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Az Országgyűlés
. . ./2013. (. . .) OGY határozata

a Finnugor Rokon Népek Napjáró l

Az Országgyű lés figyelemmel

a finnugor népek közötti nyelvi rokonságra és történelmi lépték ű kapcsolataink
fontosságára,
a finnugor Közművelődési Kongresszusokból kinövő, közel évszázados
hagyományokban gyökerez ő „Rokon Népek” napjára,
a Finnugor Népek Világkongresszusa több mint két évtizedes fennállásának pozitív
tapasztalataira és a szervezeten belüli egyre növekvő intenzitású és jelentőségű
együttműködésre,
a finnugor népek törvényhozásai és kormányai közötti hagyományosan szoro s
együttműködésre, továbbá az Interparlamentáris Unió keretein belül idén 20 évve l
ezelőtt életre hívott és eredményesen működő finnugor nyelvet beszélő parlamenti
képviselők fórumára,
az egyes nemzeti parlamentekben működő baráti tagozatok közötti kivál ó
kapcsolatokra,
a nemzeteink közötti szimpátiára és rendszeresen megmutatkozó szolidaritásr a

a következő határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés kapcsolódva az Észt Köztársaság parlamentje által 2011 . február 16-án
elfogadott kezdeményezéséhez, minden év októberének harmadik szombatját a Finnugor
Rokon Népek Napjává nyilvánítja .

2. Az Országgyűlés hasonló lépés megtételére bátorítja a Finn Köztársaság, mint a harmadi k
államalkotó finnugor nép parlamentjét is annak érdekében, hogy országainkban ezt a napo t
közösen ünnepelhessük meg, tovább mélyítve és meger ősítve a népeink közötti barátságot, s a
kölcsönös megbecsülésen és tiszteleten alapuló kapcsolatot .

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.



Indokolás

„A finnugor népeket (. . .) a kulturális és tudományos együvé tartozás kapcsolja egybe .” —
fogalmazta meg Klebelsberg Kunó 1928-ban a Budapesten megrendezett harmadik Finnugo r
Közművelődési Kongresszuson elmondott beszédében.

A finnugor népek közötti kapcsolatok történetében különös jelentősége volt az 1921-be n
Helsinkiben útjára indított Finnugor Közm űvelődési Kongresszusoknak. Az eredeti terveket
beváltva a háromévente megrendezésre kerül ő tudományos, kulturális és művészeti találkozó k
jelentős mértékben járultak hozzá az államalkotó népek közötti kapcsolatok szorosabbr a
fűzéséhez.

Ennek a gyümölcsöz ő együttműködésnek egyik kézzelfogható eredménye, hog y
Észtországban 1928 óta emlékeznek meg a finnugor népek napjáról (baráti, ill . rokon népek
napja elnevezéssel), amelynek időpontja 1931-től minden év októberének harmadik
szombatja .
Az észt kezdeményezés viszonzásra talált Magyarországon is . A „Rokon népek napjáról” a
második világháborúig hazánkban is megemlékeztek.

A második világháború kitörése azonban 1939-ben derékba törte a szárba szökkenő
kapcsolatokat, s azok újjáéledésére egészen a közép-európai rendszerváltozásokig kellett
várni .

1992-ben Sziktivkarban létrejött a Finnugor Népek Világkongresszusa, amely már nemcsa k
az észt, a finn és a magyar népeket kívánta összefogni, hanem az egykori Szovjetunió
területén élő, önálló államot nem alkotó népek hagyományos kultúrájának megőrzése iránti i s
elkötelezettséget vállalt .

A Világkongresszus és az ahhoz szorosan kapcsolódó programok az elmúlt 20 évben egyr e
nagyobb jelentőségre tettek szert . Kiemelendő , hogy ezen a négyévente megrendezésre kerül ő
eseményen rendszeresen sor kerül az érintett tagállamok Köztársasági Elnökeinek és má s
vezető politikusainak a találkozóira.
A Világkongresszussal összefüggő diplomáciai lehetőségek nagyban hozzájárulnak ahhoz is ,
hogy az észt és a finn politikai vezetés mellett az orosz féllel is magas szint ű tárgyalásokat
folytathasson Magyarország .

A népeink közötti, több alkalommal is bizonyított szolidaritás és megértés az alapja nemcsak
a Világkongresszus sikerének, hanem a mindennapos kormányközi és parlamentári s
kapcsolatoknak is . Ez olyan összetartó erőt jelent, melyet ápolnunk és fejlesztenünk kell .

A kultúra és a nyelv fontosságának felismerése és meg őrzése a globalizáció korában
fontosabb, mint valaha . Támogatnunk kell mindazon kezdeményezéseket, melyek ezt a célt
szolgálják. Az 1920-as és 30-as évek tapasztalatai egyértelműen jelzik, hogy a Finnugor
Közművelődési Kongresszusok jelentős mértékben hozzájárultak nemzeti identitásun k
megőrzéséhez .

Napjaink kihívásai és a történelmi hagyományok indokolttá és szükségszer űvé teszik, hogy a
magyar Országgyűlés csatlakozva az Észt Köztárság parlamentje által elfogadott törvényhez ,
jelen határozatával minden év októberének harmadik szombatját a Finnugor Rokon Népe k
Napjává nyilvánítsa .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése alapján mellékelten
benyújtjuk „a Finnugor Rokon Népek Napjáról” című határozati javaslatunkat .

Budapest, 2013 . február 11 .

Dr. Latorcai János
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