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D. V. Cigankinak, a mordvin nyelvészek doyenjének munkásságát folyó-
iratunk hasábjain is többször méltattuk már (vö. Zaicz Gábor: FUD 7 [2000]:
206–207; Maticsák Sándor: FUD 12 [2005] 177–181), a 75. születésnapjára
készült, cikkeiből összeállított kötetet (Мордовские языки глазами ученого-
лингвиста) pedig Fábián Orsolya ismertette (FUD 10 [2003]: 257–259).

Kollégái, tisztelői most, a 85. születésnapján hasonló kötettel, voltakép-
pen az előző könyv folytatásával köszöntötték az ünnepeltet. A 244 lapos vá-
logatás – M. V. Moszin köszöntő szavait követően – két témakört mutat be
Cigankin szerteágazó munkásságából. Az első fejezet a kicsit furcsán hangzó
Лингвистика (13–105) címet viseli, a második rész címe pedig Топонимика

(106–172). (A névtan ezek szerint nem lenne nyelvészet? Nem is beszélve az
előző kötet nyelvjárásokkal, lexikológiával és etimológiával, szóképzéssel,
morfológiával, ill. nyelvtörténettel foglalkozó fejezeteiről.) A kötet harmadik
része Cigankin tudományszervezői-közéleti tevékenységébe enged bepillan-
tást (Заметки, рецензии и оппонирование диссертаций, 173–244).

1. A kötet első fejezetében, az elsősorban finnugor tematikájú részben 12
tanulmányt olvashatunk. Sajnos, az egyes írások lelőhelye nincs megadva,
így csak gyanakodhatunk, hogy ennek a résznek a rendezési elve az időrend
lehetett. Három nyelvjárástani és két szóképzési cikk mellett összehasonlító
nyelvészeti tanulmányok kaptak itt helyet: öt mordvin–osztják, egy mordvin–
lapp, egy pedig mordvin–cseremisz–lapp–osztják egybevetésekkel foglalkozik.

Об общих древних корнях в мордовских и хантыйском языках (40–45)
c. írásában Cigankin 88 mordvin szónak adja meg osztják megfelelőjét. Eh-
hez osztják részről csak egy forrást használt, Tyerjoskin keleti osztják szótá-
rát (ilyen típusú nyelvtörténeti vizsgálatot az UEW és a DEWOS nélkül ne-
héz elvégezni). Ha belenézünk anyagának abba a részébe, amelyet az UEW-
ben is meg lehet találni, vegyes képet kapunk. A md. peľe- ’fél’ vahi osztják
megfelelője pěl- (UEW 370), ez Cigankinnál is helytálló, ugyanígy a ńiľe-
’nyelv’ és a kando- ’hord’ etimológiája stb. A jutams ’megy, halad’ rokon
nyelvi megfelelői között az UEW (106) nem említ osztják példákat (Cigan-
kin az o. jota ’vmi mögött, nyomban’ lexémával veti össze). Szemantikailag
nehéz összekapcsolni a md. uje- ’úszik’ igét az osztj. uj ’folyómeder, a patak
legmélyebb része’ szóval (vö. osztj. V oť- ’úszik’, UEW 542). A md. nupoń
’moha’ szónak az UEW (694) szerint nincs osztják megfelelője, Cigankin a
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jelentéstanilag nehezen védhető ńop ’láp, ingovány’ szóval veti egybe. A pél-
dákat hosszan folytathatnánk, de talán ennyiből is kiviláglik, hogy szóanya-
gát érdemes lett volna szigorúbb etimológiai módszerekkel megrostálni.

Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy Cigankin óriási munkát végzett a
mordvin nyelvtörténet terén is. Отражение гласных финно-угорского язы-
ка основы в лексических соответствиях мордовских и хантыйского
языков (58–66) c. tanulmányában a mordvin vokálisok, Сравнительное опи-
сание консонантных особенностей в этимологически общих словах в
мордовских и хантыйском языках (66–73) c. írásában pedig a mássalhang-
zók történeti fejlődését kísérli meg rendszerezni. Lehet, hogy osztják eti-
mológiai nem mindig helytállóak, de a mordvin nyelvtörténeti folyamatok
bemutatása nagyon szemléletes, világos.

Ugyanez a véleményem a mordvin névmások rokon nyelvi megfelelőit
bemutató írásáról (Обстоятельственные слова, возникшие из в этимоло-
гически общих местоименных корней в мордовских, марийском, саам-
ском и хантыйском языках, 92–95). Meg kell azonban jegyeznem azt is,
hogy felhasználhatta volna pl. Danilo Gheno műveit is (ez persze általános
probléma, az oroszországi tudósok nem ismerik, vagy nem akarják használni
a finn, magyar és más nyugat-európai tudósok szellemi termékeit).

Érdekes kísérlet erza–moksa–lapp egybevető szójegyzéke, amely 240 szót
tartalmaz (Мокшень, эрзянь ды саамонь кельтнесэ ве шкань вейсэнь валт-
нэнь структурань коряс ёнксост, 79–88). Ezek is megrostálandók, de mé-
gis ékesen bizonyítják a mordvin nyelvtörténeti iskola szárnybontogatását.

Cigankin munkásságának jelentős részét alkotják szóképzéssel foglalkozó
írásai (vö. pl. az 1981-ben megjelent, Словообразование в мордовских язы-
ках c. alapművét). Ebben a kötetben két újabb írása kapott helyet. Опро-
шение суффиксальные образования в мордовских языках (73–79) c. cik-
kében több olyan képzőt vizsgál, amelyek mára már elhomályosultak. Habár
néhány állításával itt is lehet vitatkozni (vö. pl. md. чевге ’kányafa’ ~ fi.
heisi-pu [sic!], ill. a га/ка/ко képzőről írottakat stb.), de összességében szá-
mos fontos megállapítást tesz a mordvin képzők történetiségéről. – Cigankin
régi kedves témája az önálló szóból keletkezett képzők vizsgálata, ehhez
újabb adalékokat tesz hozzá (Аффиксоидные образования в терминосис-
темах мордовских языков, 88–92): a пе, пря, пель, пуло, нал, ланго,
пелькс elemekkel foglalkozik.

2. Cigankin a mordvin névtan legelismertebb, legtermékenyebb kutatója.
Munkássága elsősorban a mordvinföldi település- és víznevek elemzésére,
ezek etimológiai rétegeinek és szerkezeti sajátosságainak leírására irányul, de
sokat foglalkozott a mikrotoponimákkal is. Itt csak legfontosabb műveit em-
lítem meg: néhány éve látott napvilágot terjedelmes szótára (Память, запе-
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чатленная в слове. Словарь географических названий Республики Мор-
довия, 2005), tavaly jelent meg víznevekkel foglalkozó opusza (От Суры…
до Мокши. Названия рек и озер Республики Мордовия. Этимологические

разыскания, 2010), ezek előzménye a Память земли (1993) c. olvasmá-
nyos kötete; és persze hosszan sorolhatnák idevágó tanulmányait (ezeket ld.
Onomastica Uralica 1b [2001]: 257–267).

Ebben a kötetben Cigankin professzor kilenc névtani tárgyú írása kapott
helyet. A válogatás elve nem teljesen világos előttem, mert itt nemcsak a
legfrissebb írásai szerepelnek, hiszen van köztük 1969-es is, ill. meglátásom
szerint néhány fontos tanulmányát még fel lehetett volna venni a sorba, pl.
Топонимическая система мордовских языков. Лексикология современ-
ных мордовских языков (1983); Лексико-семантическая характеристи-
ка отдельных пластов топонимической системы МАССР (1986); Имя

человека в географических названиях на карте Мордовской АССР

(1989) – de a válogatás természete a szubjektivitás.
Az itt közreadott cikkek egy része a nevek szerkezetével és etimológiai

kérdéseivel foglalkozik (Топонимическая система мордовских языков,
106–117; Из наблюдений над структурными особенностями топонимов

на территории Мордовия, 125–140; Топонимы в словообразовательной

системe мордовских языков, 149–155. A szerző bemutatja a legfontosabb
közszói eredetű földrajzi alaptagokat (determinánsokat), amelyek a mordvin
településnevek leggyakoribb alkotóelemei. Ilyenek: лей ’folyó’,  веле ’falu’,
бие, биё, буе ’nemzetség szállásterülete’, кужо ’tisztás’, нерь ’fok, torko-
lat’, нал ’liget’, пуло ’liget, erdőcske’ stb. (107–111, 128–129, 152–155).
Ezek egy része etimológiailag nem biztos, hogy megállja a helyét (pl.
Саранск városának, ill. a Саранка, Сарка folyók nevének magyarázata egy
сар-/сoр- ’folyóág’ jelentésű tőből, vö. 111. oldal), de Cigankinnak elévül-
hetlen érdemei vannak a mordvin helynévrendszer leírásában.

Ugyancsak ő írta le először nagy adatbázis felhasználásával a helynevek
szemantikai kategóriát, a növénynevektől az ember alkotta tereptárgyakig.

Felvázolta a helynevek szerkezeti kategóriáit is. A főbb csoportok: egy-
szerű, képzőt nem tartalmazó nevektől (pl. Лашма ’mélyedés’, Лепе ’éger-
fa’) egészen az -ово/-ево, -ино, -ка orosz (eredetű) képzőket tartalmazó ne-
vekig. Cigankinnal egy kérdésben vitába szállok: a веле ’falu’ összetételi
utótag (nála: topoformáns) első mássalhangzója bizonyos hangtani helyze-
tekben kiesik (Колазь веле > Колазеле, Ботуж веле > Ботужеле, vö. 152.
o.). Ő az így létrejött -еле/-эле/-aле/-ле elemet helynévképzőnek tartja, míg
szerintem ezt továbbra is összetételi utótagnak kell tekinteni; nem beszélve
arról, hogy a cirill helyesírás sajátos megoldását (-еле/-эле) nem a képzők
síkján kell tárgyalni.
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Cigankin számos munkájában foglalkozik a mordvin helynevek etimoló-
giai rétegeivel. Az itt közreadott munkáiban is érinti ezt a kérdést, bemutatja
a mordvin, török és orosz eredetű rétegeket, ezek szerkezeti és szemantikai
sajátosságait, képzőrendszerüket (127–139).

A kötet cikkei település- és művelődéstörténeti információkat is tartal-
maznak (elsősorban a Память, запечатленная в географических назва-
ниях című írás, 117–125). Cigankin a korai idők történelmi eseményeinek név-
tani lenyomatait magyarázza: hogyan s mikor keletkeztek a török eredetű nevek,
a XVI–XVII. század történelmi fordulatai hogyan tükröződnek a nevekben,
hogyan maradt fenn a régi (pogány) személynévi réteg a helynevekben stb.

A tanulmányok sorában mikrotoponimikai kérdésekkel foglalkozók is he-
lyet kaptak (Мордовская микротопонимия. Семантико-лексический и сло-
вообразовательный анализ, 140–145; Топонимия Торбеевского района,
162–166), melyekben a fentebb említett szempontok szerint elemzi a neve-
ket. Egy írás a diaszpórában, a Volgán túl élő mordvinok helynévtani jellem-
zőit vizsgálja (Ойконимия мордовского Заволжья, 156–162).

Ezek az írások Cigankin professzor névtani munkásságába csak egy kicsi
bepillantást engednek, de talán ezek révén is jól látható az a tudományos el-
kötelezettség, amellyel hosszú évtizedek alatt sikeresen leírta a mordvin
helynevek szerkezetét, bemutatta szemantikai csoportjaikat, felvázolta a tér-
ség neveinek etimológiai rétegeit. Hasonló szemlélettel dolgozik tanítványa,
Nyina Kazajeva, aki Cigankin munkásságának méltó folytatója.

3. A kötet harmadik fejezete Cigankin tudományos közéleti tevékenységé-
ből szemezget, eléggé esetlegesen. Doronyin egyik regényének két stiliszti-
kai elemzése mellett az erzának és a moksának az iskolai oktatásban betöltött
szerepéről szóló írások állnak. Itt kapott helyet Paasonen mordvin szótárának
recenziója, Ariste és Majtyinszkaja méltatása és Feoktyisztov búcsúztatása,
valamint Kelmakov, Jermuskin és mások kandidátusi disszertációjának bírá-
lata is. Cigankin iskolateremtő munkásságát jól fémjelzi, hogy összességében
20 kandidátusi disszertáció témavezetője volt, az ő „köpönyegéből” bújt ki
többek között Scsankina, Grebnyeva, Ariszkin, Kazajeva és Rjabov.

A fentebb bemutatott kötet Cigankin professzor rendkívül termékeny és
szerteágazó munkásságának két szegmenséből ad közre válogatást: a nyelv-
történeti-finnugrisztikai és névtani tárgyú írásaiból. Ha a 2000-ben megjelent
első kötet mellé helyezzük, s együtt olvassuk őket, megérthetjük, miért tarthatjuk
ezt a fáradhatatlan, örökifjú tudóst Mordvinföld első számú nyelvészének.

MATICSÁK SÁNDOR


