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Új mordvin szótárak

A mordvin lexikográfia terén az első lépéseket a kitűnő tudós, M. Je. Jev-
szevjev tette, akinek 1931-ben jelent meg mordvin–orosz szótára (Erźań–
ruzoń valks. Moszkva), amely azonban torzó maradt, mivel szerzője csak a K
betűig jutott el. Ezt közel két évtizeddel később, a mordvin szótárírás „arany-
korában” négy szótár követte – M. N. Koljadenkov–N. F. Ciganov: Russko–
erzjanskij slovaŕ (25 000 szó). Moszkva, 1948; M. N. Koljadenkov–N. F. Ci-
ganov: Erzjansko–russkij slovaŕ (15 000 szó). Moszkva, 1949; Sz. G. Potap-
kin–A. K. Imjarekov: Mokšansko–russkij slovaŕ (17 000 szó). Moszkva,
1949; Sz. G. Potapkin–A. K. Imjarekov: Russko–mokšanskij slovaŕ (40 000
szó). Moszkva, 1951 –, amelyek hosszú időn át jól szolgálták a mordvin
nyelvészek, ill. a mordvinul tanulók igényeit.

Magyarországon elsőként Juhász Jenő állított össze tudományos igénnyel
moksa-mordvin szótárt (Moksa-mordvin szójegyzék. Budapest, 1961. Gyűj-
tötte és kiadásra előkészítette Juhász Jenő, sajtó alá rendezte Erdélyi István),
majd Erdődi József és Zaicz Gábor publikáltak erza szótárt (Erza-mordvin
szójegyzék. Budapest, 1974.).

Hosszabb szünet után az utóbbi évtizedben megélénkült a mordvin lexi-
kográfia, új szótárak láttak napvilágot Oroszországban, Finnországban és
Magyarországon egyaránt. 1993-ban jelent meg B. A. Szerebrennyikov, R.
N. Buzakova és M. V. Moszin szerkesztésében az erza–orosz szótár (Erźań-
ruzoń valks. Erzjansko–russkij slovaŕ. Moszkva), a V. Sz. Scsemerova szer-
kesztette erza–orosz–erza szótár (Erźań–ruzoń valks. Russko–erzjanskij slo-
vaŕ. Szaranszk) és V. I. Scsankina moksa–orosz–moksa szótára (Mokšeń-ru-
zoń valks. Russko–mokšanskij slovaŕ. Szaranszk). 1995-ben látott napvilágot
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Jaana Niemi és Mihail Moszin erza–finn szótára (Ersäläis–suomalainen sa-
nakirja. Erźań-finneń valks), 1998-ban pedig Eeva Herrala és Alekszandr
Feoktyisztov moksa–finn szótára (Mokšalais–suomalainen sanakirja. Mok-
šeń–finnoń valks), a Turkui Egyetem Finn és Általános Nyelvészeti
Tanszékének sorozatában. Ugyancsak 1998-ban jelent meg Moszkvában B.
A. Szerebrennyikov, A. P. Feoktyisztov és O. Je. Poljakov szerkesztésében a
moksa–orosz nagyszótár (Mokšeń-ruzoń valks. Mokšansko–russkij slovaŕ). A
kiadványok közül a legújabb Mészáros Edit és Raisza Sirmankina Erza-
mordvin–magyar szótára (Szeged, 1999).

A tudományos élet nagy érdeklődéssel várt szótára, Paasonen gyűjtésének
sajtó alá rendezése szintén a kilencvenes évek eredménye (Heikki Paasonens
Mordwinisches Wörterbuch. Zusammengestellt von Kaino Heikkilä. Heraus-
gegeben von Martti Kahla. Helsinki 1990–1996. – Bd. I (A–J). Bd. II (K–M).
Bd. III (N–R). Bd. IV (S–Ž).

Ugyancsak nemrég gyarapodott az etimológiai szótárak sora: 1998-ban je-
lent meg D. V. Cigankin és M. V. Moszin etimológiai szótára (Eťimologijań
valks. Szaranszk), amely ugyanezen szerzőpáros 1977-es szótára (Erźań ke-
ľeń nuŕkińe eťimologičeskoj slovaŕ. Szaranszk) átdolgozott, bővített kiadásá-
nak tekinthető. Az etimológiai szótárak közé tartozik Keresztes László Ge-
schichte des mordwinischen Konsonantismus c. munkájának második kötete,
az Etymologisches Belegmaterial (Szeged, 1986). Itt említhető a Damaszkin-
szótár megjelentetése is (A. P. Feoktyisztov: Russko–mordovskij slovaŕ.
Moszkva, 1971.)

A frazeológiai szótárak terén is van felsorolnivalónk: 1998-ban jelent meg
R. S. Sirmankina szótára (Frazeologijań valks. Szaranszk), melynek előzmé-
nye a Frazeologičeskij slovaŕ mordovskih (mokša i erzja) jazikov (Szaranszk,
1973), ugyancsak Sirmankina szerkesztésében.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társalgási zsebkönyveket (M. V. Mo-
szin: Russko–erźanskij razgovorńik. Szaranszk, 1990, 1993; O. Je. Poljakov:
Russko–mokšanskij razgovorńik, 1990, 1993), ill. Boriszov kisszótárát
(Erzań keľeń epiteteń nuŕkińe slovaŕ, 1982) sem.

Mordvin–magyar, ill. mordvin–finn szójegyzékeket a szótárakon kívül a
chrestomathiák és a nyelvkönyvek is tartalmaznak: Heikki Paasonen: Mord-
winische Chrestomathie (Helsinki, 1953) című műve közel 1300, Keresztes
László Chrestomathia Morduinicájának szólistája (Budapest, 1990) pedig
több mint 1700 címszót tartalmaz. Mintegy 2000 szavas szójegyzék zárja M.
V. Moszin és N. S. Bajuskin finnül megjelent nyelvkönyvét (Ersämordvan
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oppikirja. Helsinki, 1983), 3000 címszó pedig Mészáros Edit nyelvkönyvét
(Erza-mordvin nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak. Szeged, 1998).

A továbbiakban e szótárak közül a legújabb finn- és magyarországi kiad-
ványokat (Jaana Niemi–Mihail Mosin: Ersäläis–suomalainen sanakirja.
Erźań-finneń valks. Turku, 1995 (12 000 szó) [= NM]; Eeva Herrala–Aleksandr
Feoktistov: Mokšalais–suomalainen sanakirja. Mokšeń–finnoń valks. Turku,
1998 (9 000 szó) [= HF]; Mészáros Edit–Raisza Sirmankina: Erza-mordvin–
magyar szótár. Szeged, 1999 (10 000 szó) [= MS]) mutatom be.

Mordvin vagy orosz?
A kisebb finnugor nyelvek szótárainak elemzése során az egyik legfonto-

sabb kérdés: az adott szótár mennyiben tekinthető, mondjuk, mordvin–orosz-
nak, ill. mennyiben csak „elmordvinosított orosz”–orosz szójegyzéknek. Ha
felütjük például az 1949-es erza–orosz szótárt, az első lapon a következőket
olvashatjuk: a a, abažur abaxur, abzac abzac, abońement abonement,
abońementeń abonementnüj, abońent abonent, abonenten abonentnüj,
abońirovamo abonirovanie, abońirovams abonirovaty, abŕikos abrikoó, a-
bŕikoson abrikoóovüj, absoľuťizma abóolútizm. És a sort még hosszan foly-
tathatnánk…

Megvizsgáltam néhány szótárban a mordvin hangrendszertől többé-kevés-
bé idegen mássalhangzók szókezdő pozícióban való megterheltségét (az eti-
mológiai szótárakban az egyes szókezdők megterheltségét a következő ada-
tok mutatják: UEW (1279 adat): c- 8, b- 3, f- 2, d- 1, g- 1, ž- 1, h- Ø, z- Ø;
Geschichte (557 adat): r- 5, g- 2, c- 2, b- 1, f- 1, d- Ø, ž- Ø, h- Ø, z- Ø). A
vizsgált szótárak adatai (kibővítve a Szerebrennyikov–Buzakova–Moszin
féle nagyszótár [= SzBM] anyagával) az alábbiakban olvashatók (a számada-
tok kerekített százalékos értékek):

SzBM HF NM MS
b- 3,6 2,1 4,4 2,6
d- 2,4 0,9 3,9 1,1
g- 2,0 1,4 2,9 1,1
c- 1,9 1,4 1,2 2,6
z- 1,3 0,7 1,9 0,9
f- 1,4 0,5 1,7 0,3
ž- 0,6 0,5 0,7 0,1
h- 0,5 0,2 0,9   0,01
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A táblázatból kiviláglik, hogy a vizsgált szótárak közül e szempontból a
„legkevésbé orosz”-nak a Herrala–Feoktyisztov-féle moksa és a Mészáros–
Sirmankina-féle erza szótár tekinthető. Míg a például nagyszótár 27 000 cím-
szavából 293 f- és 145 h- kezdetű (ezekből számításaim szerint 8, ill. 9 (2,7%
és 6,2%) tekinthető csak mordvin eredetű szónak), addig a MS tízezer cím-
szavából mindössze 22 f- és 7 h- fordul elő, s ezek nagy része (8 és 5) mord-
vinnak számítható.

Nézzük meg például a szókezdő f- címszavai(nak egy részé)t a három új
szótárban:

NM: fabzavkom, fabzavuč, fabkom, fabŕika, fabŕikant, fabŕikań, fabŕrika-
cija, fabŕikovams, fabŕično-zavodskoj, fabŕičnoj, fabula, faza, fazan, fakel,
fakt, fakťičeski, fakťičeskoj, faktor, fakultaťivnoj, fakuľťet, faľcovams, faľs
stb.

HF: fabŕika, fabŕikant, fakuľťet, faľändams, falu, faľ, familija, fańera, far-
tuk, farš, fasoľ, fata, faťera, faťńäväms, faťńäms, faťams, fevraľ, feľdšer, fer-
ma, figura, Fińľäńďijä, finn stb.

MS: fakuľťet, familija, fasoľ, faťakšnoms, faťamo, faťams, faťavoms, fa-
ťavtoms, faťica, fevraľ, fevraľeń, finn, finneń, flag, forma, fotografija, fran-
cuz, francuzoń, frukta, fruktań, furnoma, furnom.

A három szótár anyaga az orosz eredetű szókincs megléte, ill. hiánya
szempontjából két csoportba osztható: a Herrala–Feoktyisztov és a Mészá-
ros–Sirmankina szótár javarészt mentes az orosz szavak indokolatlan felvéte-
létől, a Niemi–Moszin szótár viszont nagyon sok orosz eredetű elemet tartal-
maz (s ebben hasonlít a nagyszótárra, melynek egyik szerzője M. V. Moszin
volt). Egy erza–finn szótárban teljesen feleslegesnek tűnik olyan orosz sza-
vak felvétele, mint pl. avianośec, blagoustrojennoj, fabkom, fabzavkom, for-
muľirovka, granatometčik, hlopčatobumažnoj, hozjastveńńik, radioapparat,
radioľubiťeľ, radiopeŕedača, robotńik, spokojnoj, zagovorščik,
zloupotŕebľeńija;  a legkevésbé indokoltnak a sajátosan orosz összetételek
tűnnek: fabzavkom ’tehdaskomitea’, vojenkom ’sotakomissaari’, vojenruk
’sotaopettaja’. Még érthetetlenebbnek tűnik a szocializmus szókincsének
túlerőltetése, véleményem szerint egy 1995-ös finnországi nyelvészeti
kiadványban semmi nem indokolja olyan szavak felvételét, mint pl.
antagońizma, doŕevoľucionnoj, impeŕiaľisťičeskoj, krasnoarmejec, krasno-
floťec, krasnoznamennoj, opportuńisťičeskoj, poľitgramota, poľitkatoržańin,
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poľitotďel, social-demokraťičeskoj, sociaľist, sociaľističeskoj, soľidarnosť,
vojenkom, vojenruk stb.1

E kérdéskörben irányadónak tekinthető a Mészáros–Sirmankina szerzőpá-
ros vélekedése: „A szótár összeállításakor arra törekedtünk, hogy a leggyak-
rabban használatos szavak mellett a ritkább, de ősi […] eredetű szavak minél
nagyobb számban bekerüljenek a szótár anyagában ugyanakkor az orosz ere-
detű szavak közül csak a leggyakrabban előforduló, alapszókincsbe tartozó,
illetve a módosult hangalakban átvett szavakat vettük bele a szóanyagba” (5.
old.).

Jelentések
A szótárszerkesztők munkáját dicséri, hogy a szótár nem pusztán címsza-

vak és jelentések mechanikus halmaza, hanem számos kifejezés, (beszélt)
nyelvi fordulat is helyet kapott az anyagban, mint például a (MS) kiŕďems
’(vissza)tart, kibír, elvisel, kiáll’ címszó alatt: komoroso/mokšnaso kiŕďems
’markában tart’, lad kiŕďems ’rendet tart’, meľse kiŕďems ’észben tart’, pan-
žado kiŕďems ’nyitva tart’, keď kiŕďems ’támogat’, kor kiŕďems ’türtőzteti
magát’; vagy a pŕa ’fej, fő; teteje vminek, csúcs’ címszó alatt: pŕa čulgoms
’töri a fejét’, pŕa šnams ’dicsekszik’, pŕa veťams ’vhogyan viselkedik’, pŕas
pongoms ’fejébe száll’ stb. (ilyen esetekben talán indokolt lenne a ~ jel hasz-
nálata a sok ismétlés elkerülése végett); (NM) keď ’käsi’: keď peďe sajems
’ottaa kädestä, tarttua käteen’, keď malaso ’käden ulottuvilla’, keď alo kiŕ-
ďems ’pitää jkn alaisena’, keď alov sajems ’alistaa’, keď aldo ľiśems ’päästä
jkn vallasta’, keď kiŕďema ’tukeminen, auttaminen’; (HF) sams ’tulla’: saśť
jožänza ’tuli tajuihinsa’, raèamaćä saľ ’sinua naurattaisi’, saś udämaźä ’mi-
nua nukuttaa’, saj mäľćä ’sinun tekee mieli’ stb.

Az MS-ben néhol indokolatlannak tűnik a mordvin címszó után a magyar
jelentések szinonimáit megadni, felesleges a magyar szinonimaszótár szócik-
keit itt közölni, ezekre inkább az erza–magyar szótárban lenne szükség, vö.
pl. kaladoź ’megrozzant, összeomlott, leomlott, beomlott, kibomlott, elrom-
lott, tönkrement, szétment, elkopott, elhasználódott’; tajmazkadoź ’megnyu-
godott, lecsillapodott, elcsendesedett, lehiggadt, megdöbbent, meghökkent,
megdermedt, megmerevedett’; tapardaź ’begöngyölt, beburkolt, bebugyolált,
becsavart, betekert, becsomagolt, bekerített, körülkerített’; tombaź ’megütött,
megsértett, ledöngölt, letiport, kicsépelt, összezúzott, összetört, tilolt’ stb.

                                                
1 A szerzők az orosz szavak bőséges felvételét a következőképpen magyarázzák: „Näin

on tehty siksi, että esim. ersäläinen sanomalehtiteksti olisi suurin piirtein tulkittavissa
suomeksi ilman erillisen venäläisen sanakirjan apua.” (Niemi–Mosin, Esipuhe.)
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Szakszókincs a szótárakban
A szaknyelvek, szakszókincsrétegek megadása terén a MS és a HF lénye-

gesen kevesebb kategóriát (8 és 7) jelöl meg, mint a NM (19). Mindhárom
szótár szerkesztői fontosnak tartották felvenni az anatómia, a csillagászat, a
növénytan, a nyelvtudomány és (némiképp meglepő módon) a textilipar jelö-
lést. Ezen kívül az MS és a NM használja az állatnevek, matematika és or-
vostudomány jelöléseket, a NM és HF pedig a kémia és mitológia megneve-
zést. Csak az NM-ben fordul elő a közgazdaság, történelem, filozófia, fizika,
technika, etnológia, folklór (talán ez a mitológiával együtt túlzottan részle-
tesnek tűnik), nyomdai szaknyelv (?) és a katonai terminusok (?) jelölés. Stí-
lusminősítésre utal a gyermeknyelvi (MS, NM), az elavult szó (NM, HF) és a
nyelvjárási alak (NM, HF) megnevezés.

Ezek közül a leggazdagabb a növénytani, az állattani és a nyelvtudományi
kategória. Ritkábban fordulnak elő az anatómiai (MS: śulo ’bél’; NM: lagan-
žej ’riisitauti’, aľks ’nivuset’; HF: krgapaŕ ’kurkku’) és az orvostudományi
terminusok (MS: ńiľemat ’angina’; NM: gorčičńik ’sinappipaperi’, korźat
’hämäräsokeus’; HF: krgaurma ’angiina’); valamint a matematikai (NM:
bisektrissa ’kulman puolittaja’, okružnośť ’ympyrä’), fizikai (NM: voľta
’voltti), kémiai (NM: palikandal ’rikki’), technikai (NM: obojma ’rengas,
holkki, kehä’; HF: šeśťeŕńä ’käyttöpyörä’) és csillagászati (MS: kečepulo
’Göncölszekér’; NM: pokš keče ’Otava, Iso karhu’; HF: Kaŕèkäťäšťe, Keče-
ńäpula ’Otava’) szókincs.

Mindhárom szótár rendkívül gazdagon adatolja a mordvin növény- és ál-
latneveket. A könyvek átolvasása után szemléletes képet kapunk Mordvin-
föld flórájáról és faunájáról, a hangyától a mamutig, a csalántól a jegenyefe-
nyőig. Néhol azonban úgy tűnik az olvasónak, hogy a szótárszerkesztők talán
túlságosan is nagy súlyt fektettek e szókincsréteg bemutatására; nem biztos,
hogy például a MS tízezer szavas szókincsében feltétlenül szerepelni kell
olyan növényneveknek, mint pl. ašo nupoń ’rénzuzmó’, avaťesťe ’zászpa’,
babań pićipalaks ’gyöngyajak’, veď baľaga ’fehér tündérvirág’, ćipiŕkaj
’disznóparéj’, ćiŕejlopa ’útif ű’, ćivća ’orvosi somkóró’, ćejeŕeń ksnav ’ka-
szanyűg, kányaborsó’, daŕat-maŕat ’kéküstökű csormolya’, dubolgo ’legye-
zőbajnóca’, ińďeŕ ’ükörkelonc’, jozneń keľ ťikše ’kolokán’, mokŕića ’pince-
ászka’, škeŕge ’szümcső’ stb., habár ezek feltétlenül a szótárszerkesztők ala-
posságát dicsérik.2

                                                
2 Az állatnevek alapos jegyzékét találjuk Mészáros Edit erza-mordvin nyelvkönyvében

(103–104. oldal).
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Mivel ezek a szótárak nem a nagyközönség számára készültek, ezért
„praktikus okokból – hogy az egyetemi hallgatók számára megkönnyítsük az
erza-mordvin nyelv tanulását – a nyelvészeti terminológia közébe tartozó
szavakat is közöl a szótár” (Mészáros–Sirmankina, 5. oldal). Jelentős nyelvé-
szeti szakszókincs adatolható a NM-ből (84 kifejezés) és a MS-ből (63) egy-
aránt, míg a HF-ből szinte teljesen hiányzik ez a szókincs. A nyelvészeti ter-
minusok terén ugyanaz a helyzet, mint a szókincs egészét illetően: a NM-ben
e rétegnek csak 13 százaléka mordvin eredetű, míg az MS-ben ez az arány
30%-ot tesz ki. Olyan elemek sorolhatók ide, mint pl. valks ’szótár, szó-
készlet (< val ’szó), kortavks ’nyelvjárás’ (< kortams ’beszél’, ugyanakkor él
a ďiaľekt is), meŕevks ’kifejezés’ (< meŕams ’mond’) – egytagú mordvin
megnevezések; paďežeń pe ’esetrag’, rodnoj keľ ’anyanyelv’, složnoj val
’összetett szó’ – orosz előtag + mordvin utótag; keľeń naukań
’nyelvtudomány’ (< keľ ’nyelv’), čevťe znak ’palatalizációs jel’ (< čevťe
’lágy’), gajťev soglasnoj ’zöngés mássalhangzó’ (< gajgems ’hangzik,
hallatszik; cseng’), gajťeme soglasnoj ’zöngétlen mássalhangzó’, lamoń čisla
’többes szám’ (< lamo ’sok’), vejkeń čisla ’egyes szám’ (< vejke ’egy’),
tarkań obstojaťelstva ’helyhatározó’ (< tarka ’hely’), turvań soglasnoj
’ajakhang’ (< turva ’ajak’), valońť osnova ’szótő’ (< val ’szó’) – mordvin
előtag + orosz utótag; avań sime ’nőnem’, ćorań sime ’hímnem’ (< ava ’nő’,
ćora ’férfi’ + sime ’nem’); jutaź ška ’múlt idő’ (< jutams ’elmúlik’ + ška
’idő’); sića ška ’jövő idő’ (< sića ’jövő, érkező’ + ška ’idő’); śulmića val
’kötőszó’ (< śulmams ’köt, összeköt’ + val ’szó’); valmeľgaks ’névutó’ (<
val + meľga ’mögött’); valmeŕevks ’szólás, közmondás’ (< val + meŕams);
valoń jur ’szótő’ (< val + jur ’tő’); valoń ťejevema ’szóképzés’ (< val +
ťejems ’csinál’); valveľaks ’hasonlat, szófordulat’ (< val + veľams ’forog,
fordul); – mordvin előtag + mordvin utótag stb.

Számos olyan kifejezés is helyet kapott a szótárakban (elsősorban az MS-
ben és a NM-ben), amely a volgai-vidéki népéletre, népszokásokra utal, pl.
(MS) kuŕńik ’kurnyik, lakodalmi pirog’, onava ’esküvői kibitka (fedeles
kocsi, amin a menyasszonyt viszik)’, peŕťim ’pertyim (erza női fejdísz)’,
pulaj ’pulaj erza hátsó kötény’, suzma ’szuzma (vászonon keresztül szűrt,
sűrű, savanyú tej, túróhoz hasonló étel’, tauśa ’kaljada (karácsonyi nép-
dal/ének)’; (NM) baba-bej ’juhlapäivää seuraavat naisten huvit’, mukoro-
ćok(o) ’mordvalaisnaisen kansallispuvun vyöhön kiinnitetty koriste’, veravt
’ristikuvio naisen paidan kauluksessa ja olkapäillä’ stb.

Ugyancsak fontos információkat árul el a hitvilág szókincse: (MS) ńiške
’Nyiske (isten az erza mitológiában)’; (NM) avńava ’riihenhaltijatar’, veľen
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kirďi jurtava ’kylänhaltijatar’, viŕaťa ’metsänhaltija’, avńa osks ’rukous rii-
henhaltijan kunniaksi’, grań osks ’rukous, joka rukoillaan pellonreunalla,
jotta leikattu vilja ei siirtyisi naapuripelloille’; (HF) veďava ’vedenneito’,
viŕava ’metsänemäntä’ stb.

Átírási és helyesírási kérdések
A finnugor nyelvekre jellemző bonyolult transzkripciós problémákat a há-

rom szótár háromféleképpen igyekszik megoldani. Niemi és Moszin az erza
címszavakat csak cirill betűkkel adja meg, Herrala és Feoktyisztov a moksa
címszavak cirill betűs lejegyzése mellett (dőlt betűkkel) közli azok latin be-
tűs (finnugor) átírását is,3 a Mészáros–Sirmankina szótár pedig a címsza-
vakat csak latin betűs formában adja közre, Mészáros Edit átírási elveinek
megfelelően.4 Az, hogy három mordvin szótár háromféle megoldást követ,
jól tükrözi a finnugor lexikográfia bizonytalanságait, esetenként
transzkripciós következetlenségeit.

Ugyancsak nem tekinthető egységesnek a helyesírás kérdése sem: a MS a
legújabb, 1995-ös helyesírási szabályok szerint jár el (elsősorban az összetett
szavak lejegyzésében, ill. az egybe- és különírás kérdésében), míg a HF az
1952-es helyesírási elvek szerint közli az adatokat.

MATICSÁK SÁNDOR

                                                
3 „Hakusanoista on lisäksi annettu karkeaan suomalais-ugrilaiseen tarkekirjoitukseen pe-

rustuva transkriptio, koska ortografia häivyttää joitakin mokšan ääntämyksen piirteitä.”
(Herrala–Feoktistov, 5.) A problémák elsősorban az ä és ä átírásának következetlensé-
geiben rejlenek (ä = cirill е, э, я; ä = cirill  o, e, a, ill . Ø).

4 Erről bővebben: Mészáros Edit: Erza-mordvin nyelvkönyv kezdőknek és haladóknak.
11–12. oldal.


