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Személynévi eredetű helynevek a Mordvin Köztársaságban

MATIGSÁK Sándor

A mai Mordvin ASZSZ( területén igen jelentős a .személynévi

eredetű helynevek anánya, ez a névadási mód a telepíMsek felére
jellemző. Ugyanúgy, ahogy a köznévi, ill. vÍznévi eredetű nevek
esetében, itt is jól megfigyelhető a vidék bonyolult etnikai vi.
szonyainak hatása: elsősorban a mordvin-orosz-tatár kapcsolat.

A' mordvinok ősi szállásterületén, az oka-Szura-Volga-vidéken
már a Y|I. szÁzadban meg.jelentek az orosz törzsek, de igazán csak
a XII. századtó| kezdtek terjeszkedni, két irányból nyomúlva be a
mordvin területre: a vlagyimir-szuzdali fejedelemségből északnyu-
gatról, és a rjazanyi fejedelemségből délkeletről. Később a'tatár-
járás egy időre visszavetette az orosz expanziót.

A-tatárok (mongolok) l236-ban és l239-ben is átvonultak a
mor:dvinok lakóterületein. Ez a történelmi esemény természetesen a
helynévkÍncsben is tükröződik, hiszen a -tatár eredetű nevek ma is
a két egykori kiizpontjuk (Tyemnyikov és Narovcsat) környékén cso-
portosulnak (a Mordvin Köztársaság tyemnyikovi járásában például a
tör'ök-tatár eredetű helynevek száma 3L7. ).

Az orosz törzsek a XIV.sz. mbsodik felétől jelentek meg ismét
ezen a teriileten. A birodalom határa a XV. századra a Szuráig to-
lódott ki, s a XVI. sz._ra már a Volgáig is eljutottak. A Kazanyi
kánság bukása után, l552-ben a mordvÍn területeket is az orosz bi-
rodalomhoz csatolták, új fejezetet nyitva ezzd. a mordvin törté-
nelemben.

A birodalom részeként Mordvinföld etnikai apculata is jelen-
tősen megváltozott. Az e|őtte csak égzakon és nyugaton lakó orosz
népesség elkezdett tömegesen délre húzTdni, a Volgához, a
Volga-vidékre vezető utak elfoglalása céljából, mozgást okozva
ezze| az erzák között is, akik a Közép-Szura-vidéken keveredtek a
moksákkal.

A mordvin telepiilések gyengén lakottak voltak, általában
1o-l5 udvar alkotott egy falut, s ezek a u.ázak távol estek egymás-

135



tól, ezáltal az orosz bevándorlók könnyen betelepülfrettek' s Így
számos kevert (esetleg később teljesen eloroszosodott) falu jöhe-
tett létre. Például 1588-ban az egykori erza központ, Arzamasz já-
rás nyugati részén a 4l faluból 33 kevert volt (Kozlov 1960, l5).

Az orosz gyarmatosltás igen gyors és intenzÍv volt, ami a
lakosság etnikai összetételében ís megmutatkozott, pl. Ardatov la-
kosságának l628-ban még csak 367._a volt orosz, TlZL-re ez a szám
8o7.-ra emelkedett (Kozlov 1960, 16). Általános jelenség volt, hogy
az orosz betelepülők a nem-erdős területeket foglalták €l, ami a
helynevek megoszlásánál ís megfigyelhető.

A xlx. sz.-ra az oka-Volga-Szura-Cna-Moksa által határolt te-
rületen é|6 mordvín népesség az orosz betelepülések hatására dé-
lebbre vonult, s az eredeti területek mellett kialakult a mordvin
lakosság második nagy körzete, a Penza-Szaratov-vidék népessége,
majd a Volga-vidéken egyrészt a régi terület északi, keleti ré-
szérő|, másrészt - kisebb mértékben - a másodík körzetből áttele-
pült mordvinok harmadik központja is létrejött (Kozlov 1960, 2L-
27, Nyikonov 1960, l7Z-L74).

A történelém folyamán ezen a területen tehát jelentős népmoz-
gás zajlott le' amit előbb a tatárjárás, később az orosz gyarma-
tosítás, valamint a mordvinok belső migrációja idézett elő. Arra a
kérdésre keresünk most választ, hogyan tükröződik ez a 'mozgás a
toponimikában: a személynévi eredetű helynevek alapján ki lehet-e
mutatni az eredeti mordvin lakóterületek és az orosz betelepiilések
közti különbségeket' meg lehet-e határozni ezek időbeli viszonyát.

A mordvínoknál a családnév csak későn jelent meg, először a
földesúri és udvari rétegnél szilárdult meg (XVII_XVIII.sz.)' majd
később a kereskedők és a városlakók között is kialakult. Legutol-
jára, a XIX. sz.-ban az egyszerű emberek, parasztok között hono-
sodott meg (Cigankin, 1989, 49, 51).

Az egytagú név eltűnésével, és a név öröklődővé válásával
megszűnt a név és hordozója között!, valamilyen tulajdonságon,
jellegzetességen alapuló kapcsolat, s a kéttagú nevek létrejötté-
vel ezek is beilleszkedtek az orosz személynévi modellbe (Szupe-
ranszkaja 1988, 8).

Nyikonov mutat rá arra, hogy a családnévi alakú kettős név
sokáig csak apai név volt. (Talán pontosabb úgy mondani, hogy ez
az apa nevéből orosz mintára létrehozott név volt, de nem igazi
apai név.) olyan xvII-xvIII. századí adatok, mint pl. Nalevatka
Arkajev, Arkajka Jermovatov, Lopaj Parusev stb. még nem voltak ke-
resztnév + vezetéknév jellegűek, ugyanis pl. az utóbbinak a fiát
Vorguda Lopajevnek hÍvták (Nyikonov L973, 236; L988, LZ.I).

Eszerínt tehát a családnév minden esetben az apai névből ke-
letkezett, és nem a mordvin eredetií köznevekből, vagy a kereszt.
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nevekből közvetlenül. Tehát pl. a Íenöakoy családnév nem a Venéak
keresztnévből, s még kevésbé a yenö .csónak. szóból jött létre, s
ugyanÍgy a Kird,ajey névnek sem a kird,í .türelmes., s az Ináevatov-
nak sem az ínZe .vendég. köznév a közvetlen kiindulási alapja. A
vezetéknév kialakulásának útja tehát: köznév ) keresztnév ) apaí
név ) vezetéknév. (E sor utolsT állomása a már másik kategóriába
tartozó változás, a településnevek keletkezése.)

Mivel a személynév sokféle alakban élt, az apai név ís abból
a formából jött létre, amit éppen ott és akkor használtak, pl.
Veökaj, Veékovat, 7eökus ) Veékomas; Kelgaj, Kelgovat, Kelgus )
Kelgomaq lrtaj, Ir|evat, rÁus ) Iiemas (Nyikonov L973, 238-239;
1988, 128; Nagykin 1973, tO9).

A mordvinok családnevei három forrásra mehetnek vissza:
1. a kereszténység előtti mordvin nevek
2. a pravoszláv egyház áLt.al kanonízált nevek (Afonktn, Fegy_

kín, Larkín)
3. az orosz közszavakból keletkezett nevek (Kuznyecov|.
A mordvin etimológiák alatt természetesen csak az első pontba

sorolt neveket értjük. Ezeknek a neveknek a v é g s ő forrása
köznév, ehhez járul hozzá a mordvin képző' pl. Arzemas, orzeman,
orzat < E, M aréems .gondolni.; Uéevat, Uéenko, Uées ( E uéoms, M
uöems .várni.; Paronza, Parovat ( E paro, M para .jó,i Veékomas,
Veékan ( E veékerns .szeretni.; KudaÉev ( E kudo, M kuda ,ház,;

PÍluksev ( E, M píte .fül.; Tumod,ej ( E tumo , M tuml .tölgy.
(Nagykin L973, lll-112; Nyikonov 1980, 129; 1986, 93-97; Popov
1972, 133-136).

A mai Mordvin 
^s7sZ(.. 

területén mintegy 5o7. a személynévi ere-
detű toponimák aránya. I.K. Inzsevatov szótárának (TonoHnuí.{ecrnfi
cnoBapb Mopgoncxofi. ACCP) adatai szerint a köztársaság területén.tI4 személynévi eredetű helynév fordul elő. A legtöbb ezek közül a
tyemnyikovi (71), a kovílkinói (49), az icsalki (44), a ljam.
birszki (44), az ardatovi í4u és az atyasevói (4o) járásban ta-
lálható.

A zI járásból ll-ben több a személynévi eredetű helynevek
száma, egyben pedig pontosan fele-fele az arány. A legtöbb hely-
névi toponíma az.. atyasevói (67,87.), a tyemnyikoví {677.), az arda-
tovi (63,67.), a ljambirszki (64,.77.) és a dubenyki (6L,37.) járásban
található, mÍg a legkevesebb a zubovo-poljanai Í28,57.), az atyur-
jevói (35'27.) és a jelnyikí (35'37.) járásban.

A térképről kitűnik, hogy a köztársaság északkeletí, keleti
részétől délnyugat felé haladva (a tyemnyikovi és a tyengusevói
járások kivételével) a személynévi eredetű helynevek aráÍrya 6o:67
száza|ékról 29-35 százaLékra csökken.
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Ha a személynévi és nem-személynévi toponimák száza|ékos arányát
térképre vetÍtjük, a következő megoszlást kapjuk:

I. ábra
A személynéví eredetű toponimák aránya

(az adatok százalékban, kerekitve értendők)

A személynévi eredetű helynevek etimológiai csoportosÍtása
és a térség történelmének fő vonulata jól ggymáslroz illeszthető.

Az orosz nevek a köztársaság központi részén fordulnak elő a
legnagyobb arányban: a romodanovói (94,Lv.), a. ljambirszki (86,4%),
a ruzajevkai (79,4%), a sztarosajgovTi (78,8/.), a kocskurovói
(76,2%), az inszari (75,9%) és a .bolseberezrryiki í(75%) járásban
igen jelentős a számuk a mordvin és a töt'ök-tatár etimológiájú
nevekhez képest.

A török-tatár eredetű nevek (lényegesen kisebb egységet kép-
viselve) főleg az egykori központjuk környékén találhatók (a tyem-
nyikovi járásban 3i%, az atyurjevóiban 26,3%; a jelnyikiben
24,1%).

A mordvin eredetű nevek legszámottevőbb arányban a tyemnyiko-
vi (62,5%), az atyasevói (5z,5y.), a kovilkinói (42,97.,, az ardato-
vi (4o,5%) és az icsalki (3a,67.) járásban fordulnak elő. De még
ennél is többet mondanak az adatok, ha a ,rnordvin szeinélynévi ere-
detíítoponimákat a köztársaság ö s s zes helynevével vetjük
egybe!
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A térképen jÓl elkiilijn lnek a mordvinok
helyei: a kiiztársaság északkeleti-keleti, ill.
valamint a mai kovilkinÓi járás tertllete.

eredeti - szá[[ás-
északnyugati része,

Z.ábra
A mordvin szeméLynévi eredet helynevek és a teríJlet ijsszes

toponimájának aránya

Inzsevatov mutatott rá arra, hogy a mordvinok letelepedésének
ideje' a megtelepiilt hely jellege, valamint a személynévi eredetií
toponimák kijziitt bizonyos iisszeftiggés van. Az erdós teriileteken
tijrtént letelepedés a helynévadás mÓdjában is tiikrtizódik. Az erdós
vidékeken a kiilijnbiizó fák, ligetek neve (Piéevete, Píéemorga,
Piéetej ( piée .fenyó.; Leptejka ( tepe .éger.; Tumatej ( tumo.tiilgy. stb. ) kevésbé lehet megktilőnbtiztetó szerepŰ, 'ezért az
ilyen teríileteken a telepiilést sok esetben a patriarchális-
nemzetiségi egység, a falu alapítÓja, vezetóje után nevezték el
(Inzsevatov 1973, ZO-?5).

A nevek szerkezeti elemzése kapcsán eliiljárÓban ugyanaz je-
gyezhetó ffiCg, mint amire az etimolÓgiai vizsgálatok során már
utaltunk. A hosszri mordvin-orosz egyiittélés e teriileten is érez-
tette hatását: az eredeti mordvin hely- és személynevek orosz
hatásra megváJtoztak, beilleszkedtek az orosz névtani .rendszerbe.
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Az eredeti veüe, büje stb. finnugor jellegű szerkezet ma már csak
a nemhívatalos, belső nevekben maradt fenn ('p|. At,ér ,ve!e, Koökur
vete, Kuéán vete, PiLeáeLe, Sudoz vetei Ku't.ásbuje, Keéenbíje, or-
dar7buje stb.), ugyanakkor a hivatalos nevek oroszos képzett ala-
kok (/ü'uy'evo, Koékurovo, Kuéeúajevo, Pílesevo, Sudosevo; Kutasi,
Keéu*evo, Ardatovo stb.) (Cigankin 1969, |76-7).

A mordvin személynevek sok esetben tartalmaznak valamilyen
képzőt:.' pl. -d,ej: ArZad,ej, Keéad,ej, KeZed,eJ, Liéad,eJ, Parad,ej,
Viékid,eji -j: Cíbaj, Godaj, Kabaj, Keéaj, Kuraj, tlrazaji -k3: Pa.
tak5; -m: Boldom, Kuldim; -man,: Idman, KerZeman; -rna,s: Arzemas,
Keéemas, Kolomas, Veökom4s1 -nza: taunza, Paronza, Vtékínzai _pa..
Azrapa; Kolapa, Kurapa; -* Mareé, Sire3., Veékiéi -3.. Arzu*, Ba-
tuí, Karga!, Keldut, VeékuÉ; _u: Anaju, Boldu, I.epiju, oéadu, Pa-
Sodu; -vi Malav, Sajgav, Sokav; -vat: Inbevat, Kuzovat, Narovat,
Rezovat, Valgovat stb. (Babuskina 1973, 275; Nyikonov L973, T9;
1988, 136; Popov L972, L3Z; Taicz 1989, 344).

Ezek a mordvin képzők az orosz eredetű képzőelemek felvéte-
}ével infixális helyzetbe keriiltek: Para-d,ej ) Para_d,ej-ev-o, Ku-
zo-vat ) Kuzo-vat-ov-o.

Inzsevatov szótárának adatai alapján a személynévi eredetű
helynevekben szereplő képzőket a következőképpen csoportos1thatjuk
(a szinkron elemzés szempontjából irreleváns, hogy milyen etimoló-
giájí az alapul szolgáló siemélynévi:

1. -ovka/- jevka
Z. -ovo/-jevo
3. -tno
4. -i
5. -skij/-skaja/-skoje
6. -ka

4L.46 7.

29.83 7.

Il.62 %

6.44 7,

l.8z 7,

1.68 7.

(7), -ov/-ova/-ovo/-ina
-s':k (l). Képzó nélkiili

296
zr3
83
46
13
tz

Kisebb gyakorisággal szerepel még: -inka
(7), -ov/-jev (5),-scs[na (4), -tha (3),
alak zz-szer fordul elŐ (3,o8z).

Az -ovka/-jevka, -ovo/-jevo, -tno képz6k nagy száma a Yeze-
téknevek kialakulásával hozhatÓ kapcsolatba. Mint már szÓ volt rÓ.
la, a keresztnevekbŐl az apai név fázisán keresztiil lett család-
riev (majd helynév), tehát itt az apaí név képzói (,-ov/-jev, -in)
figyelhetók meg. A -ka pedig a nevek kicsinyÍtó képzós alakjára
utal; a régi oroszországban az egyszeriÍ emberek hivatalos neve ís
a -ka képz s alak volt, s ez a szokás a Volga.vidéken sokáig
megmaradt.
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Inzsevatov szTtára mellett nézzünk meg egy másik, korábbi
forrást is! Nyikolaj Barszov 18'9.l-ben készÍtett térképén a sze-
mélynévi eredetű helynevek képzői a.'*iivetkező képet mutatják:

l. -ovo/- jevo
2. -ovka/-jevka
3. -ino
4. -L
5. -ka

64
30
zo
l3
10

I3Z
t05
s2
51
zz
8

42.39 7"

19.97 7.

13.?5 7"

9.61 %"

6.62 7.

(1}. képzö nélkiili: 10

33.33 7.

26.5L 7.

13.13 7"

LZ.B1 7.

5.56 7.

z.oz 7,

ElŐfordul még: -ov/- jev (z), -o (1)' -sk
adat (6,627.).

Megfigyelhetó, hogy a fentebb emlÍtett három f6 képz6 itt ís
a leggyakrabban fordul eló, habár itt az -ovka/-jevka és az -ovo/
-jevo aránya fordÍtott.

Érdemes megvizsgálni szinkron szempontbÓl a nem személynévi
eredet toponimákat is. Ha a képzetlen alakokat nem vessztik figye-
lembe (ez Inzsevatovnál az ijsszes adat 43,5 százaLéka, Barszovnál
59,3z százal.éka), a ktjvetkezó táblázatot kapjuk:

Inzsevatov: r,

1. -L
2. -sklj /-skaja/-skoje
3. -ka
4. -ovka/-jevka
5. -ovo/-jevo
6. -ino

(osszesen 396 adat, elófordul még -iscse, -nik, _iha, -sína, -sk,
-ec, -ca, -ov.)

Barszov:
l. -ovka/-jevka 52 ?3.74 T.

z. -i 45 20.54 7.
3. -ka 4t 18.'tZ Z.

4. -ino 22 1O.OS Z
5. -ovo/-jevo I7 7.76 T.

6. -ov/-jev 14 6.39 Z.

(osszesen 2l9 adat, elófordul még -sk, -ansk, -skij/-skoje/:skaja,
-csíno, -íca, -iscse, -o, -ok.)

A táblázat adatai szerint a személynévi eredetíí helynevek és
az egyéb toponimák képzóinek aránya eltéró képet mutat. Míg az
elóbbi kategÓriában - mind a mrilt század végi, mind a mai állapo-
tok alapján _ az -ovka/_jevka, -ovo/-jevo és .Í'no alkotja a tril-
nyomÓ tőbbséget (apai nevek!), addig az utÓbbi csoportban már sok.
kal tarkább a kép: a mai helynevekben a tiibbes szám , ill. a
me|léknévképz s elliptikus alakok keriiltek elótérbe.
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Personennamen als Ursprung von Ortsnamen
in der MondwinÍscrr.err Republik

Im heutigen Mordwinischen Gebiet herrscht eine beachtliche
Anzahl von ortsnamen vor' die ursprünglich Personennamen waren.
Diese Art der Benennung ist für die Hálfte des Gebíets typisch.
Die komplizierten ethnischen Verháltnisse der Gegend wirken auch
auf die Toponima; die Spuren des mordwinischen, russischen und ta-
tarischen Volkes, der Zeitpunkt und Ort ihrer Ansiedlung'spiegeln
auch die Toponima wider.

Die mordwinisclten ortsnamen kommen grösstenteils im östlichen
Teil der Republik vor. Hier im ursprünglich waldigen Gebiet, tra-
gen die Namen der verschiedenen Baumsorten und Haine keine beson-
dere Rolle zur Unterscheidung bei, deshalb benannte man nach der
patriarchalisch-natíonalen Einheit, nach dem Dorfbegründer, nach
dem Anführer. Auch die Ausbreitung der türkisch-tatarischen Namen
zeigt die historischen Verháltnisse: ím Umfeld des einstÍgen tata.
rischen Zentrums, Temnikow, ergeben die Ortsnamen mit Personenna-
mensursprung 31 7..

In der Konstruktiolr der Ortsnamen kann man ebenfalls das
mordwinisch-russische Verháltnis beobachten: díe ursprünglich
mordwinischen orts- und Personennamen veránderten sich unter dem
russischen Einfluss, sie assimilierten sich im System der russi-
schen Namenskunde. Statt der finno-ugrischen Konstruktion (vete,
bije) wurden die offiziellen Ortsnamen nach russischer Art suffi-
giert (der mordwinische Name blieb nur in nichtoffiziellen Namen
übrig). Die gebráuchlichsten Suffixe der Ortsnamen mit Personenna.
mensursprung sind -ovka/-jevka, -ovo/-jevo, -ino.

Dieser .cebrauclr lásst sich mit dem Entstehen des Nachnamens
in Verbindung bringen (aus dem váterlichen Vornamen wurde in einer
Phase der Familienname, dann der Ortsnarne).
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