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Русско–эрзянский словарь

Красный Октябрь, Саранск. 2012. 623 oldal.

A kisebb finnugor nyelvek közül a mordvin rendelkezik az egyik legtekinté-
lyesebb szótárállománnyal. A mordvin és külhoni szerzők munkásságában négy
szakasz különíthető el. A hőskort Nicolaes Witsen 1692-es mordvin–holland
szójegyzéke, a 18. századi expedíciók során feljegyzett anyagok és Damaszkin
püspök 1785-ös, 11 ezer címszót tartalmazó orosz–erza szótára jelenti. A 19.
században a lexikográfiai munkák lendülete megtört, a hangsúly a bibliafordítá-
sok és egyéb vallási szövegek kiadására került, a század második feléből csak az
August Ahlqvist (1861) és F. J. Wiedemann (1865) nyelvtanaihoz csatolt szólis-
ták, ill. a Reguly gyűjtéseit kibővítve közreadó Budenz szójegyzéke (1866) em-
líthető.

A harmadik szakasz a 20. század harmincas éveitől az ötvenes évekig tartott.
Az első erza–orosz szótárak Rjabov (1930) és Evsev’ev (1931) nevéhez fűződ-
nek. Ezeket négy olyan szótár követte, amelyek nagyon sokáig használatban vol-
tak: Koljadenkov és Cyganov erza (1948, 1949), ill. Potapkin és Imjarekov mok-
sa szótárai (1949, 1951). Ezeknek a szótáraknak a szóanyaga változó terjedelmű
(15 és 40 ezer szó közöttiek), rengeteg orosz jövevényelemmel és ideologikus
szókinccsel. Imjarekov mindezek mellett még két, iskolásoknak szóló kis terje-
delmű moksa–orosz szótárt is megjelentetett (1953).

A szótárírás legújabb, a 20. század kilencvenes éveitől napjainkig terjedő sza-
kasza a legtermékenyebb időszak. Először az erza–orosz nagyszótár (Serebren-
nikov et al. 1993), egy kisebb erza–orosz–erza szótár (Ščemerova 1993) és egy
szintén kisebb terjedelmű moksa–orosz–moksa szótár (Ščankina 1993) jelent
meg. Három évvel később látott napvilágot egy moksa iskolai szótár (Poljakov –
Kelina 1996), majd nem sokkal később a moksa–orosz nagyszótár (Serebren-
nikov et al 1998). Mindezek mellett az ezredforduló után egy erza–német kisszó-
tár is megjelent (Mosin – Egorova 2002). Nemrég egy háromnyelvű (orosz–
erza–moksa) szótár is megjelent (ennek csak az interneten közzétett változatát
ismerem) (Ščankina et al. 2011).

 Ami a nem mordvin(földi) szerzők 20–21. századi munkásságát illeti, itt is
szép eredményeket lehet felmutatni. A magyar kiadványok sorát Juhász Jenő
moksa szótára (1961) nyitotta, ezt Erdődi József és Zaicz Gábor erza szójegy-
zéke (1974), Keresztes László kresztomátiájának szólistája (1990) és Mészáros
Edit nyelvkönyvének szójegyzéke (1998) követte. 1999-ben jelent meg Mészá-
ros Edit és Raisa Širmankina kb. tízezer címszót tartalmazó erza–magyar szó-
tára, amely átdolgozott, kibővített formában – mintegy 16 ezer szócikkel – négy
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évvel később a szombathelyi Lexica Savariensia sorozatban látott napvilágot.
Mészáros lexikográfiai munkásságának csúcspontja a magyar–erza nagyszótár
(Mészáros et al. 2008). 2003-ban jelent meg Molnár Judit moksa–magyar kis-
szótára.

Finnországban szintén magas szinten művelik a mordvin lexikográfiát. A lis-
ta élére a mordvinisztika megkerülhetetlen alapműve, Paasonen nagyszótára kí-
vánkozik, amely a neves finnugrista 19. század végi–20. század eleji gyűjtését
tartalmazza, de csak 1990 és 1996 között jelent meg. A mordvin szótárak az ez-
redforduló táján Turkuban készültek: itt jelent meg az erza–finn (Niemi – Mosin
1995), a moksa–finn (Herrala – Feoktistov 1998; ugyanez Szaranszkban 2001-
ben) és a finn–erza szótár (Alhoniemi – Agafonova – Mosin 2000). Ezek terje-
delme 9 és 17 ezer szócikk között mozog.

A kétnyelvű szótárak, szójegyzékek mellett örvendetesen hosszú az egyéb
szótárak sora is. Köztük vannak etimológiai, helyesírási, frazeológiai, szómagya-
rázó, helynévi és antonimaszótárak, ill. néhány szakszójegyzék (két botanikai és
egy számítástechnikai füzetecske) is; ezekkel itt nem foglalkozom.

A kétnyelvű szótárak között a legújabb a Mihail Mosin főszerkesztésével
2012-ben megjelent, mintegy 30 ezer címszót tartalmazó  Русско–эрзянский сло-
варь (összeállítói: O. G. Borisova, N. V. Kazaeva, A. M. Kočevatkin, S. G. Mo-
torkina, G. V. Rjabova és M. N. Živaeva). A továbbiakban ennek a szótárnak a
bemutatására vállalkozom. Elemzésemben elsőként két, egymással szorosan ösz-
szefüggő szempontot érvényesítek: milyen arányú az orosz szókincs és szerepel-
nek-e szótárban új, a modern kori nyelvújítás eredményeképp alkotott szavak,
majd röviden megvizsgálom néhány szakterület szókincsét.

1. Az orosz szókincs felvétele, az orosz eredetű szavak mennyisége a kisebb
finnugor nyelvek szótárírásának központi kérdése. Az nyilvánvaló, hogy a mord-
vinba az elmúlt évszázadokban beszüremkedett, mára a szókincs teljes jogú tag-
jává vált orosz elemeknek helye van a szótárakban, ám a korábbi szótárak szinte
válogatás nélkül vették fel az orosz címszavakat. Ebben – a korszellemnek meg-
felelően – a negyvenes–ötvenes években készült szótárak jártak az élen. Például
az 1951-ben kiadott orosz–moksa szótárban az a betű alatt 540 szó sorakozik,
ebből számításaim szerint mindössze négynek (!) van megadva az „igazi” moksa
megfelelője. Emellett 16 olyan szócikk van, amelyben az orosz mellett a moksa
alak is fel van tüntetve (együttesen tehát az a betű mordvin szóállománya még a
négy százalékot sem éri el!). A többi szó pedig vagy színtiszta orosz alak vagy
csak kicsit van elmordvinosítva, a főnévi igenév képzője, valamely igeképző vagy
esetleg a melléknévképző által.

Nem sokkal jobb a helyzet a kilencvenes évek szótáraiban sem. Az orosz ele-
mek nagymértékben jelen vannak a nagyszótárakban (ez egy bizonyos szintig
érthető is), de ugyancsak hemzsegnek a finnországi kiadványokban is (egyedül a
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moksa–orosz jelent kivételt, Feoktistov kitűnő szótárszerkesztési felkészültségé-
nek köszönhetően). A modern szótárakban feleslegesnek tűnnek az olyan „szov-
jet típusú” szavak (köztük rövidítések is), mint pl. (az 1995-ös erza–finn szótár
adatai közül):1 военрук ’hadi tanár’, войенком ’hadi komisszár’, гауптвахта
’fő őrjárat’, гранатомётчик ’gránátos’, ефрейтор ’őrvezető’, заговорщик
’összeesküvő’, империализма ’imperializmus’, капитализма ’kapitalizmus’,
коллективизация ’kollektivizáció’, командир ’parancsnok’, командировка ’ki-
küldetés’, ленинизма ’leninizmus’, марксизма ’marxizmus’, фабзавком ’gyári
bizottság’ stb. Még akkor is, ha a szerzők az újságolvasás megkönnyítésével ma-
gyarázzák e szókincs beemelését.

Az ideologikus töltetű (és az ezzel összefüggő katonai) szavak aránya az új
szótárban lényegesen kisebb, de azért még mindig szép számmal felbukkannak
ilyen szavak, mint pl. (a г- és д- kezdetű szókincsből szemezgetve): гвардеец
’gárdista’, гвардия ’gárda’, генерал-лейтенант ’altábornagy’, генерал-майор
’vezérőrnagy’, генералиссимус ’generalisszimusz’, генштаб (генеральный
штаб) ’vezérkar’, гестапо ’Gestapo’, гимнастёрка ’ingzubbony, gimnasz-
tyorka’, гитлеризм ’hitlerizmus’, главнокомандующий ’főparancsnok’; дезор-
ганизатор ’bomlasztó’, дезорганизиция ’bomlasztás’, дезорганизовать ’bom-
laszt’, дезорганизовывать ’felbomlaszt’, диалектика ’dialektika’, диверсант
’diverzáns, felforgató’, докапиталистический ’kapitalizmus előtti’, дореволю-
ционный ’forrdalom előtti’ stb. Nem hiszem, hogy a hiányuk pótolhatlan veszte-
séget okozna.

Ezt a sajátos szókincset leszámítva a vizsgált szótár szóállományáról összes-
ségében pozitív kép alakult ki bennem. A szótárszerkesztők egyértelműen igye-
keztek csökkenteni az orosz eredetű elemek számát, s sok új szó megalkotásával
igyekezték emelni a „valódi” mordvin szókincs arányát (erről l. a következő
pontban). Persze, teendő még így van rengeteg, ennek érzékeltetésére legyen
elég néhány példa az л- betű elejéről: лаборатория ~ md. лаборатория ’labo-
ratórium’, (a továbbiakban a „mordvin szót nem tüntetem fel, hiszen teljesen
megegyezik az orosz alakkal) лаванда ’levendula’, лавка ’pad’, ладанка ’taliz-
mán’, лазоревка ’kékcinege’, лазурит ’lazurkő’, лайнер ’menetrend szerinti
hajó’, лакей ’lakáj’, лампа ’lámpa’, лампас ’lampasz’, лампочка ’kis lámpa’,
лангуст ’languszta’, ланолин ’lanolin’, ларь ’faláda’, латук ’saláta’ stb.

Előbb-utóbb jó lenne megszabadulni az olyan „álmordvin” szavaktól is, mint
pl. or. жадничать ’sóvárog’ ~ md. жаднойгалемс, жадный ’mohó’ ~ жад-
ной, жалеть ’megsajnál’ ~ жалямс, жалко ’siralmasan’ ~ жальстэ, жанр
’műfaj’ ~ жанра, жареный ’sült’ ~ жарязь stb.

                                               
1 A finn jelentések helyett a könnyebb feldolgozhatóság kedvéért a magyar megfelelőket

adom meg. Ugyanígy járok el az orosz és mordvin címszavak esetében is.
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Jó lenne mordvin megfelelőket kitalálni például a következő szavakra (szin-
tén csak két betű anyagából szemezgetve): газета ’újság’, гандбол ’kézilabda’,
география ’földrajz’, геральдика ’címertan’, героизм ’hősiesség’, горчица
’mustár’, гражданство ’állampolgárság’, граница ’határ’, губерния ’kormány-
zóság’, дворец ’palota’, дворянство ’nemesség’, делегат ’küldött’ stb.

A korábbi gyakorlathoz képest fontos előrelépésként értékelem, hogy a szer-
kesztők az orosz címszó után nagyon sokszor két jelentést adtak meg: egy igazi
mordvint és egy oroszt. Ez első pillantásra talán nem tűnik jónak, azonban ha a
szótárt egy nyelvújítási-nyelvtisztítási folyamat közbülső állomásának tekintjük,
akkor ez mégis pozitívan értékelendő, hiszen a szerkesztők (végre!) nem eléged-
tek meg az orosz szó elmordvinosításával, hanem igyekeztek mordvin szavakat
alkotni. Reméljük, a folyamat nem reked meg ezen a szinten, s a következő szó-
tárakban az orosz párhuzamok már nem fognak szerepelni ilyen mértékben. Meg
kell azonban azt is jegyezni, hogy a szótár ebből a szempontból nagyon egyenet-
len (ez összefügghet azzal is, hogy a kötet hét szerző munkája): az ф- betűs sza-
vak között 74%-ra tehető azon szócikekk aránya, melyekben a mordvin megfele-
lő mellett az orosz is meg van adva, a ц- betűsök között ez az arány 32%, míg a
г- betűvel kezdődők között csak 14%.

2. Örvendetes dolog, hogy ebben a szótárban nagyon sok a nyelvújítás ered-
ményeképp létrejött szó. A szerkesztők szerencsére nem elégedtek meg az adott
orosz szavak elmordvinosított megfelelőinek megadásával (l. az előzőekben),
hanem nagyon sokszor maguk alkottak új szavakat. Ezek egy része természete-
sen ki fog hullani az idő rostáján, de a sikerültebb alkotások remélhetőleg meg
fognak honosodni, gazdagítva – és egyúttal modernizálva – a mordvin szókin-
cset. A nyelv fennmaradásának ez elengedhetetlen feltétele, emiatt örömmel kell
üdvözölnünk minden jó szándékú kezdeményezést!

Az alábbiakban egy betű, az ф- anyagán mutatom be a nyelvújítás eredmé-
nyeit. Ezt a betűt egyrészt azért választottam, mert ezzel a mássalhangzóval az
oroszban sok idegen szó kezdődik, tehát jól fel lehet mérni az idegen szavak
megmordvinosításának eredményeit, másrészt pedig e betű „felelőse”, a kitűnő-
en képzett, magyarul is jól beszélő Nina Kazaeva nagyon sok szónak igyekezett
megalkotni a mordvin megfelelőjét.

Keresztes László a finnugor nyelvek bibliafordításainak vizsgálata során a
következő megállapítást tette: „A nagyobb írásos hagyományokkal rendelkező
finnugor nyelvek (magyar, finn, észt) tömör kifejezéseket használnak, bőségesen
élnek a szóképzés lehetőségével. […] Az új, elvontabb fogalmak kifejezésére
már megszilárdult formák szolgálnak. Középúton állnak a mordvin csoportok
[…]. A 19. századi fordításokkal való összehasonlítás azt mutatja, hogy a mord-
vin is jó úton van a tömör fogalom- és szóalkotás irányában. Az irodalmi írásha-
gyományok híján a vogul és osztják fordítók csak nehézkesen tudják kifejezni a
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bibliai fogalmakat. Ezekben találkozunk leggyakrabban a körülírásokkal.” (Ke-
resztes 2009: 73.)

A vizsgált mordvin szótár anyaga is alátámasztja ezt a véleményt. A szótár-
ban elég sok a körülírással alkotott új elem, de szép számmal találunk összetéte-
leket, képzett alakokat és más, új jelentésben használt szavakat is.

A körülírások egy része kifejezetten jól sikerült, más részük nehézkes (ez tel-
jesen természetes egy úttörő vállakozásánál). Néhány példa: or. фазан ’fácán’ ~
md. мазый вирьсараз ’szép erdei tyúk’, факир ’fakír’ ~ тол марто тама-
шань тейниця ’tűzzel csodát (csodálatos dolgot) művelő’, факультатив ’fa-
kultatív’ ~ мелень коряс кочказь предмет ’kedv szerint kiválasztott tantárgy’,
фальшивомонетчик ’pénzhamisító’ ~ аволь алкуксонь ярмаконь тейниця
’nem igazi pénzt csináló’, фараон ’fáraó’ ~ египетэнь кезэрень инязор ’egyip-
tomi ősi nagyúr’, фаталист ’fatalista’ ~ аполавтовикс эрямонь пес кемиця ’a
megváltoztathatatlan életben hívő’, феодал ’hűbérúr’ ~ ламо модань кирдиця
’sok földet birtokló’ (de: феодализм ’feudalizmus’ ~ феодализма ’ua.’),
фестиваль ’fesztivál’ ~ кеняркс/эрьгелема чи ’az öröm/örvendezés napja’,
филателист ’bélyeggyűjtő’ ~ (почтань) маркань пурныця ’(postai) bélyeget
gyűjtő’, филолог ’filológus’ ~ келень-литературань содыця ’nyelvet-iro-
dalmat tudó’ (de филология ’filológia’ ~ филология ’ua.’), философия ’filozó-
fia’ ~ пертьпелкстэ тонавтнема ’környezetről tanító’, фиточай ’gyógytea’ ~
ормаменьксэнь тикшестэ чай ’gyógyító fűből tea’, фракция ’frakció’ ~
партиянь членэнь вейсяндявкс ’párt tag[ok] szövetsége’, фрегат ’fregatt’ ~
военной иневенч ’hadi hajó [nagycsónak]’, фургон ’furgon’ ~ вельтязь кран-
даз ’befedett kocsi (szekér)’, футбол ’labdarúgás’ ~ пильгеоскасо налксема
’láb labdával játék’, фуфайка ’pufajka’ ~ ватань потмо марто оршамопель
’vatta belsejű ruha’.

Ötletesek a kopulatív összetételek: фауна ’állatvilág’ ~ унжат-ракшат
’bogarak-jószágok’, флора ’növényvilág’ ~ чувтот-тикшеть ’fák-füvek’. Re-
mélhetőleg meghonosodik a факел ’fáklya’ ~ толкель ’tűznyelv’, фанера ’fur-
nérlemez’ ~ чова лаз ’vékony deszka’, фантазия ’fantázia’ ~ арсемань сюпав-
чи ’gondolatgazdagság’, фейерверк ’tűzijáték’ ~ толонь налксема ’ua.’, физ-
культура ’testnevelés’ ~ рунгонь виевгавтома ’test erősítése’, флаг ’zászló’ ~
масторкодст ’országszövet, országvászon’, форум ’fórum’ ~ покш промкс
’nagy gyűlés’, флакон ’flakon’~ суликань кедьгине ’üveg edényke’, фланель
’flanel’ ~ чевте кодст ’lágy szövet’. Az összetételek, szintagmák között talá-
lunk „hibrid” (mordvin + orosz) megoldásokat is, ezek nem túl szerencsések, pl.
фармакология ’gyógyszertan’ ~ ормаменькстэ наука ’gyógyszerről tudo-
mány’, физик ’fizikus’ ~ физикас чаркодиця ’fizikához értő’, фольклор ’folk-
lór’ ~ раскень поэзия ’népi költészet’, фотовыставка ’fotókiállítás’ ~ фото-
графиянь невтнема ’ua.’.
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Néhány szó új jelentést kapott: фикция ’fikció’ ~ манчема eredetileg:
’becsapás, megtévesztés’, фильтр ’szűrő, filter’ ~ педямо eredetileg: ’szűrés’.

Vannak persze olyan szavak is, bőséggel, amelyeknek a szerkesztők nem ta-
lálták meg a mordvin megfelelőjét. Ez a munka még várat magára…

3. A továbbiakban néhány szakterület szókincsét vizsgálom meg. Az általam
választott szakszókincsek: nyelvészet, kémiai, sport és számítástechnika. Sajnos,
a szótárszerkesztés egyenetlensége itt erősen kiütközik, ugyanis a címszó után
megadott besorolások szerfölött esetlegesnek tűnnek. A nyelvújítás vizsgálatára
újszerűsége miatt kitűnően alkalmas számítástechnika szókincséről le kellett
mondanom, ugyanis a szótárban mindössze egy szó mellett találtam meg e minő-
sítést (or. байт ’bájt’ ~ md. байт). Ez azért is furcsa, mert a közelmúltban
jelent meg egy kitűnő orosz–mordvin számítástechnikai szószedet e szótár egyik
szerkesztőjének, Svetlana Motorkinának a tollából (értékelését l. Maticsák
2012). Szintén nehezen értelmezhető a „sport” besorolást kapott szavak halma-
za: az ilyen minősítésű szavak listája az л betűnél megszakad, az р alatt egy buk-
kan fel, majd a szótár vége felé ismét feltűnik ez a besorolás. Mindez a „több
kéz” munkájának egyenetlenségéből fakad, itt bizony nagy szükség lett volna
egységes szerkesztési elvekre.

A szótárban 27 szó kapta meg a „sport” minősítést. Közülük hatnak van csak
mordvin megfelelője: or. бегун ’futó’ ~ md. чииця ’ua.’; болельшик ’szurkoló’
~ мелявтыця ’gondoskodó’ (régi szó más jelentésben); баскетбол ’kosárlabda’
~ куймеоскасо налксиця ’kosárlabdával játék’, бега ’futás’ ~ чийнемасо
пелькстамот ’futásban versenyzések’, лидерство ’vezető pozíció’ ~ васенце
тарка, васенцекс/икеле молема ’első hely, elsőként/elül haladás’; фол ’fault,
szabálytalanság’ ~ налксемань коень/лувонь коламо ’a játék szabályának elron-
tása’ (körülírással). Hibrid alak a легкоатлет ’könnyűatléta’ ~ шожда атлет
’ua.’ és a конькобежец ’korcsolyázó ~ конькасо кирякстниця ’korcsolyával
csúszó’. Egytucatnyi azoknak a szópároknak a száma, ahol az orosz címszó után
mordvin és orosz (ill. orosz és mordvin – arra nem tudtam rájönni, van-e a sor-
rendnek és a zárójelezésnek jelentősége) megfelelők állnak, pl. биатлон ’sílövé-
szet, biatlon’ ~ сокссо чиемань ды леднемань пелкьстамот, биатлон ’sífutás
és lövészet versenyei, biatlon’, бокс ’boksz’ ~ мокшнасо пелкьстамо/тюрема,
бокс ’ököllel versenyzés/harc, boksz’, брасс ’mellúszás’ ~ брасс (кедень апак
таргсе мештень лангсо уема) ’kéz nélkül húzással mellen úszás’, старт
’start’ ~ ушодома, старт ’kezdet, start’, жокей ’zsoké’ ~ жокей (парсте
ардтниця) ’jól vágtató’. Kilenc olyan címszót találtam, melynek mordvin
„megfelelőjeként” az orosz szó szerepel, pl. волейбол ’röplabda’, ракетка
’ütő’, теннис ’tenisz’, хоккей ’hoki’ stb.

A kémiainak jelölt szakszavak száma 44. Közülük 35-nek nincs mordvin
megfelelője, pl. берилл, бериллий, бром, водород ’hidrogén’, гелий, йод, кад-
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мий, кальций, кислород ’oxigén’, ксенон, лакмус, литий, магнезия, скипидар
’terpentin’, углевод ’szénhidrát’, углекислота ’szénsav’, углерод ’szén’, фос-
фор, фтор ’fluor’, хлор, хлороформ. Érdekes, hogy még az oxigénnek és a
hidrogénnek sincs mordvin neve, de a kénnek van: палыкандал. A fennmaradók
között van olyan, amely új jelentést kapott (кислота ’sav’ ~ чапамо ’savanyú >
sav’), van szó szerinti megfelelés és körülírás egyaránt (нерастворимый ’fel-
oldhatatlan’ ~ а солыця, ачоворявиця ’nem olvadó, nem keveredő’, нестойкий
’bomlékony, illanó’ ~ аволь аштиця, куроксто ёмиця ’nem létező, gyorsan
eltűnő’, фосфат ’foszfát’ ~ фосфоронь чапамонь/кислотань сал ’a foszfor
savas sója’).

A szótár 74 szava került be a nyelvészeti terminusok csoportjába. Ebből 16-
nak van csak mordvin megfelelője, 20-ban a mordvin mellett az orosz is meg
van adva, 11 hibrid kifejezés, míg 27-nek nem sikerült mordvin megfelelőt talál-
ni. A nyelvújítók a nyelvészeti szakszókincs fejlesztése terén az elmúlt években
szép eredményeket értek el (l. pl. Sirmankina – Zaicz 2001; Zaicz – Širmankina
2002; Zaicz – Butilov 2004), az új szavak, szóalkotások közül sok ebbe a szótár-
ba is bekerült. Gyakori, hogy a szóalkotók egy köznyelvi szót ruháznak fel új je-
lentéssel (és esetenként új képzővel), pl. звук ’hang’ ~ гайть (< гайгемс ’cseng,
hangzik, hallatszik, szól’), склонение ’névszóragozás’ ~ полавтнема; спрягать
’(igét) ragoz’ ~ полавтнемс (< полавтнемс ’cserél’), словосочетание ’szóössze-
tétel’ ~ валсюлмавкс (< вал ’szó’, сюлмамс ’köt, megköt’), восклицательный
знак ’felkiáltójel’ ~ серьгедема тешкс (< серьгедемс ’kiált, felkiált’, тешкс
”jel’), долгота ’hosszúság’ ~ таргавома (таргавомс < kihúzódik, megnyú-
lik’), ударение ’hangsúly’ ~ вачкодькс ’ütés, csapás’.

Ötletes lelemény a лексика ’szókincs’ mordvin megfelelője, a валпарго (<
’szókosár’). Hasonlóan jó: калька ’tükörszó’ ~ валъютавкс (< ’szóátvezetés’),
идиома ’idióma’ ~ кеме сюлмавкс ’kemény összetétel [kötés]’, предлог ’elöljá-
rószó’ ~ валикелькс (< икеле ’elöl’), предложение ’mondat’ ~ валрисьме ’szó-
lánc’. Nem igazán sikerült viszont a лабиализация ’labializáció’ mordvin meg-
feleltetése (турвань вельде ёвтамо ’szájon keresztül mondás’), sem a
местоимение ’névmás’ szóé (лия лем ’másik név’ és лемполавкс ’névcseré-
lés’). Ugyancsak nem teljesen jó a синоним ’szinonima’ fordítása (малавикс вал
’közeli szó’). Zavaró, hogy a морфема ’morféma’ és a слог ’szótag’
megfelelője ugyanaz: валпелькс ’szórész’. A körülírásokon is van még mit
csiszolni: инверсия ’inverzió’ ~ велявтозь валонь молема лув ’megfordított
szó menés rend’, морфология ’morfológia’ ~ валонь формадо тонавтнема ’a
szó alakjáról tanítás’. Nem igazán tudom értelmezni a сложное слово ’összetett
szó’ megfeleltetését: стакалгавтозь вал (< стакалгавтомс ’nehézzé tesz’) –
ehelyett talán jobb lenne a finn–erza szótár által javasolt вейсэвал (вейсэ
’együtt’). Éppenséggel elfogadható a глагол ’ige’ és a существительное
’főnév’ fordítása: előbbi тевлем ’tkp. a ’csinálás neve’ (< тев ’tett, tennivaló,
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teendő’), utóbbi лемвал ’névszó’, de jobb lenne egységesebb névadást al-
kalmazni (esetleg теввал és лемвал?).

A szótárszerkesztők komoly munkát végeztek a nyelvészeti szakszókincs
mordvinná tétele érdekében, de sajnos, sok szó lefordítatlanul maradt. A szer-
kesztők figyelmébe ajánlom Raisa Širmankina és Zaicz Gábor javaslatait, ők
nagyon sok szónak igyekeztek megtalálni az erza megfelelőit.

4. Összességében a szótár mordvin anyagáról nagyon pozitív benyomásom
alakult ki. A szótár szóanyaga modern (habár nem ártott volna száműzni végre a
szovjet időket idéző ideologikus, nem mordvin szóállományt), a szerkesztők
egyértelműen törekedtek minél több orosz elemet mordvinra fordítani, szép
eredménnyel. Ez a kiadvány jelentős lépés a nyelvújítás, a modern szókincs
megteremtésének hosszú, rögös útján. Reméljük, a folytatás hasonlóan jó szín-
vonalú lesz.

Nagy örömmel látom azt is, hogy óriási mértékben javult a könyvek külalakja
is: az érdeklődők szép kötésű, áttekinthető szerkezetű, felhasználóbarát tipog-
ráfiával készült könyvet vehetnek a kezükbe.

Irodalom

Ahlqvist, August (1861), Versuch einer mokscha-mordwinischen Grammatik nebst
Texten und Wörterverzeichniss). Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Sankt-
Petersburg.

Alhoniemi, Alho – Agafonova, Nina – Mosin, Mihail (2000), Suomalais–ersäläinen sa-
nakirja. Финнэнь–эрзянь валкс. Red October, Saransk.

Budenz József (1866), Mordvin közlések. NyK 5: 81–238.
Damaskin [Дамаскин] (1785), Словарь языков разных народов в Нижегородской

eпархии обытающих, именно россиян, татар, чувашей, мордвы и черемис. Nyomta-
tásban: Feoktistov, A. P. [Феоктистов, А. П.], Русско–мордовский словарь. Наука,
Москва, 1971.

Erdődi József – Zaicz Gábor (1974), Erza-mordvin szójegyzék. ELTE BTK Finnugor
jegyzetek XXI. Budapest.

Erdődi József (1968), Erza-mordvin szövegek (magyarázatokkal, nyelvtani vázlattal és
szótárral). ELTE BTK Finnugor jegyzetek XIV. Budapest.

Evsev’ev, M. E. [Евсевьев, М. Е] (1931), Эрзянь–рузонь валкс. Москва.
Feoktistov, Aleksandr – Herrala, Eeva [Феоктистов, Александр – Херрала, Эва] (2001),

Мокшень–финнэнь валкс. Mokšalais–suomalainen sanakirja. Красный Октябрь,
Саранск.



SZEMLE, ISMERTETÉSEK 519

Herrala, Eeva – Feoktistov, Aleksandr (1998), Mokšalais–suomalainen sanakirja. Мок-
шень–финнoнь валкс. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen
julkaisuja 58. Turku.

Imjarekov, A. K. [Имяреков, А. К.] (1953), Мокшанско–русский словарь начальнай
школанди. Мордовскяй книжнaй издательствась, Саранск.

Imjarekov, A. K. [Имяреков, А. К.] (1953), Русско–мокшанский словарь для началь-
нoй школы. Мордовскoe книжнoe издательствo, Саранск, 1953.

Juhász Jenő – Erdélyi István (1961), Moksa-mordvin szójegyzék. Gyűjtötte és kiadásra
előkészítette Juhász Jenő. Sajtó alá rendezte: Erdélyi István. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest.

Keresztes László (1990), Chrestomathia Morduinica. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
Keresztes László (2009), A finnugor népek irodalmi nyelvének kérdései az újabb bibliafor-

dítások tükrében. FUD 16: 57–90.
Koljadenkov, M. N. – Cyganov, H. F. [Коляденков, М. Н. – Цыганов, Х. Ф.] (1948),

Русско–эрзянский словарь. Государственное издательство иностранных и на-
циональных словарей, Москва.

Koljadenkov, M. N. – Cyganov, H. F. [Коляденков, М. Н. – Цыганов, Х. Ф.] (1949),
Эрзянско–русский словарь. Государственное издательство иностранных и на-
циональных словарей, Москва.

Maticsák Sándor (2012), С. Г. Моторкина: Словарь терминов по информатике на
эрзянском языке для общеобразовательных школ. Общеобразовательной шко-
латнень туртов эрзянь кельсэ информaтикань терминтнэнь валкс. FUD 19: 234–
238.

Mészáros Edit (1998), Erza-mordvin nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak (Mari-
ja Imajkina közreműködésével). JATEPress, Szeged.

Mészáros Edit – Sirmankina, Raisza (1999), Erza-mordvin–magyar szótár. Studia Uralo-
Altaica. Supplementum 8. Szeged.

Mészáros Edit – Sirmankina, Raisza (2003), Erza-mordvin–magyar szótár. Második, át-
dolgozott, bővített kiadás. Lexica Savariensia 6. Savaria University Press, Szombat-
hely.

Mészáros Edit (szerk.) – Motorkina, Svetlana – Kazaeva, Nina – Felföldi Ágnes – Šir-
mankina, Raisa (2008), Magyar–erza-mordvin szótár. Studia Uralo-Altaica. Supple-
mentum 11. Szeged.

Molnár Judit (2003), Moksa-mordvin–magyar szótár. Lexica Savariensia 8. Savaria Uni-
versity Press, Szombathely.

Mosin, M. V. – Egorova, A. S. [Moсин, M. В. – Eгoрoва, A. С.] (2002), Эрзянь–нeмe-
цeнь валкс. Ersä–deutsches Wörterbuch. Красный Октябрь, Саранск.

Niemi, Jaana – Mosin, Mihail (1995), Ersäläis–suomalainen sanakirja. Эрзянь–финнэнь
валкс. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 48.
Turku.



520 SZEMLE, ISMERTETÉSEK

Paasonen, Heikki (1990–1996), Mordwinisches Wörterbuch, Zusammengestellt von K.
Heikkilä. Bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla. I–IV. LSFU XXIII.

Poljakov, O. E. – Kelina, A. N. [Поляков, О. Е. – Келина, А. Н.] (1996), Русско–мок-
шанский школьный словарь. Мордовское книжное издательство, Саранск.

Potapkin, S. G. – Imjarekov, A. K. [Потапкин, С. Г. – Имяреков, А. К.] (1949), Мок-
шанско–русский словарь. Государственное издательство иностранных и нацио-
нальных словарей, Москва, 1949.

Potapkin, S. G. – Imjarekov, A. K. [Потапкин, С. Г. – Имяреков, А. К.] (1949), Русс-
ко–мокшанский словарь. Государственное издательство иностранных и
национальных словарей, Москва, 1951.

Rjabov, A. P. [Рябов, А. П.] (1930), Эрзянь–рузонь валкс. Москва.
Serebrennikov, B. A. – Buzakova, R. N. – Mosin, M. V. [Серебренников, Б. А. – Бузакова,

Р. Н. – Мосин, М. В.] (1993), Эрзянь–рузонь валкс. Эрзянско–русский словарь.
Русский язык – Дигора, Москва, 1993.

Serebrennikov, B. A. – Feoktistov, A. P. – Poljakov, O. E. [Серебренников, Б. А. – Феок-
тистов, А. П. – Поляков, О. Е.] (1998), Мокшень–рузонь валкс. Мокшанско–русс-
кий словарь. Русский язык – Дигора, Москва.

Sirmankina, Raisza – Zaicz Gábor (2002), Mordvin nyelvészeti terminusok. FUD 9: 131–
144.

Ščankina, V. I. [Щанкина, В. И.] (1993), Мокшень–рузонь валкс. Русско–мокшан-
ский словарь. Мордовское книжное издательство, Саранск.

Ščankina, V. I. – Kočevatkin, A. M. – Mišina, A. M. [Щанкина, В. И. – Кочеваткин, А. М.
– Мишина, С. А.] (2011), Русско–мокшанско–эрзянский словарь. Рузонь–мок-
шень–эрзянь валкс. Рузонь–мокшонь–эрзянь валкс. Поволжский центр культур
финно-угорских народов. Саранск. http://www.library.saransk.ru/fu/grant/ slovar.pdf

Ščemerova, V. S. [Щемерова, В. С.] (1993), Эрзянь–рузонь валкс. Русско–эрзянский
словарь. Мордовское книжное издательство, Саранск.

Wiedemann, F. J. (1865), Grammatik der ersa-mordwinischen Sprache (nebst einem
kleinem mordwinisch-deutschen und deutsch–mordwinischen Wörterbuch). Sankt-
Petersburg.

Witsen, Nicolaes (1692), Noord en Oost Tartarye, ofte bondigh ontwerp van eenige dier
landen, en volken, zo als voormaels bekent zyn geweest. Amsterdam.

Zaicz Gábor – Butilov, Mikol (2004), A mordvin nyelvészeti teminológia kérdései. FUD 11:
141–154.

Zaicz, Gábor – Širmankina, Raisa [Зайц, Габор – Ширманкина, Раиса] (2001), Основ-
ные образования мордовской лингвистической терминологии. CIFU IX/6: 431–
437.

Maticsák Sándor


