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Mészáros Edit: Erza-mordvin–magyar hangosszótár
(szövegekkel és ragozási táblázatokkal)

CD-ROM. Szeged 2005.

Mészáros Edit új lexikográfiai munkával jelentkezett: nemrég látott nap-
világot ötletes kezdeményezése, az Erza-mordvin–magyar hangosszótár (Eŕ-
źań vajgeľev valks), melynek munkálataiban Nyina Kazajeva mordvin nyel-
vész működött közre (a programozásért Prim András felelt, lektorként Felföl-
di Ágnes segítette a szerző munkáját).

A tanítás és a kutatómunka során egyaránt nagyon hasznos CD szóanyaga
Mészáros Edit (és a nemrégiben elhunyt Raisza Sirmankina) korábbi mun-
káin alapul (vö. Mészáros–Sirmakina: Erza-mordvin–magyar szótár. Máso-
dik, átdolgozott, bővített kiadás. Szombathely, 2003).

Az igényes kivitelű CD nyitólapja világos szerkezetű (mindig örömmel
tölt el, ha egy oktatóanyag nem ugrál, nem lő, nem akarja a Holdra juttani a
tanulót stb.). A nyugodt menüsor hat pontot kínál fel, ezek: 1) Tudnivalók; 2)
Erza-mordvin–magyar hangosszótár; 3) Magyar–erza-mordvin szójegyzék;
4) Mesék, versek; 5) Ragozási táblázatok; 6) Névjegy. Haladjunk sorban!

1. Tudnivalók. Nevéhez méltó információkat nyerhetünk itt: tartalomjegy-
zék; tudnivalók a hangosszótár használatához (a szótári rész cirill betűs, az
alakváltozatok segítenek eligazodni a régi és új helyesírás rejtelmeiben; s itt
szól a szerző a szótári alakok felszereltségéről is); rövidítések, jelek magya-
rul, erzául; helyet kap itt a cirill ábécé is; s végül útmutatót kapunk a CD
használatához (apróbb kritika: nekem hiányzik a „visszanyíl”, helyette min-
dig a tartalomra kell rákattintani).

2. Erza-mordvin–magyar hangosszótár, a CD „főanyaga”. A szótári kép
három hasábra van osztva, ez először kis gondot okoz, de – miután beletanul
a felhasználó – nagyon könnyen tud ugrálni a hasábok között, s nagyon sok
hasznos „összeköttetést” talál. (Éppen ez adja egy elektronikus szótár létjo-
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gosultságát, hiszen a hagyományos lapozgatással nem tudunk olyan rejtett
összefüggésekre, olyan szócsoportokra rábukkanni, amelyek a jól megszer-
kesztett linkek segítségével pillanatok alatt elérhetővé válnak.) Az első ha-
sábban az erza-mordvin szavak (ábécérendes) listáját olvashatjuk. Kettős kat-
tintással meg is hallgathatjuk a szavakat, Kazajeva előadásában. A jobb olda-
li hasábban a szótár szócikkét kapjuk meg, linkekkel bőségesen felszerelve.
A középső hasáb a szótárban való keresést segíti: a szócikkekben „megbúvó”
hasznos információkat (szókapcsolatokat, kifejezéseket) lehet itt előcsalogat-
ni.

3. Magyar–erza-mordvin szójegyzék. Ez a szótár magyar anyagát tartal-
mazza (a szerző ezért nem is szótárnak, hanem csak szójegyzéknek nevezi),
ez egyfajta „fordított szótár” tehát. Felépítése hasonlít az erza–magyar szótá-
réhoz.

4. Mesék, versek. A CD-n négy népmese (Кезэрень ёвкске; Ёжов Ми-
коль; Ловняське; Диль-диль, атине) és öt vers (Arapovtól három, Nagykin-
tól két költemény) kapott helyet, ezeket szintén Kazajeva előadásában hall-
hatjuk. Tudom, a külső szemlélőnek semmi sem drága, de nagyon hasznos
lenne, ha a CD következő kiadásaiban ez a menüpont több más művel bővül-
ne, a tanításban ezt az anyagot sikerrel tudnánk használni!

5. Ragozási táblázatok. A hasznos táblázatok az ige- és a névszóragozást
mutatják be (az indet. ind. praesenstől a det. desiderativuson át a birtokos
személyragokig) egyszerű, világos szerkezetű formában.

6. A névjegy a szerzők, közreműködők adatait tartalmazza.

A szótár újszerű, úttörő vállakozás. Jó lenne, ha a közeljövőben több – ha-
sonlóan gondosan elkészített, hasonlóan világos szerkezetű, hasonlóan könnyen
kezelhető – hangosszótár készülne a többi kisebb finugor nyelvből is.
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