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A mordvin hangtani kutatások történetéb l



A tudományos szempontból ma is számon tartható els

mordvin hangtani leírások az 1860-as



évekb l származnak: A. Ahqvist moksa-, F. J. Wiedemann pedig erza-mordvin nyelvtanának
els



fejezetében ismerteti a vizsgált nyelvjárás hangállományát, és mindketten rámutatnak a



hangok kapcsolódásának bizonyos szabályszer ségeire (Ahlqvist 1861: 112; Wiedemann 1965:
1016).
A magyarországi mordvinisztika történetében a XIX. század közepe és a XX. század közepe
közti id

szakot



illet en hangtani szempontból Reguly Antal, Hunfalvy

Pál, Budenz József,



Kúnos Ignácz, Szilasi Móricz, Klemm Antal, Juhász Jen , valamint Melich János és Mészöly
Gedeon

nevét

kell

megemlítenünk

(vö.

Zaicz

1974).

A

mordvin



nyelvr l

nálunk



el ször

Hunfalvy tájékoztatott (Hunfalvy 1857). Reguly Antalnak 18431846 között Mordvinföldön
papírra vetett mordvin jegyzeteit  egyebek mellett moksa hangtani feljegyzéseit  Budenz
József

közölte

(Budenz

1866).

Budenz

nevéhez

 

f z dik

a

két

mordvin

nyelvjáráscsoport

grammatikai rendszerének  ezen belül hangtani sajátosságainak  az egybevetése, a párhuza-

ségek kimutatása is (Budenz 1876: 222). Meglep, hogy e ténynek a
jelentségét még fél évszázaddal késbb sem ismerték fel; a neves nyelvész és néprajztudós M.
Je. Jevszevjev megállapítása szerint például a magyar szerz mve a korábbi kutatók munkája
mosságok és a különböz

alapján készült, és semmi újat nem tartalmaz (Jevszevjev 1929/1931²/1963³).
Finnországban

1893-ban

jelent

meg

 fontosságú mve,

kutatások egyik alapvet

els



ízben

a

mordvin

leíró

és

történeti

hangtani

H. Paasonen doktori értekezése, melyet a finn tudós

 harmadik mordvinföldi expedíciójának tapasztalatait hasznosítva  hibajegyzékkel látott el



(vö. Paasonen 1903²: VIIXIV), és azt 1903-ban ismételten közzétette (ennélfogva a m

szo-

 mordvinisztikai

kásos idézési módja: Paasonen 1893/1903²). Paasonen egyedülállóan széleskör





munkásságában a hangtani vizsgálódások meghatározó jelent ség ek (vö. Paasonen 1896, 1897,
1903/1918², 1909/ 1953², 1917; vö. még: PaasonenHeikkiläKahla 19901996).
Az

smordvin,

egyaránt

1896-ban


 A.

illet leg a finnugor magánhangzórendszerrel kapcso latos kutatások kezdeti

szakaszából kiemelend

Genetz, E. N. Setälä és K. B. Wiklund nyelvészprofesszoroknak

publikált

egy-egy



m ve

(vö.

Stipa

1973a:

3334).

Közülük



els sorban

Genetz dolgozata tartalmaz máig érvényes megállapításokat, többek között azzal, hogy felhívja
a figyelmet a második szótagi vokálisok szerepére az els

 szótagiak hangszínének alakulásában

(Genetz 1896). Setälä elhibázott finnugor fokváltakozási elmélete Paasonen fentebb említett

vített és javított változatára is hatással volt: ennek tulajdonítható, hogy
je téves következtetéseket vont le az smordvin magánhangzó-állományra. Ezzel szemben
a szlavista A. A. Sahmatov a terjedelmes mordvin népköltészeti gyjteményéhez kapcsolt
mordvin nyelvtani vázlatában (Sahmatov 1910) régi magánhangzó-váltakozások helyett elsként
tett fel redukált vokálisokat az smordvinra. A honfitársak közül legelször P. Ravila cáfolta
Setälä elméletét: még szerzje életében, de csak 33 évvel a finnlapp fokváltakozásnak az
alapnyelvre történt kiterjesztését követen (Ravila 1929). Ravila késbbi tanulmányaiban egy
mordvin hangtanának b

szerz

sor más mordvin hangtörténeti kérdéssel is foglalkozott (vö. Ravila 1932, 1936, 1944, 1973).

629

A XX. században Paasonen nyelvmesterének, a mordvin anyanyelv
tollából

látott



el ször

napvilágot

a

grammatikai

rendszer

 M. Je. Jevszevjevnek a

bemutatása

során

(erza-)mordvin



hangtani összegezés (Jevszevjev 1929), mely ma mindenekel tt a harmadik kiadásban hozzá-

 (Jevszevjev 1963³: 1736; M. N. Koljagyonkov hangtani vonatkozású megjegyzései: uo.
 
ismerje (vö. i. m. 9). Említést érdemel, hogy az 1930-as években neves mordvin nyelvészek: I.
férhet

416422). A fonetikai fejezetet véleményezte az orosz D. V. Bubrih, a mordvin hangtan kit n

G. Cserapkin és A. P. Rjabov munkájaként már anyanyelvi nyelvtanok is megjelentek (Cserapkin 1933, Rjabov 1935).
Sahmatov és Bubrih mellett a szintén orosz Ny. Sz. Trubeckojt, a fonológia megalapítóját is
foglalkoztatta a mordvin nyelv. A mordvin fonológiai rendszert az orosszal vetette egybe egy



nagyhatású cikkében, mely élénk érdekl dést keltett ugyan, de a szerz



következtetései aztán



id vel elhibázottaknak bizonyultak (Trubeckoj 1932: 23124; kritikája: Stipa 1973a: 3537). A



kontinens másik kiemelked

elméleti nyelvésze, a német E. Lewy többek között a mordvin



hangsúly kérdéseir l jelentetett meg dolgozatokat (vö. Lewy 1937, 1961).



Az 1940-es években közzétett két alapvet

vokalizmuselméletben: W. Steinitz, különösen



pedig E. Itkonen teóriájában (vö. Steinitz 1944, Itkonen 1946) jelent s szerepet kap a mordvin
nyelv is. Az

smordvin

létrejöttével

kapcsolatos

magánhangzórendszer  és ezen belül a mordvin redukált vokálisok 
ismereteink

els

sorban

Itkonen

kutatásainak



köszönhet ek

(vö.

pl.



Itkonen 1969a, 1969b, 1971). A Finnországban m ködött német G. J. Stipa a (moksa-)mordvin

 '

orosz fonetikai kölcsönhatást, a mordvinnak az orosz a-zásra (

) gyakorolt hatását és a déli

orosz nyelvjárások mordvin szubsztrátumának kérdését választotta mordvinisztikai vizsgálatai
tárgyául (Stipa 19521953, 1973a, 1973b, 1975). Igen érdekesek és értékesek A. Sovijärvi
eszközfonetikai vizsgálatai a moksa-mordvin redukált magánhangzó-fonémával kapcsolatban
(Sovijärvi 1962).
Bubrih

mordvin

hangtani

tematikájú

dolgozatai

közül

ki

kell

emelni

a

mordvin



fonémarendszert tárgyaló, el ször 1941-ben publikált cikkét, melyet posztumusz erza-mordvin

 M. N. Koljagyonkov és N. F. Ciganov

történeti nyelvtanának függelékeként a kötetet szerkeszt

újra megjelentetett (Bubrih 1953: 164189). Az említett történeti grammatika (hangtani része:

 Marr-korszak idején íródott, ezért

Bubrih i. m. 738) az összehasonlító-történeti módszert elitél



más finnugor nyelvre és nyelvjárásra egyetlen összevet

utalást sem tartalmaz (még a moksa-

je az 1962-es kiadású, M. N. Koljagyonkov és R. A. Zavodova
els
kollektív
munkában
készült
mordvin
leíró
nyelvtan
[*
 
   ) ] fonetikai fejezetének (Bubrih 1962: 535).

mordvinra sem!). Bubrih a szerz
szerkesztette,

   " (

Az 1960-as években két magyarországi mordvin hangtani vázlat is napvilágot látott: az
egyik  Juhász Jen
másik



Erd

állományát

di





szójegyzékének bevezet jében  négy moksa-mordvin nyelvjárásnak, a

József

tekinti

át

kreszto mátiájában

(vö.

JuhászErdélyi



az

1961:

erza-mordvin
1020;



irodalmi

Erd di

1968:

nyelvnek
199208).

a

hang-



Ett l

az



évtizedt l kezdve jelennek meg Rédei Károly rendkívül értékes mordvin fonológiai és morfono lógiai témájú dolgozatai (Rédei 1968, 1974, 1982, 1984). Mindezek közül is kiemelend
szerz

nek



az erza-mordvin hangrendszert tüzetesen elemz



a

értekezése (Rédei 1984), mely több



fontos munkának módszertani mintául szolgált a kés bbi mordvinisztikai szakirodalomban. A



tankönyvíró Hajdú Péter a mordvin hangtanra is kitért (Hajdú 1981). Igen jelent s egykori
tanárom, a jubiláns Bereczki Gábor kísérlete  különböz



külföldi példák után  a mordvin

nyelvtörténet hangtani vonatkozásában (Bereczki 1988: 316322).
Szaranszkban,
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a

mordvin



f városban

19611968

között

adták

ki

az

egyes

mordvin

nyelvjárásokat részletesen bemutató, eredetileg három kötetesre tervezett


beható



cím

sorozatnak öt kötetét. Ezekben összesen 15 szerz

hangtani

elemzéseket

feldolgozása a legutóbbi id

találunk,

szakban

melyeknek



analitikus,

)$

   "

tollából  többek között 
tanulmányonként

történ



készült számos dolgozatnak fontos alapanyagául és sok



tanulsággal szolgált. Sajnálatos viszont, hogy az akkortájt és azóta (mindenekel tt az említett
szaranszki sorozatban) közzétett nyelvjárási dolgozatoknak a felépítése  csekély kivétellel 
nagymértékben hasonlít az orosz irodalmi és népnyelvi leírások szerkezetére, a ruszisztikai
nyelvi elemzések szempontjaira, terminológiájára. Ezzel szemben Sz. Z. Gyevajev 1966-ban, e
sorozat 4. kötetében, az egyik moksa-mordvin nyelvjárás mássalhangzó-kapcsolatainak tüzetes

 , hogy a szerz-

vizsgálatával megvetette a mordvin fonotaxis alapjait (Gyevajev 1966). Felt n

nek a moksa dialektusok fonémaállományáról ekkortájt készített dolgozata magyarul jelent meg
a hazai finnugrisztikai folyóiratban (vö. Gyevajev 1967).
A

mordvin

legkiemelked

nyelvtudomány

bb

kutatója

a

legutóbbi

közel

moksa-mordvin

A.

fél
P.

évszázadának

Feoktyisztov

véleményem

volt

(a

szerint

Reguly

a

Társaság



értesít jében, a Finnugor Világban búcsúztattam, a IX. évf. [2004] 4. számban, a 1821. lapon),
akinek sokoldalú munkássága kiterjedt a mordvin nyelv történetére és rendszerére. Hangtani



témájú dolgozatai közül megemlítend k a mordvin nyelvet bemutató összefoglaló tanulmányai-

 részei (Feoktyisztov 1966: 178180, 200203, u. 1975: 278287), a

nak megfelel

nyomtatott

és kéziratos mordvin nyelvemlékekkel  szótárak, szójegyzékek, nyelvtanok stb.  kapcsolatos



hangtani elemzések (Feoktyisztov 1968, u . 1976), valamint a moksa-mordvin nyelv járások
mássalhangzórendszerét tárgyaló munkája (Feoktyisztov 1984).

 

Kit n

hangtani

elemzések

 

f z dnek

az

1965

táján

jelentkezett

erza-mordvin

Jermuskin nevéhez. Ezek közül is a két legfontosabb: az erza-mordvin nyelvjárásokat els



hangtani alapon elkülönít

G.

I.

sorban

és az erza-mordvin hangrendszert areális jegyek alapján, a történeti

 monográfiája (Jermuskin 1984: 6106), valamint a finn tanulmánya (Jerszakirodalomban meglep módon elmaradt az elismer kritikája.

szempontot is figyelembe véve elemz

volgai alapnyelv kikövetkeztetett magán- és mássalhangzórendszerét elemz
muskin 1989), melyeknek a

A mordvin irodalmi nyelvek fonetikai áttekintését adja a fentebb említett moksa Sz. Z.
Gyevajev, valamint az erza D. V. Cigankin egyetemi tankönyve (vö. Gyevajev 1970, Cigankin



1970). Cigankin  a mordvin nyelv kiváló ismer je, számos monográfia szerz
 kés

bb

je és szerkesztje

az erza-mordvin nyelvjárások hangtani rendszerét is összefoglalta egy sok részlet -

kérdést megvizsgáló, alapos egyetemi jegyzet formájában (Cigankin 1979), Gyevajev pedig az

jteményes szaranszki
fejezetének a szerzje (Gyevajev

éppen D. V. Cigankin által szerkesztett és 1980-ban közzétett, második gy

*

leíró nyelvtan (

     " )

fonetikai

1980).
Ebb

l

az



id szakból említést

érdemel a

zürjén származású

V. I. Litkin nek a

mordvin

 tanulmánya (Litkin 1975). Az oroszzürjén B. A.

magánhangzórendszert az óorosszal egybevet

Szerebrennyikov mordvin történeti alaktani monográfiája (Szerebrennyikov 1967) hangtani és
morfonológiai vonatkozásai miatt is értékes. Különösen fontos morfonológiai megállapításokat



tartalmaz az erza-mordvin D. T. Nagykin doktori disszertációja a mordvin igetövekr l (Nagykin
1981).
Az

1980-as

affrikátákat
mordvin

és

évek

elején

jelentkezik

szibilánsokat tárgyaló

kutató

számos



fonémarendszert ismertet

hangtani

az

ígéretes

kandidátusi
tematikájú

tehetség



értekezésével

dolgozata

O.

Je.

Poljakov

a

(Poljakov 1981). A

közül

kiemelkedik

a

mordvin
moksamordvin

tanulmánya (Poljakov 1993) az eredetileg négykötetesre tervezett
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harmadik mordvin leíró nyelvtan els ként  tudtommal egyedüliként , 1993-ban megjelent,



modern szemlélet
mely

az

melyben

- 

hangtani kötetében

eszközfonetikai

vizsgálatok

továbbá

Feoktyisztov

A.

P.



(

eredményeit

is

    
tartalmazza

összeállításában

értékes

(vö.

i  ),

. [I.]

Bondarko

mordvin

1993),

és

tudománytörténeti

áttekintés és hangtani bibliográfia is található (Feoktyisztov 1993: 4850, illetve 192193). Paasonen nagy mordvin szótárának bevezetéseként Feoktyisztov újra csoportosította a moksa és az
erza

nyelvjárásokat

(PaasonenHeikkiläKahla

19901996:

XXXILVII

[németül],

LX

LXXXVI [oroszul]).
Finnországban a legutóbbi évtizedekben Turku vált az ottani mordvinisztika központjává:
A. Alhoniemi, majd S. Saarinen vezetésével folytak és folynak a legkülönfélébb nagyszabású 





els sorban alak- és mondattani tárgykör
mordvin

hangrendszernek és

rendszerint

ugyancsak

e

inkább

hangok
alak-

és

 munkálatok (vö. Alhoniemi 1999: 6263). A mai



történetének
mondattani

összegez

kérdéseket

áttekintését is
dolgozatai

tartalmazza

témájául



a

választó





helsinki R. Bartens szintézise a mordvin nyelv (nála: nyelvek) felépítésér l és fejl désér l,



melyet E. Itkonen egykori el adásainak felhasználásával készített (Bartens 1999). A mordvin,



közelebbr l

az

erza-mordvin

szóhangsúlyt

vizsgálta

meg

legutóbb

Helsinkiben

D.

Estill

rendkívül ígéretes monográfiája (Estill 2004).
A közelmúlt észt nyelvészei közül kiemelkedik A. Raun, aki sok egyéb mordvinisztikai
publikációja

között

hangtannal is

a

mordvin

foglalkozik

mint

(Raun

uráli

1988).

A

nyelv
nem

részletes

emigrált

bemutatásakor

tudósok

inkább

természetesen
a

a

morfoszintaxist



m velik. Egyedül V. Hallapnak jelentek meg fonológiai témájú cikkei (például: Hallap 1968).
A

mai

hazai

kutatók

közül



hangtannak egyaránt kiemelked
mordvin

mássalhangzórendszer

19861987)

és



alapvet

Keresztes

 

mindenekel tt megemlíteni. Kit n

a

mordvin

hangtörténetnek

és

a

leíró

Szerteágazó mordvinisztikai munkásságából a

kialakulásával

fontosságú



László



képvisel je.

foglalkozó

fonológiai

értékes

összegezését

monográfiáját

(Keresztes

1990:

(Keresztes

2338)

kell

mordvin kresztomátiája annak megjelenéséig a legrészle-

tesebb mordvin nyelvészeti  ezen belül hangtani  bibliográfiát is magában foglalja (Keresztes
1990:

157182).

pontatlanabb
tárgyának
érdemel.

Legutóbbi

megjelöléssel:

(Keresztes
Zaicz

témaköréb

l

1999),

Gábornak

nagy

monográfiája

a

tárgyas) igeragozás
mely

fonológiai

számos

determinatív

rendszerét és

és

publikációja

mordvin

meg

a

de

kialakulását, történetét tekinti

morfonológiai

jelent

(hagyományos,

vonatkozásban

mordvin

is

figyelmet

mássalhangzó-kiesés



(ezek jegyzékét l. például FUD 4: 199; vö. még: Zaicz 1987, u . 1999), továbbá

egyéb mordvin fonológiai és morfonológiai témájú közleményei is napvilágot láttak. A The



Uralic languages cím

társszerz

s

kézikönyv általa írt mordvin fejezetében leíró és történeti

szempontból is összegzi a mordvin hangtan és morfonológia alapkérdéseit (Zaicz 1998: 185
191). Mészáros Editnek 1984 óta jelennek meg tanulmányai a mordvin  kizárólag az erza-



sorban a ttípuigeképzkrl írott

mordvin  fonológia, illet leg morfonológia tárgykörében. Dolgozatai közül els
sokkal foglalkozók kapcsolhatók ide (vö. Mészáros 1984). Az erza-mordvin



monográfiájában (Mészáros 1999) az els sorban alaktani  szóképzéstani  témakör leíró és



történeti feldolgozása során a szerz

hasznos morfonológiai észrevételeket is tesz. A mordvin

településnevek vizsgálatakor Maticsák Sándornak bizonyos hangtani észrevételeit is érdemes
figyelembe venni (Maticsák 1995).



A mordvinföldi szakemberek nemzedékr l nemzedékre gazdag forrásanyagot biztosítanak,
és anyanyelvi kompetenciájuk révén is fontos adalékokat szolgáltatnak a mordvin fonológiai és
fonetikai  ezen belül legújabban többek közt eszközfonetikai  kutatásokhoz (a XX. század
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fontosabb szakirodalmának rövid összegzése: Feoktyisztov 1993 [a lapszámokat l. fentebb]). A







külföldön m köd , a mordvint nem anyanyelvükként ismer

kutatók körében a XIX. század

derekától a XX. század legvégéig a finn és a magyar nyelvészek mordvinisztikai  ezen belül



értelemszer en hangtani és morfonológiai  tevékenységét kell kiemelnünk (vö. Keresztes 1991,
Alhoniemi 1999; vö. még: Zaicz 2000).
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