
DEBRECENI EGYETEM

FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK

FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 20.
DEBRECEN, 2013

318

A Terminologia scholaris sorozat mordvin anyagáról

Köztudott, hogy az oroszországi finnugor nyelvek túlélésnek egyik záloga
a nyelv presztízsének emelése. Ennek egyik fontos területe a szaknyelvek
szókincsének kidolgozása és elterjesztése. Az egyes nyelvek a szaknyelvi ter-
minológia terén tettek már többé-kevésbé jelentős lépéseket, de csak mostan-
ra sikerült eljutni az összehangolt munkáig.

Ez a kezdeményezés Pusztay János nevéhez fűződik, aki az általa alapított
Collegium Fenno-Ugricum Terminologia scholaris programját részben e cél-
nak szentelte. Pusztay a nyelv megújhodása egyik legfőbb eszközének az ál-
talános iskolai szaknyelvek megteremtését látja. Ennek érdekében indította
útjára oroszországi finnugor szakemberek segítségével a „Создание терми-
нологических словарей на национальных языках для общеобразователь-
ных школ в регионах проживания финно-угорских народов Российской
Федерации” c. programot.

A programban öt nyelven – zürjénül, votjákul, cseremiszül, erzául és
moksául (véleményem szerint ez utóbbi kettő a mordvin nyelv két nyelvjárá-
sa) – készültek el az irodalom, nyelvtan, történelem, társadalomismeret, ma-
tematika, kémia, fizika, biológia, informatika és földrajz szaknyelvi kisszótá-
rai, szójegyzékei. A program eszmei koordinátora Pusztay János volt, gya-
korlati irányítója a projekt idején még a sziktivkari egyetemen dolgozó Mari-
na Fegyina, társkoordinátor a mordvinoktól Alekszej Rodnyakov, a cseremi-
szek oldaláról Je. Guszeva, Udmurtföldről pedig L. Fedorova vett részt az
irányítómunkában.

A továbbiakban a sorozat mordvin anyagát mutatom be röviden. Mordvin
szaknyelvteremtő kezdeményezések korában is születtek, főként a nyelvészet
terén (l. elsősorban Zaicz Gábor tevékenységét), de ezek a kreációk még nem
igazán tudtak meghonosodni – habár itt elismerően kell szólnunk a 2000-ben
erzául és moksául napvilágot látott nyelvészeti kézikönyvekről, az Эрзянь
кель és a Мокшень кяль c. grammatikákról, utóbbi 2008-as mondattani foly-
tatásáról, vagy Imajkina Неень шкань эрзянь келесь c. művéről. A többi szak-
területen még rosszabb a helyzet; rengeteg teendő vár a nyelvészekre, nyelv-
tervezőkre. (Hadd említsek egy jellemző esetet: egy 2000 februárjában Sza-
ranszkban tartott finnugor konferencia kötetének 93 nyelvészeti előadásából
mindössze kettő volt mordvin nyelvű – s mindkettőt az amerikai Jack Rueter
adta közre…).
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A sorozatban ezidáig 20 füzet jelent meg az erza és a moksa szaknyelvek-
ről. Habár a füzetek elsősorban az általános iskolai diákok anyanyelvi mű-
veltségének fejlesztésére szolgálnak, ezek a kiadványok nagy hasznára lehet-
nek az idősebb generációknak is.

A tíz szakterület szókincsének közreadása az alábbi szakemberek nevéhez
fűződik (zárójelben a kiadványok terjedelme):

szakterület erza moksa
társadalomtud. V. P. Cipkajkina (45) Ny. A. Kulakova (51)
nyelvészet V. P. Cipkajkina (40) O. Je. Poljakov (37)
irodalom Ju. G. Antonov (75) G. Sz. Ivanova (79)
történelem M. V. Moszin (85) N. Sz. Aljamkin (80)
matematika Je. F. Klementyjeva (46) O. Je. Poljakov – A. N. Kelina (48)
fizika N. A. Agafonova (53) Ny. F. Kabajeva (49)
informatika Sz. G. Motorkina (44) V. P. Grisunyina (42)

földrajz F. G. Beszpalova – Je.
F. Klementyjeva (80)

V. P. Grisunyina (77)

kémia F. G. Beszpalova (45) G. Sz. Ivanova (45)
biológia I. Ny. Rjabov (47) V. F. Rogozsina (42)

A kiadványok felépítése egységes, a szavak, kifejezések három oszlopba
vannak rendezve: az elsőben az erza/moksa terminológia áll (Эрзянь терми-
нэсь / Мокшень лемтне), ezt az orosz megfelelője követi (Рузонь терми-
нэсь / Рузонь лемтне), majd a harmadik rovatban (Чарькодемась / Лемт-
нень смузьсна) mordvin nyelvű értelmezés, leírás következik. A FUD 19.
(2012) számában Motorkina 228 címszavas informatikai adattáráról adtam
közre részletesebb elemzést, most az erza irodalmi és a moksa biológiai szak-
szókincset választottam ki rövidebb analízis céljából.

Múlt évi írásomban a szójegyzék állományát a terminológia megújításá-
nak, új szakszavak létrehozásának szempontjából négy csoportba osztottam.
Az elsőbe azok az orosz eredetű szavak kerültek, amelyek változtatás nélkül
kerültek át a mordvinba. A másodikba azok sorolhatók, amelyek őrzik orosz
jellegüket, s csak valamilyen mordvin toldalékkal vannak ellátva. A harma-
dik csoportba a részlegesen lefordított kifejezések kerültek, míg a negyedik-
be a ténylegesen mordvinra ültetett elemek. Motorkina szójegyzékében szá-
mításaim szerint az egyes csoportok aránya a következő volt: 28 – 14 – 29 –
29%, azaz közel hatvan százalékra tehető a részben vagy egészben „meg-
mordvinosított” szóállomány, ami nagyon jó eredménynek mondható.
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Hasonló csoportosítás alapján vizsgáltam meg a fentebb említett két
szótárt. Ju. G. Antonov erza irodalmi szakszótára (Словарь терминов по ли-
тературе на эрзянском языке для общеобразовательных школ / Обще-
образовательной школатнень туртов эрзянь кельсэ литературань
терминтнэнь валкс) összesen 318 címszót tartalmaz. Ennek 56%-a (177
adat) tartozik az első csoportba, 25% (81) a másodikba, azaz az orosz elemek
aránya rendkívül magas, meghaladja a szóállomány négyötödét! A 3. cso-
portba csak 9, a negyedikbe 10% sorolható. A szerző javára kell írni, hogy az
egyes irodalmi fogalmak meghatározása során nagyon pontos, részletező, a
definíciók sokszor a tízsoros terjedelmet is meghaladják. Ezért is érthetetlen
„lustasága”, hiszen az автор, антология, баллада, вариант, генбезис,
герой ’hős’, драма, интонация, ирония, композиция, конфликт, легенда,
лирика, метафора, мифология, новелла, поэма, проза, ритмика, сатира,
стих ’vers’, текст, эпизод, япилог, юмор ’humor’ szavak helyett igazán
találhatott/csinálhatott volna mordvin megfelelőket, s a szóvég mordvinná (?)
tétele sem igazán elegáns megoldás (афорзмиа < or. афоризм, гимна <
гимн, драматизма < драматизм stb.). A részleges fordítások (3. csoport)
kicsit jobbak, pl. кортамонь стиль ’elbeszélő stílus’ < or. разговорный
стиль; литературной ютавтома ’műfordítás’ < перевод литeратурный;
риторикань кевкстема ’költői kérdés’ < вопрос риторический; свал
шкань эпитет ’állandó jelző’ < эпитет постоянный, de kis fáradozással
itt is lehetett volna mordvionosabb alakokat létrehozni.

A negyedik csoport, a valódi mordvin szakszavak halmaza csak 32 elemet
számlál. Ráadásul ezek nagy része a szaknyelv és a köznyelv határán mozgó,
egyszavas terminus, pl. ваl ’szó’ ~ слово (megtalálható a legújabb, 2012-es
kiadású Русско–эрзянский словарь-ban is, 520. oldal), валмеревкс ’közmon-
dás’ ~ пословица (428); вачкодькс ’hangsúly’ ~ ударение (576); ёвтнема ’el-
beszélés’ ~ рассказ (480); кортамтома ’varázsige’ ~ заговор (145); лай-
шема ’sirató’ ~ причитание (444); ловнома ’olvasás, olvasmány’ ~ чтение
(611); моро ’ének’ ~ песнья (404); ютавтома ’fordítás’ ~ перевод (397).
Jó mordvin fordítás a лавсень моро ’bölcsődal’ ~ песнья колыбельная;
лиякс ёвтамо ’allegória [másképp mondás]’ ~ иносказание; нурька моро
’rövid (alkalmi) vers’ ~ частушка. Szép lelemény a сёлмов валт ’szárnyas
szavak’ a крылатые словa ’szállóige’ visszaadására, ill. a скороговорка ’1.
gyors beszéd, 2. nyelvtörő’ mordvin megfelelőjére a кель яжамка (< кель
’nyelv’ + яжамо ’őrlés, zúzás’). Ilyenekből kellett volna még több!

Lényegesen kedvezőbb arányokat mutat V. F. Rogozsina moksa biológiai
szókincstára (Словарь терминов по билогии на мокшанском языке для
общеобразовательных школ / Мокшень кяльса общеобразовательнай
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школатненди биологиянь терминонь валкс). Színtiszta orosz elem nincs a
szójegyzék moksa részében, ugyanis a jövevényelemek valamilyen mérték-
ben mindenütt mordvinná vannak téve. Ez általában csak a határozott rago-
zás nominativusának -сь (-ць) elemével történik, pl. анатомиясь, биосфе-
рась, генетикась, инсулинць, медузась, нектарсь, резус-факторсь, сим-
биозсь, фаунась, флорась. A másik eljárás a többes alakok mordvin plurá-
lisjellel (-тне) való ellátása: витамиттне < or. витамины, гормоттне <
гормоны ’hormonok’, лимфоцитатне < лимфоциты, хромосоматне <
хромосомы stb. Összességében ebbe, a kategorizálásomban másodiknak ne-
vezett csoportba a szójegyzék 359 szavának/kifejezésének csak 37%-a (133
szócikk) sorolható. Örvendetes, hogy a többi teljes (199 adat, 55%) vagy
részleges (27 adat, 8%) mordvin fordítás! A teljes fordítások között vannak
kevésbé jól sikerültek (ezek nyilván ki fognak hullani az idő rostáján), de
vannak olyanok is, amelyek igazi fordítói lelemények. Néhány példa a mord-
vin alakokra: ваймонь тарксемась [a lélek kihúzása] ~ дыхание ’lélegzés’;
верзаттне [vér + erek] ~ артерии, капилляры ’artériák; hajszálerek’; ка-
лонь пацятне [a hal uszonya] ~ плавники ’uszonyok’; касыксть поладо-
мац ~ черенкование ’növény dugványozása, oltása’; кафта пяльксса ка-
сыксне ~ двудольные растения ’kétszikű növények’; копорьбакарень уйсь
~ спинной мозг ’gerincvelő’; лангакедсь [felszíni bőr] ~ эпидермия ’fel-
hám’; лофца пейхне ~ молочние зубы ’tejfogak’; нилема къргапарьсь
[nyelés + garat] ~ пищевод ’nyelőcső’; од эрявонь тиема [új élet csinálása]
~ размножение ’szaporodás’; полафнемась ~ изменчивость ’változékony-
ság’; потма пилесь ~ внутренне ухо ’belső fül’; санць ~ вена ’véna’ ; со-
кор сюлопесь [vak bélvég] ~ аппендикс ’féregnyúlvány, vakbél’; тутмась
~ зоб ’begy’; шуваня сюлось ~ тонкая кишка ’vékonybél’; эряфонь пинге
[élet + idő] ~ жизненный цикл ’életciklus’ stb.

Ez a szójegyzék jól sikerült, követendő például szolgálhat a nyelvújítók,
nyelvtervezők számára, hiszen ez a munka remélhetőleg nem áll (nem állhat) le.

Pusztay János a húsz szójegyzék anyagát elkezdte szisztematikusan fel-
dolgozni, a Terminologia scholaris – Analysis címet viselő alsorozat első kö-
teteként a moksa szakszókincset vette górcső alá (Анализ словарей школь-
ной терминологии мокшанского языка. NH – Collegium Fenno-Ugricum,
Badacsonytomaj, 2013). Ebben az elemzésben a szerző a nyelvészeti termi-
nológiától a számítástechnikáig sorra veszi az egyes moksa szavakat, kifeje-
zéseket, s hozzájuk rendeli az elkészült erza, zürjén, cseremisz és votják ada-
tokat (talán szerencsésebb lett volna a zürjént és a votjákot egymás mellé
rendelni?). A nyelvészeti szakszókincsből néhány példa (a címszavakat Pusz-
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tay oroszul adja meg): значение ’jelentés’ ~ moksa смузсь, erza смусть ~
zj. вешэртас, mari ын, vj. валатон, пуштрош словосочетание ’szóössze-
tétel’ ~ M валсюлмось, E валсюлмавкс, zj. кивтэчас, vj. кылтэчет; число
мнозественное ’többes szám’ ~ M ламалувкссь, E ламонь числа, zj. уна
лыд, cser. шуко чот, vj. трос лыд és így tovább, sok száz példán át…

Az egyes adattári részek után a szerző elemzi a szókincset, jelentés és ere-
det szempontjából, s számos javaslattal is él, az orosz szavak helyett milyen
moksa (stb.) megfeleléseket lehetne létrehozni. Az egyes fejezeteket mélyre-
ható statisztikai adatsorok zárják, mindezekből világosan kiderül, mely rész-
területeken lehet szép eredményeket megfigyelni, s mely szakszókincsek át-
ültetése terén vannak még jócskán teendők. A moksában ilyen az iskolai tör-
ténelemoktatás szókincse (itt rengeteg az orosz elem), de nincs sokkal jobb
helyzetben a matematika, informatika, fizika, kémia, valamint a társadalom-
tudományok és az irodalom szókincse sem. Viszonylag jó eredményeket ed-
dig a nyelvészet és a földrajz terén értek el, s legjobban a biológia áll.

Pusztay Jánost gyakran aposztrofálják egyfajta „finnugor Don Quijoténak”.
Lehet, hogy az, s lehet, hogy könyvei, írásai, fellépései, melynek segítségével
igyekszik ráébreszteni az oroszországi finnugor népeket arra, hogy nincs
idejük halogatni a nyelv megújítását, s végre össze kellene fogniuk ennek ér-
dekében s gyorsan, hatékonyan cselekedniük kellene, végül tényleg szélma-
lomharc lesz. De az is lehet, hogy elszánt harca végül eredményt hoz, s az ál-
tala hirdetett eszmék lassacskán beszivárognak a köztudatba, s az ő szervezé-
sében megjelent kiadványok gazdag anyaga lassacskán átkerül az iskolai ok-
tatásba, majd a mindennapi életbe, segítve ezzel életben tartani oroszországi
rokonaink csökkenő presztízsű, visszaszorulófélben lévő nyelveit.

MATICSÁK SÁNDOR


