
munkabizottságban megtettük, hogy ezeket a javaslatokat megbeszéltük, és a 
legfontosabbakat közülük az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének szíves 
figyelmébe ajánljuk. 

Imre Samu 

A tudományos munkabizottság javaslatai 

1. Javasoljuk, hogy a következő anyanyelvi konferencián az úgynevezett 
központi előadások tartói között kapjanak helyet legalábbis az ilyen jellegű 
munkabizottságokban, mint a mienk volt, külföldiek is, és biztosítson a 
konferencia majdani rendezősége a mostaninál több időt és lehetőséget a 
kötetlen eszmecserére, a valódi kerekasztal beszélgetésre akár az előre 
bejelentett hozzászólások, kiselőadások rovására is. 

2. Készüljön olyan népszerű magyarságtudományi kézikönyv vagy 
kézikönyv-sorozat, amely áttekintést ad a magyar nyelvről, irodalomról, 
történelemről, néprajzról, művelődéstörténetről, egy olyan kézikönyv vagy 
kézikönyv-sorozat, amelyet segédkönyvként lehet felhasználni a külföldi 
egyetemi oktatásban is, és a magyar nyelvi nevelés egyéb formáiban is. 

3. A külföldön folyó felsőfokú magyar oktatás eredményességét nagyban 
növelhetné, ha az az eddigieknél jobb és több tankönyv, megfelelő oktatási 
segédeszközök, elsősorban film, magnószalag, diapozitív anyag, lemezek, 
földrajzi térképek állnának az oktatóhelyek rendelkezésére. 

4. Fokozza és tegye rendszeressé Magyarország a külföldi magyar 
oktatóhelyek és központok kiadványokkal való ellátását. 

5. Az Országos Széchenyi Könyvtár vállalja a hozzá forduló oktató- és 
kutatóközpontok tudományos információval való ellátását, kérésükre kössön 
velük csere-megállapodást. 

6. Feltétlenül szükséges volna megfelelő színvonalú tájékoztató anyagot 
eljuttatni megfelelő mennyiségben és időben a külföldi egyetemek magyarul 
tanuló diákjaihoz a hazai nyári egyetemi, nyelvtanulási lehetőségekről. 

7. Támogassa az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége mindazoknak az 
íróknak, művészeknek, tudósoknak a külföldi meghívását, akik segítséget 
adhatnak az Anyanyelvi Konferencia céljainak megvalósításához. 

8. Támogassa az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége a magyar nyelvű 
diaszpóra-irodalom ama termékeinek a hazai olvasóközönséghez való 
eljutását, amelyek folytatják azt a párbeszédet, amelyre éppen a második 
Anyanyelvi Konferencia adott követendő példát. Szorgalmazza a Védnökség a 
diaszpóra-irodalom ilyen szellemi termékeiből egy antológia kiadását 
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Magyarországon. Ugyanakkor az Anyanyelvi Konferencia külföldi részvevői 
is segítsék a hasonló célú és szellemű hazai irodalmi termékeknek a külföldi 
magyarok minél szélesebb köreihez való eljuttatását. 

9. A külföldi magyar szervezetek fokozottan ügyeljenek a diaszpóra-
magyarság történelmi forrásainak, kallódó muzeális értékeinek sorsára. A 
külföldi magyar kutatók, oktatók készítsenek minél több hanglemezfölvételt, 
magnetofonfölvételeket, hozzanak létre hangarchívumot környezetük 
magyarságának nyelvéről. 

10. Nagyon fontos lenne, hogy Budapest központtal megalakuljon 
valamiféle nemzetközi hungarológiai társaság, amely segítené a külföldön 
folyó magyarságtudományi kutatásokat. 

11. Továbbá — tudjuk, nagyon távoli és egyáltalán nem könnyen 
megvalósítható javaslat ez — jöjjön létre a magyar állam költségén egy 
magyarságtudományi tanszék valamelyik amerikai egyetemen — ha ez a 
közel jövőben megvalósítható lenne, akkor Bloomingtonban —, amely a 
magyarságtudományi kutatásokon kívül segítené a helyi pedagógusképzést is. 

12. S végül mi is javasoljuk: a Védnökség gondoskodjék arról, hogy az első 
anyanyelvi konferenciához hasonlóan a konferencia anyaga, ha lehet teljes 
egészében, ha erre nincs mód, bizonyos rövidítéssel, csökkentéssel jelenjék 
meg, és jusson el minden részvevőhöz. 

* 

Ezzel beszámolómat is befejeztem. De engedjék meg, hogy mint a 
munkabizottság volt gazdája, még egyszer megköszönjem a munkabizottság 
minden tagjának, itt az egész plénum előtt is, a kitartó érdeklődést, azt az 
eredményes munkát, amelyet mindnyájan végeztek. 

A Magyar Nyelv Barátai köre előkészítő bizottságának ajánlása 

A Magyar Nyelv Barátai Körének Előkészítő Bizottsága — elvégezve az 
első anyanyelvi konferenciától kapott feladatokat 

Ajánlással 
fordul mindazokhoz a külföldön élő honfitársainkhoz, akik a magyar nyelv 

és kultúra őrzését és ápolását szívügyüknek tekintik, a magyar nép, a magyar 
nyelv minden külföldi barátjához, aki ki akarja fejezni a magyar nép iránti 
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