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A Finnugor Kulturális Főváros

Iszkaszentgyörgy 2016-ban el-

nyerte a Finnugor Kulturális Fő-

város címet, amelyet a fi nnugor 

népek összetartozásának jegyében 

létrehozott nemzetközi kulturális 

projekt részeként adnak át. A prog-

ram tükrözi a fi nn, magyar és szá-

mos kapcsolódó kultúra kötődését. 

A  nyelvrokonság elmélete szerint 

ugyanis a magyar nyelv a fi nnugor 

nyelvcsalád ugor ágához tartozik.

Iszkaszentgyörgy nemzetközi 

kapcsolatai és barátságai egészen 

a második világháborúig nyúlnak 

vissza. Ekkor ugyanis, 1944-ben 

a budapesti bombázások idején 

a Finn Köztársaság nagykövetsé-

gének az iszkaszentgyörgyi Ama-

dé-Bajzáth-Pappenheim kastély 

barokk szárnya adott otthont. Ezen 

időszaknak állítanak emléket a kas-

tély fi nn emlékszobái, amelyeket 

2012-ben a Finn Köztársaság elnö-

ke, Sauli Niinistö adott át.

A  2070 fős Fejér megyei falu 

fi nn kapcsolatait azóta is ápolja. 

A  település díszpolgára a volt fi nn 

nagykövet Jari Vilén, aki jelenleg 

az Európai Unió Európa Tanács-

ba delegált nagykövete, valamint a 

11 éve Magyarországon élő Ari S. 

Kupsus budapesti galériatulajdo-

nos és művészetpártoló. Kupsus úr 

immár évek óta, a nyári hónapokra, 

galériáját – a Bródy Sándor utcai 

Ari S. Kupsus Galériát – az iszka-

szentgyörgyi kastélyba költözteti át 

és évről évre nemzetközi művész-

tábort szervez fi atal festők számára.

Növekvő lélekszám

Iszkaszentgyörgy testvértele-

pülési kapcsolatokat ápol az északi 

sarkkörön túli fi nn Savukoskival és 

az észtországi Köpuval, ahonnan 

egy 26 fős delegáció jelenleg is a 

faluban vendégeskedik. Emellett a 

falu testvértelepülései még az er-

délyi Gyalu, a  németországi Pap-

penheim, a  franciaországi Craon 

és a lengyelországi Łabunie. A falu 

e kapcsolatokkal igyekszik gazda-

gítani saját és testvértelepülései 

kulturális életét, különös hangsúlyt 
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fektetve a fi atalokra. Iszkaszent-

györgy szerencsés helyzetben van, 

hiszen míg sajnos Magyarországon 

a legtöbb falu lélekszáma csökken, 

iszkaszentgyörgyiből egyre több 

lesz. Ezt mutatja, hogy idén január-

ban, a  Magyar Kultúra Napján ad-

ták át a kibővített óvoda negyedik 

termét.

Amikor a falu megpályázta a 

Finnugor Kulturális Főváros 2016 

címet, egyik fő szempont volt, 

hogy a kiemelt évben a fi atalok 

többet tanulhatnak gyökereinkről, 

akár egészen távoli fi nnugor népek 

hagyományairól, mese- és monda-

világáról, nyelvéről.

Az eddigi kulturális fővárosok 

hagyományos programjain túllép-

ve, élve a gazdag testvérvárosi kap-

csolatok adta lehetőséggel, a  falu 

vállalta, hogy az évadban ellátogat 

nemcsak fi nnugor, de más testvér-

településekre is és bemutatja a ma-

gyar és a fi nnugor kultúrát.

A Bakony lábánál

A  német testvértelepülésre júni-

us közepén, a franciára pedig július 

elején látogatott el 16-16 fős iszka-

szentgyörgyi delegáció, köztük fi atal 

néptáncosokkal és a nemzetközi ki-

állításokon is rendszeresen szereplő 

foltvarró kör tagjaival és munkáival. 

Augusztus elején az észt testvérte-

lepülés került sorra, a néptáncosok 

felléptek a helsinki Balassi Intézet-

ben is, ahol képviselték magukat a 

fi nn testvértelepülésről, Savukos-

kiból is. szeptember elején a len-

gyel, novemberben pedig az erdélyi 

testvértelepülését látogatja meg a 

fi nnugor kulturális főváros. A  falu 

bemutatkozott már a tavalyi kultu-

rális fővárosban, az észtországi sze-

tu Obinitsában is, a tízezer fős nép 

tavaly augusztusi királyságnapján 

és idén januári záró rendezvényén, 

márciusban Szentpéterváron, vala-

mint június közepén a fi nnországi 

Lahtiban, a  VII. Finnugor Világ-

kongresszuson.
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2016-ban azonban nemcsak Isz-

kaszentgyörgy utazik, hanem Isz-

kaszentgyörgyre is sokan utaznak a 

világból. Vendégeskedtek már a Ba-

kony lábánál fekvő faluban a 2014-

es fi nnugor kulturális főváros, az 

udmurtföldi Sztarije Bigi, valamint 

a tavalyi szetu főváros Obinitsa 

képviselői, de a szetuk és udmurtok 

mellett jöttek már fi nnek, észtek, 

hantik, marik és székelyek is bemu-

tatni egy-egy szeletét a saját életük-

nek és mindennapjaiknak. Márci-

usban hivatalos látogatás keretében 

egy egész délutánt töltött a faluban 

Marina Kaljurand, az Észt Köztársa-

ság külügyminisztere.

Hanti halleves

A programok már 2015 decem-

berében elkezdődtek egy felvezető 

rendezvénnyel, valamint a Finn 

Köztársaság függetlenségének 98-

ik évfordulójára rendezett jóté-

konysági bállal, amelyen több volt 

és jelenlegi Magyarországra akkre-

ditált nagykövet is részt vett.

Míg a falu fi nnugor kulturális 

programjai a testvértelepülési lá-

togatásokon elsősorban a magyar 

kultúráról szólnak, addig az egyéb 

falusi rendezvényeken más fi nn-

ugor népekkel ismerkednek. Van-

nak gasztronómiai programok: pél-

dául készült már a településen han-

ti halleves, karéliai pirog és udmurt 

perepecsi. Érkeznek különböző 

népek képviselői, akik bemutatják 

saját nemzetüket, annak vallását, 

népszokásait, nyelvét: például az 

Eötvös Loránd Tudományegye-

tem hanti és mari lektorai. Adott 

elő a faluban udmurt, fi nn és észt 

vendég, valamint ősszel érkezik az 

ötezer fős vepsze nemzet egy kép-

viselője is. A  településen számos 

egyéb kulturális program is lesz, 

amelyek szervezésében Iszkaszent-

györgy egy-egy fi nnugor önkéntes 

nagykövete is részt vesz.

Iszkaszentgyörgy nagyköveti 

programjának lényege, hogy pár 
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hónapra a településen él egy má-

sik fi nnugor nemzet magyarul is 

jól beszélő fi atal képviselője. Az év 

első öt hónapjában a falu vendége 

az udmurt divattervező és DJ, Da-

rali Leli volt, jelenleg pedig egy 15 

nyelven beszélő 23 éves fi nn fi a-

talember, Jani Korhonen él Iszka-

szentgyörgyön.

Láthatónak lenni

Mivel Iszkaszentgyörgyön gaz-

dag története van a néptánc tanulás-

nak, a programokon fontos szerepet 

kap a néptánc, a népzenére, valamint 

az ifj úság. Sok fi nnugor foglalkozást 

szerveznek az óvodásoknak és álta-

lános iskolásoknak: bábelőadás fi nn 

mesékből, hanti népi játékok, ud-

murt kortárs divatbemutató.

A  cél láthatónak lenni minden-

ki számára. A  település honlapján 

(iszkaszentgyorgy.wordpress.com) 

folyamatosan tesznek közzé beszá-

molókat és rengeteg fotót az éppen 

aktuális eseményekről: A  magyar 

mellett angolul is olvasható min-

den cikk, valamint sok bejegyzés 

érhető el udmurtul, fi nnül, oroszul, 

észtül, de van bejegyzés hanti, mari 

és szetu nyelven is. Az év eleje óta 

működő Facebook oldal hason-

lóan aktív: (facebook.com/iszka-

szentgy), és a fi nnugor kulturális 

fővárosok történetében először 

Iszkaszentgyörgynek Instagram ol-

dala is van, amely különösen a leg-

ifj abb generációk körében népsze-

rű közösségi oldal: instagram.com/

iszkaszentgyorgy_offi  cial.

A  településre látogatókat kör-

bevezetik az Amadé-Bajzáth-Pap-

penheim kastély korhűen berende-

zett barokk szárnyában, szállást is 

a kastély vendégszobáiban kapnak, 

gyönyörű érintetlen környezetben, 

a  Bakony erdői által ölelt helyen. 

Láthatják a falu többi nevezetessé-

gét (hegyi kilátó, piramis, templo-

mok és grófi  kripta), borospincébe 

látogathatnak, és ha az idő engedi, 

elutazhatnak a közeli nagyvárosok-

ba, Székesfehérvárra és Veszprém-

be is.

A  falu fontosnak érzi, hogy 

amikor vendég érkezik Iszkaszent-

györgyre, minél több élményben 

legyen része.

WALIDUDA DÁNIEL 1989-ben született Székesfehérváron, családja ma is Iszkaszent-
györgyön él. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen politológia és orosz-lengyel sza-
kokon végzett, valamint a Minszki Állami Nyelvészeti Egyetem (Belarusz/Fehéroroszor-
szág) orosz szakán tanult nyári kurzus keretében, jogi tanulmányait idén szeptemberben 
kezdi levelező képzésben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az egyetemi időszakban 
egy-egy évig a brüsszeli Európai Parlamentben asszisztensként és egy Budapesten meg-
rendezésre került nemzetközi sportrendezvény előkészületei során protokollfőnökként 
dolgozott, majd a közelmúltban a Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium, illetve 
megszűnése után az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Főosztályán, illetve a var-
sói Miniszterelnöki Hivatalban (Lengyelország) volt ösztöndíjas. Jelenleg az Iszkaszent-
györgy Finnugor Kulturális Főváros 2016 programsorozat koordinálása mellett az Okta-
tási Hivatalban felsőoktatási területen dolgozik. Hobbija a tollaslabda, az angol mellett 
orosz, lengyel és német nyelveken beszél.A szerző Marina Kaljurand 

észt külügyminiszterrel


