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Köszöntjük Osmo Ikolát 

Hatvanadik születésnapján. És kívánunk Neki az eddigieket folytató 
további szép sikereket, tudományos terveinek beteljesülését. Mindehhez pedig 
testi erőt és hosszan tartó szellemi frisseséget. 

1960-ban járt először Magyarországon és már akkor meglepett, hogy 
milyen hibátlan kiejtéssel, jól szerkesztett mondatokkal beszél magyarul, noha 
nyelvünk nem tartozik szorosan közvetlen kutatási területei közé. Sőt: Ikola 
nem is szűk értelemben vett urálista, hanem a finn nyelvvel foglalkozó általános 
érdeklődésű nyelvész. A finnországi nyelvtudomány történetében máris mara
dandó érdemeket szerzett magának elsősorban azzal, hogy az ő működése révén 
lett a turkui egyetem körül csoportosuló nyelvész-együttes a finnországi nyelv
tudománynak szám szerint is egyik legjelentősebb műhelye, amelyre az jellem
ző, hogy az országhatárokon túltekintő korszerű nyelvészeti irányzatokat kép
visel. 

O. Ikola 1918. február 6-án született a keletfinnországi Joensuuban, 
iskoláit azonban már Turkuban végezte s egész munkássága e nyugati város
hoz kötődik. I t t lett egyetemi hallgató (a finn nyelvészet mellett germanisztikát 
és folklorisztikát tanult), itt védte meg 1941-ben magisteri munkáját s ennek 
alapján doktorrá avatták 1949-ben. A turkui egyetemen 1950-ben lett a finn 
nyelv professzora, s e minőségében máig a legrégibb (sőt hosszú időn át a 
legfiatalabb) finn-professzor hazájában. Közben azonban négy évig (1947— 
1951) az uppsalai egyetem finn lektori teendőit is ellátta. 1954-től 1957-ig a 
turkui bölcsészkar dékánja, 1963-ban a Columbia egyetem vendégprofesszora 
s 1975 óta az egyetem rektori méltóságát viseli. Ikola professzor tudományos 
tevékenységének bibliográfiája több mint 200 tételt tartalmaz, az ezekből 
kibontakozó kép egyértelmű: olyan nyelvész áll előttünk, aki életét a finn (és 
részben a közeli rokon nyelvek) mondattanának felderítésére szentelte úgy, 
hogy az egyetemes nyelvtudomány keretébe illessze mondanivalóját. Ennek 
érdekében nem riadt vissza pályája során a metodológiai változtatásoktól 
sem. 

Eleinte a finn ige mondattanának kérdéseivel foglakozott. Disszertációjá
ban az első finn bibliafordítás igeidő és -mód használatát vizsgálja és veti egybe 
a régebbi és a mai finn nyelhasználattal ("Tempusten ja modusten käyttö. . .": 
Turun Yliopiston Julkaisuja B : 32 [1949] és B : 34 [1950]). Emellett külön né
metnyelvű áttekintést írt a finn igeidők rendszeréről (Studia Linguistica 7 
[1953]), értekezett az észt és a lív modus obliquusok történetéről (Suomi 
106 : 4 [1953]), a finn perfektum és plusquamperfektum történetéről (Virittäjä 
1960), stb. Később azután a mondattan egyéb területeit is birtokba vette: cikk
sorozatot írt 'Suomen lauseopin ongelmia' összefoglaló címen, s ebben a finn 
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species-jelenségekről (határozottság), a mondattagolásról, a nominativusi és 
partitivusi alany esetéről, az alany meg állítmány számbeli egyeztetéséről írt 
(Vir 1954, 1955, 1956, 1961), de összefoglaló módon "Lauseopin kysymyksiä" 
címen önálló kötetet is megjelentetett ilyes kérdésekről (Tietolipas 26). 

A finn mondatszerkesztés típusainak föltárásában maiglan alapvető műve 
a 'Das Referat in der finnischen Sprache' c. monográfia (1963), amely a beszéd-
beli (egyenes és közvetett) idézés problematikáját kutatja és — ahogyan al
címe is kifejezi— mondattani-stilisztikai határterületeken mozog. Ez a könyv 
egyébként Ikola későbbi szövegnyelvészeti érdeklődésének alapjait szinte 
determinálta. 

Rendkívül érdekesek, újszerűek a finn igeneves szerkezetekkel foglalkozó 
munkái: már 1956-ban ír róluk a Ural-Altaische Jahrbücherben, a transzfor
mációs generatív grammatika szempontjait is érvényesítve pedig új áttekintést 
ad róluk a 'Lauseenvastikkeista ja upotetuista lauseista' c. útmutató tanul
mányában (Sananjalka 1971). Ilyen irányú kutatásait újraírva szintetizálja 
"Lauseenvastikeoppia" c. könyvében 1974, Tietolipas 76). 

A történeti szempontot nem hanyagolja el: ez azonban a mai nyelvhasz
nálat érdekeit szolgáló — tehát nem öncélú — történetiség. Ezt illusztrálja 
több nagyobb vállalkozása is. pl. a szerkesztésében 1968-ban kiadott "Suomen 
kielen käsikirja", amely a szélesebb közönség finn nyelvi ismereteit szolgálja, 
s melynek több fejezetét, mondhatni zömét ő maga írta (pl. a finn nyelv történe
téről szóló áttekintést, a munka legterjedelmesebb részét kitevő nyelvtani-
nyelvhelyességi fejezetet, stb.). Ez a finn nyelvi kézikönyv oly széles érdeklő
dést váltott ki, hogy átdolgozott második kiadására "Nykysuomen käsikirja" 
címen már 1971-ben sor került, sőt ez a könyv azóta 3. és 4. kiadásban is 
forgalomba került (1974, 1976). Az anyanyelv iskolai tanítása is szívügye. Ezt 
példázza a társszerzőkkel együtt írt négy kötetes tankönyv-sorozata (I: 1965; 
I I : 1966; I I I / l : 1967; I I I /2: 1968), melyek közül némelyik kilenc kiadásban áll 
rendelkezésre. 

Nem lenne teljes a róla alkotott kép, ha nem szólnánk arról a tőle kezde
ményezett új programról, amely számítógép segítségével dolgozza fel a finn 
nyelvjárások mondattanát: a gépi adatfeldolgozás, analízis meghonosításával 
Ikola professzor korábban ismeretlen módszert vezetett be a finn nyelvtudo
mányba, ahol egyébként a számítógépes nyelvészet alkalmazása az ő példája 
nyomán széltében elterjedt. A számítógépes nyelvészet tette egyébként lehető
vé, hogy megteremthesse a maga nemében páratlan finn mondattani arhí-
vumot. 

Osmo Ikola kitűnő tudományszervező. 0 hozta létre — az elnökletével 
működő — Kotikielen Seura évkönyvszerű folyóiratát, a Sananjalkát 1959-
ben. Ennek főszerkesztői tisztét azóta is viseli s a kiadványnak eddig 18 kötete 
jelent meg. Nagy tekintélyre tet t szert mint egyetemi vezető: rektorsága idejére 
esik a turkui egyetem állami kézbe vétele, az új oktatási reformok kidolgozása 
és az egyetem nagyszabású fejlesztésével kapcsolatos fontos döntések hoza
tala és megvalósítása. Mindezek következtében a turkui egyetem ma Európa 
egyik legjobban felszerelt, modern egyeteme lett s ebben benne van jubilán
sunk keze nyoma. 

A magyarországi nyelvészek és folyóiratunk nevében üdvözöljük őt e 
jeles napon meleg szeretettel s a távolból üzenjük: onneksi olkoori! 
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