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tély, miért nem szerepel e jeles moksa nyelvű nyelvtan az irodalomjegy-
zékben?

A fejezetek véleményem szerint túlságosan szét vannak darabolva. Egy
kis odafigyeléssel, gondosabb szerkesztői munkával, világosabb tagolással
(decimális számozás kialakításával) egységesebb lett volna a moksa szintaxis
képe.

A szerzők nem voltak könnyű helyzetben. Ha mást nem nézünk, mint a
mai modern nyelvészeti irányzatok magyarországi átüteltését, nyilvánvalóvá
válik a törekvés reménytelen volta. Ma már Magyarországon is könnyebb
angolul (amerikaiul) publikálni, mert nem kell „megerőszakolni” az eredeti
nyelvet azáltal, hogy az eredetileg latin gyökerű, francián keresztül angolba
került szavakat „visszalatinosítsák”, s így kapjanak „magyar” terminológiai
megfelelőket...

El kell ismerni, hogy a szerzők úttörő munkát végeztek az orosz szintakti-
kai terminológia új, moksa terminus technicusokkal történő kialakításával és
helyettesítésével. Ez nagyrészt sikeresnek is mondható. Remélhetőleg az
ilyen nyelvújítási kísérlet elősegíti a tudományos terminológia kialakítását és
majdani meghonosodását az iskolai oktatásban is. A két, egymást kiegészítő
munka (a moksa morfológia és szintaxis) minden bizonnyal jó szolgálatot
tesz a moksa-mordvin egyetemi hallgatóknak és tanároknak anyanyelvük
megismeréséhez. A példaanyag a legjelesebb moksa szerzők munkáiból való,
tehát friss forrásokra támaszkodik.

A szerzőknek nagy munkájukhoz gratulálnom illik.
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Az oroszországi kisebb finnugor nyelvek fennmaradásának egyik záloga
az élet minden területén használható nyelvváltozatok megteremtése. Ezeknek
a nyelveknek a kultúra, a közigazgatás és a tudomány területén csekély a
presztízsük, nem képesek versenyre kelni az orosszal. A fiatalabb generáció
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nem szívesen tanulja, nem alkalmazza elődei „csökkentett használati értékű”
nyelvét. De még ha használná is, lehetőségei korlátozottak, hiszen egyrészt
az iskolai oktatásban sem kap elegendő teret az etnikumok nyelve, másrészt
pedig megfelelő terminológia híján nehéz feladatnak tűnik a jogi, orvosi,
közgazdasági stb. szaknyelvek használata.

A szaknyelvek megteremtésének igénye az elmúlt két évtizedben megerő-
södött, mostanában egyre több ilyen jellegű munka lát napvilágot. Persze,
ezek önmaguktól nem épülnek be a beszélők köztudatába, ezeket egyrészt át
kellene emelni a tankönyvek, szakkönyvek szókincsébe, másrészt pedig az
anyanyelvi beszélők nyelvi elkötelezettségének is javulnia kellene.1

Ami a mordvin nyelvet illeti, elsősorban a nyelvészeti terminológia meg-
újítása terén sikerült eddig számottevő eredményeket elérni. Zaicz Gábor
(Mikol Butilovval, ill. Raisza Sirmankinával közösen) konkrét javaslatokat is
tett a nyelvészeti szakszókincs „megmordvinosítására”.2 Ez a törekvés Mord-
vinföldön is szép eredményeket ért el: 2000-ben jelent meg az erza és a mok-
sa nyelvű új grammatika,3 amely – részben az orosz elemek mordvinhoz
igazításával, részben pedig új, mordvin terminológia megalkotásával – bizo-
nyítja, hogy a mordvin nyelvészeti szakszókincs létezik és használatban van.

A többi szakterület szókincse terén az eredmények távolról sem rózsásak.
A közigazgatás, a politikum nyelve az orosz, a többségi nyelv dominanciája
ott még egyértelműbb, még nyomasztóbb.

Mindezen kép felvázolásával talán érthetővé válik, miért fogadunk min-
den új kezdeményezést nagy örömmel. Az örvendetes események sorába tar-
tozik a Mordvin Állami Egyetem oktatójának, Szvetlana Motorkinának az in-
formatikai kisszótára, amely a tervek és remények szerint elsősorban az isko-
lai számítástechnikai oktatásban lesz használatos.

                                                
1 Minderről részletesebben ld. Pusztay János: Nyelvével hal a nemzet. Budapest, 2006.

65–152, 191–244, bőséges szakirodalommal.
2 Zaicz Gábor–Mikol Butilov: A mordvin nyelvészeti terminológia kérdései. In: FUD 11

[2004]: 141–154; Sirmankina, Raisza–Zaicz Gábor: Mordvin nyelvészeti terminusok.
In: FUD 9 [2002]: 131–144; Зайц, Габор–Ширманкина, Р. С. 2001: Основные обра-
зования мордовской лингвистической терминологии. In: CIFU-9/6 [2001]: 431–
437. Vö. továbbá: Maticsák Sándor: Linguistic Terms in Erzya-Mordvin Dictionaries.
In: Zur Frage der Terminologiebildung in den uralischen Sprachen. Specimina Sibirica
XVIII [2001]: 51–58. Szombathely.

3 Д. В. Цыганкин (отв. ред.), Эрзянь кель. Морфология. Типография Красный Ок-
тябрь, Саранск, 2000; Н. С. Алямкин (ред.), Мокшень кяль. Морфология. Красный
Октябрь типографиясь, Саранск, 2000.
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A szójegyzék a nyelvi tervezést, az oroszországi kisebb finnugor nyelvek
fejlesztését szívügyének tekintő Pusztay János által alapított Collegium Fen-
no-Ugricum új sorozatában, a Terminologia scholaris-ban látott napvilágot.
A „Создание терминологических словарей на национальных языках для
общеобразовательных школ в регионах проживания финно-угорских
народов Российской Федерации” címet viselő, az EU támogatásával létre-
jött program célja az irodalom, nyelv, történelem, társadalomismeret, mate-
matika, kémia, fizika, biológia, informatika és földrajz szaknyelvének kidol-
gozása-megújítása Oroszország öt finnugor nyelvén: zürjénül, votjákul, cse-
remiszül, erzául és moksául. (A szép és fontos kezdeményezés egyetlen pont-
jával nem értek egyet: a mordvint sokkal hasznosabb lenne egy nyelvként ke-
zelni, hiszen a mesterséges kettéosztással az „oszd meg és uralkodj” elv ha-
szonélvezőinek, az orosz többségnek a malmára hajtjuk a vizet.)

A sorozat egyik friss kiadványa Motorkina számítástechnikai szójegyzé-
ke. Ennek adattára 228 címszóból áll. A szavak, kifejezések három oszlopba
vannak rendezve: az elsőban az erza terminológia áll (Эрзянь терминэсь),
ezt az orosz megfelelője követi (Рузонь терминэсь), majd a harmadik rovat-
ban (Чарькодемась) az erza nyelvű értelmezés, leírás következik, pl. салава

вал ’jelszó’ = тешксстэ аштиця рисьме, сонзе содасы ансяк сонсь компью-
терсэ важодицясь, салава валось совамонь туртов сёрмалеви аштема
лувс или Интернетс ’jelekből álló lánc, amelyet csak a számítógép haszná-
lója ismer, a jelszó segítségével lehet belépni a rendszerbe vagy felmenni az
internetre’. Ez a magyarázó szöveg nemcsak számítástechnikai szempontból
ad hasznos ismereteket a diákok számára, hanem mordvin szókincse révén
nyelvi szempontból is igen fontos.

A szójegyzék állományát a terminológia megújításának, új szakszavak lét-
rehozásának szempontjából négy csoportba osztottam.

1) Az elsőben azok az orosz eredetűek szavak szerepelnek, amelyek változ-
tatás nélkül kerültek át a mordvinba, pl. адрес, байт, бит, видеокарта,
дистрибутив, домен, интернет, интерфейс, клиент, меню, модуль, опе-
ратор, порт, протокол, сервер, спам, чат. Számításaim szerint a 228
címszóból 64 (28%) sorolható ide.

2) A másodikba azok sorolhatók, amelyek őrzik orosz jellegüket, s csak
valamilyen mordvin elemmel vannak ellátva. Ilyen „mordvinosító” elem le-
het a szóvégi -a (or. алгоритм > md. алгоритма, растр > растрa, файл >
файлa, цикл > циклa); az orosz nemek „eltörlése” (глобальная сеть > гло-
бальной сеть, графический интерфейс > графическoй интерфейс, до-
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менный адрес > доменнoй адрес, информационная культура > инфор-
мационной культура, контекстное меню > контекстной меню, элект-
ронная таблица > электронной таблица); ill. egy helyütt a mordvin töb-
bes szám használata (прикладные прогпаммы > прикладной прогпам-
мат). A címszavak 14%-a (33 adat) tartozik ide.

3. A harmadik csoportba a részlegesen lefordított kifejezések kerültek, pl.
база данных > максовксонь база, буфер обмена > полавтнемань буфер,
гипертекст > покштекст, доменная система имен > лемень доменной
аштема лув, жесткий диск > кеме диск, звуковая плата > гайгемань
плата, имя файла > файлань лем, панель инструментов > кедьёнксонь
панель, программное обеспечение > программной топавтома, процес-
сор центральный > прявт процессор, формат файла > файлань пок-
шолмазo stb. Ebbe a csoportba 66 kifejezés (29%) sorolható.

4. A negyedik csoport a ténylegesen megújított kifejezések, a mordvinra
fordított elemek halmaza. Ide 65 adat (29%) tartozik. Főbb alcsoportjai:

– szó szerinti fordítások, pl. or. лист > md. лопа ’levél’, язык > кель
’nyelv’, исполнитель > топавтыця ’teljesítő’, рабочий стол > важодема
стувор ’munkaasztal’, глубина цвета > тюсонь домкачи ’színmélység’;

– a mordvin közszó új jelentésben szerepel: документ > конёв ’papír’,
курсор > налнэ ’nyilacska’, символ > тешкс ’jel, jegy’;

– a mordvin szó képzőt kap: окно > вальмине ’ablakocska’ (вальмa),
мышь > чеерне ’egérke’ (чеер) (kicsinyítő képzők); данные > максовкст
’adat’ (максо- ’ad’ + -вкс deverbális nomenképző + -т többesjel);

– a mordvin szót a пель (eredeti jelentése: ’eszköz’) képzőszerű szuffi-
xummal alkotják meg: принтер > нолдамопель (нолда- ’kibocsát, kiad’),
сканер > совавтомапель (совавто- ’bevisz’), единицы измерения инфор-
мации > кулянь онкстамопельть ’az információ mérési egységei’. Ugyan-
csak hasonlóan grammatikalizálódó elem a лув (eredetileg: szám, mennyiség;
rend, sorrend’): система > аштема лув (аштема ’helyzet, állapot’ <
аште- ’van, található’), клавиатура > лепштямо плаштянь лув (лепштя-
мо ’nyomás’, плаштя ’gomb’ [Gen.], tkp. ’nyomógombrendszer’);

– a mordvinra jellemző ún. páros igék és főnevek (kopulatív vagy szino-
ním összetételek) használata: редактирование ’szerkesztés’ > витнема-по-
лавтнема ’javítás-cserélés’, сортировка ’szortírozás’ > явшема-аравтне-
ма ’elosztás-elrendezés’, форматирование документа ’a dokumentum for-
mázása’ > конёвонь аравтнемазо-лацемазо ’papír [= dokumentum] elhe-
lyezése-elrendezése’, система счисления ’számrendszer’ > цётамонь-ло-
вомань аштема лув ’számolási-számítási rendszer’, обработка информа-



ISMERTETÉSEK – REZENSIONEN – REVIEWS – KATSAUKSIA – РЕЦЕНЗИИ

238

ции ’az információ feldolgozása’ > кулянь полавтома-лиякстомтома ’in-
formáció cserélés-változtatás’;

– körülírás: логин > совамо панжома ’belépés nyitás’, ключевое слово
’kulcsszó’ > лисьма вал ’forrás szó’, коммуникация > кулясо полавтнема
’hír csere’, источник информации > кулянь лисьмапря ’információ [= hír]
forrás’, информационные каналы ’információs csatorna’ > кулянь пачтя-
монь кить-янт ’a hírközlés útja-módja’, кодирование > тешксэнь вельде
кулянь невтема ’jelek közvetítésével információ mutatás’.

Nyilvánvaló, hogy a mordvin szakterinológiai megteremtése szempontjá-
ból a negyedik (és részben a harmadik) csoport a fontos. Az egyes csoportok
adatainak összegzéséből azt olvashatjuk ki, hogy a teljes és részleges fordítá-
sok aránya együttesen 58%, tehát a szerző jó úton halad a számítástechnikai
szakszókincs létrehozásához vezető göröngyös úton, de azért még bőven van/
lesz tennivalója.

Az általa konstruált kifejezések egy része valószínűleg nem fogja kiállni
az idő próbáját, s kihullik a rostán (így van ez minden nyelvújítás esetében),
de sok új kifejezés remélhetőleg megmarad. Erőszakos mordvinosításra nincs
szükség, főleg az angol hegemóniáját elfogadó számítástechnika terén nincs
(nekünk sem sikerült megmagyarosítani a bájt, domain, internet, kliens, me-
nü, modul, operátor, port, szerver, szpem stb. szavakat; hogy csak az első
csoport anyagából válogassak), de a jó megoldásokat célszerű lenne el- és ki-
terjeszteni. Olyasmikre gondolok, mint pl. a куля ’hír’ szó használata ’infor-
máció’ jelentésben. A szójegyzékben kilenc orosz kifejezés tartalmazza az
информация, информационный szavakat, a mordvin megfelelők közül
azonban csak négyben szerepel a куля, a többiben megmaradt az информа-
ционнoй elem. Egyszóval, bőven van még tennivalója a mordvin nyelvészek-
nek! Jó lenne, ha ezek a teminusok mihamarabb bekerülnének a tankönyvek-
be, s az iskolai oktatásban használatos lexikává szilárdulnának.

Összegzésül: Szvetlana Motorkina erza szójegyzékét nagyon fontos kez-
deményezésnek tartom nemcsak a számítástechnika szókincsének mordvinná
tétele szempontjából, hanem általában véve, a mordvin (és a kisebb finnugor
nyelvek) szakszókincsének megteremtése érdekében is. Kívánom a szerző-
nek, hogy folytassa munkáját, s egyúttal kívánom magunknak, hogy a közel-
jövőben a Pusztay János-féle sorozat minél több hasonló opuszát forgathas-
suk, minél több szakterületen, minél több finnugor nyelven!

MATICSÁK SÁNDOR


