
A bodrogközi nép élete1 

A Bodrogköz honfoglaláskori történetét nemcsak Anonymus Gesta Hungarorum című 
munkája vonatkozó részeivel bizonyíthatjuk, hanem azokkal a régészeti leletekkel is, melyek 
már a múlt században előkerültek a bodrogközi falvak határában, amikor a szántóvető ekéje 
kifordított egy-egy ősi tárgyat a földből. Legfőképpen pedig az a leletanyag a bizonyítéka 
őseink e vidéken történő letelepedésének, amelyet a bodrogközi Karos község határában 
hozott napvilágra a régész ásója. Ennek alapján megtudhatjuk, hogy milyenek voltak honfog-
laláskori elődeink. Megismerkedhetünk településük formájával, házaikkal, ruházatukkal, 
fegyvereikkel, esetleg néhány szokásukkal. Mindezekről megbízható ismereteket nyerhe-
tünk, beszédükről azonban igen keveset, jóformán semmit sem tudhatunk meg. Ki felelhet 
megnyugtatóan arra, hogy őseink milyen szavakat használtak gondolataik közlésekor? Ki ál-
líthatná biztosan, hogy napjaink szavai megegyeznek honfoglaláskori vagy esetleg későbbi 
szavainkkal? Erre senki sem adhat biztos választ, mint ahogy arra sem, hogy hány szavunk 
pusztult el, merült feledésbe az idők folyamán. 

Történelme során igen sok és jelentős gazdasági, társadalmi, politikai változás érte a magyar 
népet. S ez a változás rendszerint gyorsan bekövetkezett. Ez a rohamos gazdasági, társadalmi 
és politikai változás, átalakulás elsősorban a nyelvre, a szókincsre volt a legnagyobb hatással, 
elsősorban a nyelv, a szókincs változott a legnagyobb mértékben, miután az új fogalmak sza-
vait át kellett venni, s ennek viszont a régebbi fogalmak elfelejtődése lett a következménye. 
De olyan rohamosan nem következett be változás egyetlen korban sem, mint napjainkban. A 
tömegkommunikációs eszközök elterjedésével nyelvjárásaink köznyelviesiilnek, szókin-
csünk átalakul, közelít a köznyelvi szókincshez. Éppen ezért nyelvjárásaink szókincsének 
gyűjtését napjainkban is nemcsak a lokálpatriotizmus sürgeti, hanem a tudomány, különösen 
a nyelvészet és a néprajz követeli. 

Amikor elkezdtem a gyűjtőmunkát, még nem gondoltam arra, hogy ezeket a szavakat 
összegyűjtve egyszer szótárban adom közre. Egy-egy néprajzi tárgyú kötetben a kötet végén 
közölt szójegyzék csupán a jobb megértést segítette. A tájszavak rendszeres gyűjtését csak 
1957-ben kezdtem, de még akkor is csak mint érdekességet. Az 1960-as évek elején azonban 
rájöttem, hogy ezek összegyűjtése igen fontos és sürgős feladat. 

Az 1950-es évek elején rajtam kívül álló okok miatt kénytelen voltam abbahagyni felsőfokú 
tanulmányaimat. Miután többszöri próbálkozással sem sikerült visszakerülni, megélhetés után 
kellett néznem. Ez a szülőfalumban sikerült is, és adminisztratív munkakörben helyezkedtem 
el. Miután pedig az 1950-es évek vége felé a körülöttem levő bizalmatlanság lazulni kezdett, 
az első hívásra átmentem a karcsai általános iskolához képesítés nélküli nevelőnek, ahol az-
után magyar nyelv és irodalmat tanítottam több mint 30 esztendeig. 

Itt szereztem olyan tapasztalatot, mely azután arra ösztönzött, hogy a tájszógyűjtést rendsze-
resen kezdjem végezni. Iskolai munkám során ugyanis meglepődve tapasztaltam, hogy tanít-
ványaim sem Arany Toldijának, sem Csokonai vagy Ady műveinek néhány kifejezését nem 
értették meg tanári magyarázat nélkül. Amíg az én nemzedékem számára még természetes 
volt a paraszti élet, a gazdálkodás, a mindennapok munkája szavainak ismerete, az ő számuk-
ra mindez már ismeretlen, csak szótárban található fogalommá vált. Csakhogy a szótár sem 
közli egy-egy vidék minden szavának, különösen a tájszavaknak az adott vidéken használatos 
jelentését, mert más vidéken ugyanaz a szó másat jelent, illetve másat jelenthet. Néhány pél-
dával élve: itt rocska volt a neve annak a deszkaládának, melyben az abrakot adták fejeskor 
a tehénnek. Ugyanez a szó a Hegyalján azt a szűrőt jelentette, melynek segítségével szüretkor 
a mustot a hordóba öntötték. Szerhának nevezték itt a köznyelvben ereszként ismert fogal-
mat. Viszont eresz volt a neve annak az építménynek, mely oszlopokon nyugvó féltetejével a 
házfalnak támaszkodott, s három oldala nyitott volt. A szekér és a többi gazdasági felszerelés 
tárolására szolgált. Máshol ezt színnek nevezték. A köznyelvben az aggaszt és az aggódik 
szónak megvan a maga jelentése. Itt a Bodrogközben azonban az a túrőkészítés műszava is. 

1 Elhangzott a Magyar Néprajzi Társaság Önkéntes Gyűjtők szakosztályának 1993. május 19-i ülé-
sén (Szerk.) 
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Amikor erre kerül sor, a gazdasszony ebbéli szándékát így jelentette be: „Hónap túróshaluskát 
akarok főzni, hát a masinán megaggasztottam három csupor aludttejet." Vagy „Szükségem lesz 
egy kis túróra, hát odatettem a masinára aggódni az aludttejet." Ady A grófi szérűn című 
versében szereplő pernyeszót itt pápérnak ismerték. A hamu szó ugyanis itt a fának a hamuját 
jelentette, a pápér pedig a szalmahamut, melyet máshol pernyének mondtak. 

Ezek a jelenségek egyre inkább arra ösztönöztek, hogy megkezdjem a módszeres és rend-
szeres gyűjtést. Ehhez persze indítást adtak olyan szakemberek, mint dr. Végh József és dr. 
Hajdú Mihály, akikkel évtizedek óta kapcsolatban vagyok, s akikhez bármikor fordulhatok 
segítségért, tanácsért, mert biztosan számíthatok rájuk. 

így kezdtem hozzá 1957-től először a paraszti élethez, a hagyományos paraszti gazdálko-
dáshoz, a ruházkodáshoz, a kendermunkákhoz, az ünnepi alkalmakhoz, a szokásokhoz és 
más tárgykörökhöz fűződő szavaink összegyűjtéséhez. Ezt a munkát más bodrogközi falvak-
ban is elvégeztem. Ez hálás feladat is volt, mert olyan emberekkel hozott össze a sors, akik 
szívesen segítettek. Ugyanakkor magam is sok szót rögzíthettem azokból, melyeket még gyer-
mekkoromból ismertem. így azután szótáram törzsanyagát passzív módszerrel gyűjthettem 
össze. Miután pedig így jelentős anyag került a birtokomba, hozzákezdhettem az aktív gyűj-
téshez is. Gyűjtésemhez segédeszközül a Magyar Értelmező Kéziszótárt és néhány regionális 
szótárt használtam fel. Csűry Bálint Szamosháti szótárának, Kiss Jenő Mihályi tájszótárának, 
Rácz Sándor Földeák és környéke tájszótárának, Villám Judit Nagykőrösi tájszótárának a nem 
köznyelvi anyagát kérdeztem ki a gyűjtés során segítőimtől. Főleg a Szamosháti szótárt hasz-
nálhattam eredményesen. Ez nem is meglepő, hiszen a Szamoshát és a Bodrogköz egymástól 
nem is olyan távol levő vidékek, s e két vidéken élő emberek élet- és munkakörülményei, 
szokásai, hagyományai igencsak hasonlítottak egymáshoz. 

Gondolom, hogy itt tisztelt hallgatóimban felmerül a kérdés: vajon miért nem használtam 
fel kézikönyvként a Magyar tájszótárt? Igazuk is van. Valóban használnom kellett volna, csak-
hogy „Szegény ember vízzel főz!", hát kénytelen voltam lemondani használatáról. Sok kilomé-
tert meg kellett volna tennem, hogy megkaphassam s használhassam. S erre nemigen volt 
lehetőségem. A napi egy-két óra használat nem érte volna meg a fáradságot. 

Mint ahogy már az előbb is említettem, a szótárakban található nem köznyelvi anyagot 
kérdeztem ki adatközlőimtől, majd az így összeállt szókészletet összehasonlítottam az Értel-
mező Kéziszótár anyagával. Az összehasonlítás eredményeként meghagytam gyűjtésemben 
az itt ismert és az Értelmező Kéziszótárban táj minősítésű szavakat. Bajba kerültem azonban 
a nép minősítésű és a köznyelvi szavakkal. Azzal ugyanis tisztában voltam, hogy a tájszótárba 
ismert szavak nem kerülhetnek be. De mi történjen azokkal a szavakkal, melyek az Értelmező 
Kéziszótárban a népés köznyelvi minősítésűek, de a Bodrogközben alakban vagy jelentésben 
eltérnek az említett szótárban felvett szavaktól? 

Hosszas megfontolás után úgy döntöttem, hogy csak azokat a szavakat hagyom ki a gyűj-
tésből, melyek mind alakban, mind jelentésben megegyeznek az Értelmező Kéziszótárban 
található szavakkal. Még ezek közül is meg kellett tartanom néhány foglalkozásbeli műszót 
(pl. varsa) az eszköz részeinek elnevezése miatt. De meghagytam a kiszánt, klánét, leveledzik, 
nádal, nekivet stb. szavakat is, mert vagy alakban vagy jelentésben eltértek a népi vagy köz-
nyelvi minősítésű szavak alakjától, illetve jelentésétől. Ézek ugyanis ha nem is voltak tájszó 
minősítésűek, tájszónak minősültek bodrogközi jelentésük miatt. 

A szótár szavait a mai nyelvhasználat szerint három csoportba soroltam. Az első csoportba 
kerültek azok a szavak, melyeket ma már egyáltalán nem használnak. Ezeknek elég jelentős 
a számuk. Megvallom, ezeknek örültem a legjobban, amikor a szógyűjtést végeztem. Főleg 
mesegyűjtés közben, a régen hagyományozódó mesékben találhattam, de idős segítőim em-
lékezetéből is sok ilyen szó került napvilágra. 

A második csoportba azok a szavak kerültek, amelyeket ma még ismerik ugyan, de már 
ritkán vagy egyáltalán nem használnak. Ezek is mind-mind kihalóban levő szavak. Nem is igen 
használják beszédükben ezeket, csak a 40 éven felüliek. A fiatalabb nemzedék pedig ma még 
ismeri, de beszédében már nem használja. 

A harmadik csoportba a ma is ismert és használt szavak tartoznak. Ma még mindenki ismeri, 
használja is őket, de használati körük egyre szűkül, mivel a köznyelvi szavak terjedése egyre 
erősebb. Azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, amikor kijelentem, hogy nem sok idő 
múlva ezek is átkerülnek majd a második, majd az első csoport szavai közé. 
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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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