
PAIS DEZSŐ 

Elnöki megnyitó 

Az I. finnugor nyelvészeti konferencia első ülését megnyitom. 

Tisztelt résztvevők! 
Résztvevőket mondtam, mivel meg vagyok győződve, hogy akiket 

i t t látunk, nemcsak jelen lesznek az elkövetkező tárgyalásokon, hanem részt 
is vesznek azokon. Természetesen nem úgy képzeljük, hogy mindenki minden
hez huzamos időn át hozzászól, hanem úgy, hogy az előadásokat, valamint 
az ok- és célszerű hozzászólásokat figyelemmel kíséri, s belőlük maga és a 
magyar tudomány javára okulást merít. 

* 

Talán nem felesleges, ha rövid tájékoztatást nyújtok a konferencia 
létrejöttének előzményeiről. 

Igen örvendetes, hogy nem szorosabb értelemben vett szaktudományi 
tényező részéről támadt egy ilyen összejövetel megrendezésének gondolata. 
Akadémiánk első osztályának titkára, BÓKA LÁSZLÓ volt az, aki a nyelvtudo
mány ügye iránt való érdeklődésétől és jelentős szakavatottságból eredő 
együttműködési készségétől indíttatva az Osztályvezetőség 1954. november 
22-i ülésén javasolta, hogy ,,a jövő [tehát a most folyó] évben a szovjet és 
a finn nyelvészek bevonásával az Akadémia tartson Budapesten finnugor 
nyelvészkongresszust". Az Osztályvezetőség a javaslatot helyesléssel fogadta. 
— A közvetlenebb szakemberek véleménye az volt, hogy kongresszus helyett 
első lépésként konferencia tartása volna helyesebb és célszerűbb. Az erre 
vonatkozó javaslatot az Osztály vezetőség megbízásából LAKÓ GYÖRGY és 
H A J D Ú P É T E R terjesztette elő az Osztályvezetőség 1955. február 28-i ülésén. 
Az Osztály vezetőség a-javaslat értelmében konferencia megrendezése mellett 
foglalt állást, s határozatához a következő nyilatkozatot fűzte: ,,Az Osztály
vezetőség a konferenciát egy később megtartandó nemzetközi finnugor nyel
vészeti kongresszushoz vezető ú t fontos állomásának tekinti, és szükséges
nek tartja, hogy ez a kongresszus az elkövetkező években megrendeztessék." 

* 

Amikor a közvetlen és távolabb álló szakemberek nevében örömömet 
fejezem ki, hogy ez a konferencia összeülhetett, nem látom ok nélkül való
nak, hogy visszapillantsunk a mögöttünk levő néhány esztendős múltba, 
ami után ez a konferencia lehetségesnek, sőt szükségesnek bizonyult. A múlt 
számontartása és megítélése ugyanis elengedhetetlen a jövő helyes alakításá
hoz, amiért mi együtt vagyunk. 

l* 
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Tessék megengedni, hogy nem mindig kellemes szokásom szerint ön
magamtól idézzek. 

„Mit tet tünk és mit tegyünk a nyelvtudomány ügyében a SZTÁLIN 
teremtette fordulat után ?" című, az 1951. június 29-i akadémiai ülésen tar
tot t előadásom egyik részlete : „A marrizmus mágikus körébe nem illett bele, 
és vesztegzár alá került a nyelvhasonlítás is. Sőt nálunk a marristák elsősor
ban a finnugor nyelvészet művelőit hozták kellemetlen helyzetbe. SZTÁLIN 
erről az oldalról is tudományt mentett és lehetővé tette, hogy finnugor nyel
vészetünknek nagy múltjához, korábbi úttörő és vezető szerepéhez méltó 
jövője legyen. — így jelenhetett meg ez év [1951.] elején nagy kutatónk, 
REGULY ANTAL hagyatékából az osztják (chanti) hősénekek egy újabb kötete 
ZSIRAI MIKLÓS tagtársunk áldozatos és avatott fáradozásából. I t t is érdemes
nek tartom kiemelni azt a gazdagodást, amelyet korábbi vogul és osztják 
szövegközléseinkhez csatlakozva ez a kötet is jelent a magyar mondat- és 
alaktan számára, nem utolsó sorban magyar fordításával, amely a maga, 
most talán szokatlan, de a régi és népi nyelvben közönséges fordulataival 
tanúsítja, hogy a nyelvnek SZTÁLIN kiemelte szerkezeti elemei tekintetében 
is minő szoros rokonság fűzi a magyart az obi-ugor nyelvekhez. Ezért kell 
óhajtanunk az obi-ugor szövegeknek az eredeti fordulatokhoz lehetőleg ragasz
kodó magyar fordítással való felszerelését a jövőben is ." (AkÉrt. LVIII, 378.) 

Két évvel később, az 1953. májusi nagygyűlés alkalmával „A magyar 
nyelvtudomány időszerű kérdései" címen elhangzott előadásomból néhány 
megjegyzés, amely a finnugor nyelvészetet érinti: ,,»A magyar szókészlet 
finnugor elemei« című tervmunka személyi és anyagi nehézségekkel küzd. 
Az eddig gyűjtött anyag rendezése a belső munkatársakat annyira lefog
lalja, hogy gyűjtést csak külső munkatársakkal lehet végeztetni, de ezt is 
nagyon szűkösre méretezett keretben. A munkára vonatkozó ötéves terv 
teljesítése így legalább is kérdéses. Pedig aligha kíván különösebb magyará
zatot, hogy itt együttes magyar és finnugor nyelvészeti érdekekről, sőt nem 
csekély mértékben nemrég még vezető finnugrisztikánk becsületéről is van 
szó, egy olyan haladó hagyománynak a folytatásáról, amelynek két úttörő 
képviselőjéről: Sajnovics Jánosról és Gyarmathi Sámuelről akadémikus 
társunktól, ZSIRAI MiKLÓStól a múlt évben [1952-ben] kitűnő és hatásos 
monográfiát kaptunk." (I. OsztKözl. IV, 27—8.) 

* 

Ezekből a töredékes megjegyzéseimből talán kiderül az a véleményem, 
hogy a hazai finnugrisztika a rendelkezésére bocsátott személyi és anyagi 
lehetőségekhez képest lényeges eredményeket mutatott fel a két esztendővel 
ezelőtti három éves időszakban. Az azóta eltelt két évben benyomásom szerint 
sem visszaesés, sem különösebb fellendülés nem következett be. Hogy ilyen 
bekövetkezzék, részben azon fordulhat meg, hogy a mi tárgyalásaink mikép
pen végződnek, képesek vagyunk-e érzékeltetni, hogy it t van egy tudományág, 
amely élni akar, és élni tud is — természetesen megfelelő életfeltételek mel
lett. — De nem vágok elébe a következő előadásnak. 

* 

Egy pontot olvasok fel abból a hozzászólásomból, amely a felszabadulás 
tíz éves fordulója alkalmából 1955. április 1-én tar tot t akadémiai ülésen hang-
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zott el. — „Sok szempontból szerfölött termékeny volt B . A. S z e r e b r e n n y i -
kóvnak, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája levelező tagjának, a moszkvai 
Nyelvtudományi Intézet helyettes igazgatójának itteni látogatása. A nyelv
tudomány különböző köreiben számos okulást merítettünk előadásaiból és 
a vele való személyes megbeszélésekből. Érezni lehetett, hogy nem puszta 
udvariasság, amikor elismerően -nyilatkozott a mi nyelvtudományunk szín
vonaláról, s hangoztatta, hogy vannak egyes ágakj amelyekben a szovjet 
nyelvészet is találhat nálunk követni valót. Örömmel állapítottuk meg számos 
lényeges mozzanatban nézeteink, felfogásunk azonosságát, többször olyan 
esetekben is, amelyekben itthon nem szokás nekünk igazat adni." (AkErt. 
LXII , 211.) — S z e r e b r e n n y i k o v i t t van közöttünk. Jelenléte bizonyítéka 
irántunk való vonzalmának s a nekünk oly fontos finnugor nyelvtudomány 
iránt való érdeklődésének. Igen melegen üdvözlöm őt. 

* 

Az imént örömömet, illetőleg Örömünket nyilvánítottam mostani 
együttlétünk fölött. Sajnos, igen sajnos, örömünkbe fájdalom," éles fájdalom 
vegyül. Valaki hiányzik közülünk, akit nemcsak most, de a jövőben is mindig 
nélkülözni fogunk, és nélkülözni fog a magyar tudományosság, amelyért ő 
élt és halt, — sőt azt mondhatom: m e g h a l t . Ez az, akinek a nevét mindkét 
előbbi idézetemben említettem, mert-meg kellett említenem: Z s i r a i M i k l ó s . 
Azt, hogy érzelmileg és ténybelileg is mit veszítettünk az ő idő előtt bekövet
kezett elhunytával, nem akarom itt kifejteni, annál kevésbé, mivel én inkább 
csak az érzelem oldaláról volnék erre hivatott. Veszteségünk nagyságának 
mélységes átérzését tanúsította â  végtisztességén résztvevők szokatlan nagy 
száma és megilletődöttsége. — Áldozzunk az ő emlékének a szívéhez nőtt 
tudomány képviselőinek és barátainak első ilyen együttlétén, de ne a szokásos 
felállással, hanem az ő nemes eszméit, törekvéseit előbbre vivő eredményes 
munkával. 

Jelentem, hogy a Szovjetunió Akadémiájának Nyelvtudományi Intéze
tétől részvéttávirat érkezett konferenciánkhoz. Szövege a következő: „Zsirai 
Miklós akadémikus halála alkalmából őszinte részvétünket fejezzük ki a csa
ládnak és a magyar nyelvészeknek. — A Szovjet Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetének finnugor nyelvészeti csoportja." A vesztesé
günkben való részvét ezen nyilvánításáért hálás köszönetet mondok. 

Ezek után felkérem LAKÓ GYÖRGY akadémiai levelező tagot „A magyar
országi finnugor nyelvtudomány jelene és jövő feladatai" című előadásának 
megtartására. 




