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A FINN NYELV TÖRTÉNETE
2020. május 11.

Téma:
Varhaisnykysuomi (1820–1870)

VARHAISNYKYSUOMI, 1820–70
A történeti háttér:
♦ 1809: I. Sándor, porvoo-i országgyűlés: svéd uralom 

vége
♦ „Finnország elfoglalta helyét a nemzetek között”
♦ tiszteletben tartotta a korábbi törvényeket, kiváltságokat 

(Finno. pedig lojális volt hozzá)
♦ 1811: saját kormány
♦ Viipuri megye visszakerült
♦ később: saját vasút, pénz, bank
♦ szinte független volt Oroszországtól (perszonálunió)
♦ oroszok finn hivatalokba nem, de fordítva igen: sok finn 

katonatiszt a cári hadseregben

Történeti háttér
♦ 1812: Helsinki lesz a főváros 
♦ 1827: turkui tűzvész
♦ 1828: egyetem Helsinkibe, új belváros
♦ 1830–40-es évek: iparosodás
♦ 1856: Saimaa-csatorna: vízi út a Balti-tengerre >              

fakereskedelem
♦ 1858: jyväskyläi Lyseo
♦ 1862: Helsinki–Hämenlinna vasút, 1870: Hki–Szentpétervár
♦ 1863: rendi országyűlés
♦ 1863: nyelvtörvény
♦ 1865: finn márka
♦ 1866: finn nyelvű (nép)iskolák hálózata
♦ 1869: vallásszabadság

Történeti háttér
Gyors városiasodás

♦ Helsinki:
1809 4 000
1880 43 000
1900 100 000

♦ Finnország
1809 1 000 000
1850  1 600 000
1900 2 656 000
1908 3 000 000 

Elias Lönnrot (1802–1884)
♦ egyetem Runeberggel és Snellmannal 
♦ 1828: első gyűjtőút, Karjalába 

(utána még tíz)
♦ 1833–52: Kajaaniban orvos
♦ újságíró is (1835, Mehiläinen)
♦ 1853–62: a helsinki egyetem 

finn nyelvi professzora
♦ a finn nyelv megújítója, 

új szavak megalkotója

Elias Lönnrot (1802–1884)
♦ 1833: Runokokous Väinämöisestä

a Kalevala első verziója
♦ 1835: Régi Kalevala (új változat: 1849)

Az eposz eredeti népköltészeti anyagot tartalmaz, 
de összességében Lönnrot teremtménye

♦ 1840–41: Kantelatar, a lírikus dalok gyűjteménye
♦ könyvet írt a finn közmondásokról, a népi találós

kérdésekről és a régi varázsénekekről. 
♦ nyelvészeti munkásságának fő műve 

a kétrészes finn–svéd szótár 
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Kalevala
Mieleni minun tekevi, 
aivoni ajattelevi
lähteäni laulamahan, 
saa’ani sanelemahan,
sukuvirttä suoltamahan, 
lajivirttä laulamahan.
Sanat suussani sulavat, 
puhe’et putoelevat,
kielelleni kerkiävät, 
hampahilleni hajoovat.

A Kalevala magyar fordításai
Barna Ferdinánd (1871): Vikár Béla (1909):
Hajt a lélek, nagy a kedvem, Mostan kedvem kerekedik,
Gondolatom unszol engem, Elmém azon töprenkedik,
Fognom dalhoz, énekléshez, Hogy ím dalra kéne kelni,
Kezdenem a regéléshez, Ideje volna énekelni,
Hadak sorát levezetnem, Nemek nótáit dudolni, 
Nemzetségdalt énekelnem; Fajok énekeit fujni;
Számban a szók olvadoznak, Szavaim szétolvadnak számban,
A mondatok omladoznak, Beszédim buzognak bátran,
Nyelvem hegyén hullámzanak, Nyelvemre sietnek sűrűn,
Fogaim közt rést keresnek. Fogaimra folyton folynak.

A Kalevala magyar fordításai
Nagy Kálmán (1972):
Mind csak azon gondolkodom,
egyre azon elmélkedem: 
Kedvem támadt énekelni,
jó szívvel beszédbe fogni,
népünk versét mondogatni,
régiek dalát dalolni.
Szavaim számban olvadoznak,
beszédeim bontakoznak,
nyiladoznak nyelvem hátán,
futamodnak a fogamra. Akseli Gallen-Kallela: 

Lemminkäinen anyja (1897)

A Kalevala magyar fordításai

Szente Imre (1987):
Kerekëdik arra kedvem, mind azt forgatom 
fejemben, hogy már dalra kéne kelni, ideje 
volna énëkëlni, versbe szëdni régvalókat, 
ősi dolgokról dalolni. 
Szók a számban olvadoznak, ínyëmet igék 
elöntik, nyelvemnek hëgyén nyüzsögnek, 
fogaim közül fakadnak. 

A Kalevala magyar fordításai
Rácz István (1976):
Ihol kedvem kerekedett, 
eszemben gondolat gerjedt:
én elmennék énekelni, 
szép szavakat sorba szedni,
mondanám az ősi mondát, 
regélném a régi regét.
Szájamban szavak sürögnek, 
beszédek bőven buzognak,
nyelvem hátán nyargalásznak, 

fogam között fickándoznak.

Kalevala
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Johan Ludvig Runeberg (1804–1877)

♦ Finnország nemzeti költője
♦ műveit svédül írta 
♦ 1822, egyetem, Lönnrot, Snellmann
♦ Helsinki egyetem, irodalomtanár
♦ újságszerkesztő
♦ 1837: Porvoo, latin, görög
♦ Fő műve: Fänrik Ståls sägner

(Sztól zászlós kalandjai) – kétrészes 
versgyűjtemény (1846, 1860), amely az 1808–1809-es
finn háborúról szól 

♦ Az első rész nyitó verse a Vårt land (Maamme), 
amely a finnek nemzeti himnusza lett

♦ Egyik inspirálója Vörösmarty Szózata volt

Vårt land
Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Mer älskad än vår bygd i nord,
Än våra fäders jord.

Fänrik Ståls sägner
(1846, 1860)

A finn himnusz
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi, sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien!

Földünk, földünk, ó hazánk,
Messze hangzik a drága név!
Nincs hegy, mely az égig érne.
Nincs mély völgy, se hullám mosta part.
Ősi Északunk, hogy szeretünk téged.
Te őseink drága földje.

Eesti hümn
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

(Isänmaani, onneni ja riemuni,miten kaunis oletkaan! 
En koskaan löydä täältä, tämän suuren, laajan 
maailman päältä, mikä minulle niin rakasta olisi,
kuin sinä, isänmaani!)
https://www.youtube.com/watch?v=qtjDK50zyaA

Johan Vilhelm Snellman (1806–1881)

♦ Stockholmban született
♦ Iskolák: Oulu, Turku
♦ Németországban élt, Hegel filozófiája
♦ 1856: filozófiaprofesszor Helsinkiben
♦ 1863–68 között szenátor
Kezdeményezései:
♦ 1865: Finnországnak saját pénz, a márka
♦ 1863: törvény „a finn nyelv helyzetének javítására”
Elvei: 
♦ Finnországnak saját kultúra kell 
♦ az ország jövőjének alapkérdése a műveltség
♦ a finn nyelv és irodalom nélkül a finn kultúra nem ismerheti meg önmagát

Murteiden taistelu
♦ Az irodalmi nyelv alapja a XIX. sz. elején egyértelműen  

a nyugati finn nyelvjárás volt
♦ A népköltészeti hagyományok kutatása, gyűjtés, 

Kalevala > a keleti nyelvjárások fontossága
♦ > nyelvjárások harca: a keleti dialektusok beemelése az 

irodalmi nyelvbe
Vezéralakjai:
♦ Carl Axel Gottlund (1796–1875): a savóit tartotta a 

legjobbnak
♦ Reinhold von Becker (1788–1858): a hämei a műveltség 

nyelve, de a savói is fontos „alapnyelvjárás”
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Murteiden taistelu
A nyugati nyelvjárás támogatói:
♦ Kustaa Renvall (1837): csak néhány ragozási alakot és csak 

néhány szót kell átvenni a keletiből
♦ Elias Lönnrot: eleinte a keletiek támogatója (von Becker 

tanítványaként) > gyűjtőútjain észrevette, hogy még a savóiak 
is jobban értik a Biblia (nyugati) szövegét, semmint Gottlund 
„új-savói” nyelvét > felismerte, hogy az irodalmi nyelv 
hagyományának nagy a jelentősége!

♦ Lönnrot és Renvall érdeme, hogy nem lett káosz, hanem 
kompromisszum született:

♦ megmaradt a régi, de belekerült sok újítás, megőrződött a 
nyelvjárások közötti egyensúly

♦ érdem: vissza a népnyelvhez, felhasználva annak előnyeit

Murteiden taistelu
Főbb változások, keleti elemek az irodalmi nyelvben:
♦ δ > d
♦ fokváltakozás: näkö : nävön > näön, nälkä : näljän > 

nälän, tuhka : tuhan > tuhan (tuhkan)
♦ makia > makea, korkia > korkea, pimiä > pimeä
♦ Iness. -sA > -ssA
♦ Abess. -tä > -ttä
♦ Impf, cond Pl3: he söit > he söivät, he olisit > olisivat
♦ minun Acc > minut
♦ pitää tekemän > pitää tehdä

Varhaisnykysuomi

A legfőbb változás: a szókincs megújítása
♦ szükséges, mert a finn lett az iskola nyelve 

(első finn nyelvű iskola: 1858)
♦ fejlődött az irodalom (Kivi 1870), 
♦ újságok jelentek meg
♦ analfabetizmus felszámolása > írástudók 

és olvasók száma nőtt
♦ új fogalmak, új szavak

Varhaisnykysuomi
Nyelvjárások szavai új jelentésben:

tehdas ’tekopaikka” > Carl Helenius, 1838
Képzett szavak:

kirjallisuus (Lönnrot 1831)
kirjasto (Gottlund 1828)
kirje, kirjailija (Volmari Schildt-Kilpinen 1844)

Összetett szavak:
valtameri (Becker 1820)
hiilihappo (Samuel Roos 1845)

Idegen szavak helyére saját újítások

Varhaisnykysuomi
• Becker: ihmiskunta, keksintö, kirjakieli, sanomalehti
• Gottlund: kansalainen, opisto, sointu
• Lönnrot: erisnimi, hyve, itsenäinen, kuume, monikko, 

muste, neliö, tasavalta
• Schildt-Kilpinen: esine, henkilö, suhde, taide, tiede, 

yleisö
• Pietari Hannikainen: kansakoulu, katse, tulevaissus
• Samuel Roos: kaasu, lämpömittari, sähkö
• Europaeus: enemmistö, johtokunta, vallankumous
• Antero Varelius: arkisto, ravintola
• Ahlqvist: puheenjohtaja, siirtomaa

Varhaisnykysuomi

A helyesírás fejlődése
♦ x > ks
♦ hosszú magánhangzók jelölése 

meggyökeresedett
♦ Volmari Schildt-Kilpinen (1847–49): â, ê


