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Bevezetés
A moksa-mordvin elnevezés két külön lexémából áll: moksa és mord(va). A
moksa népnév (mon moksan 'én moksa-mordvin vagyok', min mokhtama 'mi
moksa-mordvinok vagyunk') a Moksa folyónévből származik. A népnév első
írásos említését egy 13. századi forrásban találjuk (Moxel, Rubruk útleírása
1255-ből). A mord(va) népnév az iráni martiya (óperzsa) és mard (újperzsa,
tádzsik) 'férfi' jelentésű szóra vezethető vissza. Ezt az elnevezést a 6. században jegyezték le először Mordens formában (Jordanes: A gótok eredete és
tettei).
A moksa-mordvin (moksa) és a hozzá legközelebb álló erza-mordvin (erza)
nyelv együtt alkotja a finnugor/uráli nyelvcsalád mordvin ágát. A mordvin
nyelvek legközelebbi rokonai a balti finn nyelvek, s utánuk a cseremisz (mari).
A moksa nyelvet a Mordvin Köztársaság nyugati részén beszélik. További
kisebb, moksa nyelvjárásokat beszélő széttagolt csoportok élnek Baskortosztánban, Tatársztánban és az Orosz Föderáció nyizsnyij-novgorodi, orenburgi,
penzai, szamarai és néhány más területén. A moksa-mordvinok száma összesen
kb. 400.000 főre tehető (becsült adat). A Mordvin Köztársaság területén - ahol
a moksák viszonylag a legnagyobb tömbben élnek - a moksa nyelvjárásokat
három fő csoportra lehet osztani: a központi, a délkeleti és a nyugati csoportra.
A mordvin nyelvterület más részein a moksa (csakúgy, mint az erza) dialektusok közötti határok elmosódottak, és a mordvin nyelvjárások nyelvföldrajzi
térképén a nyelvi jelenségek izoglosszái igen-igen szaggatott vonalat alkotnak.
A mai moksa irodalmi nyelv alapja a központi nyelvjárás. A nagy területi széttagoltság következtében a központi moksa nyelvjárás nem egységes, a nyelvi
jelenségek fonológiailag, morfológiailag és különösen lexikailag nem homogének. Ezért a moksa irodalmi nyelv normáinak meghatározásakor a fonetikai
és grammatikai sajátosságok egy részét, amelyek csak a központi nyelvjárás
egyes alnyelvjárasaira jellemzőek, kizárták az irodalmi nyelvből.
Az írott irodalmi nyelvi normákon kívül rekedtek a központi nyelvjárás
egyes alnyelvjárásaiban használt jelenségek: 1. a páros palatalizálatlan mássalhangzó (s) az elöl képzett magánhangzók (a, e, i) előtt - ez köztudottan nem
moksa, hanem erza sajátosság; 2. az as 'nem, ne' tagadó ige használata kijelentő mód múlt időben tagadó partikulaként: af 'nem'; 3. a zöngés mássalhangzók zöngétlenedése (hiánya) abszolút szókezdő helyzetben stb. A nyugati
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nyelvjárás legfontosabb strukturális izoglosszája végigvonul a morfológián és
sok névszói és igei paradigmában jelentkezik. A délkeleti nyelvjárás legfontosabb jellemzői pl. a következő hangváltozások: -/'- > s, a > e, e > i, e- > je,
b- > p, d- > t, g- > k stb.
A mai moksa-mordvin nyelv két egységből, a nyelvjárásokból és az irodalmi nyelvből áll. Esetenként ez a nyelv az érintkezési eszköze a Mordvin Köztársaságon kívüli kevert moksa-erza nyelvjárási zónák lakosságának is. Az
írott nyelv kodifikációjának és standardizálásának folyamata közben az alapul
szolgáló nyelvjárást többször megváltoztatták. Az 1920-as évek végéig a moksa írásbeliség a nyugati nyelvjárásra támaszkodott (ebben Z. F. DoROFEJEVnek
és másoknak volt nagy szerepe). Korábban a moksa írott szöveg a délkeleti
nyelvjárás különböző alnyelvjárásain alapult (N. P. BARSZOV, I. G. CSERAPKIN
munkássága nyomán), valamint a központi és nyugati nyelvjárás alnyelvjárásaira is támaszkodott. Jórészt a fentiekkel magyarázható, hogy a moksa irodalmi nyelv beszélt formája, amely nem rendelkezik hagyományokkal, jelentősen
lemaradt a fejlődésben az írott nyelvhez képest. A 30-as évek közepétől az
irodalmi nyelv alapja a központi nyelvjárás lett. A háború utáni időszakban a
fonetika és a morfológia területén befejeződött az irodalmi normák egységesítése. A moksa szintaxisban azonban a mai napig vannak megoldatlan problémák. A szókincs és a szóképzés több évtizedig egyoldalúan fejlődött, főképpen
a sok orosz elem erőltetett átvételével. Az utóbbi évtizedben már fejlődés figyelhető meg a moksa és erza irodalmi nyelvben. A lexikában és a szintaxisban sok idegen elemet moksa lexémával, szintaktikai szerkezettel, nyelvjárási
szóval, stílusbeli újítással helyettesítettek, s ezekben előtérbe kerültek a szóképzés és szóalkotás hagyományos (finnugor) elvei.
A standardizált moksa irodalmi nyelven adják ki az oktatási anyagokat, az
irodalmi műveket, az újságokat („Mokseny Pravda" = 'Moksa Igazság') és
a folyóiratokat („Moksa", „Jaksztyerj Tyástyenyja" = 'Vörös Csillag').
Azon moksa-mordvin fonémák és allofónok jelölésére, amelyek az orosz
fonetikai rendszerre nem jellemzőek, új eszközöket vettek igénybe, amelyeket
beillesztettek az elfogadott moksa írásmódba, ortográfiába. Például az L, L, R,
R, J zöngétlen mássalhangzókat 2-3 betű kapcsolatával kezdték jelölni (JIX, Jibx,
px, pbx, üx). Az a és d magánhangzók jelölése ellentmond azoknak a szabályoknak, amelyek szerint a többi magánhangzót jelölik. Az a fonémát szóbeli
elhelyezkedésétől függően háromféle betűvel is jelölik (a, fi, e), a redukált a
magánhangzót egyes pozíciókban semmivel sem jelölik, más pozíciókban
o-val, e-vel írják (részletesebben 1. az alábbi táblázatokban).
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A moksa-mordvin ábécé
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Kiejtés

Betű

Kiejtés

A,
B,
B,
r,

P, P
C, c
T, T

r
s
t
u
f

a
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A, a
E, e
E, e
)K
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H, H
Pl, H
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M, M
H, H
O, o
n, n

y, y
4)
X, x

je-, e
jo-, o
z
z
i
j
k

"L, t

1
c
c
s
se/se
keményjel

H , BI

i

1

b, h

m
n
o

3, 3

lágyjel
e-, aju-, u
ja-, ja-, -a-, -a-, -a

n, u
H, q
rn,m

K),K>
51, H

P

A mai moksa-mordvin irodalmi nyelvben hét magánhangzót használnak:
i/i
e
a

d/d
a

u
o

a - mint a magyar nyílt e vagy mint a finn a: avadems 'megijed';
e - mint a magyar nyelvjárási középzárt e: erams 'él; lakik';
i/í - mint a magyar rövid i. A kemény mássalhangzó utáni i velárisán ejtődik:
molí 'megy' - kandi 'visz, (ide)hoz';
a - mint a magyar nyelvjárási illabiális á: anams 'kérdez';
o - mint a magyar o: ozams 'leül';
u - mint a magyar u: kudu 'haza(felé)';
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- redukált magánhangzó-fonéma. A lágy, ill. kemény mássalhangzókörnyezettől függően a szó belsejében elülső a, ill. hátulsó a allofónja
van. Palatális mássalhangzó környezetében olyan, mint az orosz mepeM
'emeleti szoba, toronyszoba' szó második szótagjában: pel'ams 'fél, tart
(vkitől, vmitől)'. Palatalizálatlan mássalhangzó környezetében olyan,
mint az orosz zopod 'város' szó második szótagjában: palSms 'ég, tüzel'.

A moksa-mordvin irodalmi nyelvben 33 mássalhangzó-fonéma van:
p
b
f
V

m•

A mássalhangzók

t
d
s

C
d'
s

z
c
n
L
l

í
c
n
L
r
R
f

k
S

J

z
c

j

8
X

R
r

hangértéke:

p - mint a magyar p, magas magánhangzó előtt lágy p: para 'jó', pec 'vége';
b - mint a magyar b, palatális (magas) magánhangzó előtt lágy b: omba
'másik', lamtía 'meleg';
m- mint a magyar m, palatális magánhangzó előtt lágy m: mora 'dal', mel'gan
'utánam';
/ - mint a magyar f , palatális magánhangzó előtt lágy f : af 'nem', af'i...
'se...';
v - mint a magyar v, palatális magánhangzó előtt lágy v: ava 'nő', ve 'éj,
éjszaka';
t - mint a magyar t: ton 'te';
t' - kb. mint a magyar ty: ata, 'öregapa', at'at 'öregapák';
* A nyelvtani táblázatokban és a szövegekben a két fonémavariáns közös jele a.
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d - olyan, mint a magyar d hang: od 'új', odu 'újra';
d'- kb. mint a magyar gy: ada 'gyere', tadaj 'édesanyám!';
s - a magyar sz-nek megfelelő mássalhangzó: san 'ér (véredény)';
s -jésített szibiláns, mint az orosz cb végződés = kb. szj: semba 'minden',
sin 'ok', sas 'azért';
z - olyan, mint a magyar z: azSms 'mond', koza 'hova?';
z -jésített z = kb. zj: zepa 'zseb', kazama 'kemény, érdes, rücskös';
c - mint a magyar c: acam 'ágy', octa 'fiatal kortól kezdve; fiatal kora óta';
c -jésített affrikáta = kb. cj: cebar 'jó', kocksldaf '(az időjárástól) fehér
foltos (arc)';
n
n
L
L

-

olyan, mint a magyar n: nar 'fű, gyep', son 'ő';
kb. mint a magyar ny: úeí'kas 'gyík', nila 'négy';
zöngétlen L: kauia 'a halak', naLt 'nyilak';
zöngétlen jésített l: kaúía 'a fűzfák', mait' 'ötletek, eszmék, gondolatok' ;
l - mint az orosz ji: loman 'ember', luvatns 'számol; olvas';
/' - mint az orosz lágy Jib vagy kb. a magyar nyelvjárási (palóc) ly: ala
'férfi', al'at 'férfiak';
R - zöngétlen palatalizálatlan r: ksRka- 'mély', koRtams 'beszél';
R - zöngétlen palatalizált r: paáci 'selyem', maát' 'almák';
r - olyan, mint a magyar r: ramams 'vásárol, vesz', or 'bunda';
f -jésített r = kb. rj: márgdms 'szól, mond', mar 'alma';
s/s - a magyar 5-nek megfelelő mássalhangzó: sastSma 'elmozdít'. Palatális
magánhangzó előtt lágy s: si 'nap';
z/z - a magyar z.v-nek megfelelő mássalhangzó: oza 'ruhaujj'. Palatális magánhangzó előtt lágy z: piza 'zöld';
c/c - megfelel a magyar cs mássalhangzónak: ocka 'teknő'. Palatális magánhangzó előtt lágy c: pica 'erdeifenyő';
j -zöngétlen j, kb. mint a magyar kapj szóban: pe.n 'fogak', palajf 'ők
megcsókolják egymást';
j - olyan, mint a magyar j: jozu 'eszes; okos', poju 'nyárfa';
k/k'-olyan, mint a magyar k: konac 'melyik'. Palatális magánhangzó előtt
lágy k: Icija 'ki', k'etnSn 'tíz';
g/g— olyan, mint a magyar g mássalhangzó: kagSt 'papír', alga 'lent; a hegy
lába mentén'. Palatális magánhangzó előtt lágy g: pil'ga, 'láb', civga
'kányabogyó';
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kb. mint az orosz oxoma 'vadászat; kedv' szónak a x mássalhangzója
vagy a német ach-Laut: puya-d'sms 'szív (pl. cigarettát), pipázik'.
Palatális hang előtt kb. mint a német zc/z-Laut: puyjjams (frekv). 'szív,
cigarettázik, pipázik', k'elí%t"szélesek'.

Jellemzők a zöngésségi és lágysági korrelációk.
A zöngésségi korrelációs
p
f
t
s
L
t'
S
L
R
S
R
J
k

párok:

-b: l'epdú 'égerfából való' - l'eban 'sár, piszok, latyak';
- v: ufa-ms 'lefúj; elfúj' - uva-ms 'ugat';
-d: kota 'hat' - koda 'hogy, hogyan, ahogy(an)';
- z: t'asa 'itt' - t'aza 'ide';
-l:
kama< 'a halak' - kalna< 'halacska';
— d': vei"éjjel; éjszaka' - ved' 'víz';
- í: moras 'ő énekelt' - moraí 'énekelték';
-l': kar'/ 'nyelvek' - kait' 'a nyelvet';
f: makt' 'almák' - mart"az almát';
- z: k'asi 'elrejtőzik, elbújik' - k'azi 'gonosz, dühös';
- r: maRtia 'kupacok' - marná 'kis kupac, halom, domb'
kun'' kígyók', - kujt' 'a kígyót';
-g- korán 'gyökér' - goran 'bánatos; bajos'.

A lágysági korrelációs
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párok:

t - t': potams 'visszalép' - pot'ams 'szopik';
d - d': madat 'lefekszel' - mad'at 'mancsok';
s - s: soka 'faeke' - soka 'ecset, bojt';
z - z: vaz 'borjú' - vaz 'sapka, kucsma';
c - c: pec 'vége' - p e c 'hozzátapadt';
n - n: konat 'melyek' - konat 'homlokok';
L - L: kamu 'a halak' - kauici 'a fűzfák';
/ - í: nolams '(egyszer) megnyal' - nol'ams 'elenged, elereszt';
R - R: maRt 'kupacok, halmok' - maiit 'almák';
r — r: marams 'rátesz, rárak' - marams '(meg)hall'.

A moksa-mordvin nyelv alapjai
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A többi mássalhangzó esetében a lágy ejtésmód csak variáns:
p/p: para 'jó' - per a 'konyhakert';
b/b': bajt'ak 'sok, alaposan' - bezárd ams 'megvet, nem törődik vkivel';
m/m: mol'sms 'megy' - mansms 'kiszabadul';
J / f : fat'ams 'megfog' —f'erma '(tenyésztő) telep';
v/v: vanSms 'néz' - vizd'ams 'szégyenkezik';
%/%: %oíams 'szétver' - a%ar 'minden, mindig';
s/s: sovSn 'nyakszirt, tarkó' - si 'nap';
z/z: oza 'ruhaujj' - p i z a 'zöld'.
A j és a c az irodalmi nyelvben a lágy mássalhangzókhoz tartozik: pajga (nem
pajga!) 'harang'; caj (nem caj!) 'tea'.

Átírási táblázat
A moksa-mordvin irodalmi szövegek fonématikus átírása
Fonéma Cirill betű
/a/

Helyesírási szabályzat
3UIH asi
30 aj
3pi> ár
sptXKe a/ik'a
33eM aídni
3iteMC ácams
smen/ieMC áhnd'dtns
SBO^eMC avad'dms
SBOnnaMC avandams
rsnvL taci
Kané Kapa
cj)KH-(J)KHHi) fk'a-fk'an
IMCMC najdms
Kaflb had'

Magyar jelentés
'kút'
'jég'
'minden'
'tó'
'pad'
'behatol, bemegy'
'lehűl'
'megijed'
'keletkezik, támad; megjelenik'
'ma'
'mezítláb(as)'
'egymást'
'(meg)lát'
'kéz'
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Helyesírási szabályzat
Kemip/ieMC
spacb
THinxe
aracb
míwpi.
KH3KH
Mapaíí

Magyar jelentés

k'enard'ams
efas
tásta
atas
sájar
k'azi
maráj

'örül'
'ő lakott'
'csillag'
'az apó'
'szőr, hajszál'
'dühös'
'érző, sajgó'

arra
ínyBaHa
BaJIbMH
KOHa
(J)Ka
. KpHa
jieHra
npa
ptBa
uepa

alá
suva-ná
valma
kona
flca
karnál'etjga
pra
árvacera

'férfi'
'vékony'
'ablak'
'homlok'
'egy'
'gombolyag'
'hársháncs'
'fej, tető'
'feleség'
'makk'

Bapae
3IIKS
JIHUIMe
Me3e
MHp^e
HHJie
nane
cupe
eeTbMe
cepe
KHMe

varda
ecka
l'isma
meía
mirdá
nila
pala
sirá
set'má
sera
Icatha

'fentről'
'vastag'
'ló'
'mi?'
'férj'
'négy'
'fél, rész; oldal'
'öreg'
'csendes, enyhe'
'magasság'
'csizma, lábbeli'

3pflBH eravi

3CTa esta
3>iyieMC ezd'ams
3HKe eclla
3HHJIbfleMC enaíd'dtns

'kell'
'akkor'
'(fel-, meg)melegít'
'vastag'
'könyörög, kérlel, esdekel'

A moksa-mordvin nyelv alapjai

Fonéma Cirill betű

Helyesírási szabályzat
apfltj}
3ca
3CTa
scTOKHre
3CB
33fla
MeHejn.
KÜB
Keflb
Kejia3t ~ -ct
Kény
KejitroMC
KeMe
KeMOHB
KeHKIII
TeB
jieM
Jie3^0MC

'élet'
'-ban, -ben; ott'
'aztán, akkor'
'tüstént, azonnal, azon nyomban'
'saját, maga'
'-tói, -tői; -ból, -bői; miatt'

rhenal'
lcev
Ued'
Uelaz ~ -s
k'elu
Jcel'gdms
Uema
k'emSn
keijks
t'ev
lem
l'ezdSms

'ég, menny'
'kő'
'bőr, irha; héj'
'róka'
'nyírfa'
'szeret'
'erős, kemény'
'tíz'
'ajtó'
'munka'
'név'
'segít'

ickdía
Mfíb id'
Hmab ilad'
Hpae3 ird'as

HHK03e

3UIH
e(J)CH
MeKH
Kenu

Magyar jelentés

efaf
esa
esta
estSlíigá
es
ezda

ne pe
Be ve

KHHS
KHTBKC
mm
MHHb
HHJieMC
nH3eM
CHCeM
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'vég'
'éj, éjszaka'
'messze'
'gyerek'
'este'
'borda'

líinaKitlis
Ujamin
nil'ams
pitdm
sisam

'ösvény, csapás, csapa'
'vonal, csík'
'másik'
'mi'
'lenyel'
'eső, zápor'
'hét' [szn.]

asi
jofsi
metil
Uel'i

'kút'
'teljesen, egészen'
'vissza(felé)'
'széles'
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Fonéma Cirill betű
-bi-:

Helyesírási szabályzat

Magyar jelentés

(kemény mássalhangzók után)
Tbima áfca

'ezer'

-bi:

(kemény mássalhangzók után)
Ban/iLi vandi
'holnap'
nanbi pali
'ő ég, lángol; süt'
Bepbi veri
'véres'
(abszolút szóelején)
pbBH árva'feleség'
pfla3 Srda-s
'sár'
pHaMC Srna-ms
'morog; bőg, ordít'

-0-

(első szótagon belül)
'visszatér'
MpflaMC marda-ms
'kevés'
Kpaca kSrza'kezd harcolni, küzdeni'
T p r a f l O M C targa-dams
'elrejt, eldug; elzár'
npAaMC pSrda-ms
T>KHaMC tdina-ms 'sistereg'
K'/KíiaMC kSzna-ms 'hörög; rekedten beszél'
'mintha, akárcsak; talán'
ÖTa bSta
'szuszog, hortyog'
M3HaMC mSzna-ms
(kemény mássalhangzók után)
Kai-MOMC kandSms
'visz; tart; hoz
nyTOMC putSms
'feltesz'
(lágy mássalhangzók után)
MOJieMC mol'ams
'megy, halad'
nejieMC pel'ams
'fél, tart'
Tep^eMC t'erd'dins
' (meg)hív'
'feltartóztat; késleltet'
KHpHeMC kirnams
ajr al
'tojás'

hl, /§/

-0-

/9/

-e-

/a/

a-:

aHOK

a<|>
arn
a30Mc
anmeK

anSk
af
as
azSms
ancak

'kész'
'nem'
'nincs'
'közöl, (el)mond'
'csak'
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Fonéma Cirill betű

Magyar jelentés

Helyesírási szabályzat

-a-

(kemény mássalhangzók után)
jiaMa lama
'sok'
rnaMa
sama
'arc'
Tara tag a
'még, újra'
a t t a M C anams
'kér'
'árpa'
m a n a p a i c c saparaks
aBap^eMC avard'sms 'sír' [ige]
'ember'
jioMaHt loman

-a

(kemény mássalhangzók után)
( | ) T a j i a ftala
'mögött'
Kac|]Kca kajksa
'nyolc'
KOfla koda
'hogyan?; mint, ahogy'
j i o T K a lotka
'hasadék, lyuk'
anra jalga
'társ, barát'

h-

(j után és kemény mássalhangzók előtt)
apMaK jarmak
pénz
apxuaMC jaRcams
'eszik'
'szétoszt'
JtBOMC javSms
5Hj)07ieMc jafdd'dms 'dob, vet, lóbál'
'vadkacsa, réce'
aKcapra jaksarga

-H-

/o/
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o-:

(lágy mássalhangzók után és kemény mássalhangzók előtt)
T a r tat
'ezek'
MOJiaT mol'at
'jössz, mész'
nanaT palat
'ingek'
n p a T prat
'fejek; tetők'
T y a T tuja-t
'elmész'
CTSHaK stanak
'ugyanúgy'
Ofl
op
03KC
omo
oua3op

od
or
ozks
ocu
ocazSr

'új, fiatal'
'bunda'
'ima,

áldozat'

'nagy; felnőtt'
'császár; cár'
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Fonéma Cirill betű
-0-

Helyesírási szabályzat

Magyar jelentés

(kemény mássalhangzók után)
TOH ton
'te'
TOHB
ton
'téged'
npoKC proks
'mint; mindig'
Mopa mora
'dal, ének'

é- és -é- (j- és más lágy mássalhangzók után)
e<J)KC jojks
'mese, találós kérdés'
eMjiaHa jomlana
'kicsiny'
eHflOJi jondSl
'villám'
TE»C»Hb t'ozan
'ezer'
uepa cora
'ifjú, fia vkinek'
cepMa sorma
'levél, hímzés'
aTéKin at'o-ks
'kakas'

/u/

y-:

-y-

yneMC
yeMC
yuiTop
yaca
yjiH

ucams
ujatns
ustSr
uza
ulí

'vár' [ige]
'úszik'
'juharfa'
'sarok'
'van'

(kemény mássalhangzók után)
HyMOJi numSl
'nyúl'
eyp sut"
'ujj'
TyHfla tunda'tavasz'

K)- és -10- (j- és más lágy mássalhangzók után)
lop jur
'gyökér, tő'
K)B juV
'mag, szem'
ÍOBAFLEMC juva-dams
'kiabál, kiált'
HK)flH nud'i
'nádszál'
HiopLXKana nuÁlca-na
'rövidke; kis, kicsi'
ciona sula
'bél'
Tfo>Ka (uza
'(narancs)sárga, vöröses'
-y:

(kemény mássalhangzók után)
jia(J)Ty laftu
'váll'
Kejiy k'elu
'nyírfa'

A moksa-mordvin nyelv alapjai

Fonéma Cirill betű

Helyesírási szabályzat
oay odu
eaHy sanu

- lo

Isi

-iíx-

m

-X-

tű

-JIX-

ILI

-JLBX-

M

-px-

lRl

-pbX-
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Magyar jelentés
'újra'
'eres'

(j- és más lágy mássalhangzók után)
noio poju
'rezgőnyárfa'
nyjiío pul'u
'poros'
Kymo kucu
'kanál'
KyTIO kut'u
'barka virágzat'
KOHXTb kojt'
JIJfflXTb l'ajt'
JWHXHe 1'áma
HKaftXTL jakajt'
3HXTb ÜJt'
3HXHe üjnü
(i/í után)
cepnxTb seriyt'
yzibixTb udijj'
KajIXT kaht
nnxTaMC pSiJa-ms
BaJIXTOMC vaLtSms
HajIXKOMC naLkSms
nyjibXKOMC puücarns
HHJIbXKC niíks
e a j i b X T b saú'
nJIJIbXTB paLt'
KpXTaMC kdRta-ms
nypxuosavic puRcSza-ms
nopxuaíieMC poRcad'dms
H a p x T naRt
TopxTaT toRtat
KHpbXKC
UiepbXKOMC
nypbXKH
SpbXTeMC

kiRks
sekkdms
puúkaaát'sms

'szokások, hagyományok'
'folyók, folyamok'
'a folyók'
'járnak'
'jegek'
'a jegek'
'magasok'
'alusznak'
'halak'
'(el)éget vmit'
'levesz, leemel'
'játszik; kacérkodik'
'gázol, jár'
'szájpadlás'
'jöttek volna'
'karók'
'perzsel'
'megmalacozik, megfiadzik'
'átszúr, átdöf'
'füvek'
'hulladék'
'veréb'
'mozog, ingadozik'
'sárgarépa'
'megüt vkit/vmit, rácsap'

Igeragozás
Indeterminatív

ragozás
Indicativus praesens
tagadó alakok

állító alakok
Sg. 1
2
3
Pl. 1
2
3

anan 'kérek'

sávan 'kapok'

anat
anaj
anatama
anatada
anaJt'

savat
sávi
sáft'ama
sáft'ada
saviét'

af anan
'nem kérek'
af anat
af anaj

af sávan
'nem kapok'
stb.

af anatama
af anatada
af anaJt'

mmauiua L
tagadó alakok

állító alakok
Sg- 1
2
3
Pl. 1
2
3

anan 'kértem'
anat'
anas
anamá
anadá
anast'

savan 'kaptam'
savat'
savs
sávsmá
sávsda
savát'

asari/izari ana
asat'/izat' ana
asaz/iz a.
asamá/izamá a.
asad'a/izad'a a.
asast'/izsst' a.

asan/izan sav(a)
stb.

Indicativus praeteritum 2.
tagadó alakok

állító alakok
Sg. 1
2
3
Pl. 1
2
3

anaían 'kértem'
anaíat'
anal'
anal'smá
anal'adá
anaLt'

sával'an 'kaptam'
sávalaí
savai'
sával'amá
sával'adá
sávailt'

afalan ana
afal'at' a.
afal' a.
afaíama a.
afalada a.
afaLt' a.

afalan sav(á)
stb.

A moksa-mordvin nyelv alapjai
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Indicativus futurum
Sg.l
2
3
PL 1
2
3

állító alakok
karman anama
karman savama
karmat a.
stb.
karmaj a.
karmatama a.
karmatada a.
karmait' a.

af
af
af
af
af
af

tagadó alakok
karman anama af karman sávama
karmat a.
stb.
karmaj a.
karmatama a.
karmatada a.
karmajt' a.

Imperativus
Sg.2
Pl. 2

anak
anada

állító alakok
áafí
sávada

t'at ana
t'ada ana

tagadó alakok
t'at sav(a)
t'ada sav(á)

uvus
anazan
2 anazat
3 anaza
Pl. 1 anastama
2 anastada
3 anast
Sg.l

állító alakok
savazan
sávazat
savaza
savastama
sávastada
savast

t'azan ana
t'azat a.
t'aza a.
t'astama a.
t'astada a.
t'ast a.

tagadó alakok
t'azan sav(a)
stb.

Conjunctivus
Sg.l
2
3
Pl. 1
2
3

anal'an
anal'at'
anal'
anal'amá
anal'ad'a
anaLt'

állító alakok
saval'an
áával'at'
savai'
sávalama
saval'ada
savailt'

tagadó alakok
afal'an ana
afal'an sáv(a)
afal'at' a.
stb.
afal' a.
afal'ama a.
afal'ada a.
aí'aLt a.
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Conditionalis praesens
állító alakok
Sg. 1
2
3
Pl. 1
2
3

tagadó alakok

anandaran

sávorídaran

af anandaran

af sávandaran

anandarat

sávandarat

af anandarat

stb.

anandáíáj
anandaíatama
anandaíatada
anaridarajt'

sávandaráj

stb.

sávandaratama
sávandaratada
savandaraJt'

Conditionalis praeteritum
állító alakok

tagadó alakok

Sg- 1

anandaíán

savandarán

af anand'áran

af savandarán

2
3
Pl. 1
2
3

anand'árat'

sávand'árát'

stb.

stb.

anand'afas

savandaras

anand'áramá

savand'árámá

anandárádá

sávandárádá

anandarást'

sávandarást'

%

1
2

anandarálan

sávand'árál'an

afalan anandara

afalan sávand'ará

anand'aral'at'

sávandaralat'

afal'at' a.

stb.

3

anandárál'

sávandarál'

afal' a.

Pl. 1

anand'aral'amá

sávand'árál'amá

afal'ama a.

2

anand'aral'ad'á

sávand'árál'ada

afalada a.

3

anandaráLt'

sávand'áráít'

afaLt' a.

tagadó alakok

állító alakok

Desiderativus
állító alakok

tagadó alakok

anal'(a)ksal'an

sával'(a)ksal'an

afal'(a)ksal'an ana

afal'(a)ksaían sav(á)

2

anal'(a)ksal'at'

sával'(a)ksal'at'

afal'(a)ksal'at' a.

stb.

3

anal'(a)ksal'

sával'(a)ksal'

afal'(a)ksal' a.

Pl. 1

anal'(a)ksal'amá

sával'(a)ksal'amá

afal'(a)ksal'ama a.

2

anal'(a)ksal'adá

sával'(a)ksalada

afal'(a)ksal'ada a.

3

anal'(a)ksaLt'

sával'(a)ksaLt'

afal'(a)ksaLt' a.

Sg.l
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igeragozás
Indicativus praesens
állító alakok

tagadó alakok

j

|
Sg.l

-

2 anasamak
3 anasaman
Pl. 1
2 anasamast'
3 anasamaz
Sg-1
2 anasamast'
3 anasamaz
PL 1
2 anasamast'
3 anasamaz
— 1
anata(n)

Sg-1
2
3 anatadaz
Pl. 1 anatadaz
2
3 anatadaz
Sg.l

'.£1
anatadaz

2
3 anatadaz
Pl. 1 anatadaz
2
3 anatadaz

-

-

savsamak
savsaman

-

af anasamak
stb.

-

af savsamak
stb.

-

-

-

-

sávsamast'
savsamaz
-

savsamast'
savsamaz

af anasamast'
stb.

-

af sávsamast'
stb.

-

-

sávsamast'
savsamaz
lllílllftilllllllillllilllllilllllimíí
saft'a(n)
af anata(n)
-

af saft'a(n)
-

-

saftadaz
ááftad'az

stb.

-

stb.
-

-

sáft'ad'áz
..tinim'
V.
af anatadaz

saftadaz
-

saftadaz

W^LJW^i."*}^.
af saftadaz

-

stb.

-

stb.

saftadaz
-

saftadaz

-

-
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Indicativus praesens
tagadó alakok

állító alakok
(folyt.)
anasa(n)
2 anasak
3 anasi
PL 1 anasask
2 anasast'
3 anasaz

sávsa(n)
sávsak
sávsi

Sg.l

sávsajná
sávsajt'
sávsiná

Sg.l

anasajná
2 anasajt'
3 anasiná

Pl. 1
2
3

anasask
anasast'
anasaz

m-*
r
af anasa(n)
stb.

af sávsa(n)
stb.

af anasajná
stb.

af sávsajná
stb.

sávsask
sávsast'
sávsaz

sávsask
sávsast'
sávsaz
Indicativus praeteritum 1.
tagadó alakok

állító alakok
Sg.l

-

-

2 anamajt'

sávamajt'

3 anaman

sávaman

PL 1
2
3

sávamast'

anamaz

sávamaz

3 anamaz
PL 1
2
3

-

-

anamast'

i ^ m ^
Sg. 1
2 anamast'

-

anamast'
anamaz

-

asamajt'/izamajt'
ana
saman/izaman a.

m

m
-

sávamast'
sávamaz
-

sávamast'
sávamaz

-

-

asamajt'/izamajt'
sáv(a)
stb.
-

asamast'/izamast'
a.
asamaz/izamaz a.
-

m

m
-

asamast'/izamast'
ana
asamaz/izamaz a.
-

asamast'/izamast' a.
asamaz/izamaz a.

-

asamast'/izamast'
sáv(á)
stb.
-
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Indicativus praeteritum 1.
állító alakok

tagadó alakok

(folyt.)
Sg.l

anaJtan

savi/tan

asi/tan/izixtan
ana

asi%tan/izi%t'án
sáv(á)

2
3 ananzá
Pl. 1 anadaz
2
3 anadaz

sávadaz

asadaz/izadaz a.

Sg. 1 anadaz

sávadaz

asadaz/izadaz ana asadaz/izadaz
sáv(a)

2
3 anadaz
Pl. 1 anadaz
2
3 anadaz

-

sávanzá

-

asanzá/izanzá a.

sávadaz

-

stb.

asadaz/izadaz a.
-

-

-

-

-

sávadaz

asadaz/izadaz a.

savadaz

asadaz/izadaz a.
-

-

-

stb.
-

savadaz

asadaz/izadaz a.

Sg.l

anajná
2 anajt'
3 anazá
PL 1 anask
2 anast'
3 anaz

sáviná
sávit'
savaza
sávask
savast'
sávaz

asiná/iziná ana
asitVizit' a.
asazá/izazá a.
asask/izask a.
asast'/izast' a.
asaz/izaz a.

asiná/iziná sav(á)
stb.

Sg.l

sáviná
sávit'
sávazan

asina/iziná ana
asit'/izit' a.
asazan/izazan a.
asask/izask a.
aSast'/izast' a.
asaz/izaz a.

asiná/iziná sáv(á)
stb.

anajna
2 anajt'
3 anazan
PL 1 anask
2 anast'
3 anaz

sávask
sávast'
sávaz
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Indicativus praeteritum 2.
tagadó alakok

állító alakok
W

T

T

Sg.l

M

R

M

2
3
Pl. 1
2
3

^

M

M

:

^

afaíamajt' sáv(á)
stb.
-

afaíamast' a.
afaíamaz a.

"

•

:

-

-

2
3
Pl. 1
2
3

anaíamast'
anaíamaz

Sgl

-

sával'amast'
sávaíamaz

-

afaíamast' ana
afaíamaz a.

-

anaíamast'
anaíamaz

sával'amast
sávaíamaz

afaíamast' a.
afaíamaz a.

anaíixtan

saval'ixtan

afaíixt'an ana

saval'anzá
savaíadaz

M

M

M

anaíadaz

-

savaíadaz

2
3 anaíadaz
Pl. 1 anaíadaz
2
3 anaíadaz

M

A

M

M

savaíadaz
-

savaíadaz
savaíadaz
-

savaíadaz

-

stb.

afal'anzá a.
afal'adaz a.

-

-

anaíadaz

afaíi^tan sáv(á)

-

-

-

anal'anzá
anaíadaz

afaíamast' sáv(a)
stb.

-

-

-

2
3
Pl. 1
2
3

-

afal'adaz a.
M

M

M

M

M

afal'adaz ana

M

M

-

afal'adaz a.
afal'adaz a.
-

M

M

afal'adaz sáv(á)
-

stb.
-

afal'adaz a.

M M I R N K M M M M

Sgl

$

-

-

sávaíamasí
sávaíamaz

anaíamast'
anaíamaz

M

afaíamajt' ana
afal'aman a.

-

-

*
-

sával'amají
sával'aman

anaíamajt'
anaíaman

Sg.l

Sgl

M

-

-

anaíiná
2 anal'it'
3 anal'azá

sával'iná
sával'it'
sávaíazá

afalíná ana
afaíit' a.
afaíaza a.

afalíná sáv(á)
stb.

M
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Indicativus praeteritum 2.
(folyt.)
Pl. 1
2
3

állító alakok
anal'ask
sával'ask
anal'ast'
sával'ast'
anal'az
sával'az
• • •'] "'p111 • *i p 1 - — _ *

Sg.l

anal'iná
2 anal'it'
3 anal'azan
Pl. 1 analask
2 anal'ast'
3 anal'az

tagadó alakok

'j

afalask a.
afalast' a.
afalaz a.
^^-

sával'iná
sávalít'
sával'azan

afalíná ana
afal'it' a.
afal'azan a.

sával'ask
sava fost
sával'az

afalask a.
afalast' a.
afalaz a.

^i

- -p j

afal'ina sáv(á)
stb.

Imperativus
állító alakok

tagadó alakok

Sg.2
Pl. 2

anamak

savarnak

tarnak ana

t'amak sáv(á)

anamast'

sávamast'

t'amast' a.

t'amast' s.

Sg.2

anamast'
anamast'

sávamast'
sávamast'

Pl. 2
Sg.2
Pl. 2
Sg.2
Pl. 2
Sg.2
Pl. 2

anak
anast'

„mitikt i"
t'amast' ana
t'amast' a.

t'amast' sav(á)
t'amast' s.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sávk

t'ak ana

t'ak sáv(á)

sávast'

tast' a.

tast' s.
• •.ffrllíí

Sg.2
Pl. 2

anajt'
anast'

sávit'
sávast'

tájt' ana
tast'/tajannt' a.

t'ájt' sav(á)
tast'/tajannt' s.
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Optativus
tagadó alakok

állító alakok
Sg.l

-

-

2
3

katk anasamak
anasaman

Pl. 1
2
3

anasamast'
anasamaz

Sg-1
2
3

katk anasamast'
anasamaz

Pl. 1
2
3

anasamast'
anasamaz

Sg.l

katk anat'a(n)

-

-

-

-

-

-

-

katk af anasamast' katk af sávsamast'
katk af anasamaz katk af sávsamaz

J

katk safta(n)

-

katk af anasamast' katk af sávsamast'
katk af anasamaz katk af sávsamaz

sávsamast'
sávsamaz

' •:

-

katk af anasamast' katk af sávsamast'
katk af anasamaz katk af sávsamaz

katk sávsamast'
sávsamaz

-

katk af sávsamak
katk af sávsaman

-

sávsamast'
sávsamaz

-

-

katk af anasamak
katk af anasaman

-

-

2

-

katk savsamak
savsaman

v

J

H

I

H

katk af anata(n)
-

i

a

M

H

I

-

3

anatanza

saft'anza

katk af anatanza

katk af sáft'anza

Pl. 1

anatadaz

sáftad'áz

katk af anatadaz

katk af sáftadaz

2
3
Sg.l
2
3
Pl. 1
2
3

-

anatadaz

saftadaz

katk anatadaz

katk saftad'áz

-

2
3
Pl. 1
2
3

-

-

-

katk af anatadaz

katk af sáftadaz

„mehet"
katk af anatadaz

katk af sáftadaz

-

-

anatadaz

sáftad'áz

katk af anatadaz

katk af sáftadaz

anatadaz

sáftadaz

katk af anatadaz

katk af sáftad'áz

-

anatadaz
:

Sg.l

-

i
katk anasa(n)
anasak
anasi
anasask
anasast'
anasaz

-

sáftad'áz
-SPíéÍ&í
katk sávsa(n)
sávsak
sávsi
sávsask
sávsast'
savsaz

-

I

katk af sáfta(n)

-

katk af anatadaz

katk af sáftad'áz

W"'
katk af anasa(n)
katk af anasak
katk af anasi

•
^|ffj
katk af sávsa(n)
katk af sávsak
katk af sávsi

katk af anasask
katk af anasast'
katk af anasaz

katk af sávsask
katk af sávsast'
katk af sávsaz

j
j
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Optativus
(folyt.)

állító alakok

Sg.l

katk anasajná
2 anasají
3 anasiná
Pl. 1 anasask
2 anasast'
3 anasaz

tagadó alakok

katk sávsajná
sávsajt'
sávsiná

katk af anasajná
katk af anasajt'
katk af anasiná

katk af sávsajná
katk af sávsajt'
katk af sávsiná

sávsask
sávsast'
sávsaz

katk af anasask
katk af anasast'
katk af anasaz

katk af sávsask
katk af sávsast'
katk af sávsaz

Conjunctivus
állító alakok
Sg.l
2
3
Pl. 1
2
3

-

analbmajt'ba
analb mariba

-

sávafamajíba
sávaíamanba

-

anaísmasíba
anal'amazba

tagadó alakok

-

2

analbmast'ba

3 anaísmazba
PL 1
2 analsmasíba
3 anal'gmazba
Sgl

anaíixtanba

2
3 anal'anzába
Pl. 1 anaíadazba
2
3 anal'adazba

-

-

-

sávafamasíba

afalbmastba ana

sávslbmazba

afalamazba a.

-

sávsísmasíba
sávslamazba
sáv3lí%tanba
-

sávoi'snzába
sávsíadazba
-

sávaísd'ázba

afaíamajíba sav(á)
stb.

afaísmasíba a.
afslbmazba a.
„miiíkrt'M

-

-

afaísmajt'ba ana
afsísmanba a.

-

sávsíamasíba
sáv9Í9mazba
i

Sg.l

-

-

afaíamast' ba
sav(á)
stb.

-

-

af9Í9mast'ba a.
afsl'amazba a.
„tvged"
afaíi^tanba ana

afalíxtánba sáv(á)

-

afgígnzaba a.
afsl'adazba a.
-

afalbd'azba a.

-

stb.
-
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Conjímctivus
(folyt.)
Sg.l

" ~ "
sávaíadazba

anaíadazba
2
3 anaíadazba

Pl. 1
2
3

tagadó alakok

állító alakok
"

-

sával'adazba
sával'adazba

anaíadazba

-

-

sával'adazba

anaíadazba

aÍ9Í9d'ázba ana
-

afaíadazba a.
-

sávafinába
sával'iíba
sávaíazanba
sávaíaskba
sávaíasíba
sával'azba

-

afaíadazba a.

M f l l i M M f í í ^ f W W É R I
sávalínába
afal'inába ana
anaíinába
afalííba a.
2 anaíiíba
sával'iíba
sávaíszába
afaíazaba a.
3 anaíazába
sávaíaskba
afaíaskba a.
Pl. 1 anaíaskba
sávaíastba
afaíasíba a.
2 anaíast'ba
sával'azba
afaíazba a.
3 anaíazba
Sg. 1
2
3
Pl. 1
2
3

-

stb.

afaíadazba a.

Sgl

llllilll lilllliiliM
anaíinába
anaíiíba
anaíazanba
anaíaskba
anaíast'ba
anaíazba

afaíadazba sáv(á)

afa írnába ana
afaíitba a.
afaíazanba a.
afaíaskba a.
afaíasíba a.
afaíazba a.

afal'inába sáv(á)
stb.

afal'inába sáv(á)
stb.

Conditionalis praescns-futurum
tagadó alakok

;

állító alakok

• • • . . - . ^

Sg.l

-

2
3
Pl. 1
2
3

anandarasamak
anand' árasaman
-

anandarasamast'
anandarasamaz

-

s ávandaras amak
sávandaíasaman
-

sávandarasamast'
sávandarasamaz

-

af anandarasamak af sávandarasamak
stb.
stb.
-

-
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Conditionalis praesens-futurum
állító alakok
tagadó alakok

(folyt.)
Sg-1
2
3
Pl, 1
2
3
Sg-1
2
3
Pl. 1
2
3
Sg-1
2
3
PL 1
2
3
Sg.l
2
3
PL 1
2
3
Sg.l
2
3
Pl. 1
2
3
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-

anand'árasamast'
anandarasamaz
-

-

sávsndarasamast'
sávsndafasamaz
sávandarasamast'
sávand'áíasamaz

anandárata

sávand'áráta

anandaíátanza
anandaraíadaz
-

anand'aratadaz
anand'aratadaz
-

anandaratadaz
anand'aratadaz
-

-

af anand'áráta

-

sávand'áratanza
sávandárátadáz

stb.

-

af sávandaráta
-

stb.
-

-

Ili Ifiillill § liliíll 1! §
af anaúd'arátad'az af sávandáíatadáz
-

-

sávandárátadáz
sávandárátadáz

-

-

-

sávandáratadáz
Ili
sávandarátad'áz

-

af anandaíasamast' af sávand'árasamast
stb.
stb.

-

anandarasamast'
anandarasamaz

-

-

stb.

-

stb.
-

-

anandaratadaz

sávandárátadáz

anand'árasa(n)
anand'arasak
anand'arasi
anand'áíasask
anand'arasast'
anand'árasaz

sávandarasa(n)
sávand'árasak
sávand'árasi
sávandarasask
sávandarasast'
sávand'árasaz

af anand'árasa(n)
stb.

af sávand'áíasa(n)
stb.

anand'arasajna

sávand'árasajná
sávandarasajt'
sávandarasiná
sávand'áíasask
sávand'árasast'
sávand'árasaz

af anandarasajná
stb.

af sávand'árasajná
stb.

anand'árasajt'
anandáfasiná
anand'arasask
anandarasast'
anand'árasaz
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Conditionalis-conjunctivus
tagadó alakok
állító alakok
_
Sg.l

-

-

2 anand'árál'amajt'
3 anandarál'aman
Pl. 1
2 anandaráíamasí
3 anand'áráíamaz
mii
Sg. 1
2 anand aráíamasí
3 anandaíáíamaz
Pl. 1
2 anandaráíamast
3 anand'áráíamaz
anandaí állatán

2
anandaráíanzá
3
Pl. 1 anand'áráíadaz
2
3 anandaráladaz
Sgl

anandáráladáz

2
3 anand'áráíadaz
Pl. 1 anand'áráíadaz
2
3 anand'áráíadaz

-

afaíamast' a.
afaíamaz a.

sávandarál'amasí
sávandaráíamaz
síiig

ra^:,

m,,.á

-

-

sávandaráíamast'

afaíamast'
anandará
afaíamaz a.

s ávan d aí'áía m az

afaíamast'
sávandaíá
stb.

-

-

M

sávand'árálíxt'án
-

sávandaíál'anzá
sávand'áráíad'áz
-

-

afaíamast' a.
afaíamaz a.

sávandaráíamast'
sávandaráíamaz
M

afaíamajt'
sávandaíá
stb.

-

-

M

-

afaíamajt'
anand'áíá
afaíaman a.

sávandaíáíaman

M

Sg.l

-

sávandafál'amajt'

"'"'

M

T

J

M

afaíixtán
anand'áíá

M

L

afaíixtan
sávandaíá

-

afaíanza a.
afal'adaz a.

-

stb.

-

-

sávand'áráíad'áz

afal'adaz a.

sávand'áráíad'áz

afal'adaz anand'áíá afal'adaz anand'áíá

-

sávand'áráíad'áz
sávand'áráíad'áz
-

sávand'áráíad'áz

-

afal'adaz a.
afal'adaz a.
-

afal'adaz a.

-

stb.
-
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Conditionalis-conjunctivus
állító alakok
tagadó alakok

(folyt.)
~

Sg.l

~

anand'árálíná
2 anand'árál'it'
3 anandaíál'azá

Pl. 1
2
3

anandarál'ask
anandarál'ast'
anandaral'az

Sg-1 anand'árálíná
2 anandarál'it'
3 anandarálazan
Pl. 1
2
3
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anandarál'ask
anandárálast'
anand'árál'az

M

sávandaráíiná
savandaíálíf
sávandarál'azá

afalíná anand'árá
afalít' a.
afal'azá a.

sávandarálask
sávandarálast'
sávandarálaz

afalask a.
afalast' a.
afalaz a.

sávandaráíiná
sávandarálít'
sávandarál'azan
sávandarálask
sávandaíál'ast'
sávandarálaz

afalíná anand'árá
afal'it' a.
afalazan a.
afalask a.
afalast' a.
afalaz a.

afalíná sávand'árá
stb.

afalíná sávand'áía
stb.

Desiderativus
tagadó alakok

állító alakok
Sg.l

-

-

-

2 anal'aksal'amajt'

-

savalaksaíamajt'

3 anaíaksal'aman
Pl. 1
2 anal'aksal'amast'
3 anal'aksal'amaz

savalaksal'aman

afal'aksal'amajt'
ana
afal'aksal'aman

afal'aksal'amajt'
sáv(á)
stb.
-

Sg-1
2 anal'aksal'amast'

3 anal'aksal'amaz
Pl. 1
2 anal'aksal'amast'
3 anal'aksal'amaz

-

-

sával'aksalamast'
sával'aksalamaz

afal'aksal'amast'
afal'aksal'amaz

-

-

sával'aksalamast'
sával'aksalamaz
-

sával'aksalamast'
sával'aksalamaz

afal'aksal'amast'
ana
afal'aksal'amaz a.
-

afal'aksal'amast' a.
afal'aksal'amaz a.

-

afal'aksal'amast'
sav(á)
stb.
-
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Desiderativus
tagadó alakok

állító alakok

(folyt.)

sával'aksal'ixtan

afaíaksaíixtan ana afalaksalí/tan
sáv(á)

Sg. i

anal'aksalíxtan

2
3

anal'sksalbnzá

sával'aksal'anzá

afaíaksaíanzá a.

Pl. 1
2
3

anal'aksal'adaz

sávaíaksal'adaz

afaíaksaladaz a.

anal'aksaíadaz

sávaíaksal'adaz

afaíaksaladaz a.

Sg.l

anal'aksaíadaz

sávaíaksal'adaz

afaíaksaladaz ana afalaksaladáz
sáv(á)

-

-

-

-

-

-

stb.

-

-

M

2
3 anal'aksal'adaz
Pl. 1 anal'aksal'adaz
2
3 anal'aksal'adaz

-

sávaíaksal'adaz

afaíaksaladaz a.

sávaíaksafadaz

afaíaksaladaz a.

-

sávaíaksal'adaz
•

anal'aksaíiná

sávaíaksaíiná

2 anal'aksal'it'
3 anal'aksal'azá
Pl. 1 anal'aksal'ask
2 anal'aksaíast'
3 anal'aksal'az

sávaíaksaíit'
sávaíaksal'azá
sávaíaksaíask
sávaíaksaíast'
sávaíaksal'az

Sg-1

Sg.l

anal'aksaíiná
2 anal'aksal'it'
3 anal'aksaíazan
Pl. 1 anal'aksal'ask
2 anal'aksaíast'
3 anal'aksal'az

-

-

-

stb.
-

afaíaksaladaz a.
mmm
i^r'^y
rvWr
afal'aksal'iná ana
afal'aksal'iná
sáv(á)
afal'aksalít' a.
stb.
afaíaksal'azá a.
afal'aksalask a.
afalaksalasf a.
afalaksaíaz a.

il!!!Si;:ö||íi:;ífíí
afalíná ana
sávaíaksaíiná
afalít' a.
sávaíaksaíit'
savaíaksafazan
afal'aksaíazan a.
afal'aksalask a.
sávaíaksaíask
afalaksal'ast' a.
sávaíaksaíast'
sával'aksaíaz
afalaksaíaz a.

1
afalíná sáv(á)
stb.

Főnévragozás
Indeterminatív

főnévragozás

Sg. Nom.
Gen.-acc.
Dat. -áll.
Abl.
Iness.
Elat.
III.
Pro lat.
Lat.
Translat.
Abess.
Comparat.
Causat.
Pl. Nom.
Gen. -acc.
Dat. -all.
Abl.
Iness.
Elat.
III.
Prolat.
Lat.
Translat.
Abess.
Comparat.
Causat.
Determinatív

moda 'föld'
moda-n
moda-nd'i
moda-da
moda-sa
moda-sta
moda-s
moda-va
moda-s (= IlL)
moda-ks
moda-ftama
moda-ska
moda-qksa
moda-t
moda-n
moda-nd'i
moda-da
moda-sa
moda-sta
moda-s
moda-va
= 111.
moda-ks
moda-ftama
moda-ska
tnoda-ijksa

vela 'falu'
veía-n
vel'a-nd'i
vela-da
vel'a-sa
veía-sta
vel'a-s
veía-va
vel'-i
vela-ks
vefo-ftama
vel'a-ska
vel's-rjksa
vel'a-t
vel'o-n
vel'a-ndí
vela-da
veía-sa
vel'a-sta
veía-s
veía-va
veí-i
veía-ks
vela-ftama
vel'a-ska
vel'a-qksa

surks 'gyűrű'
surksa-n
surksa-ndí
surks-ta
surks-sa
surks-sta
surks-s
surks-ka/surksa-va
surks-s (= III.)
surksa-ks
surks-ftama
surksa-ska
surksa-qksa
surks-t
surksa-n
surksa-nd'i
surks-ta
surks-sa
surks-sta
surks-s
surks-ka/surksa-va
= III.
surksa-ks
surks-ftama
surksa-ska
surksa-ijksa

főnévragozás

Sg. Nom.
Gen.-acc.
Dat. -all.
Pl. Nom.
Gen.-acc.
Dat. -all.

moda-s
moda-t'
moda-t'i
moda-tná
moda-tnan
moda-t'nand'i

vel'a-s
vel'a-t'
vel'a-t'i
vel'a-t'ná
vel'a-t'nan
vel'a-t'nandí

surks-s
surks-t'
surks-t'i
surks-ná
surks-nan
surks-nandí
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Birtokos
módú-

személyragozás

Möl.r

„enyém"

„tied"

„övé"

„mienk"

„tietek"

„övék"

moda-zá

moda-cá

moda-c

moda-gká

moda-nta

moda-sna

Gen.-acc.

moda-zan

moda-can

moda-nc

moda-gkan

modant'an

modasnan

Dat.-all

moda-zt'i / moda-ct'i / moda-ncti
moda-zand'i moda-candí

modarjkond'i

modant'andí

modasnandi

Abl.

moda-dan

moda-dat

moda-dan3a moda-dagk

moda-dant moda-dast

Iness.

moda-san

moda-sat

moda-sanja moda-sagk

moda-sant moda-sast

Elat.

moda-stan

moda-stat

modastan^a

111.

moda-zan

moda-zat

moda-zan3a moda-zagk

moda-zant moda-zast

Prolat.

moda-van

moda-vat

moda-vanja moda-vagk

moda-vant moda-vast

Sg. Nom.

Translat.
Abess.

-

modaftaman

Comparat. moda-skan
„enyémek"

-

-

-

modastast

-

rriodaftamat

modamodaftaman3a
ftamagk

modamodaftamant
ftamast

moda-skat

modaskan3a

modaskant

moda-ná

moda-tná

moda-nan

moda-tnan

Dat.-all.

modanandí

modatnandí

Abl.

moda-dan

Iness.

moda-san

Elat.

modaskagk

modaskast

„övéi"

„mieink"

„tieitek"

„övéik"

moda-n3a
moda-n3an

moda-gká

moda-nta

moda-sna

moda-gkan

moda-nt'an modasnan

„tieid"

Gen.-acc.

Pl, Nom.

-

moda-stagk modastant

modant'and'i

moda-dat

modamodagkandí
n3andi
moda-dan3a moda-dagk

moda-sat

moda-san3a moda-sagk

moda-sant moda-sast

moda-stan

moda-stat

III.

moda-zan

moda-zat

moda-stagk moda-tant modamodastast
stan3a
moda-zan3a moda-zagk moda-zant moda-zast

Prolat.

moda-van

moda-vat

moda-van3a moda-vagk

Translat.

-

-

Abess.

modaftaman

modaftamat

Comparat.

moda-skan

moda-skat

-

-

modamodaftamagk
ftaman3a
modamodaskagk
skan3a

modasnandi

moda-dant moda-dast

moda-vant moda-vast
-

-

modaftamant

modaftamast

modaskant

modaskast

A névmások ragozása
Személyes

névmások
„én"

Nom.
Gen.-acc.
Dat.-all.

mon
mon
t'ejná /
mond'ejná
mond'adan
moncan
monctan

te"
ton
ton
tejt'/
tond'ejt'
tond'adat
toncat
tonctat

ő"

„mi"

„ti"

„Sk"

son
son
t'ejanza /
sond'ejanza
sond'adanza
soncanza
sonctanza

min
min
t'ejank /
mind'ejank
mind'adank
mincank
minctank

t'in
t'in
t'ejant /
t'ind'ejant
t'ind'adant
t'incant
t'inctant

sin
sin
t'ejast /
sind'ejast
sind'adast
sincast
sinctast

Abl.
Iness.
Elat.
III.
Prolat.
Translat.
Abess.
monftaman tonftamat sonftamanza
Comparat. monskan
tonskat
sonskanza
Mutató

-

-

-

-

-

-

-

-

-

minftamank t'inftamant sinftamast
minskank
t'inskant
sinskast

névmások
„ez"

Nom.
Gen. -acc.
Dat.-all,
Abl.
Iness.
Elat.
III.
Prolat.
Translat.
Abess.
Comparat.
Kausat.

t'á
tan
tandí
t'ada/
t'ánezda
t'anesa
tanesta
t'ada/
tanezda
tanezga
tanlaca
t'aftama
t'áska
t'anksa

„ÖZ"
sa
san
sánd'i
sada/
sánezda
sánesa
sánesta
sada/
sánezda
sánezga
sánlaca
saftama
sáska
sanksa

„ezek"

„azok"

ná, nat
nát'nan
nát'nand'i
nada/
nát'nanezda
nát'nanesa
nátnanesta
nada/
nát'nanezda
nát'nanezga
nát'nanlaca
naftama
nat'naneska
áát'naninksa

sat, nonat
sátnan, nonat'nan
sát'nandí, nonat'nand'i
sátnanezda, nonada,
nonat'nanezda
sátnanesa, nonat'nanesa
sátnanesta, nonatnanesta
sátnanezda, nonada,
nonat'nanezda
sátnanezga, nonatnanezga
sátnanalaca, nonat'nanalaca
saftama, nonaftama
sátnaneska, nonatnaneska
sát'naninksa, nonat'naninksa
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Kérdő

névmások
„ki?"
Sg. Nom.
Gen. -acc.
Dat.-all.
Abl.
Iness.
Elat.
III.
Prolat.
Translat.
Abess.
Comparat.
Causat.
Pl. Nom.

Visszaható

kijá
kijan
kind'i
kida
kisa / kinesa
kista / kinesta
kis / kines
kiga / kinezga
kiks / kinlaca
kiftama
kiska / kineska
kinksa, kininksa
kit

'

névmások
„magam" „magad"

Nom,
Gen.-acc.
Dat.-all.
Abl.
Iness.
Elat.
III.
Abess.
Comparat.

„mi?"
meza
mezari
mezand'i
mezda
mezsa
mezsta
mezs
mézga
mezks
mezftama
mezska
mezanksa
mest'

monc / es
moncan
estejna
est'adan
essan
ess tan
esazan
esftaman
esskan

tonc / es
toncan
est'ejt'
est'adat
essat
esstat
esazat
esftamat
esskat

„magunk" „magatok" „maguk"
sonc / es
minc / es
t'inc / es
sinc / es
soncan
miiican
tíncan
sincan
est'ejank
est'ejant
est'ejanza
est'ejast
estadanza
est'adank
est'adant
estadast
essanza
essank
essant
essast
esstank
esstant
esstanza
esstast
esazanza
esazank
esazant
esazast
esftamanza esftamank esftamant esftamast
esskank
esskant
esskanza
esskast
„maga"

Szövegek
7. CodtiM-bétpKcm

sodamjofkst

1. AKiua, KO,na JTOB, paB/ica, Koaa cofl,
KOMOTHe3t aicaM, KyprcoH3a naKapt.
(CH3traHut).
2. Ajiy-BapH rnbrara jraeHflH.
(HiopaMCb).
3. AHflcaMaHb-CHMflbcaMaHt,
MapxTOH a<J) KopxTan. (Tpaicccb).
4. Aiu Kémeméit, arn BanbMaim,
n0TM0u nauiKce noMaHtaa. (Kyapcb).
5. Aracb cepH, oaőacb KejiH, crapeu
coKop, uepau najiac. (MeHejibCb, MacTopcb, inoöflacb, Bap\iacb).

aksa, koda lov, ravza, koda sod,
komat'caz jakaj, kurksan3a pakar.
(sázganc).
alti-vári pazga-ta l'ijand'i. (nura-ms).

JIOMAHB. MOH a<J) ajiaH, a<}) aBaH
Te0H3a. (BanoMacb n UHJibíjjCb).
7. Kanna JiaHrca KypM03b eajiMOKC.
(Ceejibcb.)
8. Kana npaca py3aBar KiirraxTb.
(U,epbKaB npaca qaBKaiHe.)
9. Kínomra opca, xajioH^a KpxTana.
(Bupcb.)
10. K0JiM0reM0Hb Tajiaö, CJJKA inap(j)Tbi.
(EleftxHe, KanbCb.)
11. Kyflca BeHeuiKa yemm, ona3opcb
3C0H3a yjieHflH. (HiopaMCb H uiaőacb).

ancaman-simca-man, maRtan af
koRtaj. (trakss).
as kerjksac, as val'man3a, potmac
pasksa lomanda. (kuja-rs).
atas seri, babas kel'i, st'irac sokar,
corac palas. (menals, mastars,
sobdas, varmas).
fka cascta sacftan es kod'aman
loman. mon af alan, af avan
t'ejan^a. (vanamas i cil'fs).
kanda latjksa kurmas salmaks.
(sejals.)
kapa prasa ruzavat kst'i%t. (cerkav
brasa cavkatna.)
kizanda- orsa, t'alanda kaRta-pa.
(virs.)
kolma(g)geman talaj, lka sarfti,.
(pejna káls.)
kuca venaska ujand'i, ocazars esan^a
ul'and'i. (nura-ms i sabas.)

2. BajiMyeopKcm

valmuvarkst

6.

1.
2.

®KA HACTCTA IIM<J)TAH SEB KOOTMOH

Bpbra3Cb YIAKC a<J) THCBH.
mmera KHE KIIIH MaKCbi,
ca a3opou.

KANBFLAB

varga-zs uca-ks af t'ijavi.
kafdav pinat'i kija ksi maksi, sa
azarac.
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3. KentrcaK pbBaicc lyiviaTb, K&nbK h
LiiaM(jrroMaTi,.
4.

TOJICL TOJica acj) MaroBH.

5.

TyBOCb npoKC Ky4)iJH, BecreHre atj)

oip5i;in.
6. BapMacb Kopxraíí: „YneHflHpjmbXTb
ceiibMOHe, KOHaHb jiaHrc KÍDK
KHpflHH, KyjIOHUKa BeJM<j)TOJIHHe".
7.

ü p M a K C b K o p x T a S : „ M O H KO3HTH

KHiiiTe3b-Mopa3b MOJWH, a árnyra

kelksak arva-ks tuma-t', kel'k i
sacftamat.
tols tolsa af matavi.
tuvas proks kufci, vest'aggá af safad'i.
varmas koRtaj: ulandaráLt' sel'maná,
konan laijks kaz kird'a-n, kudancka
vel'aftaíiná.
jarmaks koRtaj: mon kosát'i kist'azmoraz molan, a asut'i avardaz.

aBap;ie3b".

3. IIpbMemam
1.

O 3 0 H f l 0 M a myc|)TT a<j) KepcnxTb,

KHTTHG KOCbKHXTb.

2. Kyjin TíiiuTTHe nuK Kp<j)afixTi>,
THJTOHAa aKniacj)Tbi.

3. KyKycJ)T ac]) niaBOHübixTb, CHHb
jieM<j)TOMa inaöar.
4. KupbXKCHe MOflaca aiiiejiHHXTb,

psfme-tat
ozandama suftt af kefsi%t', kát'tná
koski/t'.
kul'i tast'tna pák karfa-Jt', t'abnda
jaksaftj.
kukuft af savandi%t', sin íemftama
sabat.
kiRksná modasa asal'áJt', pizam tuj.

nH3eM Tyfi.

5. Capa3Cb KyKopaii, ca Kyaca Kyjibi

sarazs kukará-j, sá kuca kuli ul'i.

yjiH.

6. JIoMaHb romé crapcb apxitaö,
MHpilCH pHOOH yjIH.

7. BaTpaKUiHe BflKHaöXTb, JMMÖOHHH.
8. ATMMCI, paHa Tymta Topafi, KH30Cb
ueöapb yjiH.
9.

I Í I a M a i í e KHTHH, aBapaaT.

10. CeKcen/ia KypoK jioBCb npafi, TVH/ia
a<|) KypoK cojiafl.

loman pala st'irs jaRcaj, mird'ac rabo-j
ul'i.
vatraksna vaknaJt', lamband'i.
at'ams rana tunda- toraj, kizas cebáí
ul'i.
samaca kitni, avard'at.
soksanda kurak lovs praj, tunda- af
kurak solaj.
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saákad'amat

1. Ila'iaT un HÍ — cepMa caM.
2. C'I HpCb KOT(J) KOflaH OHIj,TOH3a, Cfl
KH30HH pbBaKC i y 0 .
3. Ajiamacb ua^aK — ypMacb
BenieHTTHH3a.

pacat nájat, sorma saj.

4. KapKC MVH'I, aBaue uepa inan^TBi.
5. Ky3 ajiy KarnaT — naic K03aK0flaT.
6. rianaT, najiac noBaT.

karks muja-t, avaca cora sacfti.
palat, palas povat.

5. É(j)i<c

5- jofks

3 p a c T b KOJiMa ő p a r r . OKHCB avpaK. J]y-

erast' kolma bratt. fkas dura-k. du-

st'irs korf kodaj oncton^a, sa kizoiíá
arva-ks tuj.
alasas cafaj, urma-s vesant't'anza.

kuz alu kását, pák kozakadat.

paKCb Tycb BHpn, Mycb KVUHÍÍ, KyaHHca ra-ks tus viri, mus kudná, kudna-sa
CTHpb. Crapcb KH3e4)Hecbi aypaKTb: st'ir. st'irs kizafnasi dura-kt': „arvá
„PbBa H(j)T<j)aT arra anaKar?" /jypaKCb jaftfat al'i apakat?" dura-ks marks:
MHpbrcb: „AnaKaH. A TOHUb aKaxb „apakan. a tonc jakat' arva-ks al'i
pbBaKC ajiH arn?" „AineHb ana." CnHb as?" „asan, jaka." sin vencandast'.
Ben un H/iacTb. Mnpacb Tycb MHíiienaeMa. mire tus misand'ama, tumstanja
TyMCTOH3a pbBau KopxTaíi TeftH3a: arva-c koRtaj t'ejanza: „sandaíat min
„CaHflHpHT MHHb BejIC30HK, VJXOMa cyBaK vel'azagk, udama suva-k min palagk.
MHHB IMJIOHK. UJjianaireiib 3pa TOK Ka-

sl'apacan

nomra, THsaib Hae serrpyuflHfluerib. HaeHjiapflca3b pynaHaTb, caftxTb H MOHb
CHBcaMa3b". ^ypaKCb MOJibCb CHHb na-

rucanát',

sajt'

dura-ks

moís

JIOCT yaoMa, ujjismaHu NOB(J)TA3E i y j i -

síapanc povftazá tulna-t'i, sonc mac.

H3TH, COHUb MaflCb. ABaCHa pyUJIHHHU

avasna

coAa3b, a30HA03b MiipjbCHOHabi. Mnp.HbCHa MOJibCTb, Aypaicrb pbBamj cajia3b.
/fypaKCb cTacb iuo6,aaBa. MOJibCb Kyzty,
pbnau arn Kyqca. 51 KEH BHpbre, aBap/m,
Kapme30H3a JIHCCB ara. ATacb KopxTai
aypaKTH: „Mec aBap^aT?" „Kosa, aTaü,
a(j) aBap/rau, roMacb mohb p b B a 3 e . " A T a c b

mircnandi.

nájá

zorat'ak

kádon da,

zeprucá-nácan.
i

najandarasaz

mon

sin

rucá-nanc,
mifena

t'azaz

sávsamaz."

pálast

udama,

sodaz,

azandaz

molst',

dura-kt'

arva-nc salaz. dura-ks stas sobdava,
mols kudu, arva-c as kuca. jakaj
virgá-, avard'i, karsazanza l'iss at'á.
atas

koRtaj

avard'at?"
d'an,

dura-kt'i:

„koda,

juma-s

mon

at'áj,

„mes/mas
af

arvázá."

avaratas
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KOpXTÍlH TCHH3a: „MOH TOHb pbBaueHb
a 3 0 H A c a K o c a . A p x T , K o c a yflOTb T o p r a -

BaMCTOT, COH JIHCH MapjIK>nepeHH30CT fla
TAT MA^A. MaTOflOBOHflapaT, TeíÍH3a acji
CTH(})TOBaT". / J y p a K C b MOJibCb T 0 3 a H y n -

cecbi pbBaHu: Mapacbi, psBau caü aBapűe3b, naH>Ke3e oprarB. flypaKTb npac
npacb Mapb, COH MapbTb CHB03e. KO3K
CHB03e CÍI MapbTb, MaTOflOBCb. PbBau
CTH(j)He3e, ame3b CTHCJDTOB, Tycb MeKH.
3 c r a aypaKCb c p r o 3 c b , Tycb nacbK03b
aTHTH. KyBa JiacbKH, aBapflH, KopxraH
ATHTH:

„ATHH,

ame3b

CHBOB

pbBH3e."

„Kozia ame3b CHBOB?" - KH3e<j)Te3e
aTHCb. „ M O H , araií, CHBOHb Mapb H MaroflOBOHb." Aracb Míipbrcb: „Me3e Teürb
KopxTaHb? T S T MaflOHfla. A p x T caö BETB
p,a THT apxua Mapb^a, ary Tara MaroAOBaT." flypaKCb cyBacb caica cajsjií,
pbBaH Tara caö aBapae3b. ^ypaKTb BaKcc
npacb Mapb, COH CHB03e MapbTb H Tara
MaTOAOBCb. PbBau MOJibCb Mana30H3a,
cracjjHe3e, ame3b craifiTOB. PbBau aHbueK
KeHepcb TyMC, aypaKCb cpro3cb, Tycb
jiacbK03b arara. KyBa JiacbKH, aBap^H,
KopxTaü aTHTH: „Araö, Tara auie3b caBOB." Aracb Mapbrcb Teiíraa: „MOH
TEÜTB KopxHCHb: THT apxua Mapb^a"
Aracb MaKccb Teitaa oojieicaHa H KopxTaü: „Ta BeTb pbBaueHb MaKcca3b JIHHHJ M pbBaKC. TOH cyBaK STKOSOCT. KaHflbiXTb TeÖTb BHHa, cnnTb. A caMOJib,n;e
TOHUbKe KaHTT TeHCT 3Ch BHHaflOT R&
Bap>KaK, KHHbre TAT era BaKCKa, KyTb
a<j)JiaMHaHb, a ceMÖOHb KaBaHaÖTb."
MaKccb aracb Teitaa Kap3H: H CHMACM-

koRtaj t'ejanza: „mon ton arva-can
azanca kosa. aRt, kosa udat' torgavamstat, son l'isi mafl'uperanazast
da tat mada. matadavandarat, t'ejan33 af staftavat." dura-ks mols toza i
ucsasi arva-nc: marasi, arva-c saj
avardaz, pancaza ortat'. dura-kf pras
pras mar, son mart' sivaza. kozk
sivaza sa mart' matadavs. arva-c
st'afnaza, asaz stafav, tus meki.
esta dura-ks sargazs, tus laskaz
atat'i. kuva- laski, avard'i, koRtaj
atat'i: „ataj, asaz savav arvá-zá."
„koda asaz savav?" - kizaft'aza
atas. „mon, ataj, sivan mar i matadavan." atas marks: „meza t'ejt'
koRtan? t'at madanda. aRt saj vet' da
t'at jaRca marda, atu taga matadavat." dura-ks suva-s saka sat't'i,
arva-c taga saj avardaz. dura-kf vakss
pras mar, son sivaza mart' i taga
matadavs. arva-c mols malazan3a,
st'afnaza, asaz staftav. arva-c ancak
kenars tums, dura-ks sargazs, tus
laskaz atat'i. kuva laski, avard'i,
koRtaj atat'i: „ataj, taga asaz savav." atas marks t'eja^a: „mon
t'ejt' koRnan: t'at jaRca marda."
atas makss t'ejan3a suíe-kana i koRtaj: „ta vet' arva-can makssaz lya-nd'i
arva-ks. ton suva-k jotkazast. kandiát' t'ejt' vina-, sipt'. a samal'da
toncka kantt t'ejast es vina-dat da
varzak, kiíjgii t'at jota vakska, kut'
aflamnan, a semban kavanajt'."
makss atas t'ejan3a karzi: „i simd'am-
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30 CT apacTb Mapca.

dast méla kizaft'if: mafgr/t al'i
af t'ejt' moramda. mafgandafii.it',
morak tan maRta." duraks mols
jotkazast, kanct' t ' e j a ^ a vina-, son
san simaza. afpá-kana irac i koRtaj t'ejast: „margada t'ejanttka kandamda, motjga ul'i pojlaza." sin
markst': kul'i ul'i, kantt, simsa-sk."
dura-ks kanc semband'i aflamnan,
i iracf semba. son marks t'ejast:
„ar, tani margada t'ejant' moramda,
mon ul'i moramaza." markst' moramda. son usac karzisa morama, i
semba
tust'
kst'ima.
kst'ist',
kst'ist', sizast' i semba matadavst'.
dura-ks savaza arva-nc i atat' ezdavak
vorgac, tus l'ija kigá-. mift't'-arva-t
sast' saka kudna-zast i kulamazast erasí marsa.

6. TomaHb nyda

6. tolgan cuda

Kyjiocb KYNEHTB aBaii. Kyji0MCT0H3a COH

kulas kupe-ct' avac. kulamstan3a son
marks kupe-cfi: „kind'i scamana
lad'ajf, san savk arva-ks." avanc kulamda mela kupe-cs karmas vesama
arva-, no ist' lada avanc scamai^a
kind'iga. sa pinkt' kass ni soncan st'irac. vesf
st'irs scazan
t'ad'anc
scaman3an, i t ' e j a ^ a sin ladast'.
alac karmas son arva-ks trevo-zaman3a. a st'ars marks: „ramak ana
t'ejna cebár scapt." st'ars meza
márgi, san al'ac ramasi, narazaza
st'irt' pak cebar scamsa. „nu, nirjgá
ramak tolgan scam!" al'ac sarjga

flocT Mejie KH3e(j)THTt: MapbraxTb ajiH
a(}) TeÜTB MopaMfla. MapbroHflapHiíxTb,
MopaK TíiHb MapxTa." /fypaKCb MOJibCb
ÖTK030CT, KaHflCTb TeÜH3a

BHHa, COH

CflHb CHM03e. A(j)II5IKOHe Hpe;iCb H KopxTaií TeiícT: „Mapbrofla TeHHTKa KaHflOM.ua, MOHbre yjiH noHJia3e." CHHB
MupbrcTb: „KyjiH yjiH, Kanre, CHMcacbK."
/fypaKCb KaHflCb ceMŐOHflH a(jwiaMHHHb,
H npeflCTb ceMÖe. COH Mapbrcb TCHCT:
„ 3 p b , THHH Mapbrofla TeHHTb MopaMfla,
MOHb ynH MopaMa3e." MapbrcTb MopaMfla.

COH ymeflcb Kap3nca

ceMÖe

TycTb

MopaMa, H

KHiTHMa.

KurracTb,

KIHTHCTb, CHSeCTb, H CCMÖe MaTOflOBCTb.
/fypaKCb CHB03e pbBanu H araTb 33AOBOK
BopbroflCb,

Tycb

JIHH KHre.

Mupirb-

pbBaT CaCTb CHKa KyflHH30CT H KyjIOMO-

Nwpbrcb KyneuTn: „KHHAH MAMOHE JiaflHHXTb, CHHb CHBK pbBaKC." ABaHH KyjioMfla Mejie icyneucb KapMacb BerneMa
pbBa,

HO HCTb Jiafla aBaHU

maM0H3a

KHHflnre. Ca nHHrrb Kaccb HH coHueiib
c r a p e u . BecTb c r a p c b ma3enb THAHHH
maM0M30H,

H TeÖH3a

CHHb JiaflHCTb.

AJIHU KapMacb coHb pbBanc xpeBO>i<aM0H3a. A c r a p c b Mapbrcb: „PaMaK m r a
ueosipb m,anT." Crapcb Me3e
MapbrH, CHHb anan paMacbi, iiapa>Ka3e
cTHpTb n>iK neŐHpb maMca. „Hy, HHHre

Tciine

paMaK TonraHb HŰIM!7' AJIHH c a n b r e pa-

40
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Ma3e. B e c r t crapcb KopxTaft: „Cjiy>Ka(í)rr
riorrrb

KSAí-CTa

oöeflHJi,

h

Beiinan-

fla'raMa." Kyneucb Tycb oőe/iiMHb cjiy>Kac})TOMa. A c r n p e u ca nHHrrb Bopbroflcb. BeTb JiacbKH, a uiHTb KHUIH.
JTaCbKCb COH M3apc H KflHICb cepii HJIHHHTHOHb ÖTKC. YraflHBCb 0UJI30p0Hb
uepa

/íeHiHHKOHii

CTHpTb. Kynese

MapxTa

fleHmmcrt

H

Hsie3e

BaHOMOH3a.

fleHLUHKCb Tycb BaHOMa, KOflaMa qyaa
KajibHHTHeHb noTMoea KjmieHflH. „MOH
ToJiraHb nyflaH", - KOpxraö crapcb.
Cacb AENMNKCB HacjieflHHicra H icopxTaH: „CTaHe, CTaHe, Mapbrcb, COH TonraHb

Hyaacb." „ApxT TeprrbK

Tjna."

Tepziese, caB03b icyny h nyT03b őaímca
KOMHaTac. OKH nHHrrb ooa3opoHb uepaTH caBCb MOJieMC CHAerncac. KapMacb
uiTaMa canoHbua, a TojiraHb nyuacb KH3e<J>Hecbi: „U,epa a uepa, K03a TOH epaT
MOJieMC?"
MeCTb

„Ax

iipa3H5IT

TOH,

TojiraHb

3COH?"

H

nyaa,

KapMacb

crapTb 3ca canoHbna ríHKCceMa. Taaa
Mejie COH macb-Kapacb H Tycb KiirraMa.
A

TojiraHb

nyijacb Ka»3eHb TojiraHb

Hapafl0H30H, macb menKOBaHXTb, Tcpacb
cjiyra a coHra Tycb T03a. Ou«3opoHb
uepacb cewöe CTHpbXHeHb BaH03eHb, HO
TH

CTHpTb

KOflHMa

(JJKHBOK

auiejlb.

OuH3opoHb uepacb KroetjíHecbi: „Ko,aaMa TOH ryöepHHHHb?" C r a p c b OTBENAN:
„CraMa

ryőepHHHHb,

TiopHXTb.
KOTKniHeMa.

Ymecb
CHHB

Koca

KapMacb

canoHbna
Bajr/jam-

npomaH-flacTb

H

TycTb. BaceHfla uepacb, a crapcb
MejibraH3a. Cacb OMÖOHe miaubCb.

ramaza. vest' st'irs koRtaj: „sluza-ftt
popt' kacta abe-dná, i vencandatama." kupe-cs tus abe-dnan sluza-ftama. a st'arac sa pigkt' vorgac. vet' laski, a sit' kasi. lasks son
maza-rs i kass seri iíiná-tnan jotks.
uga-d'avs
ocazaran
cora
d'ensci-kanc maRta i nájazá st'irt'.
kucazá
d'enscikt'
vanaman3a.
d'ensci-ks tus vanama, kodama cuda
kalnátnan potmasa kásand'i. „mon
tolgan cudan" - koRtaj st'irs.
sas d'ensci-ks nasl'e-dnikt'i i koRtaj:
„staná, stana, marks, son tolgan cudas." „aRt t'crt'k t'aza."
t'efdaza, sávaz kudu i putaz baska
komnatas. fka pigkt' ocazaran corat'i
savs moíams sid'e-lkas. karmas
stama sapanca, a tolgan cudas kizafnasi: „cora a cora, koza ton jorat
mol'ams?" „a% ton, tolgan cuda,
mest' draznat esőn?" i karmas st'irt'
esa sapanca pikssama. t'ada méla
son scas-karas i tus kst'ima. a tolgan
cudas
kajazan
tolgan
nara-dan3an, scas solkavaJt', terc
sluga i sorjga tus toza. ocazaran
coras semba sfiRnan vanazan, no
ta st'irt' kodama fkavak asal'.
ocazaran coras kizafnasi: „kodama
ton gube-rniján?" st'irs at've-caj:
„stama gube-rniján, kosa sapanca
fuíi%í.
usas
karmas
valdaskatksnama.
sin
prasca-ndast'
i
tust',
vasanda
coras,
a
st'ars
mel'gan3a.
sas
ombaca
ilá-c.
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Kap.viacb oiuBopoiib uepacb nap>i>KaMa.
Ca.Maíi maW mojucai, a TojiraHb qyaacb
MOJlbCb

BaKC030H3a

„U,epa a
L],epacb

uepa,

H

KH3e(J)HCCbi:

K03a Tjnjrra cpxKaT?"

4>aTfl3e

uiojTKanu

h

KapMacb

nHKCceMoroa: „ A x , TojiraHb nyfla, (|)ajiy
IIJOpCMT

TCHHe."

ofleacaau;

MapxTa

H

CTHpCb

aepflcb

TOJiraHb

c»Ka

Bac-

TOHUTbi. OnH3opoHb uepacb Hapa>Kacbracb

M Tycb. TojiraHb nyijacb KaaseHb

TojiraHb HapHAOH30H H HapH'A-acb

rnen-

KOBaftca. Tep/xese cnyraTb H coHra Tycb.
CyBacb caKa icy^y, a oua3opoHb uepacb
KyHapa HH y i c r i 3C0H3a. cDarase coHb H
KapMacb MapxTOH3a KopxHeMa. Ijepacb
Tara KH3etj)HH: „Mec MOH ameHb rnapbxKOAe, KOflaMa TOH ryöepHHHHb?" Crapcb
Kapme30H3a Mxpbrcb:
Koca

mojiKaca

„MOH TOCTOHb,

TiopeHfluxTb."

Ljepacb

Tara H3b niapbXKOAe. BapbXMO^Cb.
Oua3opoHb uepacb cacb KVAV, crapcbice
Tycb

MejibraH3a.

MAM0H30H

KajneHb

nieiiKOBaH

H MA3EHB TOJiraHHeTHeHb.

Cacb KOJiMOue HJia/ibCb. LLJonoflCb.
Oua3opoHb uepacb cyBacb KyxHHB. IU,a3eHb HK>JIKaH30H H KapMacb KHM0H30H

maMa. A ca nuHroHa TonraHb qynacb
maniTCb Mana30H3a H KH3e<j)Hecbi:
„Lfepa a uepa, KosaMonaT?" „Ax,
TonraHb nyua, 3pb HIHHH rnopcHT TenHe!" H KapMacb KflMoca TiopeMa. Toca
Hepacb Tycb 0,1 JiOMaiTHeHb CTKC. A
TonraHb iy/iacb Hapaacacb iriejiKOBaíí
maMca H HapoiiiHa JiaMoc ame3b MOJie.
Oii5i3opoHb uepacb TocKaBaií, 3CTeiÍH3a
BacTa a(|> Myii.
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karmas ocazaran coras narázama.
samaj scaj culka-t, a tolgan cudas
mols
vaksazan3a
i
kizafnasi:
„cora a cora, koza t'afta saRka-t?"
coras fat'azá culka-nc i karmas
pikssaman3a: „a%, tolgan cuda, falu
sorsat tájna." i st'ars tolgan ad'o-zanc
maRta
ajarc
saka
vastancti.
ocazaran coras narázas-t'is i tus.
tolgan
cudas
kajazan
tolgan
nara-dan3an
i
narázas
solkavajsa. ferdazá slugat'i sorjga tus.
suva-s saka kudu, a ocazaran coras
kuna-ra ni ucsi esan3a. fataza son i
karmas maRtan3a koRnama. coras
taga kizafni: „mes mon asan saRkada, kodama ton gube-rniján?"
st'irs karsazanza marks:
„mon
tostan, kosa culka-sa t'ufandi%f."
coras taga iz saRkada. vaRmac.
ocazaran coras sas kudu, st'irska tus
mel'gan3a. kajazan solkavaj scaman3an i scazan tolgannatnan. sas
kolmacá ila-c. sopac. ocazaran
coras
suva-s
ku%nav.
scazan
culka-n3an i karmas káman3an
scama. a sá piíjganá tolgan cudas
sasc malazan3a i kizafnasi: „cora
a cora, koza mol'at?" „a%, tolgan
cuda, eí siná- sorsat t'ejná!"
i karmas kámasa t'urama. tosa
coras tus od lomat'tnan jotks. a
tolgan
cudas narázas solkavaj
scamsa i narosna lamas asaz mola.
ocazaran éoras toskavaj, est'e-jan3a
vasta af muj.
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Koflan

TojiraHb

nyaacb

(j)aT5I3e

CTHpTb

KHflbTa,

KniTHMa H K o p x H e M a .
MOfleMa.
„Mec

I I,epacb

-jBoir/cacb,
H

CHHb

KapMacb

Baptx-

KH3ec})Hecbi

crapTb:

NOBAFLHAIÍCTA acj) A30HACAK,

TOHHHT T O H ? "

Crapcb:

COH

TyCTb

„CTaMa

KOC-

ryöep-

HH3Hb, Koca KHMOCa TK)pCHflHX'I b." OüH3opoHb uepaci. Tara ame3b mapbXKOfle.
CTHpcb H Mapbra: „ A THHH n p o m a í í ,

Ofly KypoKCTa MHHb acj) HaHXTHMa."
CHHb

n0Jia<j)T03b

eypKCCHOH.

cjjKH-tjíKHHb

LI,epacb:

„A

MapxTa

THHH

Koaa

HHHXTAMA?" „ M O H KOJiMa HJIAZIBTA M e j i e
n a j i o T c a a H . " T o n r a H b n y u a c b c a c b Kyay,

Kafice3eHb

mejiKOBaií

MIATHAH30H

H

ma3e TOJiraHb njiaTHXHU. BOB HH Kacjrra
IIIHT, KOfla HBCTb. LfepaCb KOJIb yHH
3COH3a. C a c b

CTaKH

acj)

KOJiMOue

rnncb,

3BOH/iaKUIHH.

a

crapcb

0lIH30p0Hb

u e p a c b cauiKaBa TOcnaBacb, HjibHe ypMACBKOFLCB, H MAPBRCB n o B a p r n MIFLEMC
TaHHTH HMHa. ÜOBapCb IMfleCb TaHUTH
HM, K a a 3 e m a B a H a c H j i n c c b B a e H K c a .

A

T o j i r a H b n y a a c b c a n u H i r b Kaa3e uepaTb
eypKCOHU aMTH. K a p M a c b

uepacb

aM^a

a p x u a M a , BaHbi - u i a B a H a c o H 3 a e y p K C O u .

Tep/cese noBapTb: „Knejib Kynca?" IIoB a p c b M a p b r a : „KHBOK, -

Kyaca." 3 c r a

KJie, -

uepacb mapbXKOflCb: ca

Ma3bi c r a p c b acj) KHBOK JiHa, a

nyuacb.
KopxTacb:

COH

KopxTacb:

BAB

CTaMa

TiopeHflHXTb

arnejib

ryöepHHacTaH,

canoHbua.
CTaMa

TojiraHb

BaceHb

HJiaTb
Koca

OMÖoueaa

ryöepHHHHb,

Koca

Tiopeir/iHXTb mojiKaca. A KOJiMOue/ia
Mflpbrcb: TOCTOHb-TOCTOHb, KOCa TfOpeH-

kodak tolgan cudas ávandas, son
fatazá st'irt' kat'ta, i sin tust' kstima
i koRnama. karmas vaRmad'ama.
coras
kizafnasi
st'irt':
„mes
povadnajsta
af
azoncak,
kostanna-t ton st'ars: „stama gube-rnijan, kosa kamasa fufand'i%f."
ocazaran coras taga asaz saRkada.
st'irs i margi: „a tani prascaj, odu
kuraksta min af naJt'ama." sin
polaftaz fka-fkán maRta surkssnan.
coras: „a tani koda naJt'ama?"
„mon kolma iíat'ta méla pálat
sajan." tolgan cudas sas kudu,
kajsazan solkavaj plat'ijan3an i scazá
tolgan plat'ijanc. vov ni kafta sit,
koda javsf. coras kol' uci esanza.
sas kolmaca sis, a st'irs staki
af avandaksni. ocazaran
coras
saskava toskavas, nalna- urmaskac; i marks povart'i pid'ams
tanct'i jamna. povars pid'as tanct'i
jam, kajazá savanas i lí'ss vajaijksa. a
tolgan cudas sá pirjkt' kajáza corat'
surksanc jamt'i. karmas coras jamda
jaRcama, vani - savanasan3a surksac.
ferd'azá povart': „kijal' kuca?" povars margi: „kivak, - kal'a, - asal'
kuca." esta coras saRkac: sá mazi
st'irs af kivak Hja*, a tolgan
cudas. son vad' vasan ila-f koRtas: stama gube-rnijastan, kosa
furand'i%f
sapanca.
ombacada
koRtas: stama gube-rnijan, kosa
furandi^t' culka-sa. a kolmacada
marks: tostari-tostan, kosa t'uran-

A moksa-mordvin nyelv alapjai
/IHXTB loiMoca. Tep;ie3e TonraHb nygaTb:
„A30HTK,
Cmpct

r;i

TOH Tíujna

rroKoriexb?"

neeaeBCb Kapme30H3a H xycb

K0MHara30H3a. T o c a COH iiapa>Kaci> inéjiKOBaíí nap>i;rca, H HJibne KOMHaTacbKe
BajiflOMCt. U,epacb

caBOse

pbBaKC.

H

e ra(}nci b OHIO CBa/ibőa.

7. MapKOHb KOpHC

EeamejiuncmanaKium
HHrojibfleHb Baji. K e i i b r o M a JiyBHeHbKe!

Kh^c3t caBHTb MapKOHb Kopac EBaHrejinaTb, KOHa amn Cin; COTKCTH najibKCOKC. Oji
coTKccb Mapca
TauiTa
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d'i%t' kámasa. t'erd'aza tolgan cudat':
„azantk, ta ton t'afta pokad'at'?"
st'irs pejad'avs karsazanv;a i tus
komnatazan^a. tosa son narazas
solkavaj nara-ca, i nalna- komnataska valdams. coras sávazá arva-ks.
i jotafct' svadba.

7. markán koras
pakst

(j)evaijgel'ijasta

irjgal'dan val.
kel'gama luvijaijka!

kad'azt
savit'
markan
koras
(j)eva-ijgel'ijat, kona asci od sotkst'i
palksaks. od sotkss marsa tasta
COTKCTb MapXTa THCa3b BHÖJIHHTb. sotkst' maRta t'isa-z bibl'ijat'. grekan
FpeKOHb KHJibCTa ca<J) „eBaHrejraa" kal'sta saf „(j)eva-rjgel'ija" vals
Bajicb eTa(j)TOBH „napa Kyjia". E B a H - jotaftavi „para kula-". (j)evaqrejTHHCb - T5Í a3KC Hcyc KpHCTOCTb gelíjas - ta azks isus kristozt'
MacTOpTb naHrca apHMaHH KOJira; o u r o mastart' lagksa eramanc kolga; ocu
TeB0H30H
KOJira,
KOHaTHeHb
COH t'eva^an
kolga, konatnan
son
TiieH,ae3eHb jioMarraeiMH; caHb KOJira, t'ijand'azan lomat't'nand'i; san kolga,
Me3bC COH TOHac])TCb; COHb KyjIOMaHH H mezs son tonafc; son kulama-nc i
MeKH BCjTbMaMann KOJira. E B a H r e j i n - meki velmamanc kolga. (jjcva-rjgcl'iaca
Te(j)He MOJIHXTB IlajiecTHHaca jasa
t'efna mol'i%t' pal'est'i-nasa
KpHCTOCTb LiianeMíia MejieHb (K. m. M.) kristo-zt' sacamda mel'an (k. s. m.)
BaccHne CHfl0KH30CTa. riajiecraHacb vasancá
sadakizasta.
pal'est'i-nas
3CT3 yjIbCb PHMOHb 0U330pXHeHb KÍI^IÍI- esta uls rimán ocazaRnan kad'ala.
na. Ho riajiecTHHaca apafí eBpeiíxHe no
pal'est'i-nasa
eráj
jevre-Jna
B3H(J)T03b
IÜKafíC
KŐMaMaCHOH, vanftaz
skajs
kemamasnan,
KOHaHflH topTb nyT03e I Ü K a e H b MaKCfJi,
konand'ijurt' putazá skajan maksf,
M o H c e e H b BCJib/ie cepMaTt}) „ K o i i c b " .
majise-jan vel'da sormatf „kojs".
EBpeííxHeHb iuKaHMapaiíCHa KyHap- jevre-Jnan skajma-rájsna kuna-rdan
flOHb nHHrrb KopxHecTb: .\10aaTb jiaHrc piijkt koRnast': modat' laqks saj
caM M e c c n a c b - l Ü K a H T b KoMKacj)ou.
messijas - skajt' kockafac. ta
T a M e c c H 5 i c b yjibcb Hcyccb. M o / i a x b
messijas uls isu-zs. modat' latjks
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naHrc COH cacb atji aiibueK eBpeiíxHeHt, a ceMÖe jioMaxrHeHb HflCMa. Cac
McycTb KOJira napa Kynacb - TH KeHapt(j)TH Kyna ceMBe JiOMaxxneimi-i,
Koca

CHHB

a(|)OJibXTb

yjie

H

KOflaMa

Kajibca acJ)o.nbXTb KopxTa.
MapKOHb Kopac EBaHrejmacb ceM6oaa KyHapAOHb a3KC Hcyc KpHCTOCTb
3pa<J)0HII, H TOHa(J)TOMaHH KOJira.

cepMaxc))OJib
KH30THeHb.

K. m.
MapK

COH

M. KOflreMOHue
yjibCb
HcycTb

TOHACJ)TOMAHH M e j i b r e MOJIH NOMAHB H

cepMaflbi Hcyc KpHCTOCTb, IÜKaeHb
Hepaxb KOJira BaceHnaKHre a<f) eBpeiíxHeHflH. MapK eepMafl03C a3KCOHU rpeKOHb Kajibca. Katjixa xeacaTTb KH30CTa
a 3 K c o n ERACL)T(J) M a c T o p j i a H r o H b CKWOT

Kajibc. TaHH BOB COH BaceHnefla JIHCM
MOKHieKC.
BH6NNAHB

ÉTA4»TOMA

HHCTHTYTCB

a3bi omo cioKnpa MapKOHb Kopac
EBaHrejinaTb MOKineHb Kajibc exac})x b i e H u x b i H peflaKxopoimxbi, c e M Ö O H flH, KHT Jie3flCXb HOJIflaMC COHb MOKnieKC. M o K H i e H b NYBHTH MHHB K e H a p -

fle3b n a i i 4 x a M a KH LUKAM BajiTb Ta
najibKCOHHTbi.
BHŐJinaHb ÉTa<J)TOMa HHCTHTyTCb, 1995.

1 : 9-20.
HcycTb KCTHH/iawan.
9 Ca uiHTHeHb Hcyccb cacb rajiHjieaHb Ha3apeT orncTa, H HoaHH
i<cxHHfla3c COHb HopaaHija.
10 Beflbcxa
jiHceMCTOH3a
Hcyccb
Hae3e, KO^a Jia30BCb MeHejibCb, H
HHapy BaHMono>K(J)Cb iyneHa nana
Bajircb coHb jiaHr030H3a.

son sas af ancak jevre-Jnan, a semba lomat'tnan id'ama. sas isu-zt'
kolga para kulas - ta kenaíft'i
kula- semba lomattnand'i,
kosa
sin afal'at ula i kodama kal'sa
afal'at' koRta.
markan koras (j)eva-qgeíijas sembada kuna-rdan azks isus kristozf
erafanc i tonaftamanc kolga. son
sormatfaf k. s. m. kodge-mancá
kizatnan.
mark uls isu-zt' tonaftamanc mel'ga mol'i loman i
sormadi
isus
kristo-zí,
skajan
corat' kolga vasandakiga af jevrejnand'i. mark sormadaza azksanc
grekan kal'sa. kafta fozat't' kizasta
azksac jotaftf mastarlaqgaű sudat
kal's. tani vov son vasancada l'isi
moksaks.
bibl'ijan jotaftama inst'itu-c azi
ocu
sukpra
markan
koras
(j)eva-i)gel'ijaf moksan kal's jotaftijancti i redaktarancti, semband'i,
kit lézct' noldams son moksaks.
moksan
luvit'i
min
kenardaz
panctama ki skaj vált' ta palksancti.
bibl'ijan jotaftama inst'itu-c, 1995.

1 : 9-20.
isuzt' kast'anda-mac.
9 sa sitnan isuzs sas gal'il'e-ján
nazare-t ossta, i ioan kast'anda-za son iordanca.
10 vecta l'isamstanza isuzs najaza,
koda lazavs menal's, i inaru
vajmapozfs gulna laca valks son
larjgazan^a.
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11 i menal'sta kul'avs vajgaf: „ton
mon kel'gama corazat. ton mon
MOHB KC HA p/te M A35IT.
CATAHACB
kenard'amazat." satanas jorasi
epacbi HcycTb cyBa(})TOMC neaceTbc.
isuzt' suva-ftams pezacs.
12 vajmapozfs
estakiga
vat'aza
12 BaÜMono>K(j)Cb acTOKHre ejjtcíc
HcycTb maBMOjiaB.
isuzt' savmodav.
13 H Toca, maBMOflaca, COH amecB 13 i tosa, savmodasa, son ascas
HHJibreMOHb HIH, CaTaHacb epa3e
nil'ge-man si, satanas jorazá
cyBa<|)TOMC noKeTBC. Hcyccb apacb
suva-ftams pezat's. isuzs eras
BHpbŐaKCHHb paKUiaTHCHb CTKCa. H
virbaksán raksatnan jotksa. i
amejixHe
aicacTb
MejibraH3a.
at]gel"/na jakast' mcl'gan^a. isuzt'
HcycTb BaceHu,e TOHatjinHeHsa.
vasanca tonafnijan3a.
14 HoaHHOHb naKCTaMfla Mejie H c y c c b
14 ioanan pakstamda méla isuzs tus
Tycb
FanHJieaB
IÜKaeHb
Kegal'ile-jav skajan kenárft'i kuía-t'
HHpTb(J)TH KynflTb a30Hfl0Ma.
azandama.
15 COH KopxTacb:
„IlHHrcb
cacb.
15 son koRtas: „pirjks sas. skajt'
IÜKaHTb Oii5!3opKCLiiHLi Majiaca.
ocazarkssic
malasa.
sarftada
LiIapc|rrona LUKaii ru h KeMajia n a p a
skajt'i i kemada para kula-t'i."
11 M

MeHejibCTa

KyjieBCb

BaMrajtb:

„TOH MOHB KEJIBROMA U,epa3HT. TOH

KyjIHTH."

16 M3Hpaa Hcyccb eTacb r a j r a j i e a H b
apbXKTb

ManaBa,

COH

Hae3eHb

CHMOH H AHflpeö ajibHaKaTHeHb#yrarraeHb.

CHT

APBXKTH

epa3b

a<j)TOMaCHOH, CHHb yjIbCTb KajlOHb

16 maza-rda isu-zs jotas galíl'e-ján
aRkt' malava, son najazan simo-n
i and're-j alnakatnan-duga-ttnan.
sat aékt'i joraz aftamasnan, sin
ulst' kalan kunci%t':

KyHUHXTB.
17 H c y c c b MAPBRCB TCHCT: „ M o j i e ^ a
MeJIbraH,

H

MOH

THXTHflH3b

JIOMaHeHb BaÖMOHb KyHUHKC."
18 CHHb

3CTOKHre

K'aA03b

KajlOHb

KYHFLAMACHOH H TycTb MejibraH3a.
19 H c y c c b TOCTA ETACB ATJ? naic HHKO3H
h

Hae3eHb

^[KyBOHb

3eBeaeeHb
h

HoaHHOHb.

uepainon
CaTKa

BeHHCOTOJIbXTb H NETHE3B KajlOHb
KyHflaMa a(j)TOMacHOH.

17 isu-zs marks t'ejast: „mol'ada
mel'gan,
i
mon
t'i%ta-daz
lomanan vajman kunciks."
18 sin
estakiga
kadaz
kalan
kunda-masnan i tust' m e í g a ^ a .
19 isuzs tosta jotas af pak ickazi i
najazan zeved'e-jan
coran3an
jakuvan
i
ioanan.
satka
vencsataí%t' i petnaz kalan
kunda-ma aftamasnan.
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20 Hcyccb 3CTOKHre Tep,a;e3eHb CHTírenbrc.

Ka/j03b

CHHB

BCHHTH

SeBeneií anacHOH noKOAwernoH
MapxTa h TycTb HcycTb Mejibre.

20 isu-zs estakigá t'erd'azan sat'narjgá. sin kadaz venct'i zeved'e-j
al'asnan pokod'ijon^an maRta i
tust' isu-zt' mel'ga.

4 : 26-29.

4 : 26-29.
Btiflecj) h JiHCbcjj cepoTb KOJira BanBejiacj)KCCí>.

26 Mcyccb Mapbrcb: „IIlKafiTb Oua30PKCIUHU,

JIOMaHTb

KOflttMa,

BH^bMOTb

Mo^aTb

CFL

ep^acbi

KOHa

vid'af i l'isf sorát kolga valve-l'afkss.
26 isuzs marks: „skají ocazarkssic
sa lomant' kodama, kona jordasi
vid'mat modat' lagks.

jiaHrc.

27 BeTb JioMaHitb yqw, MOÖFLABA COH
CTAM. BuAbMocb ca NHHROHA JIHCH
H Kacw - a KOfla, JiOManub coimbKe

acjj co^acbi.
28

Bflb

MOflaCb

Kac<|)TCbi.
jiHCbtjiKa,

BHflbMOTb
Bacenna

Toca

COHHb
3B0H,naH
npaHa,

inain

npaHacb naniKOflH BimbMOfla.
29

A

M3ap^a

ceporae

KeHepiixTb,

jioMaHUb scTOKHre Kynuaö TapBa3-

TH - cacb HyMaHb nHHrcb.

8 : 31-33.

8 : 31-33.
Hcyccb asoHACbi KyjioMaHU.
31

Hcyccb

TOtiac()TCb SCOCT:

„JIoMa-

HeHb Ll,epaTH spaBH HaeMC jiaMa
CTaKaiHH; COHb 33flOH3a IIOTailXTb
npaaTarae, 03KC0Hb npaBaraxHe H
KOHTH

27 vet' lomanc udi, sobdava son
staj. vid'mas sá pirjgana- l'isi i
kasi - a koda, lomanc soncka af
sodasi.
28 vad' modas vid'mat sonc kasfci.
va,sanda avandaj l'isfka-, tosa
saci prana, pranas
paskad'i
vid'mada.
29 a maza-rda soratna kenari/t',
lomanc estakiga kunda-j tarvazt'i
- sas numa-n piijks.

TOHa(j)TbIXHe.

COHb

uiaB-

ca3b, HO KOJIMOUC uiHHa Be.íibMaíí

isu-zs azanci kulama-nc.
31 isu-zs tonafc esast:
„lomanan corat'i eravi najams lama
stakasi; son ezdan3a potaJt'
praatatna, ozksan pravat'ixna i
kojt'i tonafti%na. son savsaz,
no kolmaca sina- vel'maj meki."

MeKH."
32

COH
EtaTa

T«Hb

a30H«03e

Tepae3e

coHb

ymeflCb anpaKaMOH3a.

BH^ecTa.

A

urapeHaB

h

32 son tan azandaza vid'asta. a pata
t'erd'aza son sirana-v i usac
aprakama^a.
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33 Ho Hcyccb mapíjrrcb, Bap)KaKCTCt
T0Ha<j)HHeH30H JiaHrC H Ka3HMCTa
Míipi.rcb rijiTaub Kapniec: „BopbTb
B3KCCTOH,

aHbueK

CaTaHa!

jioManenb,

TOH
ac|)

apbcar

IÜKaeHb
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33 no isu-zs sarfc; varzaksc
tonafnij a 113311 latjks i kazamsta
marks pátan karsss: „vorf vaksstón,
satana! ton arsat ancsk lomanoií, af
skajsn fefiísn kolga."

TccjíiieHb KOJira."

8. IIIyMÖpam, Mopdoeun!

8. sumbra-t,

(CEPEEH KHHHKHH)

mardo-vija!

(SZERGEJ KLNYAKIN)

1. sivalda, mardo-vija, sed'istet saj.
IllHBaJIfla, MopflOBHH, CejIbMOCOT
sivalda, mardo-vija, selmssst pali,
najibi, lopHaií,
jurna-j,
PocciiaTb MamTtca MOKmeHb CHHCTa
rasi-jat' masca mokssn sija-sta
sulga-m,
ciojiraM,
rasi-jat' karksazsmsa erzan
PoCCHHTb KapKC33eMCa 3p35THb
zsrna-sta pula-j.
3wpH»CTa nyjiaií.

1. IÜHBajifla, MopflOBna, c c a h c t o t c a ö .

IlpKneBCb:
IIIyMÖpaT! UlyMÖpaT, M o p a o B i r a !

raHHHK! raÜHaK, MopzjoBHa!
KejibroMa Kpaiíimi - Haö naH>KH
MaHHHH,
MoKm3p3»Hb iuaqeMa-KacoMa Kpaií!

UJyMOpaT! UJyMOpaT, MopziOBiia,
MopaK! MopaK, MopaoBHa!
riaBa3y spflíficb kstk TOHb spb Kygo3T
cvBatí!
YiibXTb myMÖpa, yjibXTb uiyMÖpa,
Kofla coHHb Cna>Kapcb, yjibXTb
myMÖpa!

pripe-fs:
sumbra-t!, sumbra-t, mardo-vija!
gajnak! gajnak, mardo-vija!
kel'gama krajnaj - naj pan^i
majnaj,
mokserzan sacsma-kassma kraj!
sumbra-t! sumbra-t, mardo-vija!
morak! morak, mardo-vija!
pavazu erafs katk ton af kudszt
suva-j!
ul'%t' sumbra-, ul'%t' sumbra-,
koda sonc sijázars, ul'%t' sumbra-!
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2 . TOH e x a x b , MOPAOBHA, c x a K a KHX-HXX,
TOH MOJICRB, MOPAOBHA, HHROJIH

Keno^c3b npax,
KH JiaHrca BecxtKe KOCOBOK XOH
arneTb npa
H cemc H BAÖMOC XOH yjieTb H
jiaxioxb niyMÖpa.

npHneBCb.

2. ton jotat', mardo-vijá, staka kit-jatt,
ton molat', mardo-vijá, irjgal'i
kepadaz prat,
ki laijksa vest'ká kosavak ton asat
pra
i sed'is i vajmas ton ul'at' i íadat'
sumbra-.
píipe-fs.
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Szótár
A
a [a] pedig, de, viszont, ellenben
aBa [ava] asszony, anya, feleség
aisapACMC [avard'ams] sír (ige)
aep^OMC [ajardsms] eltávozik
a3KC [azks] elbeszélés, elmesélés,
elmondás
a30MC, a30Hfl0MC \azsms, azsndsms]
elmond, elmesél, kifejez
a3op [az'jr] úr, gazda
aKiua [aksa] fehér
ajiauia [alasa] ló
ajiH [al'i] vagy
any [alu] le, lefelé
ajibiiHKaT-ayraTT
[alnakat-dugatt]
fiútestvérek
ajiH [a/a] (édes)apa
aHreji [a/jgel] angyal
aH.aoMC [andams] etet, enni ad
aHbueK [ancak] csak
anaK [apak] nem...
anptiKaMC [apfakams]
szemrehányást tesz
apaoMc
\anhms]
fut, hajt, utazik
apxT [aRt\ menj
apbeeMe [arsBtns] gondolkodik,
gondol, vél, ért valamihez
aTKa3aMC [atkazams] (le-, meg-)
tagad, elutasít, visszautasít
aTy \atu\ másképp(en)
aTH [ata] apó, öreg, atya
araM [at'am] mennydörgés
a(J) [af] nem...
ac|)jiaMHsi [aflamna] nem sok, kevés
acj)naKOHH [afpakdna] kissé, kicsit
a(J>TOMa [aftama] háló
ax [a%] ah
arn [as] nincs
amy fasu] szegény, szegény ember
ameMC [ascsms] van, tartózkodik

B
6a6a [baba] anyóka, feleség, nő
őaímca [baska] külön, önálló, kívül
Cecejuca [bise-tká] mulatság, lugas
6paT [brat] fivér

B
Baíí [vaj] vaj
Bafirsuib [vajgal] hang
BattMe [vajma] lélek, lélegzet
BaÜMono>K(|) [vajmapozf] szellem
BaKcc [vafcw] mellé
BaKCCTa [vakssta] -ból/-ből, -tól/-től
Baji [va/J szó
BajiBejiH([)KC [valve-l'afks] példázat,
allegória
BanroMC [valgams] leereszkedik,
leszáll
Bajiaa [valda] fény
BajiAaiiiKOAOMC [valdasksdsms]
világosodik
BajiflOMOMC [valdamsms] felragyog
BajiMysopKC [valmuvsrks]
szólás
BajibMH [val'ma] ablak
BaHOMa [vansma] tükör
BaHOMC [vanams] megnéz, nézeget
BaH(j)TOMC [vanftams] megőriz,
megvéd
Bap>KaKCTOMC [varzakstams] (bele,
megjnéz, pillant
BapjKaMC [varzams] (meg)tekint,
szemlél, néz
BapMa [varrna] szél
BapbXMoaCMC [vaámad'ams]
megvirrad, hajnalodik
Baceiua [vassnda] előbb, eleinte,
először
nacen/iaKHie
[vassndakiga]
elsősorban
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iiacenne, Baccrib [vasanca, vasán]
első
nacenncAa [vasaúcada] legelőször
BacTa [vasta] hely
BaTpaKiii [vatraks] béka
is/ipyi [vdruk] hirtelen
BRb [vad'] hiszen, ugyanis, bizony
s e [ve] éj, éjszaka
Be/ib \ved'\
víz
nejibjie [vel'da] át
BejibMaMa [vel'mama] feltámadás
BejibMaMC [vel'mams] feltámad
BejiH(j)TOMC [vel'aftams] feldönt,
felborít
BeiiC/K, BeHH [venas, venc] csónak
BeHUHH^aMC [vencandams]
házasságra lép, megesküszik
BecTb [vest] egyszer
Beuien/ieMC [vesandams] keres
Bitneiwc [vid'dms] vet
BHaecTa [vidasta] nyíltan, egyenesen
BiiübMe [vid'ma] vetőmag,
gabonaszem
BHHa [vina-] bor
Biipb [vir] erdő
BHpbőaKCHHb [virbaksan] vad
BOB [vov] nos, íme
BopbroneMC [vorgad'ams] elszökik
BopbTb
\yorf] el innen!
Bpbra3 [varga-s] farkas
BHpn [vari] felfelé, fel
BHTeMC [vat'ams] vezet, elvisz, kísér

r

E
eBaHrejiHH [(j)eva-tjgelija]
evangélium
eBpefl [jevre-j] zsidó

É
epaivic [jorams] akar, szándékozik,
készül
epaaMC [jordams] (le)dob, szór
éTaMC [jotams] (át)kel, (át-, eljmegy,
halad, megtesz
eTaiwc BaKCKa [jotams vakska] nem
kínál meg (itallal)
eTa(J)TOMa [jotaftama] fordítás
eTa(}>TOMC [jotaftams] (le)fordít,
(lakodalmat) ül
eTa(})TLi [jotafti] fordító
éTKC [jotks] közé, -ba, -be
éTKca [jotksa] között, -ban, -ben
CTK030CT [jotkazast] közéjük, -ba, -be
é(J)KC [jofks] mese

3
3ene [zepa] zseb
3pa [zára] ok nélkül, oktalanul,
feleslegesen
3bipHH [zárna-] arany
H

raÜHHMC [gajnams] cseng, csilingel,
zeng
rpeKOHb [grekan] görögryöepuHsi [gube-fnija]
tartomány
ryjieHH [gulana] galamb
A

aa [da] és, de
/leHtunK [d'insci-k]

.ipainíiMC [draznams] ingerel,
bosszant, felizgat, felkelt
AypaK [dura-k] ostoba, tökfilkó

tisztiszolga

[i] és, de
HaeMC [id'ams] megment
H3b [íz] ő n e m . . .
HJIH(HH) [iíi(na-)] vessző(cske)
HJIHHHT [iíina-t] bozót
HJiHflb [il'a-d'] este
HJiHTb [lía-í] este (hat.)
HHa [ina] (hát) majd, már, akkor
HHrojiH [iqgal'i] előre, tovább
H
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[iygal'd'an val\
előszó
HHCTinyr [inst'itu-t] intézet
HHHpy [ina-ru] szent
npe;ieMc
[iradams] megrészegedik
HHKO3H [ickazi] messzire
n n [ OJii»;iem> B a j i

K
KasaHHMC [kavanams] megkínál
KaaoMC [kadams] nagy
Ka3HMCTa [kazamsta]
élesen
Kajib^HB [kaíd'av] rossz
KajibHH [kaína] vessző(cske)
KajibHHT [kalnat] bozót
icauaa [kanda\ fatuskó, fatörzs
KaHflOMC [kandams] hord, hoz, visz,
megkínál (borral)
Kana [kapa] kazal
Kap3H [karzi] hegedű
KapKC [karks] öv
KapKC33CM [karksa-zam] derék
(testrész)
KapMaMC [karmaim]
elkezd,
nekifog, fog
Kapma [karsa] ellen, szemben
Kapme30H3a [karsazan3a] vele
szembe
Kaprnec [karsas] szembe, ellen
KaeoMC [kasams] nő
Kac(J)TOMC [kasftams] nevel, növeszt
KaTK [katk] hadd, legyen
Kac{>Ta [kaftá] két, kettő
KaflMC [kajams] levet, ledob, mer
Kenu
[kel'i] széles
KejibroMa [keígama] szeretett,
kedves, tisztelt
KejibroMC [keígams] szeret, tetszik
KeiwaMa [kemamd] hit
KeMaMC [kemams] hisz Istenben
KeHepeMc [kenarams] ráér, megérik
KeHKiu [kerjks] ajtó
KeHHpaeMa [kenard'ama] öröm
Keiiwp/IC'MC [kenafd'ams]
(meg)örül
KeHHpTbíJiTH [kenart'ft'i] örvendetes
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[kepadams] felemel
np«T [kepad'az prat]
felemelt fővel
KepoMC
[kerams] vág, dönt (fát)
KH [ki] út
KHBOK [kivak] valaki
KIIBOK arnejib [kivak asal] senki se
volt
Kiie [kija] ki?, aki
KH3a [kiza] nyár, év
KH30Hna [kizanda-] nyáron
KH3C(J)TeMC [kizafi'ams] (meg)kérdez
KupaeMC [kird'ams] tart
KiipbXKC [kiáks] veréb
KHTHeMC [kitnams] viszket
KJie [kala-] (közbevetett szó) azt
mondja/mondta, úgymond
Kona [kodá] hogyan?, hogy?,
milyen?, olyan, mint, mikor?
KoaaK [kodak] amint, mihelyt
KoaaMa [kodama] milyen, melyik
KoaaMC [kodams] szó
KonreMOHue [kodgemanca]
hatvanadik
KOüHMa [kodama]
hasonló, -szerű
(hozzá, vkire, vkihez)
K03a [koza] hová
K03K [kozk] amint, mihelyt
K03H [koza] gazdag, gazdag ember
K03HK0fl0MC [kozakadams]
gazdagodik
Koö [koj] (vallási) törvény
KOJira [kolga] -ról/-ről
KOJiMa [kolma] három
K0JiM0reM0Hb [kolmageman]
harminc
KOJiMOue
[kolmacd] a harmadik
KOJiMOueaa [kolmacada] harmadszor
KOMHaTa
[komnata] szoba
KOMOTHeMC [komatnams] ugrál
KOHa
[kona] aki, amely
KopxTaMC, KopxHeMC [koRtams,
koRfiams] beszél, mond, beszélget,
felel
Keno;re3b
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Kopnc

[koras] szerint, nyomán
[kosa] (a)hol
KOCOBOK [kosavak] valahol
KOCTa [kosta] honnan, honnét
KOCTOHHH [kostanna] hová való
K0CbK0MC [koskams] (el-, ki-, meg-)
szárad
KOT(|) [kotf] szövet
KO l iKat[)
[kockaf] kiválasztott
Kpaií
[kraj] haza, szülőföld
Kp(J>aMC [karfa-ms] izzik, pislákol
KpxTana [kaRta-pa] mezítelen,
csupasz
K c r e i m a i v i a [kast'anda-ma]
keresztelés
KyBa [kuva] ahol, ahogy
Kya [kud] ház
Ky3 [kuz] lucfenyő
KyKopHMC [kukára-ms] kukorékol
KyKy [kuku] kakukk
KyjiGBOMC [kulavams] hallatszik
KyjiH [kui'i] ha, amikor
KyjioMa [kubma-] halál
KyjiOMC [kulams] meghal
Kyji0MCT0H3a [kuhmstanSa] amikor
halálán volt, a halála idején
KyjiH [kul'a] hír
KyHapa [kuna-ra] régen, régóta
Kymip/ioiib
[kuna-rdan] régi, hajdani
Koca

K y H m a M a : KajlOHb K y i m a i v i a

[kun-

da-ma: kalan kunda-ma] halászat
KyHflaMC [kunda-ms] megfog,
(vmihez) lát
Kyneub [kupe-c] kupec, kereskedő
Kypra
[kurga] száj
KypM03b [kurmas ~ -z] marék
KypoK, KypoKCTa [kurak, kurakstd]
rövid időn belül, egyhamar, gyorsan
Kyrb [kuí] akár
KytJmeMC [kufcams] jajgat
KyxHH [ku/ná] konyha
Kyneiwc [kucams] küld, visszaküld
Kynp [kuja-r] uborka
KIIIH [ksi] kenyér

KHflb [kad'] kéz, kar
KHflbpyuHHH [kad'ruca-na] keszkenő
KHAbcra [kacta] -nál/-nél, -val/-vel,
-tól/-től
K«A»jia [kad'a-la] igája, uralma alatt
KH>K [kaz] harag, méreg, gonoszság
KHJib [kcií] nyelv
KHMe [kama] csizma, lábbeli
KHineMC
[kasams, kasand'ams]
elrejtőzik, elbújik
JI
jiaflHMC [lad'ams] megfelel, rá ülik,
jó lesz, neki megfelelő
jia30B0MC [lazavams] hasad, reped
jiaMa [lamo] sok
jiaMoc
[lamas] sokáig
jiaHrc
[laijks] -ra/-re
JiaHrca [laijksa] -ra/-re
jiacbKOMC [laskams] szalad, fut,
rohan
jiaca
[laca] hasonló, mint, -ként
jie3flOMC [l'ezdams] segít
jieM [lém] név
jiHenneMC [l'ijandams] repül
jiHceiwc
[l'isams] kijön, kimegy,
megjelenik, kilép
jiiicbc|) c é p a
[l'isf sora] gabona csíra,
hajtás
jiHCb(])KH
[l'isjka-] csíra, hajtás
JIHH [l'ija-] más
JIOB

[lov]

hó

jioiviaHeHb [lomanan] emberi
jiOMaHb [loman] ember
JiyBH [luvi] olvasó
JIHÍIOMC [íadams] marad
jiHMŐOH/ieMC [iamband'ams]
melegszik (az idő)

M
Ma^OMC [madams] lefekszik, aludni
megy, lepihen
Ma3bi [mazi] szép
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Maii [maj] május
MaKCOMC [maksams] ad
ManaBa [malava] közel
Majiaioma [ malazan3a] közelébe
Manac
[malas] közel(be)
Majiaca [malasa] közelben
MapjiionepeHH [mafl'upe-rana] kert
Mapca [marsa] együtt
MapxTa [maRta] -val/-vel
Mapb [mar[ alma
MapHMC [marams] érez, hall,
tapasztal
MacTop [mastdr] föld
Macropjiama [mastsrlarjga] az
egész világ
MaTOflOBOMC [maldchvams] elalszik
MaTOMC [matams] elolt
Me3e [meza] (a/mi/t)
MCKH
[meki] visszafelé
Mejie [mel'a] után, azután, múlva
Mejii»raH3a [mel'gan^a] utána
Mejitre [mel'ga] után
MCIICJIL [menat] ég, menny
Mec [mes] miért?
MeccHH [messija] Messiás
M3Hpaa [maza-rda] amikor
M3Hpc
[tnaza-rs] valamennyi ideig,
meddig
[mirda] férj
MnpTTb-pbBaT
[mirú'-afva-t]
házastársak, férj és feleség
MHiueHaeivic [misand'ams] árusít,
kereskedik
Moaa [moda] föld
MOKiueKC [moksaks] moksául, moksa
nyelven
MOKiii3p3HHb [moks-erzan]
mordvin,
moksa- és erza-mordvin
MOJieMC [molams] (oda)megy
(utána), halad, történik
MOH
[mon] én
MopaMa [moramá] hangszer
MopaMC [morams] énekel, játszik
MyMC [mums] (meg)keres, talál
Mnp/xe
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MHptroMC [margams] mond, kér,
(meg)parancsol, megenged
MHUiTe [masta] mell, kebel

H
Haií

[naj]

mindig, állandóan
[naro-sna] szándékosan
Hapsik [nafa-d/nara-t] ruházat,
öltözék, viselet
Hapsi>KaMC
[narazams] szépen (fel-)
vesz, öltözik, készülődik, belebújik
HacJieflHHK [nasl'e-dnik] örökös
HH
[fii] már
Hapoiima

HHJibreMOHb/HHJieHreMOHb

[nil'ge-man/nil'aljge-man] negyven
Hímre [nitjga] még
HJibHe [fialna-] még, még ... is, sőt,
sőt még
HO
[no] de
Hy [nu] most, no(csak), rajta, nos, na
HyMa [numa-] aratás
HiopaM
[nura-rn] hinta, bölcső
HHeMC [najams] észrevesz, meglát,
átél

o
oőejiHH [abe-dna] szentmise,
istentisztelet
Ofl [od\ új
on jiOMaHb [od lomaú] fiatal ember
Ofl COTKC [od sotks] Újszövetség
oaeaffla [ad'o-zda] ruha
oay [odu] újra, ismét
03KC [ozks] ima
03KC0Hb npHBHTH [ozksan prdva-t'i]
főpap
030HA0MC [ozandams] imádkozik
o\i6oue
[ombaca] második, másik
OMÖoueaa [ombacada] másodszor
OH [on] álom
op [or] bunda
opTa
[orta] kapu
OTBenaMC [atve-cams] felel
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omo [ocu] nagy
ouH3op [ocazar] cár, uralkodó, király
ouH3opKciiiH [ocazarkssi] cárság,
Isten országa, a mennyek országa
ouH3opoHb u é p a
[ocazaran cora]
királyfi
orn [os] város

n
naBa3y [pavazu] boldog
naicapb [pakar] csont
naicin
[paks] darab, rész
nanaMC [palams] csókol,
csókoló(d)zik
najiOMC
[palams] ég, lángol, süt,
ragyog, csillog, fénylik
naH/KeMC [panzams] kinyit, virágzik,
virul
napa
[para] jó
nana
[paca] palacsinta
nee/iCMC [pejadams] mosolyog,
elmosolyodik
ne>KeTb [pezat] bűn
neií [pej] fog (főnév)
neTeMC [pet'ams] (meg)javít
robraTa [pazga-ta] fecske
mmeMC [pid'ams] (meg)főz
nioeiw [pizam] eső
nHKceeMC [pikssams] ver, üt
nHHre [pirjgá] idő
nime [pina] kutya
njiaTHH [plat'ija] (női) ruha
noBaflHaficTa [povadnajsta] ahogyan
illik, szabályosan
noBap [povar] szakács
noB(J)TaMC [povftams] felakaszt
noftjia [pojla] ital
noKOAeiwc [pokad'ams] dolgozik,
működik
IIOKO/JH
[pokad'i] dolgozó, munkás
n0Jia<j)T0MC [polaftams] kicserél
non [pop] pap
noTaMC [potams] (meg)hátrál,
lemond

noTMa [potma] belső
noTMoca [potmasa] benn, -ban/-ben,
belül, belsejében
npaMC [prams] hull, esik
npnneB [pripe-f] refrén, ismétlődő
sor
npoKC [proks] mindig
npomaü [prascaj] Isten veled
npoutaHAaMC [prasca-ndams]
elbúcsúzik
npbMeTa [pafme-ta] jóslás
ripíi \prá] fej, kalász
npaara [praa-ta] aggastyán,
nemzetségfő
npnca
[pfasa] -on/-en/-ön
nyjiaií
[pula-j] farok
nyroMC [putams] tesz, helyez,
(le)rak, megalapoz
naK [pak] nagyon
nHKCTaMC [pakstams] bezár, lecsuk
nnjie [pala] -nál/-nél
níuiocr [palást] hozzájuk
najior [palai] hozzád
ntuibKC [pal'ks] rész
níiJinc [páías] őrült
ÜHTa [pata] Péter
nniuKoaeMC [paskadams] megtelik
njmiicce [pásksa] tele

P
paöoTaMC [rabo-tams] dolgozik
paB>Ka [ravza] fekete
paKuia
[raksa] állat
paMaivic [ramams] (meg)vesz
paHa
[rana] korán
pe^aicrop [rada-ktar] szerkesztő
py iaBa [ruza-vd] orosz nő
pyuHHH [ruca-na] kendő
pbBH [árva-] feleség
pbBíi-H(|)TOMC [arva-jaftams]
megnősít
pHÖoii [rabo-j] ragyás
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c
caecb [savi] kellett
cafl [sad\ kert
caií [saj] jövő, következő, jön
cajiaMC [salams] (el)lop, visz
eajiMOKC
[salmaks] tű
caMaü [samaj] éppen
caMC [sams] visszatér, (meg-, el-,
hazajjön, beköszönt
canoHb [sapan] szappan
capa3 [saras ~ -z] tyúk
CBaAbőa [svadba] lakodalom,
esküvő
ccaii [sedí] szív
cecjit. [sejaí] sün(disznó)
cejibMe [selma] szem
ceMÖe
[semba] mind, minden,
mindenki
cepn [seri] magas
ccKceniia [soksanda] ősszel
cépa [sora] (lábon álló) gabona
cepoTne
\soratna ] gabonafélék
cépMa [sorma] levél
eepMaflOMC [sormadams] ír
CHBOMC
[sivams] megeszik, efogyaszt
cnflejiKa [side-lkd] mulató (hely),
mulatság
CH3eMC [sizams] elfárad
CHM/reMC [simdams] megitat
CHMOMC
[simams] (meg) iszik
CHHb [sin] ők
CHH [sija-] ezüst
Cníiacap [sijazar] Szijazsar
(keresztnév, költ.)
CJiyra [sluga] szolga, kísérő
cjiy5Ka(J)TOMC [sluza-ftams]
(meg)rendelni az istentiszteletet
cjiyHcöa [sluzba] istentisztelet,
szolgálat
coa [sod] korom
C0flaMbe(J)KC [sodamjofks] találós
kérdés
eoflaMe [soclams] (meg)ismer, tud
coKop [sokar] vak

59

cojiaMC [solams] olvad
COH
[son] ő
coHUb [sonc] ő maga
COTKC
[sotks] szövetség, szerződés
cpro3eMC [sargazams] felébred
CTaKa [stuka] nehéz
CTaKauiH [stakasi] nehézség
craKH [staki] még mindig, egyre
csak
CTaMa [stama] ilyen, olyan
CTaHe [stand] így, úgy
CTHpb [st'ir/st'ar] lány, vkinek a lánya
CTHMC
[st'ams] felkel (ágyból)
CTH<J)TOMC
[st'aftams] felébreszt,
felkelt
eyBaMe [suva-ms] belép, bemegy,
bejön
cyBa<J)TOMC [suva-ftams] meghív;
meghoz
eypKC [surks] gyűrű
ciOKnpH [sukpra] köszönet
ciojiraM [sulga-m] melltű, melldísz
CIOJI EKA HH
[sulé-kana/zTajkana]
üvegcse, fiola
CH
[sa] az, ez
CHBOMC
[sávams] (el)vesz, visz, fog
CHA0KH3a [sad(a)kiza] évszázad
CH3braH [sazgan] szarka
CHKa [saka] ugyan, ugyanaz,
ugyanez, ugyanilyen
CHJibne, CHM0Jib,ne [sal'da, samal'da]
aztán, azután
CHpaneMC [sarad'ams]
beteg(eskedik)
CHC [M.S] azért
csmiKaBa [saskava/saska va j annyira

T
Tara [taga] újra, ismét
TaHUTH [tanct'i] ízletes, finom,
jó(ízű), édes
TapBa3 [tarvas] sarló
TauiTa [tasta] régi, használt, ócska
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TauiTa COTKC [tasta sotks]
Ószövetség
TCB [t'ev] munka, dolog, feladat
Tep^cMc [t'erdsms]
(meg)hív, hívat
TéacHHb [t'ozan] ezer
THeBOMC [t'ijavams] válik, változik
THeMC [t'ijsms] tesz, csinál, alkot
THeMC CBaflböa [t'ijams svadba]
lakodalmat csap, esküvőt tart
T03a/T03bi
[toza/tozi]
oda
TOJl

[tol]

tŰZ

[tolgan] tollas
TOH
[ton] te
TOHijb [tonc] te magad
TOHa<|>HII
[tonafni] tanuló
TOHa(J)TOMa [tonaftamá] tan
TOHatJiTOMC [tonaftsms]
(meg)tanít,
TojiraHb

(ki)taníttat
TOHatj)Tbi [tonafti] tanító
TopaMC [torams] dörög
Toca
[tosa] ott, azután, később
TOCKaBaMC [toskavams]
vágyakozik
(utána), epekedik vki/vmi után, búsul,
szomorkodik vki/vmi miatt
Tocra [tosta] onnan
TOCTOHb
[tostsn] onnan való
TOCTOHb-TOCTOHb
[tostan-tostdn]
éppen onnan
TpaKC
[traks] tehén
TpeBoafaMC [travo-zams]
nyugtalanít, aggaszt, zaklat, izgat,
zavar
TyBa [tuva] disznó
xyjiHH [tulna] fogas (hal)
TyMC [tiims] elmegy, ered (futásnak),
(el-, meg)indul, hazatér, kimegy, esik
(az eső)
Tyn/ia [tunda-] tavasz, tavasszal
TiopeMC
[t'urams] ver, verekszik
TH
[ta] ez
TSI/IH
[t'ada] anya
TH3a/TH3bi
[t'aza/t'azi] ide
TSiJion/ia [t'alanda] télen
THJIHMC
[tal'ams] csépel

THHH

TH(j)Ta
THiuTe

[tani] most
[t'afta] így
[tasta] csillag

y
[uga-d'avams] kerül, arra
jön
yflOMa: MOJieMC yaoiwa [mol'sms udsma]
megszáll éjszakára, meghál
yflOMC [udams] alszik
yenaeMC [ujsnd'ams] úszik
yjieMC [ul'ams] van, volt, lesz
y.ienacMC (ul'and'ams] van, szokott
lenni
ypMa [urma-] betegség
vpMacbKOflOMC [urma-sksdams]
belebetegszik
yna [uca] birka, juh
yneMC [ucams] vár, várakozik
yiua, yuiecb [usa, usas] kinn
yuieaoMc [usadams] kezd
yra/jHBOMC

0>
cjjany [falu-] mindig, állandóan,
folytonosan
(jmTHMC [fat'ams] megfog
(|)K5i [fka] egy, egyik
(jiKH nHHrrb [fka pinkt'] egyszer, egy
napon
$ K s i - ( | ) K f l H b MapxTa
[Jkd-jkan maRta]
egymással
IÍ

ueönpb [cebar] jó, szép
uepbKas [cerkav] templom
uepa [cora] ifjú, legény, fia vkinek
Hépa a uepa! [cora, a cora] ifjú,
ifjú!
UHJib(|)
[cil'f] árnyék, árny
UiojiKa [culka-] (rövid) harisnya,
zokni
uníJniMC [cafams] nyerít
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H
"lauica [cavka] csóka
nacT [cast] óra, idő
nyaa [cuda] csoda

in
uiaSa [saba] gyermek
uiaBaHH [savana] tányér, tál
uiaBMOfla [savmo-da] sivatag
rnaBOMC, uiaBOHAOMC [savams,
savandams] megöl, meggyilkol
maMa [sama] arc
uiap(j)TOivic [sarftams] (meg-, oda-)
fordul
uiapbXKOfleMC [saákad'ams] (meg-)
ért, ismer, felfog, eszébe jut
iuaqeMa [sacama] születés
inaHeMa-KacoMa Kpaií [sacam(a)kasama kraj] szülőföld
rnaneMC [sacams] (meg)születik,
keletkezik
maM(|noMC [sacftams] (meg)szül
mauiTOMc [sast,mis | közeledik,
odamegy
mejiKOBaü [solkavaj] selyem-,
selyemruha
UIH
[si] nap, napuinpeHHB [sirana-v] odébb
uiKaem, [skajan] isteni
uiKaHMapnü [skajmaraj] próféta
IIlKaiícb [skajs] Isten, istenmjiana [sl'apa] kalap
moóixaBa [sobdava] reggel
moöaacb [sobdas] sötétség
uiono/ieivic [sopad'ams] sötétedik,
esteledik
rnopHMC, uiopceMC [sorams, sorsams]
zavar, (be-, bele)avatkozik,
lábatlankodik
uiTaMC [starns] mos, fürdik,
mosakszik
iiiTo [ sto | hogy
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myMÖpa [sumbra-] erős, egészséges,
szilárd
uiyMÖpaT! [sumbra-t] köszöntlek!,
üdvözöllek!, szervusz
iuytjrra [sufta] fa

m
maM [scam] öltözet, ruha
maMC [scams] felöltözködik, felvesz,
felölt
maMC-KapHMC
[scams-karams]
felölt, felöltözködik
3
3BOHaaMC [avandams] megjelenik,
jelentkezik, keletkezik
3sna [ezdá] -tól/-től
3p3H [erzá] erza
3p3HHb [erzan] erza3pb [af] no (csak), rajta, nos, hát, na,
minden
spbXKe [aáka] tó
spaBH [eravi] kell
spafi [eraj] kell
3p«Ma, ipsnj) [erama, eraf] élet
3p«MC [erams] él, lakik
3ca [esa] ott, benne
3CTa
[está] akkor, abban az időben,
az alatt az idő alatt
scTOKHre [estakiga] rögtön, azonnal,
egyidejűleg
3Cb [es] saját; a magam (magad stb.)
...-ja/-je; enyém, tiéd stb.
smejiHMC [asal'ams] fürdik
IO
lOMaMC [juma-ms/ima-ms]
elvész
iop [jur] alap
MpHaMC [jurna-ms] izzik, (fel)lángol,
lángolva ég, lobog
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\javams] (el-, megjválik
HKaMC [jakams] megy, elmegy, jár,
járkál, kerül, jut; ápol
HBOMC

5iKina(j)TOMC \jaksaftams | hűvösre
fordul (az idő)
HM \jam] kása
HH [jan] ösvény, csapás
HpMHK [jarmak] pénz
npxuaMC [jaRcams] eszik

MELLÉKLETEK

/

64

ALEKSZANDR FEOKTYISZTOV

rHMH PECNYEJIHKH MOPHOBHH

Myjiota H. Kmiáiaöü

q, om

TopatecTBCHHo. Kenőiig

c

MJUH.CS.

- M^it^fiO-BH-I^e^K-TÖT

J> J, J> J> J> JiJL
I - T F R R R R R

I ' ^ I
" J T j j

j ] f i j j I H YH
j

[

J

I i

N

n j j l

A moksa-mordvin nyelv alapjai

65

ALEKSZANDR FEOKTYISZTOV

66

B

na -i - IY
Hrfr^f

T
SPF

^

J

F

R

^

F

- <>jc& M X TOHÍ 3PB Ky - JOJT cy aaá!
-

F ^ I

U

I

F

Yjarn myjc-6pa,

J

i

r ?

JUW—
1

Ti
P*jr1

\^ t
**!«—

Í

3

In
1

-j
1

h

£

rom my*-

A moksa-mordvin nyelv alapjai

67

A Mordvin Köztársaság címere

A Mordvin Köztársaság állami címere vörös, fehér és sötétkék sávokra osztott
pajzs. Közepén Szaranszk város címere helyezkedik el, a pajzsot arany színű
nyakperec (női ékszer, mordvin nemzeti viselet) fogja körül. A nyakperecet kívülről arany gabonakalászok keretezik, jelképezvén a mordvin nép hagyományos hűségét a mezőgazdasági munkához. A kalászokat vörös-fehérsötétkék sávos szalag fonja át. A címer felső részén nyolcszögű vörös rozetta
látható - a nap, a jó, a meleg és a nyíltság szimbóluma.

A Mordvin Köztársaság zászlaja

Az állami zászló négyszögletes vászonlap, oldalainak aránya 1:2. Három sávból áll. A vörös színű sáv a zászló felső %-ét foglalja el, és az életet, a nép történelmi emlékezetét, a megtestesülést jelképezi. A középső fehér sáv a zászló
Vi-éi foglalja el, és a tiszta szándékot, a lelki tisztaságot jelképezi. A fehér sáv
közepén napszimbólum - nyolcszögű vörös rozetta - látható, a nap, a jó, a
meleg és a nyíltság jelképe. A sötétkék sáv a zászló alsó Vi-ét foglalja el,
jelentése: a vízzel itató föld, szabadság, szabad fejlődés.
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