
AGOSTON MIHALY

ESELYUNK

Kihitastalan helyzetben, felve es elhallgattatva is volt reme-
nyiink a tillelesre. - Most eselyiink lenne igazat sz6lni es csele-
kedni okosan. Vajon eppen ezert hagynank abba az onvedelmet?

Szetsz6ratva es szettagolva is van eselyiink senki ellen ossze-
fogni egymasert es nemzetreszkent okos iranyban lepni, bogy
szamos kis nephez hasonl6an megtarthassuk, sot fejleszthessiik
egysegiink eltetojet, anyanyelviinket mint az egyetemes emberi
kultUra egyik fenyes mozaikszemet.

Nyelvpolitika az ezredfordul6n
Annyira igaz, bogy mar kozhellye valt: a XXI. szazad kapu-

jaban a vilaghaborUimmar legyozni latszik a tavolsagokat (egy-
szer talan majd nemcsak terben, hanem kultUrabanes szemlelet-
ben is), ezert az elerhetetlenek megval6sitasara most kesztetoen
kinalkozik az esely. PI. arra, bogy nehany ezer eves tortenelmi
vihar titan vilagnyelvek es kultilrak 6ceanjan kicsi anyanyelviink
- az allamhatarokkal es allamnyelvekkel reszekre tagolt, illetve a
Fold hatalmas vilagsz6rvanyaba sz6rt nemzet ajkan -a jovendo
hullamvereseken is felszinen maradhasson.

Husz evvel ezelott meg dare alomnak tUnt, ma val6s esely:
megtartani anyanyelviinket, bogy nemzetreszkent a harmadik
evezredben is megmaradhassunk. (Vagy: megmaradni nemzet-
reszkent, bogy anyanyelviinket... megtarthassuk ezutan is!)

Persze, az esely meg nem val6sag, es onmagat61sohasem lesz
az. De letezesenek jelei megvannak, s ha elegen es elegge f6lis-
merjiik, megval6sithat6 lesz. Megpedig eppen most, amikor mar
a megmaradt "Csonka"- ban is kezd nem otthon lenni anyanyel-
viink. Most, amikor a kiviil rekedteket sima faervekkel kivtilebb-
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re terelik, mielott azok menthetnek a megtarto anyanyelvet, a
megmentendot. A beliil sziiletettek egy resze pedig - a Gye-
mantszoro Asszony nyomat kovetve-keresve - fut szerte, f6lad-
va - elhagyva anyanyelvet, hazat... mert mindketto mindeddig
annyira ingyen volt es megharcolatlan, bogy elveszithetosegiik-
rol sem tudnak mikent a levegorol, mely nem latszik, bar van,
es altala lelegziink.

Szethullottsagunkban es permanens tovabbhullasunkban te-
hat jelen van az esely mint a tagadas tagadasa: esely a megis-
megmaradasra, sot a szethullott reszek szellemi egysegere, az
elhalo anyanyelv-kohezio ujraelesztesere is. Csakhogy ezt az
eselyt jol rol kellene ismemiink, es el nem szalasztanunk, el
nem fecserelniink, mikozben egy egeszen masik kor lantosara
emlekezve, egymasnak es magunknak motyogjuk:

"... az nem lehet, " hogy Julianus banit
csak Ferences-tumera ment...
s az sem, hogy azota annyiszor,
mikent negyvennegy le/en is,
annyi sziv szakadt meg (miert?)...
es szamunkra-szent szavak

mindegyre devalvalodjanak,
mert akkor veliik hal

gondolat es akarat.
Elsosorban es egyelore a hataron kiviil elo magyarsagra gon-

dolok, komyes-koriil a Karpat-medenceben. A 7 nernzetresz
(mely volt mar 6 is, 3 is) mas-mas sorshelyzetbe keriilt 1920-
ban, de meg inkabb mas a sorsuk ma. A nyolcvan ev alatt tragi-
kusan megfogytunk, anyanyelviisegben elszegenyedtiink, ver-
szegennye valtunk, nemzettudatban lerongyolodtunk. Es megis,
meg ma is zommel azonos a gondunk: az anyaorszagtol elsza-
kitva; anyanyelvi oxigenhicinybajutottunk, es kozponti letker-
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desiink az oktabisi rendszer anyanyelviisege. Ez egyre ijesztob-
ben leepiil az allamnyelviiseg hegem6niajanak erosodeseveI.

A Delvidek (Eszak-Baeska kivetelevel) e tekintetben elsz6r-
vanyosodott. A magyar iskolat meg az otvenes evek derekan
Delvidekszerte szinte teljesen megsziintettek. Az6ta a magyar
tannyelvii tagozatok sorvadasnak indultak, szambeli fogyasuk-
kal pedig riaszt6an megfogytak az olyan iskolak is, azok a hely-
segek is, ahol meg folyik anyanyelvii oktatas a magyarsag sza-
mara.

A fOnti bevezetohoz a magyarsag nyelvpolitikai gondjainak
nemzetkozi hattererol is hozza kell meg fiiznom egy-ket gondo-
latot.

A sok szempontb61 tarka Eur6paban a magyarsag az egy-
nyelvii nemzetek koze tartozik (szemben pI. a belgakkal), es a
magyar nyelvteriilet, ha ma mar nem egyseges is, egynemzetii
terseg (ellentetben pI. a spanyol nyelvteriilettel, az angollal, ne-
mettel stb). Nemzeti es anyanyelvi megmaradasunk szempont-
jab61 ez rendkiviillenyeges ket alapfelteteI.

Csakhogy egynyelviisegiink ellenere osszessegiinkben is kis
nemzet vagyunk, sot kiesisegiinkon tUlszettagolt es megleheto-
sell szethullott nemzet es nyelvkozosseg. Ezekbollogikusan ko-
vetkezik, hogy anyanyelviink es nemzeti egysegiink (amannak
megtart6ja) onvedelemre szorul, mikent a kis nyelvkozossegek
altalaban. A jelentos mertekben kiilon-kiilOn eletre kenyszeriilt
peremreszek meg inkabb.

De eleve nem igaz, hogy az anyaorszagban nines veszelyben
a magyar nyelv; esakhogy ez a veszely mas es egyelore tavoli.
A peremmagyarsagban viszont mans, sot 80 eve akut veszely-
ben van nemesak az anyanyelviiseg, hanem az anyanyelviseg is.
Az anyanyelvi keszseg es az anyanyelvtudat gyongiil, a magyar
nyelvhasznalat elidegenedese es elhalasa gyorsuI. ..
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Erdemes jubileum
A masodik vilaghaborUutan legalabb tiz evnek kellett eltelnie

ahhoz, bogy a kettos (ideologiai es nemzeti) diktatitra tudatbeni-
to es -defonnalo fesziteseben a delvideki magyarsag merjen es
probaljon szervezetten is tenni valamit kozeleti anyanyelviisege-
nek rohamos leepiilese ellen.

Azt, bogy a szorvanyos amator tevekenysege~ mellett, szer-
vezett nyelvapolas is kellene, 1960-ban vitte a koztudatba egy
kis kezdemenyezo csoport. A szorvanyokra jellernzoen, jobbara
ez is amator kezdemenyezes volt es maradt. A Delvidek kisvaro-
saiban es intezmenyeiben ezt jelentos erdeklodessel figyelte a
magyarsagnak elsosorban az a retege, mely a szelsosegesen el-
nernzetietlenito propaganda es nyomas ellenere nem (egeszen)
veszitette el anyanyelvi es nernzeti tudatat.

A Magyar Tudomanyos Akademianak 1954-ben kozzetett he-
lyesirasi szabalyait, ha tizevi kesessel is, viszonylag altalanosan
elfogadta a helyi magyar nyelvii sajto es konyvkiadas. 1964-ben
megalakult a Jugoszlaviai Magyar Nyelvmiivelo Egyesiilet is.
Nem kello szakmai osszetetelben es celtudatossaggal ugyan, de
lelkesiilessel es meg tobb elvarassal. Es Jugoszlaviaszerte ezt vi-
deki fiokszervezetek megalakitasa kovette (tehat Baranyaban is,
a Muravideken is).

A nyelvmiivelO (hitelesebben: anyanyelvpartolo) egyesiilet
szolid palyafutasa nem elsosorban a vezetok szakmai folkeszii-
letlensege miatt eft veget hamar (l972-ben), es lepett helyebe
politikai bohozatkent egy ket-harom tagli Potemkin-szervezet,
hanem mert a diktatitra (elsosorban magyar kollaboransa reven)
csakhamar rajott, bogy nemzettudat nelkiil az anyanyelv megtar-
tag es -fejlesztes igenye nemcsak az allamalkoto tobbsegi lakos-
sagreteg magan- es kozeleteben nem ervenyesiilhet, hanem a
nernzeti kisebbseg is csak nemzetreszi egysegben tarthatja meg
anyanyelvet. Ez az egysegigeny viszont a jugoszlaviai magyar-
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sag eseteben lelassitotta volna az immar "biztato" iramban hala-
do (voltakeppen gyorsulo) anyanyeivi es nemzeti beolvadast.

Az elriasztas es a megfelemlites hierarehiaja es sokareusaga
ellenere is az Adan (1970-ben) alakult es kes6bb is ide visszahe-
lyezett (visszaengedett) Szarvas Gabor-emlekrendezveny sikere-
sell tillelte a diktatiIra tobb evtizedes, valtakozo metamorfozisa-
it. Ez utobbiak ellenere az adai szervezet hullamzo intenzitassal

bar, de szereny hangvetelevel, igenyes kitartassal es szorgalom-
mal elerte, hogy lehetetlennek tUn6kiils6 koriilmenyek kozott is
immar sok ev ota a Delvidek peldas rendezvenyei koze tartozik.

Az elmult harmine ev alatt az emlekrendezveny neha esak
egynaposra zsugorodott, tobbnyire azonban 2-3 napos, szinvona-
las miisorral szolgalta (es ma is szolgalja) a delvideki nemzetresz
anyanyelviisegenek iigyet: gyermekversenyekkel, irodalmi est-
tel, nyelvismeretet gyarapito, anyanyelvtudatot er6sit6 szakel6-
adasokkal, miivel6desi, irodalmi programmal.

A Szarvas Gabor Nyelvmiivel6 Napok harom evtizedes mun-
kassaganak atfogo meltatasara nem terek ki. Ezt a jubileum al-
kalmaval illetekesek fogjak elvegezni, erre hivatottan. Az en fOl-
adatom ebbeDaz irasban a nyelvpolitikai elemzesen till az el6re-
tekintes lenne. Meglev6 ismereteim alapjan azonban egy-ket
gondolatot, szereny velemenyemkent, magam is a kiveteles ev-
fordulo merlegere teszek.

Ada peldaja kett6s fOlhivasa magyarsaghoz, els6sorban a ma-
gyar ertelmiseghez: tamogatni a szervez6ket a rendezvenysoro-
zat fejleszteseben, tobbek kozott atfogobba teteleben, valamint
analog sorozatot inditani mas magyarlakta tartomanyreszeken is.

Az Olvaso szives figyelmebe ajanlom meg az alabbi sorokban
megnevezett ertekeket, fOlegazert, hogy a szervez6ket er6sitsem
torekveseikben:

Egy-egy rendezveny tematikussaga alkalmas arra, hogy a fi-
gyelmet kiemelten es maradandon iranyitsa ra az olyan id6szak-
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szeriisegek valamelyikere, amelyek fontosak anyanyelviisegiink
megorzese vagy javitasa szempontjabo1. A rendezvennyel
ugyanis elsosorban nem tevekenykedni, hanem hatni akarunk.

Igaz viszont, bogy az evi egyszeri emlekrendezvenyen a te-
matikussag elegtelennek bizonyulhat ahhoz, bogy az idoszeriive
vatt fontos temak es temak6r6k meg idejeben sorra keriilhesse-
nek a Delvideken. Ott ugyanis ezzel analog rendezvenyfajta
nemigen remelheto, csak esetleg az ujvideki Barczi-emleknapot
emlithetjiik. Masreszt pedig nemely tema v. temak6r nem sziik-
segszeriien t61tene ki egy-egy tanacskozas egesz programjat.
Ilyenkor szokasos a mellektema elfogadasa.

A Szarvas rendezvenynek nem kevesbe nyomos erdeme a
megbizhat6 folytatas, hason16idoben. Ezt a szervezok meg olyan
viszonyok k6z6tt is k6vettek, amikor a letbizonytalansag miatt
esely gemvolt komolyabb szervezesre, reszvetelre es sikerre.

Az adai anyanyelvi napok a szerenysegnek, a realitasnak es a
hitelessegre va16t6rekvesnek olyan 6tv6zete, bogy a Tisza men-
ti rendezveny Adanak hosszabb tavon is tekintelyt szerzett, de a
Delvidek anyanyelvi kultUrajanak is.

A szervezok, j6 megerzessel, kezdettol fogva nem hagytak ki,
sot elso helyen szerepeltetik miisorukban a diakok anyanyelvi
vetelkedojet. Nyilvan annak tudataban, bogy anyanyelvi 6nvede-
lem nem folyhat atfogoan a holnapok folnottjeinek t6meges elo-
keszitese nellcti!.

Tagabb horizontig
Regiok6zponti fekvesevel ez a csendes kisvaros, a t6rtenelmi

multli Zenta szomszedsagaban, eszmenyien megfelelhet a delvi-
deki magyarsag (egyik) anyanyelvi orhelyenek. Ezt a szerepet
jol fogta fol Ada helyi es k6myekbeli ertelmisege, kii16n6senaz
ut6bbi tiz evben, a haborUsbizonytalansag ellenere is, amikor ki-
bontakozott a rendezveny diszkret, kultliralt arculata. Tematikai
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idoszeriisegeivel, szervezesi stiluserzekevel a folytonossagmuil
j6val tobbet er el evente: szolid fejlodest, kellemes legkoru ha-
gyomanyapolast es balk szembefordulast ugyancsak hagyoma-
nyos (anyanyelvi) provincializmusunkkal.

De kikre is szamithat a szervezoseg a jovoben (Adan es ma-
sutt?) - A kerdest nyilvan eddig is fOltettek.Ugy velem, a Delvi-
deket meg nem hagyta el a legalabb szaz olyan ertelmisegi, aki
magyar szakos oklevellel rendelkezik. Ezek meg nem idosek. El-
sosorban ezek koziil kellene es lehetne toborozni munkat<irsakat.
Ezek ma jobbara pedag6gusok (remelem) tovabba ujsagir6k,
banktisztviselok, stb. Nyilvan nem keves a munkanelkiili is. Vi-
szont celszeru lenne ezutan is fdlkemi a kozremiikodesre mas
szakon dolgoz6 magyar pedag6gusokb61 is, de mas ertelmisegi-
eket szinten (ir6kat, szinmiiveszeket, fordit6kat). Tudjuk: anya-
nyelvet mindeD pedag6gus tanit, barmilyen szakos is -j61 vagy
rosszul, nem akarva is.

Most pedig raterek eselyiink kozelebbi megvilagitasara.
Bar az adai nyelvapol6 napok pozitiv szerepe es jelentosege

mar az eddigiekbol is kiolvashat6 volt, habozas nelkiil hozz<ite-
hetjiik: mindenkeppen megilleti a peremresz es az anyaorszag el-
ismerese es tamogatisa, mar csak azert is (es ez nem ellentmon-
das!), mert a lehetosegek altalaban a nagyobbak szoktak lenni,
mint amennyinek kihasznalasara eronkbOl futja. Az eddigi elis-
mero gondolatoknak sem hitelet, sem suly<itnem csokkenti, ha a
jovo idoszakra nezve most megjegyezzUk: az emlitett rendez-
veny mindmaig nem volt (s nem lett) olyan atfog6 tamogatottsa-
gUes <itfog6hat6sugaru mozgat6 ero, amennyire lehetett s kellett
volna. Ez pedig optimizmusra ad okot, mert ez is noveli eselyiin-
ket, bogy akar ujabb lehetosegek teremtese nelkiil is - persze,
"tobb Adaval"! -megfelelo iitemre tudnanak valtani az uj szazad
uj igenyeihez. Ketsegtelen azonban, bogy uj lehetosegek terem-
tese ehhez elengedhetetlen lenne. A fOladatvallal6k szamanak

77



eh~gtelensegevagy akar mas kiilso ok miatt, ugyanis a meglevo
lehetosegeket sem tudjuk mind folkutatni. Masreszt nemritkan
viszonylag elegtelennek bizonyul a benniink megmaradt (megor-
z6tt) vagy kiepiilt anyanyelv- es nemzettudat, ami nelkiil6zhetet-
len az ilyen tevekenyseghez. Noha ezek fejlesztese vagy even-
kenti fOlt6lteseennek a rendezvenynek is fOladataes eelja. Min-
denesetre jo lenne nem felreismemiink, sem elfeeserelniink a vi-
laghalo s a kis es nagy nepek egyfajta egyesiilesenek koraban ki-
nalkozo es nelkiil6zhetetlen eselyt anyanyelviink megtartasara.

Kelet-Europa s6tet korszaka alatt es utan a Tisza menti pelda
szerenyen szemlelteti szamunkra (es sokaknak), hogy a eselek-
yes nem eel, hanem - a legjobbik esetben is - eszk6z es mod a eel
megk6zelitesere. Munkank erdemet vagy sikeret nem merhetjiik,
nem is jelezhetjiik a puszta eselekvessel, sem a t6megesseggel,
noha a remelt valtozasnak ezek kulestenyezoi. Azt a hatteret, el-
erendo allapotot, helyzetet, viszonyokat kell tehat ujra meg ujra
megismemiink es merlegre tenniink, amelyben a eelt kitiiztiik.

Adva van ugyanis anyanyelvi es nemzeti peremhelyzetiink
egy idegen nyelvi k6zegben, akaresak a peremmagyarsag t6bbi
reszee vagy Kelet-Europaban sok masik kisebbsege. Ebben a
hatterben (s ezt nem artana rendszeresen tudatositanunk) anya-
nyelviisegben is, nemzettudatban is dominans tenyezo egyreszt a
viszonylagos elidegenedes, masreszt szereneses k6riilmeny a
magyar lakossag nagy reszenek k6zelsege a magyar nepnyelvhez
mint k6znyelviink egyik legnemesebb forrasahoz. Ugyanakkor a
magyar ertelmisegi elit jelentos reszeben szomorU 6r6kseg az
anyanyelvi es a nemzeti tudat deformaltsaga. Van okunk azon-
ban remelni, hogy az uj idok egyetemes humanizmusa - fOleg,ha
az nem esupan fedoneve hegemon t6rekveseknek -hatekonyan
kiterjed majd a kis k6z6ssegek es kultUrakvedelmere is.
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Biztat6ak je1eniink uj 1ehetosegei, es biztat6 az anyaorszagi
nye1vterii1ete1erhetosege - egyreszt f61drajzi1ag(a hatarok atjar-
hat6saganak remenyeben), masreszt a media es a szellemi kap-
eso1atok sokremsege reven.

Csakhogy ma az anyaorszagi anyanye1vtudat szembetiino es
nem eppen 1assuhatterbe szoru1asanakvagyunk tanui. Ha az or-
szagnak 1esz ereje ezt f61- es beismemi, akkor meg kinohetjiik
ezt a eivi1izaei6s gyermekbetegseget. Ha pedig nem 1esziink
e1egge eberek, varhat6, bogy a koze1jovoben nyi1vanva16vava-
lik ez a szana1masdegrada16dases anyanyelviisegiink magyaror-
szagi vesze1yeztetettsegenek tenye -noha egy kisse mas erte1em-
ben es mas tiinetekke1 is, mint a peremmagyarsagban. Ez meg
esak tavo1igond, de a1aphe1yzetene1es mereteine1 fogva tav1ati-
1agsem 1ehetkisebb majd, mint a hataron tU1imagyarsag osszes
je1ensegi anyanye1vigondja egyiittveve.

Ez ut6bbi e1emzesse1nem a esiiggedes indoko1tsagat kivan-
tarn ervekke1 a1atamasztani, hanem arra fOlhivni a figyelmet,
bogy a 1etezo gondok ismereteben nagyobb onbiza1omma1ter-
vezbetiink es do1gozhatunk.Az a1ta1anoseelt ismerjiik: e1etkepes
szintre eme1ni s ezen a szinten megtartani anyanye1viinket.Ter-
meszetesen, intezmenyes tanu1assal.De mert anyanye1viioktata-
si rendszeriink ninesen, ennek siirgos 1etrehozasahozvagy anya-
orszagi p6tlasahoz kell mozg6sitani e1sosorban az erte1miseget
es a nye1vpolitikaban illetekes hivata1okat, szervezeteket es in-
tezmenyeket.

Ezt a resztemat egy nemreg 6ta divatos pesti szlogenne1fejez-
tern be, es roviden va1aszo1okfa.

"Az anyaorszag abban kivanja tamogatni a hataron tU1ima-
gyarsagot, bogy az szii1ofO1djenmaradjon" - mondjak sokan: 3.1-
1amtitkarok, miniszterek, akademiai tisztsegvise1ok, partpoliti-
kusok. Nem vitatom a j6 szandekukat, nem is fog1akozom ve1e.
A mindig azonos (remelheto1eg mindig teves) megfoga1mazas
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tolt el felelemmel es keseriiseggeI. Csak magamban kerdezek
mar: Vajon az avarok nagy resze nem maradt-e a szii16foldjen,a
Kcirpcit-medenceben?Vagy az Orseg mai magyarjai Trianon
utcin? Lehetseges vajon, bogy a magyar(orszagi) politikusok
nagy resze csak igy rod fogalmazni, igy tudja megfogalmazni,
bogy az anyaorszag tor6dni kivan veliink? Csak igy, es sohasem
ugy pI., ahogyan a hatcirontiIlimagyarsag zome erez, es ahogyan
szeretne t61iikhallani /akar forint es marka nelkiil is /: "Az anya-
orszag abban kivanja tcimogatnia hataron tiIli magyarsagot, bogy
az - anyanyelvet megtartva, nernzetreszkent - szii16foldjenmeg-
maradhasson." Olyan nehez lenne ez a "szlogen"-b6vites?! Vagy
pedig ezt mar nem lehetne egyeztetni a bejelentett va16di segit6
szeindekkal?Nem merem hinni, bogy ez ut6bbir61 van sz6; in-
kabb magamat igyekszem meggy6zni, bogy teves fogalmazasr61
van sz6, meg ha fele16ses illetekes szemelyek egyformeinteved-
nek is.

Fatcilis tevedes, melyben a nernzetmegtart6 anyanyelv iigye
kiesett a m6dositott segeIyprogramb6I. (Anyanyelven itt nem
nyelvhelyesseget ertiink, hanem magyar anyanyelvii embereket,
magyarokat.)

Termeszetesen, harmadik eselyre is gondolok: bogy en teve-
dek a tapasztalt dolgok megiteleseben, az idezett nyilatkozat
("szlogen") ertelmezeseben. Abban, bogy okunk van
aggodalomra. ..

Az mar nem ketseges, ami a nyilatkozat e16tt hangzik el:
Hogyha a hatcirontiIli magyar fiatalok az anyaorszagban keriil-
nek egyetemre, diplomalas utcinzomiik nem tee haza, s azaltal az
otthoni magyarsag ertelmisegi utcinp6t1asnelkiil marad. Ertelmi-
seg nelkiil pedig nem lesz tanit6ja, orvosa, iigyvedje, szakembe-
re; s a kozosseg elhaI.

Sajnos, ez igaz. De feligazsag. Mert az otthoni, hatciron tiIli
magyarsagnak a Delvideken nincsen anyanyelvii fels6oktatasa,
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k6zepiskohija is alig; s hogyha az ottani t'iatalok a "sziilof6Idjii-
k6n maradva" Ujvideken, Belgnidban, Kragujevaeon szerb egye-
temre mennek /magyar penzen!/, a delvideki magyarsag ezzel
nem kap magyarulj61 tud6 es magyarul gondolkod6 ertelmiseget!
Tehcitesak a beolvadas fog f6lgyorsulni. /Kiveve azt az egy-ket
tanszeket, ahol t'iataljainkvalamit anyanyelviik6n is tanulhatnak.l

Hogyha tehat megis teves a kurta "szlogen", abb61az k6vetke-
zik t6bbek k6z6tt, hogy "a kiilf6ldiek k6ziil a magyarok maradja-
nak tavol az anyaorszagt61!".Az Un. sziilofOld6npedig a k6vet-
kezok varhat6ak:

J611ehetval6ban elerheto, hogy az anyaorszagt61 kapo~ se-
gellyel akar nehany szazan is tanulnak majd szerb egyetemen es
fOiskolakon,de mint mar az iment emlitettem, ez aligha szolgal-
ja a segelyezes eredeti eeljat /anyanyelviink meg6rzeset/. Nem-
esak az varhat6 /es t6rtenik/ ugyani~, hogy a szerb tannyelvii fel-
sooktatasban t'iataljaink az eddigi hagyomanyoknak megfelelOen
j6 szakemberekke valnak ugyan, de tovabb gy6ngiil anyanyelvi
keszsegiik, sot j6 resziik egyidejiileg be is fejezi anyanyelvenek
elfelejteset, f6ladascit,hanem - a sors eddigi ir6niaja szerint is -az
anyaorszag felOlj6vo "magyarembarg6" k6vetkezteben megn6-
vekszik azoknak a delvideki magyar t'iataloknak a szama, akik
egyiranyli menetjeggyel nem Hunniaba kesziilnek, nem is turiz-
musra vagy tanulmanylitra, hanem - magyar 6szt6ndij politikcit61
fiiggetleniil is - "szereneset pr6balni" Uj-Zelandon, Del-Afrika-
ban vagy barmelyik tavoli tajon, ahol esetleg befogadjak oket.
Hogy "sziilof6Id"-jiik6nne kelljen rettegniiik haborut61,ne kell-
jell diplomaval feketepiaeon eigarettcit vagy markcit arulniuk. -
(Ime, ez is a kepbe tartozik, ha inkabb a teriiletben val6 gondol-
kodassal kaeerkodnunk a nemzetben, azaz emberekben val6 he-
lyett! Nyilvan mereven egyik sell p6tolhat6, de a kitiiz6tt k6zvet-
len eel erdekeben bizonyara amyaltabban kellene fogalmazni es
segelyezni.)
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A hataron tlili magyar fiataloknak ma anyanyelvii fels6okta-
tasban kellene tanulniuk, mert az elszakitott magyarsagnak esak
ilyen ertelmiseg lehet kalauza az anyanyelvi es a nemzeti meg-
maradasban. S amit otthon nem tanulhatnak anyanyelviik6n, azt
az anyaorszagi magyar egyetemeken es f6iskolakon kellene p6-
tolniuk. (Ez kisebb reszben folyamatban is van mar t6bb eve, de
es6kken6 tendeneiaval.) Megfelel6 anyanyelvi fOlkeszitestjelen-
leg esak itt nyerhetnenek. Ez lenne az alapja az egyseges anya-
nyelvi verkeringesnek es az anyaorszaggal val6 /p6tolhatatlan/
aktiv anyanyelvi kapesolatrendszer g6rdiilekeny kialakitasanak.
- EbQen az anyanyelv elsajatitasa es meg6rzese k6riili, ellent-
mondasos, kompromisszumhianyos problemak6rben munkaja-
nak megtijimsaval az adai nyelvapol6 rendezvenysorozat is val-
lalhatna melt6 szerepet es reszt.

MeIt6 teendok a holnapokhoz
A miivel6desi rendezvenyek, mint amilyen a Delvideken a

Szarvas Gabor Nyelvmiivel6 Napok emleksorozata, ma minden
nemzeti regi6ban kaphatnak k6zponti szerepet, de kiil6n6sen a
hataron tuliban. Sikeres miik6desiik eseten ugyanis lehet
6ssznemzeti jelent6segiik. Egyik hagyomanyos, de meg inkabb
id6szeru temajuk atfog6 es 6sszefog6 ertelmisegi megmozdulast
igenyel. Celja ugyanis: valtoztatni azon az allapoton es /vagy/
tendeneian , mellyel az anyanyelvet es nemzeti iden.titasat felt6
magyarsagreteg elegedetlen.

A k6zvetlen eelhoz, ehhez a valtozashoz, nyilvan t6bb ut ve-
zet, t6bb is sziikseges, t6bbfele f6ladat elvegzese. Az alabbiak-
ban azokb61emlitek nehanyat, melyek, velemenyem szerint, j61
szolgalnak ezt a nagyobb hat6sugaru, uj eelt.

a) J6v6 f6ladatainkhoz olyan szervezetekre gondolok /pon-
tosabban: t6bb olyanra/, mely valtoz6 k6riilmenyek k6z6tt is ke-
pes lehet arra, bogy anyanyelvi kultlirank eletk6riilmenyeitj61is-
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merve, egyreszt akaIja es tudja azokat kedvezoen befolyasolni,
alakitani, masreszt mindenkor kesz es kepes az adott koriilmenye-
ket a magyarsag anyanyelvi igenyeinek megfelelOenkihasznalni.
Elsodlegesen fontos a szervezok es az elOad6knyelveszeti, nem-
zettudati es szervezo folkesziiltsegenek, valamint erkolcsi felelos-
segvallalasanak osszhangja, Szinvonalaes eletkepessege. Ugyanis
szellemi, nemzeti es anyanyelvi letiink apr6 lepeseit sell lenne
szabad dilettansan vagy felszinesen tervezniink.

Adan, Szabadkan, Magyarkanizsan ilyen rendezvenyeken elet-
kepes es szakszeriimunkaval igenyes es igenyteremto, tart6s erte-
kii teljesitmenyeksziilettek.Ilyesvalamire kellene torekedniink ez-
titan is, bogy megszervezesben es levezetesbencivilizalt hangulat-
teremtessel azt erezziik: "J6lesett egy kicsit Eur6paban lennUnk."
Mert csak sokak akarasaval erheto el atfog6 valtozas. Az anya-
nyelvi pozitiv rahatas csak atfog6 es tart6s eredmenyekkellehet si-
keres. Tomegessegre es folytonossagra lenne sziikseg: Nannak,
persze, akik csak az elit kulmra letrehozasara torekednenek, ezek
azonban aligha tevednek be az anyanyelvi es a nemzeti megmara-
das strategiavitajara.l .

b) M6dszerbeli, de alapveto szempontnak tekinthetjiik a ver-
senyszeriisegmegtartasat ezeken a rendezvenyeken. Abol csak le-
het. Az mar a szervezok tapas~latat6l es erejetol fiiggjon, bogy
mennyi delvideki magyar diakot kapcsolnak be a kozvetlen vagy
a kozvetett reszvetelbe! Ugy velem, nem lenne illuz6rikus arra to-
rekedniink, bogy a (nehai) Kazinczy Napokhoz hason16anAdan
is csucsversenyrejonnenek ossze valogatott magyar diakok a per-
emorszagokb6l, az anyaorszagb61es idovellehetoleg a diaszp6ra-
b6l is. Hogyha megeIjUk,bogy a mi tajunkon is beke lesz, val6di
- es erre fol kell kesziilniinkha meg kicsi is a remenyiink -, azilyen
nemzeti meretii versenyhez aligha fognak hianyozni a technikai
fOltetelekAdan sell. A yarDSszamithatna az anyaorszag szakmai
es anyagi tamogatasara, akarcsak a multban a kassai szervezok.
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Ennek a nemzetben es anyanyelvben megfogalmazott, atfog6
koncepci6nak es megva16sitasnak b6ven meglenne a delvideki
kii16njelent6sege is.

c) A szervez6k a rendezvenyt altalaban egybek6tik bizonyos
tarsadalmi Inyelvmiive161elismeresek odaiteleseveI. Fontos len-
ne a k6vetkezetessegminel magasabb fokara t6rekedni, hogy el-
ismeres es teljesitmeny aranyosan kapcso16djon anyanyelviink
hatekony es igenyes gondozasahoz.

d) A rendezvenyt s kii16na tudomanyos tanacskozast kiser6
miive16desilels6sorban miiveszeti es irodalmil keretprogram le-
hetne majd gazdagabb is, talan iinnepelyesebb szinten, noha k6z-
helyek, lapossag, egyhanglisag eddig sem jellemeztek. Fontos,
hogy a k6z6nseg is, a szerep16kes a szervez6k is esetenkent j61-
es6en gazdagodhassanak miive16desi elmenyben, mik6zben
anyanyelviink iigyeben akarunk e16relepni.

e) A jelenlegi es a majdani szervez6k figyelmebe szeretnem
ajanlani, hogy vannak anyanyelvi alaptetelek, melyek nemcsak
nemzedekr61 nemzedekre sohasem valnak k6zhellye, hanem
evente erdemes emlekeztetni rajuk. PI. arra, hogy anyanyelviink
eletkepes szinten va16 elsajatitasanak es megtartasanak szigorU
es konkret eletfoltetelei vannak, s hogy ezek barmelyike nelkiil
anyanyelviink id6vel eler6t1enedik,es csakhamar elhaI. '

Azaz: sehol sem eleg az, amit anyanyelvi keszsegb61a csala-
di k6myezet a legjobb esetben is nylijthat (noha mindaz alapve-
t6en fontos). Nem lehet eleg a teljes anyanyelviisegii altalanos es
k6zepfokU iskolai kepzes sem azoknak, akik kisebbsegi anya-.
nyelvhelyzetben elnek es dolgoznak. A fols6oktatasban a szak-
kepesitest is anyanyelven kellene megszereznie a leend6 magyar
ertelmisegnek, egeszen a diplomalasig. A rendeZveny program-
jaban minden evben kellene emlekeztetni erre, megpedig k6zvet-
leniil vagy k6zvetve. Anyanyelvtudatunk fejleszteseb61 mina-
lunk sajnos, sohasem lehet eleg.
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t) Hason16keppen evente rendszeresen szerepelhetne a prog-
ramon valamelyik jeles magyar nyelvmiivelOnkmunkassaganak
ismertetese. Ha mas-mas formaban is. Korabbi es kesobbi nagy-
jaink k6ziil valakinek bemutatasat vagy meltatasat nyilvan meg
az aktualis tematikaba is be lehetne illeszteni. Nagy a valasztek:
Kazinczy, Verseghy, Arany, Szarvas Gabor, Balassa J6zsef,
Barczi Geza, Kosztolanyi, Ferenczy Geza, Racz Endre. Illyes
Gyula, Kodaly Zoltan, Lorincze Lajos stb. Nagy ahhoz, bogy
evente uj ismeretekkel gazdagodhasson az adai rendezveny k6-
z6nsege.

g) Az idoszerii temak k6z6tt valamikor helyet kaphatna egy
elmeleti tetel, pI. ezzel a tartalommal: "nyelvjaras, k6znyelv, ide-
gen nyelv." Ezek szerepenek 6sszeveteseben meghatarozast kap-
hatna a nyelvhelyesseg, a nyelvi egyseg es az elidegenedes. A
harom cimfogalom megvilagitasa alapul szolgalhatna szamos
anyanyelvi aktualitas megertetesehez, helyes megitelesiik kiala-
kitasahoz.

Adan, de masutt is ellehetne emiink, bogy ne legyenek olyan
nemzedekek, melyeknek tudataban e tekintetben t~vhit all, vagy
zavar. A f6ntiekbol akar ket temak6rt is lehetne alkotni.

h) A konkret es a maradand6 idoszeriisegii tartalmi elemek
k6ziil emlitem meg - akar vezertemakent is -a magyar-szerb, va-
lamint a magyar-angol varhat6 vagy tapasztalt kontrasztiv talal-
kozasok tiikr6zodeset szerb t6bbsegii anyanyelvhelyzetben a
szazadfordu16n. Resztemak lehetnenek: orzendo hungarizmusa-
ink; anyanyelviink meg6vand6 egysege es eletereje; degradal6-
dott anyanyelvtudat ai anyaorszagban, illetve kisebbsegi hely-
zetben. .

i.) Bizonyara megvan mar, de sulyaert megemlitem k6zponti
tudomanyos temakent a jatek es az anyanyelv kapcsolatat, va-
gyis az anyanyelvi jatekossagot, amivel nalunk legatfog6bban
Gretsy Lasz16 foglalkozott. Gyiijteni lehetne fieri sz6jatekokat,
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melyek garmadaja mar a kis diakok vilagaban is kimerithetet-
leD. Ennek kereteben lehetne megvizsgalni a j6 es a rossz rejt-
venyek szerepet.

j) Nem erdekessegkent emlitem a vilagha16sanyanyelvi szol-
galat temakoret. A peremmagyarsag jellegzetes helyzete alapjan
az adai szervezet, ugy gondolom, vallalhatna egy viszonylag
gazdag magyar nyelvmiivelo szakkonyvtar es egyeb rogzitett
szovegek taranak vilaghal6s szolgalatat. Ez kezdemenyezeskent
is epitoen hatna a hataron tUli es a diaszp6rabeli magyarsag
egyetemes anyanyelvi allapotara.

Az adait masutt idovel kovethetne a hason16vilagha16s teve-
kenyseg: Magyarorszagon, Erdelyben, Kanadaban,
Nemetorszagban.. .Magyar nyelvi (nem: nyelvii!) kezikony-
vekre gondolok elsosorban, tovabba a fontosabb nyelvmiivelo
szakirodalomra, szalagtarra, videokazettara, hanglemezekre, le-
zerlemezekre es rendszeres vilaghal6s tajekoztatasra - budapes-
ti szakmai es anyagi segitseggel.

k) Azt pedig, hogy eur6paisagaval, vonz6 hangulataval egy-
egy muvelodesi rendezvenyiinknek sikeriiljon egyre nagyobb
szamu "erdekelt"-et megnyemie, megerdemelne nemcsak az
adai program es a kozonsege, nemcsak a szervezoseg es munka-
kozossege, hanem sulyos raszorultsagat61 fUggetleniil is meg-
erdemelte volna mar a legmostohabb tortenelmii peremresz a
sziikebb ertelemben vett Delvidek is, mely a mohacsi veszig
megszakitatlanul Magyarorszag egyik kozponti helyzetii or-
szag- es nemzetresze volt. (Tersegtink tragikus nemzeti hanyat-
lasa ugyanis nem Trianonnal kezdodott, hanem Mohaccsal.)
Megerdemelte volna az egesz itteni magyarsag, mert foldjen
Mohacs 6ta a magyar anyanyelvi kultura es a kulturalt anya-
nyelv szinte idegen turistakent kozlekedik. Pedig Ada is, Sza-
badka is, Zenta is, Topolya is itt van, s amink van, amit tudunk,
es amit adni tudnank, az ertekes szellemi privilegium. S ez alap-
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jaban 6r6ksegunk: oseinkk6z6ssegi t6rekvesei nyomana ma-
gyar nep kevesbe mostoha t6rtenelmii tagjainak szorgos szelle-
mi hagyatekara epitiink naponta.

1).Egy szora alljunk meg az ertelmisegi let szellemi privile-
giumanal! Ez nemcsak elonyt jelent a kulturaban; hanem erk61-
csi felelosseget is, elvarhato 6nzetlenseget es termeszetes k6-
z6ssegi elk6telezettseget is. Amikor tehat Ada vagy mas mikro-
k6z6sseg peldat mutat, azzal t6bbet tesz, mint amit elvarhatnank
tale. .

Illuzi6 vagy kishitiiseg?
Nem k6nnyii majdnem evszazados csatat vivnunk anyanyel-

viinkert. A t6rtenelemmel vivjuk. Szamithatunk ra, bogy a j6vo
majd nemcsak kaprazatos csodakat hoz, uj lehetosegeket kinal,
hanem annyi uj es regi, megoldando fOladatelvegzeset k6veteli
meg toliink, bogy tiz Ada sell gyozne, ha mind megfelelo irany-
ban tartana is. Marpedig tudjuk, bogy cselekveseinkben gyakran
adodnak gondok, komoly gondjaink nemcsak a letszammal, az
anyagiakkal, hanem a menetirannyal is. Hihetetlen ellentmon-
dasok is.

Az ilyenkor eselyes megujulas alkaloIDlenne arra, bogy az uj
igenyeknek es lehetosegeknek megfelelOen az eddigi gyakorlat-
bol folhasznaljuk mindazt, amit az avatottabb k6ztudat megtar-
tandonak fogadott el. S nem kevesbe fontos, bogy majd alkal-
mat szakitsunk arra is, es eleg erosek legyunk ahhoz, bogy nyu-
godtan es realitaserzekkel kiselejtezziik vagy modositsuk azt,
ami visszahuz, ami teves iranyba vezet, ami uresjaratu (latszat-
tevekenyseg), es amire a letunkben levo diktatura mar reg nem
kenyszerit bennunket. Ha komolyan gondoljuk, akkor batran es
okosan forduljon a nemzetmegtarto es anyanyelv egysegesito
programok fele, a nemzett6rzs (az anyaorszag) szakmai segitse-
gere szamitva.
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Minel tobb ilyen fajsulyli es rendeltetesii szevezet es testiilet
miikodik, annat nagyobb lesz az eselyiink anyanyelviisegiink
epitesenek iigyet terben es idoben citfogni.

Anyanyelv, taj es nemzetresz voltunk erositese tortenik Adan
evente. Nyilvan nem az ottaniakon mulott, bogy a tobbi kilenc
"Ada" nem sziiletett meg eddig, noha anyanyelvi provincial-
izal6dasunk megallitasahoz okos nyelv- es nemzetpolitika kellett
volna mar nyolcvan evvel ezelott is, s az6ta sziinteleniil. Sok-
szorta nagyobb osszefogassal es erofeszitessel.

Nemzetben, nem pedig teriiletben gondolkodni es cselekedni
kepes es kesz magyar ertelmiseg nelkiil vakon bolyongott a del-
videki magyarsag. Hiszem, bogy Ada meg sokat tehet azert,
bogy ez a vaksag megsziinjon, mielott vegleg utvesztobe tanto-
rognank.
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