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Az erza helynevek legrészletesebb jelentéstani csoportosítását Ny. V. Ka-
zajeva, a mordvinföldi névtani iskola fiatalabb generációjának vezető kuta-
tója adta közre 2001-ben megjelent egyetemi jegyzetében. Ilyen jellegű mun-
ka ez idáig nem született, a korábbi években megjelent onomasztikai tárgyú
írások e kérdéskört csak érintőlegesen kezelték, sokszor megmaradva az álta-
lánosságok szintjén. A mordvin névtan művelői főként az etimológiai kutatá-
sokat, illetve a földrajzi determinánsok (ottani terminológiával: topoformán-
sok, mint pl. ľej/ľäj ’folyó’, veľe/veľä ’falu’ stb.) leírását helyezik előtérbe.
Kazajeva hiánypótló műve szakít az eddigi gyakorlattal, ő a kétrészes nevek
előtagjainak és a sajátosságjelölő egyrészes neveknek a szemantikai csopor-
tosítását végzi el. Egyik legnagyobb érdeme, hogy a különféle helyneveket
nem egymástól elkülönítve mutatja be, hanem a településnevek, víznevek és
mikrotoponimák együtt szerepelnek, számos eddig rejtve maradt összefüg-
gésre rávilágítva ezáltal.

Műve elején Kazajeva az elméleti kereteket tisztázza: definiálja a mikro-
toponimákat, osztályozza a helyneveket, bemutatja a névtani rendszer fogal-
mát, és röviden áttekinti a mordvin névkutatás történetét. A mű törzsanyaga,
az erza földrajzi nevek lexikai-szemantikai jellemzése (10–46. oldal) az aláb-
bi fő fejezetekre oszlik: 1. Köznévi eredetű nevek, ezen belül: 1.1. A termé-
szeti-földrajzi környezet, az állat- és növényvilág jellegzetességeit tükröző
nevek, 1.2. Az emberi tevékenységgel, az anyagi-szellemi kultúrával, társa-
dalmi viszonyokkal kapcsolatos nevek. 2. Tulajdonnévi eredetű nevek, ezen
belül: 1.1. Személynévi eredetű nevek, 1.2. Helynévi eredetű nevek.

Az alábbiakban rövid áttekintést adok Kazajeva kategóriáiról. (Az egyes
csoportokat Kazajeva nem számozza, ezeket utólag, a könnyebb áttekinthető-
ség kedvéért, én láttam el számokkal.)
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I. Köznévi eredetű nevek
1. Természeti nevek

1.1. Természeti környezet: a) vízi objektummal kapcsolatos nevek (ide
Kazajeva olyan földrajzi determinánsokat sorol, mint pl. ľej ’folyó’,
ľiśma ’forrás’, ľiśmapŕa ’forrás’, eŕke ’tó’, or. bolota ’mocsár’,
rodńik ’forrás’); b) a terület kiemelkedései: mar ’halom’, pandoń viŕ
’domb-erdő’, śiľďej ľiśma ’zsombék-forrás’; c) a terület mélyedései):
latko ’patak’.

1.2. Az objektum jellemzői: a) méret, nagyság, forma: nagyság (pokš
ľiśma ’nagy-forrás’), hosszúság (dolgoj oźero ’hosszú-tó’), méret,
mélység, szélesség, magasság (širokoj eŕke ’széles tó’), mennyiség
(kolmä ľiśmapŕat ’három-forrás’), forma (kičkeŕe ki ’görbe-út’); b)
minőségi jellemvonások: kor (tašto veľe ’öreg-falu’), szín (ašo veď
’fehér-víz’, čopuda viŕ ’sötét-erdő’), talajminőség (keveń gi ’köves-
út’, čovar latkä ’homok-patak’); c) egyéb jellemvonások (keľme
ľiśma ’hideg-forrás’, salov ľiśma ’sós-forrás’, tanťej ľej ’finom-
folyó’, gajńi ľiśma ’hangos-forrás’, kośke ľej ’száraz-folyó’.

1.3. A vidék állatvilágát tükröző nevek: a) házi- és vadállatok (numoloń
pakśa ’nyúl-mező’, ovto latko ’medve-patak’); b) madarak (kargo ľej
’daru-folyó’, maćej viŕ ’liba-erdő’).

1.4. A vidék növényvilágát tükröző nevek: a) az erdőre utaló lexémát
tartalmazó nevek (viŕ ’erdő’, kužo ’tisztás’); b) fák, bokrok (ľepe
eŕke ’éger-tó’, piźol pando ’berkenye-domb’); c) fűfélék (kamiš eŕke
’nád-tó’, umbrav latkä ’sóska-patak’); d) gazdasági/kultúrnövények
(kańśť bolota ’kender-mocsár’, kapsta latko ’káposzta-patak’).

1.5. Az objektum helyére utaló nevek: a) más helyhez való horizontális
hasonlítás (vasolo kanśť eŕke – malaso kanśť eŕke ’távoli/közeli-
kender-tó’, ikeľće kiľej latko ’elöl lévő-nyírfa-patak’); b) más hely-
hez való vertikális hasonlítás (alo ušo ’alsó-utca’); c) sorszámnévi
megnevezés (omboće ľejńe ’második-patak’).

1.6. Metaforikus megnevezések: a) emberi vagy állati testrésszel való
hasonlítás (bojaroń peke latko ’bojár-has-patak’, ovto pŕa ’medve-fej
[rét]’); b) használati eszközzel való hasonlítás (koťol latko ’üst-
patak’, štana pakśa ’nadrág-mező’); c) élőlény tulajdonságaival,
cselekedeteivel való felruházás (rangi ľiśma ’üvöltő- forrás’).

2. Mesterséges (emberi tevékenységre, anyagi és szellemi kultúrára utaló)
nevek:
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2.1. A lakosság foglalkozása: a) földművelés (meža ľej ’mezsgye-
folyó’); b) állattenyésztés (stan ľej ’tehenek szálláshelye-folyó’); c)
méhészkedés (ńeške latkä ’méhészet-patak’); d) egyéb (kuzńec
pando ’kovács-domb’, muška vajatova eŕke ’kenderáztató-tó’).

2.2. A település típusa, gazdasági tevékenység: a) település típusa (veľe
pe ’falu-vég’); b) gazdasági tevékenység (veďgev latko ’malom-
patak’, utomo ľejbŕa ’hombár-forrás’); c) út, közlekedés (seď ki ’híd-
út’).

2.3. Vallással, hitvilággal, népszokásokkal, ünnepekkel kapcsolatos
nevek: ińeči ľiśma ’húsvét-forrás’, kŕost pando ’kereszt-domb’,
pazoń ľiśma ’isten-forrás’.

2.4. Etnikai hovatartozásra, szociális helyzetre utaló nevek: a) etnikai
hovatartozás (ruzava latkä ’orosz-nő-patak’, tatar pando ’tatár-
domb’); b) szociális helyzet, társadalmi réteghez tartozás (bojar
ľiśma ’bojár-forrás’, ťejťeŕ pando ’lány-domb’).

II. Tulajdonnévi eredetű nevek

1. Személynévi eredetű nevek: a) keresztnevek (zahar veďgev ’Zahar-
vízimalom’); b) családnevek (Ivkin luga ’Ivkin-rét’); c) apai név (petič
latko ’Petics patak’); patronimikus (elődökre utaló, összetett) nevek
(makar vaśkań latkä ’Makar fia Vaszilij-patak’); d) gúnynév (baklanoń
ľiśma ’Baklan forrás’); e) eseménynevek (isajiń guloma tarka ’Isaj-halál-
hely’.

2. Helynévi eredetű nevek: Lada ki ulu ľej ’a Lada faluba vezető út-patak’.

Mint minden csoportosítás, ez is önkényes, s számos pontjával lehet vitat-
kozni. Ilyennek tartom például a gazdasági tevékenységre utaló neveket:
ezek a nevek fontos szerepet töltenek be a mordvinföldi víznévrendszerben,
ennek ellenére Kazajevánál több alcsoportban elszórtan bukkannak fel.
Ugyancsak vitathatók az „objektum jellemzői” csoport alkategóriái: túlságo-
san elnagyoltnak tűnik az „egyéb” kategória, itt több alcsoportot is fel lehe-
tett volna állítani (pl. íz, szag, hang). Semmi nem indokolja a madárnevek
vagy éppenséggel a fűfélék különválasztását stb.

Korábban sok szerző keverte az etimológiai és szemantikai kategóriákat,
illetve csak egy-egy nyelvhez (általában a mordvinhoz) sorolható neveket
csoportosították. Kazajeva végre szakít ezzel a gyakorlattal, ő nem választja
szét a mordvin és orosz neveket, hanem együtt tárgyalja őket.
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Kazajeva (és korábban mások) kutatásai alapproblémájának tartom az
egy- és többrészes nevek egybemosását, illetve a nyelvészeti és kultúrtörté-
neti (növénytani, zoológiai stb.) kategóriák összekeverését, -keveredését. Ha,
példának okáért, a növény- és állatnévi eredetű vízneveket vesszük sorra, ak-
kor sok információt megtudhatunk a környék növénytakarójáról és állatvilá-
gáról (habár ezek is esetlegesek, mert egy-egy név hiányából nem következik
automatikusan az adott növény/állat elő nem fordulása), de ez nem visz kö-
zelebb minket a névrendszer leírásához. Ez a – némiképp leegyszerűsítő –
szemantikai csoportosítás jellemezte egyébként sokáig a magyar helynévtant
is. Az utóbbi évtizedben azonban egyre nagyobb teret kap a Hoffmann István
által megalkotott modell, mely három síkon vizsgálja a neveket: funkcioná-
lis-szemantikai, lexikális-morfológiai és keletkezéstörténeti síkon.

A növény- és állatnevek kategóriájában maradva, e modelleket Tóth Valé-
ria a következőképpen írja le:1 a) funkcionális-szemantikai modell: a helyre
jellemző növény- és állatvilág; b) lexikális-morfológiai modell: puszta nö-
vény-/állatnév (Eger, Csóka); képzett növény-/állatnév (Egregy, Csókás);
növény-/állatnévvel alkotott összetétel (Egres-patak, Csóka-kő); c) keletke-
zéstörténeti modell: metonimikus névadás (Eger, Csóka); morfematikus szer-
kesztés (helynévképzés) (Egregy, Csókás); szintagmatikus szerkesztés (jel-
zős szerkezet) (Egres-patak, Csóka-kő).

A lexikális-morfológiai modellhez a mordvinföldi víznevek közül merítve a
példákat:

puszta növény-/
állatnév

képzett
növény-/állatnév

növény-/állatnévvel
alkotott összetétel

etimológia

Jelhovka, Jelšanka or. oľha ’éger’
Ľepjevka, Ľepjevo Ľepe latko, Ľepľej md. ľepe/ľepä ’éger’

Sosnovij or. sosna ’erdei fenyő’
Pičevka, Pičajevka Piče eŕke md. piče/pičä ’fenyő’

Lipovoje or. ľipa ’hárs’
Pekše ľiśma md. pekše/päšä ’hárs’

Pajevka Poj ľej, poj ľiśma md. poj/poju ’nyárfa’
Ośinka or. ośina ’nyárfa’

Dubki, Dubovoje or. dub ’tölgyfa’
Tumaľej, Tumo latko md. tumo/tumä ’tölgy’

Kumbra Umbrav latko md. umbrav/kumbra ’sóska’

                                                          
1 A helynévmodellek nyelvföldrajzi vizsgálata a korai ómagyar korban. In: Hungaroló-

gia és dimenzionális nyelvszemlélet. Debrecen–Jyväskylä 2002: 129.
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Kamišovka Kamiš eŕke or. kamiš ’káka, nád’

Sanžej Sanžej ľejbŕa md. sańďej/śeńďi ’sás’

Volčij or. volk ’farkas’
Veŕgiz latko md. veŕgiz/väŕgaz ’farkas’

Zajačij, Zajčik Zajka latko or. zajac ’nyúl’
Numälä latkä md. numolo/numäl ’nyúl’

Ľisij or. ľisa ’róka’
Ŕiveź latko mdE ŕiveź ’róka’

Uťka Utka eŕkť or. utka ’kacsa’

A Középső-Volga-vidék névrendszereinek leírásához feltétlenül figye-
lembe kell venni a többnyelvűséget, illetve a több névrendszer együtt/egymás
mellett élését. A fentebbi táblázatba igyekeztem olyan adatokat választani,
amelyek nyelvileg is szétválaszthatók. A célzatosan közreadott példaanyag
(és a helynevek korábbi vizsgálatai) alapján óvatosan ki lehet jelenteni: az
orosz névanyag elsősorban a szóképzést, a mordvin pedig az összetételt (a
szintagmatikus szerkesztésmódot) részesíti előnyben.

Kazajeva rendszerezésének másik problémája az alaptagok kérdése. A
mordvin szakirodalomban a földrajzi determinánsokkal sokat foglalkoztak, s
ezek rendszerét részletesen le is írták.2 Kazajeva szemantikai rendszerezésé-
ben összekeveredik a bővítményrészek és az alaptagok besorolása: az 1.1.
csoportban fordulnak elő a vízi objektummal kapcsolatos nevek (ľej ’folyó’),

                                                          
2 Vö. pl. Д. В. Цыганкин: Из наблюдений над структурными особенностями топо-
нимов на территории Мордовской АССР. In: Труды 36 (1969): 174–191; Мордов-
ская архаическая лексика в топонимии Мордовской АССР. In: ОнПов. 4 (1976):
167–171; Топонимическая система мордовских языков. In: Лексикология совре-
менных мордовских языков. Саранск 1983. 161–173; Лексико-семантическая ха-
рактеристика отдельных пластов топонимической системы МАССР. In: ОнПов.
1986: 4–20; Память земли. Саранск. 1993. – Н. В. Казаева: Эрзянские суффиксаль-
ные топонимы. In: СIFU-8/5 (1996): 238–241; Эрзянские аппелятивы в топони-
мической системе восточной части Мордовии. In: Лексика и грамматика фин-
но-угорских языков. Саранск 1996. 162–169. – Maticsák Sándor: А ľej/ľäj ’folyó’
utótagú településnevek a mordvinban. In: FUD 3 (1993): 67–76; А Моrdvin Köztársa-
ság településneveinek rendszere. Debrecen 1995; А vel’e/velä ’falu’ utótagú település-
nevek a mordvinban. In: СIFU-8/5 (1996): 257–260. – А. И. Попов: К вопросу о
мордовской топонимике. In: Филологические доклады на конференции по воп-
росам финно-угорской филологии в Ленинграде в 1947 г. Ленинград 1948. 2: 203–
230. – Л. Л. Трубе: Гидронимы и топонимы Горьковской области с формантом -
лей. In: Вопросы финно-угроведения 6. Саранск 1975. 211–214. – Zaicz Gábor: А
mordvin helynévtípusok. In: MNyTK 183 (198): 342–346.
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a kiemelkedések (pando ’domb’) és mélyedések (latko ’patak’), az 1.4.-ben
az erdőre utaló lexémát tartalmazó nevek (viŕ ’erdő’, kužo ’tisztás’), míg a
2.2.-ben a település jellegéről információt adó nevek (veľe ’falu’, ismét a
kužo ’tisztás’, oš ’város’ stb.), holott ezeket célszerű lenne együtt tárgyalni.

Mindezen megjegyzések, kiegészítések ellenére Kazajeva műve a mord-
vin névtan elméleti kereteinek megújítására irányuló első lépésnek tekinthe-
tő. Jó lenne, ha a szerző a közeljövőben vizsgálatait kiterjesztené moksa te-
rületekre is, s egységes mordvin névtani kereteket teremthetne.

MATICSÁK SÁNDOR


