
KIVINIEMI, EERO: Suomen partisiippinimistöä. Ensimmäisen partisiipin sisältävät 
henkilön- ja paikannimet 

SKST 295. Helsinki 1971. 307 1. 

Finnországban már jó ideje folyik szervezett névgyűjtés. A Helsinki Egye
tem névarchívumában (Nimiarkisto) 1968 végéig közel másfél millió szócédula 
gyűlt össze az egyetemi hallgatók és önkéntes gyűjtők munkája nyomán. Ez 
a becslések szerint 2/3 része az egész finn névanyagnak, amelynek alapján je
lentős mértékben fellendültek a névtani kutatások. Az eddigi kutatások során 
több olyan monográfia látott napvilágot, amely az egyes vidékek személy- és 
helynévanyagával foglalkozik, s a névadás okainak magyarázatát adja. A nevek 
tipológiai rendszerével azonban eddig nem sokat foglalkoztak. E hiányt pótolja 
EERO KIVINIEMI könyve. 

A finn névanyagban feltűnően sok olyan név található, amely alaktani 
szempontból participium, így ez a típus szinte önként kínálkozott tipológiai 
névtani munka témájául. A szerző a bevezetésben (Johdanto 9—22J foglaltak 
szerint leszűkíti vizsgálatát a -vaj-vä végű I. participiumot tartalmazó nevekre. 
Foglalkozik röviden a többi participiummal és participium jelentésű képzővel 
is, de ezeket helyszűke miatt nem veszi be a vizsgált anyagba. A névarchívum
ban fellelhető neveken kívül feldolgozza az ország különböző pontjain fekvő 
ötven községnek az oklevéladatait is. Statisztikai táblázatot közöl a participiu
mot tartalmazó nevek előfordulásáról: 367 névcsalád, ezen belül 1823 primer-, 
3075 szekundernév van a vizsgált anyagban. A passzív I. participiumot tar
talmazó nevek aránya mindössze 16%, s feltűnő, hogy személynév alig-alig 
van e típusban (3 %). A participiumos helynevek gyakorisága abból ered, hogy 
Finnországban sok víz van, s a víz hangjának leírására igen alkalmas a hang
utánzó igék I. participiuma. A szerző párhuzamokat említ a germán és a szláv 
névadásból, a finn névadásnak ezt a formáját azonban speciálisan balti finnek 
tartja, minthogy pl. a finnországi svéd helynevek között nem ismeretes ez a 
típus. 

A mű első fő részében a szerző az anyag különböző szempontú csoportosí
tásával, valamint a nevek elterjedésének és korának vizsgálatával igyekszik 
megvilágítani a névadás folyamatát. A típus jelentéstartalmát vizsgálva (Tyypin 
ekspressiivikantaisuudesta 23—33J megállapítja, hogy az anyagnak több mint 
a fele hangutánzó vagy hangfestő alapjelentésű we-képzős ige aktív partici
piuma. Ez az igetípus — (C)VC+ise igen alkalmas a variálásra, pl. tarise-, 
tärise-, torise-, törise-, turise-, tyrise-, tirise-; majdnem minden magánhangzó 
megszólal a széles hangskálán. A szerző szemléletes táblázatba foglalja a kom
binációs lehetőségeket és frekvenciájukat, s foglalkozik a hangszimbolika fel
lelhető szabályszerűségeivel, valamint az we-képző szinonim képzőinek jelen
tőségével a névadásban. 
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KIVINIEMI ezután a névadás alapelveit tárgyalja általában és a participiu-
mos nevekkel kapcsolatban (Nimeämisperusteet 34—42 J. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy a tipológiai kutatás során lehetővé válik a kétes eseteknek a feltárása 
akkor is, amikor pl. az alapige ismert, de a névadás motívuma nem derül ki 
belőle. — A vizsgált helynévanyag nagy része vagy a víz, vizenyős talaj; föld, 
leváló kövek, rögök hangján (primernevek 56%-a) vagy mozgásán (20%) 
alapszik, s a névadás okainak csak egynegyed részét teszik ki az egyéb motívu
mok (pl. szag, fekvés, esemény stb.). A névadás alapelvei között a víz hangja 
dominál: 44%! A fenti motívumokból természetesen nem lehet következtetni 
a névtípus korára vagy prioritására — jegyzi meg helyesen a szerző. A név
anyagban található személynevek természetszerűleg emberi tulajdonságot je
lölnek. A passzív I. participiumot tartalmazó nevek nem deszkriptívek, ezeknél 
a névadás a hely jellegéből és helyzetéből következik a közlekedés szempont
ját szem előtt tartva. Személynevek nincsenek köztük. 

A szerző egy alaktani kérdést is tisztáz, nevezetesen a -jal-jä nomen agen-
tis képző participium-funkcióját (Deverbaaliset ja, jä-johdokset akt. 1. parti-
siipin funktiossa 43—47). A névanyagban ez a típus kétségtelenül ősi réteget 
képvisel. Az oklevelekben a még -jaj-jä elemű nevek egy része ma már -va/-vä 
végű participiumot tartalmaz. 

Itt tér rá a szerző a participiumos névanyagban végbement strukturális és 
hangtani változásokra (Partisiippinimistössä tapahtuneista muustoksistaA%—51). 
Strukturális szempontból három típus különíthető el: A) szóösszetétel, amely
ben a participium kongruáló tulaj donságjelző, B) szóösszetétel, amelyben a 
participium birtokosjelző, C) participium önmagában vagy utótagként. A szer
ző foglalkozik a típusok keletkezésével, a határesetekkel, táblázatba rögzíti a 
típusok névcsaládokon belüli megoszlását. Kissé szűkszavúan írja le a típusok 
egymásba való átcsapásának eseteit. — A hangtani változások azért érdekesek, 
mert nem követik az általános nyelvjárási hangváltozási tendenciákat, mint pl. 
a hangkivetés és a labializáció jelensége. Az I. participiumot egyszerűen más 
igenéwel is pótolhatják. 

A mű legterjedelmesebb s egyben fő fejezete a participiumos nevek elter
jedésével és korával foglalkozik (Nimien levikkija ikä 58—130J. Az oklevelek 
tanúsága szerint már a XV. században általános ez a névtípus, de az oklevél
adatok gyér volta miatt főleg a jelenlegi elterjedésből lehet történeti következ
tetéseket levonni. A szerző a legterjedelmesebb névcsaládokat térképre vetíti, 
s így próbálja meg kikövetkeztetni az azonos típusú nevek kiindulópontját s 
tovaterjedésének irányát, figyelembe véve a régészeti, településtörténeti és 
történelmi szempontokat. A szerző a következő névcsaládokkal foglalkozik 
részletesen: Toriseva, Tyrisevä, Koliseva, Kohiseva, Haiseva, Vuotava, Helisevä, 
Koriseva, Läpikäytävä, valamint a többi -käytävä-utotagu nevek. 

Emeljünk ki egy névcsaládot a sok közül, s vizsgáljuk meg, milyen mód
szerrel tárgyalja a szerző! A Tbráera-neveket először a térképre vetíti. Ebből 
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kiderül, hogy — néhány szórványos eset kivételével — e névtípus előfordulása 
kis gócra (Satakunta tartományra) szorítkozik. A szerző szemügyre veszi a 
földrajzi környezetet, s megállapítja, hogy a nevek többsége víznév. Tekintve, 
hogy az alapige (torise-) az egész finn nyelvterületen ismeretes különféle je
lentésben, a földrajzi név csak ott jöhetett létre, ahol az igének megvolt a víz 
csobogó, csörgedező hangját utánzó jelentése. Ilyen jelentése nyilván csak az 
említett területen lehetett, így ezek a nevek egyetlen népcsoport névadási divat
hullámának eredményeképpen jöhettek létre. — Az oklevelek legkorábbi adatai 
ugyancsak az említett területre korlátozzák a névcsoport használatát. A tele
püléstörténetből kiderül, hogy ezen a területen vannak Finnország legősibb 
(i.u. 400) kő- és vaskorszaki leletei. A név korát és elterjedését a szerző e kul
túrával hozza kapcsolatba. Azt a tényt, hogy a névcsalád viszonylag kis terü
letre korlátozódik, azzal magyarázza, hogy néwariánssal van dolgunk, amely 
egy másik kiterjedt névcsalád párhuzamaként élt egy darabig, majd egyik nép
csoportnál önállósult. 

Hasonló módszert követve a 7jráevó'-neveket ugyancsak nyugati népes
séghez köti, nevezetesen a hämei törzshöz, amelynek nyugat—kelet irányú 
expanziója ezt az ősi névtípust is egyre keletebbre sodorta. A Koliseva-úpus 
ugyancsak a hämeiek expanziója révén terjedt el nyugatról keletre, míg a 
Törisevä-neveket a karjalai törzs közvetítette keletről nyugat felé a XVI. szá
zaddal bezárólag. A két utóbbi névcsalád közé éles határ húzható, bizonyítékul 
a két finn törzs expanziójára és a történelmi határokra. A Koliseva-úpus a sa-
vóiak szétvándorlása révén terjedt el egy bizonyos területen. A névadás divatját 
a szerző helyesen azzal igazolja, hogy bár az alapige az egész finn nyelvterüle
ten ismert, a belőle képzett participiumos név csak egy bizonyos területen ter
jedt el. A szerző mindig nagy figyelmet fordít a néwariánsokra. Kis területen 
sok azonos név félreértésekre adhat alkalmat. Emiatt jöttek létre a névválto
zatok, amelyek a hangutánzó név alaptónusát megőrizték, de az igék nagy vari
álhatósága következtében lehetővé vált a pontos megkülönböztetés, pl. Toriseva 
— Tyrisevä, Koriseva — Kuriseva — Puriseva stb. 

A szórványosan előforduló nevek vagy a távolra vetődött telepeseknek 
vagy spontán névadás eredményének tulajdoníthatók. 

A fenti névcsaládokba nagyrészt víznevek vagy ezeken alapuló másodla
gos földrajzi nevek tartoznak, de tanulságos a legelterjedtebb kultúrnévtípus-
nak, a Läpikäytäväx\ek és a -^öytó'vö-utótagú helyneveknek a vizsgálata is. 
A névtípus ősi voltát előfordulási helye is jelzi: Häme és Satakunta tartomá
nyokban, tehát a régi vaskori településeken fordul elő. Köznévként mindenütt 
ismeretes, jelentése 'átjáró'. A földrajzi név szántót, kaszálót, erdőt jelöl. Kü
lönösen divatos volt a középkorban, amikor a földbirtokokon való átjárás jogát 
törvénybe iktatták. E törvény érvényének elhomályosulásával az e típusú nevek 
háttérbe szorultak, s jelenleg már eltűnőfélben vannak. 

A szerző a leggyakoribb névcsaládok keletkezésének és elterjedésének 
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vizsgálata után összefoglaló áttekintést ad a participiumos tagú nevekről 
(114.1.). E névtípus mindenütt ismert, legsűrűbben az ősi területeken fordul elő 
(Satakunta, Häme, Karjala), s aszerint ritkul, ahogy az őstelepesek kezdtek 
Finnország belseje felé szétvándorolni. A névadásforma a hämeiek és a karja-
laiak között lehetett a legdivatosabb, akik i.u. 400—800 között a a korai vas
kori kultúrát képviselték. A nevek korukat tekintve természetesen több rétegre 
oszlanak. Megfigyelhető a nyugati és a keleti típusoknak a különböző idejű 
divatja (Tyrisevä — Koliseva; Törisevä — Kohiseva), s elkülöníthetők a jelen
leg keletkező és használt nevek (Humiseva, Jyrisevä, Lähtevä stb.). A szerző 
végül nyelvjárásterületenként foglalja össze a névtípus elterjedésével és korával 
kapcsolatos tudnivalókat. Az a tény, hogy a névtípus nincs meg Délnyugat-
Finnországban, azt bizonyítja, hogy az e területen élő lakosság nem volt azo
nos törzsileg a többi területen élő őstelepesekkel. A szerző röviden megvizs
gálja a névtípus előfordulását a lappban és a többi balti finn nyelvben. E nyel
vekben a névtípus közel sem olyan általános, mint a finnben, amiből a szerző 
azt a következtetést vonja le, hogy a névtípus a hämeiek és karjalaiak körében 
csak a Finnországba való betelepülés után vált általánossá, noha az -/se-képzős 
igék balti finn eredete miatt a gyökerek talán még a közfinn korba nyúlnak 
vissza. 

A szerző végül a nevek keletkezésének módjával foglalkozik (Nimien 
syntytavoista 131 — 135), s megállapítja, hogy a nevek egy része spontán név
adással született. A part. tagú primerneveknek legalább 1/3 része — esetleg 
fele — meglevő, hasonló tövű nevek analógiájára keletkezett. A nevek to
vábbi része a meglevő nevek var iái ódás a útján állt elő (Koriseva — Kurise-
va — Puriseva). Kis csoportot alkotnak az ún. kon t rasz tnevek (Lähte-
väoja — Tulevaoja). Az egyes nevek besorolása a fenti névtípusok valamelyiké
be nem mindig egyértelmű. 

A mű második fő részét az adattár (Aineisto-osa 135—298) alkotja, ahol 
a névcsaládok abc-rendben vannak felsorolva. A névcsaládokon belül a neve
ket a 137. oldalon levő nyelvjárási térkép szerinti sorrendben közli a szerző. 
A szócikkek felépítése: lelőhely, művelési jelleg, oklevéladatok, magyarázatok. 
Az inkeri, a svédországi finn és a balti finn adatok a szócikkek végén talál
hatók. A nagyobb névcsaládok előfordulási helyét térképek mutatják. 

A könyv végén a források és rövidítések jegyzéke áll (299—307). 
Finnország helynévanyaga igen sajátos réteget képvisel európai viszony

latban: a nevek viszonylag újkeletűek, a legkorábbiak az i.u. V—IX. századból 
valók, abból az időből, amikor a finn törzsek betelepültek a mai Finnország 
területére. A finn helynevek érdekesek például az általános névtani kutatások 
szempontjából is, hiszen segítségükkel közelebb juthatunk a spontán névadási 
folyamathoz, s megmagyarázhatjuk a nevek szerkezeti és hangtani változásait 
és vándorlását. 
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EERO KIVINIEMI munkája tipológiai rendszerezése miatt úttörő jellegű a 
finn névkutatásban. A finn neveknek egy igen jellemző típusát, a participiu-
mot tartalmazó neveket vizsgálja meg igen sokoldalúan; a legmesszebbme
nőkig figyelembe veszi a földrajzi környezetet, az oklevelek adatait, valamint 
a településtörténeti szempontokat, s kutatási eredményeivel igyekszik alátá
masztani a régészeti és településtörténeti kutatásokat. A participiumot tar
talmazó helynevek igazolják e tudományágak eddigi eredményeit. A kötet álta
lános fejtegetése, a névanyag jelentéstartalmának és a névadás folyamatának 
vizsgálata mintaszerű az anyag különböző szempontú csoportosítása, valamint 
a nevek korának és elterjedésének felvázolása útján. Nem kevésbé jelentős a 
széles adattár, amelynek alapján olyan alapos és mély névtipológiai mű szü
lethetett, mint EERO KIVINIEMI doktori értekezése. 

KERESZTES LÁSZLÓ 

Heves megye földrajzi nevei, I. Az egri járás 

(Végh József irányításával pedagógusok, középiskolai tanulók, más ön
kéntes munkatársak segítségével gyűjtötte és közzétette Pelle Béláné. Szerk. 
Papp László és Végh József. MNyTK. 125. sz. 2811.) 

Ismét egy kitűnő kötettel gyarapodott hazánk jelenlegi földrajzi neveinek 
gyűjteménye. Az úttörő Zala megyei kötet és Szabolcs megye baktalórántházi 
járás névanyaga után az Egri járásnak (Eger városának kivételével), Heves 
megye községeinek majdnem a feléből rendelkezünk viszonylag teljes, korsze
rűen gyűjtött szinkrón anyaggal. 

A kötethez Hegyi János, az Egri járási Tanács VB elnöke írt előszót (5—6), 
Végh József pedig bevezetést (7—10). Megtudjuk belőle, hogy a gyűjtők fel
dolgozták Pesty Frigyes immár több mint egy évszázados gyűjtését is. Az ott 
közölt anyag 70—80%-a ismeretes ma is. Szó van még helyesírási ill. átírási 
kérdésekről. A nyelvjárási sajátságok közül jelölik az e-t, az á és ä hangokat, 
az /y-t, a palatilizációt, de nem jelölik a kettőshangzókat, hangszíneket, sőt, 
sajnos, az e-t sem, pedig éppen Heves megye egy részén (pl. Balaton, Tarnale-
lesz) a nyelvatlaszgyűjtés alkalmával tapasztaltuk még e pusztuló fonéma meg
létét. 

Ezután következik az útbaigazítás az adattár használatához (11 — 14) az 
Egri járás térképével. 

A névanyag felöleli a járás 48 községét (15—182). Minden község térképe 
is föllelhető egyforma méretarányban. Természetes, hogy a községek határa 
nagyon változatos nagyságú a 13,5 ezer kat. holdtól (Felsőtárkány) egészen a 
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