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FALUCSÚFOLÓK

Iványi Tibor
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Az adott majorokhoz, pusztákhoz az ott élő egy-
kori cselédeknek, de azok leszármazottainak is jo-
gilag, mármint tulajdonjogilag az égvilágon sem-
mi közük nem volt – kivéve az 1945 utáni néhány 
átmeneti évet. A nyelvi gyöngyszemek közül lás-
sunk néhány általam korábban is ismert falucsú-
folót (majorcsúfolót?), amelyek huncutságukkal, 
csipkelődésükkel, dévajkodásukkal ugyanakkor 
nagyon pontosan jellemeznek is egy-egy telepü-
lést. A csúfolkodás nem túlságosan rokonszenves 
emberi tulajdonság, és nemcsak a falusiak csú-
foltak más falusiakat, hanem bizony az én derék 
majori népem is jókat mulatott a falusiak gyarlósá-
gain. Ezzel szemben ritkábban halottunk olyasmit, 
hogy bármely falusiak szegény csóró majoriakon, 
pusztaiakon („tanyasiakon”?!) köszörülték volna 
a nyelvüket holmi huncut rigmusokkal, mint ami-
lyenek például az alábbi „gyöngyszemek”. Íme az 
egyik:

„Ugod mésszel,
Bödöge ésszel,
Némettevel svábbal,
Adásztevel virtával,
Tapolcafő gogyvával,
Pápa kurvával,
Uram Jézus,
hozd közelebb Dákát,
Dáka mellé Kupot,
Az anyós hátára
Egy nagy púpot!”

A fenti szöveg persze nyelvjárásban elmondva 
nyeri el végleges formáját, akárcsak a többi falu-
csúfoló is. Amúgy minden stimmel: az ugodiak 
tényleg meszesek, a virtáról megtudjuk, hogy üzlet-
ember, de a gogyváról csak sejtjük, hogy túl sok jót 
nem jelenthet; ahogy Pápa sincs igazán jó helyzet-
ben, a szegény anyósokról nem is beszélve. Homok-
bödöge nevét egyébiránt úgy értelmezték, hogy „bű 
a döge”, azaz sok. Máskülönben azt tartják a derék 
bödögeiekről némelyek, hogy „ürgeöntők”, főleg a 
cigányok, illetve azt, hogy „söprűkötők”. Nézzünk 
még egy kis rigmust:

Nemes homokbödögeiek,
Híres táncos teveliek,
Dombon lakó gyimótiak,
Széjjel szaró takácsiak,
Összeszedő vaszariak,
Béb, Csót, Valonya ,
Komámasszony valoga!

Itt ugye Valonya az valójában Vanyola eredetileg, 
ahol, mint tudjuk, a „tehén megette a tarhonyát”; 
továbbá: „Gecse, Vicse, Vanyola, törgyön ki a nya-
vala!”

Az első három falu nem panaszkodhat, mert in-
kább faludicsérőnek lehetne tekinteni, ami róluk 
szól. Talán ők maguk találták ki ezeket a jelzőket 
saját magukról (minden szentnek…?); ezzel szem-
ben a távolabbiakról szóltak inkább csúfolkodva, 
köztük a vaszariakról is, akikről mindenki tudta, 
hogy bicskások. Nem volt tanácsos mondjuk a 
vaszari búcsún bicskát emlegetni, mert félő volt, 
hogy még használni találják. A csótiak mellett ta-
lán az ugodiakon élcelődtek az emberek leginkább. 
Ugod neve állítólag egy régi örökös bakonyi ispán 
nevéből származik; de a népi értelmezés szerint a 
falu régi lakói németek voltak, akik így kiáltoztak: 
Ó, Gott! – és ebből lett az Ogot majd az Ugod név. 
Több állandó „eposzi” jelzőjük is van az ugodiak-
nak: meszesek, lőcsösök, sőrék. Az utóbbi hízó marhát 
jelent (Fényes Eleknél is előfordul a sőre szó, bősé-
gesen). Ebből származik egy mondás: „Sőrék a rő-
zsét homokkal a Suttonba”. A magyarázat szerint a 
Suttonban, a falu szegénynegyedében olyan nincs-
telenek laktak, hogy a söprűt madzag helyett ho-
mokkal kötötték meg. Az ugodi meszesekről pedig 
azt tartották, hogy ha lassan ment a ló, farka alá 
a gazdája meszet tett, az elolvadt, a ló meg mind-
járt futni kezdett, de futott ám utána a gazdája is, 
a meszes. Egy jellemző párbeszéd az ugodi öreg 
meszessel:

Mit árul, bácsi?
Ugod.
Hunnaa gyütt?
Meszet.
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Szííp lovai vannak!
Magam csinyátattam.

Kérdés az ugodiakhoz:

Hánszor görbe a zugodi lőcs?
Ahánszor megnízik.

A Nyolcvan huszár című, immár klasszikussá vált 
remek Sára-fi lmben a huszárok mesélik egymás-
nak a következő történetet: Egyszer az egyik ugo-
di meszes ótatlan meszet szállított lovaskocsijával. 
Jött a vihar, s a nagy teher alatt beszakadt a híd, 
s a szerencsétlen fuvaros lovastól, kocsistól bele-
zuhant a megáradt patakba, amelynek vize felforrt 
az oltatlan mésztől, s a kocsis a lovaival együtt 
nyomtalanul semmivé vált. Ehhez hasonló történe-
tek keringtek az ugodi meszesekkel kapcsolatban 
szépszámmal.

Ha volna bajnokság a falvak között a csúfoló-
dásban, csipkelődésben, akkor ebben a verseny-
ben a csótiak nyernének bizonyára, mert talán nem 
véletlen kapták nevük mellé az „eposzi” állandó 
jelzőt: „csufulódós” csótiak. Még az alliteráció is 
megvolt hozzá. Íme egy jellemző versike Csót és 
környékéről:

Csóti, csóti csipkedett,
Vanyolára billegett,
Vanyolárú Gecsére,
Gecsérű mek kecskére.

Vajon van-e a fenti kis versikének bármiféle értel-
me? Nincs, természetesen az égvilágon semmiféle 
értelme nincsen, de nem is kell, hogy feltétlen le-
gyen bármiféle „költői” mondandó. Jelen esetben 
kizárólag az a feladata ennek a rigmusnak, hogy 
piszkáljon, csipkedjen, nyaggasson, bosszantson… 
Azt pedig nagyjából teljesíti is. Tekintettel arra, 
hogy a csótiaknak szégyenszemre nem volt szőlő-
hegyük, s nincs azóta se, ami a falusiakra nézve 
elég nagy szégyen. Nyilván nem volt, nincs sző-
lőtermesztésre alkalmas területük, bár dombok 
vannak, hajjaj (lásd: Csóti-dombok)… A követke-
ző „kedves” kérdést szokták feltenni a csótiaknak, 
ha egy kicsit meg akarják csipkedni őket: Milyen 
boruk van a csótiaknak? Válaszolnak is rá rögtön a 
kérdezők: Tikhegyi, jó kis tikhegyi. Aki ismeri Csótot 
és környékét, az tudja, hogy a Tik-hegy utalás akar 
lenni arra, hogy van a falu határában egy híres-hír-
hedt hegy, a Kakukk-hegy, amely arról nevezetes, 
hogy ott volt a környékén az első világháború után 
évekig egy fogolytábor, amelyre már csak egy fo-

golytemető emlékeztet, s a faluban egy kis, szerény 
múzeum. A Tik-hegy, illetve Kakukk-hegy párosí-
tás pedig amiatt van nyilván, mert a paraszti érték-
rendben a „tiknál” lejjebb már nem lehet menni…

Néhány rövid, szelíd mazsola:
Mihályházáról: Miskaháza, Zsivánháza becéző 

formában. Lásd még Zsigmondháza: major, pusz-
ta ugyan, de ezt soha senki nem szokta mondani, 
meg a hivatalos (Zsigmondháza) formáját sem, ha-
nem csak a becéző Zsigaháza alakot, de a háza tol-
dás nélkül sem emlegette senki úgy, hogy Zsiga.

Adásztevel – Magyartevel – népi nevén inkább 
az utóbbiként emlegették, akár a szomszéd falut 
Nagytevel helyett népi nevén Némettevelként. Az 
adászteveliekről (magyarteveliekről) azt tartották: 
„víres hurkák, hurkások”, ugyanis disznóöléskor sok 
véres hurkát töltöttek, s a hurkát a szegények ételé-
nek tartották régebben.

„Kemeneshőgyísz, Magyargencs / Istemmencs” – 
nyilván a szomszédok ugratták így emezeket …

„Gergölibe kiharangozták a disznót”. A falu ha-
rangozója egy hajnalon a disznóölések lángját tűz-
vésznek vélte, és félreverte a harangot „ijettibe”, 
ezért szekírozzák szegény „gergölieket”. Azt meg 
már több helyről is lehetett hallani, mi is emlék-
szünk valami hasonlóra, hogy amikor a disznót 
rosszul szúrták le, s már éppen pörzsölték volna, 
mikor a disznó fölugrott, égett rajta a szalma, s úgy 
berohant egy kazalba, azt felgyújtotta, aztán az 
egész falu is leégett.

A Kisdémmel szomszédos Bakonyságról, a sá-
giakról szokták mondani: „amerikás buzások”, mivel 
az első világháború előtt még kivándoroltak Ame-
rikába, s onnan tértek haza gazdagon, jómódúan. 
Ságnak egyébként jó híre volt minden tekintet-
ben, mivel jó földjei voltak, jó borai, szőlőhegye, 
vendégszerető boros gazdái. Csak a legjobbakat 
mondhatom a sági szőlőhegyen a legkülönbözőbb 
gazdáknál töltött estéinkről. Egyszer volt egy olyan 
eset, hogy a lovunk a csézában megijedt valamitől, 
de szegény Apámnak hál’ istennek sikerült a lovat 
megfékeznie, mielőtt megbokrosodott és kárt tett 
volna. Volt egy lovunk, a Bolygó, aki – igen! –, aki 
olyan okos volt, akár egy ember, s a legsötétebb éj-
szakában is hazavitt bennünket Ságról Kisdémre 
úgy, hogy a hajunk szála sem görbült meg. Mi csak 
ültünk a csézában békésen bóbiskolva. S egyszer 
csak azt vettük észre, megérkeztünk Kisdémre, 
mert a Bolygó megállt az istállója előtt.

A másik szomszéd, Nagydém („Naddím”), a 
„Nagy Testvér” különös hírbe keveredett, ugyan-
is „szippantósoknak” emlegették őket, mivel gyak-
ran vállalták (többen is) szennygödrök tisztítását, s 
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több történet is szállingózott ezzel kapcsolatban… 
Gyaníthatóan az lehet e mögött a „hírbehozás” mö-
gött, miszerint Kisdémen is tudott dolog volt, hogy 
a „naddími” cigányok (Lajdiék?) rendszeresen jár-
ták a majorokat, falvakat is (?), s vállalták, hogy jó 
pénzért kipucolják az emésztőgödröket. Nem volt 
ez könnyű feladat, az szent igaz. Még mi, akik csak 
éreztük aznap s még utána napokig a sűrű illatokat, 
még mi is nehezen viseltük, hát még, akik csinál-
ták… Na de a pénz, amit fi zettek érte a gazdák (göd-
rönként 100 forintot! – mindezt a ’60-as évek elején) 
az sem volt akármi. Ráadásul minden gödör után 
kaptak egy-egy liter pálinkát. Mi tagadás, megdol-
goztak a pénzükért, senki nem irigyelte tőlük sem 
a pénzt, sem a pálinkát… A cigányok maguk is fel-
néztek azokra, akik közöttük ilyen bátor, vállalkozó 
kedvű emberek voltak. „A pénznek nincs szaga…” 
vigasztalhatták magukat a „naddímiek”, és való-
színű, kedvet kaphattak mások is, hogy az emész-
tőgödrök tisztítását elvállalják, immár modernebb 
eszközökkel – „szippantós” masinával.

Nemesgörzsöny: „Aasógörzsön – Fősőgörzsön 
– Ártángörzsön” – szól a rigmus, de mi is az az 
„Ártángörzsön”? Ártány („ártán”) az a hímállat 
(többnyire disznó), amelyiket kiheréltek, azaz el-
vesztette férfi asságát. Mi történt szegény Görzsö-
nyiekkel, hogy ilyesmit terjesztenek róluk? Állí-
tólag valamelyik derék görzsönyi atyafi  (borítsa 
balladai homály, hogy vajon alsó- vagy fölsőgör-
zsönyi volt-e az illető…) ráülvén valami vödör-
félére dolgát végezni, addig-addig „físzkalódott” 
szerencsétlen fl ótás, hogy mire sikerült onnan 
felállnia, bizony elvesztette a férfi asságát, amiben 
persze az is szerepet játszhatott, hogy előtte gon-
dosan felöntött a garatra. Talán éppen „bucsu” volt 
Görzsönyben. Azóta hol az „aasógörzsöniek” feke-
títik be a „fősőgörzsönieket”, hol fordítva – azzal, 
hogy a másiknál történt meg az eset. Látjuk tehát, 
nemcsak két falu között lehetnek ilyesféle „falu-
csúfolók”, hanem még akár a falu egyik és másik 
fele között is előfordulhatnak hasonlóan hangos 
határvillongások.


