
Szótáram anyaga csak a magyarországi Bodrogköz tájszavait tartalmazza, mivel eddig csak 
erre a területre terjedt ki a gyűjtés. Szeretném azonban ezt a munkát a Szlovákiához került 
bodrogközi falvakra is kiterjeszteni. Ezt azonban csak akkor tehetem meg, ha ehhez a mun-
kához anyagi támogatást kapok. Remélem, hogy a megpályázott alapítványi támogatást meg-
szavazzák számomra. Az ott végzett gyűjtés után ugyanis mód lenne az összehasonlításra. 
Nem hiszem, hogy a szlovákiai községekben végzett gyűjtés lényegesen módosítaná szótá-
runk anyagát, de jó alkalom nyílna annak a vizsgálatnak az elvégzésére, hogy egy másik nyelv 
milyen hatással van az ott élő magyarság nyelvére, szókincsére, mennyire módosította azt. 

A szavak jelentős része a paraszti élet szavaiból került a szótárba. Ezek közül legtöbb szó a 
földműveléshez kapcsolódik. Ezek összegyűjtése ugyanis a legfontosabb, legsürgősebb fel-
adattá lépett elő I960 után, amikor a tsz-szervezés befejeződésével a hagyományos paraszti 
gazdálkodás lényegében megszűnt, s feleslegessé váltak a gazdálkodás szókincsének szavai, 
lassan elkezdtek kikopni a lakosság nyelvéből. 

Ki ismeri ma már az ángária, anyaszéna, baltás zsellér, bánkúti, barázdol, béres, beszaba-
dul fogalmakat? Azt hiszem, igen kevés azoknak a száma, akik előtt ezek nem hangzanak 
idegen szóként. De ugyanígy az eke és a taliga részeinek nevei is feleslegessé váltak a hasz-
nálatból való kikerüléssel Cgerendely, kormány, húzóvas, pating, korona vánkos, tézsla csi-
kótó stb.). De nem ismerik a hátára és kétfelé szántás fogalmát sem. 

Ma már nem használják a régi földműveléshez szükséges szállítóeszközt, a szekeret. Amikor 
még használták, természetes volt mindenki számára a szekér minden részének megnevezése. 
Ma azonban már ismeretlen fogalom az ánstok, a bérfa, a soroglyazáp, a ferhéc, a fürgettyü, 
a puska stb. 

Sorolhatnánk vég nélkül a használatból kikerült szavakat, melyek a bodrogközi nép szókin-
cséből menthetetlenül kivesztek volna, ha nem kerülnek be a szótárba. Kár lett volna értük. 

A szótár szavai hű képet adnak a Bodrogköz gazdálkodásáról, a gazdálkodás fejlődéséről, 
amikor az olvasó elé tárja a földművelés, az állattartás, a halászat, a vadászat és a gyűjtögetés 
ma már ismeretlen szavait. Megismerteti az olvasót az itt virágzó háziiparral, mesterségekkel, 
a bodrogközi lakóházakkal, azoknak építési technikájával, a lakóházak berendezésével. Meg-
mutatja az itt élő nép életének alakulását, amikor sorra veszi a viselet, a háztartás, a táplálko-
zás, a gyógyítás és a szokások, valamint az emberélet kiemelkedőbb eseményeihez tartozó 
szavakat, de következtethetünk a szótár szavaiból a Bodrogköz történetére, az itt élők életé-
nek változásaira is. 

Meg kell azonban azt is vallani, hogy napjainkban mintha feleslegessé válna ez a munka, 
hogy csak néhány megszállottnak lenne fontos. Bár ne így lenne! 

Ötven éve végzek néprajzgyűjtést, s ebbe beletartozik a szógyűjtés is. Ma már örülök annak, 
hogy hozzákezdtem, hogy sikerült megmentenem a feledéstől azt a néhány ezer szót, amit 
szótárunk tartalmaz, s mely előbb-utóbb kihullt volna az emlékezetből. 

Nagy Géza 

A héregi tejszövetkezet 

1935-ig kis falumat ősztől tavaszig nehéz volt megközelíteni a sáros utak miatt. Majd elké-
szült a bekötő kövesút, az évszázados tespedésből kezdett kimozdulni a falu. Amikor 1940-
ben villanyt is kapott, beindult az élet. 

Előtte a 4714 kh-on gazdálkodó falu egyhangúan élte az életét. Tehén volt majd minden 
háznál, de abrak nélkül tartották. A tejet nehezen értékesítették. Volt egy tejbegyűjtő az estéli 
tej számára. Hardtégen János Tarján községből járt ide, tizenkét tejeskannája, ha megtelt. Ki-
lenc fillért fizetett érte, alig több a semminél. Aki pedig nem akarta ilyen potom pénzért oda-
adni, elszűrte a köcsögökbe és a tejfelt, túrót elcipelte a hátán a környező ipartelepekre. Em-
bertelen munka volt: csaknem negyven kilométert kellett oda-vissza megtenniük. 20-25 kg 
teherrel, térdig érő sárban, havon, jeges úton, erdőkön keresztül tapogatózva a viharlámpák 
gyér világánál, Tatabánya, Piszke, Lábatlan, Nyergesújfalu piacára cipelve. Esetleg a házakhoz 
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rendelésre, meg néha hitelbe is. De élni kellett. Petróleum, só, kevés cukor, fűszerek... - a 
Hitelszövetkezet kamata diktálta létünket. Volt, aki éveken át minden napon, bármilyen idő 
volt, a hátára kötött 22 liter tejet és vitte a kolóniába. így neveztük még akkor Tatabányát. 

1935-ben Kóspallagról ideköltözött egy római katolikus plébános. Szép állatállománnyal 
rendelkezett, de jól tejelő teheneinek alig vette hasznát. Elkezdte biztatni a község tehéntartó 
gazdáit, hogy alakítsanak tejszövetkezetet. Evek kellettek hozzá, mikorra sikerült. Mert a ma-
gyar paraszt még félt az újtól. De 1939 tavaszán megalakultak. A plébános teljesen díjtalanul 
járt el az ügyekben. Egy évig még minden vezetői munkát ingyen csinált, sőt, a gazdaasszony 
is ingyen végezte a ki- és befizetéseket. Török András bolthelyiségében lett a csarnok ideig-
lenesen. 

Alapító tagként 63 gazda 83 üzletrésszel lépett be. Tagdíj 8 pengő volt, amit tejgyűjtő esz-
közök vásárlására használtak fel. 1939-ben a tejár 18 fillér volt literenként. 1940-ben 22 fillér. 
1942-ben pedig már 34 fillér. Hol vagyunk már a 9 fillértől? 1942-ben 84 tag volt már és állt az 
új tejcsarnok. 1940-ben megvásárolták a falu közepén Páli Lajos udvarának egy részét, és őszre 
készen lett az új épület, hozzá kút és jégverem is. Igaz, 50 pengőt kellett befizetni tagonként, 
de ez a tejárban és az abraktakarmány nagykereskedelmi árában gyorsan visszatérült. Bármi-
lyen mennyiségben átvették a tejet reggel és este. 

Csordás Gyuri bácsi vállalta a tej szállítását Tatabányára Henzer János vállalkozóhoz. Ám az 
nem tudott fizetni, ezért Molnár Kálmán plébános úr a Magyar Általános Kőszénbányákkal 
kötött szerződést. Azok átvették a tejet és minden hónapban pontosan fizettek érte. Kedvez-
ményes áron kaptuk a különböző abraktakarmányokat: korpa, olajpogácsa, kukoricacsíra-po-
gácsa, nyolcas (kutyaliszt). A plébános úr egy évig önzetlenül végezte a feladatokat, majd 
csekély tiszteletdíjért. 

1940-ben 232 db tehén volt a faluban, s napi 1000 liter tejet hordtak a csarnokba. Nem 
mindenki értette meg az idők szavát, páran még hordogatták hátukon a tejtermékeket az 
ipartelepekre. Ám 1944 tavaszára már 110 tagja lett a tejszövetkezetnek. Egyetlen gazda volt 
csak, akinek a nevét a kifizetési listákon 1944 nyarán láttam először. A tejünk mindég első 
osztályú. 1939 őszén ifjú Csordás György elment Csermajorba tejkezelői tanfolyamra, mert 
amióta tejet fejnek, azóta vannak tejhamisítók is. így nemcsak fajsúlyt mértek, hanem a Ger-
ber-féle zsírvizsgálatot és a Soxlet-Henkel-féle savmeghatározó titrálási vizsgálatot is el tudta 
végezni. Telente a jégverembe 100 kocsi vagy szánkó jeget hordtak. A 7807 pengő csarnok-
építési költséget 1942-re befizették. Minden hónapban biztos pénzük volt. 

Aztán 18 gazdálkodó gépcsoportot alakított. Hoffer traktort vásároltak ekével, tárcsával. 
Traktorral szántották a földeket, azt mondották, a tehén azért van, hogy tejet adjon, nem igázni 
való. Cséplőgépet is vásároltak és év végén osztozhattak a hasznon. 

A Hangya szövetkezet pedig, mivel már volt villany, 1940-ben egy gabonatisztító szelektort 
vásárolt és csekély pénzért tisztította a vetőmagot. „Tisztább vetőmag - több termés" volt a 
jelszó. A gépcsoport, amikor a tagok szántását elvégezte, kívülállóknak is szántott elfogadható 
bérért. A traktor mélyebben és gyorsabban szántott, mint a tehénkékkel lehetett. Kezdtek 
vetőgépeket vásárolni és vasekéket is. Mert szétaprózódott földjeink voltak, és nem mind volt 
alkalmas traktoros művelésre. Vásároltak pétisót fejtrágyának - igaz, hogy rábeszélésre - , de 
saját hasznukon látták: megéri. 1938-tól egy-két gazdafiút elküldtek minden télen Tatára, há-
rom hónapos ezüstkalászos tanfolyamra, 1941 őszétől pedig kétszer négy hónapi téli gazda-
sági iskolába. Engem is elküldött a falum és a gazdálkodás tudományát próbáltuk elsajátítani. 
Életem során sok hasznát vettem és veszem még ma is az ott tanultaknak. Pedig egy háború, 
majd Rákosiék parasztgyilkoló politikája és a nagy tsz-szervezés tett próbára minket. De a föld 
szeretetét nem tudták belőlünk kiölni. 

Tehát hol is kezdődött? Ha visszatekintek, szerintem a bekötő országúttal kezdődött a falum 
fejlődése. Második lépcső a tejszövetkezet megalakulása, mert az országút nélkül csak négy 
lóval lehetett volna tejet kiszállítani a faluból. Aztán kellett hozzá egy önzetlen ember, aki rá 
tudta beszélni a falut az új tejértékesítési formára. Ez a szövetkezés élt 1949-ig, amikor is 
állami, majd tsz-kezelésbe került. 

A múltban kutatgatva úgy érzem, ez a történet is toll alá kívánkozott. 

írta emlékezetből: id. Csík Rezső 
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