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Linguistic Terms in Erzya-Mordvin Dictionaries

SÁNDOR MATICSÁK

DEBRECEN

Mordvinian lexicography has become more lively in the past five years; new
dictionaries appeared in Russia, Finland and Hungary. 1993 saw the publication of an
Erzya–Russian dictionary (Erźań–ruzoń valks. Erzjansko–russkij slovaŕ. Moscow)
edited by B. A. Serebrennikov, R. N. Buzakova and M. V. Mosin, an Erzya–Russian–
Erzya dictionary (Erźań–ruzoń valks. Russko–erzjanskij slovaŕ. Saransk) edited by V. S.
Shchemerova, and that of a Moksha–Russian–Moksha dictionary (Mokšeń–ruzoń valks.
Russko–mokšanskij slovaŕ. Saransk) edited by V. I. Shchankina. Jaana Niemi and
Mikhail Mosin published their Erzya–Finnish dictionary (Ersäläis–suomalainen
sanakirja. Erźań–finneń valks) in 1995, while 1998 saw the publication of a Moksha–
Finnish dictionary (Mokšalais–suomalainen sanakirja. Mokšeń–finnoń valks) by Eeva
Herrala and Alexandr Feoktistov in the series published by the Finnish and General
Linguistics Department of the University of Turku. In the same year saw the publication
of a Moksha–Russian dictionary in Moscow (B. A. Serebrennikov, A. P. Feoktistov, O.
E. Poljakov: Mokšeń–ruzoń valks. Mokšansko–russkij slovaŕ). The latest among the
publications in the Erzya-Mordvin–Hungarian Dictionary by Edit Mészáros and Raisa
Shirmankina in Szeged in 1999. Besides the bilingual dictionaries, yet another
important volume must be mentioned: in 1998 saw the appearance of an Erzya
etymologial dictionary (Eťimologijań valks. Saransk) by D. V. Tsygankin and M. V.
Mosin which is the revised and extended edition of the Erźań keľeń nuŕkińe
eťimologičeskoj slovaŕ (1977).

My paper addresses linguistic technical terms in only five of the above listed Erzya–
Russian, Erzya–Finnish and Erzya–Hungarian dictionaries and the two etymological
dictionaries seeking clues to the question to what extent the technical terminology in
them is of Russian origin or to what extent it can be considered originating from
Mordvin; or whether an Erzya-Mordvin technical language exists at all or whether we
can speak about the renewing of the Erzya-Mordvin technical language. First I examin
the stock of the bilingual dictionaries while in Chapter 2 I compare the technical
vocabularies of the 1977 and the 1998 etymological dictionaries.

I. The analysis of bilingual dictionaries

1. The occurance of the linguistic vocabulary in the individual dictionaries
The etymological data in the dictionaries present the following picture expressed in

numbers: in the Serebrennikov–Buzakova–Mosin comprehensive (henceforth SBM)
dictionary containing 27 000 entries 147 linguistic terms were found. Out of the stock of
12 000 words of the Niemi–Mosin (NM) dictionary 84; while out of the 10 000 words
in the Mészáros–Shirmankina (MS) dictionary 63 fell into this category (marked with
nyelv., kiel. or lingv.). (This makes up 5–7‰ of the total stock.) A total of 25 terms occur
in all the three dictionaries (which is altogether only 8,5% of the data). Data for the
respective two dictionaries are: SBM + NM 37, SBM + MS 9, NM + MS 1, that is 42%
of the data occur only in one dictionary.
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The three studied dictionaries can – on the basis of the etymological distribution of
the linguistic technical terms – be divided into two groups: altogether 13% of the
technical vocabulary found in SBM and NM are of Mordvin origin while in MS this
proportion is 30%.

The data in SBM (and NM) are not at all surprising, if we look at the proportion of
words of Russian origin in the dictionary. The editors included a great many Russian
loan-words in the dictionary, which is the most striking in the case of elements so alien
to the Mordvin phonetic system, for example 94% (245 words) with χ- and 98% (285
words) with initial f- are Russian (origin) words. (It is not by chance that in MS, the
least packed with Russian elements one finds only 22 entries under f- and only 7 entries
under χ-. Equally characteristic at the same time of MS is that initial ž- occurs only 14
times while out of the 207 data in SBM 58% can be considered as Russian elements.)

The etymological distribution of one-word and two-word terms occurring in the
dictionaries:

ONE-WORD TERMS TWO -WORD TERMS

md russ md–md md–russ russ–md russ–russ
SBM (1993) 3 90 5 5 9 35
NM (1995) 1 64 3 6 2 8

MS (1999) 3 38 12 7 0 3

It is striking that in one-word terms the use of Russian is almost exclusive. It appears
that the renewing (or the creation) of a Mordvin linguistic technical language starts in
the plane of two-word terms. As regards the category of two-word terms (which include
both compound words and adjectival structures) an enormous disproportion can be
found between SBM (35 Russian – 5 Mordvin compounding) is that in MS I did not
find Mordvin base-member with Russian adjective as opposed to the nine forms in
SBM.
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2. The distribution of linguistic technical vocabulary by origin

a) One-word names

Names of Russian origin. Exclusively of Russian (or Latin) origin are:
– The names of grammatical cases: abeśśiv, ablaťiv, akkuzaťiv, allaťiv, daťiv, elaťiv,

geńiťiv/roďiťeľnoj, illaťiv, ińeśśiv, nominaťiv/imeńiťeľnoj, prolaťiv, translaťiv, tvoŕiťeľ-
noj, vokaťiv (two-word names occur in the Niemi–Mosin dictionary: daťeľnoj paďež
etc. see point b. below);

– Names of word classes, sentence-elements: čisľiťeľnoj ’numeral’, ďejepŕičasťija
’adverbial participle’, dopoľńeńija ’complement’, glagol ’verb’, mestoimeńija ’pro-
noun’, meždomeťija ’interjection’, naŕečija ’adverb’, opŕeďeľeńija ’attributive’, otŕica-
ńijat ’negative particle’, podľežaščej ’subject’, posľelog ’postposition’, pŕedlog ’prepo-
sition’, pŕičaśťija ’participle’, pŕilagaťeľnoj ’adjective’, sojuz ’connective’, suščestvi-
ťeľnoj ’noun’;

– Names of verbal categories: imperaťiv, infińiťiv, komparaťiv, optaťiv, soslagaťeľ-
noj ’conditionale’, sprjažeńija ’conjugation’;

– Phonetic terms: akćent, ďiftong, fońema, fońeťika, fŕikaťivnoj, glasnoj ’vowel’, so-
glasnoj ’consonant’, zvuk ’sound’;

– Terms of syntax: podčińiťeľnoj ’subordinate’, pŕedložeńija ’sentence’, śintakśis,
sočińiťeľnoj ’co-ordinative’, složnopodčińonnoj ’subordinative compounding’, soglaso-
vańija ’concord’;

– Names of the fields of linguistics: ďiaľekťizma, eťimologija, grammaťika, onomas-
ťika, topońimika, śemanťika;

– Other expressions: affiks ’affix’, aggľuťinaćija ’agglutination’, antońim ’antonym’,
čisla ’number’, ďiaľekt, fraza ’saying’, izoglossa ’isogloss’, metaťeza ’metathesis’,
omonim ’homonym’, osnova ’stem, word-stem’, otglagoľnoj ’deverbal’, pŕistavka ’pre-
fix’, pŕiťažaťeľnoj ’genitive’, punktuaćija ’punctuation’, śinońim ’synonym’, sklońeńija
’declination’, slog ’syllable’, sravńeńija ’comparative’, suffix ’suffix’, superlaťiv ’su-
perlative’, upravľeńija ’government’, zapjatoj ’comma’, etc.

Names of Mordvin origin. Although the statistical data refer to seven names of
Mordvin origin, there are only three terms occuring in the dictionaries: valks
’dictionary, vocabulary’ (< val ’word’), kortavks ’dialect’ (< kortams ’speak’, whereas
the name ďiaľekt exists, too), meŕevks ’expression’ (< meŕems ’say’). Besides these,
Edit Mészáros’s Erzya-Mordvin textbook presents the expressions važoďema ’practice’
(< važoďems ’work, take pains’), and kortamka ’dialogue’, too.

b) Two-word names

Russian anterior constituent – Russian posterior constituent: daťeľnoj paďež ’da-
tive’, imeńiťeľnoj paďež ’nominative’, mestnoj paďež ’locative’, peŕemesťiťeľnoj paďež
’prolative’, pŕevraťiťeľnoj paďež ’translative’, prostoj pŕedložeńija ’simple sentence’,
složnoj pŕedložeńija ’compound sentence’, pŕidatočnoj pŕedložeńija ’clause’, ďejepŕi-
čaśťijań oborot ’adverbial participial structure’, otnośiťeľnoj mestoimeńija ’relative pro-
noun’, pŕiťažaťeľnoj mestoimeńija ’genitive pronoun’, zvonkoj soglasnoj ’voiced con-
sonant’, gluhoj soglasnoj ’unvoiced consonant’, ďiakŕiťičeskoj znak ’diacritial mark’.

Russian anterior constituent – Mordvin posterior constituent: naŕicaťelnoj ľem
’common noun’, paďežeń pe ’case ending’, rodnoj keľ ’mother tongue’, složnoj val
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’compound word’, služebnoj val ’auxiliary’, sočińiťeľnoj śulmavks ’co-ordinative
compounding’.

Mordvin anterior constituent – Russian posterior constituent: keľeń naukań
’linguistics’ (< keľ ’language’), keľeń osnova ’base language’, čevťe znak ’palatalization
mark’ (< čevťe ’soft’), gajťev soglasnoj ’voiced consonant’ (< gajgems ’sound, ring’),
gajťeme soglasnoj ’unvoiced consonant’, lamoń čisla ’plural’ (< lamo ’many’), vejkeń
čisla ’singular’ (< vejke ’one’), tarkań obstojaťelstva ’adverb of place’ (< tarka ’place’),
turvań soglasnoj ’labial’ (< turva ’lip’), valońť osnova ’wordstem’ (< val ’word’), valoń
tolkovamo ’loan translation’ (< val ’word’), vaśeńće ľića ’first person’ (< vaśeńće
’first’), viďe dopoľńeńija ’object’ (< viďe ’direct’).

Mordvin anterior constituent – Mordvin posterior constituent: avań sime
’feminine’, ćorań sime ’masculine’ (< ava ’woman’, ćora ’man’ + sime ’gender’); jutaź
ška ’past tense’, sića ška ’future tense’ (< jutams ’pass’, sića ’coming’  + ška ’time’);
kemekstaź meŕevks ’idiomatic phrase’ (< kemekstams ’consolidate’ + meŕems ’say’);
śulmića val ’connective’ (< śulmams ’connect’ + val ’word’); valmeľgaks ’post-
position’ (< val + meľga ’behind’); valmeŕevks ’saying, proverbial’ (< val + meŕems);
valmoľevks ’sentence’ (< val + moľems ’go, progress’); valoń jur ’wordstem’ (< val +
jur ’stem’); valoń pe ’suffix’ (< val + pe ’end’); valoń ťejevema ’word-formation’ (< val
+ ťejems ’make’); valveľaks ’simile, phrase’ (< val + veľams ’turn’); vejseńďamoń valt
’conjunction’ (< vejsenďams ’unite’ + val ’word’).

In relation to names of Mordvin origin the load of words val ’word’, kortams ’speak’
meŕems ’say’ is striking. In the overwhelming majority of cases new expressions are
created with -ks ending of nominalization.

II. The analysis of etymological dictionaries

In the course of the examination of the two etymological dictionaries one can also
speak of a certain kind of ”development” (albeit the authors of the two dictionaries are
the same: D. V. Tsygankin and M. V. Mosin): the dictionary published 23 years ago
contained significantly fewer elements of Mordvin origin than the volume of 1998. In
the more recent publication the authors’ endeavour to create (and use) a Mordvin
linguistic technical language is often quite tangible.

In the dictionary of 1977, the proportion of Russian elements is significant. In many
cases the term is made Mordvinian by means of its ending (e.g. otŕicaťeľnoj časťicaś,
suščestviťeľnojeś, zvukoś, fraźeologičeskoj oborot, glagoloń osnova, glagoloń soslaga-
ťeľnoj naklońeńijań formatńeń, obščeslavjanskoj zaimstvovańija, produkťivnoj suffiks,
zvukovoj obľik, peŕemesťiťeľnoj paďežeń suffiks, slogovoj struktuŕań osobennosťeńť
koŕas, glagoloń soslagaťeľnoj naklońeńijań format, suščestviťeľnojťńeń, pŕilagaťeľnojť-
ńeń di naŕečijaťńeń, zvukopodražaťeľnoj), while in other cases even the suffix does not
refer to the Mordvin character of the word: ďiaľekt, glagol, glasnoje, soglasnoje,
meždomeťija, morfema, osnova, pervoistočńik, suffiks, udaŕeńija, zaimstvovańija,
značeńija.

There are relatively few Mordvin technical terms: jur ’stem’, val jur ’wordstem’, val-
meľgaks ’postposition’. More frequent are the ”mixed” expressions, e.g. finno-ugorskoj
keľeń osnova ’Finno-Ugric base language’, valońt osnova ’wordstem’, lamoń čisla
’plural’, ľija śemijań keľťńe ’other language families’, kezeŕeń zaimstvovańija ’old
loan’, složnoj val ’compound word’, rodsvennoj keľ ’related language’.
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The dictionary of 1998 presents a remarkably more favourable picture. There are
much fewer Russian technical terms (e.g. eťimologija, forma, glagol, mestoimeńija,
otŕicańija, suffiks, zvukopodražaťeľnoj) and there are fewer ”mixed” names, too (e.g.
glagoloń jur, od valoń ťejića suffiks, opŕeďeľonnoj glagolońť formań ťejića suffiks). It
follows from this that the overwhelming majority of linguistic technical terms in this
dictionary are of Mordvin origin, e.g. finneń-ugrań vejseń keľeś ’Finno-Ugric base lan-
guage’, finneń-volgań ve keľ  ’Volga-Finnish base language’, eŕźań-mokšoń vejseń
keľeś ’Erzya-Moksha (Mordvin) base language’, kezeŕeń eŕźań keľeś ’old Erzya
language’, raśke keľ ’related language’, jur ’stem’, valjur ’wordstem’, kezeŕeń valjur
’old stem’, ľiśmapŕa ’source’, ruzoń keľste sajeń val ’Russian loan word’, ruzoń
kortavks ’Russian dialect’.

In the passages below, let us examine certain linguistic terms as they are expressed
by the authors in the 1977 and the 1998 etymological dictionaries!

’Base language’. The 1977 edition has finno-ugorskoj keľeń osnova while the 1998
edition has more Mordvin-like forms, e.g. finneń-ugrań vejseń keľeś, finneń-volgań
vejseń keľeś, finneń-volgań ve keľen jur, eŕźań-mokšoń vejseń keľeś) and kezeŕeń eŕźań
keľeś ’old Erzya language’. ’Related language’ in the 1977 dictionary is rodstvennoj
keľ, while in the 1998 one it is raśke keľ.

’Loan word’. The 1977 edition has expressions of both Russian and Mordvinian
origin: obščeslavjanskoj zaimstvovańija ’common Slavic loan’, kezeŕeń zaimstvovańija
’old loan’, kezeŕeń istočńikeze indojevropejskoj ’old source is Indo-European’; or
ťurkskoj keľs son sovaś arabskoj keľste ’migrated into the Turkic language from
Arabic’, valoń sovaś ruzoń keľste ’the word migrated form the Russian language’, valoś
sajeź ťurkskoj keľtńeste ’the word was received (came) from the Turkic languages’. The
new etymological dictionary uses only Mordvinian terms: ruzoń keľste sajeń val ’word
received from the Russian language’, ruzoń keľeńť veľďe sovaś ťurkań keľtneste ’it
came form Turkic via Russian’, ruzoń keľeńť veľďe ťurkań keľtneste sajeń val ’word
received form the Turkic languages via Russian’.

’Dialect’. The old dictionary has Russian (ďiaľekt), the new edition has Mordvin
(ruzoń kortavks).

’Derivation, compounding’. There are few Russian loans in this area. I found only
one name (produkťivnoj suffiks, 1977) made up only of Russian elements and almost
completely Russian is opŕeďeľonnoj glagolońť formań ťejića suffiks ’the suffix
constituting the form of the definite conjugation’ (1998). A mixed one is složnoj val
(1977). In some cases only terms suffix and morpheme is of Russian origin in the
Mordvin name: ašťi kavto morfemasto ’consists of two morphemes’ (1977), od valoń
ťejića suffiks ’suffix creating a new word’ (1998). Mordvin expressions: ťejevś kavto
peľksste ’made up of two parts/halves’, ťejevś kavto valsto ’the word came into being
out of two words’ (both in 1977 and 1998); ašťi kavto peľksste ’consisting of two parts’,
kavto valtneń vejs śulmamsto ’by linking two words’ (1998).

’Wordstem’. In the old edition: osnova, valońť osnova (Russian) – jur, val jur
(Mordvin). In the new edition: jur, valjur, kezeŕeń valjur (Mordvin). Examples for the
name of verb-stem: glagoloń osnova (1977) – glagoloń jur (1998).

’Source’. Russian names occur in the old edition (istočńikeze ťurkskoj, pervoistočńi-
keze), but they are Mordvin in the new opus: ľiśmapŕa.
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’Phonetic expressions’. Phonetic terms were found only in the 1977 dictionary.
Elements of Russian origin are dominant in this area: glasnoje, glasnoj zvuk, soglasnoje,
udaŕeńija, zvukovoj obľik; zvukoś.

The most significant ”neologistic expressions” summed up in a table:

expression of Russian origin expression of Mordvin origin

ďiaľekt kortavks
istočńik, pervoistočńik ľiśmapŕa
osnova jur
suffiks valoń pe, paďežeń pe
pŕedložeńija valmoľevks
posľelog valmeľgaks
sojuz śulmića val
fraza valmeŕevks
(obščeslavjanskoj) zaimstvovańija (ruzoń) keľste sajeń val
složnoj val ťejevś kavto valsto; ašťi kavto peľksste
valońť osnova val jur
finno-ugorskoj keľeń osnova finneń-ugrań vejseń keľ
glagoloń osnova glagoloń jur
gluhoj soglasnoj gajťeme soglasnoj
zvonkoj soglasnoj gajťev soglasnoj

It can be stated summarily that the process of ”Mordvinization” started a few years
ago in the linguistic technical vocabulary of the Erzya-Mordvin–Russian and the Erzya
etymological dictionaries. The language reform is manifested primarily in the two-word
expressions, and paraphrases (e.g. jutaź ška, śulmića val, valmeľgaks, valoń jur). In the
mixed combinations the anterior constituent is of Mordvin origin while the posterior
constituent is of Russian origin (e.g. čevťe znak, lamoń čisla, gajťev soglasnoj), whereas
in the comprehensive dictionary contrary examples can also be found (e.g. rodnoj keľ,
složnoj val, naŕicaťelnoj ľem, paďežeń pe, rodnoj keľ). Language reform has so far left
almost unaffected the one-word terms, and alongside the Mordvin names sporadically
occurring in this group (valks, kortavks, meŕevks) Russian technical terms dominate
overwhelmingly, a large part of which contain no Mordvinian element at all (e.g. abla-
ťiv, ďiaľekt, glagol, osnova, pŕičasťija, zapjatoj) while another group fits more or less
into the Mordvin phonetic and morphological system (e.g. glagoloń soslagaťeľnoj
naklońeńijań format, otŕicaťeľnoj časťicaś, zvukoš).
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Az erza-mordvin szótárak nyelvészeti szakkifejezéseir ől

Az utóbbi fél évtizedben megélénkült a mordvin lexikográfia, új szótárak láttak nap-
világot Oroszországban, Finnországban és Magyarországon egyaránt. 1993-ban jelent
meg B. A. Szerebrennyikov, R. N. Buzakova és M. V. Moszin szerkesztésében az erza–
orosz szótár (Erźań-ruzoń valks. Erzjansko–russkij slovaŕ. Moszkva) és a V. Sz. Scse-
merova szerkesztette erza–orosz–erza szótár (Erźań–ruzoń valks. Russko–erzjanskij slo-
vaŕ. Szaranszk). 1995-ben jelent meg Jaana Niemi és Mihail Moszin erza–finn szótára
(Ersäläis–suomalainen sanakirja. Erźań-finneń valks), 1998-ban pedig Eeva Herrala és
Alekszandr Feoktyisztov moksa–finn szótára (Mokšalais–suomalainen sanakirja. Mok-
šeń–finnoń valks), a Turkui Egyetem Finn és Általános Nyelvészeti Tanszékének soro-
zatában. A kiadványok közül a legújabb Mészáros Edit és Raisza Sirmankina Erza–
mordvin–magyar szótára, mely 1999-ben, Szegeden jelent meg. A kétnyelvű szótárak
mellett még egy fontos kötetet kell megemlítenünk: ugyancsak ez évben látott napvilá-
got D. V. Cigankin és M. V. Moszin erza etimológiai szótára (Eťimologijań valks. Sza-
ranszk), amely az 1976-os Erźań keľeń nuŕkińe eťimologičeskoj slovaŕ bővített, javított
kiadása.

Előadásomban a fent felsoroltak közül öt szótár – az erza–orosz, az erza–finn és az
erza–magyar, ill. a két etimológiai – nyelvészeti szakszókincsét vizsgálom, arra keresve
a választ, hogy a szakterminológia mennyiben orosz eredetű, ill. mennyiben tekinthető
mordvinnak, létezik-e egyáltalán erza-mordvin szaknyelv, ill. beszélhetünk-e az erza-
mordvin szaknyelv megújításáról. Elsőként a kétnyelvű szótárak anyagát teszem a
vizgálat tárgyává, a második fejezetben pedig összevetem az 1976-os és az 1999-es
etimológiai szótár szakszókincsét.

I. Az erza–orosz szótárak

1. A nyelvészeti szakszókincs előfordulása az egyes szótárakban
A szótárak etimológiai adatai a számok nyelvén a következő képet mutatják: a

27 000 szócikket tartalmazó Szerebrennyikov–Buzakova–Moszin-féle nagyszótárban  [a
továbbiakban SzBM] 147 nyelvészeti kifejezést találtam. A Niemi–Moszin [NM] szótár
12 000 szavas állományából 84, a Mészáros–Sirmankina [MS] szótár 10 000 szavából
pedig 63 sorolható ide (nyelv., kiel. és lingv. jelöléssel). (Ez mindhárom szótár esetében
az összállomány 5–7 ezrelékét teszi ki.) Ezek közül mindössze 25 megnevezés bukkan
fel mindhárom szótárban (ez az adatoknak mindössze csak 8,5%-a!). A két-két szótárra
vonatkozó adatok a következők: SzBM + NM 37, SzBM + MS 9, NM + MS 1, azaz az
adatok 42 százaléka csak egy szótárban szerepel.
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A három vizsgált szótár – a nyelvészeti szakszókincs etimológiai megoszlása alapján
– két csoportba sorolható: az SzBM-ben és az NM-ben fellelhető szakszókincsnek
mindössze 13%-a mordvin eredetű, míg a MS-ben ez az arány 30%-ot tesz ki.

A SzBM (és az NM?) adatai egyáltalán nem meglepőek, ha megvizsgáljuk a szótár
orosz eredetű szavainak arányát. A szerkesztők nagyon sok orosz jövevényszót (?)
felvettek a szótárba, ez leginkább a mordvin hangrendszertől idegen elemek esetében a
legfeltűnőbb, például a szókezdő h- (245 szó) 94%-a, ill. a szókezdő f- (285 szó) 98%-a
orosz (eredetű) szó. (Nem véletlen, hogy az orosz elemekkel legkevésbé „terhelt” MS-
ben az f- alatt 22, míg a h- alatt mindössze 7 szócikk szerepel). [Ugyancsak jellemző
adat, hogy a MS-ben a ž- szókezdet csak 14-szer fordul elő, ugyanakkor az SzBM 207
adatának 58%-a orosz elemnek tekinthető.]

A szótárakban előforduló egy- és kéttagú megnevezések etimológiai megoszlása:

EGYTAGÚ KÉTTAGÚ

md or md–md md–or or–md or–or
SzBM (1993) 3 90 5 5 9 35
NM (1995) 1 64 3 6 2 8
MS (1999) 3 38 12 7 0 3

Feltűnő, hogy az egytagú megnevezésekben szinte kizárólagos az orosz eredetű

nevek használata. Úgy látszik, hogy a mordvin nyelvészeti szaknyelv megújítása (ill.
megteremtése) a kételemű megnevezések síkján kezdődik. A kéttagú megnevezések (ide
soroltam az összetett szavakat és a jelzős szerkezeteket egyaránt) kategóriájában igen
nagy aránytalanság tapasztalható a SZBM (35 orosz – 5 mordvin összetétel) és a MS
között (3 – 12). A vegyes (azaz mordvin és orosz) összetételek érdekessége, hogy a MS-
ben orosz jelzővel álló mordvin alaptagú kifejezéseket nem találtam, szemben a SzBM
kilenc alakjával.

2. A nyelvészeti szakszókincs megoszlása eredetük szerint

a) Egyelemű nevek

Orosz eredetű nevek. A vizsgált korpuszban kizárólag orosz (ill. latin) eredetű:
– az esetek megnevezése: abeśśiv, ablaťiv, akkuzaťiv, allaťiv, daťiv, elaťiv, geńi-
ťiv/roďiťeľnoj, illaťiv, ineśśiv, nominaťiv/imeńiťeľnoj, prolaťiv, translaťiv, tvoŕiťeľnoj,
vokaťiv (a Niemi-szótárban kételemű nevek is felbukkannak: daťeľnoj paďež stb., lásd a
b. pont alatt);
– a szófajok és a mondatrészek neve: čisľiťeľnoj ’számnév’, ďejepričasťija ’határozói
igenév’, dopoľńeńija ’bővítmény’, glagol ’ige’, mestoimeńija ’névmás’, meždomeťija
’interjekció’, narečija ’határozószó’, obstojaťeľstva ’határozó’, opreďeľeńija ’jelző’, ot-
ricańijat ’tagadószó’, podľežaščej ’alany’, poslelog ’névutó’, predlog ’prepozíció’, pri-
čaśťija ’melléknévi igenév’, prilagaťeľnoj ’melléknév’, sojuz ’kötőszó’, suščestviťeľnoj
’f őnév’;
– az igei kategóriák megnevezése: imperaťiv, infińiťiv, komparaťiv, optaťiv, soslagaťeľ-
noj ’conditionalis’, sprjažeńija ’konjugáció’;
– hangtani terminusok: akcent, ďiftong, fońema, fońeťika, frikaťivnoj, glasnoj ’magán-
hangzó’, soglasnoj ’mássalhangzó’, zvuk ’hang’;
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– mondattani terminusok: podčińiťeľnoj ’alárendelt’, predložeńija ’mondat’, śintakśis,
sočińiťeľnoj ’mellérendelő’, složnopodčińonnoj ’alárendelő összetétel’, soglasovańija
’egyeztetés’;
– a nyelvészeti tudományterületek neve: ďiaľekťizma, eťimologija, grammaťika, ono-
masťika, topońimika, śemanťika.
Egyéb kifejezések: affiks ’affixum’, aggľuťinacija ’agglutináció’, antońim ’antonima’,
čisla ’szám’, ďiaľekt, fraza ’szólás’, izoglossa ’izoglossza’, metaťeza ’metatézis’, omo-
nim ’homonima’, osnova ’tő, szótő’, otglagoľnoj ’deverbális’, pristavka ’prefixum’, pri-
ťažaťeľnoj ’birtokos’, punktuacija ’központozás’, śinońim ’szinonima’, sklońeńija ’dek-
lináció’, slog ’szótag’, sravńeńija ’hasonlítás’, suffix ’szuffixum’, superlaťiv  ’superlati-
vus’, upravľeńija ’vonzat’, zalog ’pääluokka’, zapjatoj ’vessző’ stb.

Mordvin eredetű nevek. Habár a statisztikai adatok hét mordvin eredetű névre utalnak,
valójában csak három terminus bukkan fel a szótárakban: valks ’szótár, szókészlet (<
val ’szó), kortavks ’nyelvjárás’ (< kortams ’beszél’, ugyanakkor él a ďiaľekt megneve-
zés is), meŕevks ’kifejezés (< meŕams ’mond). Mészáros Edit erza-mordvin nyelvköny-
vében szerepel ezeken kívül a važoďema ’gyakorlat (< važoďems ’dolgozik, fáradozik’),
és kortamka ’párbeszéd’ kifejezés is.

b) Kételemű nevek

Orosz előtag – orosz utótag: daťeľnoj paďež ’dativus’, imeńiťeľnoj paďež ’nominati-
vus’, mestnoj paďež ’lokativus’, peŕemesťiťeľnoj paďež ’prolativus’, prevraťiťeľnoj pa-
ďež ’tanslativus’; prostoj pŕedložeńija ’egyszerű mondat’, složnoj pŕedložeńija ’össze-
tett mondat’, pridatočnoj predložeńija ’mellékmondat’, ďejepričaśťijań oborot ’határo-
zói igeneves szerkezet’, otnośiťeľnoj mestoimeńija ’vonatkozó névmás’, priťažaťeľnoj
mestoimeńija ’birtokos névmás’, zvonkoj soglasnoj ’zöngés mássalhangzó’, gluhoj so-
glasnoj ’zöngétlen mássalhangzó’, ďiakriťičeskoj znak ’diakritikus jel’.
Orosz előtag – mordvin utótag: naricaťelnoj ľem ’köznév’, paďežeń pe ’esetrag’, rod-
noj keľ ’anyanyelv’, složnoj val ’összetett szó’, služebnoj val ’segédszó’, sočińiťeľnoj
śulmavks ’mellérendelő összetétel.
Mordvin előtag – orosz utótag: keľeń naukań ’nyelvtudomány’ (< keľ ’nyelv’), keľeń
osnova ’alapnyelv’, čevťe znak ’palatalizációs jel’ (< čevťe ’lágy’), gajťev soglasnoj
’zöngés mássalhangzó’ (< gajgems ’hangzik, hallatszik; cseng’), gajťeme soglasnoj
’zöngétlen mássalhangzó’, lamoń čisla ’többes szám’ (< lamo ’sok’), vejkeń čisla
’egyes szám’ (< vejke ’egy’), tarkań obstojaťelstva ’helyhatározó’ (< tarka ’hely’),
turvań soglasnoj ’ajakhang’ (< turva ’ajak’), valońť osnova ’szótő’ (< val ’szó’), valoń
tolkovamo ’szómagyarázat, tükörszó?’ (< val ’szó’); vaśeńće ľića ’első személy’ (<
vaśeńće ’első’), viďe dopoľńeńija ’tárgy’ (< viďe ’egyenes’).
Mordvin előtag – mordvin utótag: avań sime ’nőnem’, ćorań sime ’hímnem’ (< ava
’nő’, ćora ’férfi’ + sime ’nem’); jutaź ška ’múlt idő’ (< jutams ’elmúlik’ + ška ’idő’); si-
ća ška ’jövő idő’ (< sića ’jövő, érkező’ + ška ’idő’); kemekstaź meŕevks ’állandósult
szókapcsolat’ (< kemekstams ’megszilárdul’ + meŕams ’mond’); śulmića val ’kötőszó’
(< śulmams ’köt, összeköt’ + val ’szó’); valmeľgaks ’névutó’ (< val + meľga ’mögött’);
valmeŕevks ’szólás, közmondás’ (< val + meŕams); valmoľevks ’mondat’ (< val + mo-
ľems ’megy, halad’); valoń jur ’szótő’ (< val + jur ’tő’); valoń pe ’szuffixum (< val +
pe ’vég’), valoń ťejevema ’szóképzés’ (< val + ťejems ’csinál’); valveľaks ’hasonlat,
szófordulat’ (< val + veľams ’forog, fordul); vejseńďamoń valt ’konjunkció’ (<
vejsenďams ’egyesít’ + val ).
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A mordvin eredetű megnevezések kapcsán szembeötlő a val ’szó’, kortams ’beszél’,
meŕams ’mond’ szavak megterheltsége. Az esetek túlnyomó többségében az új kifejezé-
sek a -ks főnévképzővel jönnek létre.

II. Az etimológiai szótárak vizsgálata
A két etimológiai szótár vizsgálata során szintén egyfajta „fejlődésről” beszélhetünk

(habár a két szótár szerzői ugyanazok: D. V. Cigankin és M. V. Moszin): a 23 évvel ez-
előtt kiadott szótár lényegesen kevesebb mordvin eredetű elemet tartalmaz, mint az
1999-es kötet; az újabb kiadványban sok esetben világosan tettenérhető a szerzőknek a
mordvin nyelvészeti szaknyelv megteremtésére (ill. alkalmazására) irányuló törekvése.

Az 1976-os szótárban jelentős az orosz eredetű elemek aránya. Sok esetben a kifeje-
zést csak a végződése teszi „mordvinná”, pl. otricaťeľnoj časticaś, suščestviťeľnojeś,
zvukoś, frazeologičeskoj oborot, glagoloń osnova, glagoloń soslagaťeľnoj naklońeńijań
formatńeń, obščeslavjanskoj zaimstvovańija, produkťivnoj suffiks, zvukovoj oblik, pere-
mesťiťeľnoj paďežeń suffiks, slogovoj struktuŕań osobennosťeńť koŕas, glagoloń sosla-
gaťeľnoj naklońeńijań format, suščestviťeľnojťńeń, prilagaťeľnojťńeń di naŕrečijaťńeń,
zvukopodražaťeľnoj, ill. más esetekben még a szuffixum sem utal a szó mordvin jellegé-
re: ďialekt, glagol, glasnoje, soglasnoje, meždomeťija, morfema, osnova, pervoistočńik,
suffiks, udaŕeńija, zaimstvovańija, značeńija.

Viszonylag kevés a mordvin szakkifejezések száma: jur ’tő’, val jur ’szótő’, valmeľ-
gaks ’névutó’. Gyakoribbak a „vegyes” kifejezések, pl. finno-ugorskoj keľeń osnova
’finnugor alapnyelv’, valońt osnova ’szótő’, lamoń čisla ’többes szám’, ľija śemijań
keľťńe ’más nyelvcsaládok’, kezeŕeń zaimstvovańija ’régi átvétel’, složnoj val ’összetett
szó’, rodsvennoj keľ ’rokon nyelv’.

Az 1999-es szótár a mordvin terminológiák terén lényegesen kedvezőbb képet mutat.
Sokkal kevesebb az orosz eredetű szakkifejezések száma (pl. eťimologija, forma, gla-
gol, mestoimeńija, otricańija, suffiks, zvukopodražaťeľnoj), s csekélyebb a „vegyes”
megnevezések aránya is (pl. glagoloń jur, od valoń ťejića suffiks, opreďeľonnoj glago-
lońť formań tejića suffiks). Mindebből következik, hogy a szótár nyelvészeti szakkifeje-
zéseinek túlnyomó része mordvin eredetű, pl. finneń-ugrań vejseń keľeś ’finnugor alap-
nyelv’,  finneń-volgań ve keľ ’finn-volgai alapnyelv’, erźań-mokšoń vejseń keľeś ’erza-
moksa [= mordvin] alapnyelv’, kezeŕeń eŕźań keľeś ’óerza nyelv’, raśke keľ ’rokon
nyelv’; jur ’tő’, valjuroś ’szótő’, kezeŕeń valjuroś ’régi szótő’; ľiśmapŕa ’forrás’; ruzoń
keľste sajeń val ’orosz jövevényszó’, ruzoń kortavks ’orosz nyelvjárás’.

A következőkben vizsgáljunk meg bizonyos nyelvészeti terminológiákat, hogyan fe-
jezik ki ezeket a szerzők az 1976-os, ill. az 1999-es etimológiai szótárban!

’Alapnyelv’. Az 1976-os kiadásban finno-ugorskoj keľeń osnova szerepel, az 1999-
esben viszont már „mordvinosabb” formák bukkannak fel: finneń-ugrań vejseń keľeś,
finneń-volgań vejseń keľeś, finneń-volgań ve keľen juroń, erźań-mokšoń vejseń keľeś,
valamint kezeŕeń eŕźań keľeś ’óerza nyelv’. A ’rokon nyelv’ megnevezése az 1976-os
szótárban rodstvennoj keľ, az 1999-es ben raśke keľ.

’Jövevényszó’. Az 1976-os kiadásban orosz eredetű és mordvin kifejezések egyaránt
előfordulnak: obščeslavjanskoj zaimstvovańija ’közszláv átvétel’, kezeŕeń zaimstvovańi-
ja ’régi kölcsönzés’, kezeŕeń istočńikeze indojevropejskoj ’régi forrása az indoeurópai’,
ill. ťurkskoj keľs son sovaś arabskoj keľste ’a török nyelvbe az arabból került be’, valoń
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sovaś ruzoń keľste ’a szó az orosz nyelvből került be, valoś sajeź ťurkskoj keľtńeste ’a
szó a török nyelvekből kapott [jött]’. Az új etimológiai szótár már csak mordvin termi-
nológiákkal él: ruzoń keľste sajeń val ’az orosz nyelvből kapott szó’, ruzoń keľeńť veľďe
sovaś ťurkań keľtneste ’az orosz nyelven keresztül a török nyelvekből jött’, ruzoń keľeńť
veľďe ťurkań keľtneste sajeń val ’az orosz nyelven keresztül a török nyelvekből kapott
szó’.

’Nyelvjárás’. A régi szótárban orosz (ďialekt), az új kiadásban már mordvin (ruzoń
kortavkstńe) szerepel.

’Szóképzés, szóösszetétel’. E téren viszonylag kevés az orosz jövevényszó. Csak
orosz elemekből álló megnevezést mindössze egyet találtam (produkťivnoj suffiks –
1976), s majdnem teljesen orosz az opreďeľonnoj glagolońť formań ťejića suffiks ’a ha-
tározott ragozás alakját alkotó szuffixum’ (1999). Vegyes a složnoj val (1976). Néhány
esetben a mordvin megnevezésben csak a szuffixum és a morféma neve orosz eredetű:
ašťi kavti morfemasto ’két morfémából áll’, -d suffiks veľďe ťejeviť valt ’a -d szuffixum
által alkotott szó’ (1976); od valoń ťejića suffiks ’új szót létrehozó szuffixum’, ťejeź
taštomovoź … valsto x suffiks veľďe ’elavult képzésmód?’, ťeveń ťejemań ńevtemań
suffiks ’műveltető képző?’ (1999). Mordvin kifejezések: ťejevś kavto peľksste ’két
részből/félből csinálva’, ťejevś kavto valsto ’a szó két szóból jött létre’ (1976 és 1999
egyaránt); ašťi kavto peľksste ’két részből áll’, kavto valtneń vejs śulmamsto ’két szó
összekapcsolásából’ (1999).

’Szótő’. A régebbi kiadásban: osnova, valońť osnova (orosz) – jur, val jur (mordvin),
az újabb kiadásban jur, valjuroś, kezeŕeń valjuroś (mordvin). Az igető megnevezésére
példák: glagoloń osnova (1976) – glagoloń jur (1999).

’Forrás’. Orosz megnevezések szerepelnek az 1976-os kiadásban (istočńikeze ťurks-
koj, pervoistočńikeze), de már mordvin az új opuszban: ľiśmapŕa.

Hangtani kifejezések. Hangtani szakkifejezéseket csak az 1976-os szótárban talál-
tam. E téren az orosz eredetű elemek dominálnak: glasnoje, glasnoj zvuk, soglasnoje,
udaŕeńija, zvukovoj oblik; zvukoś.

A szótárak legjelentősebb „nyelvújításai” táblázatba foglalva:

orosz eredetű kifejezés mordvin eredetű kifejezés

ďialekt kortavks
istočńik, pervoistočńik ľiśmapŕa
osnova jur
suffiks valoń pe, paďežeń pe
predložeńija valmoľevks
poslelog valmeľgaks
sojuz śulmica val
fraza valmeŕevks
(obščeslavjanskoj) zaimstvovańija (ruzoń) keľste sajeń val
složnoj val ťejevś kavto valsto; ašťi kavto peľksste
valońť osnova val jur
finno-ugorskoj keľeń osnova finneń-ugrań vejseń keľeś
glagoloń osnova glagoloń jur
gluhoj soglasnoj gajťeme soglasnoj
zvonkoj soglasnoj gajťev soglasnoj
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Összefoglalásként megállapítható, hogy az elmúlt években megindult a „mordvinosí-
tás” folyamata az erza-mordvin–orosz, ill. az erza etimológiai szótárak nyelvészeti szak-
szókincse terén. A szaknyelv megújítása elsőként a két- (vagy többelemű) kifejezések-
ben, körülírásokban jelentkezik (pl. jutaź ška, śulmića val, valmeľgaks, valoń jur). A ve-
gyes összetételekben a legújabb szótárban az előtag mordvin, az utótag orosz eredetű

(pl. čevte znak, lamoń čisla, gajťev soglasnoj), míg a nagyszótárban ellenkező sorrendű
összetételekre is akad példa (rodnoj keľ, složnoj val, naricaťelnoj ľem, paďežeń pe,
rodnoj keľ ). A nyelvújítás eleddig szinte érintetlenül hagyta az egytagú terminusokat,
ebben a csoportban a szórványosan elő-előforduló mordvin nevek (valks, kortavks,
meŕevks) mellett nagymértékben dominálnak az orosz szakkifejezések, melyek egy
része semmiféle mordvin elemet nem tartalmaz (pl. ablaťiv, ďiaľekt, glagol, osnova,
pričasťija, zapjatoj), más része pedig többé-kevésbé beilleszkedik a mordvin hangtani
és alaktani rendszerbe (pl. glagoloń soslagaťeľnoj naklońeńijań format, otricaťeľnoj
časticaś, zvukoš).


