
AIV. Anyanyelvi Konferencia résztvevői 

Hamza András 

A Védnökség tagjainak megválasztása 

A hat tagú jelölő bizottság, amelyben három magyarországi és három 
külföldi magyar foglalt helyet, csütörtök reggel megtartotta ülését. Alapos és 
hosszas vita, az objektív és szubjektív szempontok gondos megvizsgálása után 
úgy döntött, hogy a IV. Anyanyelvi Konferenciának a jelenlegi Védnökség 
változtatás nélküli visszaválasztását javasolja. Teszi ezt a következő 
meggondolások alapján: 

1. A mozgalom tízesztendős mérföldkövénél adjuk meg a tisztességet 
annak a menet közben kialakult Védnökségnek, amely a mozgalom 
születésénél bábáskodott, és növekedésében a gondos dajka sokszor nehéz 
szerepét játszotta. 

2. Lehetséges, hogy a fölserdülő mozgalomban a jövőben, egy új helyzetben 
új összeállítású Védnökségre lesz szükség, annak elvi és személyi 
meggondolásait azonban alapos munkának kell megelőznie. Erre a munkára a 
következő védnökségi ülés lesz hivatott, s majd az tesz javaslatot az V. 
Anyanyelvi Konferenciának. 

A konferencia plénuma Hamza Andrásnak, a jelölő bizottság elnökének 
javaslatát egyhangúlag elfogadta. Az újraválasztott Védnökség névsorát 
alábbiakban közöljük. 

Budai Imre tanár 

Lőrincze Lajos c. egyetemi tanár 

Elnök: 

Titkár: 

Gergely Ferenc író (Franciaország) 
Ginter Károly főiskolai tanár 
Hamza András református lelkész (USA) 
Haraszti Sándor orvos, lelkész (USA) 
Horváth László (NSZK) 
Illyés Gyula Kossuth-díjas író 
Imre Samu akadémikus, az MTA 

Tagok: 

Bácskai János tanár (Ausztrália) 
Bánk József váci érsek-püspök 
Bartók Béla mérnök 
BeőtJiy Erzsébet egyetemi tanár (Hollandia) 
Bognár József akadémikus, az MVSZ elnöke 
Bujdosó Alpár költő (Ausztria) 
Czidor János tanár 
Czigány Lóránt irodalomtörténész (Anglia) 
Dedinszky Erika író, műfordító (Hollandia) 

Nyelvtudományi Intézetének 
igazgatóhelyettese 

Kálmán Béla akadémikus, egyetemi tanár 
Kárpáti József ny. nagykövet 
Keresztury Dezső akadémikus, író 
Kodály Zoltánné tanár 
Kolossváry Béla egyetemi tanár (USA) 
Köpeczi Béla akadémikus, az MTA 

főtitkárhelyettese 
Lillywhite-Daróczi Sára tanár, egyesületi 

vezető (Anglia) 
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Maróti Gyula ny. főiskolai tanár 
Molnár István nagykövet 
Moór János egyesületi elnök (Ausztria) 
Nagy Károly egyetemi tanár (USA) 
Nagy Pál író, lapszerkesztő (Franciaország) 
Nyíri Tamás, a Római Katolikus 

Hittudományi Akadémia professzora 
Ránki György akadémikus, az MTA 

Történettudományi Intézetének 
igazgatóhelyettese 

Romhányi László, a Magyar Egyesületek 
Képviselő Bizottságának elnöke 
(Anglia) 

Rossmy Rudolf, a Bécsi Magyar 
Iskolaegyesület elnöke (Ausztria) 
Ruttkai Iván, a Svéd Magyar Filmklub 

Gosztonyi János 

vezetőségének tagja (Svédország) Sinor 
Dénes egyetemi tanár (USA) 

Solymos László egyesületi elnök (Ausztria) 
Sulyok Vince költő, műfordító (Norvégia) 
Szabó Zoltán ny. miniszter 
Szabolcsi Miklós akadémikus, az Országos 

Pedagógiai Intézet főigazgatója 
Szamosközi István ny. református püspök 
Szathmári István egyetemi tanár 
Szende Aladár ny. főiskolai tanár 
Szennay András pannonhalmi főapát 
Szentessy Ferenc tanár (Ausztrália) 
Tasnády T. Almos tanár (Belgium) 
Tóth Magda (Franciaország) 
Trebuss Mária tanár (Kanada) 
Vas István Kossuth-díjas költő 
Wojatsek Károly egyetemi tanár (Kanada) 

A Bárczi Géza Emlékérem kiosztása 

Tisztelt Konferencia! 

Amikor az előkészítő bizottságban arról beszélgettünk, kikre tegyünk 
javaslatot a Védnökségnek, hogy ítélje oda számukra a Bárczi Géza 
Emlékérmet, eredetileg arra gondoltunk, hogy csak külföldi barátaink 
részesüljenek ebben az elismerésben. Meggondolásunk alapja ez esetben az 
volt, idehaza sokféle módon van alkalmunk hazai barátainknak megköszönni 
a munkájukat. Ami egyébként — hogy a konferenciát erről hivatalosan is 
tájékoztassam — a legmagasabb állami szinteken is megtörtént. 

Az Anyanyelvi Konferencia és az anyanyelvi mozgalom tízéves évfordulója 
alkalmával Lőrincze Lajos professzor Apáczai Csere János Díjban részesült, 
ez a legmagasabb magyar pedagógiai elismerés. A művelődési miniszter 
Kiváló Pedagógus kitüntetéssel tüntette ki és jutalmazta Imre Samu 
akadémikust. Ginter Károly, Szende Aladár és Maróti Gyula pedig a 
Szocialista Kultúráért kitüntető jelvényt kapta, ugyancsak az anyanyelvi 
mozgalomban kifejtett tevékenységük elismeréseként. 

így az volt tehát a szándékunk, hogy külföldi barátainkat tüntessük ki most, 
és az ő érdemeiket méltassuk. A Védnökség azonban ezt a javaslatunkat nem 
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