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A mordvin lexikográfia hőskorát a II. világháború utáni években élte, ek-
kor jelentek meg azok a szótárak, amelyek hosszú évtizedekig használatosak
voltak.1 A szótárírás ezután közel fél évszázadra tetszhalott állapotba került,
s csak az 1990-es évek elejétől kapott új lendületet: kis-, közepes és nagyszó-
tárak sora jelent meg Oroszországban, Finnországban és Magyarországon2

egyaránt (az ezekről szóló ismertetéseket ld. Maticsák Sándor, FUD 6
[1999]: 172–179; FUD 7 [2000]: 147–150; FUD 9: [2002]: 165–168; Zaicz

                                                
1 М. Н. Кoляденков–Н. Ф. Цыганов: Русско–эрзянский словарь. Москва 1948; М. Н.
Кoляденков–Н. Ф. Цыганов: Эрзянско–русский словарь. Москва 1949; С. Г. Потап-
кин–А. К. Имяреков: Мокшанско–русский словарь. Москва 1949; С. Г. Потапкин–
А. К. Имяреков: Русско–мокшанский словарь. Москва 1951.

2 Б. А. Серебренников–Р. Н. Бузакова–М. В. Мосин, Эрзянь–рузонь валкс. Эрзянско–
русский словарь. Москва 1993; В. С. Щемерова: Эрзянь–рузонь валкс. Русско–
эрзянский словарь. Саранск 1993; В. И. Щанкина: Мокшень–рузонь валкс. Русско–
мокшанский словарь. Саранск 1993; Б. А. Серебренников–А. П. Феоктистов–О. Е.
Поляков: Мокшень–рузонь валкс. Мокшанско–русский словарь. Москва 1998; M.
В. Moсин–A. С. Eгoрoва: Эрзянь–нeмeцeнь валкс. Ersä–deutsches Wörterbuch. Са-
ранск 2002; О. Е. Поляков–А. Н. Келина: Русско–мокшанский школьный словарь.
Саранск 1996. Jaana Niemi–Mihail Mosin: Ersäläis–suomalainen sanakirja. Эрзянь–
финнэнь валкс. Turku 1995; Alho Alhoniemi–Nina Agofonova–Mihail Mosin: Suo-
malais–ersäläinen sanakirja. Финнэнь–эрзянь валкс. Saransk, 2000; Eeva Herrala–
Aleksandr Feoktistov: Mokšalais–suomalainen sanakirja. Мокшень–финнэнь валкс.
Turku, 1998; Александр Феоктистов–Эва Херрала: Мокшень–финнэнь валкс. Mok-
šalais–suomalainen sanakirja. Саранск 2001. Mészáros Edit–Raisa Širmankina: Erza-
mordvin–magyar szótár. Szeged 1999; Uők: Erza-mordvin–magyar szótár. Szombat-
hely 2003; Molnár Judit: Moksa-mordvin–magyar szótár. Szombathely 2003; Mészá-
ros Edit: Erza-mordvin–magyar hangosszótár. Szeged 2005; Mészáros Edit (szerk.)–
Svetlana Motorkina–Nina Kazaeva–Felföldi Ágnes–Raisa Širmakina: Magyar–erza-
mordvin szótár. Szeged 2008.
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Gábor, NyK 97 [2000]: 335–344). Mindezek mellett szintén a kilencvenes
években látott napvilágot Paasonen régen várt négykötetes nagyszótára,3 s ör-
vendetesen bővül az etimológiai szótárak sora is,4 melynek legújabb darabja
Versinyin öt részben megjelent megbízható szófejtése5 (ld. Zaicz Gábor FUD
12 [2005]: 154–161; 14 [2007]: 190–192; 16 [2009]: 188–190; FUD 18
[2011]: 189–191).

Mindezeken kívül az utóbbi évtizedekben néhány egynyelvű, speciális
szótár, ill. kis szótárfüzetke is napvilágot látott: frazeológiai,6 értelmező,7 he-
lyesírási8 és botanikai9 munkák születtek.

E sorozat legújabb darabja R. N. Buzakova és Je. N. Liszina antonimaszó-
tára. „Alapszabály”, hogy a kis finnugor nyelvek minden szótárának örül-
nünk kell, hiszen a lexikográfiai kiadványok nagymértékben segítik a nyelv
fennmaradását, fejlődését. Mindezek ellenére le kell szögezni, hogy antoni-
maszótárt készíteni hálátlan feladat. A szép ellenpárjaként valószínűleg min-
denkinek a csúnya jut eszébe, a kövér mellé azonnal a sovány kívánkozik. De
vajon mi az antonimája a ronda, csúf, ocsmány, förtelmes, vagy a dagadt, há-
jas, pohos szavaknak? (A Magyar Szókincstár szerint sorrendben: szép, gyö-
nyörű, vonzó; szép, gyönyörű, bájos; szép, vonzó, gyönyörű; vonzó, kelle-
mes, elbűvölő; illetőleg vékony, sovány, karcsú; vékony, sovány, vézna; so-
vány, cingár, gernya.)

                                                
3 Heikki Paasonens Mordwinisches Wörterbuch. Zusammengestellt von Kaino Heikkilä.

Herausgegeben von Martti Kahla. Helsinki 1990–1996.
 4 Keresztes László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus II. Etymologisches

Belegmaterial. Szeged 1986; Д. В. Цыганкин–М. В. Мосин: Этимологиянь валкс
[Etimológiai szótár]. Саранск 1998 (az 1977-ben kiadott Эрзянь келень нурькине
этимологической словарь [Az erza nyelv rövid etimológiai szótára] átdolgozása).

 5 В. И. Вершинин: Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков. Йошкар-Ола 2004–2011.

 6 Р. С. Ширманкина: Фразеологиянь валкс [Frazeológiai szótár]. Саранск 1998.
7 К. Г. Абрамов: Валонь ёвтнема валкс [Szómagyarázó szótár]. Саранск 2002 (értéke-

lését ld. Maticsák Sándor, FUD 10 [2003]: 253–257).
8 Н. А. Агафонова–М. Д. Имайкина–М. В. Мосин–Д. В. Цыганкин–Т. Г. Гаврилова:

Вейсе, башка, тешкс вельде [Együtt, külön, kötőjellel]. Саранск 2002 (erza); Н. С.
Алямкин–К. И. Ананьина–Н. И. Арискин–С. И. Липатов–Т. И. Ломакина–М. А.
Келин–А. Н. Келина–О. Е. Поляков: Марса, башка, китькскя вельде [Együtt,
külön, kötőjellel]. Саранск 2002 (moksa).

9 Р. Н. Бузакова: Тикшень валкс [Füvész szótár]. Саранск 1996; А. М. Гребнева–В. В.
Лещанкина: Русско–эрзянский ботанический словарь (названия сосудистых).
Саранск 2002 (értékelését ld. Máté József, FUD 9 [2002]: 162–165).
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Persze, antonimákat nem is olyan könnyű gyártani (nem véletlen, hogy a
magyar szótárirodalomban is csak a néhányan merészkedtek erre az ingová-
nyos területre). A Magyar Szókincstár négy szempont szerint határozta meg
az antonimákat, ezek a következők:

„1. Két szó között ellentétes a jelentés, ha a résztvevők nézőpontjából raj-
zolódik ki az ellentétes cselekvés. (Pl.: ad – kap, nyer – veszít.)

2. Két szó, két jelentés között ellentétes a jelentés, ha egymást felváltva
jelennek meg, feltételezik és kölcsönösen kizárják egymást. (Pl.: apály –
dagály, kisbetűs – nagybetűs.)

3. Két szó között ellentétes a jelentés, ha az egyik jelentése pólusszerűen
áll a másokéval szemben, és a két szélső pólus között közbenső lépcsők (esetleg
„semleges” jelentések) is elhelyezkednek. (Pl.: forró – [langyos] – hideg,
hosszában – [átlósan] – keresztben.)

4. Két szó között ellentétes a jelentés, ha azt megvilágítja egy föléjük ren-
delhető közös szó. (Pl.: kétkezes – négykezes [zongorajáték], személy – teher
[vonat].)” (Magyar Szókincstár 1999, X.) – Az antonimák elméleti hátteréhez
ld. pl. Kicsi Sándor András bevezetőjét a nemrég megjelent, 13 700 szócikket
tartalmazó Magyar ellentétszótárhoz (Főszerk. Temesi Viola. Tinta Könyv-
kiadó, Bp., 2012).

Nézzük meg ezek után, hogyan birkózik meg ezzel a problémával a
mordvin antonimaszótár!

Az első részben (3–9) rövid elméleti bevezetést olvashatunk, ill. gyakor-
lati útmutatót kapunk a szótár használatához. A szerzők – kissé anakroniszti-
kusan, a hazánkban már több mint két évtizede kiveszett, de Mordvinföldön
még szemlátomást meglévő úzusnak megfelelően – Marxot idézik az ellenté-
tek filozófiai és logikai megközelítéséről, majd definiálják az antomimák faj-
táit. Eszerint lehet a) kontrarius ellentét (контрарная противоположность),
melyben a tagok között köztes fokozatok is lehetnek, pl. кельме ’hideg’ –
лембе ’meleg’ – пси ’forró’, és b) kontradiktórius ellentét (контрадикторная
противоположность), melyben nincsenek fokozatok, pl. кувака ’hosszú’ –
нурькине ’rövid’ (4–5). Ennek némiképp ellentmondva (7–8) a szerzők négy
csoportba sorolják a szótár antonimáit: a) minőségi ellentét: шождыне

’könnyű’ – стака ’nehéz’, b) komplementaritásra épülő ellentét: жив ’élő’ –
кулозь ’halott’, c) a cselekvés irányultságának, tulajdonságának ellentéte:
совамс ’bemegy’ – лисемс ’kijön’, ванькс ’tiszta’ – рудазов ’sáros’, превей
’okos’ – превтеме ’buta’, d) pragmatikai ellentét: ойме ’lélek’ – рунго
’test’, мода ’föld’ – менель ’ég’. Meglátásom szerint ezek a csoportok
némiképp esetlegeseknek és heterogéneknek tűnnek.
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A szerzők megállapítják, hogy az antonimák valamilyen jelenséget, cse-
lekvést, tulajdonságot, érzést, állapotot fejezhetnek ki; szófajuk lehet főnév,
melléknév, ige, határozószó és indulatszó.

A szótári rész (10–219) 633 ellentétpárt tartalmaz. A szócikkek felépítése
a következő: a mordvin címszó(pár) alatt az orosz megfelelők állnak. Ezt a
példanyag követi: a szerzők szépirodalmi művekből, folklórszövegekből, a
Сятко társadalmi-politikai folyóiratból és az Эрзянь правда c. újságból vet-
ték példaanyagukat, emellett nagyon ritkán szóbeli megnyilatkozásokat is pa-
pírra vetettek. Néhány szócikk végén megadják a szinonimapárokat is.

Amennyiben a szónak két jelentése is van, ezeket következetlenül hol szá-
mozással különítik el (pl. md. ава – цёра ~ or. 1. женшина ’feleség’ –
мужчина ’férj’; 2. мать ’anya’ – сын ’fiú’ – 10. példa); hol pedig új cím-
szóban veszik fel: човине – эчке ~ or. тонкий – толстый ’sovány – kövér’
(581), мелкий – крупный ’gyenge – erős’ (582), высокий – низкий (o голо-
се) ’magas – mély (hang)’ (583).

Ugyancsak külön címszóban szerepelnek az oroszban eltérő szófajok, pl.
лембе – кельме ~ or. тёплый – холодный ’meleg – hideg (melléknév)’
(297), тeплo – холоднo ’meleg – hideg (főnév)’ (298), тeплo – холоднo
’melegen – hidegen (határozószó)’ (299).

Vannak olyan párok, amelyek mindkét tagja szerint fel vannak véve cím-
szónak: az előbb említett човине – эчке mellett van эчке – човине is (612; de
csak az első jelentésben); s hasonlóan kétszer szerepel a мииця – рамиця ’el-
adó – vásárló’ (325, 455) is.

A szerzők igyekeztek kerülni a fosztóképzős és az a- ’nem’ prefixumos
alakokat, de nem mindig jártak sikerrel: превей – превтеме ’okos – buta’
(435), сакалов – сакалтомо ’szakállas – szakálltalan’ (465); толков –
толктомо ’értelmes – értelmetlen’ (546) (szerencsére, orosz jövevényszó
sem bukkan fel sokszor); содамо – асодамо ’ismert – nem ismert’ (490), s a
legrosszabb: тантей – а тантей ’finom – nem finom’ (525).

Talán felesleges volt felvenni az egyazon tőből képzett szavakat, pl. ор-
малгадомс – пичкамс ’megbetegszik – meggyógyul’ (378), ормалгадома –
пичкамo ’megbetegedés – meggyógyulás’ (377) és ормалгадозь – пичказь
’beteg – egészséges’ (376); коське – начко ’száraz – nedves’ (264) és кось-
кемс – начкомс ’kiszárad – nedves lesz’ (265); сыземс – оймсемс ’elfárad –
(meg)pihen’ és сыземa – оймсемa ’elfáradás – (meg)pihenés’ (484, 485);
саемс – максомс ’kap – ad’ (463) és саемa – максомa ’kapás – adás’ (461).

Ugyancsak feleslegesnek tartom a határozószók szerepeltetését, pl. вадря
– берянь ’jó – rossz’ (58) és вадрясто – беряньстэ ’jól – rosszul’ (60);
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нусмамя – весёла ’szomorú – vidám’ (355) és нусмамясто – весёласто

’szomorúan – vidáman’ (356).
Szintén mellőzendőnek vélem az -нь melléknévképzős alakokat: кизе –

теле ’nyár – tél’ (246) és кизень – телень ’nyári – téli’ (247); валске –
чокшне ’reggel – este’ (69) és валскень – чокшнень ’reggeli – esti’ (70).

A 633 ellentétpárból nézzük meg például az embereket jelölő szópárokat!
A fentebb említett ава – цёра (és ennek melléknévi alakja, az авань – цё-
рань) mellett a következők tartoznak ide: ава – тейтерь ’anya – lány’ (11),
ававт – атявт ’anyós – após’ (11), ававт – урьва ’anyós – meny’ (11),
атя – баба ’öregember – öregasszony’ (23), мирьде – ни ’férj – feleség’
(122), оя – ят ’barát – ellenség’ (139), покштят – нуцкат ’nagyapák –
unokák’ (151), покштя – сыркай ’nagyapa – nagyanya’ (152), тейтерь –
цёра ’lány – fiú’ (189), тейтерьавань – цёрань ’női – férfi (mn.)’ (189),
эйкакш – покш ’gyerek – felnőtt’ (208), ялга – ят ’barát – ellenség’ (218).
Talán ebből is kiderül, mennyire esetleges a lista…

A kötetet mutató (220–241) zárja, amelyben az ellentétpárok második
tagja szerint is be vannak sorolva az antonimák.

A szótárt szerzői az egyetemi hallgatókon kívül azoknak szánják, akik
magas szinten foglalkoznak a mordvinnal. Mint említettem, a veszélyben lé-
vő kisebb finnugor nyelvek szótárainak gyarapítása fontos feladat, emiatt –
szerkesztésbeli egyenetlenségei dacára is – örömmel tesszük ezt a munkát is
a mordvin lexikográfia egyre tekintélyesebb helyet elfoglaló polcára.

MATICSÁK SÁNDOR


