
MelcsÁr SÁNoon

A személy. és helynevek kapcso|ata a mordvinföldi
orosz névadásban

A mordvinfo|di teleptilésnevek több mint fele szemé|ynévi eredetű , Ez a névadá-
si mód a köztársaság mindhárom nagy nye|vére _ a mordvinra, az oroszra és a ta-
tárra_ egyarántje|lemző' Dolgozatomban ezek közulaz orosz eredetii személy-
nevekből a|kotott településrrevekke| foglalkozom. A névrendszertani vizsgálat
előtt azonban célszeríinek látszik röviden áttekinteni a mordvinfoldi orosz bete-
lepü lés legfőbb fázisait.

1. A mordvinftildÍ orosz betelepülés rövid története

A mordvinok ősi szállásteri.iletén, az oka_Szura_Volga-vidéken már a VII. szá-
zadban megjelentek a szláv törzsek, de számottevő hatásról csak a xll_xn'
századtő|, a vlagyimir_szlzda|i és a rjazanyi fejede|emség megerősödésétől be-
szélhetünk. A XII. század elején a mordvinok még úgy.alrogy ellená|ltak az orosz
lakosság beárarnlásának, de a XIII. századra már igen tekintélyes orosz népesség
költözött be erre a területre. Ekkortájt az orosz hatás főleg az oka alsó folyásánál
mutatkozott meg, ennek viszont nye|vi bizonyítéka alig van. Az orosz kereske-
delem központja ebben az időben az 1221-ben a|apított Nyizsnyij Novgorod
(Hossrü lopoa Hlrsoscrue 3eu.rrn) volt. A betelepülést meggyorsította, hogy a
jobbágyok a feudális terhek elő| tömegesen menekü|tek az országhatárain kívü|-
re' S a mordvinok foldje e|onyös fekvése, vizi itjai, termőterületei révén kiváló
letelepedési helynek bizonyult.

Az orosz expanziót a tatárjárás egy időre visszavetette, az orosz népesség a
X|Y ' században jelent meg ismét ezen a terü|eten. A mordvinok lakta vidéken a
X|Y. század, második felében a rjazanyi és a moszkvai fejedelmek osztoztak.
mígnem 1389-ben Vaszilij Dmitrijevics moszkvai fejedelem az oka_Szura-
Pjana.vidéki mordvinokat véglegesen a moszkvai fejedelemséglrez csatolta. Az
erőteljes orosz terjeszkedés elsodleges cé|ja a Volgához vezető utak flolötti el-
|enőrzés megszerzése volt. l372-ben megalapították Kurmis városát, s a XV. sz.

közepére aZ orosz birodalom határa már a Kurmis-Tyemnyikov_Fe|ső-Cna.
vonalnál húzódott. Ezze| egyidejűleg a Nyizsnyij Novgorod környéki mordvin
lakosság elkezdett délebbre, Arzamasz környékére áttelepüIni. Nyelvi és etnikai
szempontból a XV' szénad végére már erősen lecsökkent a tiszta mordvin te|e-
pülések száma: északon és nyugaton az oroszok, délen és a középső terü|eteken a

tatárok osáották meg a mordvin népességet'
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A XVI. század első felét az oroszterjeszkedés megerősödése je||ernezte Ú1a-
építették Narovcsatot, és számos városerődöt létesítettek: Vaszilszurszk (1523)'
Moksanszk (1535), A|atir (l535) és Tyemnyikov (1536) voltak a hódítás főbb
á|lomásai. Az itt lakó he|yi tatár fejedelmek sorra behódoltak, s igy aszázadko-
zepén sor kerülhetett a nagy e|lenség, aKazanyi Kánság elleni lradjáratokra. A
hadjáratok egyrészt mordvin terü|eteken is keresztülvonultak, másrészt mordvi-
nok (és rnás volgai népek) is részt veftek benrrük. A második hadjárat (1549_50)
idején alapították Szvijazsszk városát, az igen fontos, stratégiai jelentőségű erő.
döt (Cirkin 1965,211_2l8; Filatov 1965,90_97; Isztorija |979,23_25, 4546;
Kozlov 1960, 1l-12; Merkuskin 1965,77-82; Nyikonov 1960, 172-173:" Szuba-
jeva 1961,194-195).

|552 után a korábbiná| sokkal gyorsabbá, intenzívebbé vá|t az orosz bete-
lepii|és. Az egykori erza közpotlt, Arzamasz környékén a XVI' század végére alig
maradt mordvin település. Az addig egységes mordvin lakosság igen gyorsan
keveredett az oroszokkal. A gyors keveredés egyik oka az vo|t, hogy a tatárok
elől menekülve a mordvinok sok teleplilést, föIdet ellragytak, s azokat az oroszok
könnyűszerrel e|foglallratták. A másik ok: a mordvin településeket gyéren lakták,
általában l0_l5 udvar alkotott egy fa|ut, s a|lázak távol estek egymástól, igy az
orosz bevátrdorlók könnyen betelepülhettek. I|yen módon szátnos kevert, orosz_
mordvin (később gyakran teljesen eloroszosodott) fa|u jöhetett |étre. Az egykori
erzaközpont, Arzamaszjárás nyugati részén l588-ban a 41 falu közül 33 kevert
vo|t. Az orosz gyarmatosítás intenzitását mutatja, hogy példáuI Ardatov |akossá-
gának 1628-ban mégcsak 36 százaléka volt orosz, de |72l-re ezazarány 80 szá-
za|ékra emelkedett. Alta|ános jelenség vo|t az is, hogy az orosz közigazgatás és
adórendszer kiépü|ésével együtt a mordvinok az egyre nehezedő adóterlrek elő|
megszöktek, délebbre költöztek, alrova még nem érÍ" e| az orosz Biroda|om keze'
A rneneküléshez nagymértékben hozzájárult a keresztény lrit erőszakos terjesz-
tése is. Azegyházi központok is igen buzgónak bizonyultak azexpanziőban, egy-
egy kolostor irányítása alá több falu is tartozott. A XVII_XVI|I. század forduló-
ján Mordvinföldön és a környezo ter|ileteken mintegy |rúsz kolostor volt. A fris-
sen megkeresáelkedettekrrek kedvezményeket adtak ugyan (adókönnyítés, pénz,
ruha), de ezhjábava|őnak bizorryult' s végül csak az erőszakos térítés lrozta meg
az eredményt a XVIII' század közepére (Isáorija 1979,92_94; Kozlov 1960,
13-16; Nyikonov 1960, 1'1 4*175; Szubajeva 1961, 195-196).

Az orosz hódítás egyik igen fontos állornása az erődrendszer (aacevHar
vepra) kiépítése volt. A XV. sz. végi' XVI. sz. eleji szétszórt erődöket a XVI_
XYI|, században egységes erődrendszerbe fogták össze. A gaceqHaq qepTa aZ
orosz Biroda|om déIi és délkeleti határain lévo védelmi rendszer, amely a tatár
betörések e|Ieni védekezésre, il|. a támadások bázisául szolgált (vö. or. 3aceKa
'kivágott és egymásra rakott fákból emelt akadály, a vidék tennészetes akadá.
lyaiva| kiegészített erdei tor|asz, ame|y cölöpkerítésekkel, kocsiakasáókkal,
fö|dsáncokkalvá|takozik,). Az erodrendszer három fázisban éptilt ki: elsőként a
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Tyemnyikov-Alatir-vona| (|552_56), ezt követte az A\temar-Szaratrszk-Sisk..
jevo-|árrc (1638)' majd végezetü| az|nszar-vonaljött |étre (|647_53)' E rendsz='
megépülése kapcso|atban áll néhány település keletkezésével, rlrj nevek szüle:..
séve|: ekkor létesü|t Akszjonovo, Ardatov, Atyemar' Inszar, Poszad, Posz.::'
Siskejevo, Szaranszk, Tyernnyikov, Vorotnyiki (Cigankin-lszlamova 1986. 7--3-
Isztorija 1919, 48-50, 65-7 1).

Az eródrendszer kiépítésével az orosz Birodalom dé|i-dé|keleti határa .' '-
dettebbé vált a sztyeppei népek betöréseivel szemben, s ugyanakkor ezek aZ er -.
dök a további expanziók bázisául is szolgáltak. A XVII-XYI|. században a l.:.
ség etnikai képe a mordvin népesség rovására formálódott tovább. A gyarma:..
sítás folytatásáva| a mordvinok egyre délebbre szoru|tak' s kezdték benépesít.:
aPenza_Szaratov-vidéket. Természetesen az orosz expanzió sem á||t meg ]\ío::.
virrfö|d eredeti határainá|, hanem a környező vidékeken is hason|ó fo|yamat'.
mentek végbe' me|ynek eredményekérrt a szimbirszki és a tambovi terÍjletek .

orosz befo|yás alá kerültek, s az onnal] e|vándor|ó lakosság tevékenyen részt r =:
a dé|ebbi részek, a rnár említett Penza-Szaratov-vidék benépesítésében is.

A mordvin |akosság egy része a XVII. század második felétől kezdve a \.: .

gán trJlli terü|etekre is átteleptilt, elsősorban a Nyizsnyij Novgorod-i, Arzamasz
Alatiri és Kazanyi járásokból, leginkább erza teríi|etekről. Itt csak nélrány kel;:.
falu jött létre, a beteleplilés egyidejűsége miatt általában azonos etnikumú: orcs:.
tatár' csuvas és mordvin te|epü|ések |étesü|tek. Ezze| te|lát az eredetl területek =.
aPenza*Szaratov-vidék rne||ett kialaku|t a mordvinok lrarmadik nagy lakóter-.
lete is (lsztorija1979,63-65; Kozlov 1960, 17-27;Moksin 1989, 4648).

A XIX. századra te|"lát az eredeti mordvin népesség az oka-Szura-Moks=_
Cna-medencékbol a gyors és hatékony orosz bete|epü|és hatására délebbre r ..
nu|t, s ezálta| kialakult a mordvin |akosság második nagy körzete' a Penz._
Szaratov-vidék népessége. Később a Volgán tú| egyrésá a régi terület északi ..
keleti részéről, másrészt - kisebb mértékben _ a második körzetből áttelep'
mordvinoknak a hannadik központja is létrejött. S bár továbbra is maradtak krz".
rólag rnordvinok lakta falvak' a mordvin népesség mindenütt kisebbségbe sz .
ru|t, s ez az á||apot napjainkig fennmaradt.

2. A betelepülés névtani következményei

Az orosz nemcsak a fentebb vázo|t törtérleti tények miatt fogla| el központi :..
|yet a térség nyelvei között, hanem azért is sajátos a |relyzete, mert ez az egr et..-
nyelv, arne|yik nem szubsztrátumkérrt varr je|en a Középső-Volga-vidéken. Ez .
térség ,,|egfiatalabb'' nyelve, minthogy a legkésőbb jeIent meg itt. Ebből ado: .

két sajátossága: egyrészt abbarr a történelmi időszakban jelerrtkezett, amikor .

orosz ajkú lakosságnak módjában ál|t gyorsarr és intenzíven meghódítani ez:.
területet, s itt azőta _ nyelvi vonatkozásban is - tartós hatást fejt ki. A másik .'.
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játosság e |ratás telepü|ésnév-rendszertani következménye: a betelepülés idején
az oka-Szura-Moksa-vidék már lakott vo|t, tehát egy már meg|évő (mordvin)
telepiilésnévi rendszert kel|ett áta|akítaniuk, adaptá|niuk, az eredeti orosz név-
adás így csak az álta|uk létesített telepiiléseken (,,az üres, a névtelen területe'
ken'') jelentkezlretett' E'zze| |étrejótt egy sajátos kettős rendszer: a hivatalos és a
nem lrivatalos, i||etve az orosz és a mordvirt nevek szimbiózisa.

Az orosz toponirnikai rendszer legfőbb névalkotási módja az affixáciő' A
te|epü|ésnevek túlnyomó többsége valami|yen szuffixumot tarta|maz, de sokszor
e|őfordul prefixum is. Az orosz toponimákat a finnugor néva|kotási módtól leg-
inkább ezeknek a teleptilésnévképzóknek a haszná|ata különbözteti meg. Ebből
adódóan igerr általános az elliptikus szerkesztésmód. A kéttagú, Eepesoeo ceno,
depeanst Jlo1auocctran típusú nevekben a ce]lo, Öepearun, pexa stb. determináns
e|tűnik, s a foldrajzi névre csak a topoformáns utal. A toponimák nyelvtani ne-
mét eredeti|eg a determinárrs szabta meg (semlegesnemű lelret a ceno, nőnemú a
öepeeun, lrímnemű a noce.]loK stb.)' később az ana|őgia és a Nyikonov á|ta| ,,a
paradigma törvényének'' (3axoH pr4a) nevezett rendszerkényszer vált a besorolás
a|apjává. A 

',3aKoH 
pxaa,, azt az összeftiggést írja le, hogy minden név egyidejű.

leg kti|önbözik is más rrevektől és össze is kapcsolódik a formailaghozzáha.
sonlókka|, pl. az lrkutsk, Brjansk, Tomsk sorban a -st utal a toponima ,,Város-
jellegére''. A nevekné| közvet|enül inkább csak az elkü|önítő funkció tűnik fel,
de a te|epülésnevek nem izo|áltan, hanem mindig más nevekkel összefiiggve,
másokkal egyiitt l éteznek (Nyikon ov 19 6 5, 33 _3 4).

3. Az orosz és a mordvín személynévrendszer kialakulása

Az orosz személynevek történetében négy szakasz különítlrető e|. Az e|so a ke-
reszténység fe|vétele e|őtti korszak, amely aX. sz. végéig tartott. Ezt több évszá-
zados küzde|em követte, ame|yben a pogárry és a keresztény, kanonizált nevek
versengtek egymással. Ez a harc a XVIII. sz. e|ejére a kanonizá|t nevek te|jes
győzelmével fejeződött be. A keresáény nevek virágkora a negyedik szakasz
kezdeté i g, 1 9 | 7 -i g tartott (Bonda|etov | 9 83, 9 6_9,1 )'

Az orosz és a mordvin nevek történetéberl van egy közös pont: a pogány és a
keresáény nevek lrarca, s az utóbbiak győze|rne. Mordvinföldön a he|yi lakosság
neveinek |ráttérbe szorulása, majd kiveszése időben egybeesik az orosz kanoni.
zált nevek általárros térhódításával. Másképpen szólva: a Középső-Volga.vidé.
ken az orosz (keresztény) nevek nemcsak a mordvin (valamint tatár, csuvas stb.)
neveket szorították háttérbe, lranem a saját, nem kanonizá|t neveiket is. A mord.
vinfö|di betelepülések idején a pogány orosz nevek egy része még életben volt'
Ennek emlékét o|yan nevek őrizték, nint }Itueaű, Manuru, Hemtoö, ITemaü,
Paöaű, Vyöaű stb. Ezek a nevek a|apvetőerr ugyanolyan szemarrtikai kategóriák.
ba sorolhatók, mirrt a hason|ó mordvin nevek, például: testi, lelki tulajdonság: or.
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Eessydoe, Eecnanoa,,[onzaü, Hecuefu, vö. md. aÍo/ak'íe 'fehér' > Aíajev; irieE
'nagy' > Irievatkin, Iriemas; kaÍtan'büszke' > Kaítanov; mazij/mazi ,szép, )
Mazajkin, paro/para,jő, > ParoÍkin, Parovat, Paranza,,taza,egészséges, tiszta'
> Tazin (Moksin 1961, 111; Nyikonov 1980, 129; 1988, 132; Vecskanova 1985,
132) stb.; a szülők viszonya a gyerekhez.. ot. Haöectrca, Paöait, vö. md.
efavi/efiwi 'ke||, szükséges' > EÍevat; inie/iriii'vendég' > Ináevat; uöo-/uöa-
,vát, } Uöevat,, veőke- E 'szeret' > Veökomas, Veékan (Moksin 1969, 63:. |990,
59; Nagykin 1971, |11; Nyikonov 1988, 128); sziiletési sorrend: or.,[eenmxa,
Irepeyu,t, vö. md. kavto/kaÍta'kettő' > Kaftajev, Kavtod,ej; kolmo/kolma 'három'
> Kolomasov, Kolman (Nagykin 1971,76; 1973, 1l l; Vecskanova 1985, 132-
133) stb.

A kereszténység előtti és a keresztény nevek küzdelme a mordvinokná| is
több évszázadon át folyt. A keresztény nevek már a XIV. szénadban megjelentek
a mordvinok között, de teljes jogúvá csak a XVm' sz. végére vá|tak. Példáu| az
Alatiri járás |611-es összeírási könyvében (flepenracrrac KHHra MopAoBcKHx ce-
leHuü Alarstpcrcoro ye3Aa 1671 rorc. CapaHcx, |979) még számos pogány név
talá||rató, p|, Atenajko, Kaftajka, Karga^íka, Kuzovatka, Lomanka, Pivcajka,
PoldaÍka, Veökanka, Veianka stb. (Cigankin 1989, 50).

Az orosz csa|ádnevek a kü|önböző szociális rétegeknél eltérő időben jöttek
létre (akárcsak a rnordvirrokná|): a bojárokná| a XIV_XVI. században' a ftildbir-
tokosoknál a XVI-XVI|. században figyelhető meg a névrendszer átalakulása,
míg a városlakók és a papság csak a XVIII. században és a XIX. sz. elején tért át
erre a rendszerre. Még későbben fejeződöttbe ez a fo|yamat az alsóbb népréte.
gekné|. A szociá|is rétegzódés már korábban, az egye|emű nevek korszakában is
létezett: a fejede|mek' hercegek stb' a Cenmoc,]Ial, Bceeonoö típusú neveket, a

középréteg alrémp, I,Iaau-fé|e neveketviselte, nigaparasztoknál a lrempyuxa,
I.Iaautxo nevek terjedtek el |eginkább. Ez a típus a legalsóbb rétegekben évszáza-
dokon át fennmaradt. A rrem keresáény nevek eltűnéséve| egyidejűleg megjelent
a két., majd hárome|emű nevek rendszere. A pogány.keresztény harcban jelentős
esemény volt I. Péter 1701-es rendelete, amelyben megtiltotta azun.,'rtoIyHMÍ''
haszná|atát, ennek betartása azonban nem vo|t következetes (Bondaletov 1983.
I 05-1 I 3; Nyikonov 1967, 159-160).

A mordvinokrrá| a csa|ádnév később jelent meg. Először a foldesúri rétegnél
szi|árdult rneg (XVII-XVIII. század), majd később a kereskedők és városlakók
között is kia|aku|t, s |egutoljára (XIX. sz.) azegyszeru emberek, a parasaok kö-
zött lronosodott meg. Az egytagú név eltűnésével és a név örökölhetőségével
megszűnt a név és |rordozója közötti, valamilyen tulajdonságorr, jellegzetességen

alapuló kapcso|at, s a kéttagú nevek létrejöttével ezek is beilleszkedtek az orosz
szemé|ynévi modellbe (Moksin |990, 731.Nyikonov 1973, 237).

Nyikonov mutat rá arra, hogy a családnévi alakú kettős név sokáig csak apai
név volt. A családnév keletkezésének oka e|sősorban nem a differenciálás igén,ve

volt, hanem a megnevezés jogi funkciója hívta é|etre. olyan XVII-XVIII. száza-
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di adatok' mint pl' Nal'evatka Arkajev, Lopaj ParuÍev stb. még nem vo|tak ke-
resztlrév + vezetéknév jellegűek' ugyanis pl. az utóbbinak a ftát Vorgud,a Lo-
pajevnek hívták' azaz itt a Lopajev is csak apai név (Moksin |973, 139_140;
Nyikonov 197 3, 236-237 ; 1988, 121).

Az átá||ás a mordvin névrendszerről az oroszra csak lassan' fokozatosan me-
hetett végbe. Eredetileg a frissen keresztelt mordvinok új, orosz (keresztérry) ne-
ve csak azun. rnásodik név volt' a mordvin (nem keresztény) után. Ez a sorrend
később megvá|tozott: előbb mindkét nevet egyformán használták, majd az orosz
került az e|so lre|yre, s a mordvin a másodikra, végül az orosz, keresztény név
te|jesen kiszorította a mordvint. Szerencsére ezek a mordvin nevek nem tűntek e|

nyomtalanu| az idők folyarnán. Sok közülÜk a mai napig megőrzodött a család-
nevekben. Ez paradox módon éppen az orosz rnintájú nevekre va|ó áttérésnek
köszönhető: amikor az oroszok (a hittérítők) keresáény nevet adtak a mordvi-
noknak, akkor oroszjel|egŰr családnévve| is e| kellett látniuk őket. Ez sokszor az
apa személyneve volt, arne|yet eloroszosítottak az -ov/-jev, -in, -kin patronimikus
képzőkkel, pl. MaíeÍ fla> MaÍeóev, MaÍeÍkilz. A |ráromelemű névrendszer meg-
honosodása után ezek könnyen vezetéknevekké válhattak. I|yen keresztnévi ere-
detű vezetéknevek: Kiíd'aÍov, Kolomasov, Kudasov, Kufaskin, Pilrsajkin,
Surod,ejev, Ved'aíov, ViÍaskin stb. (Moksin 1969,6|_62; |975,116).

4. Személynevek a településnév-rendszerben

A köznévi eredetŰr telepiilésnevek eredetileg valamilyen inforrnációt közölnek a
település jellegérő|. lielyéról, keletkezéséről, rrye|vi és etrrikai |lovatartozásáró|, a
körrryezetről stb. A szeméIytevek településnevekként egészen más természetű
információt tárnak elénk. Először is általában tájékozÍatnak a földrajzi rrév nyelvi
hov atartozásáró l, tárnporrtot nyúrjtanak a hely ke letkezés i i dej ének meghatározá-
sában: egyrészt a telepü|és tu|ajdonosára vonatkozó, történeti forrásokban, év.
könyvekben szerep|o adatok révén, másrészt pedig _ névtani elemzés útján _
meghatározható egy-egy vidék névadási módja, ',névdivata'' is' Ezen túlmenően
ezek a szemé|ynevek informálnak még az ősi antroponimikai rendszerről is
(lriszerr e nevek tÚllnyornó többsége ma már csak helynevekben fordu| elő), vala-
mint a lakosság migrációjáró| is (ti. sokszor az Úrj település is a régi falu alapító-
jának a nevét vise|i, megkÜlönböztető je|zőve| vagy anélkül).

A mordvirr eredetti csa|ádnevek orosz képzőket felvéve váltak telepü|ésne-
vekké. Általában ez nár a második (esetleg a lrannadik) képzőtjelenti, lriszen a
családnév maga is tarta|naz valanri|yen orosz eredetű szuffixumot és a mordvirr
keresztrrévberr is felle|heto egy mordvin képző: Koökur (mordvin keresztnév) >
Koökurov (apai név, családnév) > Koökurovo (településnév). Itt tehát az -ov/-jev,
-in, .kin stb. képzőlröz kapcsolódik még az -o, -a, -l stb. szuffixum. Néha analo-
gikusan ishozzátapadhat a mordvin névhez közvetlenül az.ovo/-jevo, -ino stb.
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Az orosz személynevek településnévvé alaku|ásának történeti háttere a fö|-
dek elfog|a|ása, fa|vak alapítása volt' ugyanúgy, mint a mordvinokná|. Az orosz
bete|epü|és kezdetétol lrosszú idon át általános volt, hogy a falu a tu|ajdonos ke.
resztneve éslvagy vezetékneve a|apján kapta a nevét. Az orosz személynevek
te|epülésnévvé a|aku|ásuk során megkapták a már em|ített képzőelemeket:
Matvej > Matvejev (apai név, csa|ádnév) > Matvejevo, Matvejevta (település-
név). A jelenség lényege ugyanaz, mint a mordvin személynevek településnéwé
vá|ásának, de itt egy fázis - az adaptáciő - éftelemszerűen kimaradt.

5. Az orosz személynévi eredetű településnevek főbb jellemzői

A rnai Mordvin Köztársaság területén I. K. Inzsevatov toponimikai szótára
(Inzsevatov 1987)' alapján több mint 400 orosz antroponimikus eredetű telepü-
lésnév fordul elő. E fa|vak túlnyomó többsége a telepüIés alapítója, ill. a ftjld-
birtokos (igen ritkán a földesúr hozzátartozőja) után kapta a nevét. A különböző
birtokösszeírási könyvek (p|. Krrnra nncbMa ra ao3oPY Vsaua Ycoga Ia kIlsvl
.{y6poncxoro 1614 ro4y; ArevapcKa'I AecÍTHa 1669_1670 roga; flepenucn
noAaTHoro HaceJ]eHI4Í no TeuuurcoBcKoMy ye3Ay 3a 1761_|76,/ rogst; Cnncorc
HaceJIeHHbIX ruecr Cana6npcxoü ry6epHur,r, 1863; CnracoK HaceJIeHHbIx MecT
Ileu:egcxoü ry6epHnu, 1869; stb.) adatai a|apján Inzsevatov néha egészen pon-
tosan köz|i a település birtokosárrak _ s egyben névadójának _ nevét' pl,
Anexcaudpo*Kcl < Anerccauöp Cmenaruoauu Auöpeea (1858), Eozdauoarca <

Eozöau l,Inuuu ozapee (1869), faapunoarca < faapun ,[auunoeuu aumrcoe
(1763)' Kapcarcoarca < Apmeuuű l,Iaauoauu Kopcaxoa (l669-70)' Kourcapoarca
< Cmenau fpuzopaeauu Kourcapoa (1725), Macnoetca < I,Iean Eopucoeuu
Macnoa (1669*70), Mopeerca < Llaau l,Inauu Mopee (1685), Penaeerca 1
Bacu,tuit Ilporcorpaeauu Penaea (1725), Tennoexa 1 l,Isocuu Bacunaeauu Tennoa
(1864) stb. A településnevek kiindu|ópontja lehet keresztnév (Anerccauöpoarca 1
Anerccauöp CrenaHosaq Art4peen' Bozöauoarca < Bozöau Vnsu,r orapen,
Bacunaeerca < Bacu,tuít I,IsaHosHq BauHnxos, faapunoarca < faepun flauu-
JIoBHq utxon, Epeneeara < Epeueü Hevaen, Iraenoaxa < Iraaen AHlpoHoo,
Pacm,ucnaaxa < Pocntucnaa fIerponnv Eo6oegos stb') és csa|ádnév (Roulxa-
polKa < Crenas lpuropsearau Routrcapoa, Macaoexa < kIsaH Bopucosuu
Macnoa, Mopearca < Ilsaru LInsuq Mopee, Penueerca < Bacurluit ilpoxoQsenrau
Penaea) egyaránt'

Az esetek nagyobb százaÍékában azonban csak a névadó családjának a nevét
adja meg a szőtárszerkesztő, p|. Eapauoerca < Eapauoa, Bnoxuuo 1 Bnoxuu,
Eoípoarca < Eoőpoa, Bonmuuo < Bonmuu, Bapaapoarca < Bapeapoa' Benuuaeao

' Ez az egyetlen mordvinftjldi névtani etimológiai szőtár, ame|y több mint 1500 telepii-
lésnév eredetét adja közre _ sok esetben nem megbízható etimológiáva| _, il|. a falu,
város településtörténeti információit tarta|mazza,
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1 Benuyaea, Bunozpadoexa 1 Buuozpaöoa, fony6t1oexa < Tonyíqoa, fopőy-
HoGKa < fopíyuoa, fpuíoeöoeo < fpuőoeöoa, ,[artuaoerca <,[auuloe, ,\uum-
puezKa <,[uumpuea, .[y6acoao < fiy1acoe, ,]yduurcoao < ,lyduurcoa, Epruoarca
< Epuloa, )I{öauoarca < }I{öauoa, X{eöpuuo < }Iteöpuu, I,Ieauoexa < I,Ieauoe,

I,Icaeerca 1 l,Icaee, Kaseeerca < Kaseee, Kapnenoerca < Kapnenoa, Rtnaapeeo <

Kanvapea, Rouapoarca < Rouapoa, Jloíauoaxa < Jlo1auoa, ,aoceerca < Jlocea,
Maxapoerca
Hexltoöoao < Hercaoöoe, Irempoarca < Ilenlpoe, Ilonoarca < Ironoa, Irpoma-
coeo 1 llpomacoa, Ponauoarca 1 Pouauoa, CaQouoarca < Catftouoa, Cuupnoa-
rca < Cuuptloa, Tonopoao < Tonopoa, @eöoposrca < aeöopoe, @ununnoarca 1
@utunnoa, Vypuuo < Vypuu, lUypíuuo < lUypíun stb. Ezen esetekben a tele-
pü|ésnév kiindu|ópontjáLrl értelemszerűen mindig a családnév szolgál'

Igen cseké|y azoknak az antroponimikus eredetű településneveknek a száma,
ame|yek valamilyen más indíttatásból nyerték nevüket. Ilyen lehet a politikai név.
adás (Mordvinftj|don: Ranunuua, Muuypuu, Vnanruoaxa, Vanaee és Vanaeeo),
valamint a lríres írók emléke elotti tisztel gés: Jrea Toncmoú, Ilyrurcuuo.

Te|epü|ésnév igen ritkán női keresánév a|apján is keletkezhet. A mai Mord-
vin Köztársaságban ilyen je|legű név a ErcamepuHolKa (< Ercamepuua I,Iaauoarua

IUepnzopoöcraa), Enus aB e muHKa (< Enusaa e ma Heitíyute aa), Haöe cröuuxa (<

Hadecrcöct Konomuaoaa), Corluuuo (< CoQun kIaauoeua Eop,).
Egy-egy keresánév több falu nevének forrása is |ehet _ természetesen egy.

mástó| fuggetlenül. I|yen pl. Mordvinfö|dőn a Ceneuoarca te|epilésnév (Ceueu
Xumpoeo, Ceueu Marccuaoeuu Kopulyuoa és Ce*teu Xtuntnee neve alapján). A
köztársaság orosz személynévi eredetii településneveiben egyébként leggyak-
rabban az Anerccartöp keresztnév fordu| elő, összesen ki|encszer. Ezt követi a
Hurconaű (hétszer) és az Auöpeá (hatszor).

A mordvinf<jldi településnevek lege|terjedtebb képzője a -ka és az -o. Ezek a
képzők a már korábban szemléltetett rnódon kapcso|ódnak a szerné|ynévhez,
me|ynek képzője á|talában -ov/-jev és -ln lehet' Az -ov/-jev és az -in eredetileg
birtokláSt, va|ami|rez tartozást kifejező képző volt, s elsősorban szemé|ynevek
szuffixumaként fordrrlt elő' (E funkciója ma is fennmaradt, az apai nevek kép-
zőjeként. Az apai név eredeti|eg birtokviszonyt fejezett ki: ,{uumpue6 cblH
'Drnitrijék fia'.) Helynévképzőként a feudális tu|ajdonjogok kiszélesedésével
vá|tak igen produktívvá, abban a korban, amikor a település' te|epi'i|ésrész álta|á-
ban a tulajdonosról kapta a nevét. A két elem közti kü|önbség eredetileg csak a
szótő je|legétő| fiiggött: a kemérry tövű névszók .ov, a lágy tövíiek -jev végződést
kaptak' míg az -a/-ja végú névszók az -in képzőt vették fel (fuggetlenül attól,
lrogy lrímnemű vagy nonemű volt.e az alapszó). Ilyen módon -ovka/-jevka,
-ovo/-jevo, .inka, i||' -ino képzőbokrok jöttek létre (Nyikonov 7962, 25-26;
1965, 69-7 0; Szubajeva 1961, 208-210).

Az orosz személynévi eredetű telepiilésrrevek legelterjedtebb képzőbokra az
-ovka/-jevka, a nevek mintegy 60Yo-ában megtalá|ható ez az elern. A második
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leggyakoribb az -ovo/-jevo, kb. 20%o-os e|őfordulássa|, a harmadik pedig az .ino
(15%). Erdekes, hogy nagyon kevés az -inka e|em, mindössze két _ női kereszt-
névi eredetÍi - teleptilésnévben brrkkan fel. Egyéb képzők (iha, -ina, -iöina)
csak szórványosan fordulnak elő.

Az orosz személynévi eredet[í teleptilésnevek földrajzi elterjedtségéről rneg-
állapítlrató, hogy ezek a rrevek a legnagyobb arányban a köztársaság központi
részén fordr-rlrrak e|ő; a Romodanovói (94%), a Ljambirszki (86%)' a Ruzajevkai
(79%), a Sztarosajgovői (79%), a Kocskurovői (760Á), az Inszari (76%) és a
Bolseberezrryiki (75%) járásban igen je|entős a számuk a mordvin és a volgai
török személynévi etimo|ógiájúr nevekhez képest. Ez atörténeti tények ismereté-
ben egyá|ta|án nem meg|epő, |riszen ezek voltak azok az,,üres terü|etek'', ame-
lyeket aZ orosz ajkrlr lakosság a bete|epü|és e|ső fázisában benépesített.
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