levelezés), és ennek előmozdítására ösztöndíjak biztosítását, alapítvány
létrehozását stb.
A konferencia résztvevői igénylik a szorosabb együttműködést a
könyvkiadás, az irodalmi és tudományos munka területén, a művészeti
tevékenységi formákban a társas élet követelményeinek megfelelően,
Az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége kötelességének tartja, hogy az
elhangzott javaslatokat gondosan mérlegelje, és megvalósításukhoz minden
lehetséges támogatást megadjon. A Védnökség javaslatára a konferencia hazai
és külföldi szakemberekből. Előkészítő Bizottságot alakított. Ennek a
bizottságnak lesz a feladata, hogy a Védnökség irányítása mellett feldolgozza
az elhangzott és ezután beérkező javaslatokat, s hozzáfogjon a legsürgősebb
feladatok mielőbbi megvalósításához. (Az Anyanyelvi Konferencia
Védnökségének címe: Budapest 62. P.O.B. 292.). A konferencia munkája
során többször elhangzott az a javaslat, hogy alakítsunk ki közösen megfelelő
kereteket az anyanyelv problémái iránt érdeklődők, a magyar nyelv barátainak
tevékenysége számára. Az erre vonatkozó tervezet kidolgozása szintén az
Előkészítő Bizottság feladata lesz.
A konferencia résztvevőinek egybehangzó véleménye szerint az Anyanyelvi
Konferencia megtartása helyes és időszerű volt, a külföldi és hazai
szakemberek találkozója gyümölcsözőnek bizonyult.
A konferencia nyílt légkörében lehetővé vált a legkülönbözőbb nézetek és
vélemények kifejtése, vitája, és mindez hozzájárul a feladatok és teendők
tisztázásához.
A konferencia résztvevői javasolják a rendező szerveknek, hogy a
szükséghez képest tegyék lehetővé az Anyanyelvi Konferencia rendszeres
időközökben való megtartását.
A konferencia szükségesnek véli, hogy mindazok, akiknek szívügye a
magyar nyelv ápolása, de nem volt módjuk részt venni munkánkban,
megismerkedjenek a konferencia anyagával. Ezért felkéri a Védnökséget,
gondoskodjék a konferencia anyagának kiadásáról és teijesztéséről. Felhívja
közös ügyünk, édes anyanyelvünk fenntartásának, ápolásának minden hívét,
hogy véleményével, javaslatával, mindennapos önzetlen tevékenységével
járuljon hozzá a konferencia céljainak megvalósulásához.
Budapest, 1970. augusztus 14.
Az Anyanyelvi Konferencia
résztvevői
Az Anyanyelvi Konferencia debreceni szekciójának programja
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Augusztus
1. Érkezés Budapestre
2. Közös ebéd Debrecenben az Új
Vigadóban
KÁRPÁTI JÓZSEF, a Magyarok
Világszövetségének főtitkára és
dr. KÁLMÁN BÉLA, a debreceni
Nyári Egyetem igazgatója üdvözli a
vendégeket
Debreceni városnézés
A konferencia ünnepélyes megnyitása
az Egyetem épületében
A megjelenteket köszönti Dr. BÁRCZI
GÉZA akadémikus, az Anyanyelvi
Konferencia Védnökségének elnöke
Megnyitó beszédet mond: Dr.
BOGNÁR JÓZSEF akadémikus, a
Magyarok Világszövetségének
elnöke.
Fogadás az Egyetem díszudvarán
3. Anyanyelvünk magyarsága
Dr. BÁRCZI GÉZA akadémikus
Hozzászólás:
Dr. NAGY KÁROLY egyetemi tanár
(USA)
Nyelvtan és nyelvtanulás
Dr. TAKÁCS ETEL egyetemi docens
Hozzászólás:
Dr. KOSTYA SÁNDOR tanár
(Kanada)
A mai magyar líra
Dr. CZINE MIHÁLY egyetemi docens
Kirándulás Hajdúszovátra, ott előadás:
Énekkari munka és közösségformálás a
nevelő szolgálatában
SZATHMÁRY KÁROLY tanár,
karnagy
Filmvetítés az Egyetem vetítőtermében
4. Nyelvművelés, nyelwédelem
Dr. LŐRINCZE LAJOS c. egyetemi
tanár
Hozzászólás:
Dr. KÓRÓDY TIBOR újságíró
(Argentína)
Nyelvhelyességi gyakorlatok
Dr. NAGY JÁNOS középiskolai tanár
Előadás a debreceni József Attila
Könyvtárban;
Olvasásra nevelés, közösségi élet a
klubban

FEHÉR ANTAL, a klubkönyvtár
vezetője
Játékos nyelvtanulás
Dr. GRÉTSY LÁSZLÓ, az MTA
Nyelvtudományi Intézetének
tudományos főmunkatársa
A Debreceni Népi Együttes műsora
5. A magyar irodalom kistükre
Dr. KERESZTURY DEZSŐ író,
ir o dal omtörténész
Beszélgetés a prózai művek
elemzéséről
Dr. MARGÓCSY JÓZSEF főiskolai
tanár
A népdaltanítás
Dr. SZŐNYI ERZSÉBET főiskolai
tanár
A színjátszás mint a közönségformálás
és olvasásra nevelés eszköze
THURÓCZY GYÖRGY, a Megyei
Művelődési Központ igazgatója
Az előadás után bemutató
Filmbemutató az Egyetem
vetítőtermében
6. Nyelvek együttélése
Dr. KÁLMÁN BÉLA egyetemi tanár
Hozzászólás:
Dr. KÓRÓDY TIBOR újságíró
(Argentína) A népművelés
lehetőségei és módszerei klubkeretek
között
Dr. DURKÓ MÁTYÁS egyetemi
docens
Népdaléneklés, népdaltanítás
PAPP JÁNOS tanítóképző intézeti
tanár
A népitánc mint a közösségformálás és
nevelés eszköze
Dr. BÉRES ANDRÁS muzeológus
Az előadás után látogatás a debreceni
Népi Együttes próbáján
7. A jó magyar kiejtés kérdései
Dr. DEME LÁSZLÓ, az MTA
Nyelvtudományi Intézetének
tudományos főmunkatársa
Kiejtési, olvasási gyakorlatok
WACHA IMRE, az MTA
Nyelvtudományi Intézetének
tudományos munkatársa
Kirándulás a Hortobágyra autóbusszal,
múzeumlátogatás; kulturális műsor
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8.

A magyar nyelvjárások
Dr. IMRE SAMU, az MTA
Nyelvtudományi Intézetének
igazgatóhelyettese
Anyanyelvünk magyarsága
Dr. SZENDE ALADÁR főiskolai
docens
A művészeti nevelés lehetőségei és
módszerei klubkeretek között
MARÓTI GYULA a Népművelési
Intézet osztályvezetője
Előadás Hajdúnánáson: A klubvezetés
módszerei; játékos vetélkedő
megszervezése és levezetése;
aktivizálási módszerek; utána
bemutató
CZEGLÉDI LAJOS, a Művelődési
Ház igazgatója
Filmbemutató az Egyetem
vetítőtermében
9. A balassagyarmati, Hajdú és Szabolcs
megyei együttesek bemutatója Búcsú
Debrecentől; búcsúvacsora
10. A mai magyar helyesírás elvei és
rendszere
Dr. FÁBIÁN PÁL egyetemi docens
Püspökladányban Rettegi Istvánné
helytörténeti anyagának
megtekintése; utána előadás
A helytörténeti anyag gyűjtése és
bemutatása
RETTEGI ISTVÁNNÉ
Beszámolók, hozzászólások:
Dr. GALAMBOS I. FERENC tanár
(Ausztria),

11.

12.
13.

14.

15.

Dr. KÓRÓDY TIBOR újságíró
(Argentína),
Dr. BODOLAI ZOLTÁN tanár
(Ausztrália),
CZIBOR JÁNOS tanár, a Magyarok
Világszövetségének titkára,
BOGÁTI PÉTER újságíró
Dr. KÁLMÁN BÉLA, a Nyári
Egyetem igazgatója összegezi a
konferencia debreceni munkájának
tapasztalatait
Utazás Kecskemétre
Kecskeméti városnézés,
múzeumlátogatás
Közös ebéd a kecskeméti
Aranyhomokban
A kecskeméti Kodály Zoltán ének- és
zeneiskolában előadás és bemutató
Közös vacsora az Aranyhomokban
Indulás Kecskemétről Budapestre
Vitadélután a Fészek Klubban
Városnézés autóbusszal; ebéd a
hármashatárhegyi vendéglőben; a
Nemzeti Galéria megtekintése
Ünnepi záróülés a Fészek Klubban
Külföldi magyar tánccsoportok
bemutatója a KISZ Rajkó-zenekar
Székházában
Zárófogadás a Fészek Klubban
Előadás a Margitszigeti Szabadtéri
Színpadon
Műsor: Lehár Ferenc: A mosoly
országa

Az Anyanyelvi Konferencia budapesti szekciójának programja
Augusztus
3-ig egyezik a debreceni szekció programjával
Dr. IMRE SAMU, az MTA
Augusztus
Nyelvtudományi Intézetének
4. A magyar irodalom külföldi
igazgatóhelyettese
terjesztésének problémái
Hozzászólások
BOLDIZSÁR IVÁN író
Tájékoztatás a mai magyar irodalomról
Hozzászólások:
BÉLÁDI MIKLÓS irodalomtörténész,
Dr. KARÁTSON ENDRE egyetemi
kritikus
tanár (Franciaország)
Hozzászólások
Dr. CZIGÁNY LÓRÁNT egyetemi
Dr. SINOR DÉNES egyetemi tanár
előadó (USA)
(USA)
5. Tájékoztatás a magyar nyelvtudomány
helyzetéről és terveiről
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