
csak néhány szóban jelentkezik (Wog, yog, Arergg). A szerző gazdag anyagon 
mutatja be, hogy a képzőt tévesen tartották egyesek a -&(<fgr.*-&&) formáns 
változatának. A magyar denominális -g képző azonos a 6o/<&)g, ráyzeg stb. 
deverbális -g elemével és a % mozog, A^yereg stb. igék -g járulékával. A ma
gyar képző történeti adatai, valamint a finnugor megfelelők és funkcióik finn-
ugor*-7?& előzményre utalnak. KöVESi MAGDA megállapítása szerint a finnugor 
*-??& képző „a finn-permi csoport nyelvében őrizte meg denominális névszóképző 
szerepét", s a permi nyelvek közvetítésével került a magyarba, nyelvünk külön 
életének kezdetén. 

SEBESTYÉN ÁRPAD a moWo», mo&a, móW; .számra, ̂ zam; /rozoga névutók 
kialakulásának problémáit tárgyalja (314—9). Véleménye szerint ezek minő
sítő jelzős szerkezetből, az fz6e» névutó pedig számjelzős előzményből fejlődött 
viszonyszóvá. SEBESTYÉN elhárítja azt a téves hiedelmet, hogy a névutó csak 
főnévhez járulhat, s helyesen mutat rá arra, hogy a m a alakuló névutók szinte 
mindegyike „párhuzamosan fejlődik viszonyszóvá személyragos és személyrag-
talan formában, tehát birtokos és melléknévi minősítő jelzős szerkezetben" 
(pl. fgr̂ /z ̂ fere» stb.) 

M é g hosszasan folytathatnánk az ismertetést, hisz az emlékkönyv minden 
egyes tanulmánya megérdemelné, hogy külön foglalkozzunk vele, sajnos 
azonban erre nincs módunk. Megemlítjük még, hogy néhány apróbb sajtóhiba 
maradt a könyvben. Ezek közül kettőre hívjuk fel a figyelmet: aj a külső borí
tólapon a megjelenés évének 1964 van feltüntetve, a belsőn viszont 1963 — 
nyilván az utóbbi a téves, 6J a 372. lapon a M N y . LXXVII. kötetére történik 
hivatkozás a LVII. helyett. Ezek azonban apróságok. 

A kötet értékes dolgozatok gyűjteménye, valóban seregszemléje a magyar 
nyelvtudománynak, és méltó megemlékezés BÁRCziGÉZA hetvenedik születés
napjáról. 

JAKAB LÁSZLÓ 

ViLJO NissiLÁ: Suomalaista nimistötutkimusta. Helsinki 1962. 220 1. 
A most ismertetendő könyv egyrészt egyetemi segédkönyv, másrészt 

tudományos kézikönyv. Didaktikus részletek mellett jócskán tartalmaz új, 
eddig publikálatlan anyagot. Foglalkozik a személynévanyaggal és a helynév
anyaggal egyaránt. 

A z első, bevezető fejezet a finn n é v k u t a t á s történetével, a 
n é v g y ű j t é s m ó d s z e r e i v e l és a n é v t a n forrásaival foglalkozik. 
A nevek iránt már az 1600-as években volt némi érdeklődés, de tudományos 
névtanról csak LEiBNiz működése óta beszélhetünk, aki a még most is érvényes 
tételt kimondta, mely szerint a személy- és helynevek eredetileg köznevekből 
származnak. A z első finn névtani tanulmány SJÖGRÉN nevéhez fűződik (1828). 
A z anyaggyűjtés, valamint a módszeres kutatás azonban csak a XIX. század 
végén indult meg. Pénzügyi nehézségek, képzett gyűjtők hiánya többször 
megszakította a gyűjtőmunkát. Ujabb lendületet vett a gyűjtés az 1950-es 
években, mikor jelentős állami segítséggel megalakult a Helynév-archívum. 
Ide besorolták az eddigi gyűjtések több tízezer adatot tartalmazó anyagát is, és 
tervszerűen megindult a helynév és személynévgyűjtés az egész országban, sőt 
a második világháború utáni békekötésben a Szovjetunióhoz csatolt területek 
helynévanyagát is nagyrészt összegyűjtötték az áttelepültektől. A z így archivált 
anyag természetesen nem egyöntetű, ezért még a folgyűjtetlen területek mellett 
a megbízhatatlan anyag újragyűjtése is helyenként szükségesnek mutatkozott. 
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A mezőgazdaság gépesítése, valamint a „maaltapako", a lakosságnak a vá
rosokba való tömörülése miatt a helynevek összegyűjtése Finnországban is 
a sürgős feladatok közé tartozik. A szinkrón gyűjtés mellett folyik a történeti 
helynévkutatás is a legrégibb írott és nyomtatott forrásokból egyaránt. 

A következőkben részletes utasításokat ad a helynév- és személynévgyűjtők 
számára a gyűjtés módszereit és technológiáját illetőleg. 

A forrásokról szóló szakaszokból megtudjuk, hogy a szinkrón névanyag 
kb. százezer kartont tartalmaz, amely a teljes mai névanyagnak mintegy 45%-a. 
A mai 512 járás (pitajá) névanyagából 141-é teljesen, 271-é részben van föl-
gyűjtve, százé pedig még 1962-ben fölgyűjtetlen volt. A történeti névanyag 
több százezer adatot tartalmaz részben kartonokon, részben összeírások forrás
kiadványaiban. A z archívum nagyszámú térképpel is rendelkezik a XVI. 
századtól kezdve. Ugyanebben a szakaszban részletes és ismertetéssel ellátott 
fölsorolás következik a nyomtatott forrásokról, szinte teljes annotált finn név
tani könyvészet. A végén megemlíti még a legfontosabb külföldi összefoglaló 
munkákat, névtani folyóiratokat. (Sajnos, a Magyar Nyelvjárásokat nem említi.) 

A második fejezet a n e v e k k e l e t k e z é s é v e l ' és p u s z t u l á s á-
v a 1 (élettanával) foglalkozik. A nevek keletkezhetnek természetes elnevezés
sel, amely kezdetben csak köznév, később válik tulajdonnévvé (nagy sziget > 
Nagysziget). A személynév is eredetileg köznév volt (magyar példán szemlél
tetve : a régi XefzW név második gyermek, a X w W kistermetű ember). A név
adásba belejátszott a hasonlítás is: Ae/zyár&ő (kenyér alakú kő). A hit és a ba
bona is szerepet kapott a nevek alakulásában, mint pl. az óvónevek a személy
névadásban vagy a régi itáliai AWeveMfwm változása Z?eMeve/7fw/M/Md, vagy a 
délafrikai Ca6o fo/vMe/zfojo (Viharos fok) J&e/Mg»y.y^ /b&W. Áttelepülők más 
vidékre is elvihetik szülőhelyük földrajzi neveit. Nálunk is ismeretes az a tréfás 
névadás, amikor a határ vagy község távoli, nehezen elérhető részeit ilyen 
nevekkel illetik, mint 5zz6ena, /í/mz^a vagy M&x/W. A szállók, mozik neve 
Finnországban is igen gyakran nemzetközi, akárcsak nálunk: JWevwe, Lw/o, 
ifojfoM, Co^ffo/, CW/zo, y4jfor/a, G/ona stb. 

A személynevek közül a keresztneveket két csoportba osztja: a pogányjés 
keresztény nevekre, a finn vezetékneveket pedig a következő nyolcba: 7. Ősi 
finn név: JVzw/a; 2. Keresztény név: Azavo; j. Származást jelentő név 
Twr&w/ameM, Z,ű#%z&%»g»; 4. Foglalkozásnév: #%%%, .Seppá; j. Tulajdonság 
jelölő név: fww/a&a, Z,mÁa; 6. Természeti név: Á3w, AiwwM, Aigfrw; 7. Idegen 
eredetű nevek; & Megfej tétlen nevek. A helyneveknek 26 típusát különbözteti 
meg a szerző. 

A legrégibb finn nevek a XIV. századból maradtak fenn. A név első elő
fordulása a név korának minimumát (terminus ante quem) jelenti csak, de a 
néhány éve följegyzett név is lehet több évszázados. Néhány gyakorlati példán 
mutatja be a szerző, milyen kritériumok jelezhetik egy-egy finn név régiségét. 

A vezetéknév régebben Finnországban is változhatott a birtok változásá
val, újabban pedig a szándékos névváltoztatással. A helynevek változásának 
és pusztulásának oka lehet többek közt a lakosság kicserélődése, a művelési 
m ó d megváltozása (erdőirtás, ipartelepek létesülése), a név elhomályosulása, 
megrövidülése, népetimológia stb. 

A harmadik fejezet a h e l y n e v e k s z e r k e z e t é v e l foglalkozik. 
Kilenc csoportban tárgyalja a helynevek alaki sajátságait: 7. Egyszerű és össze
tett helynevek (pl. &%zn 'Sziget' és Fi&H&&a%%zn 'Borjúsziget') 2. Kihagyásos 
(elliptikus) helynevek a finnben mindazok, amelyek genitívusban merevedtek 
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meg. Ezek egy birtokos szerkezetet alkottak, amelyeknek második tagja leko
pott: ATwrTM&yfe (Nurminenéké). Egy másik kihagyásos típus, mikor mellék
névi igenév a helynév. Ilyenkor rendszerint egy jelzős szerkezet második tagja 
tűnt el (pl. Zwgo, Cförgő pataknevek, 6k?ogo, ,%eff erdőnevek); J. Elvont 
(absztrahált) nevek. Ide sorolja a szerző az olyan nominatívusi helyneveket, 
amelyek téves visszakövetkeztetés eredményei egy gyakran használt (pl. illa-
tívusi) alakból. Ájo/wí, amelyet a jKbrojm illatívusból vontak el, holott ez többes 
számú illatívus, és az igazi alapalak A b m m e » volna; 4. Értelmező (epexege-
tikus) nevek. Ilyeneknek nevezi a szerző az olyan helyneveket, amelyekből nem 
derül ki, mire vonatkozik, és így később egy értelmező tag (-sziget, -erdő stb.) 
is járul hozzájuk, pl. M%zrf%%?fzWf—Joarf%%yfwo#&m (szószék > szószékkő). 
J. A z egyes és többes számú alapalakokkal foglalkozik; 6. A z összetett hely
nevek első tagja lehet főnév (/a»f.s%o&&a 'nyúlfok'), melléknév (/#r&&ayör 
'meredek sziget'), névmás (mena/wf/fa 'a mi hidunk'), számnév (ő/ze&jfpwmeM 
'kilencfás'), igenév (Aoüeva/aAr 'bűzlő öböl') vagy határozószó (a/Wá 'aláút'). 
A szerző foglalkozik még az összetett nevek alaki sajátságaival (genitívusos 
és nominatívusos összetételek); 7. A helynevek hangalakja az idők folyamán 
gyakran megváltozik, megkopik, a felismerhetetlenségig átalakul; & Elsődle
ges és másodlagos nevek. Előfordul, hogy egy város eredetileg valamely termé
szeti tárgy nevét veszi fel, mint la&ff'öböl', JomjwM 'folyótorkolat' stb; P. A z 
íródeákok tudákoskodása és a népetimológia is „értelmesített" néhány hely
nevet, mint ,SaWa/zff 'füst-öböl' eredetileg S a W a M a Savo-törzs nevéből 
vagy a Helsinki városából ismert Á%zfo/a»o&&a 'boróka-fok' előtagja a svéd j&afa 
'hegy, csúcs' népetimológiás "értelmesítése". Érdekes a Helsinki melletti 
TÍMű^a/aArf 'nemez-öböl' nevének alakulása. A z eredeti finn #<%%%%Wzfz 'nyár
fa-öböl' nevet átvették a svédek /fop/a&j alakban, majd ebből finnesedéit 
vissza, de tévesen a #%opaWf/. Érdekes, hogy az orosz Carjz&q/e aze/o (Lenin
grád mellett) is orosz népetimológiának köszönheti nevét (< <SÜKzrefz&y/a 'Szi
getfalu'). 

A negyedik fejezet a h e l y n e v e k r é t e g e z ő d é s é v e l foglalkozik. 
Először a finn, majd a lapp, skandináv, szláv és alnémet eredetű személy- és 
helyneveket tárgyalja. A kötetet irodalomjegyzék, valamint név- és szómutató 
zárja le. 

NissiLÁ műve jó összefoglalás. Nyelvi nehézségek miatt a magyar irodalom
mal nem ismerkedhetett meg, de sajnos mi nem is rendelkezünk ilyen névtani 
kézikönyvvel, azt meg nem lehet egy külföldi összefoglalástól megkívánni, 
hogy más országbeli részleteredményekkel is foglalkozzék. Természetesen 
számos közös probléma is adódik, noha a magyar helynevek és személynevek 
kialakulása egészen más társadalmi és történeti körülmények között történt, 
és nem is egyformán alakultak ki. A kutatásokra vonatkozólag meg kell álla
pítanunk, hogy bár a magyar helynévkutatás korábban indult fejlődésnek, és 
már sok érdekes eredményre tekinthet vissza, pillanatnyilag elmaradt a finn 
kutatások mai állása mögött. 

Bár a személynevek és helynevek alakulásában sok közös vonás van, és 
igen erős a kölcsönhatás (a helynevek jelentős része tulajdonosáról kapja 
nevét, és a személynevek — vezetéknevek — egy nem csekély hányada város 
vagy vidék nevéből származik), mégsem tartom helyesnek az ilyen mérvű 
egybeolvasztást. A két névcsoport kutatásának és történetének problematikája 
a sok hasonlóság ellenére is sokban különbözik egymástól, és a teljes egybeol
vasztás az áttekintést megnehezíti. 
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Bár találunk utalásokat egyes helynevek és személynevek földrajzi elterje
désére, szívesen láttunk volna néhány szemléltető térképet is. 

Mindent egybevéve NissiLÁ műve igen hasznos könyv, amely nemcsak a 
finn névtan iránt érdeklődők kívánságát elégíti ki, hanem általában a névtan 
művelői is sok érdekest találnak benne. 

KÁLMÁN BÉLA 
HAJDÚ, PÉTER: TheSamoyed Peoples and Languages. 
Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series. Vol. 14. Blooming
ton The Hague (1963). Indiana University—Mouton et Co. 114 1. 

HAJDÚ PÉTER a szamojéd népek és nyelvekről szóló első összefoglaló tanul
mányát 1949-ben tette közzé (Nyr: 73, 9—13, 64—68, 225—231, 336—340; 
M N y T K . 76). 1962-ben e tanulmány legnagyobb része teljesen átdolgozott és 
méreteiben is többszörösére bővített formában a szerző „F/wm^or M^pe& ás 
Mye/reA:" című művének a szamojédokról szóló részeként jelent meg. 

HAJDÚ könyve a kiadó és a szerző rövid előszavából, valamint 12 fejezet
ből áll. A fejezetek címei a következők: 7. A szamojédok felosztása, lakóhelye 
és száma (The Distribution, Habitat and Number of the Samoyeds) 1—5. 1. 
2. Szamojéd népnevek (Appellations) 6—7.1. 3. A szamojédok embertani voná
sai (The Physical Antropology of the Samoyeds) 8—9.1. 4. A szamojédok 
életmódja (Samoyed Customs) 10—27.1. J. A szamojéd társadalom (Samoyed 
Society) 28—31.1. 6. A szamojéd vallás (Samoyed Religion) 32—36.1. 7. A sza
mojéd népköltészet (Folklóré) 37—41.1. & A szamojédok története (The Histo-
tory of the Samoyeds) 42—52.1. 9. A szamojédok érintkezése idegen népekkel 
(Samoyed Contacts with Foreign Peoples) 53—56.1. 70. A szamojéd nyelvek 
jellemző vonásai (The Characteristics of the Samoyed Languages) 57—81. 1. 
77. A szamojéd nyelvek kutatása (Research of the Samoyed Languages) 82—88. 
1. 72. Könyvészet (Bibliography) 89—113.1. 

A z első öt, valamint a nyolcadik fejezet lényegében szószerint olvasható a 
magyarul megjelent tanulmányok megfelelő helyein. A többi fejezetben azon
ban sok az értékes és érdekes új anyag. A vallásról szóló rész a szamojéd népek 
sámánhitének alapvetően egyező és a későbbi fejlődés során kialakult külön
böző vonásait vázolja. „v4/b/&/&" című fejezet a szamojéd népköltészetről ad 
megkapó képet. A főbb műfajok a következők: az epikus dal (a hősmonda 
és a meseszerű panaszdal), ivódal, lírai dal, mese, kozmogónikus, mitologikus 
monda, sámándal, találós kérdés. Legnagyobb művészi értéke az epikus dalnak 
van, amelynek az eszmei és művészi mondanivalója „ünnepélyes komolyság
gal tölti el a hallgatóságot". A szamojédoknak idegen népekkel való kapcsola
tát a jövevényszavak tanulsága alapján világítja meg a szerző. HAJDÚ — a szűk 
terjedelem ellenére is — áttekinthető képet tud adni a szamojéd nyelvek saját
ságairól. A nyenyec (jurák) és a szelkup (osztják szamojéd) leírása mellett rövi
den bemutatja az enyec (jenyiszeji szamojéd) és a nganaszan (tavgi) nyelvet is. 
A z egyes nyelvjárások közti hangtani és szókincsbeli különbségeket példák 
illusztrálják. A szamojéd nyelvek közül a nyenyec és a szelkup jutott el az 
írásbeliség fokára. A 77. fejezet a közel negyedfélszázados szamojéd nyelvé
szeti és néprajzi kutatás történetét ismerteti. A bibliográfia a szamojédokról 
szóló nyelvészeti és néprajzi munkák, valamint az önállóan megjelent nyenyec 
és szelkup nyelvű kiadványok jegyzékét tartalmazza. 

Térkép és képek nincsenek a könyvben. A csatolt sajtóhibajegyzékből 
több sajtóhiba helyreigazítása kimaradt. így pl. a 30. lapon (alulról a nyolcadik 
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