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Pertti Virtaranta, a finn nyelvtudomány nemzetközi tekintélye, 1978 
május 20-án töltötte be 60. életévét. Ebből az alkalomból szívből köszöntik őt 
a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztő bizottsága, olvasói és az egész 
magyar nyelvésztársadalom. 

Pertti Virtaranta 1918 május 20-án született Karkkuban. Középiskolai 
tanulmányait 1936-ban Tyrvääben végezte el. Egyetemi tanulmányai befeje
zése után 1943-ban kandidátus (filosofian kandidaatti), 1946-ban pedig li-
cenciátus lett. A doktori fokozatot (filosofian tohtori) 1951-ben nyerte el. 1959-
ben nevezték ki a helsinki egyetemen a finn nyelv professzorává. Pertti Virta
ranta 1945-től 1947-ig a karkkui evangélikus népfőiskola tanáraként, 1948-tól 
1955-ig pedig a lundi egyetemen a finn nyelv lektoraként működött. Ez az idő
szak bizonyára meghatározó jelentőségű volt számára abból a szempontból, 
hogy érdeklődése a finn nyelv külföldi egyetemeken való tanítása iránt a ké
sőbbi években még inkább fokozódott, s ma Pertti Virtaranta a finn nyelv és 
kultúra külföldi terjesztésének egyik legfőbb támogatója. 1955-től egyetemi 
tanárrá való kinevezéséig a helsinki egyetemen a finn nyelv docense volt. 

Pertti Virtaranta a finnségi nyelvek — ezen belül főleg a finn és a karjalai 
nyelv — kutatójaként ismeretes. Nyelvészeti érdeklődése elsősorban e nyelvek 
hangtani-hangtörténeti kutatására terjed ki. Idevágó munkái közül két vas
kos monográfiáját emeljük ki: Länsiyläsatakuntalaisten murteiden äännehis-
toria I. Konsonantit (1946), I I . Vokaalit (1957); Pääpainollisen tavun jälkeisen, 
soinnillisen dentaalispirantin edustus suomen murteissa (1958). Az első a 
nyugati felső-satakuntai nyelvjárások hangtörténetének impozáns, minden rész
letre kiterjedő monografikus feldolgozása. A második helyen említett monográ
fiájában egy hangtani jelenséget, a ô dentális spiráns viselkedését vizsgálja meg 
szinkrón és diakrón szempontból valamennyi finn nyelvjárásra kiterjeszkedve. 
Pertti Virtaranta nyelvtudományi eredményeinek a részletes elemzésébe itt 
nem bocsátkozhatunk, csupán néhány tanulmányára szeretnénk felhívni a 
figyelmet, mégpedig azokra, amelyek tudományos kutatásának főbb irányait 
fémjelzik. Ilyenek: Hämäläismurteiden päiväässä ja päiväissä (Vir. 1950: 
137—47); *mä<5ew-tyyppinen mon. genetiivi (Vir. 1951: 394—406); ounapuu 
struktuurityyppi ims. kielissä (Vir. 1956: 364—367); Über die Partikeln auf -li 
in den ostseefi. Sprachen (SST 125: 625—669); Die Dialekte des Karelischen 
(SzFU 8: 7—27); Paatenen itkuvirsistä (SUSA 72: 467—488). Virtaranta tudo
mányos publikációinak (monográfiák, cikkek, ismertetések stb.) a száma a 250-
et meghaladja. Ez a szám önmagában is lenyűgöző. 

Pertti Virtaranta 1955 óta egy nagy szótári vállalkozásnak, a karjalai 
nyelvjárási szótárnak (Karjalan kielen sanakirja) a főszerkesztője. E szótárnak 
eddig két kötete látott napvilágot (a—k). 
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Pertti Virtaranta tudományos munkálkodásának másik fontos területe a 
finn s általában a finnségi nyelvjárások tanulmányozása, vagyis nyelvjárási és 
népköltészeti szövegek gyűjtése és közzététele. A 20. század második felében 
talán senki sem végzett a finnugor nyelvtudományban olyan nagyszabású 
gyűjtőmunkát, mint Pertti Virtaranta. Elsősorban finn, karjalai és lűd nyelv
járási szövegeket gyűjtött (Finnországban, Svédországban és a Karjalai-
Finn ASzSzK-ban, a Szovjetunió Kalinyini Területén, az Egyesült Államokban 
stb.). Ezenkívül vepsze, lív, észt, cseremisz, zűrjén, vogul és magyar (Magyar
országon és Jugoszláviában) nyelvjárási anyagot is jegyzett le. Gyűjtőútjain 
szinte állandó munkatársa volt felesége, Helmi Virtaranta. Fontosabb szöveg
kiadványai a következők: Hämeen kansa muistelee (1950), Elettiinpä ennenkin 
(1953), Suomen kansa muistelee (1964), Someron murrekirja (1973), Tyrvään 
murrekirja (1976) (finn nyelvjárási szövegek); Vienan kansa muistelee (1958), 
Kultarengas korvaan (1971), Karjalaisia sananlaskuja ja arvoituksia (1976) 
(karjalai szövegek); Lyydiläisiä tekstejä I.—IV. (SUSToim. 129, 130, 131, 132) 
(lűd szövegek). A tveri karjalaiak anyagi és szellemi kultúráját tárgyalja 
Tverin karjalaisten entistä elämää (1961) című könyvében. 

Pertti Virtaranta mint tudományos szervező és közéleti személyiség is 
jelentős tevékenységet fejt ki. 1968—69-ben a Helsinki Egyetem történeti-
nyelvtudományi karának a dékánhelyettese, majd 1969 és 1975 között dékánja. 
O alapította 1959-ben a Finn Nyelv Hangarchívumát (Suomen kielen nauhoite-
arkisto), melynek az alapítástól kezdve elnöke. A Finn Irodalmi Társaság 
elnöke (1973-tól), a Kalevala-Társaság elnökhelyettese (1969-től), a Finnugor 
Társaság vezetőségének a tagja, a Finn—SzovjetTudomanyos-Technikai Vegyes 
Bizottság nyelvtudományi munkacsoportjának a tagja. A Külföldi Lektor- és 
Nyelvtanfolyamügyek Tanácskozótestületének (Ulkomaanlehtori-ja kielikurs-
siasiain neuvottelukunta) elnökeként nemzetközi tekintetben is fontos tu
dománypolitikai és kulturális missziót tölt be. 

60. életévének betöltése alkalmából őszinte tisztelettel köszöntjük Pertt i 
Virtarantát, a tudóst és tudományszervezőt. Jó egészséget, töretlen munka
kedvet és további sikereket kívánunk neki. 
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