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A jelenkori finnugrisztika egyik meghatározó egyéniségének, az Åbo Akademi, majd
a Turkui Egyetem professzorának, Kaisa Häkkinennek 60. születésnapja tiszteletére
ünnepi kötetet állítottak össze kollégái, barátai, tanítványai.

Häkkinen eddigi munkássága páratlanul gazdag, bibliográfiája közel 300 tételből áll.
Ahogy Tanja Vaittinen köszöntőjéből (XV–XVIII) is kiderül, a professzorasszony tevé-
kenysége világosan elkülöníthető szakaszokra, témákra osztható. Pályája elején finn,
mordvin, vogul és magyar hangtani kérdésekkel foglalkozott, ennek az időszaknak a
szintézise a Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa (1985), majd
az általános nyelvészeti (Yleisen kielitieteen peruskurssi 1981, később: Kielitieteen pe-
rusteet 1994) és az etimológiai kutatások irányába fordult. A mai napig megkerülhetet-
len a disszertációja (Suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja sen tutkimisesta, 1984), s
a finn nyelvvel foglalkozók jól ismerik Suomen kielen sanaston historiallista taustaa
(1985) és Mistä sanat tulevat: suomalaista etymologiaa (1990) c. munkáit is. E szakte-
rület kiemelkedő tudományos eredménye a Nykysuomen etymologinen sanakirja (2004).

Häkkinen szókincstörténeti kutatásai kapcsán a következőket vallja: „Sanoja tutki-
taan erityisesti siltä kannalta, miten ne jakautuvat eri aihepiireihin ja millaista tietoa ne
antavat sitä kielenulkoisesta maailmasta, jossa sanoja aiemmin on käytetty” (Esisuoma-
lainen pyyntikulttuuri ja maanviljely sanastohistorian kannalta. In: Pohjan poluilla.
Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Toim. Paul Fogelberg. Helsinki, 1999.
159). Ennek szellemében foglalkozott a finnek halász-vadász és földművelő kultúrájá-
nak, a növényneveknek, a madárneveknek, a betegségneveknek és a hangszerek nevé-
nek a történetével. (A finn irodalmi nyelv madárneveiről monográfiát is írt 2004-ben, s
társzerzőként jegyzi a gyógynövények neveivel foglalkozó 2007-es művet.) Mindezen
kutatásai során egyre mélyebben beleásta magát a finn nyelv történetébe is, s mára már
az egyik legjelentősebb Agricola-kutatóvá képezte magát. E terület legfőbb munkája az
Agricolasta nykykieleen: suomen kirjakielen historia, de nem feledkezhetünk meg a régi
szövegek kiadása terén végzett munkájáról sem (vö. pl. az Abckiria 2007-es megjelente-
tését). Nyelv- és tudománytörténeti munkái közül kiemelendők a Suomalaisten esihisto-
ria kielitieteen valossa (1996), a Suomalaisen oppikirjan vaiheita (2002) és a Suomen
kielen tutkimuksen historia (2008) c. kötetei.

Häkkinen folyamatos tanári és publikációs tevékenysége, ill. számos tudományos és
közéleti funkciója (volt dékán és szenátusi tanácstag, a Honi Nyelvek Kutatóintézete, a
Finnugor Társaság, a Porthan Társaság, az Agricola Társaság vezetőségi tagja stb.) és
szerkesztőbizottsági tagságai (FUF, Sananjalka, Virittäjä, Hiidenkivi stb.) mellett arra is
szakít időt, hogy tudománynépszerűsítőként tevékenykedjen.

A Kaisa Häkkinen előtt tisztelgő kötet 31 tanulmánya – az ünnepelt tudományos te-
vékenységének fő témaköreit követve – három részre oszlik. Az első a Kirjakielten ke-
hitys [Az irodalmi nyelvek kialakulása] címet viseli, a második a Sanat ja niiden etymo-
logia: suomi [Szavak és etimológiáik: finn], a harmadik pedig a Sanat ja niiden etymo-
logia: sukukielet [Szavak és etimológiáik: rokon nyelvek]. Az alábbiakban – a cikkek
rövid bemutatása mellett – a finnugrisztikai témájú írásokról szólok részletesebben.
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1. Az első témakörbe tartozó tanulmányok sorát AIMO HAKANEN írása nyitja (3–8),
aki a XIX. században élt író, nyelvész, politikus és pap, Antero Varelius munkásságával
foglalkozik. Varelius jelentős hatást gyakorolt az irodalmi nyelv fejlődésére Enon pe-
tuksia luonnon asioista c. kétkötetes művével. Hakanen Varelius szövegeinek igenévi
alakjait vizsgálja, főként a mellékmondatot rövidítő és az ágensi szerkezetekben.

NOBUFUMI INABA (9–35) a legrégibb finn nyelvű jogi szöveg, Kristoffer király föld-
törvényének fordításait elemzi. Ebből csak hét kéziratos példány maradt fenn. A szerző

egyes betűk lejegyzése és néhány névszói esetrag vizsgálata segítségével a kéziratok
kronologizációját járja körül.

RAIMO JUSSILA (37–41) megvizsgálta, hogy a régi finn nyelv szótárában, a mai finn
értelmező szótárban, a karjalai nyelv szótárában és a finn dialektusok szógyűjteményé-
ben milyen arányban fordul elő a Kalevala szókincse. Összességében érdekes ered-
ményre jutott: az első három szótárban csak 50–52% a kalevalai szavak aránya, míg a
nyelvjárási szótárban 75%.

EINO KOPONEN írásában (43–52) – amely akár a harmadik fejezetben is helyet kapha-
tott volna – Johannes Tornaeus Manuale Lapponicum c. könyvét vizsgálja. Tornaeus
1643-ban fordította lappra a Svédországban használatos egyházi kézikönyvet, a Manua-
le Sveticumot. Fordítása jelentős hatást a gyakorolt a svéd-lapp irodalmi nyelv további
fejlődésére.

Korának jeles történésze és írója, Adolf Ivar Arwidsson szerint a nyelv a dialektusok
által gazdagodik. 1820-ban megjelent írásában azt fejtegette, hogy az egyes nyelvek
hangkészletének sajátosságait az ortográfia nem képes hűen visszaadni, ilyen például a
finnben az aa betűkombináció, amely a hosszú vokális mellett a nyelvjárások oa és ua
hangját is jelölheti, s hasonlóan problémás az ää és főként a finn nyelvjárásoktól idegen
d (PETRI LAUERMA, 53–57).

Ebben a fejezetben kapott helyett M. NAGY ILONA tanulmánya a magyar Szent Mar-
git-legendáról (59–64). A szerző a legenda latin szavait vizsgálja, amelyek a hitvilág
egyfajta szimbólumául szolgáltak. Ezek a szavak jól körülhatárolható szemantikai cso-
portokba sorolhatók: elsősorban a kolostor épületének részeit és az ottani élet szókincsét
ölelik fel.

MARKO PANTERMÖLLER a finn nyelv egyik ritkán használt ragjának, az abessivusnak
a XIX. századi történetével foglalkozik (65–80). Ennek eredeti alakja a régi finnben
csaknem kivétel nélkül -tA volt. A XVII. század szövegekben már szórványosan feltű-
nik a -ttA változat is, amely a következő évszázadban meglepően gyorsan átvette az
uralmat, kiszorítva a rövidebb alakot.

A finn „satusetä” (mesélő apó), Zakhairas (Sakari) Topelius Naturens Bok című

1856-ban megjelent könyvét nagyon hamar, már négy évvel megjelenése után finnre ül-
tette Johan Bäckvall. A fordítás nagyon jól sikerült, hamarosan e mű lett a legolvasot-
tabb finn könyv, Bäckvall pedig a nyelvszépítők mintaalakjává vált. KAARINA

PITKÄNEN-HEIKKILÄ (81–95) megállapítja, hogy a mű négy kiadása során a nyelvjárási
jellemvonások eltűntek, a fordítás egyre jobb lett. Tudománytörténeti érdekesség, hogy
Topelius annyira elégedett volt Bäckvall munkájával, hogy felkérte a Maamme-kirja
fordítására is, ám ez a munka nem igazán sikerült, s végül Paavo Cajander finnesítése
vált ismertté.

Nem lenne teljes e fejezet Mikael Agricola nélkül. Ezt a hiányt HEIDI SALMI pótolja
(97–111), aki Agricola nyelvének läsnä, lähes és liki szavait vizsgálja. A közelség kife-
jezésére a mai finnben a lähellä, läheltä, lähelle névutók szolgálnak, ezek Agricolánál
még nem fordulnak elő, helyettük a läsnä és a lähes áll; a likellä stb. alakok helyén pe-
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dig a liki prepozíciót találjuk nála. A funkcionális megosztottság világos: előbbiek he-
lyet, utóbbiak időt fejeznek ki.

MERLIJN DE SMIT a régi finn nyelv mondattani kérdéseivel foglakozik. Tanulmányá-
ban (113–125) három szöveg – Agricola 1548-as Új Testamentuma, Eric Sorolainen
1621–25 között született Postilla c. műve és az 1642-es teljes bibliafordítás Újtestamen-
tuma – alapján vizsgálta meg a necesszív szerkezeteket. Az akkori nyelvhasználat túl-
nyomórészt a pitää és a tulee igealakokat használta, a többi (sopii, täytyy, ei tarvitse)
csak sporadikusan fordult elő.

TANJA VAITTINEN (131–147) az 1831-ben alapított Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
(Finn Irodalmi Társaság) 1856 és 1881 közötti jegyzőkönyveit vizsgálva arra keresi a
választ, milyen nyelvművelési kérdésekkel foglalkozott a társaság, s sikerült-e egységes
irányvonalat kialakítani ezekben a kérdésekben. A társaság nemcsak a könyvkiadásban
jeleskedett, hanem helyesírási, nyelvfejlesztési kérdésekben is sokat hallatta a hangját,
főként Ahlman, Rothsten és August Ahlqvist jóvoltából.

2. A kötet második része öt olyan tanulmányt tartalmaz, amely finn szavak etimoló-
giai kérdéseivel foglalkozik. SIRKKA -LIISA HAHMO a pila ’tréfa’, pila (mennä pilalle
’elromlik, tönkremegy’) és pilla ’károkozás, pusztítás’, ill. pilata ’elront, tönkretesz’
szavak összetartozását vizsgálva (169–180) arra az eredményre jut, hogy ezek három
különböző korú germán szóra mennek vissza. TETTE HOFSTRA a ventovieras ’vadide-
gen’ szó tagjait veszi górcső alá (181–188), s igazolja ezek germán eredetét. JANNE

SAARIKIVI nagy filológiai gondossággal írott tanulmányában (249–263) az ystävä ’ba-
rát’ lexémát az usko ’hit’ szóval kapcsolja össze, s egyben tisztázza a hangrendi átcsa-
pás problematikáját. JUSSI-PEKKA TAAVITSAINEN (265–269) a finn hana ’csap’ szó eti-
mológiájához és kultúrtörténetéhez járul hozzá néhány régészeti adalékkal, s megkoc-
káztatja, hogy e szó a XIV–XV. században egyenesen az alnémetből került – a Hansa-
városokkal való kereskedelmi kapcsolatok révén – a finnbe, a közbeeső svéd állomás
(hane ’kakas; fegyver kakasa’) kiiktatásával. A két szó etimológia kapcsolatát az indo-
kolja, hogy a csapok legtöbbször kakas alakúak voltak. TUOMO TUOMI felveti (271–274)
annak lehetőségét, hogy a halvata ’megbénít’ igét és származékszavait esetleg a germán
halv ’fél’ szócsaláddal lehetne összekapcsolni.

A finnek betelepüléséről és a germán jövevényszavakról sokáig Thomsen (1870) és
Setälä (1926) nézetei voltak egyeduralkodóak. Mint MIKKO BENTLIN tanulmányából
megtudhatjuk (151–168), ezekkel a nézetekkel helyezkedett szembe T. E. Karsten, aki –
korát jócskán megelőzve – már 1915-ben felvetette, hogy a finnségi törzsek akár 500
évvel korábban érkezhettek a mai Finnország területére, és hogy a germán jövevénysza-
vak legősibb rétege a germán alapnyelv felbomlása előtt kerülhetett be a finnbe. Nézetei
sokáig feledésbe merültek, s csak Jorma Koivulehtónak a XX. század utolsó harmadá-
ban publikált kutatásai után váltak ismét „szalonképessé”.

KIRSI-MARIA NUMMILA a XVII. századi többnyelvű (általában latin–svéd–német–
finn) szótárakat vizsgálja (189–202). A három mű – Aerik Schroderus 1637-es szótára,
az 1644-ben napvilágot látott Variarum rerum vocabula latina és Florinus 1678-as No-
menclaturája – finn szóanyagának elemzése azt mutatja, hogy ezek elsősorban nyugati
és délnyugati finn (varsinais-suomalainen) lexikát tartalmaznak. A szókincs behatóbb
elemzése segíthet a szótárak keletkezési helyének pontosításában.

KRISTA OJUTKANGAS (203–218) azokat az összetett állatneveket elemzi, amelynek az
első eleme is állatnév, pl. varpushaukka ’karvaly’ (< varpunen ’veréb’ + haukka ’ölyv,
héja’), tiikerihai ’tigriscápa’ (< tiikeri ’tigris’ + hai ’cápa’). Vizsgálatai alapján az
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előtag szerepében a leggyakrabban a zebra fordul elő (85-szor a korpuszában), ettől
jócskán lemaradva a párduc (35) és a tigris (31) követi, de gyakori az egér (22) és a
lepke (15) is.

A finn nyelvben két lainen elem él egymás mellett. Az egyik a -la/-lä és az -inen
képzők összeforradásából jött létre, s képzőként is viselkedik, alávetve magát a hang-
rendi illeszkedés szabályainak. A másik elem önálló szóból alakult, kiindulópontja a
svéd eredetű laji ’fajta’, ehhez csatlakozott az -(i)nen képző. Ez az elem még nem vált
teljesen képzővé: egyrészt önálló szóként is él, másrészt pedig nem illeszkedik. PÄIVI

RINTALA tanulmányában (219–234) az yhtäläinen ’azonos, egyforma’ és a kahtalainen
’kétféle’ szavak történetét követi nyomon. Mivel e szavak megfelelői több balti finn
nyelvből is kimutathatóak, -lAinen elemük csak a két képző egyesüléséből létrejött
szuffixum lehet.

ALPO RÄISÄNEN olyan településneveket vizsgál (235–248), amelyek valamilyen for-
rást, posványt, mocsaras területet, sáros tócsát jelölő köznévre mennek vissza. Ezek kö-
zül négy elem, a put-, pot-, pat- és puk- kezdetű nevek képezik vizsgálatai tárgyát, pl.
Putro, Putero, Putikka; Potti, Potikka, Patama, Patero, Patti, Pukra, Pukkelo stb. Cik-
kében ezek földrajzi elhelyezésével és etimológiai kérdéseivel foglalkozik.

3. A kötet harmadik nagy egysége a rokon nyelvekkel kapcsolatos írásokat tartalmaz-
za. Häkkinen szókincstörténeti kutatásaihoz jól illeszkedik TAPANI SALMINEN madárne-
vekkel (343–358), illetve MARJA-LIISA OLTHUIS lapp (313–328) és LEMBIT VABA észt
növénynevekkel (359–370) foglalkozó írása.

A madárnevekre jellemző a gyors változás, emiatt nem csoda, hogy nyelvcsaládunk
alapnyelvére, alapnyelveire csak néhány madárnév rekonstruálható: a balti finn és a lapp
közös szókincsébe például csak 12 tartozik. TAPANI SALMINEN tanulmányában a
madárnevek etimológiai kérdéseivel, a hangutánzó eredetű nevek tipológiájával, ill. a
finn és a tundrai nyenyec madárnevek kutatásával foglalkozik. Egyik fontos megállapí-
tása az összetett nevek korára vonatkozik: habár az uráli alapnyelvre nem szoktak össze-
tételeket rekonstruálni, de nem lehet kizárni, hogy bizonyos kételemű nevek már a
nyelvfejlődés korai szakaszában létrejöttek, mint ahogy ezt a finn isokoskelo ’egy vad-
kacsafajta’ és a nyenyec ηarka xaleηkadº ’ua.’ példája is bizonyíthatja.

Az inari-lapp írásbeliség rövid múltra tekint vissza, Lönnrot 1854-es írása és E. W.
Borg 1859-ben kiadott ábécéskönyve tekinthető az első lépésnek. A későbbiekben meg-
jelent szövegek nagy része vallási kiadvány és nyelvészeti szövegközlés. Érthető tehát,
hogy a növénynevek megnevezése erősen hiányos maradt, sokáig csak Erkki Itkonen
Inarilappisches Wörterbuchjában bukkanhattunk ilyesféle adatokra. Ilmari Mattus
1991-ben publikálta saját megnevezéseit, melyek javarészt finn és északi lapp fordítá-
sok. MARJA-LIISA OLTHUIS számításai szerint a szisztematikus és szervezett növénynév-
adás megkezdése előtt Lappföld mintegy 550 növényfajtájából inari-lappul csak kb. 50-
nek volt neve. E munkában mérföldkövet jelentett a Retkeilykasvio c. kiadvány 1998-
ban. A sok növénynév mellett 453 madárnevet és 184 gombafajtát is megneveztek a
szakemberek. A megnevezések egy része szóképzéssel történik, de jelentős a tükörfordí-
tások aránya is. A végcél az „egy név – egy faj” elérése lesz.

 Nyugat-Észtország déli részén és Saaremaa, Hiidenmaa és Muhu szigetein sok nö-
vénynév tartalmazza a virágot és a virág pártáját jelentő ätse és ätsa elemet, ugyancsak
itt fordulnak elő az ärtse és ärtsa szavak is. LEMBIT VABA tanulmányában arra a követ-
keztetésre jut, hogy ezek a lexémák etimológiailag összefüggenek egymással, s az r
epentézise egy általános hangtani tendencia eredménye.
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SANTERI JUNTTILA cikkében (287–300) – az etimológiaiszótár-író Häkkinen előtt
tisztelegve – egy leendő balti finn etimológiai szótár szerkesztési elveit vázolja fel. Eh-
hez elsősorban a két új finn etimológiai szótár, a Suomen sanojen alkuperä és a Kaisa
Häkkinen által írt Nykysuomen etymologinen sanakirja, illetve a groningeni munkacso-
port által az 1990-es években kiadott Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in
den ostseefinnischen Sprachen szerkesztői eljárásait veszi górcső alá. Az egyik alapvető
probléma, hány nyelv adatait adja meg egy balti finn szótár? Vajon a hagyományos
nyelvek – finn, inkeri, karjalai, lűd, vepsze, vót, észt és lív – mellett fel kell-e venni a
meänkieli, a kvén, a võru és a szetu adatokat is? Egy szótár összeállítása során az egyik
legnehezebb feladat a szómennyiség eltalálása: egy balti finn szótár esetében vajon ra-
gaszkodni kell-e a régi elvekhez, mely szerint közfinnek akkor számít egy szó, ha leg-
alább egy-egy megfelelője adatolható az északi és a déli balti finn nyelvekből? Junttila a
szócikkek címszavaként nem a finnt (ennek hiányában az észtet stb.) javasolja, hanem a
közfinn alakot, és igyekszik világos, átlátható szerkesztési elvek alapján dolgozni: ha
több nyelvben is egybeesik egyazon szóalak, ezeket csak egyszer tünteti fel, s megadja a
szócsalád tagjait, képzett és összetett szavakkal együtt.

A neves észt nyelvész, Andrus Saareste az 1920-as években összegyűjtötte az észt
nyelvjárások ’anya’ jelentésű szavait: az ősi emä ~ ema mellett az eit-, emm-, nänn- és
enn- szócsaládok, illetve az újabb keletű memm, mamma, nann lexémák fordulnak elő.
KARL PAJUSALU (329–334) ezt a sort a nemrég megjelent balti finn nyelvatlasz adatai
alapján kiegészítette a Délkelet-Észtországban, Võrumaaban adatolt äidi (~ fi. äiti) és a
dél-észt területeken, illetve a nyugati partvidéken előforduló näin/nenne (nänn/nann)
alakokkal.

A finn–lapp nyelvi érintkezésekről korábban kialakított kép mostanában – elsősorban
Kaisa Häkkinen, Eino Koponen és Ante Aikio munkássága révén – kezd árnyaltabbá
válni: a lappokat már nemcsak „a rénszarvas nyomában kóborló” népnek tekintik, akik-
nek a nyelvébe számtalan kölcsönszó került a magasabb műveltségi szinten álló finnből,
hanem ők is képesek voltak szavakat átadni szomszédaiknak. Aikio a kaasu ’gáz’, kent-
tä ’mező’, mieto ’könnyű’, nuotio ’tábortűz’ és vaara ’hegy’ szavakat a lappból szár-
maztatja. JUSSI YLISKOSKI (383–396) tanulmányában kiegészíti ezt a sort: a finn kietoa
’csavar, göngyöl’, silkka ’tiszta’, s talán a kirkas ’ragyogó, tiszta’, siekailla ’habozik,
késlekedik’, solkata ’motyog, makog’ és solvata ’szidalmaz’ lexémákat a lappból ere-
dezteti. (Írását egyébiránt akár a könyv második fejezetébe is lehetett volna tenni.)

A lív nyelv salis (szálisz) nyelvjárását Rigától északra, az észt határ közelében be-
szélték. Utolsó beszélője 1868-ban hunyt el. Johann Anders Sjögren lív gyűjtésének
gyümölcse, a német–lív szótár 1861-ben látott napvilágot, majd utána csak jó 130 évvel
jelentek meg ismét szövegmutatványok e nyelvjárásból, Eberhard Winkler munkájának
eredményeképpen. Winkler Karl Pajusaluval együtt 2009-ben jelentette meg a több mint
1400 szócikket és kb. 8500 adatot tartalmazó Salis-Livisches Wörterbuchot. EBERHARD

WINKLER jelen cikkében (371–382) e nyelvjárás szókincsét tekinti át. A lett nyelv jelen-
tős hatásáról tanúskodik, hogy a vizsgált szókincs egyharmada, 476 szó lett eredetű.

4. A kötet írásainak túlnyomó többsége – értelemszerűen – a finn nyelvvel vagy a
balti finn és lapp nyelvekkel foglalkozik. A 31 tanulmány között mindössze négy terjed
túl a Baltikum képzeletbeli határain, ezek egyikéről, M. Nagy Ilona magyar témájú
írásáról már korábban szóltam, most pedig a három – tágabb értelemben véve – finn-
ugor nyelvészeti kérdéseket taglaló tanulmányt mutatom be részletesebben.
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4.1. 2008-ban jelent meg Arto Moisio és Sirkka Saarinen cseremisz szótára (Tschere-
mississisches Wörterbuch), amely Porkka, Genetz, Wichmann, Räsänen, Uotila és E. It-
konen gyűjtésén alapszik. Habár a hat kiváló finnugrista gyűjtőmunkája hat évtizedet
ölel fel, SIRKKA SAARINEN jelen kötetbeli tanulmányában (Marin sanaston alkuperästä,
335–342) mégis az anyag homogén jellegét hangsúlyozza. A négy fő nyelvjárásból
összetevődő szókincs az agrárkultúrára épül, teljességgel hiányoznak belőle a modern
ipari és városi életre jellemző szavak. A szótár felépítése során a szerkesztők az etimo-
lógiai elvet alkalmazták: a képzett és összetett szavak az alapszó alá vannak besorolva.
(Ezt megkönnyíti, hogy a cseremisz képzések és összetételek transzparensek.) Gondot
itt a csuvas és tatár jövevényszavak okoznak, hiszen őket külön címszó alá kellett fel-
venni. Saarinenék arra is törekedtek, hogy az ősi szavak mellett minél pontosabban fel-
tüntessék a szó korát (uráli, finnugor stb.).

A szótár összességében 4666 címszót tartalmaz, a képzett és összetett szavak nélkül.
Ezeknek közel 12%-a ősi eredetű, 314 uráli/finnugor, 132 finn-permi, 94 finn-volgai.
Ún. volgai-permi besorolást (azaz a finn-lapp ágban nem fordul elő) tíz szó kapott, vol-
gait pedig hat. A szótár csuvas eredetű szavainak száma 488, tatár 735, összesen tehát
több mint negyedét teszik ki a szóállománynak. A tatár eredetű szókincs elsősorban a
keleti nyelvjárásokban honosodott meg (Räsänen és Isanbaev számításai szerint tízszer
annyi fordul ott elő, mint a nyugati dialektusokban), ez azt sugallja, hogy már a mari
egység felbomlása után kerültek be. Az orosz eredetű címszavak száma majdnem eléri
az ezret (21%). Számuk a kétnyelvűvé válással, a nyelvi asszimilációval egyre nő (kö-
zöttük viszont kevés olyan van – ellentétben a törökségi elemekkel – melyek szókép-
zések alapjául szolgálnak). A szótárban megtalálható még néhány iráni és balti átvétel
is, így összességében a jövevényszavak a szóállománynak közel felét (48%) teszik ki
(az EWUng-ban ez 53%). Az onomatopoetikus-deskriptiv szavak aránya négy százalék,
az ismeretleneké viszont – kicsit meglepő módon – 33,7%! Ez elsősorban a cseremisz
etimológiai kutatások kiforratlanságából adódik. Úgy tűnik tehát, hogy a cseremisz
etimológusoknak még bőven lesz tennivalójuk…

4.2. CSÚCS SÁNDOR Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache c. könyvében
1554 őspermi szótövet rekonstruál (ebből 1388 biztos). Azt írja Permiläisen kantakielen
sanastosta című tanulmányában (277–286), hogy első látásra ez a szám talán kevésnek
tűnik, de a magyarban is csak hatezer szótő van. A szólistába nemcsak azokat a szavakat
vette fel, amelyeknek ma mindkét permi nyelvben megvannak, hanem azokat is, ame-
lyek ugyan csak az egyik mai permiben mutathatók ki, de a permit megelőző korokból
(uráli, finnugor, finn-permi) származnak (91 votják és 225 zürjén szó tartozik ez utóbbi
csoportba). Az előpermi szavak aránya összességében 57%-ot tesz ki. Az őspermire
rekonstruálható 671 szó egy része jövevényszó, iráni és volgai-bolgár. Az előbbi hatás
az ie. második évezred végétől az i.sz. IX. századig tartott. A hosszan tartó érintkezés
ugyanakkor nem volt nagyon intenzív, Rédei csak 51 iráni eredetű szót mutatott ki. A
volgai-bolgár hatás 750 tájától kb. 1000-ig figyelhető meg: ez idő alatt néhány tucat
műveltségszó került át az őspermibe. (A permi alapnyelv felbomlása után a votjákok és
a csuvasok érintkezése még több évszázadig megmaradt, több mint száz jövevényszó
tanúskodik erről.)

Az őspermi szókincs összetételeiből Csúcs azokat veszi fel, amelyekről bizonyítani
tudja, hogy már akkortájt is összetételként funkcionáltak, s hasonló kritériumok alapján
szűri meg a képzett szavakat is. A szólistájának 7%-a onomatopoetikus szó. A legna-
gyobb csoportot, mintegy 500 szót az ismeretlen eredetűek alkotják – itt is bőven lesz
még feladata az etimológusoknak.
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Ami a szókincs szemantikai csoportjait illeti, a legnagyobb halmazt a földművelés és
az állattartás szókincse alkotja (65). Ezt a kézművesség követi (56), ebből is kitűnnek a
fémekkel, fémmegmunkálással, a textilmunkával, ill. a gerendaházzal és annak berende-
zési tárgyaival kapcsolatos szavak. Szembetűnő, írja Csúcs, hogy az ebbe a két csoport-
ba tartozó szavaknak közel harmada jövevényszó.

4.3. KERESZTES LÁSZLÓ Tendenzen der Entwicklung des literarischen Wortschatzes
in den finno-ugrischen Sprachen (301–312) című tanulmányában azt hangsúlyozza,
hogy az irodalmi nyelvek művelése szempontjából az lenne a jó, ha minél több mű szü-
letne, s ezeket minél többen olvasnák. Ki kellene dolgozni az egyes területek szaknyel-
vét, egy olyan nyelvet kellene létrehozni, amely alkalmas a tudomány, a közigazgatás, a
jog stb. művelésére.

Az irodalmi nyelv fejlesztésének egyik legfőbb eszköze a bibliafordítás lehet. Érde-
mes megvizsgálni, hogy a fordítók milyen eszközökkel adják vissza a nyelvükben nem
létező fogalmakat, hogyan találnak rá a megfelelő kifejezésekre stb. Ezek közül talán a
neologizmusok a legérdekesebbek. A vogulban például a Szentírás tkp. ’írott papírok’, a
próféta tkp. ’isten szavát hozó férfi’, a pásztor ’bárányt őrző férfi’, az ács ’fából valamit
csináló férfi’, a házasságot tör kifejezés pedig szó szerint ’nő-férfi [házaspár] közé lép’.
Keresztes mindezek kapcsán megállapítja, hogy – a tömör kifejezéseket használó ma-
gyar, finn, észt nyelvekkel szemben – az irodalmi nyelv fejlesztése útján még csak az el-
ső lépéseket megtevő nyelvekben a körülírások aránya igen nagy.

A jelentésátvitel klasszikus példája a vogul Tōrum, amelynek jelentése a pogány vi-
lágnézetben ’ég, isten, védőszellem, időjárás, idő, természet, világ’, a keresztény vallás
felvétele óta viszont ’szent, ikon és Isten’.

Keresztes László a keresztel, kereszt(ség) szócsalád vizsgálatával konkrét modellt is
bemutat a kis finnugor nyelvek szókincsének elemzésére.

A bibliafordításoknak a jövőben nagy szerepe lehet az irodalmi nyelv tudatos fejlesz-
tésében-tervezésében, a beszélők szókincsének gazdagításában, kifejezéskészletük ár-
nyalásában. Mindezek a nyelvi gazdagság felé vezető lépések a nyelvi presztízs emelke-
déséhez vezethetnek, ahogy ezt a lapp esetében is láthatjuk.

A Kaisa Häkkinen tiszteletére összeállított kötet színvonalas tanulmányokat tartal-
maz a finn nyelv múltjáról, a finn és közeli rokon nyelvei etimológiai kérdéseiről. A
könyvet néhány finnugor tárgyú írás is gazdagítja. Tudom, hogy ilyen kötet esetében a
szerkesztők „hozott anyagból dolgoznak”, de még jobb lett volna, ha több finnugor
nyelv (és kutató) is képviseltette volna magát (teljesen kimaradt például a mordvin és az
obi-ugor ág). Ezt az apróságot leszámítva a mintaszerű külalakkal, nagy filológiai gon-
dossággal összeállított kötet tanulmányai számos új meglátással, eredménnyel fogják
gazdagítani a finn és finnugor nyelvtudományt. Az ünnepeltnek pedig szintúgy számos
új gondolatot, töretlen munkakedvet, tudományos eredményekben gazdag alkotóéveket
kívánunk!

MATICSÁK SÁNDOR


