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Tytti Isohookana-Asunmaa is well known in Finland for being a minister
in the government of Esko Aho in the troubled recession years (1992–1995).
However, in Hungary and Romania she is better known for her work in the
Council of Europe. The book under review is her account on the personal
history and political events that lead to the European Council Recommenda-
tion number 1521 (2001) on the Csángó minority culture in Romania, and its
aftermath.

Isohookana-Asunmaa (1947–) has been active in cherishing Finno-Ugric
cooperation already in the Soviet era. However, at the moment Soviet Union
collapsed, she was the Finnish minister responsible for the new forms of cul-
tural cooperation between Finland, Hungary and Estonia, as well as on estab-
lishing contacts with the Finno-Ugric peoples in Russia. From this back-
ground, she became the Finnish delegate to the Council of Europe in 1995.
There she focused on making the Finno-Ugric peoples better known in the
Council. Isohookana-Asunmaa’s goal was in particular to improve the situa-
tion of small Finno-Ugric languages and cultures.

After recommendations on the Fenno-Ugric minorities in Russia, Isohoo-
kana-Asunmaa’s attention towards the Moldavian Csángós was drawn by Jó-
zsef von Komlóssy, Vice Chair of the Fedaral Union of European National-
ities. This resulted to her first trip to Moldavia in 1999. Since then she has
made the Moldavian Csángós as the main focus of her international activity.
This book describes well the background, sources of information (e.g. the
work of Yrjö Wichmann) and several trips to the field which together formed
the picture and of the Moldavian Csángós and its interpretations. Tytti Iso-
hookana-Asunmaa is still actively supporting the Csángó’s case, and she has
visited Moldavia as late as 2010, so her devotion to the theme is genuine and
persisting.
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During her first trip to Moldavia, Isohookana-Asunmaa was surprised by
the lack of any linguistic rights of the Csángós and by the general negative
attitude towards the Csángós by the local municipality officials, schools and
vicars. She became convinced on the need for international protection when
she experienced the discrimination on the field. She was shocked to find out,
for instance, how the Csángó children were routinely considered as having
lower IQ by the local teachers and school administration.

The European Council recommendation 1521 (2001) calls for the recog-
nition of the culture and language of the Moldavian Csángós as an exceptio-
nal value for Europe. It requests Romania to ensure the linguistic rights of
the Csángós in education and religious services. This recommendation has
resulted to the teaching of Hungarian in more than 20 villages in Moldavia.
However, despite of the efforts of Isohookana-Asunmaa and others, the Ca-
tholic Church in Moldavia is still insisting on having its services only in Ro-
manian.

The book documents the Csángós as an archaic culture, with rich folk
traditions, for instance, in music. The many illustrations show the colorful
folk costumes and textiles of the Csángós. The image of the Csángós that is
constructed in the book is that of a cultural relic. Modernity, in turn is pre-
sented in negative terms. Beyond discriminatory acts by the Romanian state,
local authorities and clergy, modernity is blamed in general for the dwindling
of the traditional values, customs and knowledge of the archaic version of the
Hungarian language. Globalization in turn, has resulted in the migration of
the Csángó youth to the Mediterranean countries and the returnees have
brought West European habits to Moldavia. A return to the traditions in the
spirit of ethnofuturism and a revitalization of the Csángó language with pro-
moting its literary use are proposed as solution for the cultural survival of the
Csángós. However, the new possibilities brought by modernity are not dis-
cussed.

In the view of Isohookana-Asunmaa and the European Council recom-
mendation, the Csángós have a distinct, even though not homogenous, cul-
ture and language. The idea of a distinct, autonomous Csángó language has
been rejected by the mainstream of Hungarian linguists. However, according
to the recommendation, the endangered Csángó language should be pro-
tected. In political terms, this is understandable, since the Hungarian lan-
guage is not in need of protection from extinction. Furthermore, the idea of
protecting or revitalizing dialects is still rather new even among the activists
of linguistic rights, not to mention politicians or mainstream linguists.
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Isohookana-Asunmaa genuinely believes that the Csángós would best be
recognized and protected as a distinct Finno-Ugric culture and language,
such as the Meän kieli speakers in the north. However, she manages to
mention just a handful of Csángó intellectuals, most of whom no longer live
in Moldavia, and few of them consider the Csángó as a distinct culture.
Rather, it is seen as an attachment to the Hungarian national culture. Further,
as she notes, most practical support for the Csángós has come from Hungary
or from the Hungarians in Transylvania. Hungarians in general are motivated
to help the Hungarians in Moldavia, not a separate Finno-Ugric culture and
language. That is, a Csángó revival is not in sight.

The European Council handles the issue as purely a human rights ques-
tion. The arguments for and against of the Hungarian or Romanian origin or
national feeling among the Csángós is not an issue for the European Council.
Isohookana-Asunmaa sees the Csángós as Finno-Ugric people or nation. In
her opinion it should be treated and protected in the same way as any other
small Finno-Ugric linguistic minority.

The volume under review is not a report of Finno-Ugristic research, nei-
ther does it aim at an academic presentation of the Csángós. However, it lu-
cidly documents and explains the motivation, background, political reasoning
and interpretations of cultural and linguistic issues behind Tytti Isohookana-
Asunmaa’s work. It also documents her close relationship with the Csángós.
Not everybody will agree with her interpretations, however, I guess a
consensus can be reached that her intentions and political activity are of
exemplary nature and that her persisting devotion to help the Csángós admi-
rably extraordinary. A Hungarian translation of the book is in preparation.

PETTERI LAIHONEN

Hadobás Sándor (szerk.): Halász Ignác három lappföldi útja
Finnugor Tudománytörténeti Füzetek 1.

Izsó Miklós Művelődési Ház és Könyvtár, Izsófalva 1997. 132. l.

A Finnugor Tudománytörténeti Füzetek c. sorozat nyitókötete a magyar-
országi lappológia egyik kiemelkedő alakjának, Halász Ignácnak három lapp-
földi úti beszámolóját tartalmazza. Az eredeti szövegek (Budapesti Szemle
41, 51, 70; Földrajzi Közlemények 18) együvé szerkesztése Hadobás Sándor-
nak köszönhető.
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Halász Ignác rendkívül sokoldalú tudós, nyelvész, irodalomtörténész, író
és műfordító volt. Felsőfokú tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészka-
rán végezte, ahol tanári oklevelet szerzett és ezen a pályán kezdte meg műkö-
dését is. 1893-ban a magyar nyelvhasonlítás magántanára lett a budapesti
egyetemen, majd ugyanennek az évnek a végén a kolozsvári egyetemen a
magyar nyelv és ugor összehasonlító nyelvészet tanára lett. 1888. május 4-én
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Mindeközben
az Akadémia támogatásával három lappföldi utazást tett Svédországba és
Norvégiába.

A kötetben található írások az Akadémiának szóló úti beszámolók (3–
122). Első útja során (1884) a svédországi lapp nyelvjárásokat vizsgálta, a
második (1886) és harmadik úton (1891) pedig ideiglenesen vagy végleg
Norvégiába települt lapp csoportokat vizsgált. Ezek az utak nyelvészeti szem-
pontból is igen jelentősek voltak, hiszen a lapp nyelvjárásokból ő közölt el-
sőként szöveganyagot, írt szótárakat, szójegyzékeket, nyelvtani vázlatokat.

A kötet végén külön betűrendbe szedve találjuk a Halász által említett
fontosabb személyek neveit (123), írásaiban előforduló földrajzi neveket,
azok azonosítását, lokalizálását (124–128). Ezt követi Halász Ignác rövid
életrajza (129–130), lappológiai munkásságának ismertetése (130–131), kü-
lön csoportokra bontva a nyelvészeti munkákat, az útibeszámolókat és az
egyéb típusú munkákat. A kötetet a tartalomjegyzék zárja (132).

KELEMEN IVETT

Hadobás Sándor (szerk.): Hell Miksa
és Sajnovics János bibliográfiája

Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya 2008. 131.l.
ISBN 975-963-87929-0-7

„Az itt közölt bibliográfia a magyarországi tudománytörténet hézagpótló
összeállítása: azoknak az életrajzi, életmű-ismertető és kritikai írásoknak a
felsorolása, amelyek a XVIII. század egyik kiemelkedő jelentőségű csillagá-
szának, Hell Miksának, valamint tanítványának – és egy ideig munkatár-
sának – Sajnovics Jánosnak a tevékenységét, tudományos érdemeit ismerte-
tik.” – írja Bartha Lajos tudománytörténész a kötet 3. oldalán. Hell és Sajno-
vics munkássága a Skandináv-félsziget északi részén található Vardø szigeté-
re irányuló expedíció során találkozott. Köztudomású, hogy az itteni megfi-
gyelései alapján írta meg Sajnovics, az összehasonlító (finnugor) nyelvtudo-
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mány úttörője híres művét, a Demonstratio. Idioma ungarorum et lapponum
idem esse című munkáját.

A Hell és Sajnovics előtt tisztelgő, Hadobás Sándor szerkesztette kötet
Bartha Lajos írásával kezdődik (Két barokk tudós portréja, 3–14). Ezt követi
a kötet törzsét adó Bibliográfia (15–103). Ennek előszavában a szerkesztő
utalást tesz arra, hogy ez a munka már 1993-ban és 1996-ban is napvilágot
látott, anyagi okok miatt azonban csak kis példányszámban jelent meg, és
ezáltal csak a tudományos élet szűk köréhez jutott el. A korábbi kiadásokhoz
képest ez a bibliográfia már bővebb, de ez sem tekinthető teljesnek, mivel „a
források időbeli és főként térbeli szétszórtsága miatt nem volt mód mindenre
kiterjedő gyűjtést végezni.” (17. o.).

Az előszó a bibliográfia összeállításában részt vevő személyeknek, intéz-
ményeknek szóló köszönetnyilvánítással zárul. A Rövidítések (19) után kez-
dődik Hell Miksa (20–28) és Sajnovics János (29–31) nyomtatásban megje-
lent munkáinak bemutatása, melyet A két tudós életének és munkásságának
irodalma (32–103) követ.

A bibliográfia a tudósok életére és munkásságára vonatkozó irodalom
szerzői szerinti betűrendbe sorolva adja meg a tételeket (ha a szerző nem is-
mert, akkor a címek alapján). Az adatok gyűjtése 2008. május 15-én zárult,
vagyis az ezen időpont után megjelent munkákat már nem tartalmazza. A
bibliográfiákat jellemző sivárság elkerülése végett a Mellékletben a szokásos-
nál több illusztrációval találkozhat az olvasó (104–130). A két tudós arcképe
mellett megtekinthető például a vardøi expedíció útvonalát jelző térkép, az
expedíció támogatóinak portréi, és természetesen nem maradhatnak el a
Demonstratio címoldalát, kezdőlapját illetve azok különböző fordításait be-
mutató képek sem. A kötet a Tartalomjegyzékkel zárul (131).

Jóllehet a rendelkezésemre álló korábbi Sajnovics bibliográfiában1 szerep-
lők közül néhány adat kimaradt ebből az anyagból, ennek ellenére a munka
értékéből mit sem veszít. A Sajnovics és Hell életével, munkásságával fog-
lalkozó kutatók, vagy akár az érdeklődő laikusok e könyv révén kiváló
„iránytűt” kapnak a terjedelmes szakirodalomban való célirányos kereséshez.

KELEMEN IVETT

                                                
1 Analecta Linguistica 4. évf. 2. szám [1974]: 163–172. Hálás köszönettel tartozom Zaicz

Gábornak, aki az említett bibliográfiát rendelkezésemre bocsátotta.
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Мария Дмитриевна Имайкина:
Неень шкань эрзянь келесь. Фонетика (Учебник)

Издательство Мордовского Университета, Саранск 2008. 316 l.
ISBN 978-5-7103-1896-6

A könyv alcíme szerint tankönyv, amely hagyományos fonetikai fejeze-
tekre tagolódik. Ezek sorrendjében mutatom be azokat a kérdéseket, amelyek
hozzásegítik az olvasót az erza-mordvin hangrendszerének és viszonyainak
megismeréséhez.

Előszó (Икельце валось, 3). A szerző már jelentős eredményeket mond-
hat mgáénak előtanulmányai, könyvei révén. Az előszóban köszönetet mond
segítségükért az erza nyelvészeknek, továbbá egyes szervezeteknek is támo-
gatásukért.

Fonetika – tanítás a nyelvi hangokról (Фонетикась – келень гайтнеде
тонавтома, 4–21). Sorra veszi és értelmezi a nyelvtani alapfogalmakat, a
nyelvi jeleket, és kitér a langue és parole problematikájára. Foglalkozik a fo-
nematikus és fonetikus írás kérdéseivel, a fonetikus írás alapelveivel és jelö-
lésével a nyelvészetben. Fontos aspektusa a leírásnak a latin betűk használata
a tudományos transzkripcióban.

A beszéd fonetikai fejezetei (Кортамонть фонетикань пельксэнзэ, 22–
69). A leírás a hangképzés sajátosságainak vizsgálatával folytatódik: a beszé-
lő szervek leírásával, az artikulációval, a magánhangzók és a mássalhangzók
osztályozásával. Ismerteti a korábbi erza (és moksa) nyelvtanok magánhang-
zórendszer-leírásait (30–31). Ezután a mássalhangzók képzésének módjai és
felosztása következik: a hangképzés helye, módja, valamint a zöngésség,
majd a lágyság szerint. A mássalhangzó-rendszert táblázatba foglalja a szer-
ző (38). Foglalkozik akusztikai kérdésekkel is: eszközfonetikai formánsok-
kal, az ütemmel, a szótaggal, a hangsúllyal (vačkoďks ’ütés, hangsúly, stress’).
Fontos szempont az erza és a moksa összehasonlítása. (A munkában több
helyen magyar és finn példákat is találunk.) A szerző röviden foglalkozik a
költői nyelv ritmusával: az erza verstan alapjaival.

A fonéma jelentése (Фонемадо чарькодемась, 70–91). Ezután rátér a be-
széd és a nyelv hangjaira (fonetikus–fonematikus aspektus). Foglalkozik a
fonéma és variáns fogalmával, a fonémák funkciójával, a minimális párok-
kal, a jövevényfonémákkal és az archifonéma fogalmával. Rövid utalást talá-
lunk a fonémák megoszlására és változásainak irányaira (történeti aspektus).
A szerző ezután rátér a fonéma-oppozíciókra és korrelációkra. Külön foglal-
kozik az irodalmi átírás kérdéseivel.
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A fonémák a beszédben (Фонематне кортамосо, 92–218). Ez a legfon-
tosabb, a központi fejezet, amely leírja az erza fonémák morfonológiai alter-
nációit. Foglalkozik a fonémák kombinatorikus váltakozásaival. A mással-
hangzó-szekvenciák hasonulásait (вейкелгадома) tipizálja: ezek iránya lehet
regresszív és progresszív. Ezt követik az affrikálódás és a helyzeti mással-
hangzó-váltakozások, ingadozások.

Részletesen foglalkozik a magánhangzó-alternációkkal: az első és a nem
első szótagi magánhangzókkal, a szókezdő magánhangzókkal, a  magánhang-
zó-harmónia és az illeszkedés kérdéseivel.

Ezt követik a mássalhangzók: zöngétlen és zöngés mássalhangzók szó-
kezdő és szóbelseji helyzetben. Részletesen foglalkozik a különféle hasonu-
lásokkal (133–138), a kemény és lágy oppozícióval szó elején és szó belse-
jében (138–194), végül rátér az elízióra és a betoldásra. Érdekes aspektus a
mássalhangzó-váltakozások és történeti változások kérdése is (202–218).

Az írás (Сёрмадомась, 219–271). E fejezet az írás keletkezésével és fej-
lődésével foglalkozik. Aktuális kérdés az erza és moksa irodalmi nyelv kiala-
kulása és fejlődése (223–229), továbbá a mai erza helyesírás alapelvei.

A helyes beszéd (Видестэ кортамось [Орфоэпиясь] , 272–286). Ez a
fejezet a nyelvhelyesség és a helyes kiejtés (ortoépia) kérdéseit tartalmazza.
Külön alfejezet foglalkozik az orosz nyelvből vett szavakkal (285–286): ta-
nulságos az erza és az orosz kiejtés szembesítése. Ez igen fontos kis fejezet!

Az erza helyesírás és a helyes beszéd születése és fejlődésének útjai (Эр-
зянь кельсэ видестэ сёрмадоманть ды видестэ кортамонть чачомаст
ды касомань кист, 287–293). Az erza irodalmi helyesírás 1917 utáni kiala-
kulását és fejlődését részletezi. Majd rövid nyelvhelyességi alfejezet is olvas-
ható.

Az erza fonémarendszer sajátságai (Эрзянь келень фонемань лувонть
башка ёнксонзо, 294–296). Ez a kis fejezet rövid összefoglalása az erza fo-
netikának. Érdemes alaposan áttekinteni.

Erza–orosz szójegyzék (Эрзянь–рузонь валкске, 297–300). Néhány alap-
fogalom orosz értelmezése. Lehetett volna bőségesebb, de így is sok segítsé-
get nyújt a magamfajta (nem erza) olvasónak. Az egész monográfia tele van
terminológiai újítással, amelyek jelentése teljesen transzparens és érthető.

Néhány érdekes konstrukció: keľeń gajťńeďe tonavtoma ’a nyelv hang-
jainak tanítása’, fońemado čaŕkoďemaś ’a fonémák jelentése’, vačkoďkseńť
tarkazo ’a hangúly helye’, śexťe viškińe para ’minimális pár’, fońemań karšo
aravtoma ’fonéma-oppozíció’, gajťeń śulmaź polavtomaťńe ’kombinatorikus
váltakozások’, vejkelgadoma ’hasonulás’, valušodks ’szókezdet’, gajťeń
pramoťńe di putomaťńe ’magánhangzó-kiesés és betoldás’, orfoepijado čaŕ-
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koďemaś ’a nyelvhelyesség jelentése’. Ilyen és ehhez hasonló szavak, kifeje-
zések nem találhatók még a legnagyobb erza szótárakban sem.

Irodalom és forrásjegyzék (Литературась, 301–311). Főként mordvin
nyelvészszerzők munkáit idézi. Ezenkívül egy-egy magyar és finn klasszikus
munkáit is ismeri és hivatkozik is rájuk. A korábbi mordvin nyelvtani leírá-
sokat veszi alapul, és fontos forrásai a jelentős mordvin írók is.

Tartalomjegyzék (Сёрмадозэнть лувозо, 312–316). Részletes jegyzék,
amely a tárgymutatót is helyettesíti.

M. D. Imajkina úttörő munkát végzett az erza anyanyelvű egyetemi hall-
gatóknak anyanyelvükön írt fonetika tankönyvvel. A szerző véleményem
szerint komoly nyelvújító és nyelvművelő tevékenységet mondhat magáénak.
Terminológiai újításai, megoldásai reményeim szerint nagyrészt el fognak
terjedni, és bekerülnek az oktatásba és az erza-mordvin tanulók nyelvhaszná-
latába is. Úttörő munka, hiszen ez a munka egy tudományág, a nyelvtudo-
mány egyik fontos fejezetének „megszólaltatása” anyanyelven. A mű indítta-
tást és példát jelenthet más tudományágak és területek szókincsének mord-
vinná válásához, amelynek révén lassan-lassan a mordvin is alkalmas lehet
arra, hogy kulturális, tudományos és társadalmi (közigazgatás, jog stb.) vona-
lon is egyenrangú kommunikációs eszközzé váljon.

Ez a monográfia hagyományos fonetikai munka. Nincs benne generatív
aspektus, a megkülönböztető jegyek (distinctive features) elmélete. Nem baj!
Ez a leírás következő fázisa lesz.

Imajkina fonetikai monográfiájának olvasása közben az elismerés és a
csodálat érzése keríti az olvasót hatalmába. Kevés nyelvészeti munka okozott
számomra ennél nagyobb örömöt, mint M. D. Imajkina kitűnő monográfiája.
Śukpŕat Marija Dmitrijevnańeń di pokš paśiba fońeťikań kińikań kise!
Utoljára még egyszer hangsúlyozom: ezt érdemes csinálni, ezt kell folytatni
az összes tudományterületen!

KERESZTES LÁSZLÓ
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Н. С. Алямкин–О. Е. Поляков (ред.):
Мокшень кяль. Синтаксис (Учебник)

Издательство Мордовского Университета, Саранск 2008. 200 l.
ISBN 978-5-7103-1755-6

Fontos kézikönyvet adtak közre a szerkesztők, amely egyúttal tankönyv is
a moksa-mordvin szakos egyetemi hallgatók és a már korábban végzett isko-
lai tanárok számára.

A szerzőgárda a mai mordvin nyelvészet „krémje”: a legkiválóbb és leg-
termékenyebb moksa-mordvin nyelvésznemzedék. Ők a következők: N. Sz.
Aljamkin és O. Je. Poljakov (főszerkesztők), továbbá K. I. Ananyina, V. P.
Grisunyina, G. Sz. Ivanova, V. M. Imjarekova, N. F. Kabajeva, A. Ny. Keli-
na, Ny. A. Kulakova, V. F. Rogozsina, M. Z. Levina, Ty. I. Lomakina, P. Je.
Szedova és V. I. Scsankina. A tankönyv fejezeteit gondosan felosztották egy-
más közt, s erről a munkamegostásról az előszóban (3–4) tájékoztatják is az
olvasókat. Ez sajnos rányomja bélyegét az egész könyvre, amely voltaképpen
elég rövid írásokat tartalmaz, koherens grammatikai koncepció nélkül.

A szerzők igyekeznek eltávolodni az orosz terminológia használatától.
Ennek sikere vagy balsikere bemutatása céljából a továbbiakban idézem a fő
fejezetek moksa-mordvin eredetijét is.

Az első fejezet a szókapcsolatokkal, a szintagma (Валзюлмось, 5–22) fo-
galmával foglalkozik, és a hagyományos szószerkezeti fajtákat (adverbiális,
objektális, attributív) tárgyalja szerkezeti és tipológiai szempontból. A mon-
datot (Валрисьмось, 23–33) a szószerkezetektől az állítás teljessége külön-
bözteti meg. A mondatszerűség csúcsa az alany–állítmány párosán alapuló
predikatív viszony, amelynek jellemzői a modalitás, az idő, a cselekvő sze-
mélye és száma stb. Ezen túl foglalkozik a hanglejtés és a mondathangsúly
szerepével is. A mondat típusait a hagyományos felosztás szerint tárgyalja
(kérdő, kijelentő állító-tagadó, felszólító, óhajtó), és megkülönböztet teljes és
tagolatlan mondatokat.

A következő fejezetek az egyszerű mondatokkal foglalkoznak formális
szempontból. Az egytagú mondatok (Фкя составонь валрисьмотне, 34–
47), személyes és személytelen kifejezések, majd a kéttagú mondatok (Каф-
та составонь валрисьмотне, 48–74), a jól formált mondatok, a tőmondat
és a bővített mondat kérdései kerülnek részletesebben kifejtésre: a nominális
és a verbális állítmány, a bővítmények fajtáit tárgyalják. Ezután foglalkoznak
a szerzők a tagolatlan mondatokkal (Аф яфтневи валрисьмотне, 75–81),
amelyek az egytagú kifejezésekkel mutatnak rokonságot. Végül a hiányos
mondatokról szólnak (Аф пяшксе валрисьмотне, 82–88), amelyek az elő-
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zővel konfrontálódnak. Itt tárgyalják a dialógust, a kérdésre adott választ és
az elliptikus kifejezéseket.

Az egyszerű mondat szórendjéről szól a következő fejezet (Простой вал-
рисьмоса валхнень фкя-фкянь мельга молемасна, 89–102): a hangsúlyos,
ill. hangsúlytalan mondatrészeknek a mondatban elfoglalt helyéről (téma–
réma, topic–comment kérdései), majd a bővítmények helyéről esik szó. Kide-
rül, hogy a moksában meglehetősen szabad a szórend; egyértelmű szabályok
nem fogalmazhatók meg, mivel a szórendnek nincs nyelvtani funkciója a
finnugor nyelvekben, így a moksában sem.

A mondat egynemű tagjai, a halmozott mondatrészek (Валрисьмоса
однороднай члеттне, 103–109) kerülnek elő ebben a fejezetben, más szóval a
mellérendelő viszonyban levő halmozott mondatrészek és az egyeztetés kér-
dései. A mondat kiemelt bővítményei (Обособленнай второстепеннай
член мархта валрисьмотне, 110–115) is visszautalnak a korábbi fejezetek-
re. A közbevetett mondatok és kifejezések tárgyalása viszont átvezet a követ-
kező fejezetekhez, amelyek előttem nem különülnek el világosan. Ezek szó
szerinti fordításban: közbevetett és beszúrt szavak, szókapcsolatok és mon-
datok (Сувафтф и полатф валхне, валзюлмотне, валрисьмотне, 116–
122), továbbá a megszólítás és az efféle mondat értékű elemek (Пъшкяде-
мась, 123–125) Ez meglehetősen homályos, mert a kifejezést az orosz обра-
щение szóval adják meg a szerzők a szójegyzékben. A példák alapján valójá-
ban a megszólításról és ehhez hasonló alakulatokról van szó.

Az eddigi részek az egyszerű mondattípusokról és a rövid, mondatértékű
kifejezésekről szóltak. A következő fejezetekben kerül sor az összetett mon-
datokra. Ezek voltaképpen elég rövid fejezetek. Az összetett mondat (Слож-
най валрисьмось, 128–130) megalkotható kötőszóval és anélkül. Fajtái: a
mellérendelő (Сложносочинённай валрисьмось, 131–133) és az alárendelő
összetett mondat (Сложноподчинённай валрисьмотне, 133–135). Mindkét
fejezet részletesen felsorolja a kötőszók fajtáit, valamint a fő- és mellékmon-
datok jelölőit.

Ezt követően tárgyalják az alárendelő összetett mondatok strukturális és
szemantikai típusait (Сложноподчинённай валрисьмотнень структурно-
семантикань типсна, 136–138). Az alárendelő összetett mondatok fajait
(Сложноподчинённай валрисьмотнень видсна, 139–142). A hagyományos
felosztás: a tárgyi és jelzői alárendelés, majd külön fejezet foglalkozik a hatá-
rozói alárendelő összetett mondatokkal (Обстоятельственнай придаточ-
най мархта сложноподчинённай валрисьмотне, 143–150). Minden alá-
rendelő mondatban nagy szerepet kapnak a kérdő névmások, amelyek a kötő-
szók funkcióit látják el. A fő- és mellékmondati tagok kötései (Придаточ-
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най и главнай пялькснень сотовомасна, 151–164) című hosszabb fejezet
ismét foglalkozik a főmondatbeli utalószók és a kötőszók fajtáival. Ez tulaj-
donképpen bővebb kifejtése és összefoglalása a korábbi fejezeteknek is.

Minthogy a legtöbb rövid fejezetet különböző szerzők jegyzik, ezek fölös-
legesen aprózzák el a kérdés tárgyalását. A főszerkesztőknek érdemes lett
volna összeszerkesztenie az összetartozó részeket.

Még a következő fejezetek is az összetett mondatokkal foglalkoznak, a
kötőszó nélküli összetett mondatokkal (Союзфтома сложнай валрисьмось,
165–168). Ez minden bizonnyal ősi típus. Ezt is be kellett volna olvasztani az
előzőkbe.

Az utalószók és a kötőszók összefüggéseinek ábrákkal történő bemutatása
következik: a szintaxisbeli hangsúlyos szerkezeteteket (Синтаксисонь ста-
калготф конструкциятне 169–178) tárgyalja a fejezet írója. Ez kissé
„kilóg” a tárgyalás menetéből és módszeréből, ám nem lett világosabb a kér-
dés az olvasó előtt...

Végezetül az egyéb mondattani, textológiai kérdésekkel, az egyenes és a
függő beszéd kérdéseivel foglalkoznak (Лиянь корхтамать пачфтемац,
видеста и аф видеста азф корхтамась, 179–183). Itt kerül sor a módosító
szavak és partikulák funkcióira is.

Lehet, hogy nem tudtam áttanulmányozni az egész könyvet részleteibe
menően, de az igeneves szerkezeteket, a mondatba süllyeszett, ágyazott ige-
neves szerkezetekre nem találtam fogódzót. Az ilyenek az egyszerű mon-
datnál vagy a szószerkezeteknél kerülhettek volna tárgyalásra.

A könyv végén technikai jellegű fejezetek találhatók: a mondattan prak-
tikus kérdése, a központozás (Пунктуациясь, 183–190), az írásjelek haszná-
latának szabályai és gyakorlata.

Igen hasznos a rövid moksa–orosz szójegyzék, amely a legfontosabb
(újabb) moksa terminológiát értelmezi (Кялень валкссь, 191–192).

A nagy és hasznos munkát irodalomjegyzék (Литературась, 193–196)
zárja. Érthető módon főként oroszországi szakirodalomra hivatkoznak. A ke-
vés külföldi szerző művei közül csak néhányat tartok relevánsnak a moksa
leíró mondattan szempontjából. Ezután igen részletes tartalomjegyzék követ-
kezik (Кизефкснень вастсна, 197–199), amely egyúttal a tárgyalt kérdések
tárgymutatójának funkcióját is betölti.

Nagyjából ugyanez a kiváló szerzőgárda írta a legelső moksa nyelvű tudo-
mányos leíró nyelvtant (Н. С. Алямкин [ред.], Мокшень кяль. Морфоло-
гия. Саранск 2000). Az a munka elsősorban a moksa alaktan kérdéseivel
foglalkozik, így az itt ismeretetett mondattan annak szerves folytatása. Rej-
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tély, miért nem szerepel e jeles moksa nyelvű nyelvtan az irodalomjegyzék-
ben?

A fejezetek véleményem szerint túlságosan szét vannak darabolva. Egy
kis odafigyeléssel, gondosabb szerkesztői munkával, világosabb tagolással
(decimális számozás kialakításával) egységesebb lett volna a moksa szintaxis
képe.

A szerzők nem voltak könnyű helyzetben. Ha mást nem nézünk, mint a
mai modern nyelvészeti irányzatok magyarországi átüteltését, nyilvánvalóvá
válik a törekvés reménytelen volta. Ma már Magyarországon is könnyebb
angolul (amerikaiul) publikálni, mert nem kell „megerőszakolni” az eredeti
nyelvet azáltal, hogy az eredetileg latin gyökerű, francián keresztül angolba
került szavakat „visszalatinosítsák”, s így kapjanak „magyar” terminológiai
megfelelőket...

El kell ismerni, hogy a szerzők úttörő munkát végeztek az orosz szintakti-
kai terminológia új, moksa terminus technicusokkal történő kialakításával és
helyettesítésével. Ez nagyrészt sikeresnek is mondható. Remélhetőleg az
ilyen nyelvújítási kísérlet elősegíti a tudományos terminológia kialakítását és
majdani meghonosodását az iskolai oktatásban is. A két, egymást kiegészítő
munka (a moksa morfológia és szintaxis) minden bizonnyal jó szolgálatot
tesz a moksa-mordvin egyetemi hallgatóknak és tanároknak anyanyelvük
megismeréséhez. A példaanyag a legjelesebb moksa szerzők munkáiból való,
tehát friss forrásokra támaszkodik.

A szerzőknek nagy munkájukhoz gratulálnom illik.

KERESZTES LÁSZLÓ

С. Г. Моторкина: Словарь терминов по информатике на эрзянском
языке для общеобразовательных школ. Общеобразовательной шко-
латнень туртов эрзянь кельсэ информaтикань терминтнэнь валкс
Terminologia scholaris / Школная терминология. NH Collegium Fenno-

Ugricum / Aссоциация финно-угорских университетов,
Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай 2011. 44 l.

ISSN 2061-5647, ISBN 978-963-9876-28-6

Az oroszországi kisebb finnugor nyelvek fennmaradásának egyik záloga
az élet minden területén használható nyelvváltozatok megteremtése. Ezeknek
a nyelveknek a kultúra, a közigazgatás és a tudomány területén csekély a
presztízsük, nem képesek versenyre kelni az orosszal. A fiatalabb generáció
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nem szívesen tanulja, nem alkalmazza elődei „csökkentett használati értékű”
nyelvét. De még ha használná is, lehetőségei korlátozottak, hiszen egyrészt
az iskolai oktatásban sem kap elegendő teret az etnikumok nyelve, másrészt
pedig megfelelő terminológia híján nehéz feladatnak tűnik a jogi, orvosi,
közgazdasági stb. szaknyelvek használata.

A szaknyelvek megteremtésének igénye az elmúlt két évtizedben megerő-
södött, mostanában egyre több ilyen jellegű munka lát napvilágot. Persze,
ezek önmaguktól nem épülnek be a beszélők köztudatába, ezeket egyrészt át
kellene emelni a tankönyvek, szakkönyvek szókincsébe, másrészt pedig az
anyanyelvi beszélők nyelvi elkötelezettségének is javulnia kellene.2

Ami a mordvin nyelvet illeti, elsősorban a nyelvészeti terminológia meg-
újítása terén sikerült eddig számottevő eredményeket elérni. Zaicz Gábor
(Mikol Butilovval, ill. Raisza Sirmankinával közösen) konkrét javaslatokat is
tett a nyelvészeti szakszókincs „megmordvinosítására”.3 Ez a törekvés Mord-
vinföldön is szép eredményeket ért el: 2000-ben jelent meg az erza és a mok-
sa nyelvű új grammatika,4 amely – részben az orosz elemek mordvinhoz
igazításával, részben pedig új, mordvin terminológia megalkotásával – bizo-
nyítja, hogy a mordvin nyelvészeti szakszókincs létezik és használatban van.

A többi szakterület szókincse terén az eredmények távolról sem rózsásak.
A közigazgatás, a politikum nyelve az orosz, a többségi nyelv dominanciája
ott még egyértelműbb, még nyomasztóbb.

Mindezen kép felvázolásával talán érthetővé válik, miért fogadunk min-
den új kezdeményezést nagy örömmel. Az örvendetes események sorába tar-
tozik a Mordvin Állami Egyetem oktatójának, Szvetlana Motorkinának az in-
formatikai kisszótára, amely a tervek és remények szerint elsősorban az isko-
lai számítástechnikai oktatásban lesz használatos.

                                                
2 Minderről részletesebben ld. Pusztay János: Nyelvével hal a nemzet. Budapest, 2006.

65–152, 191–244, bőséges szakirodalommal.
3 Zaicz Gábor–Mikol Butilov: A mordvin nyelvészeti terminológia kérdései. In: FUD 11

[2004]: 141–154; Sirmankina, Raisza–Zaicz Gábor: Mordvin nyelvészeti terminusok.
In: FUD 9 [2002]: 131–144; Зайц, Габор–Ширманкина, Р. С. 2001: Основные обра-
зования мордовской лингвистической терминологии. In: CIFU-9/6 [2001]: 431–
437. Vö. továbbá: Maticsák Sándor: Linguistic Terms in Erzya-Mordvin Dictionaries.
In: Zur Frage der Terminologiebildung in den uralischen Sprachen. Specimina Sibirica
XVIII [2001]: 51–58. Szombathely.

4 Д. В. Цыганкин (отв. ред.), Эрзянь кель. Морфология. Типография Красный Ок-
тябрь, Саранск, 2000; Н. С. Алямкин (ред.), Мокшень кяль. Морфология. Красный
Октябрь типографиясь, Саранск, 2000.
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A szójegyzék a nyelvi tervezést, az oroszországi kisebb finnugor nyelvek
fejlesztését szívügyének tekintő Pusztay János által alapított Collegium Fen-
no-Ugricum új sorozatában, a Terminologia scholaris-ban látott napvilágot.
A „Создание терминологических словарей на национальных языках для
общеобразовательных школ в регионах проживания финно-угорских
народов Российской Федерации” címet viselő, az EU támogatásával létre-
jött program célja az irodalom, nyelv, történelem, társadalomismeret, mate-
matika, kémia, fizika, biológia, informatika és földrajz szaknyelvének kidol-
gozása-megújítása Oroszország öt finnugor nyelvén: zürjénül, votjákul, cse-
remiszül, erzául és moksául. (A szép és fontos kezdeményezés egyetlen pont-
jával nem értek egyet: a mordvint sokkal hasznosabb lenne egy nyelvként ke-
zelni, hiszen a mesterséges kettéosztással az „oszd meg és uralkodj” elv ha-
szonélvezőinek, az orosz többségnek a malmára hajtjuk a vizet.)

A sorozat egyik friss kiadványa Motorkina számítástechnikai szójegyzé-
ke. Ennek adattára 228 címszóból áll. A szavak, kifejezések három oszlopba
vannak rendezve: az elsőban az erza terminológia áll (Эрзянь терминэсь),
ezt az orosz megfelelője követi (Рузонь терминэсь), majd a harmadik rovat-
ban (Чарькодемась) az erza nyelvű értelmezés, leírás következik, pl. салава
вал ’jelszó’ = тешксстэ аштиця рисьме, сонзе содасы ансяк сонсь компью-
терсэ важодицясь, салава валось совамонь туртов сёрмалеви аштема
лувс или Интернетс ’jelekből álló lánc, amelyet csak a számítógép haszná-
lója ismer, a jelszó segítségével lehet belépni a rendszerbe vagy felmenni az
internetre’. Ez a magyarázó szöveg nemcsak számítástechnikai szempontból
ad hasznos ismereteket a diákok számára, hanem mordvin szókincse révén
nyelvi szempontból is igen fontos.

A szójegyzék állományát a terminológia megújításának, új szakszavak lét-
rehozásának szempontjából négy csoportba osztottam.

1) Az elsőben azok az orosz eredetűek szavak szerepelnek, amelyek változ-
tatás nélkül kerültek át a mordvinba, pl. адрес, байт, бит, видеокарта,
дистрибутив, домен, интернет, интерфейс, клиент, меню, модуль, опе-
ратор, порт, протокол, сервер, спам, чат. Számításaim szerint a 228
címszóból 64 (28%) sorolható ide.

2) A másodikba azok sorolhatók, amelyek őrzik orosz jellegüket, s csak
valamilyen mordvin elemmel vannak ellátva. Ilyen „mordvinosító” elem le-
het a szóvégi -a (or. алгоритм > md. алгоритма, растр > растрa, файл >
файлa, цикл > циклa); az orosz nemek „eltörlése” (глобальная сеть > гло-
бальной сеть, графический интерфейс > графическoй интерфейс, до-
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менный адрес > доменнoй адрес, информационная культура > инфор-
мационной культура, контекстное меню > контекстной меню, элект-
ронная таблица > электронной таблица); ill. egy helyütt a mordvin töb-
bes szám használata (прикладные прогпаммы > прикладной прогпам-
мат). A címszavak 14%-a (33 adat) tartozik ide.

3. A harmadik csoportba a részlegesen lefordított kifejezések kerültek, pl.
база данных > максовксонь база, буфер обмена > полавтнемань буфер,
гипертекст > покштекст, доменная система имен > лемень доменной
аштема лув, жесткий диск > кеме диск, звуковая плата > гайгемань
плата, имя файла > файлань лем, панель инструментов > кедьёнксонь
панель, программное обеспечение > программной топавтома, процес-
сор центральный > прявт процессор, формат файла > файлань пок-
шолмазo stb. Ebbe a csoportba 66 kifejezés (29%) sorolható.

4. A negyedik csoport a ténylegesen megújított kifejezések, a mordvinra
fordított elemek halmaza. Ide 65 adat (29%) tartozik. Főbb alcsoportjai:

– szó szerinti fordítások, pl. or. лист > md. лопа ’levél’, язык > кель
’nyelv’, исполнитель > топавтыця ’teljesítő’, рабочий стол > важодема
стувор ’munkaasztal’, глубина цвета > тюсонь домкачи ’színmélység’;

– a mordvin közszó új jelentésben szerepel: документ > конёв ’papír’,
курсор > налнэ ’nyilacska’, символ > тешкс ’jel, jegy’;

– a mordvin szó képzőt kap: окно > вальмине ’ablakocska’ (вальмa),
мышь > чеерне ’egérke’ (чеер) (kicsinyítő képzők); данные > максовкст
’adat’ (максо- ’ad’ + -вкс deverbális nomenképző + -т többesjel);

– a mordvin szót a пель (eredeti jelentése: ’eszköz’) képzőszerű szuffi-
xummal alkotják meg: принтер > нолдамопель (нолда- ’kibocsát, kiad’),
сканер > совавтомапель (совавто- ’bevisz’), единицы измерения инфор-
мации > кулянь онкстамопельть ’az információ mérési egységei’. Ugyan-
csak hasonlóan grammatikalizálódó elem a лув (eredetileg: szám, mennyiség;
rend, sorrend’): система > аштема лув (аштема ’helyzet, állapot’ <
аште- ’van, található’), клавиатура > лепштямо плаштянь лув (лепштя-
мо ’nyomás’, плаштя ’gomb’ [Gen.], tkp. ’nyomógombrendszer’);

– a mordvinra jellemző ún. páros igék és főnevek (kopulatív vagy szino-
ním összetételek) használata: редактирование ’szerkesztés’ > витнема-по-
лавтнема ’javítás-cserélés’, сортировка ’szortírozás’ > явшема-аравтне-
ма ’elosztás-elrendezés’, форматирование документа ’a dokumentum for-
mázása’ > конёвонь аравтнемазо-лацемазо ’papír [= dokumentum] elhe-
lyezése-elrendezése’, система счисления ’számrendszer’ > цётамонь-ло-
вомань аштема лув ’számolási-számítási rendszer’, обработка информа-
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ции ’az információ feldolgozása’ > кулянь полавтома-лиякстомтома ’in-
formáció cserélés-változtatás’;

– körülírás: логин > совамо панжома ’belépés nyitás’, ключевое слово
’kulcsszó’ > лисьма вал ’forrás szó’, коммуникация > кулясо полавтнема
’hír csere’, источник информации > кулянь лисьмапря ’információ [= hír]
forrás’, информационные каналы ’információs csatorna’ > кулянь пачтя-
монь кить-янт ’a hírközlés útja-módja’, кодирование > тешксэнь вельде
кулянь невтема ’jelek közvetítésével információ mutatás’.

Nyilvánvaló, hogy a mordvin szakterinológiai megteremtése szempontjá-
ból a negyedik (és részben a harmadik) csoport a fontos. Az egyes csoportok
adatainak összegzéséből azt olvashatjuk ki, hogy a teljes és részleges fordítá-
sok aránya együttesen 58%, tehát a szerző jó úton halad a számítástechnikai
szakszókincs létrehozásához vezető göröngyös úton, de azért még bőven van/
lesz tennivalója.

Az általa konstruált kifejezések egy része valószínűleg nem fogja kiállni
az idő próbáját, s kihullik a rostán (így van ez minden nyelvújítás esetében),
de sok új kifejezés remélhetőleg megmarad. Erőszakos mordvinosításra nincs
szükség, főleg az angol hegemóniáját elfogadó számítástechnika terén nincs
(nekünk sem sikerült megmagyarosítani a bájt, domain, internet, kliens, me-
nü, modul, operátor, port, szerver, szpem stb. szavakat; hogy csak az első
csoport anyagából válogassak), de a jó megoldásokat célszerű lenne el- és ki-
terjeszteni. Olyasmikre gondolok, mint pl. a куля ’hír’ szó használata ’infor-
máció’ jelentésben. A szójegyzékben kilenc orosz kifejezés tartalmazza az
информация, информационный szavakat, a mordvin megfelelők közül
azonban csak négyben szerepel a куля, a többiben megmaradt az информа-
ционнoй elem. Egyszóval, bőven van még tennivalója a mordvin nyelvészek-
nek! Jó lenne, ha ezek a teminusok mihamarabb bekerülnének a tankönyvek-
be, s az iskolai oktatásban használatos lexikává szilárdulnának.

Összegzésül: Szvetlana Motorkina erza szójegyzékét nagyon fontos kez-
deményezésnek tartom nemcsak a számítástechnika szókincsének mordvinná
tétele szempontjából, hanem általában véve, a mordvin (és a kisebb finnugor
nyelvek) szakszókincsének megteremtése érdekében is. Kívánom a szerző-
nek, hogy folytassa munkáját, s egyúttal kívánom magunknak, hogy a közel-
jövőben a Pusztay János-féle sorozat minél több hasonló opuszát forgathas-
suk, minél több szakterületen, minél több finnugor nyelven!

MATICSÁK SÁNDOR
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Д. В. Цыганкин: Мордовские языки глазами лингвиста-
финноугроведа. Сборник избранных статей. Часть вторая
Издательство мордовского университетa, Саранск 2011. 244 l.

ISBN 978-5-7103-2284-0

D. V. Cigankinak, a mordvin nyelvészek doyenjének munkásságát folyó-
iratunk hasábjain is többször méltattuk már (vö. Zaicz Gábor: FUD 7 [2000]:
206–207; Maticsák Sándor: FUD 12 [2005] 177–181), a 75. születésnapjára
készült, cikkeiből összeállított kötetet (Мордовские языки глазами ученого-
лингвиста) pedig Fábián Orsolya ismertette (FUD 10 [2003]: 257–259).

Kollégái, tisztelői most, a 85. születésnapján hasonló kötettel, voltakép-
pen az előző könyv folytatásával köszöntötték az ünnepeltet. A 244 lapos vá-
logatás – M. V. Moszin köszöntő szavait követően – két témakört mutat be
Cigankin szerteágazó munkásságából. Az első fejezet a kicsit furcsán hangzó
Лингвистика (13–105) címet viseli, a második rész címe pedig Топонимика
(106–172). (A névtan ezek szerint nem lenne nyelvészet? Nem is beszélve az
előző kötet nyelvjárásokkal, lexikológiával és etimológiával, szóképzéssel,
morfológiával, ill. nyelvtörténettel foglalkozó fejezeteiről.) A kötet harmadik
része Cigankin tudományszervezői-közéleti tevékenységébe enged bepillan-
tást (Заметки, рецензии и оппонирование диссертаций, 173–244).

1. A kötet első fejezetében, az elsősorban finnugor tematikájú részben 12
tanulmányt olvashatunk. Sajnos, az egyes írások lelőhelye nincs megadva,
így csak gyanakodhatunk, hogy ennek a résznek a rendezési elve az időrend
lehetett. Három nyelvjárástani és két szóképzési cikk mellett összehasonlító
nyelvészeti tanulmányok kaptak itt helyet: öt mordvin–osztják, egy mordvin–
lapp, egy pedig mordvin–cseremisz–lapp–osztják egybevetésekkel foglalkozik.

Об общих древних корнях в мордовских и хантыйском языках (40–45)
c. írásában Cigankin 88 mordvin szónak adja meg osztják megfelelőjét. Eh-
hez osztják részről csak egy forrást használt, Tyerjoskin keleti osztják szótá-
rát (ilyen típusú nyelvtörténeti vizsgálatot az UEW és a DEWOS nélkül ne-
héz elvégezni). Ha belenézünk anyagának abba a részébe, amelyet az UEW-
ben is meg lehet találni, vegyes képet kapunk. A md. peľe- ’fél’ vahi osztják
megfelelője pěl- (UEW 370), ez Cigankinnál is helytálló, ugyanígy a ńiľe-
’nyelv’ és a kando- ’hord’ etimológiája stb. A jutams ’megy, halad’ rokon
nyelvi megfelelői között az UEW (106) nem említ osztják példákat (Cigan-
kin az o. jota ’vmi mögött, nyomban’ lexémával veti össze). Szemantikailag
nehéz összekapcsolni a md. uje- ’úszik’ igét az osztj. uj ’folyómeder, a patak
legmélyebb része’ szóval (vö. osztj. V oť- ’úszik’, UEW 542). A md. nupoń
’moha’ szónak az UEW (694) szerint nincs osztják megfelelője, Cigankin a
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jelentéstanilag nehezen védhető ńop ’láp, ingovány’ szóval veti egybe. A pél-
dákat hosszan folytathatnánk, de talán ennyiből is kiviláglik, hogy szóanya-
gát érdemes lett volna szigorúbb etimológiai módszerekkel megrostálni.

Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy Cigankin óriási munkát végzett a
mordvin nyelvtörténet terén is. Отражение гласных финно-угорского язы-
ка основы в лексических соответствиях мордовских и хантыйского
языков (58–66) c. tanulmányában a mordvin vokálisok, Сравнительное опи-
сание консонантных особенностей в этимологически общих словах в
мордовских и хантыйском языках (66–73) c. írásában pedig a mássalhang-
zók történeti fejlődését kísérli meg rendszerezni. Lehet, hogy osztják eti-
mológiai nem mindig helytállóak, de a mordvin nyelvtörténeti folyamatok
bemutatása nagyon szemléletes, világos.

Ugyanez a véleményem a mordvin névmások rokon nyelvi megfelelőit
bemutató írásáról (Обстоятельственные слова, возникшие из в этимоло-
гически общих местоименных корней в мордовских, марийском, саам-
ском и хантыйском языках, 92–95). Meg kell azonban jegyeznem azt is,
hogy felhasználhatta volna pl. Danilo Gheno műveit is (ez persze általános
probléma, az oroszországi tudósok nem ismerik, vagy nem akarják használni
a finn, magyar és más nyugat-európai tudósok szellemi termékeit).

Érdekes kísérlet erza–moksa–lapp egybevető szójegyzéke, amely 240 szót
tartalmaz (Мокшень, эрзянь ды саамонь кельтнесэ ве шкань вейсэнь валт-
нэнь структурань коряс ёнксост, 79–88). Ezek is megrostálandók, de mé-
gis ékesen bizonyítják a mordvin nyelvtörténeti iskola szárnybontogatását.

Cigankin munkásságának jelentős részét alkotják szóképzéssel foglalkozó
írásai (vö. pl. az 1981-ben megjelent, Словообразование в мордовских язы-
ках c. alapművét). Ebben a kötetben két újabb írása kapott helyet. Опро-
шение суффиксальные образования в мордовских языках (73–79) c. cik-
kében több olyan képzőt vizsgál, amelyek mára már elhomályosultak. Habár
néhány állításával itt is lehet vitatkozni (vö. pl. md. чевге ’kányafa’ ~ fi.
heisi-pu [sic!], ill. a га/ка/ко képzőről írottakat stb.), de összességében szá-
mos fontos megállapítást tesz a mordvin képzők történetiségéről. – Cigankin
régi kedves témája az önálló szóból keletkezett képzők vizsgálata, ehhez
újabb adalékokat tesz hozzá (Аффиксоидные образования в терминосис-
темах мордовских языков, 88–92): a пе, пря, пель, пуло, нал, ланго,
пелькс elemekkel foglalkozik.

2. Cigankin a mordvin névtan legelismertebb, legtermékenyebb kutatója.
Munkássága elsősorban a mordvinföldi település- és víznevek elemzésére,
ezek etimológiai rétegeinek és szerkezeti sajátosságainak leírására irányul, de
sokat foglalkozott a mikrotoponimákkal is. Itt csak legfontosabb műveit em-
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lítem meg: néhány éve látott napvilágot terjedelmes szótára (Память, запе-
чатленная в слове. Словарь географических названий Республики Мор-
довия, 2005), tavaly jelent meg víznevekkel foglalkozó opusza (От Суры…
до Мокши. Названия рек и озер Республики Мордовия. Этимологические
разыскания, 2010), ezek előzménye a Память земли (1993) c. olvasmá-
nyos kötete; és persze hosszan sorolhatnák idevágó tanulmányait (ezeket ld.
Onomastica Uralica 1b [2001]: 257–267).

Ebben a kötetben Cigankin professzor kilenc névtani tárgyú írása kapott
helyet. A válogatás elve nem teljesen világos előttem, mert itt nemcsak a
legfrissebb írásai szerepelnek, hiszen van köztük 1969-es is, ill. meglátásom
szerint néhány fontos tanulmányát még fel lehetett volna venni a sorba, pl.
Топонимическая система мордовских языков. Лексикология современ-
ных мордовских языков (1983); Лексико-семантическая характеристи-
ка отдельных пластов топонимической системы МАССР (1986); Имя
человека в географических названиях на карте Мордовской АССР
(1989) – de a válogatás természete a szubjektivitás.

Az itt közreadott cikkek egy része a nevek szerkezetével és etimológiai
kérdéseivel foglalkozik (Топонимическая система мордовских языков,
106–117; Из наблюдений над структурными особенностями топонимов
на территории Мордовия, 125–140; Топонимы в словообразовательной
системe мордовских языков, 149–155. A szerző bemutatja a legfontosabb
közszói eredetű földrajzi alaptagokat (determinánsokat), amelyek a mordvin
településnevek leggyakoribb alkotóelemei. Ilyenek: лей ’folyó’,  веле ’falu’,
бие, биё, буе ’nemzetség szállásterülete’, кужо ’tisztás’, нерь ’fok, torko-
lat’, нал ’liget’, пуло ’liget, erdőcske’ stb. (107–111, 128–129, 152–155).
Ezek egy része etimológiailag nem biztos, hogy megállja a helyét (pl.
Саранск városának, ill. a Саранка, Сарка folyók nevének magyarázata egy
сар-/сoр- ’folyóág’ jelentésű tőből, vö. 111. oldal), de Cigankinnak elévül-
hetlen érdemei vannak a mordvin helynévrendszer leírásában.

Ugyancsak ő írta le először nagy adatbázis felhasználásával a helynevek
szemantikai kategóriát, a növénynevektől az ember alkotta tereptárgyakig.

Felvázolta a helynevek szerkezeti kategóriáit is. A főbb csoportok: egy-
szerű, képzőt nem tartalmazó nevektől (pl. Лашма ’mélyedés’, Лепе ’éger-
fa’) egészen az -ово/-ево, -ино, -ка orosz (eredetű) képzőket tartalmazó ne-
vekig. Cigankinnal egy kérdésben vitába szállok: a веле ’falu’ összetételi
utótag (nála: topoformáns) első mássalhangzója bizonyos hangtani helyze-
tekben kiesik (Колазь веле > Колазеле, Ботуж веле > Ботужеле, vö. 152.
o.). Ő az így létrejött -еле/-эле/-aле/-ле elemet helynévképzőnek tartja, míg
szerintem ezt továbbra is összetételi utótagnak kell tekinteni; nem beszélve
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arról, hogy a cirill helyesírás sajátos megoldását (-еле/-эле) nem a képzők
síkján kell tárgyalni.

Cigankin számos munkájában foglalkozik a mordvin helynevek etimoló-
giai rétegeivel. Az itt közreadott munkáiban is érinti ezt a kérdést, bemutatja
a mordvin, török és orosz eredetű rétegeket, ezek szerkezeti és szemantikai
sajátosságait, képzőrendszerüket (127–139).

A kötet cikkei település- és művelődéstörténeti információkat is tartal-
maznak (elsősorban a Память, запечатленная в географических назва-
ниях című írás, 117–125). Cigankin a korai idők történelmi eseményeinek név-
tani lenyomatait magyarázza: hogyan s mikor keletkeztek a török eredetű nevek,
a XVI–XVII. század történelmi fordulatai hogyan tükröződnek a nevekben,
hogyan maradt fenn a régi (pogány) személynévi réteg a helynevekben stb.

A tanulmányok sorában mikrotoponimikai kérdésekkel foglalkozók is he-
lyet kaptak (Мордовская микротопонимия. Семантико-лексический и сло-
вообразовательный анализ, 140–145; Топонимия Торбеевского района,
162–166), melyekben a fentebb említett szempontok szerint elemzi a neve-
ket. Egy írás a diaszpórában, a Volgán túl élő mordvinok helynévtani jellem-
zőit vizsgálja (Ойконимия мордовского Заволжья, 156–162).

Ezek az írások Cigankin professzor névtani munkásságába csak egy kicsi
bepillantást engednek, de talán ezek révén is jól látható az a tudományos el-
kötelezettség, amellyel hosszú évtizedek alatt sikeresen leírta a mordvin
helynevek szerkezetét, bemutatta szemantikai csoportjaikat, felvázolta a tér-
ség neveinek etimológiai rétegeit. Hasonló szemlélettel dolgozik tanítványa,
Nyina Kazajeva, aki Cigankin munkásságának méltó folytatója.

3. A kötet harmadik fejezete Cigankin tudományos közéleti tevékenységé-
ből szemezget, eléggé esetlegesen. Doronyin egyik regényének két stiliszti-
kai elemzése mellett az erzának és a moksának az iskolai oktatásban betöltött
szerepéről szóló írások állnak. Itt kapott helyet Paasonen mordvin szótárának
recenziója, Ariste és Majtyinszkaja méltatása és Feoktyisztov búcsúztatása,
valamint Kelmakov, Jermuskin és mások kandidátusi disszertációjának bírá-
lata is. Cigankin iskolateremtő munkásságát jól fémjelzi, hogy összességében
20 kandidátusi disszertáció témavezetője volt, az ő „köpönyegéből” bújt ki
többek között Scsankina, Grebnyeva, Ariszkin, Kazajeva és Rjabov.

A fentebb bemutatott kötet Cigankin professzor rendkívül termékeny és
szerteágazó munkásságának két szegmenséből ad közre válogatást: a nyelv-
történeti-finnugrisztikai és névtani tárgyú írásaiból. Ha a 2000-ben megjelent
első kötet mellé helyezzük, s együtt olvassuk őket, megérthetjük, miért tarthatjuk
ezt a fáradhatatlan, örökifjú tudóst Mordvinföld első számú nyelvészének.

MATICSÁK SÁNDOR


