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A ?ej/?Öj'fo|yő' utÓtag telepíi|ésnevek a mordvinban

uarrcsÁr Sándor

A mordvinok saját kÖaársasígttkban kisebbségben élnek, a mintegy l 200 000 mord.
vinnak mindÖssze 28,88o/ea él a k áársaság határain belÍil, s ez az Össáakossrignak csak
35,4o/eát tesá ki (Iállukka 1982, 189-190; Suihkonen 1987' 2l8). Ennek ellenére jÓl
megőrizték az eredeti mordvin toponimikai Éteget a Mordvin KÖztársaság ismert etimo-
lÓgiáj helyneveinek jelentékeny része mordvin eredetú.

A mordvin toponimikai rendszer nem mutat egységes képet. EsrreszÍ. az itt kiatakulÓ
mordvin etnosz is vett át elemeket az elöttÍik (Volga.oka népesség' balti, iráni), illetve a
velÍik eryiitt e teriileten élt (volgar t r k) népektól, másrészt pedig igen erös az orosz
llatás: az orosz toponimikai rendszer átalakított4 amaga képére formálta a mordvin f ld.
rajá nweket. Az eredeti mordvin nevek uryanakkor ttibbe-kevésbé viíltozatlan forrruíban
tovább élnek az n. belső, nemhivatalos nevek rendszerében. Mivel a két rendszer leg.
fóttb kíilÖnbsége a névhasnrá|at'filan,azalkalmaásban rq|ik', anz nyelvszociolÓgiai sfton
ragadhatÓ tleg, ezsft az oÍosz dokumentumokban és nyomtatott térképeken szereplö ne.
vekre a hivatalos, a belsó (mordvin) nwekre pedig a nem hivatalos jelzót haszruilom.

A mordvin telepÜIésneveket a legujabb névelméleti monográfia Qlotrrnann 1993)
alapján a k vetkezó kategoriák szerint csoportosítom:

l. KÖmévi eredetú telepiilésnwek
1. l. FÖldÍqiá kÖznérryel keletkezett telepÍilésnwek

l. l. 1. Telepiilésnálvé vát (puszta) fiildrajzi ktiznevek
l. l.2. GramInatikai szerkesztéssel alakult telepiilésnevek

r.2. Elliptikus (bóvítményszerepü) teleptilésnevek
2. Személynévi eledetü telepiilésnevek

Jelen cikkemben a gramrnatikai szerkesztéssel alakult nwek csoportjával (il|etve an.
nak eryik legfontosabb elemwel) foglalkomrn. Ebbe a csoportba olyan kételemü telepii-
lésnevek sorolhatÓk, amelyek utÓtagia valamilyen fÖldÍajzi k znév. A Mordvin K z.
társaságban a legryakrabban elófordulÓ IQ/I:aj'fo|yő' elem mellett avelbA,elb'falu' @l.
Alo ve|ethiv. Nizovlra < alo/ala'unter'; Armej velbthiv. Armejevl<n < Armej személynév;
Konak velbthiv. Podgornoje Kana|covo < Konak személynév; od velbthiv. Novoje
Sindrovo < od,tlj,);E bije, bijo, bujo'nemzetség, tÖrzs, ill. annaik szállásteriilete' @l.
Kullasbijethiv. Kulbsovo < Kulhs személynév; ordaribuje/|tiv' Ardatov < ordat);
htto/kuáa 'tisztás' (1t|. Starije Piéingu i < pióe 'fenyó';) determinánsok fordulnak elő
narysámban. Ezeken kíviil jÓnéhány egyéb, szorviinyosan felbukkanÓ elerÍr is ebbe a ka.
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tegóriába sorolható, p|, efte/anka, jdRkn 'tó' (pl. Imerka < E irie 'nagy'); morgo/morga
'új település' (1i. Novaja Piöemorga < piöe 'fenyő'); nal ,|iget, 

$i. Naöenali < naöko/
naéka ,nedves hely'); pando/panda'domb' (p|. Piöpanda < piöe 'fenyő') stb. Érdekes je.
lenség, hogy a leggyakrabban előforduló determinánsok közül a lbj/l,aj és a kulo,4cuZa ele.
mekkel alkotott nevek a hivatalos névrendszer teljes jogu tagsai, ezzs| szemben a
velb/velb; bije, bijo' bujo detertnnánsok súnte kizárőlag a nem hivatalos nei,ek kölitt
fordulnak elő.

Mielőtt a kÖzuirsasíg lbj/hj elemű településneveinek izsgá|atára rátérek, röviden be.
mutatom a terÍllet folyóneveinek sajátosságait, a mordvin 'folyó' jelentésű szavak vism-
nyát és az ezpk eredetével foglalkozó nézeteket, valamint a köztiirsaságon kívüli lby'Ihj
utótagu nevek elterj edését.

A térség hidronimikájának üzsgtílatakor feltűnik, hogy a finnugor és török víznevek
erősen ktilönb<jznek az oÍosz nevektől. Az előbbi nye|vekben a hidronimiík álta|ában két
tagból állnak, aze|őtag valamilyen Íőnév vagy melléknév, az utótag pedig egy 'folyó,
patak stb.' jelentésű fdldrajzi determináns. Ezzr,| szpmben az orosz víznevek rendszerint
egyt^Etl, az adaptáció miatt nőnemű fönevek, amelyek semmiféle Íiildrajzi köznevet nem
tartalmaznak (Szerebrennf ikov 1 959, 38; 1 964, 23 ; Szuperanszkaja 1 985, 97).

A finnugor nyelvek determin:ínsai közül néhány példa: cser. eqer 'fo|yó' (Muzeryer,
Soleqer); zai. ju,fo|yó, (L,Íelju, Rasju, Uzju, Vidiju), va,fo|yő, (Jusva, Sona, Sakva);ft,
joki ,fo|yó,, (Aurafoki, Kalajoki, Kenijoki); |pK. jok ,fo|yő, (Limtajok, Nalh{ok); vog. ja
,fo|yő, (Nerpja, Sunja, Vorja); osú| jogan ,fo|y,ő, (Ilarjogan, Neíjogan, Tromjogan)
(Szerebrennyikov 1959, 38; 1964, 23; Turkin 1989' l3-l4).Ugyanez a rendszerjel|emzó
a törökségi nyelvekre is: török can 'FluR' (Karaéan), bulak ,fo|yó, (Karbulak), sl,! 

,víz,

(Aksu); azerb éaj ,FhlB, (Selenöaj) @onidze l969, 165_168; Murzajev |9,13, |90_|92).
A mordünban a l'ej/laj mellett egy másik hasonló.jelentésű Ítildrajá közrrév is taliíl-

ható:7ov, jav/jevas, javas ,fo|yó, viz, . Ez az elem ftildrajá nevekben önállóan vagy vala.
milyen utótaggal, ill. szuffrxummal is á||hat: Jov (a Moksa folyó moksa elrrevezese),
Javas, Javl,enko, Javolatko; (a Komi Köaársaságban) Jov, Jovajol,, Jovtom, Jowa. A
puszta 'folyó stb.' determináns folyónévként felbukkan az iráni (alán don ,fo|yó, > Don)
és a balti nyelvekben is (|it. upe 'folyó' > Upe, |ett avuots 'forrás' > Avuots) (Cigankin
1983, 168; Turkin 1975,221; Vanagas 1966,59'7).

Látjuk tehát, hogy a mordvin nyelvben két 'folyó' jelentésű szó van, illetve volt, s
hogy ezek a Íöldrajzi nevekben eltérően üselkednek, Ennek oka nyelvtörténeti tényezók-
benrejlik. Afinnugoreredetű7bv, jav/jevas, javas(-ft.joki,észtjőgi,|p, jokka,ziirs. ju,
m..1ó, vö. UEw 99) MordvinÍiildön csak a toponimikában maradt fenn, a szókincsből
köznévi értelemben lassan kiveszett, s helyét a lbj/l'iIj vefte ár.

A ky'bj eredetéről eltérő nézetek láttak napülágot. Vasmer a török /i- me||éknévkép
zőve|, a valamivel való ellátottságot kifejező szufftxumma| veti össze (líiÍ. boltk'hal' >

baltklt 'ha|ban gazAag,). Gorgyejev ezzel szemben a sót balti eredetűnek tartja' a litv.
liíeti,lnt, kiönt', l,iejíkas'kiöntés' szavakkal rokonitja. (Gorgyejev 1967, l83). A leg.
újabb maryaráZat (UEw 685) a finnugor eredetet valószínűsíti, vö. lpN lcekke ,viJ|gy, me.
dence', |pL liehké - ldhké'két hegyhát kozött hosszan elnyuló vö|gy', lpKo, lpNot /ielcP
'v<ilgy' < Fw */.'t.' 'folyóvölgy, mélyedés'. Kornyilov (1973' 98_99) csuvas etimo|ógiája
(lej' jaj 'kiömlik, kiönt; áÍadás') nem fogadható el.
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Ibj/l:aj uttngű fÖldÍajzi nevetet természetesen nemcsak a mai Mordvin Köurírsaság
határain béliil lehet találni, hanem a Középs&Volga-üdék eryeb tertiletein is, söt még tá.
volabbi vidékeken is felbulrlran egt.egl ilyen nev. A WI:dj elemű nwek elterjedésének
vízsgá|ata sokat segíthet a mordvinok etnikai térképének megrajzolásában, hiszen ez- a
névadási mód (a grakorta elóforduló velbfuelb; bije, bijo, bujo; kuáo/kula stlg. frldrajzi
determinánsokkal együ'tt) igen jellemzó az eredeti mordvin lakosság településnév-rend.
srerére. Sajnos' az orosz beteleptilés, az eloroszosítris követkeaében sámos eredeti lq/l:ai
elomii nev megsemmisült (elsősoÍban a telepÍilésnwek körében), illetve ma már csak nem
hivatalos névként él tovább. A Középs&Volga.vidék és a távolabbi teÍiiletek lQ/l:aj e|eműt
ftldrajzi neveire néhány példa (vö. Baraskov 1974,2I_22; Murzajw 1973, l94; Trube
L965, 220; 1967, 244:' 197 5, Zll-213 ; Turkin L97 5, 222):

Nizsnyij Novgorod.i teÍÍilec BulratQlu, auvart,ei, I,pl:"j, Kargalej, Kavlbj, Kitbtej,

$nttalQ, Kudlfi, KuáelQ, tIipetei, Navolej, Nelbj, Nevlöj, Pergalbj, Razmozl|ej,
Sinb il ej, Tumlbj, Varmalbj, Veíe lbj, VodolQlra'

Csuvas Köáfusaság: tarHbj, tuvarlQ, I|Él:ej, Inzetbj,, Ist:ej, Islbjkasi, JavIQ,
P i íe |ej, TomQj, Ve lb l e!.

Szimbirszlci teriileti A1gmetlQ, turHQ, Karmalbj, I*peljtra, Semitbjl<a, SengilQ,
TruslQlca.

Penzzi teriilet: tibertei, Donguzldj, KargaIQ, Kargalbjlra, Piéilbjko, Selaktejlra,
Url:djks, Urtejlra, Vaöe lQlca, Vi lbjlu, Visu,

Tambovi teriileü Baliklej, Iil:aj, I1ipl:aj, MoÍtlIj, orl:dj, onl:dj, Piéelhj, Pivtelaj,
Podoskl:aj, Rostdj, fu,trl:ai, Írlmtstai, Tregulhj, Z"tW.

Komi Köáársaság : thi, thi*urp, t*i.
Ukrajna: BalaklQka, Balaklbj a.
Tyumenyi terÍilet Balapfej.
A mai Mordvin Köaársaság tbj/tdj vrfu^gtltelepiilésnwei és a köárírsaságon kívilli

helységnwek kölitt sámos azonos eredetü van. A nevek köai kisebb.'nagyobb eltérések
egnésa az eÍiIA és a moksa közötti hilönbsegekre, rnásrésá a helyi nyelvjárási sajá.
tosságokr4 valamint az oÍog,L satffixáció meglétére, illewe annak hiányára vezethetók
vissza: tuvartej (NNovg) - Suvarlbj (R\; ]tíet{ (NNovg, Cswt) - Iúelbj (Icsal, Csamz);
Kargalbjlra (Penza), Kargalbj (Penz4NNovg) -KargalQka (Sztsajg); I1ipelbi (NNovg),

Qretejka (Sámb) -.I*plbjlra (Insz), IkpIQ (T); Navolbj (NNovg) - Novlbj (nsz);
lYel,ei (NNoyg) - Nelidj (Ie|); Piteúej (Csuv), Piöelaj Cramb), Piöiulu' (Penza) -
Piöeúejtra (Atyas); Senitbjtea (Szimb) - Senilbjta (BB)., Sensilbi (Szimb) - Sengilbjlca
(Insz); TrusIQIra (Sámb) - Trusklhj (Rtlz\; TumlQ (NNovg), TonIQ (Csuv) - Tumalbjlca
(lel)i Vodolbjlra (NNovg) - Vodoldj (fr).

A lbj/hj utótagu földrajzi nevek a Mordvin Köaársaságon kíltil a Nyrzsnyij
Novgorod-i teriileten fordulnak eló a legnagyobb arányban. Mordvinok a Nyizsnyij
Novgorod1i teÍiilet déli, délkeleti Észnn élnek elsősorban, két ffi körzettik Lukojanov és

Szergacs. A lbj/l:dj elemü hidronimák üzsgálatánál kitúnik, hogy ezek a folyók, patakok
is a Nyizsnyij Novgorod-i tertilet déli részén talrílhatók: Semlei, VerSIbj (a Kudma
melléldolÉi), Btej, Penzelej Cfyosa), tuvartbj, Kntbj (Moksa), Postamolbjka,
Snnalbjlra, VaSIuIbj, Vodolbjtra (Pjana), Itielbj, Velíetbj (Alatir), ttmttteitu, Moöatbjka
(Sara).
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A Trube által járásonként közölt je5zek szerint (fnrbe 1975, 2ll-2L2) a Nyizsnyij
Novgorod.i terÍileten |évő w/I,dj utótagrr teleptilesnwek közÍil a legtöbb az Ardatovói
(1l)' a DalnyekonszÍantyinovói Q\, u Arzamasá (5), a Buturlinói (5), a Voznyeszenszki
(5) es a Lukojanovi (5) jáÍásban található. Ezek a járások a Nyizsnyij Novgorod.i tertilet
déli részén helyezkednek el.

^ 
w/lw elemű név nemcsalc folyónév' hanem telepÍilesnév is lehe! hiszen sokszor az

els6dlegas folyónév a mellette létlejött telepiil& nevévé vált. Habfu a folyónwek ter-
mészetszeríileg ''kisúbségben" vannak mégis ezek az állandóbbak, hiszen sok|ral
kwésbé vanrrak kitéve az átkeresaelésnelg s a megsz{nés veszelye sem fenyegeti óket.
Ilyen kettös ndl.rt _ aaz eryidejiileg folyo..és telepiilésnév - a Mordvin Köaársaságban:
tutal Ka1ttbj, Kanisliitra, Nnl4 netui, iÍerteitra (a telepiilés tlert,ei1,. risb,
Piéetpjlla, SemilQlra, Siiotq (a telepiilés Lesnije Sil"tú, TurlQlca, UskIIrj, uni,ei (a telo
filés Uzalejlra), Vatle|öj, Veéerlbj|ea (a telepÍilés Veöerlbj), Vetldj, Vodo|ejlu (a tetepu-
|és Vodolafl. Az összes u/rdj elemű településnév egrnegede lbe a csoportba tartozik.

A Mordvin Köz'á$aságban - Inzsevatov szÁtÍrfit alapul véve (Tonomnrxuffic.tri
clloBapb MopAoro<oÉ AccP. CapaHoc, 1987) - 65 olyan hivatalos telepiilésnev talál.
ható, amelynek utótagia lejilaj,Ezenkívtil még hat iúen a belső, nem hivatalos név is
lorrla|maza eá az elemet. A 65 telepiilésnáiból 57.nek ismert (biáos, bizonytatan) az
etimológiája. Az esetek tulnyomó többsegében az e|őtag mordvin eredetű: az 57 nelt
9l,2o/d-la,52 toponima tartozik ebbe a csopoÍtba. orosz és volgai török eredetü előtag igen
kevés van: hiírom orosz (5,37o) és két volgai török (3,57o) elem sorolható ide.

A Mordvin Köaársaság lbj/rdj utótagu telepiilésnevei, az előtagok eredete szerint
csoportosítva:

Mordvin eredetii előteg

Ikt:ej < E ilcefe 'elöl lévö' (Md$b 442; CisaÍúiin 1969, l97; TopSl 78; ?aicz
1989,345);

Iúetej Qx),IúeIQIca <E iúe'nagt' (UEW 74; Baraskov 1974,42; Cigankin 1969,
177;1986, l7; TopSl 79, 80);

Jnlbjlu"1jov, jav/javas, jans ,fo|yó, víz' (UEW 99; Baraskov L914, 38, 78;
Inzsevatw 1969,134;' TopSl 250);

Kaéeldj (2x,1< Kaóa személynév (Cigarrkin 1969, I77; TopSl 92);
Kami\lQlra < lcamií'sás' (fopSl 88);
Kanaklbjlra < Kanak, Konak személynév CfopSl 88);
Kargatejka <kargo/Iearga 'daru' (UEW 128; Cigankin 1986, 17; TopSl 90);
Kinlaj < kelime/keltna 'hideg' (UEW 663; Babuskina 1973,27a; Cigarkin 1969,

177; 1986,17; Lipatw 1976,197; TopSl 94);
KifW < kiíÍ 'elsekélyesedett, röüd' < kiftams/kiíftans'elsekélyesedik' (Mdwb

773; TopSl 95);
Kiiiklbjevskij Majdan < kiíiktej 'elsekélyesedett folyó' < tÍf 'elsekélyesedetg

rövid' < Hrtams/kifltams'elsekélyesedik' (Mdwb 773; TopSl 95);
KiSalt < |re&e laj < lrck&e/Ira1a 'kátrány' (uEw 112; TopSl 96);
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Kovil'dj: Kovil,tij, Novij Kovilhj, Starij Kovil'tij < kev ,kő, (LTEW 163: Cigankin
1986, 17; TopSl 98, 164,2I8:'Trube 1961,243);

Kuvaj < kuvaka'hossá' (UEW l32; Baraskov I9,74, Il; 3.1, {9: Cigankin 1986,

l8; TopSl ll4);
Leplbj, I1eplbjka < tbpe/lbpa'égerfa'(lEW 689; Baraskov l97.t. ll. 34. 49;

Cigankin 1969,111;1986, l8; TopSl 121);
Mar l'tij < M mar I u' almafa' (tlEW 26a ; TopSl I 3 5) ;

Mokíalbj < mol<5o/molcla'moksa' Md\Vb 1275; TopSl 110):

Navlb, Novlbj, Novoklbjka 1 navams 'belemárt (kenderáaatásnál)' (MdWb3;
Cigankin 1986, l8; TopSl 147, 157, 160);

Nel,dj < Iúelhj <E irie'nagy, ([JEW 74; TopSl l49);
IÍeílbj < neí/ntií'fok' hegyfok' (IlEw 303; Cigankin l969, t76; TopSl |19; Zaicz

1989,344);
Pdrigelbj < per|ge/periga 'hasábfa' (MdWb3; Cigankin |969, I11; TopSl 186);
Penlhi < peít/peíf 'körülkerített, égetéssel kiirtott hely.; körül' < piíatns,ipeíams

'bekerít, körülvesz' (MdWb3; Cigankin 1969,I17; TopSl 173);
Piéeriejka < piée/piéa'fenyő' (UEW 727; Baraskor' I971. 56 Popor' l9{8. 212;

TopSl 176);
Pislb, Pishj: Morr)ovskaja PiSl,a, Tatarskaja PiSl,a, xizn4 ristai, I,eíhúy Pisl,dj <

pekíe/pci'ía 'hársfa' (|JEW 726; Cigankin l98l, l8; 1986, 18; TopSl -l7. l-t3. l50.
224; Zaicz 1989,345);

Samozlbjka < Somaj személynév (TopSl l971;
Semit,ej, Semil,ejl<a < íimema'iható' < íimems/íimant.s 'isák' ([IEW 773l TopSl

201);
Sengil,ejka < íaqgo/la4ga, éaqga'e|ágazÁs, mellékfo|y.ó' ClEw 6l l; TopSl 20l);
Sijali: Lesntje Sijali < íiiati4a'ezüst' (MdWb.l; Cigankin 1983, l73: TopSl l23);
Sialejev,skij Majdan, Sialejev.ska1a Pjat'ina . íUarej 'ezüstös fol1ó' < iiia,,íiia

'ezüst' (MdWb4; TopSl 202);
.Sorliúej < sorni 'ingoványos; csusam|ásos' < sornoms 'reszket; reng' (TopSl

205);
Sali.' Sali, Novije Sali, Stariie Sali < keSe lhj < kek1e,kaSri 'kátrán1'' (UEW l12;

TopSl 164,217,246);
Suvarlbj < érlvar/huvar 'homok' (Mdwb 288; Cigankin 1969, 176: Popor. l9.l8,

214; TopSl 248);
T,ruskl,aj < boks, turksftorks'keresáül, át'(UEw 799;Baraskor: l97.|. 7l: TopSl

230);
1,umalbjka,7umola < lumo/luma'tö|gy' (UEW 798, Baraskor l97-l. 7ll Cigankin

1969,177.1986, l8; Popov 1948,221; TopSl 230);
T,urlbjka < lorni bsörgedcző' < |orno,,,s 'csörgedezik' (TopSl 23 l ):
Ulatejkn < uÍa < ku1o/kuta'ti'sztás' (UEW 678, Cigankin |969. l,77):,

'l < ulo/ula'sarok' (UEW 825: Inzscvatovr 1972. t3):
Vct'lhj < veil"vit'(UEW 570: TopSl 49).
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orosz eredetű e|őtag
itpiztei < öibis'bíbic' (TopSl 238);
Kullslbjka < kul,iía 'erdei tisztás' (TopSl l l5);
Vodol'irj <voda'víz' (Cigankin l981, 18; l983, l73; TopSl5l);

Volgei török eredetű előteg
Usklaj < usak,rezgő nyárfa' @araskov |974,73, TopSl 234);
Veéerlbj <? vaéar,bazAÍ, vásár' (TopSl 49).

Ismeretlen etimológiájú: Ahlbj, Cerlhj, Kartlbj, Makalbjka, Uslbjka, VarZetltj,
Vindíej.

A Mordvin Köaársaságban hat olyan település van, amelynek csak a nem hivatalos
oelső) neve tartalmazza a lbj/l,aj elemet' Ezek kétharmadánál a hivatalos és a nem hiva.
talos név alakilag hasonlít Qepéenka - tepl'aj; Novij lrpjevo - Lepl,aj; Kargal -
Kargal,ltj; Karcemskij - Karcltij); azoÍosz adaptáció során a nevek többé-kevésbé ''defor.
millódtak'', a szavak az átvevő nyelv grammatikai - és néwendsÉrtani _ törvényei szerint
megviiltoaak. Két településnévnél viszont nincs alaki kapcsolat: Íoplij Stan - Umalbj,
olhovij - Leplhj (utóbbinál |rikörfordítás történt' vö' or. onaxa,égerfa,' md. Ibpe/Ibpa
'ua.'.

A lbj/l,dj elemii -településneveket az e|őtagjeledtése alapján a ktivetkező szemantikal
csoportokba sorolhatjuk :

a) a fol1'ó' víz minőségére, jellegére utaló jelző: nagy' hideg,'hosszu, iható, ingová-
n'yos, eztistÖs, csörgedező, elsekélyesedett (nelbi, Irielbjka, Nel,aj; Kinlttj; Kuvaj;
Semi lbj, Seni lbjka ; Sorllriej ; Sij al'i ; Turlbjko ; Ki rl'aj) ;

b) a part jellegére utal: csupasz' kör'es. homokos (Kanliil'ejka, Kovil,dj, Suvarlbj);
c) az e|t5tag r'alamilyen helyr'iszon1t fejez ki, a folyónak más ftildrajzi objektumhoz

való viszonyát írja le: elöl lér'ö, erdei tisaás. hegfok, égetéses hely mel|ett lévő, nrellék.
folyó, keresaÍi| (Iklbj, Kulislbjka, Neíl,ei, Pei.lttj, Sengilbjka, Trusklhj);

d) a folyó menü növényzet a névadás alapja: éger. fenyő' töl,gy, rezgő nyárfa, almafa
Qeplbj, Leplbjka; Piéeúejka, Pislb, Pisltij; Tunalbjka, Tuntola; Usklaj, Marlrij);

e) a névadás alapja állatnév: bíbic, daru (Cipizl'aj, Kargalbjka);
f) gazdasági ter'ékenységre utal: kátrány, kenderáaauís' favágás (KiSalt, Sal'i: Navlh,

N ov lbj, N ov ok lbj kn ; Pti űge lbj) ;

g) az e|őtag antroponima: Kaöelhj, Kanaklbjka, Sonozlbjka;
h) az előtag etnonima: tulok3albj;
i) az előtag 'r'iz' jelentésu szó Javlbjka, I./etl,tij, Vodolkj'

A kÖZtársaság határain
tulajdonság.
novényzet..

helyviszonv:

antroponima:

kír'tili kj/lcij elemíi nevek kÖZtil néhány példa:
Parlhj < paro/para Jo' (UEW 724, Mosin 1984, 76);
Kitelej < E kil'ej 'ny'ir' (UEW 169: Trube 1965,220),
Kozl'ej, Kuzl'ej < kuz 'fenyo' (UEW 222; Trube 1967,}a3)
Karmal'ej < kannatno'kezdet' ([JEW 128; Baraskov 1974,45)',
Kudlaj < kuclo,Arud,ház, (UEw l90; Cigankin 1986' l8);
Kudattejka < KudaS (Mok5in 1969, 60);
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A Mordrin Közuársaság hel1.ségnértr{rában (MopaoBcxaÍ AccP. Amrr*rmcrpa-
T}IBHo TeppllTopllaJbHoe Ie.'IeH}re 1986 ro.ra' CapaHcx) szereplő 1446 telepiilésnév
közül 65 tartalmaz lbj.l,aj e|emet. ez a2 összes nér' 1.5o/ea, A Penzai kormrínyzosig sta-
usaikai kön1r'ének (Cnpanonrafl KH'Ira no fleHreHcxoil ry6eprrnl Ha 1894 roA.
Crrrcox Hace.feH}IIrK uegr fleHreHcxoi,r ry'6epmnt. fleHra) l88l adatából 58 sorolható
ebbe a kategóriába (3.08%). míg a Szinrbirslti kormán1.zósríg (Crrtcox üacerreHHltx
yecT ClruőllpcKot"I ry'őeprnnr. Clxőltpcx. l9l3) hrárom. mordr'inok által legsűrűbben
lakott járásabanezaz ariínr.3.l% (580 adatból l8). A mrrlt sza,ad r'égének penzai nép
sz{mliílási kon1r'ében a lbj lhj elemű telepÍilésner.ek előfordulása jól mutatja a nrord-
rinok ftildrajá elhel1'ezkedését: a kornrán1.zósiíg déli.déln1ugati részen összesen zurn1.i
lej l'aj uőtagű toponima fordrrl eló. mint az Inszari jriLrrísban eg1'ediil (16). Annak. hog1' a
mai adatokban a legmagasabb a szóza|ékos arán1.. nem a mordrin nér.adási nrodell előre.
törése az oka. hanem az eg1.kori Penzai konnán1.zostíg igen \.eg|.es ftildrajzi-etnikai be.
rendezkedése (l. Íérkép: a számok a nértipus előfordulásrit jelzik)'

l. térkép: A Penzai kormányzóság l'ej,llij e|cmű tc|cpÜ|óstrcvci a nrÍllt száz:td végén
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A sámbirszki kormrínyzosíg Alatiri járásfuak l67l.es birtokÖsszeírási kön1r'ében
(f[epermcHaÍ KHHra MopÁoBcxux cener.rnü A;rarrtpcroro ye3Áa 167l io,ra) a izg te-
leptiüésből mindössze egy |arLa|maz lbj/l,tij e|emet (0,78%io). Ene az igen alacsonr. arán1.ra
az adlwt magyarázatot, hogy ez a vidék a mordvin névadiisi rendszerben speciális hel1.et
foglalt e|, ezazún. antroponimikus névadás központja (Maticsák l99l, l37-l39).

A mai Mordvin Köá.írsacígban a lbj/l,aj e|emű településner'eknek nincs gocporrtjuk,
többe.kevésbe az egész közuírsasíg területén szetsmródva megtalálhatók Elég jelentős
mértékben figyelhetők meg e nevek a köztiirsasiig keleti (régi mordr'in) részen. r'alamint a
déli teriileteken (Inszari, Ruzajevkai; Zubovo.poljanai, Kovilkinói járás), míg a leginkább
oroszok lakta vidéken, Szaranszk környékén lényegesen kevesebb lbjitaj e|emű nér'ta-
lálható (2. térkép; a sámok a n&típus előfordulásá't jelzik).

2. térkép: A Mordvin Koztársaság l,ej/laj elemiÍ teleptilésner,ei
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Siedlun gsnemen miÍ r ej /I' öj'F|uB' im ]\Íordwinischen

obrrohl die Mordrrinen in ihrer eigenen Republík eine Minderheit bilden' haben sie
trotzdem die ursprüngliche mordrrinische topon1.nrische Schicht gut berrahrt: ein
bedeutender Teil der Ortsnamen mit bekannter Etlmologie der Mqdninischen Republik
ist morduinischen Urspnrngs. Das mordsinische toponlmische System zeigt kein ein-
heitliches Bild. Einerseits übernahm auch die sich hier herausgebildete mordrrinische
Ethnie Elemente l.on den Völkern. die in diesem Gebiet r.or ihnen (Wo|ga.oka Bel'öl-
kerung. balüsche. iranische Völker) und nrit ihnen (Wolga.Tiirken) gelebt hatten. und
be'nahrt einen Teil davon bis anm heutigen Tag. Andererseits - und das ist ein be-

stimmender Faktor - tar die russische Wirkung sehr stark: das russische toponl'mische
S1.stem hat praktisch die mordrrinischen geographischen Nanten r.erándeí. rraclr seinem
eigenen Bild gestaltet.

In der Morduinischen Republik grbt es 65 offrzielle Namen. deren aneites Elentent
-l'ej -lhj ist. Unter den 65 Ortsnamen haben 57 eine bekannte Etlmologie. In der Mehr-
heit der Flille ist das Bestimmungs$ort ntorduinischen Ursprungs: 52 Toponvma. d.h.
9I.zoÁ der 57 Nanren fa|len in diese Gruppe. Es gibt sehr rrenig Bcstinrnrungs\öíer rus.
sischen und türkischen (tatarischen. tschurraschisclrcn) Urspntngs: hier kcittttcn 3 rus-
sische (5.3%) und 2 türkische (3.5%) Elentente eingcreiht lr.erdcn'

Die Topon1ma nrit -l,ej .l,tij können hinsichtlich dcr BcdctlÍung dcs Bestinrrrltrngs-
rrorts in folgende senrantische Gruppen eingereiht rr.erdcn: arrf die Eigcnart. Qualitát des

Flusses. Gerrássers hinrreisendes Attribut: arrf die Eigcnart dcs Ufcrs hinrr'ciscndcs Bc.
stimmungs$.ort: das Bestimnrungsrrort drtickt irgendein ortsr.crháltnis aus. cs beschrcibt
das Verháltnis des Flusses zu einenr anderen geographischcn objckt: a|s Gntnd dcr Be-
nennung dient die Vegetation am Ufer des Flusscs: als Gnrnd dcr Bcncnnung dicnt cin
Tiername: auf rrirtschaftliche Tátigkeit hinrrciscndcs Bcstintnltlngs\\.on. dits Bcstittt.
mungs\ort ist ein Anthropon)'nl: das Bcstinrnrungs\rort isl cin Etnonl'nt: Bcstiuuuungs-
$ort mit Bedeutung'Wasser'.

Srindrlr i\leticsrik
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