
Az I. Finnugor Nyelvészeti Konferencia határozati javaslatai 

Finnugor nyelvtudományunk a magasra lendülésnek BUDENZ nevéhez fű
ződő korszaka és a múlt rendszer tudományellenességéből fakadó lanyhulás ideje 
után új szakaszba lépett. Ezt az új szakaszt egyebek közt az jellemzi, hogy kormány
zatunk megértő anyagi és erkölcsi támogatásban részesíti szakterületünket, és így 
most már tervszerűen tudunk folytatni olyan munkálatokat, amelyeknek a végzé
sére mindezideig nem volt mód. 

A hazai finnugor nyelvtudomány helyzetének megjavulását mindenek
előtt a kiadványok számának emelkedésén lehet lemérni. Míg a felszabadulást 
megelőző két és fél évtizedben mindössze két nagyobb önálló finnugor nyelvészeti 
szakkönyv és a Nyelvtudományi Közleményeknek alig néhány kötete jelenhetett 
meg, addig az első ötéves tervidőszak kezdete óta mintegy 9—10 önálló finnugor 
nyelvészeti kiadvány látott napvilágot, a Nyelvtudományi Közlemények pedig 
1948 óta évenként rendszeresen megjelenik. 

Az önálló kiadványok jelentős részét anyagközlések alkotják. Ennek az 
a magyarázata, hogy a magyar nyelvészek által gyűjtött rokonnyelvi szövegek, 
szótárak kiadása a két világháború közötti tudománypolitika értetlensége és kö
zönye folytán most ránk hárult. Sürgető kötelességünk volt, hogy ezt az értékes 
anyagot minél előbb a tudomány rendelkezésére bocsássuk. Ilyen irányú terveinket 
azonban még nem sikerült maradéktalanul teljesítenünk. 

Az anyagközlő müvek kiadása mellett megindítottuk és bizonyos lemaradás 
ellenére sikerrel folytattuk „A magyar szókincs finnugor elemei'" című tervmunkát, 
amelynek az lesz a feladata, hogy a hatalmasan felduzzadt etimológiai irodalom
ban biztos kalauzul szolgáljon. 

E nagyjelentőségű munkákon kívül kutatóink sikeres egyéni kutatómunká
kat is végeztek. Kutatásaik egyebek közt az etimológia, a történeti alaktan és mondat
tan területére terjedtek ki, de tematikánkban előkelő helyet foglaltak él az őstörté
neti kutatások is. A hangtörténeti értekezések száma aránylag kevés volt. 

Tudományos termelésünk e sikereiben nagy része volt első ötéves tervünk
nek. Ugyanakkor azonban azt is meg kell állapítanunk, hogy a magyar nyelv
tudomány első ötéves tervében szereplő finnugor nyelvészeti munkálatok közül 
több nem valósult meg, s hogy a megkezdett munkák folytatásának az üteme sem 
felelt meg mindig a tervben előirányzottaknak. 

Elsősorban a tervezésben való járatlanságunk és az ezzel kapcsolatosan elő
állt maximalista kívánalmak okozták, hogy első ötéves tervünk finnugor nyelvé
szeti célkitűzéseit nem tudtuk megvalósítani. Az első ötéves tervidőszak előtt és en-
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nek kezdetén a marrizmus is gátolt bennünket munkánkban, egészen 1950 nyaráig, 
amikor SZTÁLIN visszahelyezte jogaiba az összehasonlító-történeti nyelvtudo
mányt, s ezáltal biztosította a finnugor nyelvészet továbbfejlődésének lehetőségét is. 

Tudományunk történetében örvendetes eseményként könyvelhetjük el kap
csolataink erősödését, ül. újrafelvételét szovjet és finn nyelvész kartársainkkal. 

A finnugor nyelvtudomány helyzetét megerősítette az a tény, hogy a Nyelv
tudományi Intézetben finnugor osztály létesült, és hogy a debreceni egyetemen 
új finnugor összehasonlító nyelvészeti tanszéket szerveztek. 

Bár népi demokráciánk jelentős támogatást ad a hazai finnugor kutatások 
előmozdítására, helyzetünk — részben az elmúlt polgári korszak hibájából — még
sem mondható kielégítőnek. Kutatóink száma kevés, ún. középkáderünk alig van, 
idősebb kutatóinkat lefoglalják a halaszthatatlan anyagkiadási munkálatok. 
Ilyen körülmények között az elméleti kérdések iránti érdeklődés még nem eléggé 
széleskörű. Nem ismerjük eléggé a nyugati finnugor nyelveket. Nem készülnek 
nagyszabású, alapvető monográfiák, s a minőségi szempont a legutóbbi időkig 
háttérbe szorult a mennyiségi mellett. Mutatkoznak szórványosan a pozitívizmus 
jelei is. Nem kielégítő különösen fiatalabb kutatóinknak gyakorlati nyelvtudása 
sem. Az elkészült tanulmányok szerkezete, felépítése és stílusa sokszor erősen 
kifogásolható. 

Ahhoz, hogy finnugor nyelvtudományunk magasabb színvonalra emelked
hessek s hibáit kiküszöbölhesse, hosszú időre van még szükségünk. Ennek érdeké
ben a I. Finnugor Nyelvészeti Konferencia az alábbi feladatokat tűzi ki a hazai 
finnugor nyélvészek élé az elkövetkezendő évekre. 

1. Elsőrendű kötelességünk az anyagkiadási munkálatok (szövegkiadás, 
szótárszerkesztés) folytatása és befejezése. 

2. 1956-ban ki kell dolgozni ,,A magyar szókészlet finnugor elemei" című 
tervmunka szerkesztési alapelveit, minél előbb hozzá kell fogni egy próbafüzet el
készítéséhez, s azt lehetőleg még 1957-ben nyilvánosságra kell hozni. Kívánatos 
a szerkesztést végző főmunkatársaknak bizonyos adminisztratív és tudomány
szervezési feladatok alóli mentesítése. 

3. Az eddig elhanyagolt finnugor nyelvek megismertetésére nagyobb gondot 
kell fordítani. Fel kell hívni az Oktatásügyi Minisztérium figyelmét arra, hogy 
készíttessen a második ötéves terv folyamán chrestomathiákat az egyes finnugor 
nyelvekből. 

4. Biztosítani kell egyetemi hallgatóinknak és aspiránsainknak a lehetőséget 
arra, hogy elsajátíthassák a tudományunk műveléséhez szükséges idegen nyelveket. 

5. Kutatóink törekedjenek arra, hogy cikkeiket, tanulmányaikat gondosan, 
logikusan félépítve, jó magyarsággal, igényesen megírva készítsék el, s munkáik
ban óvakodjanak a pozitivista módszerek alkalmazásától. 

6. Kívánatos, hogy tematikánk kiszélesítése és filozófiai-ideológiai ismere
teink fejlesztése útján nagyobb teret kapjanak a nyelvi anyagon alapuló, elvi 
jelentőségű megnyilatkozások. 

7. Tovább kell fejlesztenünk nemzetközi kapcsolatainkat. A Szovjetunión 
és Finnországon kívül a skandináv államokkal és más nyugati országok tudósai
val is fel kell újítanunk a régi kapcsolatokat. 

8. El kell érnünk, hogy aspiránsaink és egyetemi hallgatóink — csere 
alapon — nyaranta 1—2 hónapot tölthessenek a Szovjetunióban. Kérjük a finn
országi ösztöndíjas-csere felélesztését és a tudós-csere további fejlesztését. 

9. Örömmel üdvözöljük a manysi és szamojéd nyelvrokonaink közé kül
dendő közös szovjet—magyar expedíció tervét. Kérjük a Magyar Tudományos 
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Akadémiát, hogy az expedíció tervét állandóan tartsa felszínen, s hathatósan 
járuljon hozzá e nagy jelentőségű gondolat mielőbbi megvalósulásához. 

10. Javasoljuk az Akadémia Elnökségének, hogy alkalmilag hívjon meg 
egy-egy finnugor anyanyelvű fiatal kutatót vagy aspiránst, s tegye lehetővé az 
ő számukra magyar nyelvi és nyelvészeti tanulmányok folytatását, a mi kuta
tóink számára pedig az illető finnugor nyelvek itthoni tanulmányozását. 

11. Javasoljuk, hogy 1957 őszén rendeztessék meg Budapesten az I. 
Nemzetközi Finnugor Nyelvészeti Kongresszus. Kérjük az Akadémia elnökségét, 
lépjen érintkezésbe a Szovjetunió Tudományos Akadémiája elnökségévél és a 
helsinki Finnugor Társaság vezetőségével annak tisztázása céljából, hogy ter
vünk nem keresztezi-e az ő elgondolásaikat. 

12. Kérjük az Akadémiát, biztosítsa eredményekben gazdag és sikeres 
konferenciánk anyagának nyomtatásban való megjelenését. 

Budapest, 1955. évi október hó 3-án. 

KÁLMÁN BÉLA LAKÓ GYÖRGY H A J D Ú P É T E R 
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A NYELVTUDOMÁNYI É R T E K E Z É S E K 

című kiadványsorozatban 1956-ban megjelent: 

LAKÓ GYÖRGY: 

É S Z A K I - M A N Y S I N Y E L V T A N U L M Á N Y O K 
Ára: 6,— Ft 

A „HELYESÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI" VITÁJA 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HELYESÍRÁSI 
FŐBIZOTTSÁGÁBAN 1955. OKTÓBER 27-ÉN 

Szerkesztette: FÁBIÁN PÁL Ára: 5,— Ft 

Beszerezhető az Akadémiai Kiadóban (Budapest V., Alkotmány 
utca 21), vagy az Állami Könyvterjesztő Vállalat könyvesboltjaiban 


