
- a Nyelvünk és Kultúránk szerkesztőbizottsága, 
- és a szükségletnek megfelelően létrehozandó más bizottságok. A 

bizottságok vezetőit az elnökség egyetértésével az elnök kéri fel. A folyamatos 
ügyintézést és szervező munkát az elnökség megbízásából és irányításával a 
titkárság végzi. 

A titkárság vezetője az Anyanyelvi Konferencia titkára. A titkárság 
foglalkozik az Anyanyelvi Konferencia gazdasági és pénzügyeivel is. A 
titkárság tagjait az elnökség egyetértésével az elnök javaslata alapján a 
Magyarok Világszövetségének a főtitkára nevezi ki. Tevékenységükért az 
elnöknek és a Magyarok Világszövetsége főtitkárának felelősek. 

Az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége megbízza az elnökséget, hogy az 
Anyanyelvi Konferencia alapszabályának és működési szabályzatának 
kidolgozására egy bizottságot hozzon létre. 

Az Anyanyelvi Konferenciának az egyetemes magyarság összefogását, 
kulturális együttműködését és a magyar nemzeti tudat széles körű ápolását 
kell szolgálnia, az eddigi közös munka során létrehozott szellemi és 
intézményi értékeket kell gazdagítania. 

Budapest, 1990. augusztus 1. 

Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének nyilatkozata 

Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének 1990. augusztus 1-jei ülése 
döntött az anyanyelvi mozgalom megújítása felől. Elfogadta az 1989-es 
kecskeméti Anyanyelvi Konferencián kiküldött különbizottság jelentését, úgy 
határozott, hogy a jövőben autonóm, demokratikus, pártoktól független, 
nemzetközi magyar mozgalomként végzi munkáját, és egyetértésre törekedve, 
szoros együttműködésben dolgozik a Magyarok Világszövetségével. Az 
Anyanyelvi Konferencia megújulásának az eddigi közös tevékenység során 
létrehozott szellemi és intézményi értékekre kell épülnie, azokat kell 
gazdagítania és fejlesztenie. 

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 
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Magyarországon és bárhol másutt élő magyarságra, és kéri ennek még 
szélesebb körű és hatékonyabb közreműködését. 

A védnökség határozott az anyanyelvi mozgalom vezető szerveiről, és 
meghatározta ezek feladatait és jogkörét. A vezető szervek: a konferencia, a 
választmány és az elnökség. E szerveket a hazai, a kisebbségi sorban és a 
szórványokban élő magyarság arányos képviseletére kívánja építeni. 
Konferencián szavazati joggal a társadalmi, kulturális, tudományos, egyházi 
és ifjúsági szervezetek, mozgalmak, egyesületek és intézmények küldöttei, 
valamint az elnökség által az anyanyelvi mozgalomban végzett munkájuk 
alapján meghívott és a választmány által jóváhagyott személyek rendelkeznek. 

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

A védnökség megerősíti azt, hogy az Anyanyelvi Konferenciának az 
egyetemes magyarság összefogását, kulturális együttműködését és magyar 
nemzeti tudatának ápolását kell szolgálnia. 

Budapest, 1990. augusztus 1. 

LŐRINCZE LAJOS elnök 
GÁL SÁNDOR (Kassa) 
NAGY KÁROLY (Edison, USA) 
POMOGÁTS BÉLA (Budapest) 
társelnökök 

Nagy Károly 

Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének ülése 

1989-ben Kecskeméten az Anyanyelvi Konferencia kimondta: autonóm, 
demokratikus, nemzetközi magyar mozgalomként kívánja folytatni munkáját 
magyarországi, a szomszédos országokban kisebbségben és nyugaton élő 
magyarokat egyaránt képviselő választmánnyal. A mozgalom megújulásának 
kidolgozására felkért 25 tagú nemzetközi bizottság 1990. július 31-ig 
kidolgozott javaslatait az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége augusztus 1-
jén határozatban elfogadta. 
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