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A Nemzetközi Finnugor Kongresszusok 
jubileumi évszámhoz érkeztek. Itt és most, 
Joskar-Olában, 2005-ben a tizedik találkozót 
tartjuk. A tisztelt résztvevõk tudják, hogy a 
rendezvénysorozat elsõ fordulóját Budapes-
ten tartották 1960-ban, miként azt is, hogy az 
ötévente sorra kerülõ összejövetelekre mely 
országokban és városokban került sor. 

Mikor felkértek erre az áttekintõ, értékelõ, 
emlékezõ elõadásnak a megtartására, sej-
tettem, hogy alig megoldható, nehéz, össze-
tett feladatot bíznak rám. A legfiatalabb részt-
vevõje, elõadója voltam az elsõ kongresszus-
nak, s jelen voltam az összes többin is. Tehát 
mintegy tanúként kell most megnyilatkoz-
nom, immár ugyancsak távol kerülve az ifjú-
ságtól, s valamiképpen személyes jelleggel, 
de objektivitásra törekedve, értékelve, jelle-
mezve szakmánk, az egyetemes finnugrisz-
tika legjelentõsebb, legfontosabb esemény-
sorozatának krónikáját. Amikor elvállaltam 
a megtisztelõ felkérést jelen elõadás megtar- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tására, elõvettem házi mérõeszközömet, s 
a következõ eredményre jutottam. A kilenc 
megtartott kongresszus publikált anyaga 
mellékleteivel együtt több mint másfél fo-
lyóméter. Tekintettel erre a körülményre is 
a kilenc nemzetközi finnugor kongresszust 
(a továbbiakban CIFU-t) történelmi, tudo-
mánytörténeti és szakmatörténeti szem-
pontból próbálom meg áttekinteni. 

Maga a finnugrisztika ténylegesen a fel-
világosodás századában – fõként õstörténeti 
érdeklõdéstõl vezérelve – alakult ki Európa 
különféle pontjain elsõsorban nyelvi források, 
adatok alapján. Nem finnugor nyelvû népek ku-
tatói (például Fischer, Lomonoszov) és finnugor 
nyelvû népek tudósai által (Sajnovics, Porthan) 
vetõdött fel és oldódott meg az alapkérdés, 
amely hozzávetõleg így fogalmazódott meg: 
kik is voltaképpen ezek az érthetetlen nyelvû 
népek közöttünk, és honnan jöttek? Illetve: 
miféle nyelv ez a mienk, s mi magunk hon-
nan kerültünk Európába? – A válaszokból épült 
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Bóka László akadémikus, osztályelnökként 1954-ben. 
1955-ben Szegeden igen jelentõs konferenciát rendez-
tek a magyar finnugristák — nemzetközi részvétellel 
(Borisz Szerebrennyikovnak, a komi származású 
szovjet akadémikusnak aktív közremûködésével). 
1958-ban Helsinkiben ugyancsak lezajlott egy szûk 
körû nemzetközi tanácskozás. Voltaképpen ezekben 
az elõzményekben öltött testet a Nemzetközi Finnugor 
Kongresszusok megrendezésének, majd valóra váltá-
sának a gondolata.
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fel a finnugrisztika, érthetõen a legmegfogha-
tóbb, legkonkrétabb anyag, a nyelv, nyelvek 
segítségével, vizsgálatával.

A 19. században az elszigetelt kutatások 
kiérlelt tudománnyá fejlõdtek, a tudósok kap-
csolatba kerültek egymással, megkezdõdtek 
a helyszíni expedíciók, létrejöttek az egye-
temi tanszékek (Budapest – 1872, Helsinki 

– 1893), a Finnugor Társaság (1883), s ilyképp 
az elsõ világháborúig elkészültek a finnugor 
kutatások meghatározó alapmûvei, a fenteb-
bi kérdésekre megadódtak a pontos, korrekt 
válaszok. Mindez nagyjából százötven év 
alatt, 1770 és 1920 között történt, viszonylag 
békés történelmi idõszakban, amikor még 
lehetett utazgatni Európában, s amikor még a 

„nagyobb” finnugor népek is gyarmati sorban 
éltek. 

Magyarország osztrák fennhatóság, Finn-
ország svéd és orosz, Észtország orosz 
uralom alatt. Mindezek köztudott tények, 
részletezésre nincs idõ, de ok sem.

Az elsõ világháborút követõen teljesen új 
kor, korszak kezdõdik a finnugrisztikában is. 
Magyarország harmadára-negyedére zsugorítva, 
Finnország és Észtország kiszabadulva az 
orosz „ölelésbõl” Európa önálló államaivá válnak, 
mintegy negyed évszázadra. Rögtön egymásra 
találnak a „nyelvrokonság jegyében”, e tényt öt 
ún. finnugor kultúrkongresz-szus bizonyítja. 
E találkozók érdekes, elgondolkodtató mó-
don azonban túlmutatnak a szûk tudományon, 
úgy látszik, létezik valamely, nyelvi tényeken 
túlmutató, szívbéli vonzalom is. Ennek fon-
tosságát nem lehet túlbecsülni.

A Szovjetunió (valaha a cári Oroszország) 
történelme sem csupán negatívumok sorozatát 
jelenti. Egyebek mellett a nemzetiségi kérdésben 
sem. A húszas évektõl – a világtörténelemben 
elõször – megnevezve is létjogosultságot 
kapnak az egykori „inorogyecek”, s ha kor-
látozott jogokkal is, térképre kerülnek – a többi 
között – a finnugor népek is. Szubjektumok, 
saját politikai vezetõkkel, késõbb intézmé-
nyekkel (színház, fõiskola, nyomda, média), 

amelyek igen hamar felismerik – a nyelvro-
konság jegyében – összetartozásukat. A szovjet 
határokon azonban nem tudnak átlépni, s a 
harmincas évek második felétõl örömteli „öntu-
datra ébredésüket” is burzsoá nacionalizmusnak 
minõsíti a személyi kultusz. A következmények 
közismertek. 

A második világháború megint átrajzolja a 
térképet, a finnugor világot is. Észtország újfent 
része lett az orosz (szovjet) birodalomnak, 
Magyarország tagja lett az ún. szocialista vi-
lágrendszernek, Finnországra is nehéz évek 
vártak. A szovjetunióbeli finnugor népek 
viszont viszonylag jobb körülmények közé 
kerültek – eltekintve óriási veszteségeiktõl 
(a gulágban és a háborúban). Ilyképp a 
ma sem eléggé értékelt Bubrich professzor 

– aki egyébként a szovjet finnugrisztika 
megteremtõje, az elsõ, szovjetunióbeli, a 
Leningrádi Finnugor Tanszék alapítója (1925) 

– javaslatára 1947-ben megrendezik az elsõ 
Össz-szovjet Finnugor Konferenciát. Ez a 
konferencia hagyományt teremtve Bubrich 
halála után is folytatódik, változó finnugor 
centrumokban, s 1987-ben a 17.-re is sor ke-
rül. Azóta Összorosz Finnugor Konferencia-
ként folytatódik e sorozat, s 2004-ben Szik-
tivkárban került sor a huszadik találkozóra. 
Messzemutató, jelentõs rendezvények ezek.

Ebben az idõszakban a magyar, a finn és 
több nyugati finnugrista tudós is érezte a szak-
ma csoportos, nemzetközi összefogásának, 
találkozásának szükségességét, fontosságát. 
Keresték a lehetõségét a találkozónak, de 
hosszú idõn át csak szûk körû, személyes 
utazásokra volt mód, s csupán egy-két kutató 
utazhatott onnan ide, innen oda. Az 1956-os 
magyar forradalom különösen éles cezúra-
ként jelentkezett, mutatkozott a finnugrisztika 
bonyolult történetében. S talán mégis ez a 
nagy jelentõségû, világtörténelmi jelentõségû 
esemény hozott megoldást több korábbi 
sikertelen próbálkozás után. A forradalom 
leverését (a Vörös Hadsereg által) követõen 
a Kádár János vezette magyar kormány a 
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világ politikai színpadán nemkívánatos, ké-
nyelmetlen szereplõvé vált, Magyarországra 
nem szívesen utaztak akkoriban nyugati 
politikusok, tudósok. 

És ekkor juthatott jelentõs politikai szerephez 
a politikától egyébként mentes finnugrisztika, 
amelyben a magyarok, a finnek, az észtek, a 
szovjetunióbeli rokon népek és a nyugati finnug-
risták egyaránt érintettek voltak. Mégpedig egy 
kongresszus keretében, amelynek megren-
dezésére, házigazdai szerepvitelére – szemet 
hunyva a Kádár-korszak fölött – a magyarokat 
mindannyian elfogadták.

Nem vagyok történész, nem vagyok poli-
tológus. Nem tudhatom, hogy milyen magas 
körökben történt a megegyezés. A tudo-
mányt mindenesetre magas szinten jelenítet-
te meg a magyar Ortutay Gyula, a finn Kustaa 
Vilkuna, a szovjet Borisz Szerebrennyikov és 
a keletnémet Wolfgang Steinitz.

Így került sor – végre – 1960 szeptembe-
rében az I. CIFU-ra Budapesten. Szinte minden 
mozzanatára emlékezem, mert alig akartam 
elhinni, hogy most élõben fogok látni finnugor 
nyelvrokonokat. Talán ez hihetetlenül hang-
zik most, de az 50-es évek végén álmodni sem 
álmodhatott egy magyar egyetemista finnor-
szági utazásról, ösztöndíjról, a Szovjetunió ún. 
zárt területeire való beutazásról. Különleges 
élmény volt, mikor Budapesten leszállt a finn 
küldöttség különgépe, s láttam lelépdelni 
körülbelül negyven jól öltözött, nyugodt, 
ápolt, magabiztos finn kollégát. Alig hittem 
a szememnek, amikor megjelentek az orosz-
országi finnugor rokonok, köztük a fiatal 
Leonyid Gruzov, Ivan Galkin, Alekszandr 
Feoktyisztov, Georgij Kert, a legendás Vaszilij 
Litkin (komi költõ és tudós) és az udmurt 
Tamara Tyepljasina. Na és köztük az ener-
gikus és mozgékony Paul Ariste professzor, 
aki azonnal barátságába fogadott. Talán nem 
túlzás, ha ezt a kongresszust (a résztvevõk 
száma még száz alatt volt) meghatározónak 
tekintem. Klasszikusok sora szólalt meg, s ek-
kor vált nyilvánvalóvá, hogy a finnugrisztika 

multidiszciplináris tudomány, amelyben 
változatlanul áll elsõ helyen a nyelvészet, de 
hivatalosan is polgárjogot nyert a régészet, a 
néprajz és az irodalomtudomány.

Az elõzetes elhatározások alapján öt év 
múltán, 1965-ben Helsinkiben került sor a 
második CIFU-ra. A résztvevõk száma itt már 
meghaladta a kétszázat (a szovjet küldöttség 
is népesebb volt az elõzõnél). Rendkívül 
elegáns, minden mozzanatában szervezett, 
programjaiban is gazdag rendezvényen 
vehettünk részt a finn fõvárosban, amely so-
kunk számára az elsõ „nyugati” utazást jelen-
tette. Ezen a kongresszuson már több olyan 
(akkor ifjú) kolléga szerepelt fontos témával, 
aki a késõbbiekben szakmája meghatározó 
mûvelõjévé vált. 

Minden finnugrista nagy érdeklõdéssel 
készült a harmadik CIFU-ra, 1970-ben, Észt-
ország fõvárosában, Tallinnban. Megkétsze-
rezõdött a résztvevõk száma, jelentõsen 

„fiatalodott” a kongresszus, s leírhatatlan 
hangulatot gyakorolt mindnyájunkra a város, 
az észt nép. A levegõben élt még az 1969-es 
nagy énekfesztivál (az észt dal százéves 
ünnepségének nagy hatású emléke).

A CIFU-k elsõ nagy ciklusa véleményem 
szerint 1975-ben Budapesten, a negyedik kon-
gresszuson zárult. Méreteiben is igen jelentõs, 
programjában jól kidolgozott és kivitelezett, 
impozáns kongresszus volt ez, felejthetetlen 
fogadása Európa talán legszebb parlamentjében 
történt. És nem akármikor. A Helsinkiben tar-
tott nagy jelentõségû államfõi csúcstalálkozó 
esztendejében. Ekkor még a politikában 
is mintha jelentõsége lett volna még a finn-
magyar-észt-szovjet „finnugor hídnak”.

A CIFU-k történetében magam már a má-
sodik ciklusba sorolom az ötödik kongresz-
szust. A turkui rendezvény 1980-ban nagyon 
sok tekintetben meghaladta a korábbiakat 
(elõkészítés, elhelyezés, programok, színvo-
nal), a házigazdák – O. Ikola, L. Honko, 
A. Alhoniemi professzorok és kollégáik 
messzemenõ gondosságát nehéz méltá-
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nyolni. Meghatározó fontosságú elõadások 
is elhangzottak (például: Mikko Korhonen, 
Hajdú Péter), de valamiképp az egyetemes 
politikában mintha kezdett volna szerepet 
veszteni a finnugrisztika.

A Szovjetunió számára persze presztízs-
kérdés volt a hatodik CIFU, amelynek 
házigazdájául az Akadémiai Filiáléval és 
egyetemmel is bíró komi fõvárost, Sziktiv-
kárt jelölte ki a szovjet tudománypolitika. A 
kijelölés idejében, 1980-ban azonban még 
nem gondolhattak arra, hogy 1985-re nem 
csupán Brezsnyevet veszíti el az SzKP, ha-
nem további két fõtitkárt is (Andropovot és 
Csernyenkót), miként arra sem, hogy a kongres-
szus idején abszolút friss gondolkodású ember, 
Gorbacsov lesz a vezetõ, fejében a glasznoszty és 
a peresztojka terveivel. A moszkvai Világifjúsági 
Találkozó is igénybe vette a központi erõket, ily-
képp – minden nem szovjet résztvevõ számára 

– izgalmas, érdekfeszítõ utazásnak ígérkezett 
az átmenet légkörében megtett sziktivkári 
kirándulás. Komi barátaink emlékezetes, 
színes programot állítottak össze. 

Ismét Magyarországon került sor 1990-ben 
a hetedik CIFU-ra, Debrecenben. Erre már az 
ún. kelet-európai rendszerváltás után került sor, 
azzal az általános közérzettel, hogy a változás 
a Szovjetunióban is érlelõdik (ez egy év múlva 
be is következett). Hála a házigazdák rendkívül 
gondos elõkészítõ munkájának (még idejében 
igényelték a rendezvény költségeit!), sikeresen 
bonyolították le a több száz fõs, programjaiban is 
rendkívül gazdag kongresszust. Minden szekció 
élére kitûnõ szakembert kértek fel, érdekes elõ-
adások sora követte egymást, illetõleg hangzott el 
egyidejûleg. Már-már képtelenségnek mutat-
kozott az elõadások tömegének besorolása. 

Finnország – Jyväskylä, 1995 – nyolcadik 
CIFU. Ezek a soron levõ CIFU fõ adatai. A 
már megszokottnak és természetesnek tart-
ható, precíz, pontos finn szervezés jellemzi: 
minden a helyén, a maga idejében történik. 
Szállás, koszt, kirándulások kifogástalanok. 
Sok érdekes elõadás, indulatos viták is (pél-

dául: az irodalmi nyelvekrõl, a moksa és 
az erza kérdésrõl). Mintha itt az elõzõknél 
is szerényebb lenne az állami érdeklõdés, 
noha a korábbiaknál még jelentõsebb az 
oroszországi finnugorok képviselete. A tény 
magyarázata? A Jelcin-korszakot éljük, s 
meglehetõsen bizakodók jövõjüket illetõen 
rokonaink.

Észtország – Tartu, 2000: a 9. CIFU alap-
adatai. Boldog, gyorsan fejlõdõ, új ország. 
Gyönyörû egyetemi városa ritkán látott ekkora 
tömeget, de a szervezõk minden nehézséget 
legyõznek. Minden megtalálható, elérhetõ a 
maga helyén, sok a program, a látnivaló, egyre 
több a könyv, de: valamiért felére csökkent a 
magyar küldöttség létszáma, nõnek a részvé-
teli, utazási költségek. Még mindig jelentõs 
az oroszföldi küldöttek részvétele, s még 
reménykednek népük és szakmájuk szebb 
jövõjében. A legmagasabb állami részvételt 
maga Meri elnök jelenti (aki egyébként 
szakmáját tekintve is filmes, néprajzos, sõt 
finnugrista), s aki a végszavakat is mondja. 

Közzéteszik: a következõ CIFU színhelye: 
2005. augusztus 15. és 21. között Joskar-Ola 
– Marij-El, Oroszország. 

Tudom, hogy amit eddig elmondtam, túl-
ságosan szubjektív, kevés tényt, számot tartalmaz, 
s értékelésre sem vállalkozik. Következzék tehát 
néhány, szerény hiánypótlás: A CIFU 1. anyaga 
egy kötetben, a CIFU 2. két, a CIFU 3. egy [!], a 
CIFU 4. öt [!], a CIFU 5. nyolc, a CIFU 6. kettõ, 
a CIFU 7. hat, a CIFU 8. nyolc, a CIFU 9. hat 
kötetben tette közzé az elhangzott elõadások 
szövegeit. Tézisek, programok, névsorok, 
kiegészítõ kötetek és füzetek is készültek; 
ezekrõl nincs teljes áttekintésem. 

Az 1960-tól ez ideig megrendezett kilenc 
CIFU mindegyikérõl – nyilván sok alapos, 
fontos értékelés íródott az aktuális idõkben 
(szaklapokban, de egyebütt is), egybegyûj-
tésük szükséges lett volna, lenne most is. 
Talán 2010-re, amikor is a 11. CIFU-n a részt-
vevõk e rendezvény fél évszázados létét ün-
nepelhetik, elkészülhet egy alapos, szakszerû 
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összefoglaló bibliográfia. Ehhez összfinnugor 
együttmûködés (nyugati kollégáinkat is ide 
értve) szükségeltetne.

A multidiszciplinaritásról szólva csak azt 
erõsíthetem meg, hogy e fogalom kongresz-
szusról kongresszusra szélesedett. A nyelv-
tudomány önmagán belül is tagolódott, nyelv-
csoportok szerint is, grammatikai csoportosítás 
szerint is. Hasonlóképp az etnográfia anyagi 
és szellemi kultúrára, zenére, néptáncra, 
mitológiára. A régészet mellett megjelent 
az embertan, az õstörténet, a genetika és az 
írott történelem. Viszonylag visszafogottnak 
mondhatom az irodalomtudományi ágazat 
fejlõdését, kevés volt az elméleti, összefog-
laló jellegû, sok a szûk, egy-egy irodalom 
egy korszakára, egy mûfajára, egy szerzõjére 
vonatkozó elõadás.

Bizonyos tekintetben az egyetemes finn-
ugrisztika „aranykorának” is tekinthetõ az 
elsõ kongresszust követõ negyedszázad. A 
könyv- és a folyóiratkiadás feltûnõ gazdago-
dására gondolok elsõsorban, valamint a 
finnugor mûhelyek erõsödésére s számbeli 
gyarapodására is.

Az ötvenes években a finnugrisztika iránt 
érdeklõdõ egyetemi hallgatók, fiatal kutatók 
rendkívül szegényes, hiányos és elavult könyv-
tárakban ismerkedhettek csak szakmájukkal, 
frissebb nyelvtanok, nyelvkönyvek, tankönyvek, 
szótárak mutatóban is alig akadtak. Sok-
szorosítási lehetõségek nem léteztek, egy-
más jegyzeteibõl, kéziratokból készültünk a 
vizsgákra. Nem sok jó mondható a korabeli 
fordításirodalomról sem, magyar-finn-észt 
relációban is alig volt tájékozódási lehetõség 
(pl. folklórról, irodalomról, történelemrõl). 
Az Oroszországban (Szovjetunióban) élõ 
finnugor rokonokról még kevesebbet tudtunk. 
A nemzetközi csereforgalom sem mûködött 
normálisan, nyugati és keleti kiadványok sem 
érkeztek akkoriban rendszeresen Budapestre.

Nos, ez a helyzet – jórészt a CIFU-knak 
köszönhetõen – gyökeresen megváltozott, 
és 1960-tól örvendetes felívelés következett 

a tankönyvek, tanulmánykötetek, az isme-
retterjesztõ mûvek kiadásában. Az eddig 
bezárt kapuk megnyíltak, bizonyos tilalmak 
feloldódtak, sokáig heverõ hagyatékok ki-
adásával, új fordítások hosszú sorával nagy-
szerû könyvek társaságában is egymásra 
találhattak a rokonok. Régen várt szöveggyûj-
temények, nélkülözhetetlen etimológiai szótárak, 
az eredményes nyelvtanulást lehetõvé tevõ 
kresztomátiák hosszú sora segítette a valódi 
egymásra találást… Az ún. nagyközönség 
is magas szinten tájékozódhatott a nyelv-
rokon népek szellemi értékeirõl. Pompás 
antológiák, remek mesekötet-sorozatok, 
folyóirat-különszámok reprezentálták a 
finnugorság színes, gazdag, egzotikus vilá-
gát. Neves költõk és írók is ekkor „fedezték 
fel” testvéreiket, s nemcsak fordításukra, de 
olykor bemutatásukra is vállalkoztak. Ekkor 
történt meg, hogy a budapesti Körszínház 
hatalmas sikerrel színpadra állította a Kalevalá-t 
(ezt késõbb Finnországban és Észtországban 
is bemutatták), s ekkor vitte színre a Tartui 
Színház Madách Imre remekmûvét, Az ember 
tragédiájá-t – kitûnõ, modern elõadásban (s 
ezt Budapesten is láthattuk). Képtelenség 

– akár vázlatosan is – áttekinteni (hát még 
értékelni!) e gazdag kor hozadékát.

Tény, hogy a tudományos kiadványok 
sorában – miként korábban s késõbben is – a 
Finnugor Társaság kiadványaival, hagyomá-
nyos és új sorozataival Finnországé a vezetõ 
szerep. Észt kollégáink – Ariste professzorral 
az élen – új finnugor folyóiratot indítottak 
(Szovjetszkoje Finnougrovegyenyije, újabban 
Linguistica Uralica), s nagy részt vállaltak és 
vállalnak ma is kisebb nyelvrokonaink fiatal 
tudósainak istápolásában, nevelésében.

De maguk, kisebb nyelvrokonaink kép-
viselõi is átléptek a tegnapból a mába. Jobb-
nál jobb kétnyelvû, egynyelvû szótárakat, 
nyelvtanokat adtak ki. Kitûnõ sorozatokat 
indítottak meg. Ilyenek például az Usztno-
poetyicseszkoje tvorcsesztvo mordovszkovo 
naroda tizennyolc [!] kötete a mordvinoknál, 
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a klasszikus udmurt író, Mihail Petrov életmû-
sorozata anyanyelvén és oroszul négy, illetve hat 
kötetben, a marik imponáló Csavajn-, Sketan-, 
Muhin-sorozata öt-öt és két kötetben.

Semmiképp sem maradhatnak említet-
lenül az ún. „nyugati finnugrisztika” eredmé-
nyei, fõként a nagyhírû folyóiratok, amilyen 
az Ural-Altaische Jahrbücher, a mindig válto-
zatos tartalmú francia Études s a friss alapítású 
Finnisch-Ugrische Mitteilungen.

E szép periódus lendülete – néhány eset-
ben – a késõbbi hanyatlás, visszaesés éveit 
is átívelte. Ezért szólok még az „öröm jegyé-
ben” itt ezekrõl, mert a jövõbe vezetõ hidak 
lehetnek. Azzal az észrevétellel kezdem, 
hogy a „kivételek” jórészt személyes kezde-
ményezések, vállalkozások, illetve késõi és 
beérett gyümölcsök. Az oroszországi nyelv-
rokonok folklórját és irodalmát bámulatos 
nyelvtudása és szakmai felkészültsége révén 
kötetek (kétnyelvû kötetek!) sorában népsze-
rûsíti Finnországban Raija Bartens professzor-
asszony. Arvo Valton, a nagyhírû észt író nem 
véletlenül elnöke a Finnugor Írók Szövetsé-
gének. Önálló kötetekben (észtül és az adott 
nyelven) mutatja be a mari, az udmurt, a 
mordvin és a komi költõnõket, s három nagy 
könyvben e népek klasszikus költészetét. 
Pusztay János professzor alighanem a „fin-
nugor világ” legeredményesebb kiadója. 
Sorozatokban adja ki finn, észt, mari és szi-
bériai témájú köteteit, kétnyelvû antológiák 
és szótárak sokaságát. De akad reményre 
jogosító eredmény a Volga, a Káma és az Ob 
vidékén is. Ilyenek: a komi, az udmurt és a 
mordvin nemzeti enciklopédiák, a Hanti-
Manysi Nemzetiségi Körzet enciklopédiája, 
imponáló az udmurtok Verescsagin és Gerd 
összkiadása, a mordvin eposz, a Masztorava 
kiadása három külön kötetben (erzául, mok-
sául és oroszul), Sz. Szanukov professzor 
döbbenetes, dokumentumokkal teli három 
kötete a mariföldi genocídiumról. 

E felsorolásban sem törekszem teljesség-
re, de nem maradhatott jel és nyom nélkül 

a változó idõk munkája, munkássága. Hadd 
lássam és éreztessem ezekben is a CIFU-k 
szellemét, elõdeink elképzeléseinek to-
vábbélését, néhány álmuk megvalósulását.

Az álmodozás azonban nem feledtethet 
néhány sajnálatos tényt, amelyet itt kell szóvá 
tennem. A Szentpétervári Egyetem Finnugor 
Tanszékének vezetõje az idén májusban Bu-
dapesten járt, és a következõ „hírt” közölte: 
a szakmák, szakterületek legfrissebb hivatalos 
oroszországi listáján (a központi, oroszországi, 
tehát a moszkvai Oktatási Minisztérium szak-
mákat, foglalkozásokat felsoroló dokumentu-
mában) nincs ott, hiányzik – a finnugrisztika. 
A „miért?” kérdésére az illetékesek nem tudtak 
választ adni, illetve azt mondták: amit finnug-
risztikának gondolnak õk, azt szétosztották, 
beolvasztották más diszciplínákba. Mit lehet 
mindehhez hozzáfûzni?

Az Orosz Köztársaság egyik városában e 
pillanatban Nemzetközi Finnugor Kongresz-
szust tartanak. Június végén nemzetközi 
finnugor folklórfesztivált rendeztek egy má-
sik oroszországi városban, Hanti-Manszijszkban. 
2008-ban ugyanebben a városban rendezik 
meg az ötödik Finnugor Világkongresszust. 
Oroszországnak legalább hét városában (Szent-
pétervár, Izsevszk, Sziktivkár, Szaranszk, Jos-
kar-Ola, Petrozavodszk, Hanti-Manszijszk) 
mûködnek finnugor tanszékek. Ezeken 

– az adott anyanyelven túl – három európai 
uniós nemzet, a finn, az észt és a magyar 
nyelvet – ezek is finnugor nyelvek – is 
oktatják. További adatokat nem sorolok. A 
magyarázatot abban látom, hogy miután a 
moszkvai egyetemen eltûnõben van a finn-
ugor szak, az Orosz Akadémia Moszkvában 
létesített Finnugor Osztálya alig létezik, az 
illetékes csinovnyikok (bocsánat!) úgy dön-
töttek, hogy ami Moszkvában nincs, az az 
országban sem lehet.

A CIFU-k általam elõadott szakaszolását, 
csoportosítását lehet, sõt kell is vitatni. Meg-
ismétlem: úgy vélem, szakmánknak volt egy 
felívelõ korszaka 1975-ig, ezt viszonylagos 
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stagnálás követte 1990-ig, s azóta folyamatos 
visszaesés és eljelentéktelenedés érzékelhetõ. 
A kételkedõknek figyelmébe ajánlom az EU 
politikáját, az ún. „bolognai folyamatot”, an-
nak elõzményeit, Oroszország mostanában 
kialakuló centralizációs terveit, a nemzetiségi 
médiumok fokozatos visszaszorulását, és 
például a komi-permjákok beolvadását egy 
nagyobb egységbe stb. Szerintem a finn-
ugor népek felemelésével, megértésével, 
megbecsülésével és megõrzésével Oroszor-
szág semmit sem vesztene, annál többet 
nyerhetne.

De nem csupán negatív tendenciákról 
szeretnék szólni, s nem szeretnék pesszi-
mistaként szerepelni önök elõtt. 

A világ változóban, átalakulóban van, a 
tudomány és a kultúra is mintha mindenütt 
kevesebb központi támogatást kapna a szük-
ségesnél (vagy annál, amennyit korábban 
megszokott). 

A finnugrisztikáról ezideig – feladatom-
nak megfelelõen – a CIFU-k áttekintése révén 
szóltam, s itt bizonyos hanyatlást érzékeltem. 
Más tekintetben viszont örvendetes és fon-
tos kezdeményezésekrõl, fejleményekrõl 
is szólnom kell. Amit elvesztettünk a réven, 
megnyerhettük a vámon. A CIFU-k elindu-
lását követõen jöttek létre például különféle 
egyetemeken a finnugor szakok, más egye-
temeken pedig a nemzeti-nemzetiségi nyelvi 
szakok. Az óriásira növõ (az ezres létszámot 
megközelítõ) CIFU-kból apránként kisebb 
aldiszciplínák váltak ki (például: fonológia, 
szintaxis, permisztika, volgai nyelvek szak-
csoportjai, történészek, írók-irodalmárok ta-
lálkozói), s ezek késõbb tovább önállósodva 
külön-külön szervezetekbe tömörültek, saját 
konferenciákat hívtak össze. Önállósodtak a 
fiatalok is, és az IFUSCO-k keretében immár 
huszadik összejövetelüket tartották az idén 
Izsevszkben.

A társadalom és a politika érdeklõdése 
is nõni kezdett a rokonság tematikában (de 
nem a szûk, belterjes tudomány keretében!). 

Orvosok, közgazdászok, környezetvédõk, 
diplomaták óhajtottak találkozni, de – több 

„ortodox felfogású kolléga” számára érthe-
tetlen módon, mások szerint teljesen elfo-
gadhatóan – mellõzve az ún. finnugrisztikai 
alapismereteket. Szívbõl, lélekbõl, õszintén, 
hanyagolva például a hangtani megfelelé-
seket. Ebbõl az érdeklõdésbõl bontakozott 
ki 1992-tõl a Finnugor Világkongresszusok 
mozgalma, rendszere, amely – éppen jó idõ-
ben – immár nem gyengíti, hanem erõsíti a mi 
szakmánkat. Tekinthetjük ezt akár a régi „Fin-
nugor Kultúrkongresszusok” folytatásának 
is, vagy a mi CIFU-nk társadalmi hátterének, 
bázisának, biztosítékának. De semmiképp 
se legyünk féltékenyek rá, s ne tévesz-szük 
össze szerepüket szerepünkkel.

Nem lehet nem szólni itt a Magyar Köztár-
saság elnökének 1993-ban tett látogatásáról 
az oroszországi finnugor népeknél. Göncz 
Árpád úr nagy hírû útját kiváló diplomáciai 
elõkészítõ munka elõzte meg. E tekintetben 
elévülhetetlenek az érdemei az akkori moszkvai 
magyar nagykövetnek, Nanovfszky György-
nek. Mindketten örökre beírták magukat 
nyelvrokonaink történetébe, s befogadást 
nyertek szívükbe is.

Ezekben az idõkben sorra alakultak 
minden finnugor népnél a helyi társadalmi-
nemzetiségi szervezetek. Közülük magasan 
kiemelkedik a finnországi Castrén Társaság. 
Mindenki tudja, miért. A többi mozgalom is 
tele van jó szándékkal, elképzelésekkel, de 
az anyagi alapokról (a központ támogatá-
sáról, megértésérõl) jobb nem szólni.

Így állnak tehát egymás mellett jó és 
kevésbé jó tapasztalatok, amelyekbõl fõleg 
egyetlen következtetés adódik: mindig és 
újra kezdeményezni kell, örülni a ritka sike-
reknek, nem feladni a törekvéseket kudarcos 
kezdeményezéseknél.

Ha igazi veszélyt keresünk, azt gyakran s 
egyre gyakrabban, sajnos, saját szûkebb-tágabb 
környezetünkben, sõt már szakmánkban kell 
keresnünk s megtalálnunk. Az áltudósok, dilet-
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tánsok, megkeseredett, múltjukat megtagadó, 
csalódott finnugristák szaporodó köreiben, sike-
res tömegelõadásain, s a média behódolásában 
a szenzációk elõtt. Nemcsak a mi tudományunk-
ban nõtt meg a csodavárás napjainkban, a soka-
ságot jobban érdekli a mese, mint a valóság. Így 
mûködnek egyes költõink, kutatóink. Õstörténe-
tünk meghamisításában, nyelvünk finnugor 
mivoltának kétségbevonásában, s mindezzel 
együtt õrültségek állításában (a Holdról jöt-
tünk, ufókkal érkeztünk, Jézus magyar volt, 
finn volt, manysi volt!). Erre kell figyelnünk, 
s itt kell okosan cselekednünk, de óvatosan. 

De térjünk vissza a Földre, s a X. CIFU 
színhelyére! 

Kedves házigazdáink, mariföldi rokonaink 
és barátaink! 

Nem volt könnyû a 2000-tõl 2005-ig 
tartó út leküzdése. De felejtsük a szervezési 
nehézségeket, s örüljünk mindannyian, hogy 
ezekben a szép augusztusi napokban itthon 
otthon vagyunk a Koksaga partján, Csavajn, 
Sketan, Üpömarij, Kolumb, Kim Vaszin hazá-
jában, városában.

Hogyan értékelhetõ a mából visszanéz-
ve, de a jövõbe is elõretekintve imponáló 
rendezvénysorozatunk? A lényeget tekintve 
mindenképp csak az õszinte és teljes elis-
merés szavaival. Kicsit részletezve: 

1. 1960-ban lépett ki némileg szûkös, 
nemzeti köreibe beszorult zártságából a 
fõként finnugor összehasonlító nyelvtudo-
mányként és általában is nyelvészeti célú 
kutatásokként értelmezett finnugrisztika a 
nemzetközi porondra.

2. Ekkor vált nyilvánvalóvá összetettsége, 
komplexitása, számos, korábban elszigetel-
ten mûködõ ágazatának, ágazatainak fontos-
sága, egymásra utaltsága. Nyilvánvalóvá vál-
tak az együttmûködés komoly perspektívái 
(például az õshazakutatásban, a település-
történetben, a népek és nyelvek történeti 
kapcsolatrendszerében.

3. Az eddigieknél is nagyobb, sõt döntõ 
jelentõségûvé váltak a személyes találkozá-

sok. Életre szóló barátságok, kapcsolatok 
szövõdtek. A párbeszédek, viták, családi 
találkozások, vendéglõi falatozások, sörö-
zések, kiadvány- és könyvcserék az egész 
szakmát évtizedekre szólóan felvirágoztatták, 
gazdagították, ihlették.

4. A fiatalok megismerkedhettek „legen-
dás öregekkel”, a nagy öregek végre érdek-
lõdõ nemzetközi, szakmai közönség elõtt 
fejthették ki nézeteiket. Mindannyian köze-
lebb kerültünk egymáshoz.

5. Oroszországi rokonaink is láthatták, ér-
zékelhették, érezték, hogy tényleg léteznek – 
határaikon túl is – rokonaik. Tapasztalhatták, 
hogy az õ nyelvük, kultúrájuk fontos és ér-
tékes nemcsak nekik, maguknak, de a roko-
nokon túl a szélesebb világnak is (németek-
nek, franciáknak, angoloknak, japánoknak 
stb.). Ez bizonyára erõsítette nemzeti büsz-
keségüket.

6. Kongresszusról kongresszusra növekedett 
a résztvevõk száma – nemzetek szerint is (már a 
huszonötöt is elérte), szakmai tagolódás szerint is 
(a program- és téziskötetek is egyre vastagabbak 
lettek). Az aktív kongresszusi napok száma 
is több lett. Voltaképp elérkezett a bizonyos 

„kritikus tömeg” kritériuma. A veszélyeztetettség 
lényege: az alig áttekinthetõség, a résztvevõk 
idõ elõtti elfáradása. S ilyenkor merülhet fel 
a kérdés: érdemes-e folytatni ezt a sorozatot 
jelen formájában, lehet-e, kell-e növelni a 
szereplõk számát?

7. Én úgy látom: a kongresszusokat feltét-
lenül folytatni kell, helyzetüket is biztosabbá 
tenni, megbecsültségüket is növelni szük-
séges. (Csak megemlítem: az orvosok több-
ezres létszámú kongresszusokat tartanak.) 
Nekünk, finnugrista szakembereknek feltét-
lenül szükségünk van egymásra, bármely 

„kis szakmát” mûvelünk. Igen fontos ötévente 
legalább egy személyes találkozás, együttlét. 

– Hogy min lehetne változtatni? Valamiféle 
szûrés szükséges lenne! Legyen sokkal keve-
sebb és rövidebb elõadás, sokkal több spon-
tán hozzászólás. Nem kell mindenkinek 
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szerepelnie. Hallgatva is lehet tanulni. Legyen 
jóval több kiscsoportos találkozás, kötetlen 
beszélgetés, folyosói diskurzus, fehér aszta-
lok melletti társalgás. De mindenki érezze, 
hogy ide tartozik, hogy köze van (személyes, 
helyhez is köthetõ élménye) a finnugriszti-
kához, tagja a világ legszelídebb, legveszély-
telenebb klánjának. Gránátok itt nem kerül-
nek szóba, csupán a bor minõsége.

8. Nem jó idõk járnak napjainkban a kis, 
kisebb népekre, nyelvekre. Elég, ha csak 
kimondom a globalizáció és a piac szót. Ez 
a veszély nemcsak – mondjuk, a líveket és 
az enyeceket fenyegeti, hanem a mordvi-
nokat (akár erzák, akár moksák), a moldvai 
magyarokat, a karjalaiakat. De folytatva 
a sort: minden finnugor nyelvet és népet, 
miként rengeteg más nyelvi közösséget is. 
Egyenként keveset tehetünk a veszély ellen, 
de a finnugor család tagjaiként – benne az 
Európai Unió három tagjával, az észttel, a 
finnel és a magyarral – kicsit talán többet.

   9. A család többi tagjai viszont ne adják 
fel a harcot, ne hagyják el magukat. Szomorú 
hallani, tudni, hogy híres komi, udmurt, mord-
vin, mari, hanti írók, kötõk, tudósok gyerme-
kei nem beszélik anya-apanyelvüket, nem 
járatják õket nemzetiségi iskolákba (amelyek 
saját fõvárosaikban szinte nincsenek). Finnugor 
nyelvû társalgást ma csak falvakban lehet 
hallani. Ott is fõleg asszonyok társaságában, 
vagy az iskolákban, amelyekben a pedagógu-
sok többsége szintén hölgy. Alig akad nõ vi-
szont magasabb hivatali, politikai pozícióban. 
Van itt min elgondolkodni, aztán cselekedni.

10. A finnugor népekrõl szólva még egyszer, 
s igen komolyan fel kell vetni az iskola, a 
felsõoktatás, a média és a könyvkiadás hely-
zetét. E tekintetben bõven akad tennivaló. 
Több mint régebben. Fõként oroszföldi nyelv-
rokonainknál. E tekintetben még a sztálini és 
hruscsovi idõkben is jobb helyzetben voltak. 
Tessék csak megnézni a kiadvány- és példány-
számokat, az akkoriakat. Aztán a maiakat. A 
különféle nemzetközi szerzõdésekben, észt, 

finn, magyar, illetve orosz relációkban az 
eddigieknél jóval magasabb arányban kelle-
ne szerepelnie a diák-, a doktorandusz-, az 
oktatócserének. Kapjon továbbra is komoly 
központi támogatást a nemzetiségi sajtó, a 
rádió, tévé, a tankönyv- és a könyvkiadás. Ha 
nincs központi, akkor maradjon több otthon 
a helyi bevételi forrásokból – kifejezetten a 
szubjektum névadó közösségének. Mindez 
ne csak szóban, törvényben leírva legyen, ha-
nem valósuljon meg, és ténylegesen lépjen 
érvénybe.

11. S végül: jubileumi kongresszusunk, 
sorszámban a tizedik egybeesik szeretett há-
zigazdáink, a mari nép irodalma, mûköltésze-
te századik évfordulójával. 1905-ben jelent 
meg a legnagyobb mari író, költõ és dráma-
író, Szergej Csavajn elsõ ismert verse, az 
Oto (’berek, liget’), amely hazája, népe, nyelve 
megbecsülésérõl szól.

Minden finnugor nyelven léteznek hasonló 
hatású versek, megnyilatkozások. Gondol-
junk a komi Ivan Kuratov Az én múzsám 
címû versére, az udmurt Grigorij Verescsagin 
Kék, kék galambocskám címû bölcsõdalára, 
a mordvin Zahar Dorofejev Bölcsõdal-ára! 
Bölcsõbõl nõnek a klasszikusok, az udmurt 
Gerd Kuzebaj is az édesanyjától hallotta az 
elsõ dalokat, amelyekbõl bámulatraméltó 
költészetet fejlesztett. Ha már száz éve is így 
gondolkodtak, írtak elõdeink, akkor csak egy 
kötelességünk lehet: az õ szellemükben élni, 
dolgozni és õrizni magunkat. Sok sikert kí-
vánok a finnugor család minden tagjának, s 
remélem, lesz huszadik finnugor kongres-
szus is, és ezer év múlva is megmaradunk, 
leszünk még finnugorokként. 

Kulcsszavak:   finnugor kongresszus, tudo-
mánytörténet, finnugor tudományterületek, 
diszciplínák, Oroszország, Mariföld, Joskar-
Ola, a kis finnugor nyelvû népek élete, nyelve, 
kultúrája, magyar-finn-észt kapcsolatok, a 
szovjet finnugrisztika, nemzetközi kapcso-
latok,  Európai Unió




