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Verba docent 

Juhlakirja LAUBI HAKULISEN 60-vuotispäiväksi 6. 10. 1959. Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran toimituksia. 263. Szerkesztette: PERTTI VIBTABANTA, TBRHO ITKONEN, 

PAAVO PULKKINEN. Helsinki 1959, 613 1. 

A LAUBI HAKULINEN 60. születésnapjára kiadott emlékkönyv, mely 55 szerző 
műve, terjedelmével és gazdagságánál fogva egyaránt a Pais-Emlékkönyvvel való egybe
vetésre ösztönöz. A PAIS DEZSŐ 70. születésnapjára kiadott túlnyomóan magyar nyelvé
szeti tárgyú emlékkönyvnek a ,, Verba docent" szinte a finn megfelelője, azaz magyar 
nyelvészet helyett a finnségi nyelvészet foglal el benne központi helyet, de itt is talál
hatók finnugor és általános nyelvészeti, fonetikai és néprajzi cikkek szép számmal. 
HAKULINEN születésnapjára sem csak honfitársai készítettek tudóshoz illő születésnapi 
megemlékezést, hanem a finnekkel régóta szoros tudományos kapcsolatot tartó észt és 
skandináv szaktársakon kívül öt magyar, egy német és egy francia tudós is. 

LAUBI HAKULINEN életrajzát és tudományos működését barátja, MABTTI HAAVTO 
foglalta össze (9 — 27). Kedves meglepetésként az ünnepelt még egy személyes jellegű 
cikket találhatott az emlékkönyvben: VILJO NISSILÄ ugyanis a Haículinévnek és szár
mazékainak az eddigiektől eltérő etimológiáját adja (56 — 67). 

A névtudományt nemcsak ez az egy cikk képviseli, AULIS OJA szociológiai jellegű 
munkája egyes finn egyházközségek XVII. századi, vagy éppen már középkori gúny
nevét tárgyalja (515 — 21). 

Nyelvészeti emlékkönyvekben — tekintettel a szükségszerűen korlátozott ter
jedelemre — mindig kedvelt és gyakori a szótörténeti fejtegetés. A Hakulinen-Emlék-
könyvben is sok munkatárs választotta cikke tárgyát a finn vagy finnségi szótörténet 
témaköréből. E tárgykör adott esetben még azért is igen időszerű, mert kitűnően érvé
nyesíthető benne az ünnepelt egy gyakran hangoztatott módszertani elvének, a „Wörter 
und Sachen" elvnek alkalmazása.1 Kitűnő és tanulságos példa erre R. E. NiBvmek a 
finn erä szóról írt cikke (199—212). LAUBI POSTI szótörténeti észrevételeiben (213 — 8) 
két finn szóval (latjata 'reihen, aufreihen, aufstapeln, Buchdruck setzen', vahterus 
'Färse, die in einem Jahre kalbt'), valamint az oroszból több finnugor nyelvbe átvett 
pomassipa kifejezéssel foglalkozik. Egy állítólagos észt szóról (as§k) kimutatja, hogy 
orosz szó. NIILO IKOLA az ainian és iankaikkinen 'ewig' szavak ian utó-, itt. előtagja, 
valamint helynevek alapján az ikä szóhoz veláris *ika szópárt következtet ki (219 — 23). 
SIMO HÄMÄLÄINEN a jermu 'frontkatona' szót a bibliai Jeremiás névből eredezteti 
(235—44). VEIKKO RTTOPPILA vizsgálódásai szerint (224—34) a ritkán használt — s ezért 
a Nykysuomen Sanakirja anyagából is kihagyott — pasina 'Reisigbündel' szó orosz köz
vetítéssel végső fokon az olasz fascina szóból származik. A pasina, fasiini, hasiini, pasili 
stb. nyelvjárási alakok nagy különbsége azzal magyarázható, hogy ugyanazt az eleinte 
útépítési szakkifejezést különböző vidékek lakói nem ugyanabban az időben, egymástól 
függetlenül más-más hanghelyettesítéssel vették át orosz katonáktól a svéd—orosz hábo
rúk folyamán. 

PAAVO PULKKINEN a julmettu 'ausserordentlich gross, streng u. dgl., ungeheuer' 
és a kovettu 'eifrig inständig, streng, vortrefflich u. dgl.' nem igei alapszavakból képzett 
szavak végződését analógiás úton a pass, participiumok hatására keletkezettnek magya
rázza (245—51), PAULI SAUKKONEN pedig a myöhä 'spät' szó esetleges inessivusi jellegét 
fejtegeti (252—4). PAUL ABISTE cikke szótörténeti és egyben tudománytörténeti: közzé
teszi RENVALL levelét, melyben a levélíró GOTTLUND véleményével szembehelyezkedve a 
finn penikuorma és az észt pennikorm 'Meile' szó állítólagos német eredetét határozottan 
tagadja (504—8). 

Több cikk foglalkozik finn, ill. finnségi ragozási kérdésekkel. AUBÉLIEN SAUVAQEOT 
a finn fokváltakozás leíró áttekintését adja újszerű formában (89—97). TEBHO ITKONEN 
a többes illativus kétféle alakját — s i i n , -hin — vizsgálja statisztikusán, figyelembe 
véve az időbeli ós a nyelvjárási eltéréseket (372—89); AIMO TUBUNEN viszont a vepsze 
-ssai terminativusi névutót veti gondos vizsgálat alá (390—402). ' 

Több cikkíró foglalkozik finnségi és orosz nyelvi kölcsönhatásokkal. I t t említen
dők V. KIPABSKY etimológiai észrevételei (193—8), és PEETTI VIBTABANTA fejtegetései 
az orosz eredetű -oveh karjalai és vepsze kollektívképzőről (403—22), valamint IGOB 
VAHBOS megállapításai az orosz genitivus és a finn partitivus alanyi és tárgyi haszná
latáról (269—87). 

1 ABVO KEINONEN „Sanoja ja asioita" címen írta meg ismertetését az emlék
könyvről: Vir. 1960 : 39 kk. 
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Finn mondattani kérdéssel jó néhány közlemény foglalkozik. PAAVO SIRO azt 
vizsgálja, hogy a modalisnak nevezett ige (az az ige, melynek tárgya főnévi igenév) 
milyen körülmények között fordul elő mondat tárgyaként (343 — 5), OSMO IKOLA pedig 
szintén egy finn mondatszerkesztési típussal (,,jos olisi hakala riuku") foglalkozik 
(288 — 93). H E I K K I LESKINEN példákkal igazolja, hogy a passivum többes szám 3. sz. 
jelentésben is használható (327—9). Több finn mondattani cikk egyúttal stiláris kérdé
seket is érint, vagy éppen a stiláris vizsgálat a célja. GÖRAN KARLSSON szerint a többes 
szám gyakran nem többest, hanem approximativ meghatározást jelöl (330—42). WOLF-
GANG SCHLÄCHTER cikke, Die Wortfolge im finnischen Schaltsatz (309—26) a szórend 
stiláris értékét vizsgálja. EEVA LINDÉN szerint az 1., 2. és 3. sz. személyes névmás géni -
tivusa birtokos személyragos szavak előtt a nyelvjárásokban ritkábban hiányzik, mint 
az irodalmi nyelvben, ahol a mai alkalmazások részben stiláris okokkal magyarázhatók, 
részben svéd hatással (294 — 308). 

MARTTI RAPOLA (28—47) Agricola szókincsét veti egybe későbbi szótárak szó
anyagával. MATTI KTJUSI régi finn közmondásokat tartalmazó, 1953-ban kiadott gyűjte
ményét egészíti ki gyűjtésének újabb eredményeivel (522 — 30). 

Az időmértékes verselésnek a finnben és a magyarban sok közös problémája van, 
ezért magyar verstani szempontból igen éidekes PÄIVÖ OKSALA cikke a finn hexameter 
kezdeteiről. Nemcsak a nagy „szókovács", a híres népdalgyűjtő, LÖNNROT elvi verstani 
fejtegetéseit mutatja be, hanem részleteket vet egybe a legrégibb kísérletektől kezdve, 
azaz ROBERT FROSTERUS, GOTTLUND és LÖNNROT Odysseia-fordításából (VI. ének), 
valamint MANNLNENnek, Homer os finnre ültetőjének hexametereiből (492—503). 

H E Y D E N SEBALD Formuláé puerilium colloquiorum c. nálunk is ismert és magyar 
fordítással is kiadott művének legrégebbi latin—svéd—finn három nyelvű kiadása 1644-
ben jelent meg Stockholmban; újabb kiadásai 1659-ből és 1668-ból ismertek. STJLO 
HALTSONEN közzéteszi az 1644-i kiadás latin és finn részét, s jegyzetekben utal a későbbi 
két kiadás változtatásaira. Véleménye szerint az ismeretlen finn fordító jól tudott finnül 
és nyugati nyelvjárást beszélt (468 — 91). 

Az iskolai finn anyanyelvoktatással két szerző foglalkozik: VTJOKKO RAEKKALLIO— 
TEPPO (449—61) és AULIS OJAJÄRVI (462—7). 

Aránylag kevés cikk foglalkozik egy-egy finnugor nyelv speciális kérdéseivel. 
ASBJÖRN NESHEIM a lapp hajózási terminológiáról és eredetéről közöl képekkel illusztrált 
cikket (185 — 92). GÜNTER STIPA a permi nyelvek nominális mondatainak néhány típu
sát mutatja be (174—84). KÁLMÁN BÉLA a magyar nyelvatlasz munkálataiiól számol be 
térképillusztrációkkal (68 — 76), LAKÓ GYÖRGY saját gyűjtése alapján foglalja össze az 
északi vogul nyelvjárásban végbement legújabb változásokat (98 — 113). 

A nem csak a finnségi nyelvekre szorítkozó finnugor tárgyú cikkek közül is a 
legtöbb etimológiai tárgyú. ERKKI ITKONEN (135—43) etimológiai módosításokat ad. 
A magyar elő 'Vor' megfelelői közül kizárja a zűrjén il- tagot s a finn ulko- 'Äussere' 
szóhoz és ennek lapp megfelelőjéhez kapcsolja. A finn syvä ' t ief etimológiáját cseremisz 
taggal, a magyar messze ~ finn metsä 'Wald' összeállítást pedig lapp taggal bővíti. 
N. SEBESTYÉN I R É N az uráli szer szóról azt mutatja ki, hogy valószínűleg már az uráli 
korban volt absztrakt jelentése is (144 — 8). Toivo LEHTISALO három szamojéd szó 
etimológiájára vonatkozó nézeteit fejtegeti (171 — 3). MATTI LIIMOLA viszont ugor sza
vak etimológiájához szól hozzá (159—70): a vogul lumpänt 'nymphaea' szó eddig elfo
gadott egyeztetését elveti és egy osztják szóval egyezteti. Hasonlóképpen az osztják 
DN. eH 'Körper', valamint a vogul sak(w) 'Stück' szónak is új etimológiáját állítja fel. 
A magyar reped bizonytalan finn megfelelője helyett is vogul egyeztetést ajánl. 

ATJLIS JOKX az őshazára és ősi műveltségre vonatkozó etimológiák alapján finn
ugor paleolingvisztikai problémákat fejteget; cikke a nemrég lezajlott őstörténeti vita 
miatt általános érdeklődésre tar that nálunk számot (48—55). Minthogy az UAJb. X X X I 
kötete németül is közli e cikket, részletesebb ismertetése felesleges. 

PAAVO RAVILA a finnugor (77—86), MARTTI RÄSÄNEN (87—8) pedig az urál-
altaji sorszámnevek kérdését veti fel. RAVILA a mordvin -fée sorszámnévképzőnek finn 
és lapp képzőkben, valamint finn és permi terminativusi végződésekben látja a meg
felelőjét. Az elterjedtebb -nte sorszámnévképzőt lapp adatok alapján uráli *mt-hől szár-
maztathatónak ítéli. RÄSÄNEN az altáji területről mutatja ki az *-mc és az *-mt sorszám-
n évképzőt. 

MÄGISTE (114 — 34) különböző finnugor nyelvek terminativusi szerkezeteit, azaz 
esetragjait és névutóit veszi sorra s veti egybe. Több esetben a menni, ill. a finn. lähteä 
igéhez köti etimológiailag a terminativusi névutókat. 

K N U T BERGSLAND (149—58) ugyan csupán a lapp korrelatívképzőkről szól, véle
ményünk szerint azonban cikke fontos adalék a finnugor duális problémájához. 
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A Hakulinen-Emlékkönyv általános nyelvészeti cikkei érdekes kérdéseket fesze
getnek. Ilyen ALO R A U N Grammatical Meaning (346 — 8) című cikke és V. TATJLI Stan
dards of Efficient Language (360—71) című közleménye. Két másik cikk általános 
nyelvészeti problémát finnugor anyagon mutat be. P À P P ISTVÁN a finn nyelvtanok 
gyakorlatából és PENTTILÄ finn nyelvtanából kiindulva veti fel és taglalja azt a kér
dést, hogy az infinitivusokat, participiumokat, gerundiumokat és még néhány speciális 
finn igei származékot milyen hely illet meg a nyelvtanban (255 — 68). P A P P ISTVÁN 
szerint sem a névszók, sem az igék között nem tárgyalhatók, hanem csakis külön feje
zetben. 

MATTI SADENIEMI a legrégibb finn nyelvtantól, Aeschillus Pétraeusétól csaknem 
a XX. századig követi nyomon a finn partitivusra vonatkozó nézeteket (349—69). 
A tárggyal, majd a névszói állítmánnyal, s végül az alannyal kapcsolatosan merült fel 
a partitivus problémája. Csak 1797, Hildeen óta vetik egybe megfelelő svéd, ill. francia 
partitivusi kifejezésmódokkal. A „fejezet a syntaxis történetéből" szerény cím alatt 
SADENIEMI egy igen fontos finnugor probléma történetéhez szolgáltat anyagot: bemu
tatja, hogy az indoeurópai nyelvtani sémában gondolkodó nyelvtaníróknak a latinra 
szabott nyelvtani keretet csak fokról-fokra sikerült a finnugor anyaghoz idomítaniuk. 

Az emlékkönyv eszközfonetikai adalékai is finnségi problémák megoldásával fog
lalkoznak. ANTTI SOVIJÄRVI finn nyelvjárási palatalizációra vonatkozó szonográffal vég
zett méréseit közli (423—41). AARNI PENTTILÄ intonációs vizsgálatai szerint a tavallinen 
'gewöhnlich' és 'gewaltig, selten gross' kétféle jelentését az intonáció különbözteti meg 
<442—8). 

PIERRE NAERT svédországi finn szövegmutatványokat tesz közzé (509 — 14). 
Jelentős részt foglalnak el az emlékkönyvben a néprajzi cikkek. Ezek közül 

nyelvészek számára különösen ILMAR TALVE cikke (560 — 79) érdekes: a finn varpaiset-
ről és hátteréről. KATÁRA finn—német szótárában van ugyanis egy igen sajátságos szó
cikk: „Yarpaijnen yhd. -zehig, -set Kindelbier, n., Tauf schmaus, m. -silíaan auf den 
Zehen; -silleen auf die Zehen". A jelentések egy része világos, nyilván a varvas 'Zehe' 
szóval függnek össze, a 'Taufschmaus' jelentés azonban rendkívül meglepő. A finn 
keresztelői, ill. a gyermek születésével kapcsolatos népszokások sem világítják meg a 
jelentéseknek ezt a szokatlan összefüggését. TALVE azonban a skandináv, dán sőt több 
német nyelvjárásterületnek az újszülöttek megünneplésével kapcsolatos népszokásait és 
ezek nevét is sorra áttanulmányozva arra az eredményre jut, hogy a gyermekágyas 
asszonyt meglátogató nők a kínálásukra feltálalt édességekből gyermekeiknek is szoktak 
hazavinni azt mondván, hogy az újszülött a lábujján hozta ezeket. Minthogy e gyüle
kezetek nevében a food szó is előfordul (Barnefod, Kindsfoot, Kinderfusz stb., ahol a 
'food' > 'feast' jelentésváltozáson ment át), s így népetimológiai úton az említett, a 
gyermekeknek mondott mese miatt létrejött a gyülekezetek Kindszehe stb. neve is. Ezek 
fordításából származhatnak a finn lapsenvarpaat, észt iiteljalg, -varvas féle keresztelő 
vagy egyéb vele kapcsolatos ünnepségekre vonatkozó nevek. 

ASKO VILKUNA a mordvin menyasszonyok névtabujára közöl érdekes adatokat 
a környező többi finnugor nép hasonló tabuit is figyelembe véve (580—90). E. A. Vra-
TANEN a lappok egy igen érdekes szociológiai kérdésével foglalkozik (547 — 59): arról ír, 
hogyan gondoskodhatnak késő öregségükről az öreg korukra egyedül maradó lappok. 

LATJRI SIMONSTJTJRI egy először Hérodotosznál feljegyzett és Schiller Der Ring 
des Polykrates c. költeménye alapján közismertté vált történet több finnországi varián
sát mutatja be, de nem fejti ki, miként került e mese a nép közé (591 — 8). LATJRI HONKO 
a finn népnek a halál okával kapcsolatos elképzeléseit tárgyalja, s összehasonlítja több 
primitív nép elképzeléseivel (599 — 613). 

Az emlékkönyvnek egy képekkel gazdagon illusztrált cikke foglalkozik a finn
ugorság tárgyi néprajzával: KOROMPAY BERTALAN csapdatípusoki a vonatkozó kutatásai
ról számol be (531 — 46). 

VÉRTES E D I T 


