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Fokos Dávid elnöki zárószavai 

Tisztelt Konferencia! \.. 
Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a mai ülésen elnökölhes

sek, és — ámbár KÁLMÁN BÉLA tegnap már visszapillantott konferenciánk 
munkájára'— hadd vessek én is egy rövid pillantást erre a munkára, ennek 
jelentőségére és eredményeire. 

Azt hiszem, sikeres és a jövő szempontjából is jelentős volt ez a kon
ferencia. 

Örömmel, büszkeséggel láttuk, hogy a magyar finnugor nyelvtudomány 
már nem dolgozik légüres térben. A finnugor nyelvtudomány művelőinek 
még nem nagy tábora mellett felsorakoztak a sajátos magyar nyelvtudomány 
területén, de a nyelvtudomány más ágaiban dolgozó tudósok és kutatók is, és 
nagy számban jelentek meg a nyelvtudomány iránt érdeklődők is. 

És amikor LAKÓ GYÖRGY visszatekintett az elmúlt tíz esztendő ered
ményeire, büszkeséggel láttuk, hogy mégis csak alkottunk valamit! Az a ha
talmas erkölcsi és anyagi támogatás, amelyben államunk és Akadémiánk 
nyelvtudományunkat részesíti, gazdagon gyümölcsözött. Igaz: konferenciánk 
első'ülésének vezetője, PAIS DEZSŐ, és a konferencia másik vezetője, LAKÓ 
GYÖRGY, sok hibára mutatot t rá. De hibákat csak ott követhetnek el, ahol dol
goznak. (Mert aki nem dolgozik, holott tudna dolgozni és alkotni, az már 
nem hibát, hanem mulasztást követ el.) Mi pedig dolgoztunk és dolgozunk! 

Öröm volt hallgatni azoknak a munkáknak, eredményeknek hosszú 
sorát, amelyet LAKÓ GYÖRGY elénk tárt . És kiderült, hogy ebből a hosszú, 
gazdag szemléből ki is maradt nem egy eredmény, így — amire H A J D Ú P É T E R 
mutatott rá — a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és ezen belül a finn
ugor szakosztálynak a működése, továbbá a Nyelvtudományi Intézet Közle
ményeiben megjelenő értékes ismertetések. 

De öröm volt hallgatni a két vezetőnek, P A I S DEZSŐnek és LAKÓ 
GYÖRGYnek a zsörtölődését is, hogy ez nem jó, az nem jó. Olyan gazdák ők,, 
akik a vetést hibátlannak, tökéletesnek szeretnék látni. Hiába zsörtölődnek, 
tudom, hogy ők is örülnek és boldogok, hogy ilyen intenzív munka folyik a 
mi tudományterületünkön. De persze meg kell szívlelnünk jó tanácsukat: 
a jövőben nagyobb, a lehető legnagyobb gonddal fogalmazzuk meg és tömören 
fejezzük ki mondanivalóinkat! 

Ami a konferenciánknak egyik legmegkapóbb eredménye: annyi volt 
a hozzászóló, hogy nemhogy biztatni kellett volna társainkat, hanem inkább 
könyörögni kellett nekik, hogy — tekintettel a hozzászólásra jelentkezők 
nagy számára — lehetőleg rövid legyen a felszólalásuk. Hol volt ilyesmi 
néhány évvel ezelőtt ?! 

De megfeledkezhetnénk-e arról, hogy a finnugor nyelvészeti konferencia 
voltaképpen uráli nyelvészeti konferenciává szélesedett ki, mikor két olyan 
becses szamojéd tárgyú tanulmányt hallhattunk, mint amilyen NÉMETHNÉ 
SEBESTYÉN I R É N előadása és H A J D Ú P É T E R hozzászólása volt ? 

Végül: nem rekeszthetem be konferenciánkat úgy, hogy ne emlékezzem 
meg a konferenciánkon résztvevő kiváló szovjet tudósról, SZEREBRENNYIKOV 
professzorról. 

Tisztelt Konferencia! Mikor SZEREBRENNYIKOV tavaly megtisztelt 
bennünket látogatásával — és akkor valamivel több időt tudott nekünk szen
telni —, személyesen is meg tudtunk ismerkedni a szovjet nyelvtudomány 
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egyik legkiválóbb képviselőjével és irányítójával, és élénk érdeklődéssel, igazi 
okulással hallgattuk előadásait, kérdéseinkkel ostromoltuk, hogy minél töb
bet tanulhassunk tőle és az ő révén a szovjet nyelvtudománytól. Szeretnők, 
ha az a szeretet és tisztelet, amellyel SZEREBRENNYIKOV professzort fogadtuk 
és állandóan körülvettük, megéreztette volna vele, hogy milyen szeretettel 
és tisztelettel vártuk őt most is, és várjuk mindenkor. 

Már KÁLMÁN BÉLA mondotta tegnap, hogy SZEREBRENNYIKOV nem 
vendégnek érezte itt magát, hanem részt is kért, ki is vette részét a mi mun
kánkból. Az ő gazdag ismereteiből, nagy tudásából, amelynek segítségével 
az apró részletekben való elmerülés mellett a nagy problémákat, ezek belső 
összefüggését, a nagy távlatokat is át tudja tekinteni, okulást merítettünk, 
a mi ismereteink is gazdagodtak. 

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket, megtisztelte konferenciánkat; 
köszönjük hozzászólásait, tanulságos fejtegetéseit, köszönjük mai rendkívül 
érdekes és tanulságos előadását. 

Azzal búcsúzunk tőle: ,H,o CKoporo CBHAaHHH! 
[Az elnök ezután orosz nyelven megismétli Szérebrennyikov professzor

hoz intézett szavait.] 
Tisztelt Konferencia! Szeretnék kezet szorítani a konferenciának minden 

résztvevőjével: ők ezen a seregszemlén hitet tettek mellettünk! 
Köszönet vezetőinknek, Akadémiánknak, előadóinknak, a hozzászólók

nak, kitűnő tolmácsainknak, a konferencia rendezőségének! 
Ezzel ülésünk véget ért. Akadémiánk első finnugor konferenciáját 

berekesztem. 




