
A M O R D V I N R O K O N S Á G N E V E K E R E D E T S Z E R I N T I 
V I Z S G Á L A T A 

MÉSZÁROS EDIT 

A rokonságnevek a mai uráli nyelvekben sok ősi eredetű elemet őriznek, 
ugyanakkor számolnunk kell a környező népek által gyakorolt idegen nyelvi hatások-
kal is, így a mordvin rokonságnevek rendszerében elsősorban az orosz nyelv, illetve a 
török nyelvek hatásával. 

Az alábbi táblázatban felvázolom a mordvin rokonságnevek minél teljesebb rend-
szerét (beleértve a nyelvjárási alakokat is), utalva az egyes elnevezések eredetére. A 
rokonsági elnevezéseket hagyományosan két nagy csoportra szokás osztani: a vérroko-
nokat és a házassági rokonokat megnevező terminusokra. Külön (a harmadik) csoport-
ba kerültek azok a rokonsági elnevezések, amelyek olyan rokont fejeznek ki, amely 
sem vérrokonnak, sem pedig házassági rokonnak nem tekinthetők, valamint idesorol-
tam magát a 'rokon'-t jelentő szavakat. Mindhárom csoportban vannak ősi eredetű, 
belső keletkezésű és idegen eredetű szavak, néhánynak az eredete pedig ismeretlen. 

Az erza- és moksa-mordvin rokonságnevek rendszerét a különféle mordvin szó-
tárak (EMMSz, ERV, MMSZ, MRV, MW), valamint a kérdést tárgyaló szakirodalom 
(BabuSkina 1965, Feoktistov 1965, Koőevatkina 1977, Grisunina 2000) alapján 
állítottam össze. A vizsgált rokonságnevek eredetének megállapításában az ismert 
etimológiai szótárakra (UEW, FUV, MSzFE, EV), a Paasonen-féle mordvin szótárra 
(MW) és az imént említett tanulmányokra támaszkodtam, több esetben viszont a saját 
etimológiámat közlöm. A több elemből álló belső keletkezésű szavak esetében utalok 
az összetevő elemekre, illetve (ahol szükséges) az összetevő elemek eredetére is. 

1. Vérrokont jelölő elnevezések 
jelentés erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
apa f e fa fafá , f e f a ? FV *tata 'vmilyen rokon' 

al'a ? tatár 
anya ava csuvas 

fad'á ? FV *tata 'vmilyen rokon' 
szülők fefat-avat f e f a 'apa' + pl.+ava 'anya'+pl. 

fad'át-al'at fad'á 'anya' + pl. + al'a 'apa' + 
Pl. 

apai nagyapa(az 
apa apja) 

pokSfa pok§ 'nagy' + afa 'apó, 
öregember' 

afa afa ? FU 
bod'a türk 
d'eda or. дед 'nagyapa' 
sire afa siíe 'öreg' < U vagy török + 

afa 'apó, öregember' 
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jelentés . erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
apai nagymama baba baba tatár 
(az apa anyja) sirkaj sire 'öreg' < U vagy török + 

dem. + voc. 
anyai nagyapa 
(az anya apja) 

vasolpokSfa, 
vasolo pokSf a 

vasol, vasolo 'messzi' + 
poksfa 'nagyapa' 

vasolbod'a, vasol, vasolo 'messzi' + bod'a 
vasolo bod'a 'nagyapa' 
vasold'eda, vasol, vasolo 'messzi' + d'eda 
vasolo d'eda 'nagyapa' 
veőka d'eda veőka 'szerető' + d'eda 

'nagyapa' 
Sőafá U *ceőa 'nagybácsi' 

anyai nagymama 
(az anya anyja) 

mazibaba mazij, mazi 'szép' < FV 
*majsá (masá) 'ua' + baba 
'nagymama' 

vasolbaba, vasol, vasolo 'messzi' + baba 
vasolo baba 'nagymama' 
veőka baba veőka 'szerető' + baba 

'nagymama' 
sőava Ső- < U *ceőá 'nagybácsi' + 

ava 'nő, asszony, anya' 
avka ava 'anya' + dem. 

nagyszülők pokSf at-babat poksfa 'nagyapa' + pl. + baba 
'nagymama' + pl. 

apai dédapa 
(az apa nagyapja) 

inepok§fa ine 'nagy' < U *ená 'nagy, 
sok' + pokSfa 'nagyapa' 

apai dédapa 
(az apa nagyapja) 

ineafa ine 'nagy' < U *ená 'nagy, 
sok' + afa 'apó, öregember' 

sirá afá áira 'öreg' < U vagy török + 
afá 'nagyapa' 

pokSőan pokSőa pokSőa'nagyapa' + gen. + 
pokSca 

apai dédanya (az 
apa nagyanyja) 

sire baba sirá baba sire / áirá 'öreg' < U vagy 
török + baba 'nagymama' 

anyai dédapa(az 
anya nagyapja) 

inebod'a ine 'nagy' < U *ená 'nagy, 
sok' + bod'a 'nagyapa' 

anyai dédanya 
(az anya 

inebaba ine 'nagy' < U *ená 'nagy, 
sok' + baba 'nagymama' 

nagyanyja) áirá ava áirá 'öreg' < U vagy török + 
ava 'anya' 

sire vasol baba sire 'öreg' < U vagy török + 
vasol 'messzi' + baba 
'nagymama' 
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jelentés erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
apai ükapa 
(az apa dédapja) 

iñepokSfa ine 'nagy' < U *ená 'nagy, 
sok' + pokSfa 'nagyapa' 

iñeafa ine 'nagy' < U *ená 'nagy, 
sok' + afa 'apó, öregem-ber' 

áirá afä siía 'öreg' < U vagy török + 
afá 'nagyapa' 

apai Ukanya 
(az apa dédanyja) 

sire baba áifa baba sire / áira 'öreg' < U vagy 
török + baba 'nagymama' 

anyai ükapa 
(az anya dédapja) 

iñebod'a ine 'nagy' < U *ena 'nagy, 
sok' + bod'a 'nagyapa' 

anyai ükanya (az 
anya dédanyja) 

iñebaba ine 'nagy' < U *ena 'nagy, 
sok' + baba 'nagymama' 

áira ava áira 'öreg' < U vagy török + 
ava 'anya' 

sire vasol baba sire 'öreg' < U vagy török + 
vasol 'messzi' + baba 
'nagymama' 

fia vkinek cora éora, áora csuvas 
lánya vkinek fejfer sf if balti 
gyermek ejkakS ejd' 'gyermek' + kaka, kak§ 

'ua' 
ejd'e, ejd' id', ä j ? FU 
kaka, kakS ? gyermeknyelvi 
pakSa pak§ ? U 
faka, d'aka faka, d'aka ? gyermeknyelvi 

§aba 9 

unoka bujo, pijo FU *pojka 'fiú, fia vkinek' 
(a gyermekem 
gyermeke) 

ejkakáoñ ejkak§ ejkak§ 'gyermek' + gen. + 
ejkakS 

nuéka or. внучка '(lány)unoka' 
nuka ипэк or. внук '(fiú)unoka' 

(a fiam fia) éoran éora éora 'fia' + gen. + cora 
(a lányom fia) fejfeíeñ éora fe j fer 'lány' + gen. + cora 'fia' 
(a fiam lánya) coran fejfer cora 'fia' + gen. + fe j fer 'lány' 
(a lányom lánya) fejfereñ fe j fe í fe j fer 'lány' + gen. + fe j fer 
bátyja vkinek I'el'a FV 

pafa ? FU vagy balti 
al'ñaka al'a 'bácsi' + dem. + dem. 

pokS I'el'a _pok§ 'nagy' + l'el'a 'báty' 
pokS al'a pok§ 'nagy' + al'a 'férfi ' 

(fiútestvére 
vkinek) 

brat brat or. брат 'fiútestvér' 
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jelentés erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
öccse vkinek jalaks ? török 

pál'ná ? U *pálá 'fele vminek' + dem. 
duga, dugan dugan tatár 

vázná, vazd'ná, váz- 'kis' + id' 'gyermek' + 
vázad'ná dem. 

(fiútestvére brat brat or. брат 'fiútestvér' 
vkinek) 
nővére vkinek pafa ? FU vagy balti 

aka csuvas 
anaka U *ana 'öreg rokon felesége, 

anya' + dem. 
húga vkinek sazor sazar FP *sasare 'húg' 
testvér pafat-jalakst pafa 'nővér' + pl. + jalaks 

'öcs' +pl . 
akat-dugat aka 'nővér' + pl. + duga 'öcs' 

+ Pl. 
lánytestvér pafat-sazort pafa 'nővér' + pl. + sazor 

'húg' + pl. 
apai nagybácsi l'el'a FV 

od d'eda od 'új, fiatal' < FU *wu5'e 'ú j ' 
+ d'eda 'bácsi' 

(az apa bátyja) oéá U *iéá 'apa' 
ocáná oéá 'nagybácsi' + dem. 
oéal'á оси 'nagy' + al'á 'apa' 
ocaka ? оси 'nagy' + aka 'nővér' 

(az apa öccse) vezens аГка vezená 'legkisebb' + al'a 
'bácsi' + dem. 

ajpai nagynéni pafa ? FU vagy balti 
(az apa húga) aka csuvas 
(az apa nővére) pokSpafa pokS 'nagy' + p a f a 'nővér' 

оси aka oéu 'nagy' + aka 'nővér' 
sire pafa sire 'öreg' < U vagy török + 

pafa 'nővér' 
anyai nagybácsi l'el'a FV 
(az anya bátyja) §бэпй U *éeőá 'nagybácsi' + dem. 

áirá Sőaná áiíá 'öreg' < U vagy török + 
SőanS 'nagybácsi' 

anyai nagynéni pafa ? FU vagy balti 
(az anya húga) aka csuvas 
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jelentés erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
(az anya nővére) siíkaj siíe 'öreg' < U vagy török + 

dem. + voc. 
siíe pafa siíe 'öreg' < U vagy török + 

pa fa 'nővér' 
оси aka оси 'nagy' + aka 'nővér' 
Scava . Ső- < U *ceőa 'nagybácsi' + 

ava 'nő, asszony' 
unokaöccse 
vkinek 

pPemjaiínik рГэтаппэк or. племянник 'ua' 

(a bátyám 
gyermeke) 

l'el'an ejkakS l'el'a 'báty' + gen. + ejkakS 
'gyermek' 

(az öcsém 
gyermeke) 

jalakson ejkakS jalaks 'öcs' + gen. + ejkaks 
'gyermek' 

(a nővérem 
gyermeke) 

pafan ejkakS pafa 'nővér' + gen. + ejkakS 
'gyermek' 

(a húgom 
gyermeke) 

sazoron ejkakS sazor 'húg' + gen. + ejkak§ 
'gyermek' 

(a bátyám fia) l'el'an éora l'el'a 'báty' + gen. + éora 'fia' 
(az öcsém fia) jalakson cora jalaks 'öcs' + gen. + éora 'fia ' 
(a nővérem fia) pafan éora pa fa 'nővér' +gen. + éora 'fia' 
(a húgom fia) sazoron cora sazor 'húg' + gen. + éora 'fia' 
unokahúga 
vkinek 

pl'emjannica рГэтаппэса or. племянница 'ua' 

(a bátyám 
gyermeke) 

l'el'an ejkakS l'el'a 'báty' + gen. + ejkakS 
'gyermek' 

(az öcsém 
gyermeke) 

jalakson ejkakS jalaks 'öcs' + gen. + ejkakS 
'gyermek' 

(a nővérem 
gyermeke) 

pafan ejkakS pafa 'nővér' + gen. + ejkakS 
'gyermek' 

(a húgom 
gyermeke) 

sazoron ejkakS sazor 'húg' + gen. + ejkak§ 
'gyermek' 

(a bátyám lánya) l'el'an fe j fe í l'el'a 'báty'+gen.+fejfeí 'lány' 
(az öcsém lánya) jalakson fe j fe í jalaks 'öcs' + gen. + fe j fe í 

'lány' 
(a nővérem 
lánya) 

pafan fe j fe í pafa 'nővér' + gen. + f e j f e í 
'lány' 

(a nővér lánya) UJV9S ? 
(a húgom lánya) sazoron fe j fe í sazor 'húg'+gen.+fejfeí 'lány' 
(a húg lánya) ujvaá ? 
unokatestvér kavto áed'ej 

pefks 
kavto 'két' + áed'ej 'szív' + 
pelTcs 'rész' 

ujmakS ? 
(fiú-unokatestvér) ocán éora oéá 'nagybácsi' + éora 'fia' 
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2. Házassági rokont jelölő elnevezések 
jelentés erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
férj miíd'e mird'a FP »mertö 'ember, férfi' 
feleség ni U *nÍT|á 'nő' 

srva ura 'rab' < FP *orja 'rab' + 
ava 'nő, asszony' 

ava csuvas 
kozejka, 
kozajka 

or. хозяйка 'háziasszony' 

házastárs pola pola FV *pula 'fele vminek' 
vasta ? FV *wasta 'hely' 

mirff-arvat mird'á + pl. + 9rva+pl . 
(öreg házastárs) afat-babat afa 'apó, öregember' + pl. + 

baba 'anyó, öregasszony' + pl. 
após (a férj apja) afavt afa 'apó, öregember' + suff. 

afavaz, afavas afa 'apó' + ? suflF. 
loman fá fá / loman 'idegen' + f á fá / f e f a 
f e fa 'apa' 

anyós (a férj 
anyja) 

avavt avaz, avas ava 'anya' + suff. 

após (a feleség 
apja) 

vata ?? or. авата 'a 
házasságkötésben szerepet 
játszó nőrokon' 

bafka, pafka or. батька 'apuska, tata' 
afavaz, afávas afa 'apó' + ? suff. 

anyós (a feleség nizana niz- < FV *nisa 'nő' + U *ana 
anyja) 'öreg rokon felesége, anya' 

f oSf a baba fo§fa < or. тёща 'anyós' + 
baba 'anyó, néni' 

foSőa or. тёща 'anyós' 
avaz baba avaz 'anyós' + baba 'anyó, 

néni' 
maőka or. мачка 'anyácska' 

matka or. матка 'anyácska' 
vő sodamo 9 

ov ov U *vár|e 'vő' 
ezna ázna tatár 

menye vkinek urva, ura uíe 'rab' < FP *orja 'rab' + 
ava 'nő, asszony' 

arvana, réváná ura 'rab' < FP *orja 'rab' + 
ava 'nő, asszony' + dem. 

(a legidősebb) pok§ urva pok§ 'nagy' + urva 'meny' 
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| jelentés erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
(a legfiatalabb) vezava veza vez- 'kis' + ava 'nő, asszony' 

veZená urva ve2eñá 'legkisebb' + urva 'meny' 
jornia érvañá / jomla 'kis' + ervaiíá / íevaná 
revaña 'meny' 
fá fa ? FV *tátá 'vmilyen rokon' 

menyecske 
(fiatalasszony) 

od'irva odarvá, 
odarváñá 

od 'új, fiatal' + urva / arvá / 
arvaná 'meny' 

menyasszony od'irva odarvS, 
odarváñá 

od 'új, fiatal' + urva / srvá / 
arvana 'meny' 

makson f ejfeí maksañ áf ir makson / makssn 'odaadott' + 
fejfer / sfií 'lány' 

vőlegény odnasum ? or. одна сум(ка) 'egy táska' 
2eñix, Zeñex Sañi% or. жених 'vőlegény' 

nászúra, násza 
vkinek 

kuda kuda bolgár 

svat svat or. сват 'nászúr' 
jatoñ loman játon 'idegen'+ loman 'ember' 

nászasszonya kudava kudava kuda 'nászúr' + ava 'nő, 
vkinek asszony' 

kudaña kuda 'nászúr' + dem. 
suva^a, sva^a sva%a or. сваха 'nászasszony' 

vőfély (a vőle ured'ev urd'u, urad'u ? 
gény férfirokona) ured'ev al'a ured'ev 'vőfély' + al'a 'férfi' 
vőfély (a urval'a urvál'á urva / urva 'meny' + al'a / al'á 
menyasszony 
férfirokona) 

'férfi' 

-'v, 1 ^ s ó z o r Л;/ * 

a félj bátyja al'a ? tatár 
al'gá al'á 'bácsi' + dem. 

kakial'a ? kakS 'gyermek' + al'a 'bácsi' 
pokS al'a pokS 'nagy' + al'a 'bácsi' 

a félj öccse al'ñaka al'a 'bácsi' + dem. + dem. 
(a legidősebb) mazna, 

mazad'ñá 
mazi, mazi 'szép' < FV *majsá 
(mása) 'ua' + id' 'gyermek' + 
dem. 

(a második) al'ñe al'ñá al'a / al'a 'bácsi'+ dem. 
(a harmadik) viSkal'ne viSka 'kis' + al'ne 'sógor' 

kefta tatár 
(a legfiatalabb) vüzña, vázd'ña, 

vazad'ña 
vaz- 'kis' + id' 'gyermek' + 
dem. 

a feleség bátyja аГа ? tatár 
al'gá al'a 'bácsi' + dem. 



176 Mészáros Edit 

jelentés erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
(a feleség 
fiútestvére) 

Surin, Sureú, 
Surin 

Surin, Suran or. шурин 'sógor (a feleség 
fiútestvére)' 

a feleség öccse baFza baza, pal'zá, 
paza 

misertatár 

al'naka al'ná 'sógor' + dem. 
(a feleség 
fiútestvére) 

Surin, Sureú, 
Surin 

Surin, Suían or. шурин 'sógor (a feleség 
fiútestvére)' 

a nővér férje őiőe,Siőe Siőa U *ceőa 'nagybácsi' 
őiőafa, Siőal'a Siőal'á őiőe / Siőá'sógor '+ al'a / al'a 

'bácsi' 
balaks ? 
ezna ázna tatár 

a húg férje - -

a férj húgának a férje al'naka al'á 'bácsi' + dem. + dem. 
a feleség 
húgának a férje 

pal'ífej ? 

a feleség 
nővérének a férje 

svojak svajak, svajak or. свояк 'ua' 

a férj nővére pafka p a f a 'nővér' + dem. 
akl'á tatár 
oéu áfir oéu 'nagy' + áfir 'lány' 

(fiatalabb) jotksta sf if jotksta 'közül' + áfií 'lány' 
a férj húga avne avaná ava 'nő, asszony' + dem. 

parija ?paro ' jó ' + oja 'barátnő' 
ulman ? tatár 
kastard'ná kastar 'hajadon (lány)'+ id' 

'gyermek' + dem. 
(a legidősebb) pafka p a f a 'nővér' + dem. 

áfard'na, 
áfarad'ná 

áfir 'lány' + id' 'gyermek' + 
dem. 

a feleség nővéré balduz, paldus baldaz, paldas tatár 
svojaőenica or. свояченица 'ua' 

a feleség húga balduz, paldus baldaz, paldas tatár 
a báty felesége uraz uraz, uraS, 

vareS, ráS 
ure / uíá 'rab' < FP *oija 'rab' 

maza, maza mazi, mazi 'szép'< FV *majsá 
(mása) 'ua' 

mazaka,mazana maza 'sógornő' + dem. 
pokS ura 
pokS uraz 

- pokS 'nagy' + i^a 'sógornő' 
pokS 'nagy' + ural 'sógornő' 

ai'arva áfa 'bácsi' + afva 'feleség' 
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jelentés erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
az öcs felesége perierva pal'narva pál'na 'öcs' + uíva 'meny' / 

síva 'feleség' 
od ura od 'új, fiatal' + ura 'meny' 
od'irva, od urva odsrva, 

odarváná 
od 'új, fiatal' + urva 'meny' / 
grvá 'feleség' (+dem.) 

vezens ura / uíaS vezens 'legkisebb' + ura / uras 
'meny' 

a férj bátyjának a kijalo, kijal 
felesége 

kel, kijal FP (U) *kalá(wá) 'sógornő' 

a feleség urva, ura 
bátyjának a 
felesége 

uíe 'rab' < FP *orja 'rab' a + 
ava 'asszony, nő' 

az apai nagybácsi od baba 
felesége (az apa 
bátyjának a 
felesége) 

od 'új, fiatal' + baba 'anyó, 
néni' 

(az apa öccsének 
a felesége) 

váza váz- 'kicsi' 

az anyai nagy-
bácsi felesége (az 
anya bátyjának a 
felesége) 

Sőaka §ő- < U *ceőa 'nagybácsi' + 
aka 'nővér' 

(az anya uraz 
öccsének a 
felesége) 

uraz, uraS, 
vsíeS, fás 

ure / ura 'rab' < FP *orja 'rab' 

az apai nagynéni 
férje (az apa nő-
vérének a férje) 

sésna U *ceca 'nagybácsi' + dem. 

3. Egyéb rokonsági elnevezések 
jelentés erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
rokon raáke raáka ? *roská 

rod'na rod'na or. родня 'rokon' 
mostohaanya od ava od ava / f ád'á od 'új, fiatal' < FU *wu8'e 'új ' + 

ava / fád'á 'anya' 
a rodnoj ava, 
avol' rodnoj 
ava 

af rodnoj fád'á a / avol' / af 'nem' + rodnoj 'rokon' 
< or. родной 'rokon-, édes-' + ava / 
fád'á 'anya' 

mostohaapa od f e fa od al'a od 'új, fiatal' < FU *wu5'e 'ú j ' + 
f e f a / al'á 'apa' 

a rodnoj fefa, 
avol' rodnoj 
fe fa 

af rodnoj al'á a / avol' / af 'nem' + rodnoj 'rokon' 
< or. родной 'rokon-, édes-' + f e f a 
/ a l ' á ' apa ' 
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jelentés erza-mordvin moksa-mordvin eredet 
mostohafiú a rodnoj cora 

avol' rodnoj 
cora 

af rodnoj éora a / avol' / af 'nem' + rodnoj 'rokon' 
< or. родной 'rokon-, édes-' + cora 
'fiú, fia' 

mostohalány a rodnoj 
fejfer avol' 
rodnoj fe j fer 

af rodnoj sf ií a / avol' / af 'nem' + rodnoj 'rokon' 
< or. родной 'rokon-, édes-' + 
fejfer / áfií 'lány' 

özvegy dova or. вдова 'özvegy (fh)' 
udavoj, adavoj, 
vadavoj 

or. вдовый 'özvegy (mn)' 

özvegyasszony dova-ava dova 'özvegy' + ava 'nő, asszony' 
udava, udavoj -
ava 

udavoj 'özvegy' + ava 'nő, asszony 

özvegyember dova-cora dova 'özvegy' + cora 'férfi ' 
udavoj-cora udavoj 'özvegy' + éora 'férfi ' 

árva uroz, uros uras U *orpa(sá), orwa(sá) 'ua' 
keresztapa kum kum or. кум 'koma' 

krestnoj t'efa krestnaj al'á krestnoj / krestnaj 'kereszt-' < or. 
крёстный 'ua' + f e f a / al'á 'apa' 

keresztanya kuma kuma or. кума 'komaasszony' 
krestnoj ava krestnaj fád'á / 

ava 
krestnoj / krestnaj 'kereszt-' < or. 
крёстный 'ua' + ava / fád'á 'anya' 

keresztfiú krestnoj cora krestnaj cora krestnoj / krestnaj 'kereszt-' < or. 
крёстный 'ua' + éora 'fiú, fia' 

keresztlány krestnoj 
fe j fer 

krestnaj áfií krestnoj / krestnaj 'kereszt-' < or. 
крёстный 'ua' + fe j fer / áfií 'lány' 

A fenti táblázatból látható, hogy a legalapvetőbb rokoni viszonyokat jelölő 
elnevezések között sok ősi eredetű, illetve belső keletkezésű szó található. Uráli 
eredetű például a mdE ni 'feleség', a md ov 'vő', a mdM scát'á '(anyai) nagyapa'. 
Finn-permi alapnyelvi eredetű a mdE sazor ~ mdM sazar 'húga vkinek', a mdE mirde 
~ mdM mirdá ' férj ' és finn-volgai a mdE l'el'a 'bátyja vkinek'. Feltételezhetően 
finnugor eredetű a mdE at'a ~ mdM at'á '(apai) nagyapa, apó', a mdE pat'a 'nővére 
vkinek' ~ mdM pat'a 'bátyja vkinek', a mdE ejde, ejd ~ mdM id, áj 'gyermek'. 
Valószínűleg a finn-volgai alapnyelvből származtatható a mdE t'et'a ~ mdM tata, t'et'a 
'apa', a mdM t'ádá 'anya'. 

A belső keletkezésű szavak közül véleményem szerint gyermeknyelvi eredetűek a 
mdE kaka, kaks, md t'aka, daka 'gyermek' szavak. Ugyanebbe a csoportba sorolható 
például az ősi elemekből álló mdE sirkaj '(apai) nagymama', ineat'a '(apai) dédapa / 
ükapa' és nizana 'anyós (a feleség anyja)'. 

A bonyolultabb rokonsági viszonyokat jelölő elnevezések között is található több 
olyan, amely ősi eredetű, vagy pedig ilyen elemekből áll. Uráli eredetű a mdM ocá 
'nagybácsi (az apa bátyja)' és a mdE cice, sice ~ mdM sica 'sógor (a nővér férje)' . Az 
uráli vagy a finnugor alapnyelvre vezethető vissza a mdE kijalo, kijal ~ mdM kel, kijal 
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'sógornő (a férj bátyjának a felesége)'. A finn-volgai alapnyelvre rekonstruált 'szép' 
szóból származik például a mdM maza, maza 'sógornő (a báty felesége)' és mázná, 
mazadná 'sógor (a férj öccse)'. (Ez utóbbiban még a finnugor 'gyermek' szó, valamint 
szintén ősi eredetű kicsinyítő képző található.) Hasonlóan ősi eredetű elemekből áll 
például a mdE sire pat'a 'nagynéni (az apa / anya nővére)', a mdM scaná 'nagybácsi 
(az anya bátyja)'. A mdE odirva ~ mdM odarvá, odawáha 'menyasszony, menyecske 
(fiatalasszony)' is néhány ősi elemet tartalmaz: od 'új, fiatal' (< FU *wuő'e 'ú j ' ) + 
urva ~ díva / ahána 'meny' (mdE иге ~ mdM urá 'rab' < FP *orja 'rab' + ava 'nő, 
asszony' /+ dem./). 

Az idegen eredetű rokonságnevek közül a török nyelvekből származik több 
alapvető rokonsági viszonyt jelölő szó. Ezeknek egy része valószínűleg kiszorította az 
eredeti elnevezést, mert ezek az adott rokonsági viszonyra egyetlenként (nem szino-
nimaként) állnak: például mdE ava 'anya', mdM baba '(apai) nagymama' (a mdE 
baba 'ua' mellett még él a sirkaj), mdE cora ~ mdM cora, sora 'fai vkinek', mdM aka 
'nővére vkinek'. Másik részük luxusjövevényszó, hiszen mellettük van más elnevezés 
is az adott rokonsági viszonyra: például mdE boda '(apai) nagyapa', mdE duga, dugan 
~ mdM dugan 'öccse vkinek', mdE ezna ~ mdM ázna 'vő'. 

Az orosz eredetű jövevényszavak viszont többnyire luxuskölcsönzéseknek tekint-
hetők. Az 'unoka' jelentésű orosz eredetű szó (mdE писка, пика, mdM ипэк < or. 
внучка, внук 'ua') szinte kiszorította a korábbi, finnugor eredetű elnevezést (ez az 
erza-mordvinban még él az orosz eredetű szó mellett bujo, pijo alakban), valamint a 
körülírásos kifejezésmódot, amelyre szintén az erza-mordvinban találtam példát 
(ejkakson ejkaks 'a gyermekem gyermeke', coran cora 'a fiam fia', t'ejt'ereh cora 'a 
lányom fia', coran t'ejt'er 'a fiam lánya', t'ejt'eren t'ejt'er 'a lányom lánya'). 

Az alapvető viszonyt kifejező kategóriába tartozó, orosz eredetű mordvin 
luxusjövevényszó például a md brat 'fiútestvére vkinek' (< or. брат 'ua') is, amely -
az indoeurópai nyelvekre jellemző módon - nem jelöli meg azt, hogy idősebb vagy 
fiatalabb fiútestvérről van-e szó, és ezért nem pontos szinonimája a mdE 1'еГа, mdM 
pata 'bátyja vkinek', illetve a mdE jalaks, mdM pálnü, mdE duga, dugan, mdM 
dugan 'öccse vkinek' szavaknak. Luxuskölcsönzés a mdE kozajka, kozejka 'feleség' 
(< or. хозяйка 'háziasszony') is, amelynek használata fokozatosan terjed az uráli 
alapnyelvi eredetű ni mellett. (A moksában a 'feleség' szó belső keletkezésű: arvá < 
urá 'rab' + ava 'nő, asszony'). A 'nagyapa' jelentésű mdE deda (< or. дед 'ua') több 
más ugyanilyen jelentésű szó (pokst'a, at'a, sire at'a, boda) mellett él, míg a moksa-
mordvinban tartja magát az egyedüli elnevezésként használatos, feltételezhetően 
finnugor eredetű at'a '(apai) nagyapa', illetve az uráli eredetű scát'á '(anyai) nagyapa'. 
Az orosz eredetű mdM bat'ka, pat'ka (< or. батька 'apuska, tata') még párhuzamosan 
él az eredetibb at'avaz, a favas 'após (a feleség apja)' mellett. Az ősi elemekből álló 
mdE nizana 'anyós (a feleség anyja)' mellett több orosz eredetű szinonima 
használatos: t'ost'a baba (t'ost'a < or. тёща 'anyós' + baba 'anyó, néni'), tosca (< or. 
тёща 'anyós'), macka (< or. мачка 'anyácska'), a mdM avaz baba (avaz 'anyós' + 
baba 'anyó, néni') mellett pedig a matka (< or. матка 'anyácska'). 

A mordvin rokonságnevekkel foglalkozó irodalom érdekes módon nem említi a 
'vőlegény' szót, míg a 'menyasszony'-t általában igen. Megjegyzendő, hogy ezek 
jogilag nem is számítanak rokonsági elnevezéseknek. A 'vőlegény'-re általában két 
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elnevezés használatos, és mindkettő orosz eredetű. A mdE odnasum a mordvin 
etimológiai szótár (EV: 125) szerint a Don melletti kazakok nyelvjárásából származik, 
őket nevezték orosz eredetű szóval odnasum-oknak, mivel hadjáratba menvén egy 
szekérre, egy táskába pakoltak (< or. одна сум(ка) 'egy táska'). A másik 'vőlegény' 
szó általánosan használatos mdE zenix, zenex~ mdM sanix(< or. жених 'ua'). 

A bonyolultabb, nem alapvető rokonsági viszonyokat kifejező szavak többnyire 
belső keletkezésűek. Ha idegen eredetűek vagy ilyen elemeket tartalmaznak, akkor 
azok vagy az orosz, vagy a török nyelvekből származnak. 

Az 'unokaöcs' és az 'unokahúg' orosz eredetű elnevezése általában kiszorította a 
mordvin körülírásos elnevezést, amelyre az erza-mordvinban találtam példákat: l'el'an / 
jalakson / pat'an / sazoron ejkaks 'unokaöcsém / unokahúgom (a bátyám / az öcsém / a 
nővérem / a húgom gyermeke)', fefan /jalakson /pat'an / sazoron cora 'unokaöcsém 
(a bátyám / az öcsém / a nővérem / a húgom fia)', íel'an / jalakson /pat'an / sazoron 
t'ejt'er 'unokahúgom (a bátyám / az öcsém / a nővérem / a húgom lánya)'. A moksa-
mordvinban még él egy ismeretlen eredetű elnevezés az 'unokahúg'-ra, ha az a 
lánytestvér lánya: ujvas. Mindezek helyett azonban inkább az orosz eredetű mdE 
pl'emjannik ~ mdM рГэтаппэк 'unokaöccse vkinek' (< or. племянник 'ua'), illetve a 
mdE pl'emjannica ~ mdM рГэтаппэса 'unokahúga vkinek' (< or. племянница 'ua ') 
használatos. 

A 'nászúr', 'nászasszony' ('a gyermek házastársának apja / anyja') rokonsági vi-
szonyra is él egy-egy bolgár és egy-egy orosz eredetű terminus. Bolgár eredetű (illetve 
előtagja bolgár eredetű) a md kuda 'nászúra, násza vkinek', kudava 'nászasszonya 
vkinek', orosz eredetű a md svat 'nászúra, násza vkinek' (< or. сват 'ua'), mdE 
suvaxa, svaxa ~ mdM svaxa 'nászasszony' (< or. сваха 'ua'). Az erzában létezik egy 
belső keletkezésű, körülírásos név is erre a viszonyra: játon loman 'nászúra, násza 
vkinek' (szó szerint: idegen ember'). 

Az egyéb rokonsági elnevezések közé sorolt szavak között feltűnően sok az orosz 
eredetű szó. Maga a 'rokon' jelentésre két szó használatos: az eredetibb mdE raske ~ 
mdM raská, illetve az orosz eredetű mdE rodna ~ mdM rodná. A mostohaszülőkre 
még él a régi mdE od ava, mdM od ava / t'áda 'mostohaanya'; mdE od t'et'a, mdM od 
ala 'mostohaapa' (od 'új, fiatal' < FU *wuő'e 'új ' + ava / t'áda 'anya', t'et'a / аГа 
'apa') az újabb mdE a rodnoj ava, avol' rodnoj ava, mdM af rodnoj t'adá 'mosto-
haanya'; mdE a rodncj t'et'a, avol' rodnoj t'et'a, mdM af rodnoj а Га 'mostohaapa' (a / 
avol'/af1 nem' + rodno] 'rokon' < or. родной 'rokon-, édes-' + ava/t'adá 'anya', t'et'a 
/ ala 'apa') mellett, viszont a 'mostohagyerek'-re már csak az orosz eredetű jelzővel 
alkotott kifejezéseket találtam: mdE a rodnoj cora, avol'rodnoj cora ~ mdM af rodnoj 
cora 'mostohafiú', mdE a rodnoj t'ejt'er, avol' rodnoj t'ejt'er ~ mdM af rodnoj st'ir 
'mostohalány'. 

A mordvin 'özvegy' az erza-mordvinban orosz eredetű főnévből származik: dova 
(< or. вдова 'özvegy /fh./'), míg a moksa-mordvinban orosz eredetű melléknévből: 
udavoj, ddavoj, vddavoj (< or. вдовый 'özvegy /mn./'). A szó használatos a 'nő' / 
'férfi' utótaggal is: mdE dova-ava, mdM udava, udavoj-ava 'özvegyasszony', mdE 
dova-cora, mdM udavoj-cora 'özvegyember'. 

A keresztény eredetű rokonságnevek is orosz eredetűek, az összetetteknek pedig az 
előtagja orosz eredetű: md kum 'keresztapa' (< or. "кум 'koma'), md kuma 
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'keresztanya' (< or. кума 'komaasszony'); mdE krestnoj t'et'a ~ mdM krestnaj al'á 
'keresztapa', mdE krestnoj ava, mdM krestnaj tadá / av a 'keresztanya'; mdE krestnoj 
cora ~ mdM krestnaj cora 'keresztfiú', mdE krestnoj t'ejt'er ~ mdM krestnaj st'ir 
'keresztlány' (mdE krestnoj ~ mdM krestnaj 'kereszt-' < or. крёстный 'ua'). 

A mordvin rokonságnevek rendszerének egyik feltűnő sajátossága a házassági ro-
kontjelölő terminusok (más nyelvekkel összehasonlítva szokatlan) gazdagága. Azokra 
a rokonsági viszonyokra, amelyekre például a magyar nyelvben egy-egy szót használ-
nak (m. sógor 'Schwager', sógornő 'Schwägerin') a mordvinban rengeteg elnevezés 
él. A magyar nyelvben a sógor, sógornő tág fogalmat jelöl, jelenti a 'házastárs testvé-
re' és a 'testvér házastársa' viszonyt, sőt esetleg a 'házastárs testvérének a házastársa' 
és a 'testvér házastársának a testvére' viszonyt is (Szépe 1972: 193). A mordvinban 
külön-külön elnevezések élnek a házastárs nemétől és (az EGO-hoz viszonyított) 
korától, illetve a testvér nemétől és (az EGO-hoz viszonyított) korától függően. 

Például a magyar 'sógor' a mordvinban lehet: 

mdE kakzaía, mdM algä 'a férj bátyja', 
mdE аГпе ~ mdM al'nä 'a férj öccse', 
mdE afa, mdM al'gá 'a feleség bátyja', 
mdE bal'za ~ mdM baze, pal'zá, pazá 'a feleség öccse', 
mdE cice, sice, cica fa, sicaía ~ mdM sice, sicala 'a nővér férje' 
mdE pal'dej 'a feleség húgának a férje' 
stb. 

A magyar 'sógornő' a mordvinban lehet: 

mdE pat'ka, mdM akFü 'a férj nővére', 
mdE parija, mdM ul'man 'a férj húga', 
mdE balduz, paldus ~ mdM balddz, paldas 'a feleség nővére / húga', 
mdE uraz, mdM maza, mazá, mazaka, mazaná 'a báty felesége', 
mdE peneh>a ~ mdM pálnafvá 'az öcs felesége', 
mdE kijalo, kijal ~ mdM kel, kijal 'a férj bátyjának a felesége' 
stb. 

Az ilyenfajta rokoni viszonyt jelölő elnevezések tovább bővülhetnek aszerint, hogy 
több báty / öcs / nővér / húg közül az idősebbnek vagy a fiatalabbnak a házastársáról, 
vagy a házastárs fiatalabb vagy idősebb bátyjáról / öccséről / nővéréről / húgáról van-e 
szó. Például: 

mdM mázná, mazddná 'a férj legidősebb öccse', 
mdM vázná, vázdná, vázadná 'a férj legfiatalabb öccse', 
mdM kefta 'a férj harmadik öccse'. 

A 'házastárs testvére', a 'testvér házastársa', a 'házastárs testvérének a házastársa' 
és a 'testvér házastársának a testvére' rokonsági viszonyra vonatkozó elnevezések 
nagy része belső keletkezésű, főleg ősi vagy tatár eredetű elemekből álló szó. Ebben a 
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kategóriában igen kevés az orosz eredetű szó, mindössze egyetlen olyan rokonsági 
viszonyt találtam, amelyre nem volt saját, csak orosz eredetű elnevezés: 

mdE svojak ~ mdM svdjak, svajak 'sógor = a feleség nővérének a férje' (< or. 
свояк 'ua'). 

Ezenkívül két másik szó esetében luxuskölcsönzésről van szó, hiszen még él az 
eredeti mordvin szó is: 

mdE svojacenica 'sógornő = a feleség nővére' (< or. свояченица 'ua ') vö. mdE 
balduz, paldus ~ mdM balddz, paldds 'ua', 
mdE surin, suren, surin ~ mdM surin, sufon 'sógor = a feleség bátyja / öccse' 
(< or. шурин 'ua') vö. mdE aía, mdM atgá 'sógor = a feleség bátyja', mdE 
batza ~ mdM baze, paFza, paza 'sógor = a feleség öccse'. 

A mordvin rokonságnevek etimológiai vizsgálata azt mutatja, hogy az idegen 
eredetű elemek többnyire két nagy csoportba sorolhatók: 
1. török eredetű, régebbi jövevényszavak, 
2. orosz eredetű, újabb idegenszavak. 
A török eredetű rokonságnevek többségükben szinonima nélküli, alapvető rokoni 
viszonyt jelölő szavak, amelyek az adott rokonsági viszonyra egyedüli elnevezésként 
szerepelnek, míg az orosz eredetű rokonságnevek nagy része luxusjövevényszó, amely 
mellett még él az eredeti mordvin név is, vagy pedig nem alapvető rokonsági viszonyt 
jelölő szó, amelyet a mordvin eredetileg körülírással fejezett ki. 

A vizsgált 208 rokonságnév nagy része, 63,46%-a (132 elnevezés) belső 
keletkezésű: szószerkezet, összetett, képzett, egyéb toldalékos vagy gyermeknyelvi 
szó. Ezeknek a szavaknak az összetevő elemei többnyire ősi vagy idegen eredetűek. A 
rokonságnevek majdnem egynegyede, 21,15%-a (44 szó) idegen eredetű. Ebből 
11,53% (24 szó) orosz eredetű, míg 9,13% (19 szó) a török nyelvekből származik, egy 
szó (0,48%) pedig egyéb (balti) eredetű. Az ősi eredetű rokonságnevek száma 26 
(12,5%). Az ismeretlen eredetű elnevezések közé 6 szó (2,88%) sorolható. 

Rövidítések: 
dem. = kicsinyítő (deminutiv) képző mn - melléknév 
fh = fönév or. = orosz 
FP = finn-permi alapnyelvi pl. = a többes szám (plurális) jele (de 
FU = finnugor alapnyelvi a mellérendelést jelöli!) 
FV = finn-volgai alapnyelvi suff. = képző 
gen. = a birtokos eset (genitivus) ragja и = uráli alapnyelvi 

egyes szám 1. személyű ua = ugyanaz 
rokonságneveknél vkinek = valakinek 

m. = magyar vmilyen = valamilyen 
md - mordvin (erza- és moksa-mordvin) voc. = a megszólító eset (vocativus) 
mdE = erza-mordvin ragja 
mdlV 1 = moksa-mordvin vö. = vesd össze 
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U N T E R S U C H U N G D E R M O R D W I N I S C H E N 
V E R W A N D T S C H A F T S B E Z E I C H N U N G E N N A C H I H R E R 

H E R K U N F T 

EDIT MÉSZÁROS 

Im Aufsatz wird ein möglichst vollständiges System der mordwinischen 
Verwandtschaftsbezeichnungen (einschließlich der dialektalen Formen) aufgezeichnet, 
wobei auch auf die Herkunft der einzelnen Bezeichnungen verwiesen wird. Die 
Verfasserin ordnet die Verwandtschaftsbezeichnungen in drei Gruppen ein: 
Bezeichnungen für: 1. die Blutsverwandten, 2. die durch Eheschließungen verwandten 
und 3. die sonstigen Verwandtschaftsbezeichnungen. In allen drei Gruppen gibt es 
Wörter alten, eigensprachlichen Ursprungs und auch solche fremder Herkunft; der 
Ursprung einiger Verwandtschaftsbezeichnungen dagegen ist ungeklärt. 

Ein auffallendes Merkmal des Systems der mordwinischen Verwandtschaftsbe-
zeichnungen ist die (im Vergleich zu anderen Sprachen außergewöhnliche) Vielfalt 
der ehebezogenen Verwandtschaftsbezeichnungen. Zur Bezeichnung von Verwandt-
schaftsbeziehungen, für die z. B. im Ungarischen je ein Wort existiert (ung. sógor = 
'Schwager'; ung. sógornő = 'Schwägerin'), gibt es im Mordwinischen zahlreiche 
Bezeichnungen. 

Von den untersuchten 208 Verwandtschaftsbezeichnungen ist der Großteil 
(63,46% - 132 Verwandtschaftsnamen) eigensprachlichen Ursprungs: das sind 
Wortgruppenlexeme, zusammengesetzte Wörter, Ableitungen, andere Derivate oder 
auch Wörter aus der Kindersprache. Die Komponenten dieser Wörter haben ihren 
Ursprung in der eigenen Sprache, ein geringerer Teil stammt aus fremden Sprachen. 
Beinahe ein Viertel (21,15%) der Verwandtschaftsbezeichnungen (24 Wörter) ist 
fremder Herkunft: 24 Wörter (11,53%) stammen aus dem Russischen, 19 Wörter 
(9,13%) entstammen türkischen Sprachen, 1 Wort (0,48%) kommt aus einer baltischen 
Sprache. Die Zahl der ältesten (ureigenen) Verwandtschaftsbezeichnungen beträgt 26 
(12,5%). Zu den Bezeichnungen ungeklärter Herkunft können 6 Wörter (2,88%) 
gezählt werden. 


