
IV. Az Anyanyelvi Konferencia megszűnése 
A Társaság megszűnik közgyűlésen kétharmados többséggel hozott 

határozat alapján. Vagyonát, ha a közgyűlés erről nem határozna, 
hungarológiai kutatásra, képzésre, határon túli magyarok anyanyelvi 
oktatására, tanáraik továbbképzésére kell fordítani. 

V. Zárórendelkezések 
A társadalmi szervezet neve: 
Anyanyelvi Konferencia — A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 

Társasága. Székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 15. 

Esztergom, 1992. augusztus 15. 

Az Anyanyelvi Konferencia vezetősége 

Tiszteleti elnök: 
Elnök: 
Társelnökök: 

Lőrincze Lajos 
Pomogáts Béla 
Gál Sándor 
Kántor Lajos 
Lázár Oszkár 
Nagy Károly 

Alelnök: Kolczonay Katalin 
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A választmány tagjai: 

Magyarországiak 

Balla Gyula 
Beke György 
Bodnár György 
Cservenka Judit 
Csoóri Sándor 
Debreczeni Tibor 
Fazekas Tiborc 
Fonyó István 
Ginter Károly 
Görömbei András 
Hegedűs László 
Jankovics József 
Kolczonay Katalin 
Komlós Attila 
Kulcsár Katalin 
Márkus Béla 
Molnár Zsuzsa 
Pomogáts Béla 
Sárközy Péter 
Szathmári István 

Kisebbségiek 

Ágoston Mihály 
Balla D. Károly 
Bodó Barna 
Cseke Péter 
Csörgits József 
Dobos László 
Dupka György 
Galambos Ferenc 
Gál Sándor 
Gálfalvi György 
Gönc László 
Ilku Marion József 
Kántor Lajos 
Lesskó László 
Máté László 
Péntek János 
Rubazcvicené Mária 
Sidó Zoltán 
Strömpl Judit 
Sylvester Lajos 

Nyugatiak 

Csapó Margit 
Faerstain Katalin 
Fáth Lajos 
Fekete Pál 
Gömöri György 
Harkó Györgyvér 
Kovács Éva 
Lázár Oszkár 
LillywhiteDaróczy Sarolta 
Lomniczy József 
Lovas Margit 
Nagy Károly 
Nagy Pál 
Orosz Márta 
Romhányi József 
Tasnády T. Almos 
Tóth László 
Várdy-Huszár Ágnes 
Világhy Katalin 
Zobel Olga 

A VII. Anyanyelvi Konferencia zárónyilatkozata 

Az anyanyelvi mozgalom, amely 1970 óta végzi munkáját a magyarság 
kulturális egységének és összefogásának szolgálatában, 1992. augusztus 12-e 
és 16-a között Esztergomban rendezett találkozóján létrehozta az Anyanyelvi 
Konferencia — A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága elnevezésű 
egyesületet. 

Társaságunk a magyar alkotmányosság alapján mint szabad polgárok 
egyesülése kívánja végezni további munkáját. Továbbra is az anyanyelvi 
konferenciák hagyományaira, értékeire és eredményeire támaszkodik, 
egyszersmind a visszaszerzett nemzeti függetlenség és polgári szabadság 
nagyobb lehetőségeit igénybe véve szélesebb területen és módszeresebb 
munkával kíván tevékenykedni. Továbbra is a magyarság anyanyelvének, 
kultúrájának, nemzeti tudatának és összefogásának szolgálata szabja meg 
feladatait. 

Ezeknek a feladatoknak az elvégzésében együtt kíván működni a Magyarok 
Világszövetségével és más azonos célú egyesületekkel Magyarországon és 
külföldön egyaránt. Abban a meggyőződésében kívánja küldetését betölteni, 
hogy a világ minden részében élő magyarság szellemi és lelki egységének 
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helyreállítását, magyar nemzeti tudatának védelmét és fejlesztését kell 
szolgálnia. Törekvéseiben a nemzet iránt érzett és vállalt felelőssége vezérli. 

Esztergom, 1992. augusztus 16. 

Zárónyilatkozati melléklet 

A kisebbség jogvédelme és az anyanyelv használatának joga 
munkabizottság határozati javaslatai 

Az Anyanyelvi Konferencia megbízza Elnökségét, kezdeményezzen 
tárgyalásokat a Magyar Rádió illetékes vezetőivel a megszüntetett 
nyelvművelő műsorok visszaállítására, illetőleg a rövidhullámra átkerült 
nyelvművelő adásoknak a Kossuth-adón való sugárzására, hogy azok a 
határon túl élő magyarság számára is foghatók legyenek. 

Egyszersmind megbízza a Konferencia azzal is Elnökségét, hogy vegye fel 
a kapcsolatot az illetékesekkel a Kárpát-medencét besugárzó műholdas 
tévéadások mielőbbi megvalósítására, illetőleg szorgalmazza ennek — ha 
szükséges — közadakozásból, alapítványokból való meggyorsítását, 
támogatását. 

A VII. Anyanyelvi Konferencia és a Magyarok III. Világkongresszusa 
javasolja a Magyar Külügyminisztériumnak, hogy teremtsen lehetőséget a 
magyar külképviseletek feladatkörének bővítésére (akár egy újabb munkatárs 
beállítása révén, akár meglévő hatáskörök kibővítése révén), a kulturális 
attasék megtartása mellett. Ez a státusz, például új követségi titkár szerepében 
(akreditálással vagy nélküle), a magyar kisebbség oktatási, művelődési (a 
nemzeti kultúrával kapcsolatban) és etnikumi kérdéseivel foglalkozna, 
valamint képviselné és segítené a határainkon kívüli világ összes magyarjai 
emberi és kisebbségi jogainak érvényesítését. 

A Magyarok III. Világkongresszusa és a VII. Anyanyelvi Konferencia 
indítványozza a Belügyminisztériumnál, hogy a közeljövőben vizsgálja át a 
KEOKH működésének szerepét és szükségességét, különös tekintettel a 
határainkon belüli, a határainkon kívüli, valamint az úgynevezett nyugati 
magyarsággal kapcsolatban. Mivel a teljes magyarság ezentúl nem jelent 
fenyegetést egymásra és Magyarországra nézve, sőt a világ összes magyarsága 
testvériségben egymásra talált, így az ilyen személyi szabadságot 
feltételezhetően sértő állami hivatal működése alkotmány- és emberijog-
ellenesnek minősül. 
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A VII. Anyanyelvi Konferencia és a Magyarok III. Világkongresszusa 
javasolja, hogy az illetékes magyarországi, valamint nemzetközi szervek (pl. 
A Hungarian Human Right Fundation, Bp. V. ker. Kossuth tér 6. vagy a 
Magyar Menekültügyi Hivatal, BM, Bp. V. ker. Kossuth tér 6. stb.) 
rendszeresen tájékoztassák a média minden lehetséges eszközével (speciális 
nyomtatványok, sajtó, TV, rádió stb.) a világ magyarságát és különösen a 
határainkon kívül élő magyar kisebbségeket az általános emberi és 
alkotmányos jogaikról. 

Minden lehetséges eszközzel fel kell hívni a világ magyaijainak figyelmét 
az összes konvenciók által megadott, valamint az állampolgári és kisebbségi 
jogokra. 

A VII. Anyanyelvi Konferencia javasolja a Magyarok Világszövetségének 
és a Magyarok III. Világkongresszusának, hogy haladéktalanul állítsanak fel 
egy adatbankot a világ összes határainkon kívül élő magyarságáról. A 
kölcsönös szeretet, megbékélés és összetartás nevében szükség van arra, hogy 
felleljük a nagyvilágban szétszórt világ összes magyaijait a második, s ha 
lehet, a harmadik generációval együtt. A Magyarok III. Világkongresszusa 
csak akkor éri el munkájában kitűzött célját, ha felkeresi, megtalálja és 
összefogja a világ magyarjait, és újra megnyitja a szabad Magyarország kapuit 
számukra. Egy ilyen adatbank arra is lehetőséget ad, hogy egyének és 
közösségek könnyebben megtalálhassák egymást. 

A VII. Anyanyelvi Konferencia javasolja és kéri a Magyarok 
Világszövetségét és a Magyarok III. Világkongresszusát, hogy haladéktalanul 
állítsanak fel egy teljes adatbankot a világ összes magyaijainak közösségi 
életéről, mind az országhatáron belül, mind kívül. Az adatok egyesületek, 
magyar emigráns szervezetek, egyházi gyülekezetek stb. neveit, címeit és a 
közösségben ellátott szerepüket tartalmazzák. A magyarság kölcsönös 
kapcsolatteremtése érdekében, az óhaza és a diaszpóra újbóli 
egymásratalálása, anyanyelvünk, magyarságunk és nemzettudatunk újbóli 
felvirágzása érdekében nagy segítőeszköz lenne egy ilyen mindenki által 
szabadon hozzáférhető adatbank létrehozatala. 

Esztergom, 1992. augusztus 16. 

Nyilatkozat 

Esztergomban, a VII. Anyanyelvi Konferencián 1992. augusztus 12. és 16. 
között találkoztak a világ minden táján élő magyar közösségek küldöttei, 
helyzetükkel kapcsolatosan jelentéseket hallgattak meg és dokumentumokat 
tanulmányoztak át. Megállapítják, hogy vannak olyan magyar közösségek, 
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