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NEVEK ÉS MESTERSÉGEK*
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„Nem minden béres Béres – nem minden kocsis 
Kocsis és nem minden Béres béres – nem minden 
Kocsis kocsis.” Ezzel a kis nyelvi játékkal vezethet-
jük be azt a vizsgálódásunkat, amelyet a nevek és a 
mesterségek terén végzünk.

Bognár bácsi
Szülőmajoromban, Kisdémen (Kizsdímen, aho-
gyan mi szoktuk emlegetni) a gazdaság bognárát, 
akit mindenki szeretett, tisztelt, nagyrabecsült, 
egyszerűen „Bognár bácsi”-nak, feleségét „Bognár 
néni”-nek szólítottuk. El se akartam hinni, amikor 
kiderült, hogy valójában hivatalosan „Horvát bá-
csi” lenne a neve a mi „Bognárnak” hitt „Bognár 
bácsinknak”, akiről az derült ki mindössze, hogy 
nem kétszer bognár, hanem csak egyszer, a mes-
tersége szerint. De hiába, mert én is és mások is 
továbbra is „Bognár bácsinak” szólítottuk, s még 
véletlen sem lett „Horvát bácsi” nekünk. Miért? 
Talán mert ennek a mesterségnévnek olyan jó a 
hangzása, hangulata. Hogyne, hiszen csupa zön-
gés mássalhangzóból áll: b,g,n,r, és csupa mély 
magánhangzóból: o, á.

Pedig német eredetű a szó, azaz jövevényszó. 
Nem is hinné az ember, pedig hány olyan jövevény-
szavunk van, amelyek a szívünknek kedves jelen-
tést hordoznak, s hangzásuk is kellemes muzsika 
a fülünknek: patkó, pásztor, gereblye, guzsaly, 
szánkó, széna, szalma, szilva, cseresnye, varázsol, 
szerda, csütörtök, péntek (szláv jövevényszavak), 
táncol, pék, (német), alma, bika, búza, árpa (török), 
vásár (perzsa), rózsa, iskola (latin), s még százával 
sorolhatnánk az emberek által már természetesen 
színmagyarnak vélt fontos és főként kedves sza-
vainkat.

A bognár szó tehát felidézi bennünk mindazt 
a melegséget, szelídséget, jóságot, jámbor derűt, 
amit akkor élünk meg igazán, amikor belépünk a 
bognárműhelybe, s érezzük a faanyagokból áradó, 
a műhelyt átitató fenyő, nyár, akác („agác”), dió, 
* Régi magyar mesterségek – családneveink tükrében. 
Részlet az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az 
Anyanyelvápolók Szövetsége 2009. évi közös anyanyelvi 
pályázata második helyezettjének munkájából.

kőris, meg a fűrészpor (fi ríszpor), a forgács, a szíj-
ács bódító illatát. Hát még ha látjuk, ahogy a bog-
nár bácsi, az egyébként inkább kortalan, mint öreg 
mester keze alatt formálódnak a legkülönbözőbb 
járművek alkatrészei, a kocsik, csézák kerekei, ülé-
sei. De főként az melengette meg az én szívemet, 
amikor láttam, milyen nagy gondossággal készí-
tette el a bognár bácsi a mi kedves „szankónkat”, 
azt is, amelyikkel mi gyerekek siklottunk le a kas-
télydombról, ahol laktunk, de főleg annak a lovas 
„szankónak” az elkészülését vártuk mindannyian, 
de nem csak az Apám, akinek hivatalosan hasz-
nált, fontos közlekedési eszköze volt a nagy tele-
ken, hanem mi gyerekek is alig vártuk, hogy végre 
kipróbálhassuk, mert az Apám nemcsak engem, 
meg Julinka nénémet, Gyuszi bátyámat, hanem az 
összes majori gyereket „megszankóztatta” egy ki-
csit, ha tehette. Olyankor befogta a Bolygót, a „mi” 
lovunkat, s a ló nyakába még csengőt is akasztott, s 
hajrá! Tavasztól őszig csézával járta a határt, a ma-
jorokat, falvakat, az Apám, mint majorgazda, te-
lepvezető. Hacsak tehette, mindig elvitt magával, 
s én borzasztóan élveztem a „kocsikázást”. Érzem 
máig szinte minden sejtemben ennek az időnek a 
boldogságát, örömét, varázsát: színeket, hangokat, 
illatokat, a tapintható, a bőrömön át is érezhető pa-
zar élményeket.

Minden évszaknak más volt az öröme. Más volt 
a tavasz, a nyár, az ősz – de a legvarázslatosabb ta-
lán mégis a téli „szankózás” volt.

Ragadványnevek (becenév, gúnynév, csúfnév stb.)
Meszes Zoli („Meszezzoli”, merthogy mi valójában 
csak így emlegettük, így, egybeírva…)

– Mit árul, bácsi?
– Ugod.
– Hunnaa gyütt, bácsi?
– Meszet.”

Na, szóval, így szekíroztuk, ezzel a „falucsúfoló-
val” az ugodi „meszeseket”. Semmi bántó, fájdal-
mat, sértődést okozó éle nem volt ennek a rövid 
kis párbeszédnek. A többihez képest ez mindössze 
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kedves, szerény, játékos évődés volt. Ki is volt ez a 
kedves ugodi gyerek, ez a Meszes Zoli? Az Apám 
egyik (ha nem a legjobb) traktorosa, amúgy a vi-
lág legjámborabb, állandóan mosolygó, a légynek 
ártani nem tudó embere volt. Szerette mindenki. 
Volt amúgy valami hivatalos neve is, de azt még az 
se igen mondta, aki tudta. Különben nem nagyon 
tudta senki, mi is ennek a derék fi únak a „hivata-
los” neve. De maga a „Meszes” Zoli se törődött 
vele, s esze ágában sem volt megsértődni miatta. 
Az ugodi népnek egyébként teljesen természetes 
és fontos kenyérkereseti forrása volt a mészégetés.

Csoóri Sándor még pápai diák korában hallhat-
ta azt a történetet (bár lehet, hogy Zámolyon, a szü-
lőfalujában is híre mehetett), amelyet a Nyolcvan 
huszár című gyönyörű Sára-fi lmben meséltetett el 
az egyik huszárral: valamelyik ugodi meszes oltat-
lan mésszel megrakott kocsijával akart átkelni egy 
megáradt patakon, de a hidat lovastól, kocsistól 
elsodorta a víz. Az oltatlan mész azonban a folyó-
vizet úgy felforralta, hogy a kocsisnak, de még a 
lovaknak is csak a csontvázuk maradt a tomboló 
vihar után a patak medrében.

„Csufulódós” csótiak
Ezzel a kicsit talán csúfondáros, csipkelődő, allite-
ráló „eposzi” jelzővel illették a környékbeliek Csót 
község lakosságát. Lehetett rá okuk a szomszéd 
falubelieknek, mivel Csót az átlagot messze meg-
haladóan gazdag tárháza volt a legkülönbözőbb 
ragadványneveknek.

„Csóti, csóti csipkedett,
Vanyolára billegett,
Vanyolárú Gecsére,
Gecsérű meg kecskére.”

Halál Jenő („Halájenő”)

Mi tagadás, ez bizony ijesztő név a javából… Nem 
terem ilyen „jó kis név” minden bokorban.

A legenda szerint egyszer a kocsmában verse-
nyeztek a cigányok, ki tud a legcsúnyábbat mon-
dani. Egyik is, másik is mondott mindenféle bor-
zalmas trágárságokat, átkokat, majd az egyik bölcs 
öreg cigány csendre intette a hőzöngőket. S mivel 
az öregnek nagy tekintélye volt, halálos csend lett, 
akkor így szólt: „Halájenő”! Az összes cigány meg-
döbbent, s igazat adott a bölcs öregnek, mert igaz, 
ami igaz, szegény „Halájenő” tényleg annyira csú-
nya volt, hogy azt már nem lehetett fokozni. Hozzá 
kell tennünk, hogy Jenő bátyánk népszerűségét az 
se nagyon fokozta, hogy mellékesen párttitkár is 

volt, meg a „törpevízmű” (a nép nyelvén egysze-
rűen csak a járói „kiskut”) kezelője. S bizony elő- 
előfordult, hogy nem jött víz a csapból az egész 
környéken, mert Jenő bátyánk fi gyelmét története-
sen jobban lekötötték a pártügyek, mint a szivattyú 
kezelése.

„Pirostökü” Gergő
Gyilkos, de találó név… Igaz, hogy inkább a feje 
volt többnyire piros az illető jóembernek, de mi-
vel mindenféle biztosításokkal foglalkozott Ger-
gő bátyánk, ahol az emberek sok csalafi ntaságot, 
huncutságot gyanítottak (nem mindig megalapo-
zatlanul!), ezért ezt a „jó kis nevet” afféle nemes 
bosszúnak is szánhatták vélt vagy valós sérelmei-
kért az érintett mesterség űzőjével szemben. Gergő 
bátyánk esetében sem nagyon lehetett hallani az 
ő úgymond „hivatalos” nevét, még véletlen sem.

Hujber Karolina
Hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerül ide ez 
a név, ide, ebbe a társaságba, „Pirostökü” Gergő, és 
„Bikaszemű” Gyula közé? Hát bizony nehéz ezt a 
kényes kérdést úgy megválaszolni, hogy közben 
„ne érje szó a ház elejét”. Egyrészt azért, mert en-
nek a névnek a jelentése, hogy is mondjam, rend-
kívül zavarba ejtő, s nem akármilyen különleges 
mesterségre utal. Először is az nyilvánvaló, hogy ez 
a név szláv eredetű. Márpedig a szláv nyelvekben a 
„huj”, valószínűleg kivétel nélkül, egyértelműen a 
hím nemi szervet jelenti. A „ber” utótag pedig va-
lami olyasmire utal, hogy valaki valamit fog, kézbe 
vesz. Tehát a „hujber” szó valami olyan réges-ré-
gi mesterséget jelenthetett, amely nagy valószínű-
séggel a hím állatok pároztatásánál közreműködő 
szakemberre utal. Maradt még néhány nehezen 
megválaszolható kérdés: Vajon akad-e egyáltalán 
ezen – hm-hm – kényes név viselői között bárki 
is, aki tudná, miféle „mesterségre” is utal a neve? 
Aligha valószínű. Mi tagadás, én is tudtam gyerek-
koromtól fogva, hogy az anyai Öreganyám anyjá-
nak, azaz az én dédöreganyámnak a leánykori neve 
bizony-bizony Hujber Karolina volt. Álmomban 
sem gondoltam rá, eszembe se jutott sajnos (pedig 
magyar–orosz szakos tanár lettem, sőt az egyete-
men szlavisztikát is tanultam), hogy utánanézzek 
ennek a különös névnek. Jobb későn, mint soha.

„Bikaszemü” Gyula
Már-már a görög mítoszokra emlékeztet ez a ve-
retes név: lásd tehénszemű Héra… Azt azért az el-
lenség se mondhatná, hogy a derék csótiak netán a 
görög mitológiából csórták volna ennek a romung-
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ró, azaz magyar cigánynak a „nevét”. Tény azon-
ban, hogy ennek az embernek elképzelni sem le-
hetett volna találóbb nevet ennél. Ugyanis megvolt 
mindene, hogy ilyen klasszikus hangzású és paj-
zán asszociációkat ébresztő ragadványnevet visel-
jen, amire akár büszke is lehetett volna. A faluban 
köztudott volt, hogy ebben a névben, a „Bikasze-
mü”-ben mennyire megalapozott volt az előtag, a 
Bika. Ez az ember nyilván tudott valami olyasmit, 
amire azt szokták mondani: a „falu bikája”.

„Dongó” meg a „Mandró”
Mondhatni, a „Bikaszemü” Gyulának valami női 
változata is lehetne ez a bővérű, szintén romung-
ró, csóti cigány fehérnép. Az uradalom gépészének 
franciavágási legénylakására látogatott el éppen 
egy alkalommal, hogy bimbózó érzelmeik betelje-
sedhessenek. Ugyanakkor ez a kezdődő szerelmi 
légyott tudomására jutott a franciai (Franciavágás 
népi elnevezése) parádés kocsisoknak, akik rögtön 
úgy érezték, hogy eljött az ő idejük, s Öregapám 
legkisebbik öccsének, Dezső bátyánknak (akit jó 
okkal nevezhetnénk afféle „majori Mágnás Miská-
nak” is) a vezényletével kifundálták, hogyan is ve-
gyenek elégtételt azon az uradalmi gépészen, akit 
egymás között csak a „Mandró”-ként emlegettek, 
és úgy tekintettek rá, hogy az ő mestersége csak 
arra jó, hogy elvegye majd az általa kezelt, szerelt, 
vezetett, mindenféle masinák, gőzgépek, traktorok 
által a szegény parádés kocsisok kenyerét. A leg-
különbözőbb rafi nériákkal próbálták megkeseríte-
ni az életét, s elvenni a kedvét attól, hogy a szegény 
lovakat, ökröket, s természetesen velük együtt a 
kocsisokat, béreseket is kiszorítsa, feleslegessé te-
gye a masináival az uradalomban.

Na, ezt meg kell akadályozni! Éppen indult vol-
na „Dongó” kisasszony(?) és „Mandró” úr pász-
torórája, amikor a parádés kocsisok Dezső bátyánk 
irányításával pillanatokon belül kifüstölték őket a 
fészkükből. Hogyan? Nagyon egyszerűen: egyikük 
felmászott a „Mandró” gépész házának a tetejére, s 
a kémény nyílását elzárta egy téglával. A többiek a 
létrát tartották. A kályha persze éktelenül füstölni 
kezdett, s pillanatokon belül kiüldözte a bennlévő-
ket. Ezzel hamar vége szakadt a „Mandró” gépész 
és a „Dongó” kisasszony(?) kezdődő románcának.

„Kurós” Cseh Laci (Csót)
Vadász – vadőr – varázsló – vagány – vagabund (hadd 
ne folytassuk ezt az alliterációs sort), mert amúgy 
nem akárkiről van szó, hanem az utolsó igazi pa-
rasztgyerekek (afféle „utolsó mohi-kánok”) egyi-
kéről. Egyébiránt az én egykori osztálytársam volt 

negyven évvel ezelőtt, s azóta a faluja, és az egész 
környék „Tudó Emberévé”, élő lelkiismeretévé 
nőtte ki magát. Annyi mindenhez ért (lehet, hogy 
nem is rosszul), hogy ilyen mesterre azt mondani, 
hogy ezermester – már-már kevésnek tűnik. El-
jöhet még az idő, lehet, hogy nem is olyan soká-
ra, amikor a paraszti mesterséget, annak minden 
csínját-bínját az ilyen típusú jóravaló „Tudó Embe-
reknek” kell majd visszatanítaniuk az időközben 
sajnálatos módon elanyátlan-apátlanodott, elsze-
rencsétlenedett tudatlan nemzedékek számára…

Most már csak az a kérdés maradt nyitva, vajon 
az én derék, egykori osztálytársam miért is kapta 
ezt a huncut nevet, amit egyébként a viselője (láttam 
rajta!) egyáltalán nem szégyellt, se azelőtt, se azóta? 
Annyira természetesen viselte–fogadta el ezt a más 
számára talán kínos–kényes ragadvány- gúny- csúf- 
becenevet, hogy az embernek eszébe se jutott meg-
kérdezni: ki a fene találta ki, s miért. Nincs kizárva, 
hogy maga a viselője se tudja a választ.

Csehi bácsi
A csőszök csősze és az „íjjelőrök íjjelőre” (Kícseg-
puszta vagy Újmajor), avagy hogyan lehet mégis-
csak szeretni egy olyan öreget, aki állandóan na-
gyotmondáson töri a fejit, de jól áll neki?

– Intízőur ejek a zidevalósi asszonyok meg lop-
tyák ám a kukoricát!

– Hát ne engedje nekíjjek, Csehi bátyám!
– Há micsinájjak, ha mindig eefutnak, amikó 

megdobálom üket a csundimmaa?

„Vasharapó” (szücsi üstfoltozó „cigáá”)
Igazán rászolgált ez az ember erre a rendkívüli 
névre, mert amilyen ijesztő külseje volt (a nagy 
szakálla, a hosszú haja miatt úgy nézett ki, mint 
valami próféta, garabonciás és varázsló egyszerre), 
annál kiválóbb munkát végzett. Mesterien bánt a 
szerszámaival, s az edényekkel, amelyeket megre-
parált: „Ahun a Vasharapó megfótoszta a lábosnak 
vagy a fazíknak a liktyát, ott bisztos nem likatki 
többet.” „Szegí” Vasharapónak a külseje miatt a 
háta mögött, mégis azt kellett hallania, hogy a gye-
rekeket így riogatták:” Nefí, gyümmaj a Vasharapó 
cigáá aztámmaj nekiallak, nebusúd, csak ríjjá még 
itta fülembe, a zanyád uristenit, te büdös kölök”.

Évekkel később mesélte nekem egy kiváló tek-
nővájó családból származó nagydémi („naddími”) 
gyerekkori cimborám, hogy mikor egyszer kis ci-
gánygyerekekkel utaztak a vonaton, s jó hangosan 
így ijesztgették őket, mikor rosszalkodtak: „Megá-
csak, te gyerek, gyümmaja magyar, aztán nekial-
lak, eevisz, nebusúd, aztáá megesz!” Bogdán Jós-
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káéknak a legjobban az tetszett, ahogy a magyar 
útitársaik megdöbbentek, hogy ezek a cigányok 
mivel is fenyegették meg a saját gyerekeiket.

„Csippa” Kálmán (vanyolai cigányzenész)
Járóházán („Járón”) a jónép disznainak örizője (aki-
nek egyébként volt afféle „malacbandája”, azaz va-
lami nem túl színvonalas cigányzenekara). Ennek 
az öreg „Csippának” a felesége mesélte dicsekedve 
Idesanyámnak meg nekem, hogy van ám neki egy 
olyan tiszta leánya, akinek a házába olyan tisztaság 
van, hogy a „rítest főlehetne ennyi a konyhakűrű”. 
Mivel ilyet még azelőtt sose hallottam, ezért meg-
próbáltam elképzelni gyerekként, amint az öreg 
Csippáné lányának a vendégei buzgón réteseznek 
a konyhakővön, közben az öreg Csippa, meg a ma-
lacbandája veszettül húzza a „rétesalávalót”.

Öreg Birkás
Kanász és cigányzenész, akinek tényleg ez volt a 
neve, de csak disznókat és kecskéket őrzött, s a ne-
vével ellentétben birkákat állítólag soha…

„Kíkkrumpi”
Vanyolai cigánygyerek, aki szintén muzsikálgatott 
a maga módján, de nem annyira hegedűn, hanem 
inkább már gitáron. A „kíkkrumpi” nevet meg ál-
lítólag arról a furcsa formájú traktorjáról kapta, 
amelyikkel éppen a kenyerét kereste.

Egyéb ragadványnevek, amelyek inkább csak 
különleges hangzásuk miatt érdekesek: „Csind-
ró” Böske, Gegearanka, Csibe Gyula, Hat Gyula 
(’haggyula’), Nagy 90 (Nagy kilencven?), Dódi, a 
traktoros stb.

id. Ürmös Péter: Bükkös patak


