
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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rokonszenvét: segítsék országukban az első Anyanyelvi Konferencia 
ajánlására megalakult baráti körök munkáját! 

Az eddigi tapasztalatok alapján javasoljuk baráti körök megalakítását a 
jövőben is mindenhol, ahol szükségesnek mutatkozik. 

Javasoljuk, hogy: 
- A baráti körök országonként, önkéntes alapon alakuljanak meg; 

megalakulhatnak már működő szervezet, egyesület keretében is, illetőleg ilyen 
szervezetek maguk is elláthatják a baráti körök teendőit. 

- A baráti körök maguk határozzák meg működésük szervezeti formáit, 
maguk döntsenek arról, hogy az egyes szervezetek kialakítanak-e országos 
vezetőséget, vagy szervezetileg egymástól függetlenül műkődnek. 

- A baráti kör tagja lehessen az illető ország minden olyan lakója, aki a 
fenti célokkal egyetért, megvalósításukban a maga lehetőségei és képességei 
szerint részt kíván venni, s ezt bejelenti a baráti kör vezetőségének. A baráti 
körök tagjai lehessenek az országnak azok a magyar származású lakói is, akik 
a magyar nyelvet már nem beszélik, továbbá azok a nem magyar 
származásúak, akik a magyar nép, a magyar nyelv barátainak tartják 
magukat, és a baráti körhöz való csatlakozásukkal kívánják kifejezni a magyar 
nép iránti rokonszenvüket. 

A baráti körök feladatául az alábbiakat javasoljuk: 
- A magyar nyelvoktatás lehetőségeinek megteremtése és 

továbbfejlesztése szervezett iskolákban, hétvégi és vasárnapi iskolákban, 
egyházi szervezetekben, társadalmi egyesületekben és a családokban. 

- Segítségnyújtás a magyar nyelv megőrzéséhez és ápolásához. 
- A magyar nyelvet oktatók munkájának pedagógiai és didaktikai 

támogatása. 
- Tevékeny közreműködés minden olyan kulturális munkában, amely 

egyben a magyar nyelv megőrzését, jobb megismeréssel is szolgálja: a magyar 
irodalom, népzene, néptánc stb. 

- A kulturális kapcsolatok ápolása Magyarországgal. 
A Magyar Nyelv Barátai Körének Előkészítő Bizottsága köszönetét fejezi ki 

mindazoknak, akik eddig is segítették az előkészítés munkáját, és sok sikert 
kíván a már megalakult és az ezután megalakuló baráti köröknek. 

Zárónyilatkozat 

Az első Anyanyelvi Konferencia javaslatának megfelelően 1973. július 29-
én Szombathelyen összeült a második Anyanyelvi Konferencia. 
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