
A VÁSÁRHELYI-PUSZTA NYELVE 
HAJDÜ MIHÁLY 

A Puszta nyelve, nyelvjárása nem egységes. Nem is lehet az, hiszen a kétféle betelepülők: 
a vásárhelyiek és az orosháziak magukkal hozták és megőrizték anyanyelvjárásukat, leg
följebb azok bizonyos mértékben közeledtek egymáshoz. Nehéz és hosszas dolog lenne 
mindkét alapnyelvjárást leírni, megvizsgálni a különbségeket és az egyezéseket, majd a 
Pusztán élő, különböző származású emberek nyelvállapotát ismét egybevetni az anya
nyelvjárással. Erre itt sem hely, sem lehetőség nincs, de úgy gondolom, nincs is szükség 
rá. Néhány jellegzetes szöveglejegyzés sokkal szemléletesebben mutatja be a nyelv állapo
tát mind a szakember, mind pedig a művelt olvasó számára. 

Az alábbiakban tehát két idős embernek az elbeszélését adjuk, akik közül az egyik a 
vásárhelyi, a másik pedig az orosházi származásúak jellegzetes beszédét, mai nyelvállapotát 
képviseli. Nyilvánvaló, hogy vannak kevésbé tipikus nyelvjárási sajátsággal beszélők, s az 
olyan házasságban élők, ahol a másik fél nem ugyanabból a nyelvjárást beszélő közösségből 
való, átvehettek egymástól bizonyos sajátságokat, de ennek a vizsgálata már más jellegű 
tanulmány föladata. 

A szövegek magnetofonszalagokról való lejegyzését az úgynevezett egyezményes átírási 
rendszer szerint végeztük. Ez igen közel áll a gyakorlati helyesíráshoz, és így minden nyelvé
szeti előképzettség nélkül is olvasható. 

Az első fölvétel 1971 nyarán készült Kardoskúton. Adatközlő idős Olasz Ernő 79 esz
tendős, vásárhelyi származású (pusztai születésű), református vallású, kardoskúti lakos, 
földműves. Az elbeszélés témája a régi betyárélet a Pusztán. 

Ezök katonaszökevényük vótak. Hát oszt az ijenöket üldöszték. Ha mökfokhatták, visz-
szavitték, | de agyon is lütték. Tehát ezöknek mönekülni köllött hazúrrúl. Az ijen embörök 
attak ara a fejüket, \ akikre ráfokták, hogy betyár. Pedig dehogy av vót! Ezök nem akartak 
osztrák katonák lönni, \ se külföldön szógálni. Mer elvitték ám ükét messzire. Oszt onnan 
elszöktek lovastul, puskástul. Osz így beáltak a többi közzé, mer sokam vótak ám azok. Hát 
oszt itt mög a \ akkori névön ahoty szerepöltek: zsandár \ úgy neveszték, \ azok üldöszték az 
ijenöket, keresték: \ élve vaty halva mökfogni. De hát az igöm bajos vót! 

Наг oszt vót időszak, mikor bemöntek a vározsba, \ Vásárhejre. Még ot múlattak nagyba a 
kocsmába, mikor attak nekik a jèlt, \ mér mindönütt azétt élhettek ojan sokájik, hogy vót 
kin trázsa. Hotyha má csendőr vaty \ ijem valaki közelbe gyütt, akkör má jelentőitek nekik, 
és má el is möntek lóháton. Hát oszt \ ëggy alkalommal \ beszorították ükét a vározsba. Nem 
tuttak ér efelé a Pusztába gyünni. Amur a möntek Mártéjnak. Zsandárok utánok! De hát a 
poros nyomába sö ért! Mártéjnál mökfördúltak, mökkerülték, él Füldefáknak! Onnan vissza 
ere kifele a Pusztának. En nagy út vót ám! 

Màjd a | z én apám \ öregapám de nem vót má mög, \ csak öreganyám, az apám méG | 
csag gyerök vót, J de ojan, hogy mán ki löhetöt trázsának alítani, hogy nem ë gyünnek vala-
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merül zsandárok. Ottan öttek, ittak, mér bor vót mindöngazdáná . Hát oszt \ mikór kipihenték 
magukat, akkór kigyüttek ere a Pusztába. Itt az uraságnak vót{ ëty csárdája \ Sámsom köze
libe. Észt az uraság azér tartotta fönn, hogy mindön vándornak adni köll ëggy icce bort, akki 
mén, | és szállást ot kap, anni köll ëggy icce bőrt. De mán másikat nem attak, ha kért is! 
Vaty pézér, vagy aszonták néki: eriggy az ököritatóhó! 

Hát oszt ide vetőtteg be ebbe a csárdába. Mè jártak azok ot másszor is. Hát osz vót 
egy nagy istáló, ebbe bekötötték a lovukat. Ez ojam vót, hoty két végin ajtó vót. Teteje nád. 
Hát oszt | mökszorították ükét a zsandárok. Nem érkösztek fölnyérgőlni, mer má ott is vótak. 
Am az ajtót belőröl betörlaszólták. Hát nem attak mög magokát. Ere föl a zsandárok mög-
gyútották a nádat \ tetejit. De pallása nem vót \ ennek az épületnek. Hát mosmá mönekülni 
köll akárhogy is! Hát osz tán fölnyergöltek, kinyitották a \ véginn az ajtót, azonn a végin, 
ammerül a Száraz-ér elfojt. Ep pedig nádas vót. Ráhasaltak a lóra, a ló néki a nádnak. Nem 
futták ükét még agyő lüni sö. Elmöntek. 

Nahát ezök a zsandárok töpször mökfördú tak az ijen csárdákná . Mér ijem vót Kutason 
is, mög másutt \ nekik fönntartva. Hát oszt \ ëggy alkalommal kigyüttek ük is. A zsandárok 
mög má mék hamaráBB. Azok izs bent a kocsmába vótak. Hát oszt mikor löszáltak, bemöntek 
az istálóba, láttyák, hoG Y \ id zsandárlovak vannak. Nahát ere nem mönekültek el, hanem ük 
izs bekötöttek. Oszt akkor bemöntek a csárdába. De má a pisztöi készöm vót! Hát ojam pisz-
töjt ha látnának! Félkéz vőd, de ojan nehéZ! Neköm járt a ke zömbe gyerökkoromba. Ölég vót, 
fene ögye mög íty kitartani. Úty hittak asz: karabéj. Úgy mönteg be, hogy má rajok is fokták. 
Ha mög mér moccanni, akkor halál fija! Háp persze, hogy a zsandárok nem nyúltak puskáhon. 
Ere föl a legényöket, a zsandárlegényöket elutasították. Akomiszárus, ez vót a vezetője, 
észt íty tisztölték akkor, \ annak elébe töttek ëty kosár vöröshagymát., észt mök köllött önni, 
inni a bort. Ev vót a büntetés. Mikor evvel is végösztek, élmöntek. Hogy mi lőtt a komiszáros-
sál, észtet má továb nem tudom. Kihánta-é, vagy mögemésztötte, a fene tuggya. íty cseleköttek. 

Ëggy alkalommal \ észt az apám monta, ük a városhon közéi laktak, ot vót a tanyájuk, \ 
hát osz látta, hogy a vározsbúl hajtották a zsandárok ükét kifele. Roppant jó lovajik vótak, 
futósak. Oszt Palkónak leesött a kalapja. Mögált, \ leszólt. Utána a zsandárok szépöm mög-
áltak, nem mértek közel mönni. pedig a kalapér szá t le. Na \ mikor fölvötte a kalapot, újra 
el | fölü t. Gyüttek ere kifele a Pusztának. Ära bent a Csomorká-lapos abba az időbe ojam vót, 
hogy | nádas Ezöm mönt az út körösztül. Ezögbe az ijen nádasogba mög a többi cimborág 
behúzóttak. MajD \ mikor ük mán itteni | kiértek a nádazsba, üg gyüttek tovább. Mikor a 
zsandárok odaértek, akkor a nádazsbúl mög onnan \ szőtték lő a zsandárokat, akig bent vótak 
a nádba, azok is ot vótak lovastul, cakli-pakli. 

Ijen embörök vótak. De hogy azok valakid bántottak vóna? Sönkit se! Ojan emböröked 
bántottak, akkik árúlkottak utánnuk, hoty hun napáinak, hova járnak. Oszt az ojanokat a 
zsandárok figyelték. Az ijen emböröket oszt erakták láb alól, ászt agyonlütték. 

Ëggy alkalommal \ itt apámnak harmadik szomszéggya \ id beszélték it magok koszt, 
ém mök hälgattam, \ hogy möntek az apjával a városra hazafele. De előttük mönt ëty kocsi, az 
mám búzát vitt a városra, szinte az is afijávál. De möglátta a koma, mikör má köze gyüttek, 
hogy gyünnek a vározsbúl ezök a lovasok. Há minygyá tutta, hoty kicsodák. Löugrott a 
kocsirúl, be akart a kukoricába szála ni, de nem érközött. Mán az árokphrtrúl visszabukott, 
agyonlütték. Annyit möktöttek, hoty föltötték a kocsira, aszonták a fijának: vit haza. Hát 
ijen embörök vótak. Azok nem vótak rossz embörök csak azokhon, akik így árúlkottak rájuk. 
Mer ünekik azér köllött így bujdosni, hot y ha mökfokták vóna a zsandárok, akasztófa löt 
vóna | nekik. Majd osztán \ de sokájiG \ éltek ezök \ ije nyúl módon. 

Ha épen \ pézre vót szükség, mer ara hisz szükség vót sokszor, \ akkó kirabó ták a posta
kocsit. Mer akkó még vasút nem vót. A postakocsi ap pedig innen a vározsbúl vitte az adó-
pé"szt, amit adóba id befizettek, vitte Pestre. Hát ëgy alkalommal osztá körülfokták észt is, 
pedig azoka t má katonák kísirték, \ de ük is vótak sokan. Ere fölkészültek hogy J sokan 

172 



Bekerítötték, osz tovább ëty tappot se. Az osztrák katona az oszt elmenekült, a postakocsi 
otmaratt, észt kirabolták. 

Hát oszt ëgy alkalommal tanaitok a postakocsiba, \ hogy mér akart Pes*re mönni, vaty 
Peirül gyütt, | észt má nem tudom, \ ëty kisasszont. Észt osztány nyakon kapták, elvitték. 
Nem tudom má mennyi aranyat tüsztek ki, ammiér visszaaggyák. Ijen \ viccöket mökcsináltak. 

Màjd ëgy másik alkalommal \ jártak ezök a mesterök: szabók mök suszterok. Fuvarost 
hoza | foktak, oszt ezökke vitették magokat úgy vására. Hát oszt egy alkalommal mögin 
csizma kölöt vóna mán nekik. Hát es szustërt nyakomfoktak, \ vásárheji vót, \ hogy nekik 
csinájon csizmát. De úty, hogy a szára puskapdllál lögyön tele. Hát a kiröndölt időre el is 
möntek. Möglött a csizma is, a poskapor is. Ere föl néki, a suszternak ugyancsak annyi ara
nyat attak, mint amennyi a csizmaszárba fért. Hát oszt ez a puskapor azér köllött nekik, 
hogy akkor a puska ojam vót, hogy előltőtős, oszt è fogyott a puskaporjuk. Puskapor pedik 
kölött, | mér sokször szükség vót a puskára. Por is köllöt, sok mér ojan erős vót a csüve, hogy 
azolí | sokat kibírt. Itt is vót ëggy ojam puska. Ez apámnak ëgy rokonájé vót. De az is ojan 
embör vót, hogy nappá jó embör, éccaka mög mönt rabolni. Am má nem ojam futóbetyár, 
mint | an nem katonaszökevém vót. Hát oszt azok is, \ annak is vótak cimborájai. Elgyüttek 
éccaka Majlátra, \ túl Komlósom van. Ot vót a ménös \ összeverve. Hát ezök kisütötték azt.s 
hogy a ménöst élszakájtyák, èlhàjjtyak. Ötem möntek. De a csikósok se engettek. Ere föl néty 
cimborája Mónus Isvánnak a csikósokat agyomvérték. Mónus nem bántotta a csikósokat, ü mög 
è1 szakajtotta a ménöst, те neki vót a lekfutósab lova. Hát oszt ü oszt amit ё szakajtott, ennek a 
csapatnak az élin \ mönt, \ de sebösen, a ménös utánna \ a lónak. Mikör a Tisza szélére ének, 
akkor beugratott a vízbe, úszott, a csikók utánna. A tú só párton ki. Ott elatták ükét. Ot má 
nem ez a rönd, ami it vót Tiszán érül, ez má oda, túl a Tiszára nem szólt, ottany nyugottan elat-
hatták. Hát oszt mökjokták ükét, rágyüttek, hoty kik vótak. Néty kolegát asztat fölakasztottak 
a városz szélibe. Ennek a Mónus Istvánnak má fija vót, ojam mint az én apám, \ ojan idős. 
Vározsbúl kihajtottak sokat, hon nézzék möG. Ászt a négyet fölakasztottak, de Mónust nem, 
mer an nem bántotta a csikóst. Hát osztá Mónus Isván aszonta afijának: hoty ha et tüt tana sz, 
mutas, kije vót. Më végig kölött ám nézni. A városi lakosokat \ nagy részit kinyomták \ muszáj vót. 
Hát ot fölakasztották a négyet. Ott is hattok, nem vötték le, mer akkor úcs csinálták, hogy 
máj leszakad magátúl. A varnyük mök kiszötték a szömit, mögötték a pofáját. Na de ezöknek 
nem! Éccaka a többi cimbora èlopta, elvitték ükét, és valahun elásták. ícs cseleköttek. Nem 
röttentek ám möGl Ijen embör ök vótak. , 

A második fölvétel 1972-ben készült Orosházán. Adatközlő Fekete Sándor 79 eszten
dős, orosházi születésű, de a Pusztán nevelkedett, egész életét ott töltő evangélikus vallású 
orosházi lakos, földműves. Az elbeszélés témája gyermekkora, saját élete a Pusztán. 

Ezër | ezernyócszázkilencvennyóc \ szeptemberibe vezetet föl idesanyám az iskolábo, a j 
itt Orosházán a \ mostan Rákóci uccaji iskola, mos1 óvoda az a Tas ucca sarkon. Oda jártom 
az è ső és második osztájt(. Esz csak igy rövidem mondom. Hát Fabrici Pál vót a tanittó, majd 
osztón a | ezerkilencszáz \ nak a \ ősszin, akkor pedig a mostani Adi Endre uccábo lévő iskola, 
ahol Fürszt János vót a tanittó, oda jártom ëggy osztájt, a harmadik elemit. Majd azután abba 
az évbe fölépüt ott az Aradi-ut menün a mostani cinkusi iskola, amit u9y neveznek: cinkusi 
iskola. Észt \ észt az iskola* \ nevet az onnét kapta, hoty cinkusi, mer ott a következő tanyasor 
aZ, | úgy nevezik ászt a tanyasort telekkönyvilek, hoty Cinkus. Onnan kapta észt a nevet. 
Osz az akkor tejjessen ujj iskola vót. Ezerkileszázbo ípült, és Hódmezővásárhej várossá 
ípittette abba az időbe ászt az iskolát. A vásárheji határbo \ vagyis hát ho szorossan vásárheji 
határ akkor az vót, \ nyóc iskolát ipittetëtt akkor a város. Észtet ugy naggyábu el is tudom 
mondani, hogy mëjkëk azok az iskolák. Ez a, ez \ először is kezdem: ott a cinkusi iskola, az 
vót ëggy. Másik a tatársánci, azután harmadik a fecskési iskola, negyedik a szőkehálmi 
iskola, az ugyanakkor ípü t. Na, mostan asztán kettő vót még à kilső és belső Szőrháton, akik 
ípü tek. Azután ugyanabba az ívbe ípült à \ ez a tanyaji riszt \ mos nem gyut eszembe hirtelen, 
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hogy minek is nevesztik \ Gorzsa \ ott ipült \ az uj \ ha jó1 mondom, talá hetet montam má el. 
A nyócadik \ asz pedig \ lázsd ez nem gyut eszembe, hoty hol \ ípü t a nyócadik iskola. 

Tehát akkor osztán, hogy vam mosmá oda nem messze hozzánk a tanyáhol iskola, hát a 
negyedik osztájt oda iártom. Vetró Anna \ tanittónő vöt a tanittó. Még akkor szűkön vót a 
tanittó, és ez a Vetró Anna még nem is vót kébzët tanittónő, mer még a szünidő alat tanút, és 
azután tette le még a vizsgát. 

Tatársáncon \ ot pedig \ Tokodi Piroska vót tanittónő. Emiikszem rá nagyom világossan a 
nevire is. 

Hát ot jártom osztán a cinkusi iskolábo két osztájt. Hát \ eljártunk gyalogossan, \ ugy 
ëggy | egy jó kilóméterre vót a tanyánk, illetve az idesapámé ami tanya vót, illetve még akkor, 
ezerkilencszázegybe \ nem is vót míg az apámé, mer a nagyapámé vót a tanya. 

Fekete GyörGY \ vót a nagyapám. Kilencszászháromba ősszel | akkor at ta oda afijajinak \ 
három fijának ászt a | ëggy \ ta \ ëgy darap fődet az apámnok, tizënëggy és fél kataszter 
holdal. Másik tizënëggy és fél kataszter holdal a nagy báty ámnok, Fekete Mihájnok. A har
madik | területet pedig \ szinte ëgy nagybátyámnok, Fekete Is*vánnok atta. Ekkor osztosztak 
mëG | a fijaji. Níty fija vót a nagyapámnok, még vót ëgy József ezëkën kívül, amit montam. 
Az in apám pedik Pál vót. A József pedik kapta itt az orosházi határbo a \ Födvári-ut mentin 
vót az ősi Fekete-fő d. Az a \ az ősi Fekete-főd, az az egéz darab az valamikor ötvenhat hold 
vót, amit az urasáktul kaptak akkor, mikor ezernyócszáz vagy ezerhétszáz valamë \ hánybo atta 
nekik az it való uraság a fádét. És ottam vót a nagyapámnak harminc holdfőggye abbul az ősi 
födbül. A többi az má azelőtt osztájro ment, még akkor, abbo \ abba az évegbe тёк kíső 
ívegbe is azok mint Fekete-fődek vótak. 

Osztám majd vót ëGGY \ az apámnok ëgy nőtesvírgye, de az jóval fijatalab vót az | 
ezëkné a nagybátyájimná és az apámná. íppen tënnap vótam látogatóba enné a nagynínémné. 
Ez ezernyócszázhetvenkilenc szeptemberibe született. Mos kilencvenhárom íves. Hogy elmën-
tem hozzá meglátogatni, vittem neki ëty csomaG \ negró cukoré, hogy észtet szopogassa 
Erzsike néném ugy unalmábo. Mondom neki, hoty hát hogy van Erzsike néném. Hát meg
vagyok ín, tudót Sándor. Várom, ëgye mëg a fene, osztá nem gyün \ ammit várok. Tudót, hogy 
mit várok. Hát nem ír má nekem semmit se, hát várom asz, hogy maj gyün írtem. De más 
különben jól birgya magát, kimëgy mëg begyün, osztán iól \ megy. Össze vam má \ hogyam-
monygyam \ magyarul megmondva: aszalódva \ a kilencvenhárom esztëndejivel. Asz monygya, 
hogy minek hosztat të nekem észt a cukrot, hát nem tudom in esz neked visszaszógáni. Hát 
Erzsike néném, hát visszaszógát akkor, mikor ingemet peszrát. Mer mikor ín születtem, ü má 
tizehárom íves vót. Hát ugy níha-níha fölvett ingem is, mint pójázs gyereket. Osztá ha 
nem tudom én, valami bajom vót, hát csicsizsgatott, \ mëg mëgringatott a bölcsőbe. 

Hát osztán, hát asz monygya, hát igy vót tudót, Sándor, pëszràtolak in is még. Mëg 
mondok valamit. Mer asz monták, hoGY \ tígedet Győzőnek köllöt vóna keresztölni, mër 
előtte való nap kípviselőválosztás vót Orosházán. Kípviselönek megválasztották negyvennyócas 
programma Vërës Józsefet. A nagyapám és abaráttyo, a Szabó Pál, aki ugyancsak szinte 
negyvennyócas naty kortes vót. Hát megválasztották Vërës Józsefet, és a Szabó Pál asz monta: 
ászt a gyereket, mer a követválosztás utam való nap született, had Győzőnek köllöt vóna 
keresztelni, mer gyosztunk l Hát osztán de csak nem lettem Győző. Észt Erzsike néném beszíte 
el ínnekem, hoty hát minek köllöt vóna engem, \ vagy mit mondott a Szabó Pál, hogy Győző
nek köllöt vóna én \ ingemet kërësztêni. Én ugy égondükottam, mind oja kislány, \ hát 
csak nem lësz Győző az a gyerek. Hát igy vót ez akkor. 

Asztán a nagyapám \ rul is mondom osztat, hogy így a kípviselőválasztásná segíccsígire 
vót neki a tót nyelf tudományo. Mer Tótkomlósra mikor mentek korteskenni, tudott a tó
tokká | a komlósi tótokká1 beszíni. Észt azír tutta észt a \ tód beszídet, vaty tót nyelvet, mer 
gyerekkorán oda vót ëggy évig \ cserébe Békéscsabán tót szót tanulni. Azér1 mert itten a \ 
ezëk az orosházijuk Szarvas, Békéscsaba, Tótkomlós körül vótak tótokká1, és hasznátak a tót 
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nyelvet, mer \ cselidët sokszor Csatárul fogattak, тёк Tótkomlósrú. És azér a nagyapám asz 
tudót tótul, és nagy segiccsigire vót mint Vërës Józsefnek a kortësse, hoty tudott a tótokkal 
beszinyi. 

Hát oszt ezek a vál \ most érül mondok valamit, ezekrül a válosztásokrul, | hoty hogyan is 
ment ez akkor. Nem akkor, mikor én születtem, hanem kísőbb, mikor ém má kilenc éves 
vótam, ezerkilencszázegybe, akkor vót kípviselőválosztás. Szinte Vërës József \ fët válosztották 
mëg akkor, ezerkilencszázegybe. És vót akkor \ valami Zalaji nevű kormámpárti jelölt, 
evvel szembe vót Vërës József. De hát Vërës József nyerte el a mandátumot, mer ü kapót lek-
töp szavazatot. Vót még másik két jelölt is, ëty kërësztinyszocijalista és ëty \ nem kërësztîny-
szocijálista, nemzetközi szocijálista. Valami Bokányi vót az ëggyik jelőt, nem tudom, hogy 
av vót-ё a keresztíny vagy nem keresztíny, de az is jelőt vót. A negyediket asz nem tudom> 
hoty ki vót a jelölt. Hanem asztam mïkor má tutták a Veres-pártijak, hogy bisztos ük nyernek, 
hát ojan szavak is hangzottak él, hogy: àpcuk Szalaji, kiátok a lovaji. Mer Zalajin \ má akkor 
a kocsik nem szagú dottak vinni a szavazókat a szavazóhejre. És míg asztán vót ojan \ ojan isf 

hogy a kétetyházi olajok és az öcsöt-, szentandrásijak it szavasztak Orosházán. Ez azér vót, 
mer ászt a kétetyházi olajokat asz jobban tutta a kormámpárt vesztëgetnyi, mint a magyarokat. 
Azér kevertík a választá \ választókerületegbe észt a kétetyházi olajokat. Az öcsöt-, szent-
andrásijakat hogy mé, nem tudom, asz pedig onnam vëttik ë Szarvastú, mer oda tartozót vóna, 
asz pedig ide tettík, mer azok magyarok vótak. Hok keverve lëgyën. Ez igy vót akkor. 

Ere sokan nem emlíkeznek, de in \ ém mind gyerek nagyon emlíkszem rá, ere a \ mer 
begyüttünk kocsival a váló \ a kípviselőválosztásro. Mer a negyvennyócas pártnok nem szabad 
vót ëtetnyi és itatnyi, csak a kormámpártnok. De házokná a vidíki válosztájik [!] mind az 
öcsöt-, szentandrásijak és a kétetyházi olajok, azokat \ a nagyapám levágotott a \ ëgy bornyut, 
osztám mekfősztík paprikásnok ott a válosztók. Harminc embert vagy negyven embërt mëg-
vendígölt a választók \ attak nekik ebidët. Igém mér nem lehetett, \ mint a kormámpártnok, 
hoty kibérölte a \ valamëjik szólódat, és ott etette, itatta a válosztójit. A negyvennyócas pártnok 
esz nem lehetett az ellenzíki pártnok esz mëkcsinàni. 

Szinte Szabó Pálékná is, a nagyapámnok a baráttyáná, és a felesigëmnek ez vót a nagy-
aptya, ez a Szabó Pál, ezer tudom róla, hogy ott is etettek mëg itattak,harminc embert vagy 
ötven embert megebídöltettek, a kétetyházi olajokat vaty pedik \ az öcsöt-, szentandrásijakat. 
így ment ez a válosztás abba az időbe. 

Mëg ára is emlíkszem, hogy a \ ellenzíki pártoknak a kalpmkná ződ, ijen zőt tujaágokat 
vaty fenyőág vót a kalap \ ijë jelvim vót. A kormámpártnok, a Zalaji pártyánok pedik fehér tol 
vót a kalapná. Fehér libatoll. No osztám mikor megvót a válosztás, íccaka valamikor hirdettík 
ki. De hát megvártuk mink is az unokatesvíremmel, aki ojan nagyob gyerek vót má, mer nígy 
évvé1 öregeb vót mind én. Osz Fekete Miháj vót, Miháj bátyámnok a fija, avval őgyelektünk 
uG Y. Letettük a ződ ágot a kalaptu, osztá tettünk tollat, oszt ementünk a kormámpárt közé 
hagatózni, hogy ot mi van. Hát igy vót. 
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