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A Kelet-Európában az utóbbi évtizedben végbement kedvező társadalmi-
politikai változások, Oroszország demokratizálódási törekvései, a határok köny-
nyebb átjárhatósága és a beutazási tilalmak feloldása révén immáron megte-
remtődtek a külső feltételei annak, hogy a korábban mintegy „holt
nyelvként” tanult kisebb finnugor nyelvek ma már átkerülhessenek az „élő

nyelvek” kategóriájába. Ezt hivatottak nagymértékben elősegíteni a
Magyarországon dolgozó finnugor vendégtanárok, illetve a finnugor
köztársaságokban magyart tanító lektorok. E folyamatba szervesen
illeszkednek az utóbbi évben megjelent hiánypótló, a gyakorlati, élőnyelvi
nyelvtanulást, -tanítást elősegítő művek: Mészáros Edit, Erza-mordvin
nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak (Szeged, 1998); Kozmács István,
Udmurt kil. Dišetskon kniga (Szeged–Kecskemét, 1998) és Nagyezsda
Manova: Komi-zürjén nyelvkönyv (Szeged, 1998).

A mordvin nyelv iránti érdeklődés Magyarországon – a finnugrisztika
egészéhez viszonyítva persze – élénknek mondható. Számos mordvin
szakember töltött az elmúlt évtizedben hosszabb-rövidebb időt hazánkban, s
az utóbbi időszakban megélénkült a szótárkiadás is (erről bővebben l. a 172–
174. lapot).

Mészáros Edit nyelvkönyve – melyet Marija Imajkina közreműködésével
és „anyagainak részbeni felhasználásával” készített – nem előzmény nélküli;
Erdődi József nyelvkönyve (Erza-mordvin szövegek magyarázatokkal,
nyelvtani vázlattal és szótárral. Budapest, 1968) azonban három évtized
távlatából már elavultnak tűnik, Keresztes László kresztomátiája
(Chrestomathia Morduinica. Budapest, 1990) pedig elsősorban a mordvin
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nyelv szerkezetének tanulmányozását szolgálja. Másfél évtizeddel ezelőtt
Finnországban jelent meg ugyan erza nyelvkönyv (M. V. Mosin–N. S.
Bajuškin: Ersämordvan oppikirja. Suomalais-ugrilainen Seura. Helsinki,
1983), de a rendkívül nehézkes szövegek, a cirill betűs lejegyzés és a finn
közvetítő nyelv használata nem teszik túlzottan népszerűvé ezt a kötetet a
mordvinul tanulni vágyó magyarországi finnugor szakos hallgatók körében (s
akkor még nem is szóltunk a könyv beszerzésének – elsősorban anyagi
jellegű – nehézségeiről).

A könyv elején, rövid bevezető után a szerző áttekinti a mordvin hang-
rendszer és hangjelölés sajátosságait és a nyelvtanítás során felmerülő
problémáit, ezt a köszönések, fontos szavak, kifejezések rövid listája követi.
A kötet gerincét a tizennyolc lecke adja – közel 200 lap terjedelemben. Ezt
nyelvtani tárgymutató, a gyakorlatok megoldási kulcsa, erza–magyar és
magyar–erza szójegyzék és a rövidítések és jelek listája követi, s végül a
felhasznált irodalom zárja az opuszt.

A szerző a Bevezetésben röviden bemutatja a mordvinok rokonait, a
mordvin népcsoportokat (az erzák és moksák mellett kitér a terjuhánokra és
a karatájokra is), majd szól a mordvinok földrajzi, közigazgatási és népességi
viszonyairól, a legszétszórtabb nép cseppet sem hízelgő státuszáróll, s végül
az irodalmi nyelvről. E fejezetben véleményem szerint két térkép helyet
kaphatott volna, az egyik a Volga-vidék (azon belül a Mordvin Köztársaság)
térképe, a másik pedig a mordvinok földrajzilag nagyon szétszórt
lakóterületének térképe lehetett volna.

A Hangrendszer és hangjelölés c. fejezet elején Mészáros Edit áttekinti a
magánhangzó- és mássalhangzó-rendszert, kitér arra, hogy a mordvinban a
hosszúságnak nincs fonematikus értéke, szól a mássalhangzó-torlódásokról
és a hangrendi illeszkedésről. A szerző részletesen ír a hasonulási jelensé-
gekről (ŕiveźke > [ŕiveśke] – zöngétlenedés; kiľejbulo < kiľej ’nyírfa’ + pulo
’liget’, kolońgemeń < koloń ’harminc’ + kemeń ’tíz’ – előreható zöngésedés;
kardazs > kardajs ’udvarba’ – disszimiláció), s nagy teret szentel a palatális
– elsősorban a dentális – mássalhangzók jelölési problémáinak (ikeľe ~ ikeľe,
piľge ~ piľge). A cirill betűs lejegyzés sokszor alkalmatlan a palatalizáció je-
lölésére (anóák ~ anśak/ańśak; a poremó töve nem por-, hanem poŕ- stb.)
(E kétségtelenül fontos kérdést talán ilyen részletesen nem szükséges a
bevezető részben taglalni, hiszen a nyelvtanuló ebből még viszonylag
keveset lát át.) A szerző ezeket a problémákat, a lejegyzési technikák, a latin
és cirill írásmód között feszülő ellentmondást a három alapelv egyidejű

alkalmazásával véli feloldani, egyszerre alkalmazza a fonetikus (meďgov <
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meď + kov), a fonematikus (csak a dentális mássalhangzók palatalizáltságát
jelöli) és a szóelemző elvet (tonavťńems helyett a könyvben tonavtńems
szerepel, a tonavt- tő könnyebb elvonhatósága miatt). Félő, hogy ezeknek az
elveknek az együttes alkalmazása – bármennyire is logikusak az egyes elvek
magyarázatai – nem könnyíti meg a tanulók munkáját. A szerző a magyartól
eltérő betűk hangértékét a Rövidítések és jelek c. fejezetben adja meg. Talán
szerencsésebb lett volna, ha ott csak a tényleges rövidítések (illat., T/1, vhol
stb.) maradtak volna, a ć, č, ď, ľ, ń, ť, ž stb. hangok leírása a bevezető

fejezethez szervesebben illeszkedett volna.
A nyelvkönyv fő vonulatát természetszerűleg a 18 lecke adja. A leckék

felépítése szinte teljesen a „hagyományos” nyelvkönyvszerkezetet követi:
nyelvtani magyarázatok, szövegek, gyakorlatok, szószedet (a különbség a
sorrendben rejlik: e könyvben a grammatikai rész a leckék elején áll).

Nyelvtan. A szerző a megtanítandó grammatikai penzumot 90 (folyama-
tosan számozott) egységben adja közre. A legtöbb egység a hetedik (10), ill.
az ötödik és tizedik (8–8) leckében fordul elő, míg a legkevesebb (3–3) az 1.,
13., 14., 16. és 18. részben (egy könyv taníthatóságnak fontos szempontja
egy-egy lecke megterheltsége is). A könyv első felének grammatikai megter-
helése (54 egység) másfélszer nagyobb, mint a 10–18. leckéé (36), ami hűen
tükrözi a kezdőknek írott nyelvkönyvek általános felépítését.

Az agglutináló nyelveket tanító nyelvkönyvek szerkezetének sarkalatos
pontja a névszóragozás elsajátíttatása. A korábbi évtizedek magyar nyelv-
könyveinek gyakran idézett példái közé tartoznak azok a művek, melyekben
a nyelvtanuló az első három-négy leckében szinte az egész magyar névszóra-
gozás labirintusán átverekedte már magát, de az igék közül még csak a létige
egyes szám harmadik személyű alakját tanulhatta meg. Mészáros Edit nyelv-
könyve szerencsére mentes az ilyesfajta buktatóktól. Az erza névszóragozás
bonyolult rendszerét kellő önmérséklettel, a leckék között arányosan szét-
osztva tanítja meg: a) határozatlan ragozás: nominativus, genitivus, inessivus
és translativus – 1. lecke, lativus – 3., dativus–allativus és ablativus – 4.,
elativus – 5., illativus, prolativus és temporalis – 6., vocativus – 7.,
comparativus és abessivus – 8., az illativus és a birtokos személyragok
kapcsolata – 10., comitativus – 17. lecke (az inessivus egyéb funkciói 5., 7.
és 15. lecke); b) határozott ragozás: sg. nom. – 1. lecke, plur. nom. – 2.,
egyes számú esetragok – 8., többes számú esetragok – 9. lecke. Véleményem
szerint talán a translativus kerülhetett volna hátrább, s esetleg együtt lehetne
tanítani a lativust és a illativust. A magyar és finn nyelvkönyvek tapasztalatai
azt mutatják, hogy a tanítást megkönnyíti az irányhármasság megfelelő
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egységeihez – hol/honnan/hová? – tartozó alakok összevonása, ill. egymás
után való tanítása. Jó lett volna adni egy összefoglaló táblázatot a hely-
ragokról.

A névmások tanításával foglalkozó tizenhét, alaposan kidolgozott egység
jól igazodik a névszóragozáshoz. Viszonylag korán, a harmadik leckében he-
lyet kap a birtokviszony bemutatása és a birtokos személyragozás rendszere.
Rendkívül alapos a névutók bemutatása (10. lecke), s érdekes „színfolt” a ro-
konságnevek ragozásának áttekintése (13. lecke). A mordvin nyelv egyik sa-
játos vonása, a névszók predikatív ragozása (mon lomań-an ’ember vagyok’,
ton lomań-at ’ember vagy’; mon vaśeńć-an ’első vagyok’; mon ošs-an ’vá-
rosban vagyok’; mon odo-ľiń ’fiatal voltam’ stb.) a 14. leckében kap helyet.
A számnevek hat egységben – tőszámnevek 1–10, 11–19, 21–, szorzószám-
nevek (veśť ’egyszer’, kavkśť ’kétszer’ stb.), gyűjtőszámnevek (kavońeńek
’mi ketten’, kavońeńk ’ti ketten’, kavońest ’ők ketten’ stb.) és sorszámnevek
– az 5–13. leckében bukkannak fel. Talán a sorszámnevek a 13. leckénél
korábbi elhelyezést érdemeltek volna, akár a gyűjtőszámnevek rovására.

Az igeragozás tanítását hasonló következetesség jellemzi, mint a névszó-
két. Az indeterminatív ragozás jelen (1. lecke), múlt (5. és 7.) és jövő ideje
(8. lecke) szervesen egymásra épül. Ezt logikusan követi a determinatív
ragozás jelen (9. lecke) és múlt (12. lecke) idejének bemutatása. Hasonló
rendet követ az indeterminatív imperativus (8. lecke), optativus (11.),
coniunctivus (17.) és a determinatív imperativus (16.) tanítása is. A passivum
a 11. leckében kerül sorra.

A nyelvkönyvben nagy szerepet kap a névszó- és igeképzés bemutatása.
Mészáros Edit e kérdéskör elismert szakembere, nem véletlen tehát, hogy – e
hozzá közel álló terület – a kilencven grammatikai egység egytizedében buk-
kan fel, s összesen 14 denominális és 9 deverbális névszóképzőt, illetve 15
deverbális és 10 denominális verbumképzőt mutat be. A szerző produktivitás
és gyakoriság szerint minősíti ezeket a képzőket (produktív, improduktív,
gyakori, ritka), ahol lehet, megadja a jelentésüket is (pl. -peľ ’-féle, -való’), s
bőségesen hoz példát a képzők kapcsolódására. Tény, hogy ezek a képzők a
mordvin nyelv fontos építőelemét alkotják, de talán a negyedik–hatodik
leckében még kissé korai a bemutatásuk, hiszen a könyv első harmadában
még számos, szintén fontos nyelvtani jelenség marad a tanítás hatókörén
kívül (a magyar és finn nyelvkönyvek általában a középhaladó-haladó
szinten mutatják be ezeket a jelenségeket). Megfontolandó lett volna az 5.
leckében közölt egyetlen denominális névszóképzőt (-či, az elvont főnevek
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képzője) és a 12. leckében felbukkanó -žev- inchoatív képzőt valamely más
egységhez vonni, s nem önnönmagában szerepeltetni.

A szerző a mondattani kérdések közül nagy figyelmet szentel a
tagadásnak, a kongruencia jelenségének és a szórendnek, közreadja a
kötőszavak rendszerét (13. lecke), az összetett szavak képzését (15. lecke,
talán itt lehetett volna részletezni a Hangrendszer és hangjelölés c. bevezető
fejezet idevágó paszszusait) bemutat néhány simulószócskát (-jak, -gak, -
kak: 2. lecke; -a, -ka: 9. lecke). A nyelvtani rendszer egyetlen kilógó
elemének a 88. pontban (18. lecke) tárgyalt magánhangzó-kieséseket tartom.
Ennek véleményem szerint a hangtani bevezetőben, a 10. oldalon, a
mássalhangzó-torlódásról és a magánhangzók találkozásáról szóló
bekezdésben lenne a helye.

Szövegek. A kis nyelvek tanítása terén úttörő munkát végző könyvírók ál-
talában nem tudták elkerülni a Mi ez? Ez asztal? Ki ő? Ő tanár? Hol van a
könyv? A könyv azon a barna asztalon van, amelyik ott van a sárga szekrény
mellett típusú antikommunikatív mondatszülemények túlburjánzását. Szeren-
csére Mészáros Edit mordvin nyelvkönyve majdnem teljes egészében kikü-
szöböli ezeket a buktatókat. Az elején őt is megérinti a múlt (Te veľe. Veľeś
pokš di mazij. – 1. lecke. Ićalo veľe. Te veľeś pokš. – 4. lecke), de
szerencsére ezeket a mondattípusokat hamar elhagyja, s élő nyelvi,
változatos szövegeket ad közre. Egy-egy leckében általában több leíró
szöveg mellett számos apró, a mindennapi élethelyzeteket tükröző valós
párbeszéd fordul elő, ami nagymértékben elősegíti az élő erza nyelv
megtanulását (s nem utolsósorban: nem szegi a tanulók kedvét a lehetetlen,
kifacsart mondatszülemények garmadájával). A leíró szövegek a könyv első
felében a hagyományos beszédszituációkból építkeznek (a család,
lakóhelyünk, nyári pihenés, könyvesboltban, utazás a vonaton stb.), de ké-
sőbb teret nyernek az országismereti részek: erza öltözködés (8. lecke), be-
szélgetés az erza irodalomról (12.), vers az erza nyelvről (15.), a neves
szobrász, Sztyepan Dmitrijevics Erzja élete (17.), Mordvinföld földrajza
(18.). A leíró szövegek javarészt Marija Imajkinától származnak. A
könyvben nagyon sok (állat)mese, meserészlet és vers is helyet kap
(Gŕebencov, Arapov, Rakśin, Javkina és mások költeményei), sőt, mordvin
általános iskolai könyvekből átvett részekkel is találkozhatunk. Nagyon sok,
a mordvin lélek megértését megkönnyítő információt rejtenek a
közmondások. A közel 170 közmondás közül néhány: Ki lamo udi, śe alamo
eŕi. ’Ki sokat alszik, keveset él.’; Jakšamo ťeľeś – pśi kiześ. ’Hideg tél,
meleg nyár.’; Siŕe čuvto odońť langs ńežeďi. ’Az öreg fa a fiatalra
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támaszkodik.’; Odoń vij – siŕeń pŕevť. ’A fiatalnak ereje (van), az öregnek
esze.’ stb. A könyv utolsó leckéiben viccek is helyet kapnak.

Nagyon jó újításnak tűnik a szógyűjtemények közreadása. Ezek olyan, a
gyakorlati nyelvtanulást megkönnyítő lexikai egységek, mint a népnevek (1.
lecke), rokonságnevek (2.), étel- és italnevek (4.), évszakok, égtájak (6.),
foglalkozásnevek (7.), színek (8.), állatnevek (10.), növénynevek (11.),
testrészek (12.), ruházat (13., ezt talán célszerűbb lett volna összekapcsolni a
8. lecke Eŕźań oršamot c. szövegével), napnevek (16.), hónapnevek (17.
lecke). Talán jobb lett volna az első lecke előtt szereplő, hasonló típusú
egységet (köszönések, fontos szavak, kifejezések) a legelső leckébe
beolvasztani.

Ezekben a lexikai egységekben nemcsak nyelvi, hanem országismereti in-
formációk is jócskán rejlenek, képet kaphatunk például a mordvin rokonsági
rendszerek kuszaságáról, pl. baba/siŕkaj ’apai nagymama’, vasolbaba/mazi-
baba ’anyai nagymama’, vasolboďa ’apai nagyapa’; aluž ’barát, szerető, ked-
vese vkinek; menyasszony, vőlegény’, odnasum ’ua.’; kakžala ’sógor (a férj
bátyja)’, aľńe ’sógor (a férj öccse)’, beľža ’sógor (a feleség öccse)’, paľďej
’sógor (a lánytestvér férje)’, čiče ’sógor (a nővér férje)’, čičaľa ’sógor (a nő-
vér férje)’ stb. A 130 állatnév között olyan ritka (ámbár nem kifejezetten
kezdő nyelvkönyvbe való) madarak is felbukkannak, mint például tingaj
’süvöltő’, ťeľeń narmuń ’keresztcsőrű pinty’, kirmalavnarmuń ’tengelice’,
topaznarmuń ’meggyvágó’, karvonarmuń ’kormos légykapó’ stb. (< narmuń
’madár’). Az utolsó két lecke lexikai egységei az orosz nyelv elsöprő
hatásából villantanak fel részeket: pońďeľńik ’hétfő’, ovtoŕńik ’kedd’, śeŕeda
’szerda’, ćeťveŕk ’csütörtök’, peća ’péntek’, subuta ’szombat’; janvaŕ
’január’, fevraľ ’február’, mart, apŕeľ, maj, ijuń, ijuľ, avgust, śeńťabŕa,
okťabŕa, nojabŕa, ďekabŕa. Az összesen 483 lexémát tartalmazó
szógyűjtemények között – a szólisták természetéből adódóan – nagy különb-
ségek vannak, a 130 tagú állatnévlista és a 107 elemű testrésznévsor áll az
egyik oldalon, míg a héttagú napnévlista és a 11 elemet felsoroló színnév-
gyűjtemény (talán ezt lehetett volna még bővíteni) alkotja a másik pólust.

A leckék szerves részét alkotják a nyelvtani gyakorlatok. (Kicsit zavaró,
hogy a nyelvtani magyarázatok és a gyakorlatok is azonos típusú
számozással szerepelnek, talán szerencsésebb lett volna a két egységet eltérő

tipológiai jegyekkel megkülönböztetni egymástól.) A könyvben található 109
gyakorlat túlnyomó többsége behelyettesítő és transzfomációs feladat,
kérdésekre válaszadás, ill. magyarról erzára és erzáról magyarra történő
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fordítás. A gyakorlatok ellenőrzésére a diáknak önállóan is nyílik módja: a
könyv végén (205–209. oldal) világos tagolású megoldási kulcs áll.

Szókincs. A kötet végén található erza–magyar szójegyzék közel 1700, a
magyar–erza lista pedig több mint 2100 szócikket sorol fel. Az egyes leckék
végén található szólisták több mint 1800 alakot tartalmaznak, a szógyűjtemé-
nyek közel 500 szavával ez a lista mintegy 2300 lexémára nő. A mennyiségi
különbség abból adódik, hogy „a[z erza-mordvin–magyar] szójegyzékből ki-
maradtak olyan erza tulajdonnevek, amelyek magyarul is hasonló
hangzásúak. Több olyan ragozott alakot sem találtunk szükségesnek felvenni
ebbe a szójegyzékbe (holott a leckék végén található szólistába bekerültek),
amelyek jelentése a szótári szó és a tanult nyelvtan ismeretében könnyen
kikövetkeztethető” (211. oldal).

Ami az egyes leckék szókincsének megoszlását jelenti, itt elég nagy
menynyiségi különbségekkel találkozhatunk. A legtöbb szó (204, a szógyűj-
temények nélkül) a 10. leckében található, de sok új lexéma bukkan fel a ti-
zennyolcadik (150), az első (138), a tizenharmadik (128) és a tizenhetedik
(126) leckében is. Az ellenpont a második (48), a negyedik (65), a kilencedik
(66) és a harmadik (71) lecke. Természetes, hogy a lecke főtémája, főtémái
alapvetően meghatározzák a leckébe bezsúfolható szavak számát, de célszerű
valamiféle középútra törekedni (ami e könyv esetében a százszavas
leckénkénti szókincs lehetne).

Mészáros Edit szerencsére nem esik a mordvin szótárkészítők tipikus hi-
bájába: ő tényleg erza-mordvin–magyar szótárt ad közre, s nem tűzdeli tele a
szójegyzéket „erzásított orosz” szavakkal. E nyelvkönyvben nagyon kevés az
orosz szó (ďńevńik ’ellenőrző(könyv)’, guberńija ’kormányzóság’, himija
’kémia’, kvadratoń metra ’négyzetméter’, mašina ’autó’, miľiciońer
’rendőr’, rajon ’megye, körzet’, škola ’iskola’, ťeľevizor ’televízió’, ťuŕma
’börtön’ stb.), s ezek is egyfajta „kultúrszókincsnek” tekinthetők. Arról pedig
végképp nem tehet a szerző, hogy a nyelvészeti szakkifejezések elmordvino-
sítása („elerzásítása”) még nem történt meg (abeśśiv, ablaťiv, daťiv,
mestojimeńija ’névmás’ stb.).

A kötet végefelé (203–204. oldal) megbúvó nyelvtani tárgymutatót talán
szerencsésebb lett volna a könyv legvégére, az irodalomjegyzék elé helyezni.

Az erza-mordvin nyelvkönyv tipográfiája jó, a grafikák néhol azonban le-
hetnének kidolgozottabbak. Örömömre szolgál, hogy a szerző és a tipográfus
szakított a hasonló típusú nyelvkönyvek, egyetemi jegyzetek régi beidegző-
désével, az „egy tömb szöveg – egy tömb grafika” elvvel, s a rajzok
szerencsés módon törik meg a szövegek tipográfiai monotonságát. Talán egy
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következő kiadásnál a szűkös anyagi lehetőség korlátai leomlanak, s sikerül
néhány (fekete-fehér) képet is beépíteni a könyv anyagába. Jó lenne a
második kiadásban a már említett térképek mellett képes országismereti
információkat is látni a kötetben. A számítógépes szedés kitűnő, a könyv
„nyelvkönyvszerű”, a szótár „szótárszerű”. (Egy apró megjegyzés: a pa-
latalizáció talán lehetne szebb, nem t', l', d', hanem inkább ť, ľ, ď stb.)

Kritikai megjegyzéseim természetesen nem érintik a könyv egészét, ki-
dolgozottságát, filológiai pontosságát, szellemiségét, ötletességét. Őszintén
remélem, hogy Mészáros Edit nyelvkönyve a magyarországi „élő”
mordvintanítás alapvető segédeszközévé válik.

MATICSÁK SÁNDOR


