
vevő "Arcanum" magyar nemességi adatállományai, a www. arcanum, hu/gesta is. Genealógiai fóru-
mok minden országban vannak. A legtöbb az Egyesült Államokban, ahol mindenki szeretné megismerni 
európai őseinek hazáját. Sokszor három-négy országról szó van. hiszen az USA "olvasztótégely" volt. 
Ma már erős pl. a spanyol-amerikai öntudat. A mormonok honlapja a www. familysearch. ore, illetve a 
családtörténeti "online ", a www, ancestry', com/main, htm, ma már közismert. 

Németországban pl. társasága van a komputeres genealógiának: www, genealosvnetz. de elérhető-
séggel. Szlovák és kárpáti ruszin genealógiai adatok találhatók pl. a www, iarelative. com/slovakhtm 
honlapokon. De a zsidó gyökerek kutatása is teljesen nyilvános: lásd www, iewisge. org/index, html vagy 
www.jewishwebindex.hu Ne feledjük, a zsidó-keresztény kultúra alapjában, a Bibliában Mózes 1. és 11. 
könyve a Genezis és az Exodus Ábrahám nemzetségének krónikája. 

• Természetes, emberi dolog! Én úgy érzem, hogy e hatalmas, spontán érdeklődésnek irányt kellene 
szabni, össze kellene hangolni. Sokszor nem is tudunk egymás munkáiról. Milyen bosszantó, ha hosszú 
kutatás után kiderül, ezt már feldolgozta valaki. A nem nemes - polgári vagy paraszt - családok történe-
te is érdekes szociológia esettanulmány. Kétségtelenül sokkal nehezebb munka, mint a nemességé, mi-
vel az 1848-ig. sőt 1944 ig igazolandó volt, de ennek is nagyjából ugyanazok a forrásai, mint a nemes-
ségkutatásnak: elsősorban az anyakönyvek, de Budapesten és nagyobb városokban vezettek, kiadtak 
lakcímjegyzékeket is. A városi levéltárak kutatótermeit is egyre többen látogatják és nem egyszer falusi 
családok négy öt tagja is egvütt tér be, megkérdezni, mit lehet megtudni a néhai nagvapáról. dédszülők-
ről. 

Végül ne hagyjuk említés nélkül, azt sem, hogy az évezredes hagyományú genealógia és heraldika az 
elmúlt fél évszázadban új módszerekkel gazdagodott. Régebben külön segédtudomány volt az 
archontológia, vagyis az egyházi és világi intézmények élén álló vagy személyzetéhez tartozó tisztségvi-
selők kilétének és működési idejének megállapítása. Ma már ezt egyre több történész együtt műveli, 
mert így kiderülnek a családi és hivatalviselési összefonódások A fönemességnél például öröklődött a 
főispánság, a jómódú köznemeseknél az alispánság, szolgabíróság, a szabad királyi városokban pedig 
a főbírói, polgármesteri, jegyzői ügyészi tisztség szállt apáról fiúra. A házasságok is többnyire azonos, 
vagy hasonló rangúak között köttettek - de hát ez a szépirodalomból is közismert, csak más és meggyő-
zőbb, ha családtörténeti táblázatok konkrétan bizonyítják a családok hatalmát, mással nem pótolható 
összetartó erejét. 

A prozopográfiát Sir Lewis Namier - eredetileg Ludwik Bernstein Niemirowski - (1888-1960) a 
Varsó közelében lengyel zsidónak született manchesteri professzor tette történetírói iskolává. Az esemé-
nyeket, intézményeket részletesen elmezte, hogy „ az azokban részt vevő egyének motiváció a maguk tel-
jességében feltárhatók legyenek". Az emberi viselkedést aprólékosan összegyűjtött életrajzok segítsé-
gével elemezte, és az emberi cselekedetekre a személyes háttér ismeretében keresett magyarázatot. Ez 
pedig a személy(ek) neme. életkora, iskolázottsága, társadalmi, családi és vagyoni helyzete. Namier 
ezeket tömegesen összegyűjtve megállapította például, miért alakult a parlamenti választások eredmé-
nye egyik kerületben így. a másikban úgy. A hagyományos tudományok így újulnak meg és eredményeik 
így hasznosulhatnak közvetlenül is a kommunikációs társadalmakban. 

A nyugat-bácskai Szilágyi község 
népéletéből 

Nyelvjárást kutatok a dunatáji, azaz a nyugat-bácskai, zömében magyar lakosságú településeken. 
Gyűjtés közben nagy segítségemre vannak az adott helység iskoláinak magyartanárai és természetesen 
az ottani születésű tanulók. A magnetofonnal történő gyűjtés közben gyakorta előfordul, hogy a szó a 
régi népéletre terelődik, az egykori mulatságokra, az adatközlők ííjúságára. Erről szívesen beszélnek, 
mert bármilyen nehéz volt is az élet ezen a vidéken mindenkor, az ifjúság szépnek látta. Emlékeik sok-
szor olyan eseményekről, történésekről szólnak, melyek a népélet kutatóinak is érdekesek lehetnek. S 
ami egyáltalán érdemessé teszi ennek a forrásanyagnak a közzétételét, az az a tény, hogy ezidáig senki 
sem foglalkozott az egyik kutatópont. Szilágyi (szerbül Svilojevo) magyarjainak ünnepeivel, hétköz-
napjaival. A falu szoszédságában található három nagyon is hagyományőrző vajdasági magyar telepü-
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lés (Kupuszina, Doroszló és Gombos) néprajzi értékeinek felkutatása elvonta a figyelmet ennek a fiatal, 
száz évvel ezelőtt telepített színmagyar falunak a vizsgálatától. 

Szilágyi község 
A majdnem 1400 lakosú nyugat-bácskai falu a XIX. század legvégén települt az Apatintól délre. 

Prigrevica-Szentivántól délnyugatra és Szondtól északra elterülő, egykoron kiirtott tölgyerdő helyén. 
Telepítési éve 1899, és az utolsó bácskai magyar telepes falvak egyike, ahol még ma is találunk a királyi 
kincstár által elkészíttetett házakat, amelyekbe az első települők költöztek. A falu eleinte csak az 
Apatin-Ujtelep nevet viselte, majd 1900-tól lett önálló településsé, saját iskolával, római katolikus pa-
rókiával. Szent István királynak szentelt temploma 1906-ban épült fel. A település nevét Szilágyi De-
zsőről. az akkori igazságügyminiszterről kapta, aki szorgalmazta az újabb magyar települések létreho-
zását az Alföldön. A névadó Szilágyi Dezső mellszobra. Teles Ede alkotása, ma is áll a templom előtti 
kis ligetben. Szilágyi az urbanisztikailag legáttekinthetőbb bácskai falu, hiszen utcái nyílegyenesek, 
központja tervezett. Lakosai az akkori Bácska sok falvából érkeztek, sőt jöttek a szlavóniai magyar te-
lepülésekről is. és mind magyar nemzetisegűek voltak. Egységes nyelvjárásuk nem volt, nem is lehetett 
a sokfelől való érkezés következtében. A falu közelében lévő városban s falvakban német, illetve sokác 
anyanyelvű lakosság élt. Később a németek helyébe szerb anyanyelvű telepesek érkeztek. Tehát a nyel-
vi bezártság, a nyelvsziget-mi volt jó időre a maga sorsára hagyta Szilágyit, s így a hajdani tarka nyelv-
állapot valamelyest összemosódott, s a Szilágyi-tudattal együtt kialakulni látszik egy többé-kevésbé 
homogén magyar nyelvjárás is. A magyar lakosság létszámának csökkenése azonban nem segíti ezt az 
irányzatot. A lakosság számához viszonyítva talán ebből a faluból vándorolt külföldre a legtöbb fiatal 
az elmúlt húsz év alatt. Leginkább Kanadát és Magyarországot választják letelepedésük helyéül. 

Szilágyit szoros társadalmi, baráti és rokoni kapcsolatok fűzik a közeli falvak közül leginkább 
Kupuszinához, Doroszlóhoz, Gomboshoz, amelyek egészen a telepítés koráig nyúlnak vissza, illetve 
beházasodások révén váltak szorossá. 

A lakosság főfoglalkozása a földművelés és az állattenyésztés. A falu határában nagy halastavat épí-
tettek. Jelenleg a faluturizmus meghonosításában látnak megtartó erőt a falu magyar vezetői. Az elöre-
gedő. illetve elvándorló magyar lakosok helyébe a környékből szerb nemzetiségűek költöznek, s a XXI. 
század elején már szinte a falu lakosságának a felét teszik ki. Iskolájában az oktatás magyar és szerb 
nyelven folyik. 

A 2002. évi népszámlálás adatai szerint Szilágyinak 1364 lakosa volt, ebből 792 fő, azaz 58.06 % 
magyar nemzetiségű. 

Szilágyin a templom előtt áll egy kőkereszt a következő dedikációval: 

Isten 
nagyobb dicsőségére 

állíttatta 
m. Varga János 

és neje 
1906 aug. 20. 

azaz az újonnan elkészült templom első búcsújára. A templom udvarában találjuk Szent Flórián szobrát, 
valamint a már üres Nepomuki Szent János-képoszlopot. A faluban még négy emlékkereszt áll (egy az 
apatini bejáratnál az útkereszteződésben, egy a Fő utcán a Szonta felőli kijárathoz közeli útkeresztező-
désben. kettő pedig más utcákban). A falu nyugati szélén húzódik a temető, tőle mintegy ötven méterre 
a kálvária. A stáció-oszlopokon sorra feltüntették az adakozó, az állíttató nevét. 

Emlékezések szüretbálokra, farsangi bálokra, lakodalmakra, kántálásokra 
I. A szüredbálak azok m£g ojanok vótak, az mind szoknyába köllött a lányoknak őtözni, piros kötő-

be köllöt, piros pruszligba. kipillangózza, a fiúknak árvalány a kalapjukná. Ha mos téged mekhíl éty 
fijú, hogy légyé a párom, elmegyünk a szüredbálra, akkó té veszed magadnak a ruhát, a fijú meg magá-
nak. A bírónét aszt kocsin vitték, a kocsisnak is párja vót. Én vótam bíróné. Fityula vót a fejemén. 
Kigyönygyösött fityula vót. naty pipája vót a bírónak, kalapja. 

Mentünk hássorján akkó is kérni, mer sok szöllő vót akkó. És akkó útyhogy mentünk mekkérdiízni. 
annak-g szöllőt, hoty szüredbál lőssz. Vót két-három szüredbál is egy évbe. Elejinte a ziljúság is csinát. 
külön a tűzoltók csinátak eggyet. A szüredbál az nagyon szép vót. Mentek körű a faluba. A bíró még a 
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bíróné űtek a kocsin. És akkó utánnuk vót, hogy a cigányok mentek ety kocsin vaty kettőn is, azok fő 
vótak cigányossan őtözve, ugye. és amikó mégátunk. kínáták, akiknek vót. a szöllőgazdások, hogy 
gyertek, én is adok, én is adok, mer jó termett a szöllő. A lovakat kipucóták, mékcsutakóták, még bő is 
kenték valami kenyőccse. hogy azok fényessek legyének, a körmüket fekete boksza, mind a cip?ket, a 
lovaknak kipucóták ... és mind árvalányhaj és mellény, a fijúknak meg hosszú újju ing. Az ingeken allú 
piros szallag vót rávarva. A lányok szoknyáján három sor piros szallag vót rávarva. Nagyon szép vót a 
szüredbál. Ety kicsit munkás vót, de ojan odaadóak vótunk. hoty csinátuk. méntünk, gyerünk, csakhogy 
legyen valami Szilágyon is, mer teljesen el vótunk esve abba ja zidőbe. Mindén oan léhangót vót. mék 
hát akinek a férje nem vót ithon. az pláne nem akart sehova menni, az nem akart semmibe bele. de 
asztán a végén annyira bele, meg asztán jöttek utóp haza. 

Mink is attunk mindig, nékünk is vót szöllőnk, akkó mindig égy nótát a zudvarba mindenütt 
etáncótak a csőszlányok, meg a ... bégyüttek a bíróné a kocsirú. mind bégyüttek. Qt?ncótuk a. még a 
bírónénak is lé köllött. ... én is vótam bíróné, még is van a fénkép még a kocsin, ahogy megyünk. Az is 
megvan. Útyhogy én is vótam bíróné valamikó. bizon régen. A szöllő föl vót mind kötözve. Akkó na-
gyon szép szöllőrudak vótak csináva. Gyönyörű szöllőfürtök úgy lóktak rajta. Aszt még árverésén 
elárvereszték. Egy vót. aki árvereszte, mer aszt elatták nagyon jó pénzé. Mer a csőszlegényéknek a lá-
nyoknak köllött venni mindeggyiknek égy rudat, az vót a divat, vagy hogy monygyam. Asztám még 
még a tányérogba, ami vót. aszt is elárvereszték azé. hogy légyén pénze a Vöröskörösztnek... 

Nagybőjdben hat hétig zajos mulaccságnak nem vót szabad lenni a faluba. Eggyáltalán. Sé hogy la-
kodalom. vagy névnap hijába vót. E vót szabat tartani, de csak halkan. A farsang... Ő. Katus is fő vót 
őtöszködve plébánosnak, ide kispárnákat tett. hotyhát ugye ja plébánosok mind erőssek. égy héjén ős is 
vót égy évbe. Szentőte a népeket. Szerzet valahunnan szentőtvísztartót. és szentőte a népeket. Akkó 
még aki sikítot. aszt még jobbam mékszentőte. de bent a kocsmába, terembe. Akkó is összemérnek a 
zösszes ifjúság, de mindig a szülök jöttek a lányokká. A mamák űtek körű a terémbe, a lányok még a 
közepin vagy a zéggyik végibe táncótak. Az nagyon natyszerű vót a bőgőtemetés. És rendessen 
éneköltek, borra szentőtek, bor vót a szentőtvizigébe. amivé szentőtek. És akkó lezajlott, és utána hat 
hétig semmi zajos mulaccság. Annyira tartottuk a hitünket. Nem vót szabad péntekén húst enni. Aszt 
betartottuk. Karácsony után kezdőttek a bálák, csak emberek még asszonyok részire, hol a tűzoltók 
csináták, hol a ziíjúság. Mindig vacsorás bál vót. Réggelig mulattunk. Akkó még az nem vót ölég. má 
mikó én is férhő mentem, réggé méntünk ötkó haza, amikó mindig valamejik hászhó odamérnünk. 
Nem. Hijába vót a kocsmába rßggeli. Az már megvót, hogy ebbe zévbe téhozzátok. ebbe bálba 
téhozzátok. a másig bálba téhozzátok... 

A batyubál... Egy nagy batyut köllöt kötni, tálat bele. és vitté énni, aszt beattad, és akkó kikaptad 
tizénégy óra, éfél felé. De azé köllöt fizetni, hoty kiaggyák. De mikó beattad. akkó nem köllöt semmit. 
Vó t mikó kettő-három összetétte aszt a zégy batyut... az mindig farsank háromnapokkó vót. Mer far-
sang utolsó vasárnap, hétfő meg kedden vót bál. Táncótak a lányok. Má szárasz szerdán nem vót húst se 
énni, se semmit sé szabad. Azenészék mék szárasz szérdán kutyákat herétek. Akkó má emullot minden, 
mer a böjt jött. Akkó húsvétig semmi zajos mulaccság. Amikó elmút a farsang, akkó mék húszták a tus-
kót a zöreg fijúk. akik nem nősűtek még, naty tuskót kocsi után kötöttek, lovak húszták a kocsit, és zene 
szót a kocsin fönn. vót lenn két-három fijú. aki rugdosta, mer hát nem nősűt meg. oszt megöregedett. Ez 
vót farsang harmadik napján. Szérdán szárasz szerda vót. Akkó má sé zsírossat nem ettünk, sé zajos 
mulaccság nem vót. Vót ojan időseb népek, még a fazekakat is. még a mindént kifórószták. hogy 
zsírossat né égyenek. Annyira vót itten tartva. Ez égy régi szokás vót. de mindenki betartotta. 

A kántálás... Hát, ugye, disznóvágás vót, és akkó ahun pláné sokan vótak a disznótorba, akkó ügyé 
fölőtösztek a lányok, meg álarcot téttek, ot má nem mutogatták magukat, hoty kicsoda mejik. Akkó 
fölőtösztek, és méntek kántáni. Tepsziket vittek, a fijúk zenésztek utánnuk, és mind valami különös, di-
vatos ruhába fölöltösztek. És akkó vitték a tepszit, hoty kapjanak kolbászt mék hurkát. No. de hát az 
nem lét sé eladva, sé pénzzé téve, az csak bénnmaratt. Néha méntek tízen is égy hejre. A zén 
édesanyámnak vót testvérjei, férfitestvér, abbu négy zenész vót. Nagybőgő mék tambura még ijen. 
Öten-hatan zenésztek a bálba is. Akkó azok méntek velük, mikó kántáni méntek. Táncótak. még 
muzsikátak ottan. Ojan vót a kántálás. De kapni köllöt hurka, kolbász, akkó mék piros csutkával 
betőtötték a kolbászbélt. Csutkát téttek a disznóbélbe, hogy ajis kolbász. De má tutták a kántálok, hogy 
ez így van. de ez éty kis móka. hogy légyen, né csak éppen úgy. Asztat kaptak, mék hurkát, ennivalót, 
mék sűt húst. mékpakóták nékik a kosarat vaty tepszit, és akkó asztat, amikor méggyüttek, akkó 
mégették. Nálam vót varoda, énnálam nagyon sokat őtösztettük a maszkákat, mer íty hítuk őket. Nem 
mindenhova méntek, csak a rokonsákhó vagy a zismerősökhő. nemhogy hászsorját méntek. ahun disz-
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nóvágás vót. Ez már mind a rokonság, vagy a te testvéréthő vagy a rokonokhó. De mentek bizony, úgy 
őtöszköttek mék férfi, nős emberek is vótak kösztilk. Akkó ment két zenész, utánnuk. zenézgtt. és 
reggelig értek haza. mer annyi hejen vótak. és ugye annyi hejen vót, hogy nem győszték. hogy mind 
bejárni. A tepszit még haza is köllöt közbe hozni, hogy más hejen is tegyenek bele valamit, mer má tele 
vót a tepszi hurka, kolbász. Akkó másnap összejöttek a zegész és ettek. Ot nálam a varodába mindén 
lemehetet. mer előszobám is vót. akkó ha ot kint ettek, vagy mit tudom én. Ez disznóvágás, ez ijen vót. 
Ot nem mindenhova mentek, sé nem mentek el mékkérdezni, sS nem jeletkésztek be, hanem csak 
mentek, oszt becsöngettek, hogy bé-e jöhetünk disznótorra. Hát. akkó má mindenki tutta, hogy ez a di-
vat. beengette őket. Ott akkó nem sokat idősztek. mer töp hgre köllöt m?nni. hanem csak aggvonak a 
tepszibe. asz monták. Uty kalácssütés vót a disznótoron, mindénhun vót valami kalács, az nagyon divat 
vót, mek süt hurka, süt kolbász, húsleves, az nagyon divat vót. Mer mindenül nacs család vót. Nálam 
mindig vót négy-öt varólány. Má mind aszt hajtotta, megyünk kántáni? És akkó össze, oszt kántáni. Én 
nem nagyon őtöszköttem. de hogy őtösztettem őket. az nagyon sokat vót. Nálam őtöszköttek. és tessék 
vót utána aszt a sok göncöt erakni, de örütem. szerettem üket nagyon. 

(Deákné Sebők Etelka, római katolikus vallású, szül. 1918-ban Szilágyi községben, Bács-Bodrog 
vm., Magyarország) A gyűjtés ideje 2007 januárja. Gyűjtők: Szakái Zsóka, Nagy Léda. 

2. A farsang... nagyon szép vót. Me vártuk a zestét. hogy mehessünk a bálba, útyhogy akkó 
kitáncótuk magunkat. Ez vót hetfüi nap, akkó kedden vártuk a másik napot, útyhoty kedden akkó vót a 
bőgőtemetés. Szeverics Imre vót a pap. és akkó ez vót a pap ceremóniája... Vótak siratok, akik gyázba 
vótak... Útyhoty hát mékfokták a legények és húszták a tuskót, aki akart férhő menni, az belerúgott a 
tuskóba. úgy vót régén. 

Disznóvágáskor... hurkát, kóbászt. ijent csinátunk. Gyüttek a segíccségék, a rokonyok. leszúrták a 
disznót, és akkó átpirítottuk a hajmát a vérinek, és útyhogy natyszerű vót a disznóvágás, nem úgy. mind 
most. hogy fél óra alat kíszen. Nem fórászták. pörkőték. Estélik tartott. Nem, mi nem méntünk kántálni, 
de gyüttek hozzánk a kántálok, hogy a nyári kemencébü el akarták lopni a hurkát, kóbászt. de hát nem 
sikerűt, mer észrevettük... 

A bálák nagyon szépek vótak. Jót táncótunk, örűtünk. Mindennek, útyhotyhát igy mentek a bálák. 
Akkó szárasz szerdán akkó gyüttek a zenészék, a Döme-banda, mentek a zuccákon le-föl, és akkó szót a 
zene. mentek a kutyákat heréni. Kutyaherélés nap vót szárasz szerdán. Döme Pisti heréte, az apja tam-
burát. 

[A bálba] jaj, mi nem mentünk szülő nékű. Mi szót fogattunk. Azöregnek nem szabadott mondani, 
hogy nem, vagy hazucc. 

Szép alsó ruhánk vót. Térgyen allú értek a ruhák. Ez vót a divat akkó, útyhogy nem ért bokáig. 
Amikó tánciskolába jártam, akkó vót hosszú ruhám. Útyhotyhát akkó natyszerű vót. Én nyertem még a 
vizsgát. Hatvannyóc levelet, lapot kaptam a legényéktű. kék selem virágos ruhám vót, kis virágos, 
útyhogy nagyon szép ruhájajim vótak. A tamburazenekar. a Döme-banda jáccott. éggyik vasárnap a Res 
kocsmába, után való vasárnap a Pélva. a kössékházának által ot vót a tánc. ott, ahun a Tibi dogozik, ot 
vót a harmadik csárda, akkó mégint keszték újru, Résné, Pélváná, akkó Asztalos kocsmájába. A 
legények kiátak a kocsmaajtóba, és onnét méntek , a lányokat ehiták. Nekem negyvenöt legény vót a 
társaságba, ez éty sé szeretőm vót. csak mind jóbarát. A jó mútkó mént a Pali haza a határbú. és akkó 
mégát. és emeséte, hogy amikó gyüttek locsóni, hogy akkó a zén anyám mindig terítet nekik sonkát, to-
jást. Útyhogy muszáj vót enni nekik... 

A zeljeddzés nagyon etyszerű. A zanyám sütött rétest a zeljeddzésre. és avva kínáta meg a 
vendégeket, akkó a házná vót a lakodalom, menyasszonyos házná. például így én othun vótam, vót hoty 
három órakkó mégindút a ménét, és akkó gyüttek értem. Akkó mentünk a templomba, a kössékházára 
eskünni. És akkó hát íty történt. Teleki Rozi néni vót a szakácsné, útyhogy nem vót ijen natv cirkusz, 
mind máma. Vettünk öt kiló marhahúst Szentiványon, és az bele lét téve a levezsbe. ot főtt, útyhogy 
natyszerű vót. Minekünk nem vót zenénk, csak a Balázsékná. és akkó nálunk ot vót a rokonság, összeát. 
oszt fokták a söprűt, osz danótak, táncótak. És akkó a Döméjék mekhallották. akkó ádgyüt a Pisti meg a 
Feri bácsi, és akkó ők zenésztek tovább. De nem vót reggelig a lakodalom, útyhogy má hajnal 
három-nétykó szétment a banda.... Egész léért a fődig az a fehér ruha. Szép vót. Magyarba vette anyám 
a ruhát. Gyönyörű vót a ruhám. Kicsike kockás. Nejlon... A vőlegény feketébe. Szép fehér virággá. Fe-
kete ruha vót. Nagyon szép vót. Útyhogy amikó gyüttünk ki a templombú a lépcsőn, a Diák Böske néni 
a kezembe nyomot valamit, hát nem tuttam, hogy micsoda, útyhogy asztám mikó ^gyüttünk. ?réb 
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mentünk, akkó nésztem, hoty pár szgm cukorka vót benne. Aszt kaptam ajándégba. Odaértünk a 
Balázsékhó, akkó a Balázs mama vitte ja kosarat, asz teli vót aprítva lakodalmas kaláccsá, nem süte-
mény vót, lakodalmas kalács, és akkó mindénkinek attam eggyet. hogy egyének... A menyecskeruha a 
zenyim piros selem vót. Fehér kötő, fehér fityula, zsoppos fityula. Az anyám varta. A ruhát a Zsófi 
varta. Menyasszonytánc vót. Pont éjfélkó. A menyasszonyos hászhó, a szülejimhő gyüttek oda, hogy a 
menyasszonytánca meglegyen, és akkó dobáták a píszt. Nekem sokat dobátak. 

Balog Péter akart hazakísérteni, de elment előre, akkó a Kurtájék kapujugba beát, és akkó kilépet, 
hogy ő elkísér haza, de a mama monta, hogy nem lehet, de hát ő akkó is együtt. A sarkon vót a 
legínybanda: Paróci Pista, Pintér Pista, Balázs Józsi, Kartali Imre. Ezek ot várták a Döméjék sarkukon. 
Amikó odaértünk, akkó fokta a Balázs Józsi, kitette a lábát, és puff, odavágott a Balog Péternek, 
útyhogy kirepett a szeme. Akkó a mama asz monta, nem haggyuk itten, elgyüt mihozzánk. No. akkó hát 
elgyüt mihozzánk, akkó a zablakot dobáták a többijek. 

(Szakálné Kaszás Anna, római katolikus vallású, szül: 1924-ben Szilágyi községben. Szerbia) A 
gyűjtés 2007 januárjában történt. Gyűjtők: Szakái Szindi, Hailai Lujza. 

3. A farsang... mikó méntünk a bálba, asz farsangba, akkó elmentünk előb létánijára vasárnap dél-
után, akkó létánijárú a kocsmába délután hat órájig. Hatkó szétvertek, akkó nyóckó újra mentünk este. 
éccaka tizenkettőjig. Ez vót lánkoromba. Akkó vót két társaság. Vót szegíny banda, meg gazdagok. A 
szegíny lányok meg szeginy legények külön vótak, meg gazdag legények meg a gazdag lányok. Télem 
meg ebbe a bődbe akkó megjártunk este kártyázni, várni, akkó nyáron meg így bődbe mentünk uccára 
jáccani. Igen. A lakodalom meg éppen így, mind most, csak külön a menyasszonyé, külön a vőlegényé. 
Vót akijé othun vót, vót akijé a kocsmába. De külön! 

A tuskóhúzás... az meg farsang háromnapokkó. Amikó a farsangnak vége van, akkó húszták a 
legények, aki nem nősűt meg, húszták a tuskót a zuccán. Akkó mink meg a. vótak a zenészek, akkó vót 
a nagybőgő, aszt a nagybőgőt temették. Vót egy öregember, az ekezdett énekőni, akkó a legények meg 
a lányok körűsiratták, oszt vitték a legények a vállukon a bőgőt, le vót takarva egy lepedőve, oszt 
körűmentek a kocsmába. Oszt esirattuk. Tizenegy órakkó vége vót a bálnak. Izékó. Há, farsang végin. 
Mikó gyütt a nagybőt, akkó vége vót a bálnak. Akkó gyütt a nagybőt. Farsang háromnapokkó vasárnap 
ekesztünk menni, akkó farsangnapokon nem dógosztunk, mindennap valahova ementünk. Barátnőkhő, 
nem a rokonyokhó. Akkó asztám mentünk mind a három nab bálba. Külön vótak a fölsővég, az vót a 
gazdagvég. ez a vége meg a szegényvég. A gazdag legények azokhó a lányokhó, a szegény legények 
mek hozzánk jártak. Akkó nem vót így egybe. 

(Franciáné Kanyó Rozália, római katolikus vallású, szül. 1921-ben Szilágyi községben, Szerbia). A 
gyűjtés 2007 januárjában történt. Gyűjtők: Görög Arnold, Kuntity Krisztofer. Pintér Bertalan. 

A gyűjtésben nyújtott támogatásért külön köszönet illeti Szakálné Keszeg Mónikát, a szilágyi Kis 
Ferenc Altalános Iskola magyartanárát. 

Silling István 

Bicskakészítő korondiak 
Nem éppen a tegnap történt, de nem is olyan rég volt, hogy egy atyánkfia beállított Balázs János bá-

tyámhoz a könyvesboltba. Az atyafi köszönéssel kezdte, mint minden rendes ember és pedig ilyenfor-
mán: 

- Hát a jó Isten áldjon meg tégedet te János! 
János bátyám meg így fogadta: 
- Magát es kedves Jóska bátyám, hát mivel szolgálhatok? 
Az atyánkfia meg így folytatta: 
- N e k e d ebbe a botban olyan, mint a „bicski" van-e? 
Van bizony, mondta János bátyám, még hal nyelű es. 
Erre az atyánkfia a következőket mesélte el: 
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