
nyos kutatás megkülönböztetett figyelemben részesül", amint azt a kötet elő
szavában a szerző is írja. 

KÁLNÁSI ÁRPÁD 

RÁisÁNEN ALPO: Kainuun murteiden aánnehistoria. I. Yokaalisto. [Kainuu 
tájnyelveinek hangtörténete. I. Magánhangzók] 1972. S K S T 307. Joensuun 
Korkeakoulun Julkaisuja, Sarja A, N o 3. Joensuu, 1972, 3531. 

Korszerű nyelvjárási monográfiák megírása terén Finnországban nem 
mutatkozik ugyan olyan méretű hiány, mint magyar viszonylatban (vö. KÁL
MÁN: M N y j . XIII [1967], 108; Uő, Nyelvjárásaink 104—6. Bp., 1971), pótol
nivaló azonban ott is bőven akad. Északi rokonainknál a második világháborút 
követő időszak hangtörténeti jellegű monográfiáinak sorát P. ViRTARANTÁnak 
módszerében útmutató munkája nyitja meg: Lánsiylásatakuntalaisten mur
teiden aánnehistoria (Lánsiylásatakunta tájnyelveinek hangtörténete. I [1946: 
mássalhangzók]; II [1957: magánhangzók]). E 800 lapnyi terjedelmet megha
ladó, filológiai alaposságában is mintaszerű kétkötetes munka a finn nyelvjá
ráskutatók leggyakrabban idézett „kézikönyve". V. RuoppiLA 1955-ben meg
jelent „ÁyrámÖismurteiden aánnehistoria" és H. LESKiNEN 1963-ban kiadott 
„Luoteis-Laatokan murteiden aánnehistoria" c. munkája hangtörténeti feldol
gozás : egy-egy, a világháború zivatarában szétszéledt keleti finn nyelvi közös
ség hanganyagát teszi hozzáférhetővé a kutatók számára. Hangtani kérdéssel 
foglalkozik M . PÁÁKKÖNEN értekezése is: egy részletkérdés, a szóbelseji zárhan
gok fokváltakozásbeli viselkedésének monografikus tájnyelvi feldolgozása az 
„Oulun seudun murteen aánnehistoria. I. Sanansisaisát klusiilit astevaihte-
lusuhteineen" (Helsinki, 1971. 228 1.) c. műve. 

Időrendben a legújabb monografikus hangtörténeti munka a savói nyelv
járás északkeleti csücskének tájnyelveivel foglalkozik. E vidék, Kainuu (své
dül Xven&W), a „királyi föld" nevét már egy régi, Nagy Alfréd angol király 
(849—899) uralkodása idején írt krónika említi. A történészek és a néprajzku
tatók jól ismerik e földet, mind ez ideig azonban (egy-két részlettanulmánytól 
eltekintve) Kainuu elkerülte a nyelvjáráskutatók figyelmét. Pedig a múlt szá
zad elején megjelent szótárak tanúsága szerint a kainuuiak a legszebb irodalmi 
fmnt beszélték (vö. K. ViLKUNA: Kainuu-Kvenland missá ja miká? S K S Hel
sinki, 1957 [nyomt. Turku]). S talán az sem véletlen, hogy a nyelvi választékos
ság tekintetében oly igényes íinn államelnök, Urho Kekkonen gyermekkorát és 
iskolai évei jórészét éppen evidéken töltötte(1. ̂ wornem Á J / W e M 35:28. Hel
sinki, 1975). 

A z előttünk levő hangtörténeti monográfia írója, A. Ráisánen a történel
mi Kainuu, Suomussalmi szülöttje, e vidék nyelvét már gyermekkorában meg
ismeri, maga is beszéli. Egyetemi tanulmányai idején a Helsinki Egyetem híres 
C A S T R E N I A N U M á b a n érlelődik meg benne a gondolat: szülőföldje nyelv
járási monográfiájának megírása. Érdeklődését már tanulmányi éveiben olyan 
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neves professzorok irányítják, mint Martti Rapola, Terho Itkonen, R. E. Nirvi 
s nem utolsósorban éppen a finn nyelv tanszéke tudományos kutatómunkái
nak vezetője, P. Virtaranta (akit A. Ráisánen lejegyzőútjaira is elkísér [1. P. 
SouTKARi és P. ViRTARANTA mutatványszövegeit — hanglemezmelléklettel — 
„Náytteitá suomen murteista" címen a 7YfW%%M 34. sz.]. S K S Helsinki, 1964, 
49—50). A z egyetemi évek során így szinte magától kínálkozik a nyelvészeti 
érdeklődésű diák előtt az alkalom, szülőföldje hangtörténeti monográfiája 
összeállításának lehetősége. A gyűjtőmunkát 1959-ben kezdi meg Ráisánen, 
s 1972 decemberében védi meg az előttünk levő doktori értekezést. E munka 
(a világháborút követő évek) a korszerű hangtörténeti jellegű nyelvjárási mo
nográfiák sorában időrendben az ötödik kiadvány. Módszertanilag a „Virta-
ranta-iskola" alaposságának bélyegét viseli magán mind szerkezetében, mind 
pedig m o d e m nyelvjáráskutató szemléletében. Ráisánen a történelmi Kainuu 
minden egyes községében gyűjt: Paltamóban, Ristijárviben, Hyrynsalmiban, 
Suomussalmiban, Kuhmóban, Kajaaniban, Sotkamóban, Vuolijokiban, Vaalá-
ban és Puolankában. Összehasonlítási alap megteremtése végett bevon a gyűj
tőpontok sorába Kainuuval határos községeket is (Kuusamót, Posiót, Taival-
koskit, Pudasjárvit és Ranuát). Összesen 270 munkanapot tolt a szerző tere
pen, s mintegy 142 órányi magnófelvételt rögzít szalagra az említett községek
ben. A legtöbb munkanapot (60-at) Suomussalmiban tölti Ráisánen, a legtöbb 
magnófelvételt pedig (29 órányit) Sotkamóban készíti. N e m csekély időt szán 
a monográfia írója a levéltárakban lappangó nyelvjárási anyag kiértékelésére; 
a „Teljes Békesség" (Táysi-rauha 1595) utáni idők települési viszonyait pél
dául egy 1673-ból való telekkönyv segítségével állapítja meg. E telekkönyv sze
rint a betelepült családok vezetékneve jórészt -»#% végződésű, ami arra enged 
bennünket következtetnünk, hogy Kainuu (a -Mf/z végződésű névtípusban igen 
gazdag) savói nyelvterület felől népesedett be. Keletről, az ún. Vienala és a 
délebbre fekvő Karjala vidékéről valószínűleg csupán csekélyebb számú tele
pes érkezett. E településtörténeti tényt, a levéltárak nyelvészeti bizonyítékait, 
a mai nyelvjárási sajátosságok, az ún. savoizmusok is igazolják. A z ilyen jel
legű település-, ill. névtörténeti kutatások fontosságát a magyar nyelvjárások 
viszonylatában is többen hangsúlyozzák (vö^ SzABÓ T. ATTILA: Erdélyi M a 
gyar Szótörténeti Tár I, 17. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1975 [nyomt. 
Kolozsvár]; KÁLMÁN BÉLA, A nevek világa. Gondolat. Bp., 1967, 76—107; 
U ő : XVI. századi jobbágyneveinkhez. M N y j . VII [1961], 32—43; SEBESTYÉN 
ÁRPÁD: M N y j . XIII [1967], 29—55). 

Ráisánen monográfiájának tulajdonképpeni anyagfeldolgozó része a hosz-
szú magánhangzók, az a, a, ö, J, f hangtörténetével (a tájnyelvre jellemző és a 
kirívó alakok elemzésével) kezdődik (31—42). A szerző az újabb keletű svéd 
(ill. skandináv) jövevényszavak hosszú magánhangzójának viselkedését is vizs
gálja hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben. Feltűnő megállapítása, hogy az 
újabb keletű skandináv jövevényszavakban mind hangsúlyos, mind pedig 
hangsúlytalan helyzetben az ereszkedő, ill. emelkedő diftongus vagy az azo
nos megvalósulás közötti ingadozás (a hosszú magánhangzók tekintetében) 
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szinte községenként változik. (Ezen esetben talán nem árt társadalmi kereszt
metszetet is készítenünk, pl. egy falu különböző korosztályához tartozó, el
térő iskolai képzettségű adatközlők bevonásával.) A z anyagfeldolgozás máso
dik nagyobb fejezete a magánhangzók időbeli tartamával foglalkozik a fő
hangsúlyos és az ezt követő szótagban (43—59). Ezt követőleg a magánhang
zó-illeszkedést vizsgálja meg Ráisánen az első szótagbeli e, #, ze, f-t és f-t kö
vető szótagokban (60—70). A z irodalmi finntől eltérő tájnyelvi alakok szem
léltetik e kérdést (pl. az e&zke 'nyugdíj' szó g/o/ckeZZa—e&z&W—e/a/c/ce/Ze alak
ban jelentkezik, sőt ugyanazon adatközlő nyelvhasználatában párhuzamosan 
e&z&e—e/ake alakra is akad példa; l. i. m. 60). Hasonló párhuzamosságra ma
gyar vonatkozásban a háromszéki Sepsiszentgyörgy (rom. Sf. George) szé-
kelységének nyelvhasználatában találunk nyelvi bizonyítékot: a j^jfjwigyőrgy 
első szótagbeli nyílt á-je hangzásában az d-t súrolja (vö. MÁRTON GYULA, M a 
gyar nyelvjárástan. A Babes—Bolyai Tudományegyetem Kolozsváron meg
jelent sokszorosított egyetemi jegyzete. Cluj, 1970, 88—9). A labializáció 
Kainuu tájnyelveiben is érvényesül: erős fokú az o-zás, J-zés (e>o/ő). A z ö ^ w / 
o ^ w váltakozás a deverbális névszóképző esetében Kainuura igen jellemző. 
A z egyes szavakat illetőleg bizonyos mértékig területi megoszlást is észlelhe
tünk: pl. az a/o—a/w 'út; Fahrt' alakváltozatok közül az első (a/oj Koillismaa 
vidékére jellemző, a második (j/wj szinte törvényszerűség Kainuu községeire 
korlátozódik; az awk&o—aw^A:" 'nyílás, rés' alakváltozatok egymás mellett a 
kainuui községek szinte mindegyikében egyaránt előfordulnak, Koillismaa fal-
vaiból azonban csupán alsó nyelvállású alakot jegyez le Ráisánen. A z ö~w'vál
takozásra szintén szép számmal találunk példát: & # W ~ W v ü 'vetés', Awö^ö^ 
Awo^ü 'haszon', j7&ö-^&w 'Giebel' (90—1); ez esetben olyan európai párhu
zamosságról van szó, amelynek északkeleti határa valószínűleg éppen a 
Ráisánen vizsgálta területen húzódik (vö. B. KÁLMÁN: Une isoglosse 
phonémique européenne [L'extension des phonémes vocaliques palatola-
biaux en Europe]). Acta Linguistica Academiae Scientiarium Hungaricae, To-
mus 24 (1—4) (1974), pp. 197—203 (1974). A mai finn irodalmi nyelv mintegy 
17—18 magánhangzó-kettőshangzóval rendelkezik. Főhangsúlyos szótagban 
a vizsgált tájnyelvi alakok diftongusainak száma megegyezik az irodalmi nyelvi 
„szabvánnyal" (18), az ezt követő (2., 3., 4.) szótag kettőshangzói azonban 
számbelileg meghaladják az irodalmi nyelvi normát. [Valószínűleg a tömeg
kommunikációs eszközök: a rádió, a televízió hatása (a finnugor nyelvekre jel
lemző főhangsúlyos első szótagban) erősebb — ez is olyan kérdés, amelyet ta
lán érdemes lenne európai viszonylatban is megvizsgálnunk!]. Ráisánen mint
egy 16 lapot szentel a vidék diftongusainak leírására (94—110), s négy szem
léltető táblázat foglalja össze egy-egy község (Sotkamo, Sáráisniemi és Tai-
valkoski) magánhangzó-kettőshangzóit, valamint a teljes kainuui diftongus-
rendszert. A következő igen tekintélyes terjedelműWejezet (11—194) a y és a ö 
réshangok magánhangzóközi helyzetben történt elsorvadását tárgyalja. E kér
désről már az ötvenes évek végén P. ViRTARANTA egész könyvet írt, megálla
pítva, hogy hangsúlyos magánhangzóközi helyzetben a y és a ó réshang elsor-
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vadt, s ennek következtében az alsó, valamint a középső nyelvállású hosszú ma
gánhangzó a finn nyelvjárások többségében kettőshangúsodott (1. P. ViRTARAN-
TAiPáápainollisen tavim jálkeisen soinnillisen dentaalispirantin edustus suomen 
murteissa. S K S T 252, Helsinki, 1958, 224). Hasonló fejlődési irányt észlel
hetünk Kainim tájnyelveiben is, a magánhangzó megnyúlására azonban gyak
rabban találunk példát. A zöngétlen y hang elsorvadása gyakoribb (70%), a 
zöngés ö eltűnése ritkább (30—40%). A z északibb nyelvterület a zöngétlen vál
tozat megőrzésében erősebb: Pudasjárviben az ilyen jellegű alakok kb. 
70%-a még m a is él. 

A z első szótagot követő magánhangzók viselkedésével külön fejezetben, 
közel száz lapnyi terjedelemben foglalkozik a szerző (195—288). Néhány szem
léltető térképlap nyújt segítséget a jelenséghatárok megvonásában. Részlete
sen tárgyalja Ráisánen az f-re végződő diftongusok fejlődéstörténetét is (289— 
311). Levéltári névanyag elemzése segítségével a szerző arra a figyelemreméltó 
megállapításra jut, hogy hangsúlytalan szótagban az f-re végződő diftongusok 
f-jének elsorvadása az 1700-as évek elején fejeződik be, lényegében ugyanabban 
az időben, mint Lánsiyleissatakunta tájnyelveiben [vö. P. ViRTARANTA i. m. 
II (1957), 791]. A savói nyelvjárásra jellemző belső hangkivetés Kainuu táj
nyelveiben is érvényesül, erőssége azonban csekélyebb: pl. az irodalmi finn 
ef forv/Ase 'nem kell/szükséges' m farffe változata meglehetősen elterjedt alak 
(312—5). A szóvégi hangkiesés, ill. a rövid magánhangzó elsorvadása Kainuu 
területén igen ritka (akárcsak az egész finn nyelvjárásterületen). E jelenség 
tekintetében a vizsgált terület a többi savói tájnyelvi változatokkal összevetve 
is erősen hagyományőrző — Észak-Pohjola tájnyelveihez hasonlóan (316—21). 

A mássalhangzó-toilódás feloldása végett az /&, /&&, /p, /pp, /m, /v és /A 
hangkapcsolat közé ékelt rövid magánhangzót, az ún. Schwa (svá) hangzót 
(jal*ka 'láb', tal"vi 'tél', mel^ko 'majdnem') időtartambeli mérések alapján 
RÁisÁNEN önálló fonémának tartja, morfofonológiai viselkedése (gemináció) 
alapján azonban nem tekinthető a szerző szerint önálló, a szótaghangsúlyt 
megváltoztató hangnak (322—9). 

A z észt és a svéd nyelvjárások kutatói már korábban felfigyeltek egy szó
végi rövid magánhangzó alkalomszerű jelentkezésére (vö. J. MÁGISTE: Eesti 
murdekujudest o»e, o/zo ja nendega ühenduses kerkivast lisandvokaaliprob-
lemist. Eesti Keel. Tartu, 1938; EvA GÁRoiNG: Prosodiska drag i spontánt och 
upplást tal; megjelent a Svenskt talsprák c. kötetben, G. HoLM szerkesztésé
ben. Uppsala, 1967). P. ViRTARANTA a lánsiyleissatakuntai nyelvjárásból (i. m. 
II [1957], 792) mutat ki ilyen alakokat. Egy 1764-ből származó, Kajaaniban 
keltezett panaszlevélben Ráisánen is talál adatokat a jelenségre (Wn?f* 'urak', 
^%%%'f 'papok', fwiWff* 'azok', farc&f/fawaf 'jelentik', űM^Mwf 'adott'). E szó
végi rövid magánhangzó a mai kainuui tájnyelvi változatokban is megvan. 
A kérdéses hang m a a -f és az -% után jelentkezik. Mind teljes értékű magán
hangzóként, mind pedig elsorvadt alakban (nüfü 'most', jen*) sorol fel Ráisánen 
példákat (330—1). [A magyar nyelvjárásokban a moldvai csángóban észlelünk 
hasonló jelenséget, ott azonban mássalhangzó (-</, -gy) bukkan fel szóvégi 
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inetimologikus helyzetben: osztana, toronygy (vö. MÁRTON GY., Magyar 
Nyelvjárástan: i. h. 172. Érdekes lenne a jelenség elterjedésének nagyobb, 
több nyelvterületet átfogó alapos kivizsgálása — ez azonban olyan feladat, 
amelyről az Európai Nyelvatlasz (Nijmegen) szerkesztőségi tagja, Terho Itko-
nen professzor bizonyára észak-európai viszonylatban jóval többet tud e sorok 
írójánál. Magyar vonatkozásban a hangzótöbblet kérdésével NYIRKOS ISTVÁN 
cikke (A szóeleji inetimologikus hangok keletkezésének okairól. M S F O u . 150. 
Helsinki, 1973, 260—8) értékes hozzájárulás e témához. 

Ráisánen monográfiáját rendkívül gazdag (332—9) szakirodalom és szó
mutató (340—53) zárja. Talán hiányolhatnánk a tárgymutatót, de a könyv 
elején levő (7—10) tartalomjegyzék oly rendszeres és áttekinthető, hogy el
oszlatja ilyen irányú kételyünket. A m i a könyv szómutatóját illeti, e hasznos 
munka igen megkönnyíti majd a könyvben levő anyag bedolgozását egy ösz-
szesítő finn tájszótárba. — Befejezésül még néhány szót a könyv finnországi 
visszhangjáról: a két nyelvjárási érdeklődésű folyóirat, a KmfM/o (1973:175— 
80, R. E. NiRvi professzor cikke) és a SwmM/a/ka (1974:171—6, PÁivi RiNTALA 
bírálata) foglalkozik Ráisánen értekezésével, sürgetve hasonló jellegű hang-
és alaktani kutatások szükségességél a többi finn nyelvjárásterületen is. M a g a m 
T. ITKONEN professzor szavaival élve (Joensuun Korkeakoulu. Tiedote Nr. 9, 
1973: 14) „az ilyen jellegű kutatóeredmények nemzetközi megismerésének fon
tossága" mellett igyekszem lándzsát tömi e néhány sorral is. 

AATAMI VAATTURI 
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