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In honorem

Két mordvin nyelvész születésnapján:
D. V. Cigankin 90 éves
M. V. Moszin 75 éves

Dmitrij Vasziljevics Cigankin 1925. október 22-én született Moksalej-
ben. A szaranszki Mordvin Tanárképző Főiskolát 1954-ban végezte el. 1957-
ban befejezte aspirantúráját a moszkvai Nyelvtudományi Intézetben. 1972-től
a mordvin nyelvi (később: az ún. erza nyelvi és finnugor nyelvtudományi)
tanszék vezetője. 1978-ban nyerte el a tudományok doktora fokozatot. 1979-
től egyetemi tanár, 1980-ban az egyetem dékánja. Jó ideje már nyugdíjas, de
rendszeresen bejár egykori tanszékére. Munkabírása párját ritkítja. Kiemel-
kedő fél évszázados oktatói tevékenysége. Tudományos munkássága a mo-
dern mordvin nyelvtudomány élére helyezi. Publikációinak száma talán az
ötszázat is meghaladja. Elsősorban oroszul, valamint – kis mértékben – anya-
nyelvjárásán publikál. Csupán az elmúlt évtizedben 70 írás, köztük 10 társ-
szerzős mű fűződik a nevéhez. Az erza nyelvjárásoknak fonetikai és morfo-
lógiai alapú felosztását ő végezte el. Érdeklődési köre rendkívül kiterjedt:
általános finnugrisztikai kérdések, anyanyelvének valamennyi területe, kü-
lönösképpen a nyelvtörténet, a leíró és a történeti alaktan és a névtan (a mű-
vek közül csak a nem Szaranszban megjelentek helyét közlöm). Nagyhatású,
rendkívüli egyetemi oktató. Egyik egykori kiváló hallgatójától, Nyina Ka-
zajevától kaptam meg professzorának (és Moszin kollégának) utolsó évtized-
nyi publikációs jegyzékét.

 Néhányat megemlítek alapművei közül, melyek az egész mordvin nyelv-
tudományt behálózzák. A mordvin hangtant, nyelvjárástant és annak részte-
rületeit körüljárja a Шугуровский диалект эрзя-мордовского языка (In:
Очерки мордовских диалектов. Том 1, 1961), Фонетика мордовских
(мокшанского и эрзянского) литературных языков (társszerzős, 1970),
Фонетика эрзянских диалектов (1979). A főnév morfológiájával foglalko-
zik a Морфология имени существительного в диалектах эрзя-мор-
довского языка (словоизменение и словообразование) (1978), a főnév ha-
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tározott és határozatlan, ill. birtokos személyragozását vizsgálja meg – a főcí-
me szerint – Грамматические категории имени существтельного в диа-
лектах эрзя-мордовского языка (1977), a szóképzéstan területére vezet a
Словообразование в мордовских языках (1981), a szókészlettant és az eti-
mológiát műveli (jubilánstársával együtt) az Этимологиянь валкс (1998,
2015²), névtani vizsgálódás eredménye a Память земли (1993) és a Пам-
ять, запечатленная в слове. Словарь географических названий Респуб-
лики Мордовия (2005), névtani etimológiai problematikájú az От Суры …
до Мокши. Названия рек и озер Республики Мордовия. Этимологические
разыскания (2010) című írása (névtani munkásságát méltatja 80. szü-
letésnapján Maticsák Sándor, vö. FUD 12: 177–181). Iskolai könyvei közül
85 éves korában látott napvilágot a 230 oldalas Эрзянь кель. 5-це класснэнь
(2010).

 Különösen második alkotói szakaszában mordvin alaktani kutatásokkal
foglalkozik, nem véletlenül őt tartják a morfológia mint önálló diszciplína
megteremtőjének. Az 1970-es, 1980-as és az 1990-es években jó két tucat
műve alaktani indíttatású. Ebben az időszakban (1977-ben) jelent meg Мор-
фология имени существительного в диалектах эрзянского языка (слово-
изменение и словообразование) című doktori értekezése és – többek között
– a következő tankönyvei: Грамматические категории имени существи-
тельного в диалектах эрзянского языка (1977), (ред.) Грамматика мор-
довских языков (1980), Словообразивание в мордовских языках (1981),
(отв. ред.) Эрзянь кель. Мофрология (2000). Az utolsó évtizedből való tan-
könyve: Морфемика и словообразование мордовских языков (2006).

 Számos kézikönyv szerkesztője, melyek közül a legfontosabbak: Грам-
матика мордовских языков (1980) és a Лексикология современных мор-
довских языков (1983).

 Jelentős még az idős tudós Мордовские языки глазами линвист-финно-
угроведа című, műveiből válogatást adó könyvsorozata (2010. 350 l.; 2011.
244 l.; 2014. 270 l.). Ezek az elsősorban születésnapjára megjelent kötetek is
azt bizonyítják, „miért tarthatjuk ezt a fáradhatatlan, örökifjú tudóst Mord-
vinföld első számú nyelvészének” (Maticsák: FUD 19 [2012]: 242).

15 évvel fiatalabb a másik ünnepelt. Mihail Vasziljevics Moszin 1940.
november 2-án Zsabinóban született. A szaranszki egyetemen 1966-ban vég-
zett. Tartuban volt három évig aspiráns. Tartui évei hozták meg számára a
szófejtés iránti kedvet, tanulmányai eleinte a mordvin–észt etimológiai vizs-
gálódások körébe tartoztak. Kandidátusi értekezéseinek tézisei a Мордовско–
эстонские лексические отношения címet viselik (Tartu, 1971). 1969-től
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kezdve a Mordvin Állami Egyetemen tanít. 1987-ben Эволюция структуры
финно-угорской основы слова в мордовских языках című értekezéssel el-
nyerte a tudományok doktora fokozatot. 1989-ben professzor, majd 2001-ben
az erza-mordvin és a finnugor nyelvészeti tanszék vezetője lett. A bölcsészet-
tudományi karnak több ízben volt dékánja. Többször tanított külföldi egyete-
meken: oroszt 1976/1977-ben az ausztriai Klagenfurtban, 1980/1982-ben
mordvint Finnországban (Helsinki, Turku, Tampere), majd – ugyancsak
anyanyelvjárását – Magyarországon (a budapesti, a debreceni és a szegedi
egyetemen). Szakmai érdeklődése elsősorban a mordvin lexikológiára, termi-
nológiára és az alaktanra irányul, mint szenior kollégájáé is (a legutóbbi évti-
zedben – az ideieket is beleértve – Moszinnak is kb. 70 publikációja jelent
meg, eddigi életműve mintegy 350 bibliográfiai tételt tartalmaz), de életének
egy szakaszában a közeli rokon nyelvek közül a cseremisz kérdéseivel is
foglalkozott. Különös késztetést érez egyrészt az iskolai és az egyetemi tan-
könyvek írása (összesen több mint 30 ilyen művet jelentetett meg), másrészt
pedig a legkülönfélébb kétnyelvű művek szerkesztése iránt is. Összegezve:
rendkívül jelentős mind oktatói, mind pedig tudományos munkássága is.

 Egyedülállóan gazdag tankönyvírói múlttal rendelkezik. Finnugor tanse-
gédletei általában a mordvin történeti (finn-volgai, finnugor) morfonológia és
a lexika problematikáját érintik. Néhány jegyzetének címe: Финно-угорская
лексика в мордовских и прибалтийско-финских языках (1985), Фонети-
ческая структура финно-угорской основы слова в мордовских языках
(1989), Словообразовательная структура финно-угорского слова в мор-
довских языках (1989). Társszerzős egyetemi kiadványa a névszói összeté-
telekkel foglalkozó erza-mordvin–német egybevető szintézise, a Струк-
турно-генетическая и синтаксико-семантическая классификация имен-
ных композитов в эрзянском и немецком языках (társszerzős, 2010). – Is-
kolás könyvei közül kiemelem a következőt: Эрзянь кель. 7-це класс (társ-
szerzős, 1991, 2001²).

 Az 1990-es és 2000-es évtizedben számos társszerzős kétnyelvű munkája
jelent meg. Az erza-mordvin–orosz nagyszótárnak a társszerkesztője (Erźań–
ruzoń valks. Эрзянско–русский словарь. Moszkva, 1993), az ugyancsak
társszerzős (hét erza munkatárs állította össze) orosz–erza-mordvin nagyszó-
tárnak a felelős szerkesztője (Русско–эрзянский словарь. Ruzoń–erźań valks.
2012). A finn kollégákkal közösen látott napvilágot az erza-mordvin–finn és
a finn–erza-mordvin szótár (Ersäläis-suomalainen sanakirja. Turku, 1995;
Szaranszk, 1996; Suomalais–ersäläinen sanakirja. Turku, 1999; Szaranszk,
2000). A Heikki Paasonen nyomdokain járó tudós másodmagával még egy
erza-mordvin–német szótárt is megszerkesztett (Erźań–ńemećeń valks. Ersä–
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deutsches Wörterbuch. 2002). Számos kiadást ért meg kétnyelvű társalgási
zsebkönyve is (utolsó, 4. kiadása: Русско–эрзянский разговорник. 2012). –
Itt említem meg Moszin – orosz és erza-mordvin című – terminológiai szótá-
rát, valamint társszerzős szóvégmutató szótárát: Словарь терминов по ис-
тории на эрзянском языке для общеобразовательных школ. 2011), illet-
ve Reverse dictionary of Mordvin. Обратный словарь мордовских языков
(2004).

 2012-ben látott napvilágot a mordvinisztika kézikönyve (Мордовские
языки. Энциклопедия. – Ism.: Zaicz Gábor: Finnugor Világ XIX/2 [2014]:
39–40). Ebben a betűrendes műben Moszinnak közel húsz címszava jelent
meg (a mordvin doyennek egyébként 24 szócikke) a mordvin nyelvvel kap-
csolatban, például: a nyelvjárásokról, a nyelvi normáról, a soksa nyelvjárás-
ról, az uráli nyelvekről, a finnugor nyelvtudományról, az erza-mordvin és a
finnugor nyelvtudományi tanszékről, a mordvin nyelv leíró vizsgálatáról, va-
lamint észt tanáráról, Paul Aristéről, és finn munkatársáról, Alho Alhoniemi-
ről.

 Cigankinnal közösen etimológiai szótárt szerkesztettek (Эрзянь келень
нурькине этимологической словарь. 1977), amelyet bővített, átdolgozott
kiadásban újra kiadtak (ez a fentebb már említett Этимологиянь валкс.
1998, 2015²), és ez a – nem kifogástalan – szófejtő szótár manapság a mord-
vinok készítette legjobb ilyen jellegű mű.

 Cigankin professzorral utoljára 2005-ben, Joskar-Olában találkozhattunk,
Moszin viszont a finnugor kongresszusokon azóta is köszönti a mordviniszti-
ka iránt érdeklődőt, a piliscsabai és az oului kongresszuson is a mordvin kül-
döttséget vezette.

 Két kitűnő nyelvész. Isten éltesse őket sokáig!

ZAICZ GÁBOR

Szerkesztői megjegyzés:

D. V. Cigankin és M. V. Moszin többször járt egyetemünkön, vendégpro-
fesszorként hasznos kurzusokat tartottak tanszékünkön. Tudásukat készség-
gel adták át munkatársainknak, hallgatóinknak. A Debreceni Egyetem Finn-
ugor Tanszéke nevében szeretettel köszöntjük őket születésnapjukon, s jó
egészséget, töretlen munkakedvet kívánunk mi is nekik!
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