
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Erzä-mordvin szövegmutatvány 
Poks Matez falu nyelvjárásából 

1961 augusztusában it t járt nálunk Fjodor Petrovics Markov, erzä-mord-
vin-nyelvész. 1916-ban született PokS Marez faluban. Ebból a kis erzä faluból H. 
Paasonennek is vannak szövegei. Mint érdekességet említhetjük meg, hogy Mar
kov elbeszélése szerint egy falujabeli idős tanítónő még emlékszik Paasonenre. 

F . P . Markov jól beszéli anyanyelvét, sőt az alatyri nyelvjárás kutatá
sával is foglalkozik.1 Készségesen vállalkozott rá — ez úton mondunk köszö
netet érte —, hogy a Nyelvtudományi Intézet finnugor archívuma részére 
egy pár irodalmi szöveget, nyelvjárásából és az alatyri nyelvjárásból pedig 
mintegy egy órányi terjedelmű anyagot, s egy szabad elbeszélést*mondjon 
hangszalagra. Ezt az utóbbit tartalmazza az alábbi szövegmutatvány, mely 
magán viseli a szabad elbeszélés kétségtelen nyomait (közbevetett kérdések, 
henye szavak, ismétlések). Stilisztikai szempontból nem változtattunk az 
anyagon, mert a cél egy nyelvjárási szöveg bemutatása. Bár a maresevoi 
( = PoM Marez) nyelvjárás alig tér el az irodalmi nyelvtől, úgy látszik, hogy 
közzététele mégsem lesz haszontalan. 

* 

1. mon l'emem Markov Fjodor, mon täatsin diëtsa1 vejksesadt kemgotovotse 
ijeste. stuvtija us, zardo tëats%ndak% — siiedïn. mon tsatsin poks maiez3 vel'ese. 
seste meiil't' uljanovskoj gilBernija, a nej mordovskoj iespubl'ika meiit'. zardo 
monen topóiét kevejkeje ijem, seste mon dujin Skolav tonavtneme. tonaétnin esinek 
éétese nil'e ijeí. a sed'e mejl'e tujin zaranskojev tonavtneme peteynikumso, koso 
tago éet'e ijeí tonaétnin. a nej vana robotan minek esin gorotso saranskojse, uni-
veisit'etse. minek kel meiit marez vel'en gel', levis iét'a minek astsi: eiva eizan vetés 
isla dumi, sto sinst vel'ese se% paist'e eizaks kortit. seks i meiit vana isla : nu, eizaks 
alkuks kortit antsak minek éel'ese, a se éel'esent fenaks a mastit efzaks kortamo. 

nil'e ijede ikel'e karmin donavtnerhe alatiiskoj eizan gel'int, alatii jonks\n 
eizan gel'int'. toso ul'it' eiva kodamo razlitsijat. minek vetése aras ist'amo baSka 

1 Például: O 3ByK0B0M cocraBe H (JjOHeraqecKHx ÍIBJICHHHX npnaJiaTbipcKoro AnajieKTa 
3p3ímCKoro H3biKa. Keele ja Kirjanduse Instituudi TJurimused V., Tallinn 1960. 154— 
175. 1.; >KejiaTejibHoe HamioHeHHe B MOPAOBCKHX *i3biKax. TpyAbi MopAOBCKoro HayqHO-
HCCJieAOBaTejibCKoro HHCTmyTa H3biKa, jiHrepaTypbi, HCTOPHH H SKOHOMHKH. BbinycK 20. 
CapaHCK 1960. 23—40. 1. ripHajiaTbipCKHÍí AnajieKT 3p3fl-MopAOBci<oro íi3biKa. OnepKH 
MopAOBCKHx AnajieKTOB. TOM 1. Szaranszk 1961. 7—99. 1. 

1 Igen gyakori szövegünkben az előreható hasonulás. 
2 -d'ak, -jak 'is'. 
3 B. MapecbeBO. 
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zvuk r\, toso uli iét'amo baëka zvuk. minek vel'ese mefit iéta, pfimerks, ,,éedej", 
a s\n mefit : ,,sederf\ minek vel'ese mefii ,,kozo", a s{n mefit ,,kozorf', pfimerks: 
,,kozor\ but\k, nu? knigast?". vana istat etva kodat razlitëijat ulit. 

2. nej vana tet jovtnan alamoëka minek stolitéant kofas. Saranskoj gorodié 
éedikele 'pek veëkinkine ulneé. son ulneé ant'éak ist'amo — koda mefems — pokë 
velen gond'amo. seste mon bovnamga ulnest a ftek lamo eritéatne Saranskojse. 
ulneét toso ant'éak kémen dj,ëtëa, loman. a t'edide vana lovn\z i gazetse éofmadoz 
ulnes, ëto Saranskojse érit' éado t^ëtëat efitéatnede. éedikele kudotne ul'nest' ant'sak 
tëuvton, tëuvton gudot ant'sak ulnest. a nej strojast pokë se/ej gudot. nej ulit nile 
etazin gudot. i sedikele ulitéatne apák mosta ulneét, trotuartne ulnest tëuvton, a 
nej vese ulitsatne valoz asfaltse. i ulitéatnen kuvalt tëin-dzop fala aftnit efva 
kodamo masinát, minek gorots\nth ulit lamo avtomaëjnat, avtobust i jalgo uë nej 
a jakéit, sedikele zardo ul'nest sitéat minek gorodyMen, sinst usksil'iz stantsjjasto 
izvoëtëikse, alaëaso. nej stantsjjav jakit ant'sak avtobust, poM, mazej avtobust. 
eëtëo meze? a pek umok, dal kolongemen ije tedikele ulnes toso . . . tejét tozo 
ped\nétitut. éeste tonavlnitéatnede alamolt. nej vana uë nile ijet jutáét, tejét 
univeréitet toso. nej uniéeréü'etsent pek lamo tonavtnitéat ulit. zaro uë? meldzemdak® 
kodajak a ledi — kolmo-nile t\ëtëat tonavtnitéat nej toso. pokë biffiioteka toso nej 
tejét, efva kodamo kniëkat toso ulit minek. 

3fa^eZ pokë ul'itéant lemeze Sovetskoj ulitéa. ée% kuvaka ulitéa, ée% mazej 
ul'itéa ulneé éedikele. nej Uja ul'itsatak pek mazejt. nej Grazdanskoj ulitéaé tozo 
pek mazej, Polezajevin? ulitéaé tozo mazej ulitéa te nej. nej eëtëo vana meze! 
nej Saranskojse ul'i pokë mazej park. ée parkint lemeze ulneé Puëkmin lemse 
park. nej sonze pokëolgavtiz i tede baëka tejét ejkakëin bark. toso ant'éak ejkakët 
nalkéit. toso efva kodamo iét'amo nalkéima tarkát ulit. kavto pokë kinoteatrat 
tejét — pek mazejt. i toso éedikele eëtëo ulneé opernoj teatra, a ojnan zgane8 

opernoj teatrant meks-budï, tago-meks pekst^z. a nej ots noldiz, ots pandz\z. i strojast 
sonze tar kas pokë opernoj teatra. eëtëo ée teatrasont spektatílat a tejnit éeks, 
ëto eziz ÏÏfado eëtëo. a éokéna vana te éokéna pfatsiz i od deatrantpantës^z. i lemeze 
karmi uleme opernoj, muzikalno-opernoj teatra. eëtëo uli nautëno-issledovatel'skoj 
inétitut. toso efva kodamo od'delenijat ulit: istofijan oddelenija, kelin oddelenija, 
l'iteraturan oddelenija, ekonomikan oddelenija. da, te inétitutint ejste a pek 
vasolo uli eëtëo éejke inétitut. te évetoteynüeeskoj inétitut. 

4. mon tëatëin Pokë Mafez vel'ese. i mon bovnamga vana toso iéta robotaét 
lomatne. telén lieft téoratne aëtë%lt kudoso: tar gilt? joétnilP efva meét vejkest-
vejkenen. a avatne, t'ejteftne Mëerdilt. ikele minek vel'ese araéel't iétat lavkat, kozo 
moznal bu efva meét ortëamoP* pélt raméems. éeks avatnenen efavé ëtëefdems di 
kodams. i vot avatne iéta ëtëefdit-kodit, a téoratne targit i jovkst joétnit. vot iéta 
eftéeét. a tundon samo ëkane téoratne kar mit anokstomo sokamost-izamost. a koda 
•anokstasiz i zardo loéié soli, éeste sin liéit pakéav sokamo-videme. a koda éeée 

4 Az élő, rögtönzött beszéd henye szavait nem mindig fordítottam le. 5 Az irodalmi nyelvben: gorotsoút. 
6 ir.: ,ihete-ze-n-jak. 7 Lejtős út vagy mezőre vivő út. 8 vojnafi skaúe. 9 $opMa npoAJiëHHO-npouieAiiiero BpeMemi. 
9a orsamo. 
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sokáéit-izaéif modatne., seste sin éitsiz i sed'e mejïe us tejééit jarovoj zurotne. 
minek éel'ese a éidniïP tovzurot, pinemet, ksnav. 

5. a sed'e mejïe tsoratne kudoso kudon deét fejit', a avat'ne l'isit kotëkomo. 
koda paksatne kotëkoéif, t'ed'e mejïe us ïija robota si,: t'e t'iksen ïedima lar\go. 
t'iksen lederne vese l'isit'. t'éorat'ne ledit tikëet, avat'ne purnasiz tïksetnen, kostit 
ejsest. i t'iksen ïedimado mejïe us roz gêner"i. seste, l'isit' rozin nujeme. mon de 
ëkant pek par sie poénasa. seste eëtëo éeëkinkine ulnin. maksit kedezet' tarvaz i 
karmavttadiz nujeme. nujimaè éedikele pek staka uïneé. t'en bek paHte poénasa. 
nujeme tujit' eëtëo tëi ïiéimado ikéïe. tejé eëtëo a ïiéijak, ton buvtatadiz. ton uel'ts 
kuïoz sizat i jala teke efaéi molems paksav. patëkud'at10 pakéav, karmát nujeme. 
nujat, nujat, kafazotak éeée kaladit — isla sizat. sed'e mejïe ouidavtadiz, ojméat 
alamoëkas, ist a tago karmát nujeme. i nujat tëokënes. koda nujimant us pratsjz, 
kudov a mol'ivat. kudov mol'it jalgo. te ëkane uë karmit sokénen modantanokstamo 
rozin éidems. sed'e mejïe, koda nujimatne nujeéit, karmit pivtseme. nu ftivtsima11 

skasto ejkakëne pek lamo a robotit seks, ëto pivtsima skasto antsak pokë lomatne 
robotit : tejtertne, avat'ne dj tsoratne. pivtsima ëkane eëtëo iétamo robota ulï — 
muëkon dombamo. avat'ne puromit éese éejtse. ée tëine éejken getse12 tomöif, om-
botée tëine ombotsen getse}2 — isla ratso tomMt. éoftsna vese kartuëkan dargamo 
moïit, nu te robotaé uë aul ÏÏek staka ulnes. isla robotast kol%ozint'13 ikele, koda 
eëtëo kol%ost áraséit minek éel'ese. nej mon doso uë umok a jer an te minek éelesent. 
nu zardo melat toso ulnin, nejin, goda lomatne robotit. kodamojak sravnenija 
a tejivatf ejkakëne a robot jt nej, antsak ëkolav jakit, a kize ëkane, kizna, erva 
kodamo lagerev jakit. nej pokënejgk éese robotjt maëinaso. sedikel'e sokaso sokilt 
i alaëaso. nej antsak maëinaso di traktor so. nujimatnen nej nujit kavto-kolmo 
tëys, seks ëto nujit aul getse nej, a kombajnaso. i robotas nej pek tëozdalgats. 
sedikel'e roz baksan nujems eravol kavto-kolmo nedlat, nej nusyz vese kavto-
kolmo tëys. pivtsemejak a pivtsit ketse, p'ivtsymaso, koda sedikel'e pivtsiït: i te 
pek tozo staka uïneé robotas. a nej molotïlkaso pivtsit. dy uë zardo éese pivtseéit 
nej, t'e auront uskéesjz aul alaëaso, koda sedikel'e uïneé, a tozo maëinaso, gruzovoj 
maëinaso. i kajéesiz pokë ambarga. éel'ent uëoso lejnest pokë ambart i tozo éu-
rofnen, vese meze, usksesiz. nu i kartuëkafnend'ak targit minek éel'ese ketse. 
sokaso sokasiz modant, a ketse kotëkéesiz kartuëkatnen. no ul'if uë kartuëkan 
dargitéa maëinat, konatnen traktortso usksiz. mon azdasa,u kodamo l'emest. 

6. t'el'na t'éorat'ne anokstit erva kodamo maëjnast, t'el'en uert remont fejit, 
vese anokstasyz i koda tundos sy, éese uë anok. karmit modant maëinaso robo-
tamonzo. vana nej iéfaerit toso. sedikel'e tejtertne avatne t'el'en uert antsak ëtëerdiïf, 
a, nej ketse kodaz gotsso kijak a jaki. sjre bauinefnejak a éetëksiz netnen, a sed'e 
sejetste sit t'enav, Saranskojev, ramsemé, dumit, ëto Saranskojse sed'e paro mazej 
materialt, kotst ul'if. ïijatne dazi Moskowowdak jakit ramseme. dumit Moskowso 
sed'e part matériáit műjééit, nedïetëine nej a robotot, sodasak, meze nedï'etëis? 
rusks merit ,,voskresenija,\ nej éel'ese nedïetëine a robotit, a uïi kino. klup mefif. 
klupso neétnit kino. toso, klupso kiëtëit tejtertne oddzoratnen marto i morif. 

9 <j)opMa npoAJiëHHO — npomeßiuero BpeivieHH. 
10 I r . : patakodat. 
11 I r . : pivsema. 
12 I r . : Jcedse ' -nál , - né l \ 
13 Jcolxozoúf. 
14 a sodasa. 
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7. minek malaso éirt ul'it'. tunda jakit' ejkakëne, avat ne parjks. éed'e mejl'e, 
koda kistojtne15 kenerif, kistojs jakit', kistójin gockamo. kistójde mejle kenerif 
jagudat. indzejtne kenerif roz nujima larjga. vana fe ëkane sin generét uë. éokéna 
jakif eëtëo oponkas. oponkas fe iéfamo: „gomba". lelke, ëkane, zardo ëkaé l'efke 
nu eëtëo lemde, éeste pek lamo oponkat minek éirtse ul'if. i jakit tejterfne-avatne 
oponkas. vot, nu télna ejkakëne éeée ëkolav jakif. minek éel'en, toso minek ketse, 
tonaétnitéat lamo ul'if. éetne éokéria sif fej gorodov i toso érit od ijes. zardo egza-
menest jut%t, gosteks tujit kudov. toso a pek vasolo. ombotée pel' dzas antsak eraéi 
mol'ems pojestse, éeéke zo patëkudat minek éetes. seks sin ista éejetste jakit. Xijasto 
jakit praznikin zgane tozo kudov. 

I 8. ëkolaso ejkakëne tonavtnit kavto kelt: eéist rodnoj gelest i ruzin gel'inf 
tonaétnit. vasentse klajse tonaétnit antsak erdzaks, seks Sto ejkakSne a tSarkudit 
eëtëo Yrusks, rusks a maët\t kortamo, éeks sin tonaétnit erzaks. a nil'e ijen jutaz 
sin uë karmit rusks tëarkudeme, rusks kar mit alamodo kortamo. nej, uë vana 
vadrasto a poénasa, éel'ese umok araselin, s\h kodamo klajse tonaétnit erzaks. 
erzan gel'inf, literaturanf sin tonaétnit erzaks, ruzin gelint, ruz\n l'iferaturant 
s%n rusks tonaétnit. nu jalateke ejkakënenen fe pek staka. ruzjn gelis sínest pek 
staka máméi, tede baëka sin eëtëo tonaétnit kodamojak inostrannoj gel': el'i 
németéin gel, el'i arjglijskoj gel, el'i frantsuskoj gel. no minek toso se% lamo tonaét-
nitsatne tonaétnit nemetsen gel', a ul'if, koso tonaétnit arjglijskoj gelintak. nu 
ista saéi tenst tonaétnems kolmo kelt. i te pek staka tenst, 

9. mon gavto ejkakëom16 ul'if. éeëkinkanfen koto ijenze topotst a pek umok. 
son zardo jak éel'ese arasel i azdi, koda er va mezis kasi: son dumi, ëto keié kasi 
koso jak uë anoksto, koda magazintse mikënyt. éest vana, zardo tej, Budapest ev 
samsto, valmava van{ i „te meze?" keékéni. neéfni, paksanf larjks neétni. „te 
— meran — tovzuro!"'. „a te vana meze?" „te — meran — roz". „a fe kodamo 
rozié." „aëo këi ejsteride}1 fejit el'i rauzo këi pánit ejstende!" joétnin, joétnin, 
kodajak tenze ez joéfnev. jalateke ezize tëarkude, èèks ëto zardo jak paksaso araéet. 

10. mélát jakinek éelej éejtse i toso, mar ez éelese, aras pokë éed, minek 
ardsak ul'i éeëka lejne. éejtse molinek l'ejs, ekëalamo molinek. nu kajsinek tejterem, 
bulk, sovas éets. son gorotso zardo jak ez jaka ekëelamo. mon pel'an i a noltnesin 
ejkakëom ekëelamo insarkav. tese lamo vajitsat ul'it erva kizna. erva kizna toso 
vajéit lomatne. son koda sovaé éets, ekëeleé, ekëel'eé, kodajak a l'isi tosto. „no 
— meian — Hét." son meri: „a l'iéan, teske madandak." i nejdak meldzenze 
jala ledi marez éel'en eramos. tago meri: „marez éelej moltarjk ekëelamo?" kot 
ul'eze fele, kot ul'eze kize, jalateke meri: „ada ekëelamo!" 

11. nu eëtëo meéf joét'nems? a%, vana mest martom ul'neéf? dal erzatnen 
jutkso ul'it lamo iétat zgilitéat, nu pejditéat, mantëitsat. no eëtëo seste tonaéfnil'in 
zaranskojse peteynikumso. minek ëabraso eraé afa. son beteké reée. meri monen: 
„éejtse moltarjk Saranskojev. mon reéent toso misa, siéelint misa toso". „nu, ada, 
éejtse moltarjk!" a éeste pojezd^é jutil éen guntëkane, peleéene. „nu — meri — 
ada!" tujinek. a. minek toso ul'i [a] pek pokëke stantsjja. tov eraéi mólems. 

15 í r . : KCTbiH.. 
16 ír. : ejkakson. 
17 ír . : ejstenze. 
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se stantsi jastont', koda pojest si, patskudat Saranskojev. son zajize mesokonzo 
reéen zivel'int' marto, lavtovonzo lar\ks put\ze. tujinek jalgo. molinek, patskud'inek 
se stantsijant'en. nu, utsinek. sas pojezdis. a mon udumam zas, 'pilge larjksojak 
ajastëivan, koda udumaTn zas. sirat'ant'ak udumazo sas. nu, son monen meri: 
,,ton vant meze". a son pek poks mantSit'éa ul'nes. „ton vaut meze. mon madmi 
udomo, a ton garmat mon zivel'int' vantstomo" ,,oyp — meran — ist'a i karman 
zivel'et' vantstomo. mat'." son mats i mondák madin. matïd'evin i sondak matïd'evs. 
nu, vot patskud'inek Saranskojev. patskud'inek, a mon ezin zdajak, ist'a matïd'evin. 
son puvtimim. moMsak a tsarkud'an kosan.18 at'a meri: ,,koso mon zivelïs?" 
a mon meran: ,,a t'e ton zivelïs, tonet' eravol'd'ak vantstoms". i koda karmas rar\-
gomo: ,,ton mon zivel'int' jomavtik, meks ezit vant!?" meran: „ton merevlït'ak 
alkuks, sto mon zivel'et' vantstovlija, seste mon vantstovlïja,19 no ton — meran — 
sval zgil'at, mantsat, seks mon dumin, Mo ton mantsit' i èeks ezija vantstojak, 
seks i matïd'evin seske." at'arit' kezenze pek saksnost'. seste. 

1. A nevem Markov Fjodor. 1916-ban [tkp. évből] születtem. El is 
felejtettem már, mikor születtem, megöregedtem. Nagy Mafez faluban szü
lettem. Akkor uljanovszki kormányzóságnak mondták, most pedig Mordvin 
Köztársaságnak mondják. Amikor betöltöttem a tizenegyedik évemet, akkor 
iskolába mentem tanulni. A falunkban tanultam négy évig [tkp. éveket]. 
Azután meg Szaranszkba mentem a tanárképző főiskolára tanulni. I t t még 
öt évig [tkp. éveket] tanultam. Most pedig a mi saját városunkban, Szaranszk-
ban, az egyetemen dolgozom. Nyelvünket Mafez-falvi nyelvjárásnak hívják. 
A dolog így áll nálunk: Minden erzä falu azt hiszi, hogy az ő falujukban beszél
nek a legjobban erzäül. Ezért is mondják így: Hát erzäül bizony csak a mi 
falunban beszélnek, de abban a másik faluban már nem tudnak erzäül beszélni. 
— Négy évvel ezelőtt kezdtem tanulni az alatyri erzä nyelvet [nyelvjárást], 
az Alatyr melléki erzä nyelvet. Abban több eltérés van. A mi falunkban nincs 
külön r\ hang, ott. van. A mi falunkban például így mondják: sed'ej 'szív', 
de azok így mondják: sedei). A mi falunkban kozo-t mondanak, ők pedig kozorj-ot 
('hová'). Például: hová tet ted a könyvüket [vagy könyveiket]? Nos minden
féle ilyen különbségek vannak. 

2. Na most beszélek neked egy kicsit a mi fővárosunkról. Szaranszk 
városa azelőtt nagyon kicsike volt. Hogy úgy mondjam, csak olyan nagy 
faluhoz volt hasonló. Akkor az én emlékezetem szerint nem volt nagyon sok 
lakó Szaranszkban. Csak tízezer ember élt ott . De az idén megszámlálták, 
és az újságban is meg volt írva, hogy Szaranszkban százezer lakos él. Azelőtt 
a házak csak fából voltak, faházak voltak csak. Most azonban nagy, magas 
házakat építettek. Most vannak négyemeletes házak (is). Es azelőtt az utcák 
kövezetlenek voltak, a járdák fából voltak, de most az összes utca aszfalttal 
van borítva [tkp. kiöntve]. Es az utcákon egész nap állandóan járnak a külön
böző járművek. A mi városunkban sok autó és autóbusz van, és gyalog most 
már alig járnak. Azelőtt amikor utasok jöttek [tkp. érkezők voltak] a mi 
városunkba, azokat az állomásról bérkocsin, lovon fuvarozták. Most csak 
autóbuszok, szép nagy autóbuszok járnak az állomásra. Még mit (meséljek)? 

Személyragozott koso 'hol'. 
ír . : vanstovlija. 
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Nem is nagyon régen . . . igen ! harminc évvel ezelőtt volt ott . . . létesítettek 
ott [tkp. oda] egy középiskolai Tanárképző Főiskolát. Akkor nem volt sok 
tanuló. Most már négy éve múlt, egyetemet létesítettek ott. Most az egyetemen 
nagyon sok tanuló van. Hogy mennyi? Most nem jut eszembe, mindjárt . . . 
három-négyezer tanuló van most ott. Egy nagy könyvtárat is létesítettek ott.. 
Mindenféle könyvünk van ott nekünk. 

3. A legnagyobb utca neve Szovjet utca. A leghosszabb, legszebb utca 
volt azelőtt. Most a többi utca is nagyon szép. Most a Grazsdanszkoj utca is 
nagyon szép, meg a Polezsajevin utca is szép utca. Most még mi van (ott)? 
Szaranszkban van egy nagyon szép park. Ennek a parknak a neve Puskin park 
volt. Most ezt kibővítették, és azonkívül csináltak egy gyermekparkot. Ott 
csak gyerekek játszanak. Ott különféle játszóterek vannak. Két nagy mozit 
is építettek, nagyon szépek. Azelőtt még volt egy Opera is, de ezt a háború 
idején miért, miért nem, bezárták. De most újra üzembe helyezték, újra meg
nyitották. És annak a helyébe egy nagy Operát építettek. Ebben a színházban 
még azért nem rendeznek előadásokat, mert még nem fejezték be. De ősszel, 
ezen az őszön befejezik, és az új színházat is megnyitják. A neve Opera, zenés 
operaszínház lesz. Van még egy Tudományos Kutató Intézet. Abban minden
féle osztály van: történelmi, nyelvi, irodalmi, közgazdaságtani osztály. Igen ! 
Ettől az intézettől nem messze van még egy intézet. Ez a Világítás-technikai 
Intézet. 

4. Pok§ Matez faluban születtem. Emlékezetem szerint az emberek ott 
így dolgoztak. Télen át a férfiak otthon szoktak tartózkodni: dohányozgattak, 
egymásnak mindenfélét mesélgettek. A nők [asszonyok, lányok] pedig szőni 
szoktak. Régen a mi falunkban nem voltak olyan boltok, ahol mindenféle 
ruhaneműt lehetett volna venni. Ezért kellett az asszonyoknak szőni-fonni. így 
hát az asszonyok szőnek-fonnak, a férfiak meg dohányoznak, és mesélget 
mondanak. így éltek. De a tavasz jöttekor a férfiak elkezdik előkészíteni a 
mezőgazdasági szerszámokat [ekéjüket, boronájukat]. Mire aztán elkészítik, 
és mire elolvad a hó, akkor kimennek a földre szántani-vetni. Es amikor az 
egész föld meg van szántva-boronálva, aztán bevetik, és máris fejlődik a 
tavaszi vetés [magok]. A mi falunkban nem vetettek a múltban búzát, 
zabot, borsót. 

5. Míg aztán a férfiak otthon a házi munkákat végzik, az asszonyok 
kijárnak gyomlálni. Mikor a földek [mezők] meg vannak gyomlálva, aztán 
már más munka jön: a széna kaszálása. Szénát kaszálni mind kimennek. 
A férfiak kaszálják a szénát, az asszonyok összegyűjtik, szárítják. Széna
kaszálás után már érik a rozs. Akkor kimennek rozsot aratni. Én erre az időre 
nagyon jól emlékszem. Akkor még kicsike voltam. Sarlót adnak az ember 
kezébe és aratni kezd. Az aratás azelőtt nagyon nehéz volt. Erre nagyon jól 
emlékszem. Még napkelte előtt elindulnak aratni. A nap még fel sem jön, 
felkeltenek. Te félig holt fáradt vagy, és mégis a földre kell menned. Kiérsz 
a határba, elkezdesz aratni. Aratsz, aratsz, a gerinced egészen megtörik, olyan 
fáradt vagy. Aztán ebédet kapsz [megebédeltetnek], pihensz egy kicsit, úgy 
kezdel el megint aratni. És aratsz estig. Mikor az aratást már befejezik, nem 
járművön mégy haza. Gyalog mégy haza. Ebben az időben már elkezdik az 
őszi talaj előkészítést a rozs vetésre. Aztán mikor kész az aratás [tkp. az aratá-
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sok le vannak aratva], elkezdik a cséplést. Nos cséplés idején a gyerekek nem 
dolgoznak nagyon sokat, mert csépléskor csak a felnőttek dolgoznak: a nagy
lányok, az asszonyok és a férfiak. Cséplés idején még egy másik munka is van, 
a kendertilolás. Az asszonyok mind összegyülekeznek. Egyik napon az egyik
nél, másik napon a másiknál tilolnak, így sorba tilolnak. Ósszel mindnyájan 
krumplit szedni [tkp. húzni] mennek. Ez a munka már nem volt nagyon 
nehéz. így dolgoztak a kolhozosítás előtt, mikor még kolhozok nem voltak 
a mi falunkban. Én már régen nem élek ott a mi falunkban. Mikor a múlt 
évben ott voltam, láttam, hogyan dolgoznak az emberek. Micsoda különbség 
[tkp. micsoda különbséget nem tehetsz]! A gyerekek most nem dolgoznak, 
csak iskolába járnak. Nyár idején meg, nyáron, mindenféle táborba mennek. 
Most a felnőttek is mind géppel dolgoznak. Azelőtt faeke vei és lóval szántottak. 
Most csak géppel és traktorral. Az aratás most két-három napig tar t , mert 
most nem kézzel aratnak, hanem kombájnnal. Es a munka most nagyon 
könnyűvé lett. Azelőtt a rozs learatására két-három hét kellett, most az egészet 
learatják két-három nap alatt. A cséplést nem kézzel, cséphadaróval végzik, 
ahogy azelőtt szokás volt csépelni. Ez szintén nagyon nehéz munka volt. 
Most azonban cséplőgéppel csépelnek. Most amikor már az egész meg van 
csépelve, ezt 'a gabonát nem mint azelőtt lóval, hanem szintén géppel, teher
autóval hordják be. Nagy magtárakba rakják. A falun kívül csináltak nagy 
magtárakat, és oda hordják a gabonát, mindenfélét. A krumplit is kézzel 
szedik a mi falunkban. Ekével szántják a földet, kézzel szedik a krumplit. 
De vannak már burgonyaszedő gépek, amelyeket traktorral vontatnak. Nem 
tudom, mi a nevük. 

6. Télen a férfiak előkészítik a különböző gépeket, télen át javításokat 
végeznek. Mindent előkészítenek, és amikor a tavasz megjön, már minden kész. 
Elkezdik a földnek gépekkel való megmunkálását. Most így élnek ott . Azelőtt 
a nők, lányok, asszonyok télen át csak szőttek, de most senki sem jár kézzel 
vásznat fonni [?]. Az öreg asszonyok sem szeretik ezt, hanem annál gyak
rabban jönnek ide Szaranszkba vásárolni. Azt gondolják, hogy Szaranszkban 
jobb, szebb anyagok, vásznak vannak. Sőt egyesek még Moszkvába is elmennek 
vásárolni. Úgy gondolják: Moszkvában jobb anyagokat találnak. Vasárnap 
most nem dolgoznak. Tudod, mi az a nedettH% Oroszul voszkreszenyije-nek 
mondják. Most vasárnap falun nem dolgoznak, hanem mozi van. Klubnak 
hívják. A klubban mozielőadásokat néznek. Ott a klubban táncolnak a lányok 
és a legények [a lányok a legényekkel], és énekelnek. 

7. A közelünkben erdők vannak. Tavasszal a gyerekek és az asszonyok 
gombázni járnak. Azután, amikor a szamóca érik, szamócázni mennek, sza
mócát szedni. A szamóca után érnek a bogyók. A málna rozsaratáskor érik. 
Ebben az időben már beértek. Ősszel megint gombázni mennek: az oponka 
az olyan [ti. őszi] gomba. Nedves időben, amikor az időjárás nedves, de még 
meleg, akkor nagyon sok gomba van a mi erdőnkben. És mennek a lányok 
és az asszonyok gombázni. Télen a gyerekek mind iskolába járnak. Ott nálunk 
a faluban sok tanuló van. Ősszel ezek bejönnek ide a városba, és újévig i t t 
laknak. Amikor a vizsgájuk elmúlt, vendégként hazamennek. Nincs is nagyon 
messze. Két és fél óráig kell csak vonaton menni, s már mindjárt oda is ér az 
ember a mi falunkba. Ezért ők gyakran járnak (haza). Néha ünnepnapokon is 
hazamennek. 
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8. A gyerekek az iskolában két nyelvet tanulnak: saját anyanyelvüket 
és az orosz nyelvet tanulják. Az első osztályokban csak erzäül tanulnak, mert 
a gyerekek nem értenek még oroszul, oroszul nem tudnak beszélni. Ezért 
erzäül folyik a tanulás. De négy év elteltével már kezdenek oroszul érteni, 
elkezdenek részben oroszul beszélni. Most már nem emlékszem jól — falun 
rég nem voltam —, hogy melyik osztályban tanulnak erzäül. Az erzä nyelvet 
és irodalmat erzäül tanulják, az orosz nyelvet és irodalmat oroszul tanulják. 
De ez nagyon nehéz a gyerekeknek. Az orosz nyelv nagyon nehéz nekik, 
úgy hallom. Ezenkívül ők még valamilyen idegen nyelvet is tanulnak: vágy 
a német, vagy az angol, vagy a francia nyelvet. Nálunk a legtöbb tanuló 
németül tanul. De van, ahol angol nyelvet is tanulnak. így három nyelvet kell 
tanulniuk. És ez nagyon nehéz nekik. 

9. Nekem két gyermekem van. A kisebbik nemrég [tkp. nem nagyon 
régen] töltötte be a hatodik évét [tkp. a kisebbiknek a hat éve betöltődött]. 
0 sohasem volt falun, és nem tudja, mi hogyan terem [nő], ő azt hiszi, hogy 
a kenyér valahogy már készen terem, ahogy az üzletben árulják. Egyszer, 
amikor ide, Budapestre jöttünkkor kinéz az ablakon, azt kérdezi tőlem: 
,,Ez mi?" És ki-kinéz a földekre. ,,Ez — mondom — búza." ,,Az meg mi?" 
„Az — mondom — az rozs." ,,De ez miféle rozs?" „Fehér kenyeret készítenek 
vagy fekete kenyeret sütnek belőlük." Meséltem, meséltem, el se tudtam talán 
mesélni neki. Nem is értette meg, mert sohasem volt falun. 

10. A múlt évben együtt mentünk falura, és ott, Maíez faluban, nem 
volt nagy víz, nekünk csak egy kis patakunk van. Együtt mentünk a patakba 
fürdeni. Levetkőztetem a lányomat (vagy: levetkőztetjük), zsupsz ! bement 
a vízbe. Ó a városban sohasem járt fürdeni. Féltem, és ezért nem engedem 
a gyermekeket (vagy: gyermekeimet) fürdeni az Inszarba. Ott sok a vízbefúló. 
Minden nyáron belefulladnak oda emberek. Mikor belement a vízbe, fürdött, 
fürdött, talán ki se jön onnan. „Na, gyere ki !" — mondom. „Nem jövök, itt 
is fogok lefeküdni." Még most is eszébe jut a falusi élet. Még mondja: „Maíez-
falubá megyünk fürdeni?" Akár tél legyen, akár nyár, mégis mondja: „Men
jünk fürdeni !" 

11. Na még miről meséljek? Aha, amik velem történtek meg? Igen! 
(Megvan !) Az erzäk között vannak olyan (úgynevezett) fecsegők, tréfa-
csinálók, széltolók. Hát akkor még Szaranszkban, a Tanárképző Főiskolán 
tanultam. Szomszédunkban élt egy öreg bácsi. Ez levágott egy birkát. Azt 
mondja nekem: „Együtt fogunk bemenni Szaranszkba. Ott adom el a birkát. 
Ott adom el a húst." „Na jó, menjünk együtt !" Ám akkor a vonat éj közepén, 
éjfélkor ment át (a falunkon). „Na gyerünk !" — mondja. Elindultunk. Nekünk 
bizony nem nagyon nagy az állomásunk. Oda kell mennünk. Arról az állo
másról indul az ember Szaranszkba, ha beérkezik a vonat. 0 fogta a zsákját 
a birkahússal, vállára te t te . Elindultunk gyalog. Mentünk, mentünk. Oda
értünk az állomásra. Vártunk. Jö t t a vonat. Rám jött az alvás [alvásom jöt t ] : 
alig álltam a lábamon, annyira álmos voltam. Az öreg is elálmosodott. Azt 
mondja nekem: „Te, vigyázz erre !" Ő egy nagy szétoló volt. „Te, vigyázz 
erre. Én lefekszem aludni, te meg az én riusomra fogsz vigyázni." „Aha" 
— mondom — „én hát a te húsodra fogok vigyázni. Feküdj csak le !" Lefeküdt, 
és én is lefeküdtem. Elaludtam, és ő is elaludt. Na beértünk Szaranszkba. 
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Megérkeztünk, de én észre se vettem, úgy elaludtam. Ó fölkeltett. Én föl se 
tudtam fogni, hogy hol vagyok. Azt mondja az öreg: „Hol a húsom?" Én erre 
így válaszolok: „Hát i t t a te húsod, hát rád kellett vigyáznom !" És amikor 
elkezdett ordítani: ,,Te az én húsomat elvesztetted, miért nem őrizted!?" 
— erre így felelek: „Ha te komolyan mondtad volna, hogy a húsodat őrizzem, 
akkor én őriztem volna. De te mindig fecsegő, széltoló vagy, azért én azt gon
doltam, hogy becsapsz. Ezért nem vigyáztam rá. Meg aztán nyomban el is 
aludtam." Az öreg ekkor nagyon mérges lett [tkp. az öreg haragja nagyon 
jődögélt ekkor]. 
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