
Különböző, olyan földrajzi közneveket válogat-
tunk, amelyek fontosak a majorokkal kapcsolat-
ban. Követjük, illetve kiegészítjük a Veszprém me-
gye földrajzi nevei II. Pápai járás című kiadványt 
(Budapest, 1987., szerkesztette: Balogh Lajos és Ör-
dög Ferenc, gyűjtötték: Tungli Gyula tanár úr veze-
tésével a Veszprém megyei pedagógusok és más 
önkéntes munkatársak). Terjedelmi okokból egyes 
kifejezéseket, fogalmakat csak a felsorolás szintjén 
érintettünk, annak reményében, hogy egy későbbi, 
bővebb dolgozatban kitérhetünk majd azokra is…

Agyaggödör, homokgödör, kavicsgödör: nem csak bá-
nyásztak itt, hanem időnként értékes régészeti lele-
tekre is bukkantak (Kisdém, Kícseg, Járóháza).
akol: „akó”: csikóakó, birkaakó, disznóakó: Kisdé-
men volt mindhárom, még a Böröczkyek idejéből, 
amikor Kisdém mintagazdaság volt.
alsó: „aasó”: Aasómajor: Ponyvád, Pusztagyimót, 
Szalmavár.
barackos: „borocos”: Lásd Kisdém egyik dűlője.
bodzás, bodza: a majori „ níp” kedvenc „gyümőcse”.
csárda: Csárdapuszta – „Csárdárú bemenünk Kizs-
dímre, Kizsdímrű kimenünk Csárdára”. Ebből 
a fogalmazásból érthető, milyen a viszony a két 
puszta között: A Kisdém a „főmajor”, Csárda az 
„almajor”. Csárda a legendák szerint egyszerű 
betyárcsárda volt valamikor, majd idővel major-
rá erősödött, sőt még egy kápolnát is építettek a 
Meszlényiek, valamikor a XIX. század elején. A Kos-
suth-legendárium része az is, miszerint állítólag 
Kossuth Apánk itt kelt egybe, ebben a kápolnában 
Meszlényi Teréziával, Kisdém gazdájának lányával. 
Azért történt ez így, mert Kossuth Lajos evangéli-
kus lévén, a pesti katolikus pap csak úgy adta ösz-
sze a katolikus menyasszonnyal (mivel a vőlegény 
nem adott reverzálist), hogy az esküvői szertartás 
nélkülözött minden ünnepélyességet. (A nász-
népet például be sem engedték a templomba…) 
Meszlényi uram ezen annyira feldühödött, hogy 
megfogadta, majd rendeznek ők Kisdémen rendes 
esküvőt! Így esett a választás a csárdai kápolnára, 
ahol az esküvő lezajlott annak rendje, módja sze-
rint, a teszéri katolikus pap közreműködésével, 

majd aztán a násznép bevonult a közeli kisdémi 
kastélyba, megülni a lagzit. A kisdémiek azóta is 
Kossuth-szobaként emlegetik azt a termet, ahol a 
lagzi volt. Úgy alakult, hogy 1954. szeptember 20-
án éppen ebben a szobában szült meg engem Ide-
sanyám.
cseresznyés: „cseresnyés” Teszér, Tamási, Szenti-
ván, Ság, Vanyola, Patona, „Naddím”, de leginkább 
PÁTKA, PÁTKA, PÁTKA! Mert ugyan mindegyik 
környező faluban volt mindenféle „gyümőcs”, de a 
„gyümőcsök gyümőcse” az a „cseresnye”, s ahhoz 
kétség nem fért, hogy a „cseresnyefélék” (mert-
hogy rengeteg, pazar fajtájuk volt) Eldorádója az 
Pátka volt. Előfordult, hogy Apám csézájába egy 
egész abrakos kosár „cseresnyét” tett ajándékba 
valamelyik pátkai gazda, amivel csak viszonozta 
Apám jóságát, merthogy Kisdémen remek kaszá-
lót adott a pátkai gazdának az előző évben. Erre 
a Pátkára nekem, a „cseresnye-Eldorádóba”, vala-
hogy, valamiért sohasem sikerült eljutnom gyerek-
koromban, hanem majd csak egy véletlen folytán, 
majd’ ötven évvel később.
*„csikórejcsor”: (másként: csikóállás: „csikókollát” 
(csikókorlát), „csikólegellő” (csikólegelő). (A Csi-
kórejcsor, mint dűlőnév is ismert.) Az a név, az a 
szó, ami számomra kulcsfontosságú Kisdémpusz-
tával kapcsolatban, sőt az egész későbbi nevelteté-
semmel összefüggésben is meghatározó jelentősé-
gű. A „csikórejcsor” csak nyelvjárási változatban 
létezik, köznyelvi változata nincs tudtommal. Azt 
a helyet jelöli, ahol csikókat legeltetnek, tartanak, 
nevelnek karámok, korlátok mögött. Apámék 
gyerekkorában is, de az én gyerekkoromban is, 
minden gyerek álmainak netovábbja volt a csikók 
meglovaglása, szőrén megülése… Szinte ugyan-
az játszódott le Apámmal és velem is: mindket-
ten ugyanott, Kisdémpusztán gyerekeskedtünk, 
azzal a különbséggel, hogy én ott is születtem, 
tehát a „csikórejcsor” körül ólálkodtunk, leske-
lődtünk, be-bemásztunk a csikók közé, s „ha-
lált megvető bátorsággal” „kapaskodtunk” fel a 
hátukra… Annak rendje, módja szerint persze a 
csikók előbb-utóbb a rajtuk csimpaszkodó gye-
reket ledobták a hátukról, mint a rongyot, s örül-
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hettünk, ha ép bőrrel megúsztuk. Csak érdekes-
ségképpen jegyzem meg, hogy a földrajzi nevek 
gyűjteményének címszavai között nem található 
a „csikórejcsor” kifejezés, de a csikvándi gyűjtés-
ben 7-es számmal megemlítik: „Reicsor: Rejtsor: 
Karámmal körülkerített terület. Az uraság lova-
kat tenyésztett itt.” 1939 és 1941 között, amikor 
Apámék éppen Kisdémen szolgáltak, akkor már 
az adászteveli származású Böröczkyeké volt az 
uradalom. A Böröczkyek jó gazdái voltak a bir-
toknak. Lovakat, disznókat tenyésztettek, s mesél-
te Apám, hogy nagy volt a forgalom, mindenféle 
kereskedők jöttek-mentek, még Palesztinából is! 
Kisdém mindig nagyon alkalmas volt (ma is az!) 
a lótenyésztésre, ráadásul még azt is kipróbálhat-
ták a palesztinai zsidó kereskedők, vajon hogyan 
bírják majd a lovak a sivatagi éghajlatot, a homo-
kos talajt, de akár a homokviharokat is, hiszen 
Kisdémen szinte minden megvolt ehhez. Főleg 
a homok. Mert abból mindig volt bőven, szokták 
mondogatni az öregek. A Böröczky testvéreket – 
mert mindenki csak így emlegette az uraságot, 
vagyis az idősebbik Ede urat, meg a fi atalabbik 
Lajos urat – még a szokásosnál is nagyobb tiszte-
let övezte, hiszen nemcsak igazi mintagazdaságot 
hoztak létre, hanem tényleg jól bántak a cseléde-
ikkel is. Mikor például eladásra terelték az állato-
kat, akkor külön „borravalót” kaptak, de nemcsak 
az uraságtól, hanem a kereskedőktől is. Amúgy 
rendkívül puritán életet éltek az urak, ami abban 
is megnyilvánult, hogy például mindannyian, 
a fi atal Jenő uraság is, egyszerű laptikával (két-
kerekű homokfutó lovaskocsi) közlekedtek. Az 
egykori cselédek – szegény Apám is –mindig a 
legnagyobb tisztelettel emlegették a Böröczkye-
ket. Legfeljebb a fi atal Jenő uraságon élcelődött. 
Imígyen: megkérdezték egyszer a Jenő uraságot, 
hogy kinek a fi a, „ ammeg szegín rávágta ijettibe, 
hogy a Böröczky testvíreké!” Volt abban valami 
jelképes, hogy alig tíz-tizenkét évvel a cselédévek 
után Apám lett Kisdémen a majorgazda! Ede Ura-
ság, ha találkozott Apámmal, mindig arra kérte: 
„Aztán, vigyázz, Gyula arra a szegény Tanyára, 
mint a szemed fényére!” Tehát minden rendben, 
ugyanarról van szó, ami Kisdémen is létezett, sőt 
még ma is létezik, mert hála istennek Kisdém él és 
virul, több száz lovat nevelnek ott, s felépítették 
az ország egyik, ha nem a legnagyobb, fedett lo-
vardáját a major jelenlegi tulajdonosai. Amúgy a 
„rejcsor” valószínűleg a német „Reitschule” (lo-
vasiskola) szóból származhat.
delelő: „düllelő”: pihenőhely, de nem csak az álla-
toknak, hanem az állatokat terelő pásztornak és 

nekünk gyerekeknek is, akik afféle „kisbujtárként” 
kísérgettük a kanászokat, „gulásokat” a legelőkön. 
A „düllelő” maga volt a csoda! Miért? Nem csak 
pihenni lehetett, hanem együtt ehettünk a pásztor-
ral, aki mindig megkínált bennünket néhány jó fa-
lattal, merthogy mi csak elszöktünk hazulról, meg 
se mertük mondani, hova megyünk, mivel talán el 
se engedtek volna bennünket, hátha bajunk esik. 
Ebéd idején nemcsak palacsintát, berét, cicegét, 
langallót, fánkot, „szivásgombócot” vagy „krum-
pispogácsát”, mindenféle földi jót ettünk, hanem 
hallgattuk a pásztorok történeteit betyárokról, rab-
lókról, zsiványokról, pandúrokról, zsandárokról, 
csendőrökről, urakról, grófokról, hadvezérekről, 
még Csaba királyfi ról, Attila királyról is.
diós: „Dijós”: Diósmajor, Dióspuszta közkeletű, 
népi, nyelvjárási elnevezése, az a hely, ahol a jóféle 
„dijósi” kavics terem, de már csak kavics van, mert 
maga a major eltűnt, eltüntették, eldózerolták az 
utóbbi években, a hírhedt „majorrombolások” ide-
jén. Benne volt és benne van azóta is azonban „Di-
jós” nevében még „haló poraiban is” a gyümölcs, 
a dió csodája, a titok, ami mindig rabul ejti az em-
bert, ha azt a szót hallja: dió. Az íze, az illata, az 
aromája, s az a hangulat, amit képes felidézni a szí-
vünkben-lelkünkben akár a gyümölcs, akár annak 
pompás fája, a legragyogóbb bútorok alapanyaga. 
Bizonyára sok dió termett azon a környéken, ahol 
ez a major született, de az is lehet, hogy az alapítót, 
a gazdát hívták Diósnak, bár az elég ritka név. Ma-
radt nekünk csak a név, annak zamata, hangulata. 
Immáron be kell érnünk ennyivel. Sion: a „Dijós” 
előtt magasodó Bakony egyik nyúlványát nevezte 
el a major népe Sionnak, talán megérezhettek vala-
mit abból, ami várta ezt a jobb sorsra érdemes ma-
jort, azaz a buldózeres jövő…
disznólegelő: „disznólegellő” lásd: delelő: „düllelő”
domb: Csóti-dombok, Gyimóti-domb: a kocsisok 
gyakran emlegetik, mennyire megkínozta, nyag-
gatta, „szegín” lovakat, de a kocsisokat is, ha föl 
„köllött kepesztetnyi” ezekre a dombokra, főleg 
„teríívee” (teherrel). Apám, szegény, sokszor elme-
sélte, hogy amikor „mónárkocsis vót”, a Gyimó-
ti-dombon „speniterkocsival” (gumikerekes kocsi) 
csak úgy tudott fölmenni a negyvenmázsányi ga-
bonarakománnyal, hogy a domb közepén befékez-
te a kocsit, majd hirtelen kiengedte a féket, s a két 
gyönyörű muraközi herélt ló óriási erőfeszítéssel, 
miközben majd beleszakadtak, felhúzta a hatalmas 
rakományt a kegyetlenül meredek emelkedőn. 
A Csóti-dombok ugyan nem voltak olyan kegyetle-
nül meredekek, mint az egy szem Gyimóti-domb, 
de azok meg azért voltak fenyegetőek, mert nem 
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akartak véget érni, olyan „hossziak” voltak, s kín-
keserves volt a kocsisnak olyan hosszan féken tar-
tani a kocsit meg a lovakat. Ezeket a dombokat a 
nép nemes egyszerűséggel csak „lúfi ngató”-ként 
szokta emlegetni.
döggödör, dögkert, dögkút („dökkut”), dögtemető, dög-
tér, *csontház (!?): a lakott területektől távolabbi, 
dombos, eldugott, nyugodt helyeken, ide hordták 
a környékről az elhullott állatokat, s aztán innen 
szállították a különböző üzemekbe, gyárakba, 
s ott csontlisztet, húslisztet készítettek belőlük. 
Alkalmasint a cigányok is el-elhordták bizony a 
dögöket, ha hírét vették, hogy új szállítmány ér-
kezett. Előfordult az is, hogy csintalan gyerekek 
elkóborolva, kíváncsian nézegelődtek ezen a kör-
nyéken, s néha be is másztak a dögök közé. Isteni 
szerencse volt, hogy sikerült onnan kikecmereg-
niük, s nem esett nagyobb bajuk. A vakmerőség, 
akár a lovak vagy más állatok környékén, meg 
mindenféle más veszélyes helyeken vitt bennün-
ket, gyerekeket, hogy mégis minél jobban megis-
merkedjünk szülőhelyünk nem ritkán veszedel-
mes titkaival.
Dűlő, dűlőút: „düllő”: jelkép is: „Kizsdím” (Kis-
dém): „Csikórejcsor”, „Járó” (Járóháza): „Tilosut” 
(Tilos út).
ebédleső („Ebídleső”): „düllő” Kícseg határában, itt 
„eere valameere vót a Klesictanya, ahun eebujtak 
a nímetek a palláson, asztámmikor gyüttek a rusz-
kik, eekesztík lűnyi üket, minda zistennyila! Na 
asztánna ruszkit se köllött ámfíttenyi… aok is lűtek 
ám, minda záporeső! Szííjjeelűtík a tanyát tankaa, 
akit meg íve mektalátak, midagyonlűdöztík…”.
elágazás, elágazó: csóti, bíbi (bébi).
falu, faluhely, faluvég
felső: „Fősőmajor”: lásd „Aasómajor’
folyó, folyosós: „Folosós ház Pusztagyimót – Főső-
majorba”: mind a három Fodor lány ott született.
föld, földút, földverem
gyertyános: Kícseg (talán) legfontosabb „ düllője” – 
„ …innej máá nem messze vót valamikor a csóti 
hadifogótábor”.
gyümölcsös: Lásd „gyümőcs”
határ
hegy
híd
homok: Lásd Kisdém!
itató
ivókút
kanyar
kányás
káposztás
karám

kaszáló
kert
korlát
kőhíd: „Kűkímínyes” /Kőkéményes/ (Kisdém), 
Gerence-híd (Járóháza)
kőrises: járói dűlő
kunyhó: gunyhó
kút
lófi ngató: Igazság szerint bárhol lehetne ilyet talál-
ni, csak legfeljebb nem mindenhol merik nevén is 
nevezni. …Amúgy, ha már …akkor is inkább: „lú-
fi ngató”…(lásd: Gyimóti-domb).
major: muzsika, az alliteráció csúcsa: Hathalom: 
dobpergés, lódobogás: Doberdó, Don-kanyar, he-
tes huszárok.
malom: PÁPATESZÉR, TESZÉR vízimalmai!!! 
Dráma balladisztikus fordulatokkal. Malom-mí-
tosz: kenyér, élet, tér, víz, vér, vár, kő, fa. Teszér 
(„tíz ér” a nép szerint a szó eredete, mások sze-
rint pedig a Teszér az ács szó szláv előzménye). 
(Kiss L.)
marhalegelő
mészégető
mező
műút
puszta
putri
remíz
séd
szántóföld
szedres: a majori gyerekek mézédes mennyei man-
nája: fekete, fehér, hamvas: korlátlanul…
szilas: Járói dűlő
szilvás
szőlő
szőlőhegy: A „KÁNON”: ott kezdődik a falu, a pa-
raszt, ha van szőllejük, jó boruk…
tábla
tagút
tanya, malom, bakterház, útőrház, gátőrház, vadőrház, 
vadászház, csőszgunyhó: magányos harcosok
tehénlegelő
telep
temető: Kisdém, ahol kivételesen volt temető (majo-
rok között ritkaság, csak Hathalmon volt még, ha 
igaz). A majori nép, a mi családunk is, falvakba, 
elsősorban Csótra és Ugodba illetve Pápára temet-
te a halottait.
tilos: „Tilosut”, csak így… Ha „Kizsdímet” a Csi-
kórejcsor jelenti, fejezi ki igazán, akkor „Járót” a 
„Tilosut”, ami a major bekötőútja, s máig így neve-
zik, pedig már régen szabad rajta közlekedni, nem 
úgy, mint a „rígi világban”, az urak idejében, ami-
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kor meg is büntették azt, aki merészelt menni rajta, 
akár gyalog, akár kocsin, szekéren.
úsztató
vásártér: az ÉLET: Amióta nincsenek igazán jó vá-
sárok, sokkal szürkébb az élet… Panaszkodnak Pa-

tonán, Ugodban, Teszéren, de még Pápán is, mert 
hiába város, még sincs se böcsületes piac, se vásár-
tér… Van viszont a város szélén immár bődületes 
nagy, böszme „gagyiáruház”, amit annyira „fájísz-
tak” a derék pápaiak…


