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Az utóbbi évtizedben rendkívüli mértékben megélénkült a mordvin lexi-
kográfia, sorra látnak napvilágot a különféle erza1 és moksa2 kétnyelvű szó-
tárak, valamint az etimológiai, frazeológiai és kisebb szakterületek3 szótárai.
Ezekről a kötetekről az elmúlt időszakban számos ismertetés, bírálat is meg-
jelent (Maticsák Sándor, FUD 6: 172–179; FUD 7: 147–150; FUD 9: 165–
168; Máté József, FUD 9: 162–165; Zaicz Gábor, NyK 97: 335–344).

                                                          
1 B. A. Szerebrennyikov–R. N. Buzakova–M. V. Moszin: Erźań-ruzoń valks. Erźansko–

russkij slovaŕ. Moszkva, 1993; V. Sz. Scsemerova: Erźań–ruzoń valks. Russko–erźan-
skij slovaŕ. Szaranszk, 1993; Jaana Niemi–Mihail Moszin: Ersäläis–suomalainen sana-
kirja. Erźań-finneń valks. Turku, 1995; Alho Alhoniemi–Nyina Agofonova–Mihail
Moszin: Suomalais–ersäläinen sanakirja. Saransk, 2000; Mészáros Edit–Raisza Sir-
mankina: Erza–mordvin–magyar szótár. Szeged, 1999; M. Moszin–A. Jegorova: Er-
źań–ńemećeń valks. Ersä–deutsches Wörterbuch. Saransk, 2002.
2 V. I. Scsankina: Mokšeń-ruzoń valks. Russko–mokšanskij slovaŕ. Szaranszk, 1993; B.
A. Szerebrennyikov–A. P. Feoktyisztov–O. Je. Poljakov: Mokšeń-ruzoń valks. Mok-
šansko–russkij slovaŕ. Szaranszk, 1998; Eeva Herrala–Alekszandr Feoktyisztov: Mok-
šalais–suomalainen sanakirja. Mokšeń–finnoń valks. Turku, 1998.

3 Heikki Paasonen: Mordwinisches Wörterbuch I–IV. Helsinki, 1990–96; D. V. Cigan-
kin–M. V. Moszin: Eťimologijań valks. Szaranszk, 1998; R. S. Sirmankina: Frazeolo-
gijań valks. Szaranszk, 1998; A. M. Grebnyeva–V. V. Lescsankina: Russko-erźanskij
botańičeskij slovaŕ. Szaranszk, 2002.
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A mordvin szótárak sorát Kuzma Grigorjevics Abramov Valoń jovtńema
valks [Szómagyarázó szótár] címet viselő egynyelvű (erza) értelmező szótára
gyarapítja, mely Jack Rueter gondozásában jelent meg 2002-ben, Szaranszk-
ban. A kötet ugyanakkor többet nyújt, mint amit egy értelmező szótártól el-
várnánk, ugyanis a szómagyarázatok mellett ragozási útmutatókat és értékes
etimológiai utalásokat is találunk az egyes szócikkekben. Ismertetésemet e
hármas osztatnak megfelelően adom közre.

1. Egynyelvű magyarázatok. A szómagyarázatok világosak, tömörek,
lényeglátók, a szinonimák, a definíciók és a példamondatok egyaránt segítik
a szótárforgatók munkáját. Szerencsére a kötetből kimaradt az egynéhány
szótárra jellemző „szovjet-típusú” szókincs. A szerző a mordvin szót néhol
az orosz megfelelőjével magyarázza, pl. karvoź ’ruzoks rak’, ľomnarmuń
’ruzoks oŕol’ stb.; habár utána rögtön megadja az erza definíciót is.

A szócikkekben bőségesen találunk összetételeket, szintagmákat is, pl.
keď ’kéz’: ~ komoro ’marok’, ~ kopoŕ ’kézhát, kézfej’, ~ kunška ’tenyér’, ~
lapa ’kézhát, kézfej’, ~ sejeŕks ’alkar’ stb.

2. Ragozási útmutatók. A névszók után két ragot (az inessivust és a ge-
nitivust), valamint a kicsinyítő képzőt találjuk. A mordvin esetragok kap-
csolódási szabályai bonyolultak, ezért teljesen helyénvaló ragozási útmutató-
kat közreadni. Kérdés az, hogy melyek legyenek ezek a szuffixumok. A ge-
nitivusnak feltétlenül szerepelnie kell, ugyanis ennek mintájára alkotjuk meg
a lativust, és (részben) a translativust és comparativust. Viszonylag egyszerű
a dativus, a prolativus, az inessivus és az elativus kapcsolódása; semmi gon-
dot nem okoz az illativus. A legbonyolultabb kapcsolódási szabálya az abla-
tivusnak van, ám az abessivus is sok buktatót rejt magában. (A kérdést rész-
letesen taglalom e számban közölt cikkemben, vö. 143–145.) A morféma-
alternációk szemszögéből nézve véleményem szerint a genitivust, az ablati-
vust és az abessivust (ebből többé-kevésbé levezethető a pluralis) kellene itt
szerepeltetni, ugyanakkor a gyakorisági elveket szem előtt tartva indokoltnak
tűnhet az inessivus felvétele is.

A szakirodalom nem egységes a tő és a rag határának megítélésében. Van-
nak olyan leíró nyelvtanok, amelyek például a viŕ ’erdő’ főnév genitivusi alak-
jában (viŕeń) az -e-t a tőhöz kapcsolják (ez esetben a kissé nehézkesnek tűnő
viŕ-/viŕe- tőváltozatokkal kellene számolnunk), vannak, amelyek a tulajdon-
képpen kérdést megkerülve kötőhangzóként sehova sem sorolják (viŕ-e-ń), s
vannak, amelyek a rag részének tekintik a magánhangzót (részletesebben
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lásd a kötet imént említett helyén). Mindezt még bonyolítja a cirillbetűs le-
jegyzés: ведь ’víz’ : ведень (gen.), лей ’folyó’ : леень (gen.), верьгиз ’far-
kas’ : верьгизэнь (gen.). Abramov a cirillbetűs szövegben valamennyire hasz-
nálható „fából vaskarika” elvet alkalmazza: вед|ь, - ьсе, -ень, -не.

Az igék mögött az 1. praeteritum Sg3. alakon kívül a -kšn- gyakorító kép-
zős alak hasonló múlt ideje és infinitivusa, illetve sokszor a -śe- vagy a no-/-ńe-
frekventatív képzős ige főnévi igeneve áll. A képzők „tömbösítését” jó ötlet-
nek tartom, sok képzőtani információt lehet leszűrni az anyagból.

3. Etimológiai fejtegetések. A szótár érdemeit semmiképpen nem szeret-
ném kisebbíteni, de az etimológiai utalásokról kicsit hosszabban szándéko-
zom írni. A fellendülőben lévő mordvinföldi szótárirodalom mostohagyereke
a szófejtés. A Szaranszkban eddig megjelent etimológiai szótárak hemzseg-
nek a téves információktól, s a szavak történetének tudományos módszerei is
sokszor hagynak kívánnivalót maguk után. Sajnos, ez alól e szótár sem ki-
vétel. A szerző a címszavak után sokszor közöl a szó eredetére vonatkozó in-
formációt, ezeket az „átadó” nyelvek szerint csoportosítva tekintem át:

a) Finnugor eredetű szavak: a szótár szerzője a finnugor nyelvek közül el-
sősorban finn, északi lapp, zürjén és magyar példákat közöl, néha ezeket észt
adatokkal is kiegészíti (érthetetlen számomra, miért kellett figyelmen kívül
hagyni a moksa adatokat, ha arrafelé külön nyelvnek tekintik, talán épp
ezért...). Az etimológiák nagyrészt helytállóak, azonban számos pontatlansá-
got lehet felfedezni, főként az adatok lejegyzését és a szerkesztési elvek kö-
vetkezetlenségét illetően. A szerző néhol több rokon nyelvi példát ad meg
(pl. mdE kal ~ fi. kala, lpN guolli, m. hal; mdE keľ ~ fi. kieli, lpN giella, zj.
kÏv; mdE keńže ~ fi. kynsi, lpN gaza, zj. gÏž), néhol pedig csak egyet-kettőt
(pl. mdE kijal ~ fi. käly, de hiányzik a lpN gālŏjœdne, zj. kel; mdE keńeŕe ~
fi. kyynärä, de nem szerepel a lpN gâr'dnjel, zj. gÏr, m. könyök; mdE kov ~
fi. kuu, de nincs ott a m. hó; mdE ľem ~ fi. liemi, m. lé, de hiába keresnénk a
lpN liebmâ, zj. ľem adatokat stb.). A korábbi etimológiai szótárak szörnyszü-
leményeihez képest a finn és magyar adatok pontosan – és végre latin betűkkel!
– szerepelnek.

A finn példákban inkább igetövet lehetett volna közölni az infinitivus
(mdE kuloms ~ fi. kuolla, mdE keľems ~ fi. kahlata) helyett. A mdE keľems
magyar megfelelője nem átkel, hanem csak kel, a mdE keńkš ’ajtó’ pedig a
finnben nem kynnyt, hanem kynnys ’küszöb’. Nagyobb gond azonban az in-
doeurópai adatok szerepeltetése a finnugor megfelelők sorában, pl. mdE ki ~
m. ki, lat. qui; mdE meď ~ m. méz, észt mesi, szkrt. madu, mdE sod ~ ang.
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soot. Félő, hogy az olvasóban esetleg téves képzetek keletkeznek a nyelvro-
konság fogalmáról.

Még néhány vitatható részlet: a finn paarma ’bögöly’ szónak inkább a
mdE promo szó alatt kellene szerepelnie, semmint a burma címszó alatt. A
mdE ľeďems és a magyar lő összetartozása nincs igazolva (UEW 247). A
veďkev ’malomkő’ összetétel mellett felesleges az észt veski alakot feltüntet-
ni stb.

Ugyanakkor sok olyan finnugor eredetű szó szerepel a szótárban, ame-
lyeknek nincs megadva az eredetük, pl. kavto ’két’, keď ’kéz’, kolmo ’há-
rom’, kudo ’ház’, kuz ’lucfenyő’, mon ’én’ stb.

b) Orosz (és szláv) eredetű szavak. Az azonos alakú adatok túlnyomó
többségében a szerző a ruz. ťeke ’oroszul ugyanaz’ megjegyzést tünteti fel,
néhol azonban feleslegesen szerepel az orosz alak is, pl. mdE ľekaŕ ~ or.
ľekaŕ. Ha az átvétel során hangtani változás történt, arról tudomást szerezhe-
tünk, pl. mdE bľida ’tál’ < or. bľudo, goľec ’suhanc’ < ogoľec, kuća ’kupac’
< kuča, molotka ’kalapács’ < molotok stb. Szerkesztői következetlenségre
vall ugyanakkor, hogy sok esetben nincs feltüntetve az orosz eredet: kapsta
’káposzta’, kavaľer ’lovag’, moľitva ’ima’ stb.

Számomra megmagyarázhatatlan, hogy néhány esetben miért szerepelnek
egyéb szláv nyelvek, nyelvi adatok is a szótárban: mdE kopjor ’cölöpverő’
[cseh kopr] – sajnos, ehelyütt a tipográfia sem segít, mert a szögletes zárójel
nyíl vagy megfelelésjel helyett nem mond semmit –, vedra ’vödör’ [cseh
vĕdro, le. wiadro], ill. a kalbaz ’kolbász’ és karľik ’törpe’ szavak után szög-
letes zárójelben csak a lengyel szó van feltüntetve (vö. or. kopjor, vedro, kol-
basa, karľik).

c) Egyéb nyelvi adatok. Véleményem szerint az etimológiák megadásának
legnagyobb problémája az átadó nyelv / kiinduló nyelv következetlen szem-
léletéből ered. A szerző nagyon sok címszó után azt a nyelvet igyekezett fel-
tüntetni, ahonnan a nemzetközi szó vándorútra indult. Emiatt szerepel a szó-
tárban sok francia (brigade > bŕigada, bouteille > butilka, garage > garaž,
général > geńeral, date > data), olasz (bronzo > bronza, granito > grańit;
karťeč ’kartács’, karuśeľ ’körhinta’), spanyol (guitarra > gitara), angol (au-
thority > avtoŕiťet, flagon > lagun), német (Bind > bint ’kötés’, Lampe >
lampa, Linse > ľinza ’lencse’, Watte > vata ’vatta’; karta, kľever ’lóhere’,
kran ’csap’), holland (apeľsin, kartuz ’sildes sapka’, kaťer ’naszád’, matros)
adat. A nyilvánvaló tévedések (pl. fr. mari > miŕďe ’férfi, férj’) mellett4 az

                                                          
4 Néhány apró pontosítás: ol. briga ’viszály, harc, küzdelem’ > brigata, innen ang. bri-

gade, ném. Brigade, fr. brigade, or. bŕigada ’dandár, csapat’ (TESz I: 369); lat. datum
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egész szemlélet helytelen, ezek a szavak a mordvinban orosz jövevénysza-
vaknak számítanak, nem pedig hollandnak, olasznak stb. Ha pedig a szerző a
kiinduló nyelvi adatokat szerette volna feltüntetni, akkor az orosz nyelv nem-
zetközi szókészleténél is így kellett volna eljárnia, s a maťeriaľizma, žiľet tí-
pusú szavak mellett is közölni kellett volna az eredeti alakokat. Ez persze
érinti a szótárban görögnek (akaďemija, kilometra, kino ’mozi’, krovať
’ágy’) és latinnak (garmońija, dekabŕa ’december’, invaľid, inťelligent, infi-
ńitiv) minősített adatokat is. A szerző itt is következetlenül járt el, néhol
igyekszik egyfajta „Idegen szavak szótárát” készíteni; van, ahol az eredeti
alakot adja meg (pl. geografija < gör. γεογραφια, garmońija < lat. harmonia,
dekabŕa < lat. decem ’tíz’), s van, ahol erzául magyaráz – akrobaťika < gör.
’veŕga jutamo’ (= fenn, magasan haladás), invaľid < lat. ’vijťeme’ (= erőt-
len), inťelligent < lat. ’čarkodića’ (= értő) –, de sokszor csak az átadó nyelvet
jelöli meg. (A görög és ógörög minősítés egyébként ötletszerűen fordul elő.)
Ezek után ne csodálkozzunk a mdE gidroplan < gör. idro + ang. plane ala-
kon... Hasonló gyanakvással kell eljárnunk az ivrit (begemot), iráni (arbuz,
balagan, iźum), kalmük (meŕin), mongol (kalda) adatok nyelvi hovatartozá-
sát illetően is.

A fentebb felvázolt etimológiai pontatlanságok helyett összegzésül inkább
a szótár erényeit emelem ki: hiánypótló értelmező (és részben ragozási) szó-
tár született, melyet nagy haszonnal forgathatnak a mordvin anyanyelvű taná-
rok és diákok mellett az erzául tanulni vágyó külhoniak is.

MATICSÁK SÁNDOR

                                                                                                                                              
’adatott’ > ang. date, fr. date, ol. data, or. data (TESz I: 598); gör. κιθάρα ’citera, hú-
ros hangszer’ > arab kitāra > sp. guitarra (TESz I: 1064); gör. λάµπω ’világít’ > lat.
lampas ’fáklya, lámpa’ (TESz II: 713); fr. matelot ’matróz’ (holl. matroos, az átvétel
iránya vitatott) > ném. Matrose, ang. matelot, or. matros (TESz II: 864).


