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Mordvin nyelvrokonaink
múltja és jövője
Beszélgetés Mihail Moszin erza-mordvin nyelvészprofesszorral

A magyar nyelv rokonai körében a
mordvinok rokonsági fok szerint a vo-
gulok, osztjákok, zűrjének, votjákok és
cseremiszek után következnek. A ma-
gyar és a finn után a mordvin a harma-
dik legnagyobb lélekszámú uráli (finn-
ugor) nép; a legújabb, 1989-es szovjet
népszámlálás adatai szerint lélekszá-
muk 1 154 000-re tehető. Lakóhelyeik
igen nagy területen szétszórva, főként
Oroszország területén találhatók.
Oroszországban helyezkedik el a
Mordvin (korábban Autonóm) Köztár-
saság is, itt azonban a mordvinoknak
kevesebb mint 30%-a él (313 000 fő).
Ezenkívül száz-százezres nagyság-
rendben élnek Oroszország Kujbisevi
(korábban és ma ismét Szamarai) és
Penzai Területein, sok tízezren az
Orenburgi, az Uljanovszki és a Gorkiji
(Nyizsnyij-Novgorodi) Területeken, az
ázsiai Kazah Köztársaságban, Orosz-
ország szibériai területein, a Baskír,
valamint a Tatár Köztársaságban és
Közép-Ázsia területein (a Száján- és az
Altáj-hegység vidékén). Húsz-húszez-
res lélekszámban élnek Oroszország
Szaratovi és Moszkvai Területén, Uk-
rajnában, valamint a Csuvas Köztár-
saságban. Több ezer mordvin él még
például az Üzbég Köztársaságban, a
távol-keleti Habarovszki Területen, sőt
a Tadzsik, a Kirgiz és a Türkmén
Köztársaságban is. A mordvin népnév
lényegében két népcsoportot rejt ma-
gában: az erzát és a moksát. Az erza- és
a moksa-mordvinok nyelvileg, etnikai-
lag és embertanilag egyaránt külön-
böznek egymástól. Az erzák nagyjából
a nyelvterület keleti, a moksák a nyu-
gati részét lakják.

Mihail Moszin professzor a mord-
vin föld fővárosában, Szaranszkban él,
a Mordvin Állami Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának dékánja és az
Erza-mordvin Nyelvi Tanszék vezető-

je. Magyarországi tartózkodása során a
mordvin nép múltjáról és fennmaradá-
sának jövőbeli lehetőségeiről kérdez-
tem.

- Mik lehettek a mordvinok oly
nagyfokú szétszóródásának okai?

- Mint ismeretes, a mordvinok (az
erzák és moksák) a finnugorok közé
tartoznak. Valamikor régen, más finn-
ugor népekhez hasonlóan, ők is ebből
az egységes népből váltak ki. A kuta-
tók szerint néhány évszázadon keresz-
tül a mordvinok egy nyelvet beszéltek,
és egyetlen nép voltak. A történelem
megtette a hatását. Különféle okok mi-
att ez a nép kettéosztott, nemcsak terü-
letileg, hanem nyelvileg is. Több év-
századon keresztül a mordvinok külön-
böző más népekkel találkoztak, érint-
keztek. Először is a történelem tanúbi-
zonysága szerint a mordvinok közelé-
ben bolgárok éltek korábban. Velük a
mordvinok kereskedelmi tevékenysé-
get folytattak. Egyes források megem-
lítik, hogy a mordvinoknak saját orszá-
guk volt, melyet Purgaszi Fejedelem-
ségnek hívtak. Ebben az időben saját,
erős államalakulattal rendelkeztek. Az
ősi évkönyvek a mordvinok erejéről és
bátorságáról is beszámolnak. Az oro-
szok számára is nehéz szomszédoknak
bizonyultak. Ez az időszak valószínű-
leg a 10-12. századig tartott. Termé-
szetesen a mordvinok élete igen nehéz
volt a tatár és mongol birodalom korá-
ban. Ahogy más népek is, a mordvinok
is rendkívül nagy elnyomásban, rab-
ságban éltek ekkor. Háromszáz éven
keresztül uralkodtak rajtuk a tatárok és
a nogajok. Az elnyomatás évei és a
nehéz élet nagyon meggyengítették a
mordvinok szabadságszeretetét. A ta-
tár és a mongol birodalom bukása után
a mordvinok az orosz fejedelmeket
kezdték támogatni. Idők múltával szü-
lőföldjükről, jó termőterületeikről

kezdték fokozatosan kiszorítani, néhol
egyenesen elűzni őket rossz földekre.
Ok nélkül az emberek nem hagyják el
saját ősi lakóhelyüket. Ezért ma a
mordvinokat a térkép teljes szélességé-
ben kell keresnünk: itt is található belő-
lük egy kevés, meg ott is. Hosszú időn
keresztül, 1917-től még a mai napig is
értekeztek arról egyes történészek,
hogy ötszáz évvel ezelőtt az oroszok és
a mordvinok szívesen és szinte lelke-
sen egyesültek. De hát vaknak kell
lenni ahhoz, hogy ne lássuk, mit mond
a történelem. Az ősi évkönyvek is szól-
nak ezekről a népekről, s arról, hogyan
harcoltak a jó termőföldekért. A tatár
és a mongol birodalom uralma után a
mordvinok fellélegezhettek, de nem
beszélhetünk arról, hogy saját országot
tudtak volna alakítani, sem pedig arról,
hogy lelkesen egyesültek volna az oro-
szokkal. Mivel a mordvinok nem egye-
sültek egy országgá, földjeikre áramla-
ni kezdtek az oroszok. Ezért sok mord-
vinnak kellett új lakóhelyet keresnie. A
16-18. században, a keresztény téríté-
sek idején is folytatódott szétszóródá-
suk. Ha megnézzük a mai Mordóvia
térképét, nagyon jól látszik, hogyan
keveredtek a mordvin falvak az orosz
falvakkal. Látszik, hol voltak a jó ter-
mőföldek. Ezeken a jó földeken ma
oroszok laknak. A rosszabb földek pe-
dig megmaradtak a mordvinoknak,
vagy pedig a mordvinok elvándoroltak
azokra a területekre, amelyek még
megműveletlenek voltak, és újrakezd-
ték a letelepülési tevékenységüket
Például Nyizsnij-Novgorod földjein
csak nagyon kevés erza maradt, pedig
tudjuk, hogy ez a mordvinok egyik ősi
lakóhelye volt

- A mordvinokat még az erőszakos
keresztény térítések is sújtották.

- Igen. Természetesen meg kell em-
líteni, hogy a kereszténység felvétele a
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civilizáció egyik kritériuma sok nép,
így a mordvinok számára is. Ezzel
együtt ebben az időben a keresztény
térítés ürügyül szolgált az első oroszo-
sításoknak, a mordvinok eloroszosítá-
sának. Ennek ellenére meg kell monda-
ni, hogy 1917-ig a mordvin falvak a
saját szokásaik szerint éltek, ahogy sok
orosz falu is. Tény, hogy abban az
időben ilyen erős oroszositasi folyamat
nem volt.

- Hogyan változott a helyzet 1917
után?

- Mintha minden nép egyformán
kezdett volna élni, egyformán jelent
volna meg kultúrájuk, egyformán
emelték volna kultúrájukat a mai civi-
lizációs szintre. Ezek persze sokáig
csak puszta szavak maradtak, s nem
követték őket tettek. Majd ez a tevé-
kenység valóban elkezdődött: ott, ahol
mordvinok éltek, erza és moksa nyelvű
újságok, folyóiratok jelentek meg, erza
nyelven kezdtek tanítani minden erza
faluban, moksa nyelven minden moksa
faluban. De csak a harmincas évekig
volt így. A harmincas években erza és
moksa nyelvű államokat akartak létre-
hozni, még az alkotmányukat is elké-
szítették. Mindez azonban papíron ma-
radt. Ha megvizsgáljuk a mordvin le-
véltárakat, azt látjuk, hogy az 1927-
30-as években sok hivatalban, kolhoz-
tanácsban, falutanácsban erza vagy
moksa nyelven vezettek gyűléseket, ír-
tak iratokat, jegyzőkönyveket, azaz er-
za vagy moksa nyelven végezték az
ügyintézést. Mindez csak három, eset-
leg négy évig tartott. Ezután minden
ilyen tevékenységnek vége szakadt.
Még a harmincas években a kutatók, a
finnugor nyelvészek, az erza és a mok-
sa nyelv tanárai az erza és a moksa
nyelvre a latin ábécét akarták alkal-
mazni. Mi úgy látjuk, és nem csak mi,
hanem sok magyar és finn kutató is,
hogy ha az ábécénk latin betűs lenne,
akkor ortográfiánkban nem lenne any-
nyi hiba és kivétel. Azért, mert nyel-
vünk struktúrája jobban megmutatko-
zik a latin betűs lejegyzéssel. Ezekben
a szerencsétlen években e tudósokat
börtönbe zárták. A nyelv és a kultúra
területén minden jó cselekedetet és

gondolatot csírájában elfojtottak. A
mordvin kultúrát a harmincas években
teljesen elnyomták. Néhány év eltelté-
vel az erza és moksa nyelvet száműz-
ték az iskolákból. Fokozatosan tért hó-
dított az a politika, mely szerint az erza
nyelvvel messzire nem lehet jutni, a
saját falunkon túlra nem lehet kerülni.
Az embereknek évről évre bemagya-
rázták, hogy csak orosz nyelven érde-
mes tanulni. Sem a művelődési minisz-
terek, sem a falu vezetői nem tettek
semmit a mordvin nyelvért és kultúrá-
ért. Annál többet beszéltek az interna-
cionalizmusról, a népek együttéléséről.
Ennek ellenére a kis népek évről évre
fenntartották magukat: a mordóviai
falvakban volt erza vagy moksa nyelv-
tanítás a negyedik osztályig. De azok-
nak az erzáknak és moksáknak, akik
Szamarában, Szaratovban, Orenburg-
ban, Baskíriában, Tatáriában, Csuvasi-
ában és sok más helyen élnek, a mord-
vin anyanyelvű oktatás kérdése fel sem
merülhetett. Itt 850 000 mordvin él.
Majdnem egymillió mordvin nem
Mordóviában lakik. Természetesen ez
a nép nem tudja fenntartani magát, ha
nyelvéért, kultúrájáért a falvakban,
körzetekben, megyékben semmit sem
tesznek. Még jó, hogy a mordvinok az
említett teriiletek falvaiban megőrizték
saját nyelvüket, népviseletüket, szíve-
sen és maguktól olvasnak erzául vagy
moksául.

- Miért van ma az erzákban és a
moksákban saját nyelvük és kultúrájuk
iránt ilyen nagy közömbösség?

- Azt lehet mondani, hogy azért,
mert nem szeretik saját nyelvüket és
kultúrájukat. Állandóan azt magyaráz-
ták, sulykolták az emberek fejébe (s
nemcsak az oroszok, hanem még az
erzák is így vélekednek): minek ne-
künk az erza nyelv, mire jutunk vele?
Ez nagyon rossz felfogás. Mintha azt
mondanák: ha az erza kell nektek mint
állami nyelv, akkor gyertek, kérdezzük
meg a gyermekek szüleit. Ha felvető-
dik például az, hogy az iskolában az
erza gyerekek erza nyelven, a moksa
gyerekek pedig moksa nyelven tanulja-
nak, és a különféle tárgyakat anyanyel-
ven hallgassák, akkor azt mondják:
meg kell kérdezni a szülőket. Nem
akarom megsérteni ezeket az embere-

ket, erzákat és moksákat, hiszen én is
közülük való vagyok, de azt gondo-
lom: ha az ilyen kérdésekben a szülők
dönthetnek, akkor ezek közül a szülők
közül rögtön meg is tehetnénk valame-
lyik falusi, iskolázatlan embert műve-
lődési miniszternek, és akkor majd az ő
látóköre szerint fogunk „civilizálódni".
Azt is mondják, hogy az erza nyelv
zavarja az orosz nyelv tanulását, nincs
idő sok nyelvet tanulni, kárba vész az
idő, mialatt sok értelmes dolgot lehetne
csinálni. De miért sietünk ennyire min-
dig? Finnországban két állami nyelv
van. A nép mind a finn, mind a svéd
nyelvet beszéli, pedig Finnországban
mindössze 8% svéd ajkú él. És a finnek
85%-a tud angolul. Ezenkívül sok finn
tud németül és más nyelveken is. Szí-
vesen tanulnak erzául is. Finnország és
Magyarország több egyetemén tanul-
nak és beszélnek erzául, sőt az erza
nyelv egyes jelenségeit nálunk is job-
ban ismerik. Hiszen mi félünk több
nyelvet tanulni!

- Milyen az erza és irwksa nyelvű
oktatás helyzete az iskolákban, az
egyetemeken és más oktatási intézmé-
nyekben?

- Őszintén szólva, igen gyenge.
Azok a beszédek, amelyek három éven
keresztül a különféle üléseken, konfe-
renciákon, gyűléseken elhangzottak,
úgy gondolom, semmit sem eredmé-
nyeztek. Ezek, hogy úgy mondjam, azt
a célt szolgálták, hogy kieresszék a
népből a gőzt, azokból, akik valami jó
dolgot szándékoztak tenni. Elmondták,
s a dolgok maradtak a régiben. Nos,
néhány iskolában lett erza nyelvi óra, a
városban itt-ott létrehoztak fakultatív
foglalkozásokat erza és moksa nyelv-
ből. Ez természetesen borzasztóan ke-
vés, szinte semmi. így az erza és mok-
sa nyelvet nem lehet megőrizni, így a
mordvin kultúrát nem lehet újjáéleszte-
ni. Míg például az egyetem orosz sza-
kára minden helyre három fő jelentke-
zett, addig a mordvin szakra csak más-
fél, s képzettségük tekintetében ezek is
nagyon gyengék. Bár pozitív jelenség,
hogy a mordvin szakra már más terüle-
tekről is, nemcsak Mordóviából jöhet-
nek tanulni.

- Úgy tudom, már vannak olyan
hazafias társaságok, amelyek a mord-



vin nyelv és kultúra fennmaradásáért
tevékenykednek, például a Mastorava
(Földanya) nevű társaság, amely töb-
bek között azért is sokat tett, hogy a
Mordóvián kívüli területekről is jöhes-
senek a mordvin szakra tanulni.

- Igen, a Mastorava megmozgatta
az erzákat és moksákat, és ők mintha
kezdenének felgyógyulni a közömbös-
ségből, amit már nihilizmusnak is lehet
nevezni. Magában Mordóviában azon-
ban a nihilizmus teljesen orvosolatlan
maradt.

- Hogyan lehet kikerülni ebből az
állapotból, a nyelvnek és a kultúrának
ebből a mai, szerencsétlen helyzeté-
ből?

- Úgy gondolom, az első és legfon-
tosabb dolog, hogy az erza és a moksa
nyelvet állami nyelvvé tegyük. Csak
akkor érti meg mindenki, hogy ez a
nyelv mindenkinek kell: a művelődési
minisztereknek, a tudósoknak és
ugyanúgy a falvak népének is. A falu
népe akkor megtudja, hogy anyanyel-
vével bárhová mehet, bármilyen irodá-
ba, intézménybe, tanulni, beadványt
írhat, beszélhet, vagyis az ügyintézés
erza és moksa nyelvű lenne. Szerintem
ettől nem kell félni, mint ahogyan fél-
nek a mi mai képviselőink. Mi is mind-
annyian civilizált embereknek szeret-
nénk tartani magunkat, ahogy Európá-
ban általában mindenki, de míg egy
európai három-négy nyelvet tud, közü-
lünk sokan az orosz nyelven kívül más
nyelvet nem ismernek, sőt saját né-
pünknek nyelvét is elfelejtették. Ami-
kor a magyaroknak, finneknek, külföl-

dieknek elmeséljük, hogy a mordvinok
azt mondják: „minek nekünk a saját
nyelvünk?", számukra teljesen érthe-
tetlen. Sokat kell magyarázni, és ter-
mészetesen erről még beszélni is szé-
gyen; szégyen, hogy elhagyjuk saját
nyelvünket és kultúránkat, ami nagyon
erős volt, és amelyről talán már sok
országban tudnak. Több országban
tudják, hogy a mordvinoknak nagy és
figyelemre méltó kultúrájuk volt, de ez
napról napra pusztulni kezdett.

A második legfontosabb dolog, a
második kivezető út ebből a szomorú
helyzetből az, hogy mindenütt, ahol
mordvinok élnek, minden iskolában,
minden faluban olyan helyzetet kell
teremteni, hogy a nyelv és a kultúra
újjászületése megkezdődhessék. Úgy
gondolom, hogy mindenütt, ahol száz-
ezer vagy több tízezer mordvin él,
nemzeti körzetet kell létrehozni, ezeket
a kérdéseket pedig valamilyen külön
szekcióban kell kezelni és megoldani;
de legalábbis ilyen szekciót kell létre-
hozni Moszkvában. Az ugyanis, aho-
gyan Mordóviában teszik, más terüle-
tek mordvinjainak nemzetiségi problé-
máit nem oldja meg. Más köztár-
saságok most önállósultak, váltak füg-
getlenekké. Mordóviában ez nem tör-
tént meg, mert a mi nemzeti erőnk
kevés.

- Van-e remény Ön szerint arra,
hogy mindez megvalósulhat? Hiszen
vannak olyan vélemények is, hogy 50-
60 év alatt a mordvinok teljes mérték-
ben kihalnak, eloroszosodnak, eltatá-
rosodnak, beleolvadnak más népekbe.

- Én ezzel nem értek egyet. A
mordvinok a falvakban fenn fognak
maradni. A falvak meg fognak erősöd-
ni. De a probléma abban áll, hogyan
fog megerősödni a nyelvük, és hogyan
fog újjáéledni a kultúrájuk. Hiszen
vannak olyan erzák és moksák, akik
nem tudnak az anyanyelvükön, nem
ismerik a saját kultúrájukat, történel-
müket. Például a szamarai falvakban a
következő a helyzet: a gyermekek 15
éves korukig nem értenek egyáltalán
erzául. Az ifjúság, a 15-25 éves kor-
osztály ért erzául, képes beszélni, de
nem beszél. A 25-45 évesek erzául is,
oroszul is beszélnek, s bár erzául szé-
pen beszélnek, oroszul kell beszélniük.
Az idősebb nemzedék, mondjuk 50 év
felett, általában hibásan beszél oroszul.
Ez a helyzet oda vezet, hogy a fiatal
nem fogja tudni, ki ő, erza vagy orosz,
és annak ellenére, hogy erza faluban él,
nem fog beszélni erzául. Egyetlen más
ország népe sem tagadja meg saját
nyelvét, ezért is mondom, hogy szé-
gyen, amilyen szerencsétlenül mi ezt
Oroszországban tesszük. Mi minden
elveszett a kis népek kultúrájából, per-
sze az orosz kultúrából is! Ez, Oroszor-
szágból nézve, még nem is igazán lát-
szik. Más országokból kell ezt nézni,
például Finnországból, Európából: ho-
gyan emelték fel a finnek kultúrájukat
gazdaságukkal együtt, és hogyan őr-
ködnek minden felett, amit a múltból
örököltek.

- Köszönöm a beszélgetést.


