
Könyv a finn helynevekről 

EERO KiviNiEMi: Perustietoa paikannimistá 
(Alapismeretek a helynévről) Suomi 148. Helsinki, 1990. 243 1. 

"Nem könnyű könyvet írni a helynévrendszerről egy év alatt, 
ha alapjául kb. 1 millió helynév szolgál" — ezzel a szubjektív, 
feladatvállalalásának nehézségeire utaló megállapítással kezdődik 
E. Kivinieminek a finn helynevekről írott újabb munkája. Megfele
lő előzmények, alapok nélkül egy ilyen vállalkozás terméketlen is 
maradt volna, a szintézis kellő feltételei azonban mind a finnor
szági névkutatásban, mind a szerző egyéni tudományos pályáján 
adva voltak. A csaknem évszázada nagy gonddal gyűjtött finn név
archívum 2 milliós helynévanyaga kínálja magát a feldolgozásra. 
Kiviniemi munkásságának középpontjában bő két évtizede az a kér
dés áll, hogy milyen alapelvek szerint, miféle vizsgálati módsze
rekkel lehet megközelíteni ezt a hatalmas lexikális anyagot. 

E. Kiviniemi munkássága a 70-es években megújította az addig 
főleg etimológiai irányultságú, területi helynévmonográfiákat 
létrehozó finn helynévkutatást. A skandináv (főleg svéd és dán) 
és a finnországi helynévkutatók tudományos együttműködése nyomán 
új névtani iskola bontakozott ki, amely a névrendszerek kérdésé
nek középpontba állításával az európai névtani kutatásoknak is 
meghatározójává vált. A névkutatás komplexitását nem úgy értel
mezték, hogy sokféle tudományág (néprajz, történettudomány, föld
rajz stb.) szempontjait érvényesítették a névelemzésben, hanem 
egy következetes nyelvi analízis kereteinek megteremtésével töre
kedtek a helynevekről való ismereteink elmélyítésére. Az elemzési 
modell kialakításának igénye legközvetlenebbül Kiviniemi: Paikan-
nimien rakennetyypeistá (Suomi 118:2. Forssa, 1975) c. munkájában 
tükröződik, de ezt az elméleti alapvetést szolgálja a kétnyelvű 
terminológiai szótár is (Nimistöntutkimuksen terminológia. Termi-
nologin inom namnforskningen. Toimittaneet E. Kiviniemi, R.L. 
Pitkánen ja K. Zilliacus. Castrenianumin toimitteita 8. Helsinki, 
1974). Szerzőnk tanulmányok sorában elemezte a nevek szerkezeté
nek, rendszerszerű változásainak egyes kérdéseit. 

Nagyszámú helynév feldolgozásával két munkájában is szembe
sült Kiviniemi. Doktori disszertációjában (Suomi partisiippini-
mistöa. Forssa, 1971) egy alaktani kategóriának, a participium-
nak a helynevekben való előfordulását vizsgálta. Ehhez — névvég
mutató regiszter híján — végig kellett pörgetnie a névarchívum 
csaknem 2 millió céduláját. Bizonyára nem véletlen, hogy többször 
nem is vállalkozott ilyen — lélekemelőnek egyáltalán nem mondha-

157 



tó — feladatra: második anyagfeldolgozó munkájának tárgyául 
(Váárát vedet. Vaasa, 1977) egy könnyebben kiemelhető névcsopor
tot (az alakjukról elnevezett vizekét) választotta ki. 

E kutatási folyamat vezérgondolata Kiviniemi számára az 
volt, hogy az egyes helyneveket vagy helynévtlpusokat sokféle mó
don, különböző nézőpontokból meg lehet ugyan világítani, de va
lamely terület egész helynévkincse bemutatásának előfeltétele egy 
egységes, homogén elemzési modell megalkotása (vö. az ismer
tetett mű 119. lapján mondottakkal). Az elemzés alapelveivel, fő 
kategóriáival az első fejezetben (Millaista perustietoa? 11-26. 
1.) ismertet meg bennünket a szerző. Fontosnak tartja az olyan 
egyértelműnek látszó gondolatok megfogalmazását is, mint például 
az, hogy a név nem a helynek, hanem a nyelvnek a része (11), mert 
tudja, hogy ennek figyelmen kívül hagyása milyen szemléleti zava
rokat okozott s okoz ma is a helynevek interpretálásában. A nevek 
nem véletlenszerűen jönnek létre, hanem az egyedítő funkciójuk 
szempontjából, mindig célszerűen motivált jelenségekként. A nyel
vész feladata az, hogy megragadja ennek a motivációnak a szeman
tikai hátterét, és bemutassa nyelvi megvalósulásait. Az elemzés 
során el kell különíteni a névbe tartozó szavak felismerhetőségét 
(szószemantikai vagy lexikális szint) és a nevek szemléleti hát
terének átlátszóságát (mondatszemantikai szint). A magyar szaki
rodalomban alig fordítottak figyelmet a lexikálisan és szemanti
kailag eltérően, többféleképpen elemezhető nevekre, pedig ezek 
érdekes megfeleltetéseket mutatnak. A Kettuktvt pl. szószemanti-
kailag egyértelmű: 'róka-kő', mondatszemantikailag viszont kife
jezheti azt, hogy 'egy kő, amely alatt rókafészek van', de je
lentheti azt is, hogy 'egy kő, ahol lelőttek egy rókát'. A koráb
bi névkutatók elősorban az etimológiai átlátszóságukat elvesztl-
tett helynevekre fordítottak megkülönböztetett figyelmet, Kivi
niemi ezzel szemben a névkincs nagy részét adó áttetsző nevekre 
alapozta vizsgálatait. A szerző olymódon kíván a finn helynév
kincs egészének tipológiai vonásairól képet alkotni, hogy figyel
mét a nevek lexikális anyagának, illetve a mögötte húzódó jelen
tésviszonyok kifejezte valóságalapnak a bemutatására összponto
sítja. 

Könyve IV. fejezetében (Paikannimet ja paikkojen nimitykset, 
86-105. 1.) dióhéjban bemutatja azt az elemzési modellt, amely 
vizsgálatai alapjául szolgál. Ebben központi helyet foglal el a 
nevek szerkezeti elemzése. A névrész a hely fajtájának, jellemző 
vonásának megjelölésére vagy a hely megnevezésére szolgáló név
szerkezeti egység. Eszerint a nevek egy- és kétrészesek lehetnek, 
a névrendszer magvát a kétrészes nevek adják. A különböző szerke-
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zeti változások (ellipszis, kiegészülés stb.) az eltérő felépíté
sű névcsoportok közötti mozgásként értelmezhetők. A nagyszámú név 
feldolgozása lehetőséget adott a szerzőnek az alkalmazott kate
góriák, osztályok finomítására, bővítésére, átrendezésére, ponto
sabb értelmezésére is. Ennek kapcsán merült föl például a névrész 
fogalom egyrészes nevekre alkalmazhatóságának kérdése vagy a 
földrajzi közszók tulajdonnevesülésének (Harju szó szerint: 
'domb', Saart 'sziget') problematikája. 

Az a helynévfelfogás, illetőleg elemzési eljárás, amely e 
műben a kutatás alapjául szolgál, az 1970-es évek végén kiforrot
tan van jelen Kiviniemi fent említett korábbi munkáiban is. A 
modell nagyobb számú helynéven való tesztelését a szerző már 
akkor elvégezte , az 5-6000 név elemzése, kódolása, számítógépes 
adatrögzítése azonban olyan hosszadalmas, viszonylag lassú eljá
rásnak bizonyult, hogy az nem ígérte egyhamar a finn névkincs 
egészére érvényes következtetések levonását. 

A technikai feltételek gyors fejlődése azonban hamarosan 
erre is lehetőséget adott. A szerző maga említi: könyvének meg
születéséhez nagymértékben hozzájárult az a külsődlegesnek tűnő 
tényező, hogy időközben hozzájutott az első saját számítógéphez 
(amit — a nevekkel foglalkozó szakember nem bújhat ki a bőréből 
— hangjáról azonnal el is nevezett Pipi-gépnek). A számítógépnek 
a munkába való bekapcsolása azonban önmagában nem oldotta volna 
meg a nagy mennyiségű név feldolgozásával járó problémákat, hi
szen a több, mint 2 millió névcédula gépre vitele még ilyen kö
rülmények között is hallatlanul sok időt venne igénybe. Kiviniemi 
ezért egyszerű, de roppant célravezető módszert választott. Cen
timéterrel lemérte a névarchívum azonos nevet tartalmazó cédulái
nak sorozatát, s kiválasztotta a gyűjteményből az 1000 leggyako
ribb helynevet, továbbá a 900 legtöbbször előforduló bővítmény-
résszel kezdődő nevet. Nehezebb dolga volt a földrajzi köznevek 
vizsgálatával, mivel a Finn Névtani Archívumban a településen
kénti és az összesített betűrendes mutatón kívül nincsen más (pl. 
a tergo) regiszter: ezek elemzését főleg a gyűjtések során össze
állított köznévi elemeket tartalmazó cédulákról végezhette el. Az 
archívum anyagán kívül, amely nagyjából egyenletesen reprezentál
ja a finn nyelvvterületet, mintegy kontrollanyagként felhasználta 
az 1920-as évekből való Suomenmaa c. sorozat helynévmutatóját is, 
amely makrotoponímákat, főleg település- és vízneveket tartalmaz. 
Ellenőrzésül szolgált az a 10.000 név is, amely csaknem két tucat 
település helyneveinek feldolgozásával jobbára egy névtani szemi
nárium gárdája állított össze. Ily módon a szerző számítógépes a-
datbázis formájában mintegy 1 millió helynévre támaszkodhatott. 
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Kiviniemi vizsgálata alapvetően szinkrón jellegű, a feldol
gozott névanyag azonban — a gyűjtések idejét és az adatközlők 
korát is figyelembe véve — egész századunkat jellemzi. Ez a név
kincs természetesen régebbi rétegeket is őriz, bár jórészt a 
18-19. században alakult ki. Ennek a folyamatnak a lényegi mozga
tórugóit elemzi a szerző egy rövidebb fejezetben (Paikannimien 
kokonaismáárá ja kulttuurikonteksti, 27-43. 1.) Rámutat arra, 
hogy a helynevek kialakulása a népsűrűségtől, a megtelepülés ide
jétől és a földhasználat intenzitásától függ elsősorban. Az 1750-
es években Finnországban a mai népesség alig egytizede (422.000 
fő) élt, s a vizsgált időszak első 50 évében a művelés alávett 
földterület megkétszereződött. Ez a fejlődés azonban területileg 
igen egyenetlenül ment végbe, amit pontosan tükröz a mai finn 
helynévsűrűség is, hiszen a 6-9 név/km átlagérték igen nagy 
szóródást takar: van olyan hely, ahol ez a mutató 24 név/km , de 
van olyan is, ahol csupán 1.5. Számunkra különleges az olyan rit
kán lakott, nemrég benépesült területek névanyaga, mint amilyen 
például Sodankyláé: a névadó ember itt szinte más léptékben gon
dolkodik, speciális névfajtákat használ — ezek tanulmányozásával 
mintegy a névadás ősi állapotába nyerünk betekintést. 

A könyv harmadik fejezete a helyfajták és ezek nyelvi 
kifejezésének a vizsgálatával foglalkozik (Paikan laji ja sen 
kielellinen koodaus, 44-85. 1.). A helyeket jelölő, osztályozó 
szerepű szavak, a földrajzi köznevek minden nyelvben a szókincs 
központi részéhez tartoznak, mivel a mindennapi lakókörnyezetről 
beszélve ezeket feltétlenül használnunk kell. E szókincs összeté
tele a természeti környezetnek megfelelően változik, ezért taxo-
nomikus leírása meglehetősen viszonylagos. Egy ilyen osztályozás 
valójában a tulajdonnévvel megjelölt helyek kategorizálását je
lenti, mégsem tekinthető pusztán a földrajztudomány illetékes
ségébe tartozónak, mivel nyelvi kritériumokkal is kapcsolatban 
áll: a legtöbb helynévben szerepel valamiféle földrajzi köznév. A 
finn névkutatásban hagyományosan alkalmazott kategóriák (termé
szeti név: víznevek és földnevek, kultúrnév: településnevek és a 
földműveléssel kapcsolatos nevek) a helynévkincs arányos áttekin
tését teszik ugyan lehetővé, de ha a névanyag egészéről árnyal
tabb képet akarunk festeni, akkor részletesebb felosztásra van 
szükségünk: ebben a fő és alosztályok száma a negyvenet is megha
ladja. 

Kiviniemi szól azokról a nehézségekről is, amelyek a föld
rajzi köznevek listájának összeállításában jelentkeznek: a terü
leti differenciáltság és a nagyfokú változékonyság figyelembe vé
tele mellett a fogalmi elhatárolás (épületeket, műtárgyakat je
lölő szavak) és a nyelvi kritériumok (összetételek, képzések) 
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pontos körülhatárolása jelent megoldandó feladatot a nyelvész 
számára. A helyjelölő szavak aránya megmutatja, hogyan oszlik meg 
a szókincs az egyes helyfajták között. Az egyenetlenség feltűnő: 
a finnben használatos mintegy 1000 földrajzi köznév háromnegyed 
része három nagy kategória — földfelszíni alakulat, talaj és nö
vényzet, vizek nevei — között oszlik meg. Kisebb-nagyobb dombra, 
hegyre, sziklára kb. 170, völgyre, mélyedésre több, mint 150 köz
szó vonatkozhat, de a mocsarat jelölő szavak száma is kb. 125. 

A leggyakoribb közszói névalaprészek tüzetesebb vizsgálatá
nak önálló fejezetet szentel a szerző (Yleisimmát appellatiiviset 
perusosat, 106-118. 1.). A hely fajtáját kifejező névrészek, ill. 
nevek elemzését a korábbiakban mellőzték, mivel a névben betöl
tött funkciójuk általában egyértelmű. Az ezer földrajzi termi
nusból a tapasztalatok szerint egy-egy járás területén kb. 250 
fordul elő, egy-egy falu helynévkincsében pedig a százat sem éri 
el a számuk: a helynévkincs alaprétege azonban mindenütt ezekre 
épül. A vizsgálatok szerint a finn helynevekben az alábbi föld
rajzi köznevek fordulnak elő leggyakrabban: pelto 'mező, szántó', 
maki 'domb', suo 'mocsár', niitty 'rét', saari 'sziget', niemi 
'félsziget', Zahtf 'öböl'. A lista azt mutatja, hogy a leggyako
ribb alaprészek igen általános jelentésűek, pedig tulajdonképpen 
azt is gondolhatnánk, hogy az egyeditő szerepű tulajdonnevek al
kotásában jobban felhasználhatók a speciálisabb jelentésű föld
rajzi terminusok. A nagyon gyakori szavak önállóan viszont rit
kábban válnak helynévvé, a leggyakoribb ilyen nevek (Korpi 'láp
erdő', Nteml 'félsziget', Harju 'domb' stb.) közszói megfelelői 
általában jóval hátrább, de még az első 2-3 tucat szó között he
lyezkednek el a gyakorisági listán. A nyelvföldrajzi megosztott
ság is csökkentheti az egyes szavak gyakoriságát: a 112. lapon 
található térkép a Klvíoja és a Kivipuro nevek alapján jól mutat
ja, hogy az általánosabb oja 'árok, ér' mellett Kelet-Finnor
szágban és Karjaiában a puro 'ua.' használatos. 

Az alaprészekénél jóval összetetebb, színesebb képet mutat a 
bővitményrészek kategóriája, így elemzésük is differenciáltabb 
megközelítést követel meg. Érthető, hogy az ezzel foglalkozó fe
jezet (Yleisimmát mááritáosat, 119-162. 1.) a könyv egyik legter
jedelmesebb része. A névrendszer magvát jelentő összetett helyne
vek bővítményrészeként leggyakrabban egy másik helynév áll. Átla
gosan minden harmadik névben találkozunk a jelenséggel: sűrűn la
kott helyeken csak minden negyedik-ötödik név tartozik ide, az 
embertől kevésbé átalakított területeken viszont akár a névkincs 
40 %-a is. A helyek legtermészetesebb jellegzetessége, elhelyez
kedésük jelölhető meg ily módon, s a névtlpus a névbokor, névlán-
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cok kialakulása révén a rendszer belső összefügggéseit, egységét 
is erősíti. Az egyrészes nevek között is vannak olyanok, amelyek
ben más helynevek találhatók, ilyenek a tulajdonnév! metaforák 
(Siperia, /Itiantti: mezőnevek) és a helyneveken alapuló metonimi
kus nevek (Saarijarvi 'sziget-tó', háznévként). 

A helynév! eredetű bővítményrészek gyakoriságánál is megle
pőbb talán, hogy a közszói előtagú helynevek felének a bővítmény-
része — az alaprész-funkcióban általános — földrajzi köznév. 
Úgy tudjuk, hogy Finnország a tavak és az erdők országa: ezen a 
listán azonban a Jarvi- csak a 13., a Metsá- a 17.; a leggya
koribbak pedig a Kivi- 'kő', Kanta- 'part', Maki- 'domb', Suo-
'mocsár', Joki- 'folyó'. Bővítményként gyakran fordulnak elő nö
vénynevek, ezek elsősorban a természetben megtalálható növények 
elnevezései, a kultúrnövények nevei ennek csak egytizedét teszik 
ki. Érdekes eredményt kapunk, ha a leggyakoribb finnországi fa-
fajták előfordulását összevetjük a fanevek helynévbeli szereplé
sével. Finnország Európa legerdősebb országa, erdeinek 55 %-a er
dei fenyő (mánty) , 30 %-a lucfenyő (kuusi), 14 %-a nyír (koivu). 
A névlistát szintén a Mánty- vezeti, a Koivu- a második, utána 
viszont a Haapa- 'nyár' és a Leppá- 'éger' következik s csak 
ezután a Kuusi-; ráadásul a fák elterjedtség! térképe és a 
névföldrajzi kép sem mutat megfelelést. Ez azt jelzi, hogy a 
helynév! egyedltésre a feltűnő helyen növő fák (nyár, éger) épp
oly alkalmasak, mint a gyakori erdőalkotó növényzet. A helynevek
ben előforduló állatnevek gyakorisága (Kettu- 'róka', Karhu-
'medve', Máyrá- 'borz', Káa'rme- 'kígyó') nem annyira a jellemző 
állatvilágra utal, hanem inkább a népmesék faunájával egyezik 
meg. 

A személyneveknek a helynevekben való előfordulása a finnben 
is gyakori, ha nem is annyira jellegzetes, mint a magyarban. 
Nyelvünk sajátos jellegzetessége, a puszta személynevek helynév! 
használata a finnben nem fordul elő, a fordítottja — puszta 
helynév személynévként (Kfviniemi 'köves félsziget', Koivi^to 
'nyírfaerdő') — ellenben igen gyakori. A helynevekben leginkább 
-la/-lá településnévképzővel ellátott férfi keresztnevek fordul
nak elő, a legrégibb, leggyakoribb nevek (Matti, Heikki, /Intti) a 
legaktívabb helynévalkotó szerepűek. Talán meglepő, hogy a hely
nevek 8-12 %-ában találunk csupán melléknévi jelzőt. Leginkább 
antonim kifejezések állhatnak ebben a funkcióban, az összes mel
léknévi jelzős helynév 40 %-a Suuri- 'nagy' — Pieni- 'kicsi' 
előtagú. A helynevekben az antonimia azonban gyakran a közszóké
tól eltérő módon fejeződik ki: a hosszú-nak (pitká) csak ritkán 
párja a rövid (iyhyt), sokkal inkább a száies (ieveá, iaaja). Az 
egész skandináv helynévrendszerben a fekete (musta) háromszor 

162 



olyan gyakori, mint a /ehár (vatkea), mivel ez utóbbi vonás más 
szóval (híeta, hiekka 'homok', hapea 'ezüst') fejeződik ki. Szám
névi jelzőt a finn helynevekben is ritkán találunk, közülük a há
rom (kolme-, koimi-) feltűnően a leggyakoribb. 

A finn helynevek legáltalánosabb névadó vonása, az elhelyez
kedés kifejezése határozószavakkal is megvalósulhat. Az összes 
név 5-8 %-a tartozik ide, az ata 'al(só)', vla 'fel(ső)' bővítmé-
nyes nevek a leggyakoribb 10 finn helynévfajta közé tartoznak. 
Igei jellegű kifejezést a nevek kb. 1 %-ában találunk csak, de ez 
igen színes csoport, az alaki szerkezet szempontjából sokféle név 
tartozik ide: infinitivusok (Asumaniemi), participiumok (Paía-
nutkangas), mélyszerkezetükben igés összetételek (ffuutoniemi). 

Bár a megnevezések szemléleti-szemantikai háttere, azaz a he
lyek egyedítésének ideái nyelvi univerzáléknak tekinthetők, még
is azt tapasztaljuk, hogy ezek nem egyformán felelnek meg a kü
lönböző fajtájú helyek megnevezésére. A Pitká 'hosszú' előtagú 
nevek például a legelők között a leggyakoribbak közé tartoznak, 
szántónévként elég ritkák, a tavakat is sokkal gyakrabban nevezik 
el így, mint az öblöket, a Pítkámáki 'hosszú-domb', Pitkásaari 
'hosszú-sziget' nevek pedig olyan ritkák, hogy szinte rendszer
idegennek tarthatjuk őket. Mindez jelzi: nyelvi szempontból is 
van létjogosultsága a helynevek objektumfajták szerinti vizsgála
tának. Ezzel foglalkozik a könyv hetedik fejezete (Erilajisten 
paikkojen yleisimmát nimet, 163-205. 1.). 

Finnország természeti jellegéből is adódik, hogy talán a vi
zekkel kapcsolatos nevek a legérdekesebbek számunkra. Az ország
ban ugyanis kb. 188.000 legalább 500 m^ felületű állóvíz van, 
mintegy 180.000 legalább 100 m* területű sziget, továbbá 22.000 
forrás, 5.000 zuhogó, sellő és 34.000 20 hektárnál nagyobb mo
csár. A tónevek változatossága meglehetősen nagy, hiszen a leg
gyakoribb 40 név (ralkeajárví 'fehér-tó' 350, ráhá-, Píkku-, Pi-
eaijárvt 'kis-tó' 300 stb.) csupán 4.000 állóvíz megnevezésére 
elegendő. Ez természetes, hiszen a tóneveket általában szélesebb 
körben ismerik, mint mondjuk az öblök, szigetek neveit. A legna
gyobb, országosan ismert tavak azonban ritkább, gyakran egyedi 
nevet viselnek. A tó és az öböl közti határt természetföldrajzi-
lag nem könnyű meghúzni, neveik között azonban jelentős különbsé
gek mutatkoznak. Az öbölnevek száma kb. háromszorosa a tavakénak, 
köztük a Mustalampf 'fekete-öböl' (600) vezet, de félezer Paska-
fampi 'szar-öböl', kb. 400 Hauküampi 'csuka-öböl' és /Ihvenfampi 
'sügér-öböl' is található Finnországban. A tónevek között alig 
szerepelnek az ember természetátalakító tevékenységével kapcsola
tos kultúrfogalmak, az öblök megnevezésében ezek azonban egyálta-
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Ián nem ritkák. Bizonyos névalkotási módok, névmodeliek a nyelv
terület egyes részein fordulnak elő: a yaZkeajarvi-féle nevek 
Vaíkeiaen formával való helyettesítése, az ún. szuffikszációs 
névalkotás például savói jellegzetesség. 

Az utolsó fejezet a megszokott, gyakori és a különös nevek 
viszonyát elemzi (Tavanomaiset ja erikoiset nimet, 206-226. 1.). 
A sajátos, szokatlan nevek egyediségükben tűnnek föl ilyennek 
csupán, a kialakulásukban szerepet játszó nyelvi folyamatok (me
tafora, metonimia, szójáték) azonban modellértékűek. A jellegze
tes névmodeliek elterjedtsége, funkcionálása több tényezőtől 
függ. A szókincs nyelvjárási eltéréseiből adódó névtani következ
ményekről már a korábbiakban szó volt. A földrajzi környezet is 
befolyásolhatja a névtípusok aktivitását: a tavakat például sajá
tos alakjukról csak olyan helyen szokás elnevezni, ahol nagyon 
sok állóvíz van, s így megnevezésükre nem elegendő a néhány fő 
névtipus. A névmodeliek terjedésében jelentős szerepe van az ana
lógiának, amely a névadás minden szintjén — a névszerkezetben, a 
névadás szemantikai hátterében, a név lexikális felépítésében — 
megnyilvánul. Ez valójában azt is jelenti, hogy az új nevek ke
letkezésében az emberek névismeretének meghatározó szerepe van. 

Könyvének megírásában Eoro Kiviniemi professzort az a törek
vés vezette, hogy a finn helynévkincs egészéről fessen átfogó ké
pet. Egy ilyen áttekintés eleve vázlatos, a felvázolt kép folt
szerű lehet csupán, a részletek kimunkálása kutatások sorával vé
gezhető el. Azt, hogy Kiviniemi elmélete nyitott, problémaérzé
keny, több tényező is mutatja: a szerző sok helyütt maga jelzi 
kételyeit s az elvégzendő feladatokat, gyakran kettős, választha
tó rendszerezést ad, kontrollanyagokat használ stb. A m ű nemzet
közi összevetésben is páratlan szintézise a finnnországi helynév
kutatásoknak, s mint minden ilyen munka, nemcsak összefoglal, le
zár, hanem lehetővé teszi azt is, hogy a tudományos vizsgálódások 
újabb magaslatáról széttekintve észrevegyük azokat a területeket, 
feladatokat, amelyek felderítése, megoldása az eljövendő időszak 
tennivalói közé tartozik. Kivinieminek a finn helynevekről szóló 
könyve ilyen értelemben nemcsak a finn nyelvtudomány kimagasló 
alkotása, hanem irányadó a helynevekkel foglalkozó minden szakem
ber számára is. 

HOFFMANN ISTVÁN 

164 


