magyarországié. Déiy Tibor nevezetes nyelvvédő 
gondolatait idézte: „A magyar nyelvet tarlom legnagyobb földi kincsemnek. 
Gondolkozásomban nemzetközi, nyelvemben hazafi vagyok, s így fűzöm 
egybe végleteimet." 

A temesvári Bodó Barna arra mutatott rá, hogy az anyanyelvet más 
Magyarországon védeni, mint a szomszédos államokban, a nyugati 
szórványokban. Itt, Kelet-Európában, sajnos, diszkriminatív jegy az 
anyanyelv, míg Nyugaton nem az. A három nyelvi közeg — a család, az 
egyház s az iskola — együttes erőfeszítése segíthet az anyanyelv 
megtartásában. 

A kárpátaljai Dupka György, kisebbségi történész, kedvező változásokról 
számolhatott be: ami korábban elképzelhetetlen volt, 1991 márciusában 
Ungváron a Kárpát-medencéből — Pozsonytól Kolozsvárig, Szabadkától 
Kassáig — 500 magyar író, politikus gyűlt egybe tanácskozásra: „Egy 
szellemi, lelki égbolt alatt él a magyarság; s ez úgy borul rá, mint kenyérre a 
haja." 

A nyugati magyarság nevében szóló (bár már egyre többet itthon 
tartózkodó) Borbándi Gyula azzal az adattal egészítette ki Dobos László 
előadását, hogy az Egyesült Államokban 1,8 millió magyar él, bár egy részük 
már nem tud magyarul. (A Világszövetség népszámlálást tervez a nyugati 
magyarság körében.) 

Az ausztráliai Orosz Márta Margit az emigráció — a nyugati magyarság — 
feladatairól beszélt, rámutatva, hogy a cseh emigráció segítette Masarykékat; 
szükség volna sokkal több angol nyelvű tájékoztató anyagra, sajnos nemcsak a 
„bennszülött" ausztráliaknak, hanem a magyaroknak is, mivel a fiatalok 80%-
a már nem tud magyarul. Pedig az ausztrál állam nagyvonalúan segíti a 
kisebbségi kultúrákat, csak valahogy ellustult, elkényelmesedett a nemzeti 
öntudat — erősítette meg szavait másik felszólaló ausztráliai honfitársa. 

Délután Szende Aladár, a Magyar Nyelvőr szerkesztője a 120 éves neves 
nyelvápoló folyóiratot ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, mindjárt egy-egy 
tiszteletpéldányt is felkínálva a Konferencia résztvevőinek. Ez annál is inkább 
örvendetes gesztus volt, mivel — mint a Konferencián kiderült — a 
magyarországi s nyugati magyar nyelvű folyóirat- s hírlapirodalom nem jut el 
a határokon túlra Kelet-Európában. S ha eljutna is elvben, gyakorlatilag — az 
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ottani kereseti viszonyok közepette — megfizethetetlen. S itt jöhetne az a 
bizonyos nyugati magyar segítség: alapítványokkal, előfizetésekkel juttatni el 
a magyar időszaki sajtót környező országokba. S persze vonatkozik ez a 
könyvekre is: a magyar s a nyugati könyvek fehér hollók, s ha egy-kettő el is 
jut, az ára miatt megvehetetlen. Itt is elférne a nyugati segítség. 

A délutáni ülésen került sor az előteijesztésre a Konferencia esetleges új 
nevéről s módosuló tevékenységéről. A Pomogáts Béla által beterjesztett 
javaslat szerint négyévenként tartanánk az összejöveteleket, s az új elnevezés 
ez lenne: „Anyanyelvi Konferencia — A Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága". 

Másnap, augusztus 14-én is elsősorban a szomszédos országok magyar 
kisebbsége jutott szóhoz, a szlovákiai Varga József sem éppen vigasztaló 
adatokról beszélt Hetés, Göcsej és az Őrség tervszerű betelepítéséről s a 
nemzeti tudat, a nemzeti ellenállás elfásultságáról; az önfeladásról, amikor 
például Aranka neve Zalata lesz. S kiemelte azt a fontos szerepet, amit az 
anyaország jelenthet erkölcsi, szellemi példaadásával a szomszéd országok 
magyarságának: még mindig nincs elég jó példa, hogy föltekinthessünk, ha 
lesz, akire, amire föltekinthessenek: többen megmaradnak magyarságukban." 

A felvidéki Révész Bertalan a zoboraljai magyarság fogyásáról, 
sorvadásáról festett szívszorító képet: hogyan csökkent le az 50 éve még 
színtiszta magyar vidék (ahol Kodály is gyűjtött) lakossága csaknem felére; az 
erdélyi balladagyűjtő néprajztudós, Faragó József a romániai magyarság 
hasonló gondjairól beszélt: a „beolvadni vagy elmenekülni" szorító kisebbségi 
kérdéséről. 

A lehangoló képek után némi felüdülést, jelentett az észtországi Strömpl 
Judit felszólalása, aki gyermekként menekült el Kárpátaljáról az üldözések 
idején északi rokonok közé, „belső emigránsaként, hiszen ugyanúgy a 
birodalomban élt mindkét rab nemzet. Baráti, testvéri fogadtatásra talált, s a 
Munkácson született nagy festőművészre emlékezve alapította meg 
Észtországban a Munkácsy Mihály Egyesületet, amint már szóltunk róla. A 
finnugor rokonság, a finnugor öntudat ébrentartására négy éve minden 
október harmadik szombatján nyelvrokonsági napot tartanak. Vagyis: azért 
vannak őszinte barátaink, testvéreink is a nagyvilágban. 

Litvániai Margit (csak így emlegettük, nehezen kimondható neve okán) 
arról számolt be, hogyan csináltak ők is gályapadból laboratóriumot, 
kamatoztatva, ahogy tudták, sanyarú kisebbségi sorsukat. Ma 102 ember 
vallja magát Litvániában magyarnak (s ez nem is olyan kis szám, ha tudjuk, 
hogy a baltikumi rokon vótok, lívek sem voltak sokkal többen; az előbbiek a 
40-es években mindössze 500-an éltek, míg mára teljesen elenyésztek.) 

Magam a magyarság, Magyarország sajátos helyzetéről s küldetéséről 
szóltam felszólalásomban: Csokonait idézve, azt a nagy költőnket, akiben 
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elsőként fogalmazódott meg nem pusztán az európai, hanem az „eurázsiai" 
öntudat: Rousseau, Voltaire mellett a perzsa Hafizért rajongott, s fordította a 
kínaiak híres dalgyűjteményét — mint később a költőutód: Illyés Gyula is — 
a Si King-et. 

A határhelyzetű Marosvásárhely Magyar Nyelvmívelő Társaságához intézte 
ódáját, amikor a jövőre 200 éves jeles intézmény tagjául fogadta: 

„Múzsák! most olly helyen elmélkedem, amelly A világ abroszán 
legkritikusabb hely, Melly a csínos nyúgat s a durva kelet közt, 

A hatalmas éjszak s tehetetlen dél közt Középpontban lévén, tisztán 
kimutatja. Millyen még az ember s földünk ábrázatja." 

Látta határhelyzetünket, s a magyar művelődés feladatát éppen az Európa s 
Ázsia közti közvetítésben látta — s a nagy múltú ázsiai civilizációkhoz, 
kultúrákhoz tartozni nem alárendelt szerep, ahogy az ellenségeink igyekeznek 
beállítani, hanem megtisztelő helyzet. S nem volt gond számára a népi-
nemzeti műveltség összhangba hozása sem a legmagasabb európai 
műveltséggel: „Magyarjaim! Literátorok! ne csak a külföldi írókat olvassátok, 
hanem keressétek fel a zabolázó együgyű magyart az ő erdeiben és az ő scytha 
pusztáiban... hallgassátok figyelemmel a danoló falusi leányt és a jámbor 
puttonost; akkor találtok rá az Árpád szerencsi táborára, akkor lelitek fel a 
nemzetnek ama mohos, de annál tiszteletesebb maradványait, amelyeket az 
olvasott és az utazott uracskáknak társaságában haszontalan keresnétek..." — 
írta intelmül kortársainak. 

Csokonai honfoglalási eposzt tervezett — negyedszázaddal Vörösmarty 
Zalán-ja előtt, s Kijevben, a doni őshazában, Levédia és Etelköz tájain akart 
helyszíni megfigyeléseket folytatni. Az enyedi Bethlen Kollégium égő szemű 
diákja, Körösi Csorna Sándor ekkoriban tett fogadalmat, hogy a magyarság 
bölcsőhelyét s ott maradt véreinket fölkutatja. 

Fonyó István (nemrég települt haza Nyugatról) szavai Körösi Csorna 
Sándor alakjához kapcsolódtak (verset írt is róla): a türelemre, a szeretetre, a 
megértésre tanít ma is élete. Javasolta, hogy a jövőben kétévenként hívjuk 
össze az Anyanyelvi Konferenciát, és sürgette, hogy ne csak a külső falak — a 
határok — omoljanak le, hanem a belső válaszfalak is, hogy közös hittel 
dolgozhassunk a világért, a magyarságért. 

Az ember legszívesebben minden megbeszélésen részt vett volna, de a 
végén — szerencsére — az egyes ülések legfontosabb határozatai az együttes 
ülés elé kerültek. 

Örvendetes, hogy itt voltak az erdélyiek, s nemcsak küldöttséggel, hanem 
könyveikkel, folyóirataikkal is, s külön kulturális események is emelték — 
mélyítették — a Konferencia résztvevőinek magyarságélményét. Az egyik 
este, 14-én a Monteverdi-kórus adott műsort a Várban, Hunyadi Zoltán 
vezényletével (a nagy olasz muzsikus megfordult Magyarországon, 
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Esztergomban is 1594-95-ben); Szabó Gyula színművész Balassi-, Petőfi-, 
Arany-, Czuczor-versekkel, Béres Ferenc énekművész pedig virágénekekkel, 
régi magyar dalokkal tette varázslatosabbá az estét. 

Másfajta, tragikus élményt nyújtott, mikor a vajdasági filmművész házi 
vetítésen bemutatta az 1944-45-i vajdasági népirtás megrázó 
filmdokumentumát. Ezek az alkalmak is közelebb hozták egymáshoz az egy 
nyelvet beszélő család tagjait, s született néhány fontos, új határozat, hogy 
még közelebb kerülhessenek. 

Az egyesületek, szervezetek nevében szólók közül — a második nap 
délutánján — az újvidéki Mészáros Ilona a Vajdasági Magyar Művelődési 
Szövetségről beszélt: fény és árnyék keveredik ott is, a háború sújtotta 
országban (a szülők 80%-a nem íratja gyermekét magyar iskolába), s a 
Konferenciáról szólva ezt mondotta (s vele még sokan elmondhatták volna): 
„Itt kaptam meg azt a lelki erőt, hogy folytassam ezt a munkát, minden anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül, hivatástudatból". (Hét nemzetiség él Újvidéken, de a 
városi tanácsban nincs nemzetiségi képviselet.) Mindezek ellenére 
megünnepelték idén március 15-ét és augusztus 20-át, s ez nem kis haladás a 
múlthoz képest. 

A szintén délvidéki Kaszás Károly a Vajdasági Magyar Nyelvművelő 
Egyesület munkájáról számolt be, de arról is, hogy milyen tervszerű 
gyorsasággal épülnek a szerb nyelvű pravoszláv templomok a térségben; 
nagybecskereki kollégiája viszont arról tudósíthatott, hogy kilenc olyan 
gimnázium van a Vajdaságban, amelyben magyar nyelvű oktatás folyik, s 
hogy nemcsak az aradi vértanú, Kiss Ernő honvédtábornok sírját ápolják, 
hanem a bori rézbányában Radnóti Miklósnak is szobrot állítottak. 

Az erdélyi Ábrányi Zoltán a kulturális eredmények sorában első helyen 
említette az EMKE — az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület — 
újjáalakulását több mint 40 évi szünet után. Az EME, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület is újjáalakult Kolozsvárott, s megindult — újraindult — folyóirata, 
az Erdélyi Múzeum is (amelyet Új Erdélyi Múzeum néven korábban 
Budapesten próbáltak újra életre kelteni). Az Olvasót „bimbónyi reménnyel" 
köszöntő kiváló művelődéstörténész, Benkő Samu szépen íija bevezetőjében: 
„Egy elszegényedett nemzettöredék mindennapi gondokkal küszködő 
értelmiségének tudományos közszolgálatra vállalkozó kisded csoportja 
önerejére támaszkodva indítja útjára ennek a folyóiratnak immár 
ötvenharmadik évfolyamát, és bimbónyi reménysége abból táplálkozik, hogy a 
legsivárabb évtizedekben az Erdélyi Múzeum Egyesület közvetlenül előtte járt 
nemzedéke — a Kelemen Lajosok, Tavaszy Sándorok, Venczel Józsefek — 
olyan példás magatartást testáltak reá, melynek vállalásával lesz ereje 
küldetése hűséges betöltésére." 
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Péntek János szintén bizakodva szólt a gomba módra szaporodó új 
művelődési intézményekről, egyesületekről, Erdély-szerte, sőt Erdélyen kívül 
is. 

Dovala Márta, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola igazgatója örömmel 
számolhatott be arról, hogy 15 erdélyi, 20 kárpátaljai s felvidéki hallgatója 
van az intézetnek, s tanulmányaik után valamennyien visszatérnek 
szülőföldjükre. 

A harmadik napon, augusztus 15-én külön részlegekben folytak a 
tanácskozások. A kisebbségi jogvédelem tanácskozásán elnöklő Nagy Károly 
hangsúlyozta, hogy az anyanyelv használata mindenki alapvető emberi joga, 
bár ez meglehetősen új dolog, s emberi jogként való kodifikálása mindmáig 
hiányzik. 

Halmos László, az amerikai Magyar Embeijogi Alapítvány tagja, kifejtette: 
aki a kisebbségi nyelvhasználatot korlátozza, nemcsak egyéni jogokat sért: egy 
egész közösségét; s nem egyszerűen a jelent: bűncselekményt követ el a jövő 
embereivel szemben is. Minden gyermek, akitől megvonják a beszédnek, az 
anyanyelv használatának lehetőségét, visszamaradottá válik. 

A pozsonyi Fonód Zoltán keserű szavakkal ecsetelte: nem hitte volna, hogy 
ennyi gyalázattal, megaláztatással kell szembetalálkoznia, mint Szlovákiában; 
a többségi nemzet arrogáns, kevés érzéket árul cl a demokráciához. A magyart 
konyhanyelwé szorították vissza, csak otthon használhatják; az 1868-i 
magyar nemzetiségi törvény sokkal nagyvonalúbb volt. Az új szlovák 
alkotmány szerint: „a kisebbség joga, hogy az állam nyelvét megtanulja". Ez 
jog — de a valóságban kényszer. A „nyelvtörvény" mindenképpen visszalépés 
1968-hoz képest, amikor még volt szó „kollektív jog"-ról is. A teljes 
jogegyenlőség volna az, amire a nemzetiségi jogokat építeni lehetne. A 
határok légiesítése, átjárhatósága is sokat jelentene az anyanyelv határon túli 
megőrzésében. 

A kárpátaljai görög katolikus lelkész, Ortutay Elemér, aki hitéért s 
magyarságáért hét évig szenvedett börtönben, így kezdte felszólását: „Én nem 
kisebbségi ember, hanem magyar ember vagyok". Tizenhét évig dolgozott 
gyárban s nem élhetett vallási és nemzeti jogaival: még barátja édesanyjának 
síijánál sem mondhatott nyilvánosan imát. Ehhez képest nagy és örvendetes 
változások történtek ebben az országrészben is. 

A vajdasági Ágoston Mihály annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a 
kisebbségi jogok érvényesítésében a nemzetközi közvéleményre kell hatni. 

A belgiumi Mór István a közösségi (tehát nemcsak egyéni) nemzetiségi 
jogok kivívásának fontosságát húzta alá, amit mások is igen fontosnak ítéltek. 

A megbeszélés a kisebbségi jogokról határozati javaslattal zárult, amelyet e 
sorok írója terjesztett elő; ebben javasolta, hogy a Konferencia lépjen fel az 
egész Kárpát-medence besugárzására alkalmas műholdas televíziós adás 

295 



mielőbbi megvalósítása érdekében, mivel ez minden társadalmi réteghez szól: 
nagyobb jelentőségű hát, mint akár a magyar egyetem. Ugyancsak határozati 
javaslatban kérte az ülés a nyelvművelő rádióadások mielőbbi visszahelyezését 
az URH-sávokról a haláron túl is jól fogható Kossuth-, illetőleg Petőfi-adóra. 

16-án, vasárnap, a zárónapon született meg a zárónyilatkozat a 
Konferenciáról, amely átalakult szabad polgárok egyesülésévé, a magyarság 
kultúrájának szolgálatára, a szellemi és lelki egység helyreállítására, a 
nemzeti tudat erősítésére. 

Halmos László ismertette a kisebbségi zárónyilatkozatot, amely szerint „az 
anyanyelv szabad használata természetes emberi jog; minden személynek joga 
van anyanyelve elsajátítására, joga van saját nyelven kifejezni magát, ha az 
mást nem sért." (Ezt a helsinki zárónyilatkozat is tartalmazza.) Az óvodától 
az egyetemig minden nemzetiséget megillet az anyanyelv használata. 

S hogy mindez ne maradjon írott malaszt, azon az Anyanyelvi Konferencia 
s a New York-i Magyar Emberjogi Egyesület egyaránt fáradozik, a jövőben 
még nagyobb erővel és áldozatkészséggel. 

A záróülésen mutatkozott be a titkosan megválasztott 20-20 tagú 
(anyaországi, szomszédországi, nyugati) választmány (bár a jelölőlistákat 
illetően hangzottak el — s nem is alaptalanul — kifogások) s az új vezetőség, 
amelynek tiszteletbeli elnöke Lőrincze Lajos maradt; Elnöke: Pomogáts Béla, 
társelnöke: Gál Sándor, Kántor Lajos, Lázár Oszkár és Nagy Károly; 
alelnöke: Kolczonay Katalin. 

Az ünnepre munkás, sőt: küzdelmes hétköznapok következnek, következtek 
el, hiszen a különben kedvező kelet-európai változások nyelvi tekintetben — 
Kárpátalját és Szlovéniát leszámítva — nem váltottak be: a hozzájuk fűzött 
reményekkel a magyar kisebbségek szabad nyelvhasználatát illetően, pedig a 
nyelv létalapja a nemzetiség, a „család", a 16 milliós magyarság 
megmaradásának, fennmaradásának. Sütő András szavai szerint, aki csak 
lélekben lehetett jelen a Konferencián: „Naponta kidoboltatva, kötelezővé kell 
tennünk az anyanyelv védőoltásait: példának okáért két fiola Petőfi a 
szabadság szeretetének koronaerébe, tíz köbcenti Tóth Árpád jelzősorvadás 
ellen, az egyenes tartás védelméről nem is szólva. Mens sana... Ép testben ép 
nyelv. Junius Juvenalis prókátor urunk nem haragszik meg, ha tornatermekbe 
költözött mondását imígyen módosítjuk, helyét keresvén a lélek zugaiban is. 
Azért vagyunk a világon, hogy a szavainknak valahol helyet teremtsünk 
benne." 

Ezért ült össze az Anyanyelvi Konferencia is, immár hetedszer, ezúttal a 
tört hídú királyi városban, Esztergomban. S talán nem is egészen 
eredménytelenül. 

296 


