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NYELVJÁRÁSI ADATOK 

Dobozi nyelvjárási szövegek 

Fekete Sándorné (Doboz, 1888. január 5) 
A beszédfelvétel 1976 májusában készült Fekete Sándorné do

bozi lakásán. F. S.-né 98 éves, csak a lakásban és a ház körül 
mozog. Idős kora miatt mindenben alkalmazkodtunk hozzá. Beszélge
tő partnerének Komlós! Mátyást, a helyi tanács műszaki előadóját 
kértem meg, aki rokona Fekete Sándornénak. A beszélgetés témájá
ban előre megállapodtunk Komlósi Mátyással, a beszélgetésen magam 
is részt vettem. Komlósi Mátyás hasznos segítségét ezúton is kö
szönöm. 

Fekete Sándorné szellemileg egészen friss, jól emlékszik 
életének eseményeire, rokonaira, ismerőseire. A beszélgetés ebben 
a témakörben mozog. Beszédében a dobozi nyelvjárás tipikus sajá
tosságai és jelenségei jól tanulmányozhatók. Arra nézve, hogy a 
helyi nyelvjárást a mai állapotánál is eredetibb formában hasz
nálja, az a bizonyíték, hogy a nyelvjárás sajátos jelenségei mel
lett (e-zés, t-zés, záródó diftongusok; azonszótagú Z kiesése, az 
t, r, J nyújtó hatása stb.) a mai nyelvjárásokban már archaikus
nak számító tájszavakat is használ (vö. "merhogy elhaltak ipamák 
mijévik 12# a ház"). Beszéde egyenletes, jó tempójú és - Komlósi 
Mátyás jelenlétének köszönhetően - természetes. 

A beszélgetésre Fekete Sándorné szobájában került sor, az 
asztal alatt szaladgáló kiscsirkék csipogása folyamatosan hallha
tó a felvételen. (K. M. kérdéseit a köznyelvi kiejtés szerint 
Írtam át.) 

- Tessék elmesélni, hogy fiatal korában hogy is volt az! 
Hát bálba | szórakoztunk akkor /tatai koromba vagy jányko-

romba || báloztunk || meg cuháráztunk este házaknál vóut cuháré || 
- Hány bál volt egy évben? 
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Óó az ördög tuggya azt megmondani || (nevet) hogy hány bál 
vóut || mán én azt nem tudom 

- Pünkösdkor? 
Éin nagyon feledi kény | hát pünköskor vóut | így tnnepnapo-

kon vóut || 
- Na és az uraságnál, mikor cselédek voltak, ott mi volt a te

endő? 
4z én uram gépész vóut | hát az || dóugozott géppel || Símva-

sat is tutta csinálni | gőzeklvel szántott || ha szecskáztak gép
pel || szecskáztak ű vóut a gépész | ű hajtotta a gépet vagy ű ke
zelte || fjen foglalkozása vóut || 

- Maguk meg végezték a háztáji munkát... 
Hát mink a háztáji | munkát csináltuk || ém meg még sokat is 

csináltam || 
- A mellett még munkát is vállalt. 
Vállaltam mer || Sebenné nem jött ki mosni || vagy vasalni ki

mosott || mer Sárgával haragba vóut || oszt aszonta nem akar Sárgá
val tanálkozni || oszt odament az intéző a gépházba az én uramho 
hogy || engeggye meg hogy mennyek fel vasalni || Hát aszonta meg
engedem de csak úgy hogy reggel a gyerekik dógát élv igézni othon 
meg a Jószág dógát || mire a kanász dudál othon legyen || Hát meg-
engettík || jó van mehetek || elmentem || E vóut a foglalkozásom meg 
az othoni dolog || 

- A fizetése hogy volt? 
/4á napszámot fizettek nekem || Hát én nem tudom megmondani 

hogy mennyit kaptam || csakhogy megfizettek irte || 
- Akkor még korona volt... 
4z || hát a vóut méig akkor || még akkor a vóut || 

- Egy napszámból mit lehetett venni, mennyi szalonnát vagy 
zsírt vagy cukrot? 

Hát azt nekem nem kellett venni | se zsírt | se szalonnát 
mer vóut nekünk || 

- Hát egy pár cipő mennyibe került? 
óó egy pár cipő akkor I nem sokba került || lehetett venni 

óucsóun || Hát nyó tlz forint | körűi vóut | Igen | hát mán akkor 
ojan piz vóut || Fizetíse az én uramnak több vóut mint a blresek-
nek || mer nekünk megvóut két tehéntartás || két bornyútartás éves 
koráig || akkor vetemifőüdünk is nekünk nígy lánc vóut || kaptunk 
százhúsz klve rőzsét egy évre || kaptunk két köbméter sinkfát || 
Hát nekünk több vóut a fizetísünk | hát nekünk megvóut a meglihe-
tísünk | én nem mondhatok ára semmit hogyhát nem lett vóna mer || 
megvóut a megllhetisünk || 

- Rézi néném, hány család volt? 
Kóut nekem hé# || Mikor nőüttek blres vóut || eggy elment ko-
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vácsmesternek | Gábor kovácsmestérnek tanúit || a mástk meg || hó
napos vóut || a harmadik is a vóut hónapos | azok is mind kaptak 
eggy-eggy hóud kukorica/ődet vetem í/ődet || hát nekünk mégvóut a 
mi mégílhetísünk || 

- Szóval a cselédek gyerekeit az uraság alkalmazta? 
alkalmazta hogyne áikaimazta || Mán mikor ojan vóut nekem || 

Pista is vagy Gábor is amélk ojan vóut || hogy mán tizenkét évet 
betöütötte nem ment tovább iskolába || ment kanászböjtárnak | mer 
vóut az uradalomnak || kanász csűr csürhe vagy hogy mongyan mán || 
osztán oda kellett bojtár oszt mentek bojtárnak || Mikor öregeb
bek tettek ahogy nőttek | akkor meg mán hónaposok iettek oszt 
többet kaptak || 

- A cselédek disznóját őrizték? 
dzt őríztík | azt | vóut a meiiett ember is || csak ük boj

tárok vóutak || Hát nekünk mégvóut a mégílhetísünk || azír hogy 
sokan vóutunk || 

- Mikor kerültek ki maguk az urasághoz? 
/fát azt nem tudom megmondani hogy hányba || mér mikor mán én-

gém elvett | mán az uraságnái dóugozott || 
- Akkor magát mindjárt a majorba vitte sógorom? 
Nem mingyán | három évig itt iaktunk eb ennél a háznái || MaJ 

három év után mentünk ki őzesbe || akkor ott vóutunk é'ggy pár évig 
csak | nem sokáig nem tudom biztoson két évig vagy meddig mer él-
vittik katonának || behitták katonának || Oszt akkor én meg nekem 
aszonták mennyek össze mással eggy konyhára iakni || adnak /él 
kommencijót hogyha elmegyek dóugozni || Mondom én nem megyek dóu-
gozni | a gyerekeimet nem hagyhatom || se nem megyék égykonyhára 
senkivel || dkkor írtam az uramnak hogy || mi a || kívánság hogy én 
mennyek dóugozni | mér Rézi Jányom akkor még csak ojan | két éves 
vóut || mondom hova tegyem én azt || aszonták hogy || a magtár pallá-
son rostálunk oszt ott lehet velem || Nahát én ezt nem teszem még 
|| Mégírtam az uramnak | hogy elkőütözök haza || mer itt még Buktá-
Jék laktak mán ebbe a házba | mán akkor ez a ház nekünk mégvóut || 
mérhogy elháltak ipamék mijénk lett a ház || dszonta nagyon Jól 
csinálom ha hazajövök || Jöjjek is haza || MaJ léssz ahogy léssz || 
Eljöttem haza oszt ithon vóutam || 

- Mikor sógorom oda volt a háborúban, maga itthon lakott? 
Ithon || mikor hazakerült || ... nyugdíjas lett | mer mán öreg 

vóut || dkkor aszonták neki itt a Bélsősígbe a || /őgépész hogy 
mennyén ki Fűszégre lakni || Hát aszongya ezen még gondolkozók || 
hogy kimégyék-i || Mikor hazajött monta hogy || Fűszégbe kélk menni 
lakni || Mondom én nem megyék || csak úgy megyék ha magam leszek 
égykonyhán | én senkivel nem mé#c égykonyhára || Mégatták || méhet
tünk magunk égykonyhára || 
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- Az egykonyhán való lakás az úgy volt, hogy fele konyha a 
magáé, fele meg a másiké? 

Nem | nem | a enyim nem úgy vóut | a bí réseké vóut úgy || 
Nekünk a víginéi vóut eggy ojan magánlakás || oszt mink azt kaptuk 
el | hát nem vóut a csak egy szoba | egy konyha egy kamara || E 
vóut a vígin annyi lakás || Hát mindegy de csak magam vóutam | ha 
egy szoba vóut is || Hát mink így ütünk az uraságnái hogy || Bí-
resé'k | hát ugye nekünk aho semmi közünk se vóut || 

- Akkor volt jobb, vagy most jobb? 
Nekem most is jó | akkor is jó vóut || Fijatal vóutam oszt 

bírtam dóugozni mindent | mer mámmá meg ki vagyok áiva mint a ku
tya | ha többet dóugozok || Mán most aiig birok dóugozni || 

- Tavaly, mikor kérdeztem, hogy hogy van, azt mondta, hogy 
most már kezdek öregedni... 

Hát igen || (nevet) Mán mán most ügyi nyóucvan vagy kilenc-
vennyóucadik vagy hogy mongyam annyi idős vagyok || 

- Hányan voltak testvérek? 
Tesvirek óó || vóutunk mink testvírek is vóut | Miháj bátyám 

|| aztán László || aztán Rozi || aztán Zsófi || aztán meg Zsuzsi || 
mán ez öt || vóutunk vagy hatan || 

- Mind magas korban halt meg. 
Mind | mind idős kórba... kilencveneggy | mikor meghalt I 

Laci | az nyóucvannígy mer || az énnálam fiatalabb vóut Lászió || 
Mari néni | az || a vóut a legöregebb || 

- Hogy telnek a napjai, Rézi néném? 
Nekem? egyedül || (a gyerekek) mind itt vóut vasárnap | ad az 

öregek napjára || Mind Jöttek Isvány is itt vóut /elesígéstűl | 
Ilonka itt vóut || urastul || akkor a Jányom itt vóut || hát vóutunk 
egy házzal || vasárnap || 

- Ilonka meg István sorsa hogy volt? 
Hát Ilonka || hát Ilonkának meghalt az annya || Az Isván csa-

lággya vóut Ilonka is Isvány is || Most osztán mind a kettő énrám 
maratt || JÉn neveltem /el űket | mer Ilonka csak ojan két éves 
/orma kisjány vóut || Pista meg mán nagyobb vóut || f7 vóut az öre
gebb || Ilonkánál || Oszt vasárnap mind itt vóutak Ilonkáék is | 
Ptstáék is | hát hogyhát eljöttek öreg napjára || Kagy anyák nap
jára vagy (nevet) mi vóut || meg eggy jány || Hát az egy jány van 
meg || meg a leg/ijatalabb mer Józse/ a leg/iatalabb | vagy ű a 
leg/ijatalabb || Hát űk ketten vannak meg || Itt a temetőbe van 
három /ijam | kettő a háborúba maratt || (Erősen hallatszik a kis
csirkék csipogása.) Mán azt is | azt is || Még mindig megvagyok || 
Mondom hogy || mán valamélk mír nem hí engem mán hogy mennék én is 
utánnok || 
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- Rézi néném, abban állapodtunk meg, hogy megvárja hogy 
elhozzam a tortát száz szál gyertyával... 

Hát azt a jó Jsten mongya meg || (nevet) hogy el írem-e a száz 
évet vagy se || Nem tudom || 

- Mikor született Rézi néném? 
Ezernyóucszáznyóucvannyóudzba || január máso vagy Január ötö

dikén || Hát most akt ki tuggya számolni ki tuggya mennyi... || 
- Mindig itt Dobozon élt? 
Itt | itt | én nem mentem más/ele soha || vagy nem mentünk 

csak ide a majorba || Nem vóutam soha Pesten || Afagyenyedé'n vóutam 
|| mer a /íjam ott vóut || katona || oszt oda elmentem || hozzá || Mi-
háj' vóut ott || Itt vóutam iegmesszibb | hát Nagyváradon vóutam || 
meg ott Nagyvárad körűi valami || /alu vóut vagy mi vóut ott 
vóutam || mer ott is vóut egy /ijam || úgy hiszem Miháj' vóut ott || 
oszt oda is eimentem || mire hazamentem || mán ű eljött | elhozták 
onnen || 

- Hát Rézi néném nagyon szépen megköszönjük, hogy ennyi időt 
ránk szánt. A századik születésnapján is eljövünk. 

Én ennyi időt ei || Jaj" nem tudom hogy írem meg || hogy hogy 
Írem meg nem tudom || (nevet) Jó vóuna ha ei írnám || úgy gondoiom 
hogy jó vóuna | de más máskíp meg gondoiom || hogy úgyse írem mán 
azt ei || Hát én ezt még nem tudom majd hogy lesz | el írem | nem 
írem || (nevet) 

- Köszönjük szépen és jó egészséget kívánunk! 
$ * $ 

Buzi Sándor (1901. november 1, Doboz) 
Buzi Sándor bácsival is Komlósi Mátyás révén ismerkedtem 

meg. Kérésemre ezt a beszélgetést is K. M. irányította, bár magam 
is jelen voltam. K. M. társaságában az idős ember egészen felol
dódott, természetesen beszélt. A felvétel B. S. lakásán készült, 
nyugodt körülmények között, csupán a falióra ketyegése és ütése 
hallatszik a felvételen. 

Buzi Sándor Dobozon élte le az életét, nyelvhasználata is 
ezt tükrözi. A dobozi nyelvjárás minden sajátossága, valamennyi 
jelensége megfigyelhető beszédében. Zárt é'-zése és í-zése erős és 
megbomlatlan, az azonszótagú i kiesése nyomán kettőshangzókat is 
hallunk, a hosszú magánhangzók gyakorisága is sárréti nyelvjárá
sokéra jellemző. Zárt e-zése az e fonéma nagy megterheltségére 
mutat: olyan morfémákban is jelentkezik az e, amelyek e-zése a 
környező nyelvjárásokban nem általános (vö. tegez, Elekes szn. 
stb.). 
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B. S. kitűnő anekdotázó. Beszédét azonban főképp hangsúlyo
zása és gyakori emfatikus emelései egyeditik. Egyet-kettőt károm
kodott is, ezek hatásosan színezték elbeszélését. Életéről folya
matosan mesélt, kérdésre alig-alig engedett időt. 

Komlósi Mátyás kérdéseit itt is köznyelvi használat szerint 
közlöm. 

Kilencszázéggy || kilencedik hó e'ggy | a születésnapom || 
Nevem Buzi Sándor || lakásom Doboz Marksz KároJ kilenc | 

- A gyermekkoráról meséljen, legyen szíves! 
4 picirü! vagy mán egy kicsit || | 

- Az iskolahagyott koráról... 
/I//enét mán akkor én leglny vóutam || fskolahagyott | (nevet) 

É(n mikor tlz éves még nem vóutam hát kijártam az uraságho | 
szúrni az aszottat || kaptunk égy koronát | Égy koronát | égy nap
ra || Mint ojan hogy még iskolába Jártam || 4 piszkos /acizmusba 
vóut ez || dkkor || mikor tizénéggy évet betőtöttem | akkor abba a 
korba vóut ez a vallási szektor || Jobban mint mámmá | j4kkor | mos 
mán éin | mire úrvacsorát veszünk na | mer mink || débrécényi ró-
majiak vagyunk | re/ormátusok || /fát átmentem a gyulaji /ődre | 
munkára | ott kaptam hetven krajcárt || mert krajcár vóut | égy 
napra || Ott kitőütöttem égy hetet | vagy hat napot || annál az úr
nál | oszt akkor én szombaton este || úgy /él kilenckor kilenckor 
hazalrtem onnét | abbúl a munkábúl || Gyalog | hogyne a szanatóri-
omon túl vóut oszt itt gyöttünk ezénn a sarkad! országúton haza 
ketted magammal mer két kölök vóutunk ijen bitangok hogy elmén
tünk I De mink mindig csak azt a plszt szorítottuk a mejjünkhö | 
hogy héj ha Jön valami zsivány oszt elveszi tűi lünk | Fiitettük f 

É&i hazajöttem az anyám még /énnvóut | nem aluttak { Na te 
mégjöttél? Még | Nlzze kend | mér kendeztük szülőket | nem ma
gáztuk még tegéztük mint mámmá | mámmá nincs csak tegezik mint a 
malacot || osztán || ftt a píz montam | Aszongya anyám hogy | | em
ber | nlzze mán ez a kölök mennyi píszt hozott/ #rvacsorára kí-
szültem ijen || ijen cukorrlpa munkán vóutunk || 

Hát kérem || éjin megvettem a csizmát az #rvacsorára | pamut-
gatya vóut magyar pamutgatya ráncos mán a köjköknek is | szlp azt 
a piros sejem puplinkötöt | kiskabátot | Ezen a hétén amit keres
tem a ntgy forint húsz krajcárt | aho nyóucvan /illért kellett 
tenni || hogy égy pár ünneplő kiscsizmát vegyek magamnak || Tizen
egy éves gyerek vóutam | Hát Istenem | hát vóut énnálam boldogabb 
ember? Nem vóut || Nem vóut || Mikor az anyám azonta | Nlzzlték a 
kölök mi csiná/ Hát kérem | Én ojan boldog vóutam mint gyerek 
hogy | hát /élőütöztem különben mint azok | akkik csak az úccán 
csavarogtak || Mer azokon vóut égy rongy éggyikén másikon még /él 
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rô áíy | #n ügy mondom ahogy vóut | | Hát jó van rendbe van el van 
intézve | Mentünk tovább | halladtunk | 

Elmentünk a másik birodalomba dóugozni || Mán akkor | tizenöt 
ás /ál áves vóutam Cellára Jártam a fenkám Jenő (Wenckheim - Z. 
L.) birtokára | de ott is ismert mán ojan ember | akit úgy nevez
tek hogy gazda abba | | | Hagy lajos vóut ott a gazda | Bákásrűl 
való ember vóut az | ̂ 4szongya nekem meg | még másik kát gyereknek 
| te gyertek | | tik nem itt dóugoztok | gyertek ánvelem osztán || 
mentek oda a szináho |l gyűtöttük /ordítottuk ügyi | ás embernap
számot kaptunk akkor | Hát |l Cella hát nem ojan messzi van | Hat 
hátig Jártunk oda | dógozni || ijen /ijatal gyerekik | ás nem asz 
mondom hogy | micsoda Jó | de nagyon Jó vóut abba az időbe || na
gyon Jó vóut |[ Mert megvettem a ruhámat | minden meglett | szü-
lámnek csak ára vóut gongya hogy ippen aggyon ennem || hát azir 
meg megdóugoztam otthon mggin mert | sokszor mikor hazamentem a 
munkábúl | ebbűl a munkábúi amit án dóugoztam | asz mongya hogy | 
ínnyé hát nincs víz hát | eréggy mán hozz mán egy kanna vizet | 
Hadé hun f/j/alubúl ^aladonba káfUgtt éfjám( | de ez ojan kiómá-
te'r | Hát gyerünk osztán mi vóut az mág annak a tetejibe || meg
csináltuk kísz | nem montuk azt hogy eregy te vagy mír nem hoztál 
| Hem mondhattuk azt a szülőnknek | mér ha a legkissebbet vissza
szóltunk || há ott /eküdtünk a padlón vagy a /ŐUdön | nem vóut mág 
akkor padló | kutya /ásza vóut || 

- Sándor bátyám, most legyen szíves lépjen egy nagyot, mikor 
tizenkilenc éves volt mint legény... 

Csak tizenhat | akkor ájn mán legíny vóutam || csak tizenhat 
- Mit csináltak a mulatságokon? 
Tizenöt ás /ál áves vóutam | án mán nőztem || abba az időbe || 

kísz | 
Hem vitás | mer ojan gyerek vóutam | na | Hogy hogy tőütöttük Má
tyás? Minden vasárnap elmentünk abba a kocsmába ahun most ez a 
| Jóska van | a Rájsz-/ále kocsmába | (Reisz -Z.L.) Hát mindegy a 
hogy mi vóut de de | mi az isten keresztány kocsmárossa vóut ne
ki | ha zsidó vóut is | Ott mink Jó vendlgek vóutunk || | Bemen
tünk úgy dílután kát órákkor hogyhát át át sünnyögtünk mán || mér 
hogy közel vóut is a templomho | Míg a templombúi ki nem Jöttek 
nem szabad vóut a zenánek megszólalni || dddig csak mink csendbe 
ittunk | csen de ittunk || Mikor megláttuk az első öregasszont meg 
a papot hogy ment haza | a templombúi | akkor mán a banda ke
resztbe tette a vonót oszt húz rá cigány kapom a segájt | (ne
vet) Ez így máfnt | Hát nem sokat | öt-hat liter bort egy dílu
tán ügyi el | pazaroltunk /ejenkint mér ennyit él || Kóutunk hatan 
heten | öt üveg bőrt | de él/ogyott | hozzon mág másikat || meg
ittuk | 
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4z apámnak vóut hált kishóW főüggye || meg || hat csalággya || 
(köhög) de én vóutam benne a leg || | JcrimínáMsabb || megmondom 
őszintén || Mér nekem ha az apám aszonta hogy te ez így vagy mon
dom | ü | tgén jó van || De nem sokájig monta | aztán aszonta hogy 
csínáld || Csináld | fene ett vóuna meg aszongya Jobban tudod mint 
én || így | így vóutunk || Hát ügyi hát || Jókat múlattunk na || Va
sárnap díiután gyerünk oda Rájzérék osztán || hagy húzza Bodzás 
lajkának az apja | Józsi Sándor bácsi | Móré Lajos bátyám || aztán 
|| mind ezek mán Kányácklnál ebbe a nagykerti kocsmába vótak || 

- Milyen volt az a fosztóka meg a cuháré? 
Az krimináns vóut kérem || mer ott kiníztük a Jányokat || ki-

níztük az ellen/elünket ha odajöttek ahun mink vóutunk || oszt 
vagy űk megvártak vagy mink || Oszt akkor az úccán || Jói mégagya-
bugyáltuk egymást || Mer így ment || 

- Megverekedtek? 
Még bizon || hát hőzöngött osztán hát || ki vagyok én | té 

vagy asziszéd || én is vagyok ott || Az enyi az égyenetlensíg | a 
Jányír | még mit tudom én | ügyi || 

- Úgy csinálták, mint a szarvasok a szarvasbőgés idején... 
Nem mét | nekünk az mán | nekünk az mán szarvasbőgís vóut 

tizenöt éves korunkba || (nevet) Akkor az mán vóut | igén || ez nem 
vitás || Sokszor eszembe jut itt magamba hogy szídélgék ezénn a 
portán | héj te jó Isten hova lettéi énmellőlem/ Itt egyedül va
gyok || az annya hétszencségit || 

- A háborúból hogy vette ki a részét Sándor bátyám? 
Vígig kivettem mindet ithon || ojan Jól sikerült || (nevet) 

Nagyon Jól sikerült || Harmincki lenbe negyvenbe behittak haza-
Jöttünk | akkor ithon vótunk égy hónapig || akkor mégin becsődí
tett || Hát mi lesz itt | mi van itt hát? Gyulára a vadászokho 
lettem besorozva osztva || mán abba az időbe mér Szegedén szógál -
tam az utászoknál || ott ára a nagyálomás /ele van égy laktanya || 
Hát ügyi |[ éccér mégin Jön égy behívó mikor majd ősszel is haza
jöttem || Ennye hát || mi lesz itt mán hát sé munkáho nem tud az 
ember /ogni | nem tudott semmibe /ogni na | mingyán mingyán be
rántották || | Egye még a fene || mégjött a behívó | nahát akkor 
mennyünk || Megyék a kössígházho || Elekes vóut a Jeddző akkor || 
Mondom a bírónak | Sadri Gúnár vóut a bíró | ez a nagy || Mondom 
hun a Jeddző? || Aszongya odavan Bérínybe a vásárra | ínnyé bassza 
még mondom hát || Hát mondom mégjött a behívó | hát éjn mégin 
mennyek || Aszongya ide hálgass || Ne vonúJJ be míg a Jeddző vei nem 
beszllsz/ (7 tutta az esetét || de én nem || Hát akkor tuttam még 
hogy || engemet /elmentett a kössíg || kérelem úttyán || mint mező
gazdasági kisparasztot || Hát evvel nyertem még az összes háborút 
|| Evvel nyertem még az összes háborút || mert én || huszonkilenc 
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éves vóutam || mikor aho a rfg( rossz /aházho icerűítem mint || | 
választott kossígi képviselő || És én a háború vígijig ott kínlód
tam a többivei || Igen || 

- Akkor maga is ott ült a tanácsteremben? 
Csak ijen képviselő mint most vannak ezek a tanácstagok I 

nem az elöljárók | a tanácstagok ügyi || fgy vóut || 
- Mikor megnősült, hogy kezdte az életet? 
Óó akkor mán éjn könnyen /ütyűltem || mert az apám ügyi nem

igen tudott adni | mer hát neki se vóut || Oszt én úgy tettem mint 
|| mint ahogy szokták az ojan emberek | hogy énbelőllem mégis csak 
kell hogy valami legyen || Elindultam a magam úttyán || Égy nadrá
gom vóut ojan || hogy || nem tudom megmondani hogy hány /ót vót 
rajta || Majd éccér elmentem az anyámho mer nem ott laktam || 4sz 
mongya Jaz anyám || 7e || ijen nadrágod van? Mondom tjén || (nevet) 
Î óut nekem ünneplő dehát azt nem vittük mink sémennyír a munkába 

Asz mongya hogy | mem tom fejezzem így magam hogy || hát hogy 
tutta ez az esszony ezeket a /ótokat így összerakni? Mondom anyám 
|| a szeginysíg me'gtaníttya az embert || Jó tanácsadó mert mámmá is 
azt mondom || hogy a szeginysíg me'gtaníttya az embert || Megtaníty-
tya || hogy mennyit kőüccsön | mit egyen és hogy dolgozzon | mert 
| a szegínysígnél csak ez a három tényező szerepel | a többi | a 
többi semmi hogy valaki hacacárézik | az nem nem || Én nem hacacá-
réztam soha | valaki nem Jól szólt akkor egy nagy po/on vagy ket
tő oszt mentem tovább || 

- Sándor bátyám, volt-e maga uraságnál arató vagy cséplőgépnél 
részes? 

Nem vótam || ott se' vóutam || villás vóutam || villás vóutam || 
- Mennyit kapott egy aratáson? 
Egy mázsa búzát kaptam | Fűszegbe vótam || tizenkét éves vó-

tam | mikor villás vóutam || Kis Dézsi Sándor bácsi után vóutam || 
Ott lakott az állami soron rígé'n || Jgen égy mázsa búza éggy ara
táson oszt kísz || Na dehát Fűszegbe nem vóut ojan nagy aratás || 
az könnyen mént || 

- Hány napig arattak akkor? 
Mit mongyak? Tíz tizénkét napot amit munkába eltőtöttünk | 

hát az || nekünk semmi vóut || mert mikor az aratás elmúlt || oszt 
mégkapták azok az emberek azt a kis || | bíreket amír kaszáltak még 
mindén || azután az emberek is mentek vóna még tíz kila búzájír is 
napszámba ha || héj lett vóna || én úgy mondom ahogy van || 

- Télen járt-e fát vágni az erdőre? 
Jártam || Eggy öl /át kellett ami gömb/ábúl || amit nem kel

lett elhasítani || dzfr attak égy /orintot | abba Jaz időbe || két 
ember húzta a /űríszt || j4mit szít kellett hasítani || úgy kellett 
ölbe rakni || azír attak égy /orint húszat || ffát ha két ember ha 
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/elvágott eggy öl /át mán pedig nagyon lusta vót ha még annyit se 
vágott /él még nem rakott össze || akkor nagyon lusták vótak (ne
vet) jgy mondom ahogy || | (Jen dolog vóut || (Jen dolog vóut | Má
sok meg | mink meg ugye rendes /űríszésék vóutunk csak || mentünk 
nyakaztunk utánnok még azt a /ákat amit űk ledöntötték | oszt 
hánytuk csomóba | azt /elvágtuk II tíz centinál többet nem szabad 
vót rözsébe tenni | mer az mán a | köjök bot/ába tartozott || Szó
val ez még oszt vót || hármades | fgén | harmadába csináltuk || és 
vóut /a annyi az udvaron || hogy ha ma annyi /a vóna az én udva
romon mint abba az időbe vót minállunk || aszondanák hogy ez pisz
kos csaló || ffonnan lopta ez ezt a sok /át össze? Igén ez így vót 

- Sándor bátyám, akkor volt jobb, vagy most jobb? 
Erre is tudok /elélni || Nekem akkor Jobb vót mér /ijataí 

vóutunk || /Ikkor mámmá || híjába hogy kapom azt a kis || mit kapunk 
|| mi /az na || nyugdíj || Mámmá mán nem Jó | | | mer elmúltam majdnem 
niccér huszonéggy éves || 

- Köszönöm Sándor bátyám hogy fogadott bennünket, 6s kívánunk 
nagyon jó egészséget! 

Nagyon köszönöm Mátyás || nagyon köszönöm/ De Jó van igen eb
be előrebocsátottuk hogy ebbe nincs politika | nem is mént bele 
semmi || Nem mént bele assziszém || mert abba is tudnék || bassza 
még az a... || 

Lejegyezte és közli: 
ZlLAHI LAJOS 
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