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A szerző több mint egy évtizedes névtani gyűjtő- és kutatómunkájának 
eredményeit foglalja össze és tárja a nagyközönség elé. Népszerű, mindenkitől 
érthető nyelven és formában, de ugyanakkor a tudós alaposságával és kitűnő 
rendszerező készséggel elemzi és összegezi mindazokat az eredményeket, 
amelyeket a finn személynévadás területén végzett kutatások elértek, és 
amelyekről korábbi közleményeiben (HANNES Tappo—KusTAA ViLEtrNA, 
Etunimikirja. Helsinki 1947; K. VnjnmA, Jalo Lahja. Virittájá 1944: 3 6 5 — 
83, Almanakan nimistön uudistus, Yirittajá 1948: 391^-408) a szaktudomá
nyoknak is beszámolt a szerző. 

Műve — mint ahogy erre előszavában is rámutat (5—6) — gyakorlati 
célt szolgál. Egyrészt ki akarja elégíteni azt az örök emberi kíváncsiságot, 
amellyel a finnek éppúgy, mint más nemzetek gyermekei nevük eredetének 
titkaiba és homályába igyekeznek betekinteni. Ugyanakkor hasznos tanácsot, 
útmutatást akar adni a szülőknek a névadáshoz, hogy olyan neveket válassza
nak, amelyek megtalálhatók az 1945. dec. 20. napján életbe lépett személy
névadási törvény fef%m?mZa&» ; 1. 139 kk.) alapján álló névjegyzékekben, 
almanachokban, finn, illetve finnországi svéd naptárakban. így a névadók 
amellett, hogy a gyermek számára a legmegfelelőbb, talán további sorsára és 
életére a momem eaf ome% elve alapján a legdeterminálóbb nevet választhatják, 
még azt a veszélyt is kikerülhetik, hogy olyan névvel ruházzák fel az újszü
löttet, amely a naptárban nem lévén, a névnapi ünnepeltetés igen elterjedt 
népszokásának örömeitől is megfosztaná a név viselőjét. 

De a gyakorlati célkitűzés teljes mértékben való megvalósítása mellett 
a névkutatással foglalkozók tudományos igényeit is kielégíti e kis könyv, mert 
a jelenkor finn névadási formáinak és né vtlpus-rétegeinek bemutatása után 
(7—14) a finn névadási módok és névtípusok kialakulásának történetére is 
kitekintést ad a tudós szerző (14—30). A jelenségeket az egyes korok törté
nelmi, gazdasági, politikai és művelődéstörténeti áramlatainak tükréből vizs
gálja. Az ábécé-rendbe szedett névjegyzékben, amely művének csaknem 
háromnegyed részét foglalja el (31—138), az egyes finn és idegen eredetű 
(héber, görög, latin, német, svéd) nevek pontos és szakszerű genetikai elemzését 
és magyarázatát adja. Helyes kritikai érzékkel és a névkutatásban jártas 
szakember biztonságával választja ki a különféle magyarázatkísérletek közül 
a legmegfelelőbbet, a legmeggyőzőbbet. Névelemzései, névmagyarázatai a 
további kutatások számára igen fontos forrásul és kiindulópontul szolgálhat
nak, hiszen maga Vilkuna sem tárja azokat elénk a végérvényesség, megmásít-
hatatlanság igényével. 

A nevek magyarázata — mint minden nyelvben — a finnben sem könnyű. 
Részint azért, mert a nevek — különösen a köznevekből lett személynevek egy 
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részének — jelentése (a kérdéses köznévnek a nyelvhasználatból való kipusz
tulása által) elhomályosodott. Másrészt azért, mert a személynevek alaki 
módosításaiban, változtatásaiban (rövidülés, becéző formák keletkezése, 
idegen nevek finnesítése stb.) a finnek a többi északi népnél (skandináv, angol, 
német) tapasztalható szigorúbb szabályokkal és megkötöttségekkel ellentétben 
nagyobb szabadságot élveztek. 

A finn átlagember éppen a névkutatás révén jut annak tudatára, hogy 
pl. az yWoa név, amelyet gyermeke számára a naptárból kiválaszt (november 
8), a fennofil korszak terméke és a népköltészetből ismert ao&w 'gondolat' 
szót tekintheti alapjának. A január hó 16-án ünnepelt 7Zmo névnek pedig egy 
igen régi és a karjalai és inkeri nyelvjárásokban még m a is élő (vö. karj. 
*&%me%, inkeri: 72omo*&z, ZZmorneW [hn.]) 'igen öreg ember' jelentésű %Z?%o 
szó a forrása. A különféle névváltozatokat is hajlandók volnánk egymástól 
elválasztani. Ki gondolna arra, hogy az ̂ Éapo, jáappo, ̂áapro férfinevek a csak
nem 4000 éves héber eredetű j A r & M m név változatai, a f»r;o, jPtr&&o és _Rw#a 
nőnév pedig a tűz-istennő őskelta nevének (vö. ír J9r^#^ svéd változatából, a 
jBm^fMból rövidült és módosult fenti variációkban. 

Művének elején Vilkuna feleletet ad arra is, mivel magyarázható az a 
hihetetlen alakgazdagság, amelyet a finn nevekben tapasztalhatunk. A név
változatok szerinte egyes egyénekhez kapcsolódva alakulnak ki — azok jel
lembeli, természeti, életkori, munkaköri és hivatási sajátságainak és körül
ményeinek megfelelően — és válnak szociális érvényűvé az egyént vagy az őt 
körülvevő környezet névadó, illetve névmódosító erejének eredményeképpen, 
így lett a JbAmmeaből (János) a Tfamtea és J?o%%%, a J%Aom, JwAa, J%Ao, 
J%&&a, J%ggo stb., a szerző saját nevéből a j&wa&z&ból (Gusztáv) jgyöafi, 
.&oya#, _E"%W<%<%. így keletkeznek a különböző ragadványnevek és írói fedő
nevek is. (Maga az egyén vagy környezet nem találja az eredeti nevet kifejező
nek, vagy a név viselője egyéniségéhez illőnek; 7—8.) A szerző az okok vázo
lásakor esetleg a mesterséges névalakulatokról is beszélhetett volna, amelyek 
még a katolikus középkorban a finnül nem tudó svéd papok anyakönyvvezetői 
gyakorlata következtébenkeletkeztek egyes ősi, esetleg pogánykori vagy óészaki 
névnek középkori szentek nevéhez kapcsolásával. 

A jelenkor névtípusainak ismertetésekor azonban rámutat Vilkuna arra 
is, hogy az egyes nevek alakgazdagsága és népes családfája ellenére a sze
mélynevek használatában és átörökítésében napjainkban is nagy konzervati
vizmus tapasztalható. Igen elterjedtek az ótestamentumi héber nevek fjá&5n%-
Aom, AipeZd 'Ábel', j4&ro%, jáa&wm 'Ádám', To&m 'Dávid', J9Z%&8, ̂ afer, 
7%ga&Z%, 'Izsák', JdaMo^) és a finn népköltészetből, különösen a Kalevalá
ból ismert nevek. Pl. ^4M%, váwo, TZman, iWerw, i W e w , i W e m , 
f á W ö , Fámő, F á m á W . A Kalevala kedvelt nőalakjának vámo-nak nevéről 
megtudjuk, hogy egy elírásnak köszönheti létét. E. Lönnrot véletlenségből 
az m%o %#ö 'egyetlen kislány' jelzős szerkezetben az amo-t nagy kezdőbetűvel 
írta (34). 

A nevek e széles körberj^elterjedt két nagy csoportja mellett lényegesen 
kisebb terheltségnek az idegenből (görög, latin, skandináv, német stb.) átvett 
személynevek, valamint az ún. divatnevek, amelyek a politikai vagy szellemi 
élet egy-egy vezéralakjáról, egyes irodalmi alkotások híressé vált hőseiről 
terjedtek el széles körben. Esetleg valamilyen nagy horderejű történelmi ese
mény (szabadságharc, forradalom stb.) szolgált kérészéletük kiindulópontjául 
(pl. TWgfo 'Harc, Küzdelem', Farma Á W o 'Biztos Bosszú'). 
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Nagyon tanulságos mindaz, amit Vilkuna a jelenkor reálisabb szemléle
tének megfelelő új típusú, gondolati és hangulati tartalom nélküli mesterséges 
névalakulatairól, a nemek közötti különbséget is érzékeltető férfi és nőne vek
ről /^t;&, iW/a, #m/&, #eZ/á, #oZ;a, #ar/a (nn.),#ms%'o,Mmmo, ̂ apm(fn.)/, 
valamint a 20-as évek nacionalista, soviniszta áramlatai révén erősen felszínre 
dobott ősi és ezek mintájára keletkezett újabb finn nevek lassú kiveszéséről 
ír (13). 

A szinkron névanyag típusainak ismertetése után Vilkuna röviden vá
zolja az egyes névadási formák, névtípusok kialakulását és történetét (14—30). 

A finn őskor — főleg óvónév és ragadványnév eredetű — névállománya 
egy részének (jáaW, frmaa, JaZo, MWí&Á%^) az elnyomó egyházi és világi hatal
mak irtóhadjárata ellenére való fennmaradása a katolikus középkoron keresz
tül mindmáig a finn hagyománytisztelet egyik legékesebb bizonyítéka. H a 
sok név el is tűnt ezen/ősi névrétegből, a népköltészet, különösen a Kalevala 
kiapadhatatlan forrásából új nevekkel gazdagodott és már az 1881. évi kalen
dáriumban méltó helyet foglalt el a középkorból fennmaradt keresztény nevek 
(#&&an 'Zakariás', Fr/J 'György' stb.) mellett. Az ősi és újabb nevek alakjá
ban és a nevek naptári elhelyezésében ugyan történtek idők folyamán helyes 
vagy helytelen változtatások, a régi nevek újakkal, talán alakilag szebbekkel, 
de értelmileg semmitmondóbbakkal cserélődtek fel, de még m a is a használt 
nevek zömét (146) teszik ki, és a történeti hármas rétegeződésben jelentkeznek 
éppen úgy, mint a katolikus középkor keresztény nevei. Ezek legrégebbike az 
1100-ra datálható Varsinais—Suomi-belijWZt (Laurentius) és iTer## (Gertrúd), 
valamint az apostolok, mártírok, szentek finnesített nevei (VbAmwa, jP&mx), 
jfa#», iWartma, ##;& (Cecília). Ezek jó részéről nem lehet megállapítani, 
vajon a római vagy a görög egyház térítő munkájának eredményeképpen kerül
tek-e be a finn néyvlajstromba (20—25). 

A középkorban oly nagyon tisztelt vértanúk és szentek még m a is éppúgy 
megmaradtak névadóknak, mint a későbbi korok nagy uralkodói (Sándor cár, 
Vaasa Gusztáv stb), de m a már a Vilkunától a legnagyobb pontossággal fel
jegyzett névünnepeken nem a névadó szentet és uralkodót ünneplik a finnek, 
mint régen, hanem éppen úgy, mint nálunk — a név sokszor szürke, hírnév 
nélküli viselőjét, magát az embert. 

A könyv mondanivalóinak érdekességét még csak növeli K. Vilkuna 
színes és lebilincselő előadásmódja, stílusa, valamint az egyes részekhez, név
magyarázatokhoz kapcsolódó illusztrációk. 

Vilkuna könyve nemcsak a finn névtani irodalom nagy nyeresége, hanem 
a névtani kutatások magyar művelőinek is például, buzdításul szolgálhat ha
sonló jellegű szintézis megírására. 

A. KÖVESI MAGDA 
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