
„kicédulázását". A javaslatokat listákba vesszük, megpróbáljuk rendszerezni 
őket, a legfontosabbakat kiválogatjuk közülük. 

A Zárónyilatkozatban kifejezésre kívántuk juttatni azt a gondolatot, hogy 
az anyanyelvi mozgalom legfontosabb célja továbbra is lényegében 
változatlan. S ez a cél: a nyugat-európai és a tengerentúli országokban élő 
magyarok körében a magyar nyelv és kultúra ápolása, annak megőrzése, 
ennek a munkának a segítése. Ennek a célnak a megvalósításához vezető utak 
természetesen már az első konferencia óta is változtak, módosultak, s 
valószínű, sőt egészen biztos, hogy a jövőben is változni fognak, új feladatok 
jelentkeznek. Éppen ezért kifejezésre kívántuk juttatni azt is: ahhoz, hogy az 
anyanyelvi mozgalom hatékonysága tovább növekedjék, a mozgalomnak — az 
eddigiekhez hasonlóan — nyitottnak kell lennie az eredeti célok jobb 
megvalósítását szolgáló újabb feladatok irányában, de az eredeti célt nem 
tévesztve szem elől. 

A Zárónyilatkozatba felvett ajánlásokat tartalmi szempontból nem kívánom 
ismertetni, mindenki elolvashatta őket. Egyetlen megjegyzést szeretnék még 
csak tenni. A terv összeállítóiként úgy láttuk, hogy eddig 
Zárónyilatkozatainknak volt némi kis fogyatékossága, volt bennük egyfajta kis 
aránytévesztés. Tudniillik általában az volt a kicsengésük, hogy a konferencia 
meghatározza a feladatokat, azokat a Védnökség figyelmébe ajánlja, és 
mintha a végrehajtás tulajdonképpen már csak a Védnökségnek a dolga, a 
Védnökségnek a gondja volna. Ebben a Zárónyilatkozatban igyekeztünk az 
eddigieknél jobban kifejezni azt is, hogy a közösen elfogadott feladatok, célok 
megvalósításáért közösen, mindnyájan, akik itt vagyunk, felelősek vagyunk, 
legföljebb a megoldandó feladatok arányaiban, nagyságában lehet közöttünk 
eltérés, abban, hogy ki-ki menynyit végez el a maga lehetősége, a maga 
képességei szerint. 

A konferencia a Zárónyilatkozatot az alábbi szövegezésben egyhangúlag 
elfogadta. 

Zárónyilatkozat 

Az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége — a III. Anyanyelvi Konferencia 
javaslatának megfelelően — 1981 augusztusában összehívta a IV. Anyanyelvi 
Konferenciát. A konferencia méltó módon emlékezett meg Bartók Béláról, a 
világszerte ismert nagy magyar zenetudósról és zeneszerzőről születésének 
százéves évfordulója alkalmából. 

Helyesléssel vették tudomásul a konferencia résztvevői, hogy a Védnökség 
— elfogadva a III. Anyanyelvi Konferencia javaslatát — emlékérmet alapított 
Bárczi Gézának, a Védnökség első elnökének tiszteletére az anyanyelvi 
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mozgalomban kifejtett kiemelkedő tevékenységéért. Elismerésüket fejezik ki a 
konferencia résztvevői mindazoknak, akiket az anyanyelvi mozgalomban 
folyamatosan végzett munkájukért most első ízben az emlékéremmel 
kitüntettek. 

A konferencia áttekintette és értékelte az anyanyelvi mozgalom keretében 
eddig végzett munkát. Megállapította, hogy az I. Anyanyelvi Konferencia óta 
eltelt évtized történelmi jelentőségű időszak a Nyugat-Európában, illetve a 
tengerentúli országokban élő magyarok és a hazai magyarság kapcsolatának 
alakulásában, s örömmel vette tudomásul, hogy az anyanyelvi konferenciák 
alkalmából lehetőség nyílt a Magyarországgal szomszédos szocialista 
országokban élő magyar pedagógusokkal, kulturális vezetőkkel, tudósokkal 
való tapasztalatcserére is. 

A konferencia egybehangzó véleménye szerint az I. Anyanyelvi 
Konferencia óta eltelt egy évtized alatt az anyanyelvi mozgalom 
megerősödött, külföldi bázisai kiszélesedtek, tevékenysége sokrétűbbé és 
céltudatosabbá vált, s egyre jobban igazodott a többnyire országonként is 
eltérő, sajátos körülményekhez. Kedvező hatással volt a mozgalom 
fejlődésére, hogy a külföldi egyesületek, a magyar kulturális élet vezetői ma 
már egyre több országban élnek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az illető 
ország kormánya biztosít a területén élő nemzetiségek számára. 

Helyeselték a konferencia résztvevői, hogy a IV. Anyanyelvi Konferenciára 
a Védnökség megjelentette a „Nyelvünk és Kultúránk a nagyvilágban" című 
tanulmánygyűjteményt, valamint „Az anyanyelvi mozgalom első évtizede" 
című összeállítást. Mindkét kiadvány forrás értékű dokumentuma az 
anyanyelvi mozgalom elmúlt tíz esztendejének, s egyben segíti a jövő 
feladatainak meghatározását. 

A konferencia résztvevői jelentős eseménynek tartották, hogy megjelent a 
nyugati magyar költők Vándorének című antológiája. Véleményük szerint 
ennek a kötetnek a megjelenése még szorosabbá teszi a külföldön élő magyar 
költők és Magyarország kapcsolatát. 

Megelégedéssel vették tudomásul a konferencia résztvevői, hogy az 
anyanyelvi mozgalom iránt a magyarországi közvélemény egyre nagyobb 
érdeklődést mutat, s hogy a IV. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak 
mind a magyar napisajtó, mind a magyar rádió és televízió megkülönböztetett 
figyelmet szentelt. 

A konferencia megállapította, hogy a III. Anyanyelvi Konferencia 
ajánlásainak többsége megvalósult. 

- Az elmúlt években is eredményesen működtek az anyanyelvi mozgalom 
olyan intézményei, mint a balatoni nyelvtanító gyermektáborok és a 
Sárospataki Nyári Kollégium. 
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- Fokozódó érdeklődés mellett folyt a külföldi magyar nyelvoktatók nyári 
továbbképzése Debrecenben; helyi pedagógus-továbbképzés volt — részben 
magyarországi előadókkal — több országban. 

- Folyt a louisianai program szerinti magyartanárképzés; a Védnökség — 
a Debreceni Nyári Egyetemmel együttműködve — olyan sajátos 
tanfolyamokat rendezett, amelyeknek eredményei beleszámítanak a hallgatók 
egyetemi tanulmányaiba. 

- A louisianai program keretében magyarországi pedagógusok is részt 
vettek az oktatásban, megteremtve a tanuláshoz szükséges feltételeket. A 
szombathelyi Tanárképző Főiskola cserelátogatásokkal, tanfolyamokkal 
rendszeresen támogatta a burgenlandi magyar pedagógusok továbbképzését. 

- Eredményesen folyt a néptáncoktatók továbbképzése, a néptánc- és más 
művészeti csoportok ellátása szakmai tanácsokkal és anyagokkal. 
Néptáncszimpozionok megrendezésére került sor az USA-ban, illetve 
Kanadában. 

- Elkészült a tankönyvsorozat negyedik könyve is „Beszéljünk magyarul! 
címmel. Kísérleti munkafüzet jelent meg a balatoni táborokban tanuló 
külföldi magyar gyermekek számára; kéziratban elkészült egy olvasókönyv. A 
sárospataki tanfolyam számára egy magyar nyelvkönyv, egy 
magyarságismereti jegyzet és munkafüzet. 

- Kéziratban elkészült a „Néprajz mindenkinek" című sorozat három 
száma; folyik egy történelmi olvasókönyv kéziratának összeállítása. 

- A Védnökség folyóirata, a Nyelvünk és Kultúránk tovább gazdagodott 
tartalmában, szakmai-módszertani közleményei jelentős mértékben segítették 
az anyanyelvi mozgalom céljainak eredményes megvalósítását. 

A konferencia köszönetét fejezi ki a Védnökségnek, a Védnökség 
munkabizottságainak, a Nyelvünk és Kultúránk szerkesztő bizottságának az 
eddigi eredményes munkáért; hasonlóképpen mindazoknak a magyarországi 
és külföldi intézményeknek, egyesületeknek, baráti köröknek, egyházi 
szervezeteknek, amelyek segítették ezeknek az eredményeknek az elérését. 
Kéri további támogatásukat az anyanyelvi mozgalom előtt álló újabb feladatok 
megvalósításához. 

A konferencia megállapította, hogy a nyugat-európai és a tengerentúli 
országokban élő magyar csoportok társadalmi szerkezete, korosztálybeli 
összetétele az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott, a nagyobb 
települési egységek felbomlóban vannak, a fiatalabb nemzedékeknél a magyar 
egyre kevésbé tekinthető anyanyelvnek. Ugyanakkor növekedett azoknak a 
közösségeknek — szigeteknek — a száma, amelyek tudatosan művelik, 
tanítják és közvetítik magyar nyelvüket és kultúrájukat. Mindez újabb 
feladatokat ró az anyanyelvi mozgalomra, újabb kezdeményezéseket tesz 
szükségessé. A magyar nyelv oktatását a jövőben az eddigieknél is jobban 
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össze kell kapcsolni a legtágabb értelemben vett magyar kultúra 
megismertetésével. Ugyanakkor arra kell törekedni, hogy a külföldön élő 
magyarok fiatalabb nemzedékei nyelveik és kultúráik teljességének birtokában 
nőjenek fel, mert magyarságtudatuk megőrzéséhez is ez a leginkább 
célravezető út. Mindezek sikeres megvalósításához azonban a külföldi magyar 
nyelvoktatók, kulturális és ifjúsági vezetők, írók, tudósok, társadalmi és 
egyházi személyiségek összefogására, az egyes családokkal — elsősorban az 
édesanyákkal — összehangolt munkájára van szükség. 

Tanácskozásai alapján a konferencia a következő javaslatokat ajánlja a 
Védnökség figyelmébe. 

- Tartsa fenn a Védnökség a jövőben is a magyar nyelv oktatásának, a 
pedagógiai-didaktikai és kulturális szakmai továbbképzésnek eddig bevált 
formáit. Erősítse s az újonnan felmerülő igényeknek megfelelően bővítse őket. 
Segítse elő, hogy az ezeken a területeken folyó munka még szervezettebb s az 
eddigieknél is eredményesebb, színvonalasabb legyen. 

- Minél előbb készüljenek el a tervezett, a konferencia 
munkabizottságaiban is megvitatott nyelvoktatási, néprajzi és történelmi 
kiadványok, segédletek. 

- A konferencia fontosnak tartja, hogy a jövőben tovább folyjék a külföldi 
magyar nyelvoktatók, néptáncoktatók, kulturális vezetők továbbképzése. 
Javasolja a külföldi magyar iskoláknak, egyesületeknek, hogy éljenek ezekkel 
a lehetőségekkel, de — ahol erre mód van — saját maguk is teremtsenek 
lehetőséget ilyen továbbképzésre. 

- A konferencia kéri a külföldi felsőoktatási intézményekben dolgozó 
magyar származású szakembereket, hogy minél többen kapcsolódjanak be az 
anyanyelvi mozgalom munkájába. 

- A konferencia résztvevői nagyon fontosnak tartják, hogy az irodalmi, 
oktatási, tudományos és művészeti kapcsolatok Magyarországgal erősödjenek. 
Váljanak gyakoribbá a kétoldalú előadókörutak, író-olvasó találkozók. Kérik a 
Védnökséget, hogy a különböző magyarországi fórumokon — a maga 
lehetőségei szerint — segítse ennek megvalósulását. 

- Kéri a konferencia a külföldi magyarnyelv-oktatókat, a kulturális és 
tudományos élet különböző területein működő szakembereket, hogy szakmai-
módszertani tapasztalataik közzétételével a jövőben az eddigieknél is nagyobb 
mértékben segítsék a Nyelvünk és Kultúránk szerkesztését, a folyóirat 
színvonalának további emelését. 

- Javasolja a konferencia, hogy az anyanyelvi mozgalomban a jövőben 
nagyobb teret kapjon a magyarnak mint második nyelvnek a tanítása, az 
alkotó szintű kétnyelvűség elérése. Kívánatos, hogy ebben a munkában a 
jövőben jobban érvényesüljön a interdiszciplináris szemlélet. Kéri a 
konferencia a Védnökséget, hogy a szükséges elméleti és gyakorlati kérdések 
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tisztázásához nyújtson segítséget, s javasolja a Nyelvünk és Kultúránk 
szerkesztő bizottságának, törekedjen a folyóiratban e kérdések széles körű 
megvitatására. 

- Kéri a konferencia a Védnökséget, készítse elő egy tankönyvsorozat 
megindítását magyarul egyáltalán nem tudó külföldi gyermekek számára. 

- A konferencia javasolja, hogy hazai és külföldi szakemberek egyaránt 
keressék és tegyék közkinccsé az iskolai és a családi magyar nyelvoktatás és a 
magyar kulturális nevelés összehangolásának lehetőségeit, újabb módszereit. 
Kívánatosnak tartja a konferencia, hogy a külföldi magyar csoportok, 
társadalmi szervezetek mind a nyelvoktatásban, mind a kulturális munkában 
törekedjenek önállóságra, munkájuk színvonalának emelésére, az egymással 
való kapcsolatteremtésre, egymás munkájának támogatására. A színvonal 
emeléséhez azonban feltétlenül szükséges, hogy a Magyarországról kiküldött 
művészi programok összeállításában igényesebb és rugalmasabb 
műsorpolitika érvényesüljön. 

- Örömmel venné a konferencia, ha — a hazai honismereti és 
helytörténeti mozgalom, valamint a hasonló külföldi munkálatok tapasztalatai 
alapján az anyanyelvi mozgalom keretében is megindulna egyes nagyobb 
külföldi magyar szórványok történetének feldolgozása. Kéri a konferencia az 
egyes országokban élő magyar származású szakembereket, kezdeményezzék és 
támogassák ezt a munkát. 

- Felhívja a konferencia a külföldi magyar egyesületek vezetőinek 
figyelmét arra, hogy a jövőben még céltudatosabban éljenek azokkal a 
lehetőségekkel, amelyeket egyes befogadó országok kormányai biztosítanak a 
területükön élő nemzetiségek számára anyanyelvük és kultúrájuk 
megőrzésében. 

- A konferencia kéri a Védnökséget, hogy — az eddigiekhez hasonlóan 
— biztosítsa a konferencia előadásainak, hozzászólásainak megfelelő 
formában való megjelentetését, törekedjék az elfogadott javaslatok 
megvalósítására, készítse elő és megfelelő időpontban — lehetőleg 1985-ben 
— hívja össze az V. Anyanyelvi Konferenciát. 

A konferencia résztvevői teljes mértékben átérzik a magyar nyelvi és 
kulturális nevelés terén a szórványmagyarság körében rájuk háruló feladatok 
fontosságát. S amikor javaslataikat a Védnökség figyelmébe ajánlják, maguk 
is teljes felelősséggel vállalják, hogy részt vesznek a közösen kijelölt nemes 
feladatok elvégzésében. 

A konferencia résztvevői — az előző anyanyelvi konferenciák szellemében 
— felhívják közös ügyünk, a magyar nyelv megtartásának, a magyar kultúra 
ápolásának és terjesztésének minden hívét, hogy tanácsaikkal, mindennapos 
önzetlen tevékenységükkel járuljanak hozzá az anyanyelvi mozgalom 
céljainak minél eredményesebb megvalósításához. 

132 


