
Sültfej, Kása, Kavicsos (Celldömölk felé, Külsővat 
körül)
Kispodár (Nyárád)
Teke (Csikvánd)
Hanka (Szerecseny: maga a falunév is különleges, 
ritka)
Gelegenyés, Tuskós, Kát (Bakonybánk)
Hajmás, Lesalja, Hamuház, Hétháza, Csősz(pusz-
ta) (Csesznek, ahol a híres vár is található)
Hertelendyújhely, Gasztonyitelep, Kajmát(puszta) 
(Magyargencs környéke)
Irtás (Várkesző)
Árpádliget (Szil)
Vica (Beled)
„Cigámmajor, Putrimajor, Tetümajor”: mintha 
csak kitaláció lenne, egyszerű gúny (???)…
Lőrinte: Ajka környékén található, Hathalom miatt 
fontos, mivel a Jókai család birtokai közül ezt a lő-
rintei birtokot a református egyháznak ajándékoz-
ták, és ezért a család a hathalmi birtokra költözött. 
Magukkal vitték Hathalomra Tóth Káró bátyánkat 
is, a kiváló parádés-kocsist, aki aztán Apám tanító-
mestere lett. Káró bátyánk nem akárkiket fuvaro-
zott! Egyszer egy bakonyi vadászatról magát Hort-
hy Miklós kormányzót szállította egy négylovas 
hintón Pápára, az ottani kastélyba. A kormányzó 
úr annyira meg volt elégedve a szállítással, hogy 
a parádéskocsisnak 100 pengőt, a lovásznak pedig 
50 pengőt ajándékozott.

Szépnevű majorok
A Bakonyban Zirc környékén több is található 
ilyen. Petőfi , Arany, Vörösmarty, Kisfaludy, Jókai 
műveibe illő majornevek: Szépalma, Kisszépalma, 
Tündérmajor, Kerteskő (méntelep, ahol a híres 
csodaló, Imperiál is hosszú éveket töltött), Ménes-
járás, Odvaskő (barlang, ahova azelőtt a jónép bújt 
el az üldözői elől, majd betyárok búvóhelye lett, 
ahonnan a legenda szerint titkos alagutak vezettek 
egész az ugodi várig, de be a Bakony belsejébe is), 
Szarvaskút, Szentkút.

A Bakonyalján is találunk egy-két szép major-
nevet: pl. Rózsamajor: csupa zönge, csupa zene, 
dallam a neve, miközben a falu, ahova tartozik, Va-

szar neve kellemetlen hangzású. Marcaltő környé-
kén található Liliommajor és Ilkamajor, amelyekről 
hasonlóakat mondhatunk el, mint Rózsamajorról.

Hidegnevű majorok
A nevük hallatán az ember szinte megijed, bár nem 
is mindig magyarázható, miért viszolygunk tőlük. 
Pl. Hidegvőgy(völgy), Górépuszta, Agácis, Hejter, 
Hathalom. Az utóbbi major az ún. „főmajor”, Lo-
vászpatona, Nagydém (Patona, „Naddím”) szom-
szédságában. A nevükben hordozzák a majorok is, 
a falvak is a katonás, feszes, pergő, pattogó ritmust. 
Különös módon, ez mintha valami még nagyobb 
tekintélyt is adna nekik. Hathalom esetében fel-
merül a kérdés, vajon miért nem a hetes, a szim-
bolikus számot kapta, amire azt is mondhatnánk, 
talán azért, mert a hat jobban összesimul a halom-
mal, mint a hét, Hathalom így tehát csupa h, csupa 
mély magánhangzó, sokkal hatásosabb így a név.

Vicse (Vaszar mellett), Vecseny (Sikátor mel-
lett), Vejm, Vinye (Zirc mellett): sajátos hangtani 
helyzet, hogy mindegyik major neve v-vel kez-
dődik, s a közelükben levő falvak nevével együtt 
„összesimulnak”, önnön hidegségükben.

„Furcsa párok”
Vannak olyan majorok, amelyek együtt szerepel-
nek egy-egy faluval, ahol a falu neve előtt a nagy 
jelző, a major neve előtt a kis jelző szerepel. Aztán 
vannak olyan majorok, amelyek egymással vannak 
párban, alsó- ill. felsőmajorként.

Kisdém- Nagydém („Kizsdím- Naddím”), ahol 
az a sajátos történelmi helyzet, hogy feltételezhető, 
valamikor Kisdém is falu lehetett, ráadásul még 
talán jelentősebb is volt, mint a „Nagy Testvér”. 
Sajgódémként is említik a lexikonok (Ila-Kovacsics) 
Kisdémet. Mindenesetre tény, hogy temető is van 
Kisdém határában, ahova egészen az 1970-es éve-
kig temettek is, magam is emlékszem, mikor a ’60-
as évek elején temettük szegény Bonnyai bácsit. 
A kisdémi kastélyban, ahol laktunk, a padlásun-
kon pihent a Szent Mihály „lova” („szemmihálo-
va”), s mindig megrémültünk, ha véletlen, gyanút-
lanul rápillantottunk. Amúgy is furcsa, zavarbaejtő 
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volt a „kizsdímiek” viszonya a „naddímiekkee”, 
mert „naddímiek” voltak pl. az „árkulók”, akik 
rendszeresen karbantartották a major környéki fo-
lyókat, árkokat. Kemény, nehéz munka volt ez, de 
rendesen megfi zették. Az „árkulók” pedig nem-
csak a munkában tettek ki magukért hanem a mu-
latozásban is, amikor ugyanis „füzetísnap” volt, 
akkor még a cigányok is megjelentek, ha más nem, 
legalább egy muzsikus, aki húzta-húzta rogyásig, 
kifulladásig, s az „árkulók” gálánsan meghívták a 
fél majort együtt mulatni velük. Mert azt azért a 
kisdémi nép is tudott, de még mennyire. Legendá-
sak voltak amúgy a kisdémi „bucsuk” is május ele-
jén. Tudni kell, hogy a majori nép egyébként nem-
igen tartotta számon a folyókat név szerint, mivel 
előfordult, hogy esetleg évekig nem volt egy csepp 
víz sem a medrükben, vagy éppen az „árkulók” 
miatt egészen más irányt vett a szegény „folyó” 
útja. Annyira személyes volt a kapcsolat az embe-
rek és a vizek között, hogy már névre sem volt iga-
zán szükség, hanem csak úgy emlegették, hogy a 
folyó, amelyik a „Kűkímínyesnéé” van, és rákászni 
szoktunk benne. A forrásokat is többnyire úgy em-
legették: az, „amellik” ott a „Kanászlegellő szílin 
van valahun”, vagy a másik „aara van a Zurház aj-
jába”, a harmadik a Bonnyai- malom „környíkinn”.

Kisacsád – Nagyacsád: Kisacsád már eltűnt, pe-
dig nagy, erős major volt valaha …

Kistíma –?: Azóta a major is eltűnt, a „párja”, 
„Nagytíma” pedig talán sose volt, de legalábbis 
nem hallott róla senki …

„Major-físzkek”, „főmajorok – almajorok”
I. Kizsdím (Kisdém): „főmajor”: „ almajorja”, de 
inkább ikerpárja, tejtestvére: Csárda, ahol a Kos-
suth-Meszlényi-féle kápolna legalább egyik, ha 
nem a legfontosabb jelképe lehetne a bakonyal-
ji majoroknak, pusztáknak. Emléktábla is van a 
falán, de nem tudni, hogy vajon miért csak most 
(az 1990-es években?!) emlékeztek meg Kossuth 
Apánkról és nem korábban.
II. Kisdém dűlői:
„Csikórejcsor”: lásd korábban
„Kűkímínyes” (Kő-kéményes): valami régi malom 
nyomai voltak még régebben láthatóak itt.
„Vágotterdő”: (Vágott-erdő) valamikor erdő volt, 
mára szántóföld.
„Fenyves”: ma is erdő.

„Bugyogó”: nem a női fehérnemű, hanem az állan-
dóan bugyogó víz miatt kapta a nevét, tehát vizes 
terület.
„Nígylába” (Négy lápa?): valószínű, hogy lápos te-
rület lehetett valamikor.
„Tapó”: többek szerint a taplóból származhat a 
neve.
„Temető”: a kisdémi temető környéke.
„Urház”: (Úrház) valamikor régen egy másik ma-
jor lehetett itt, de már csak az emléke, legendája él.
Bonnyai-malom: valamikor gyerekkoromban még 
működött, s nagyon jó vize volt, amit én, mint víz-
hordó gyerek nagyon értékeltem.
III. Járóháza: „felnevelő majorom”, „almajorja”: 
Pusztagyimót: Idesanyám szülőmajorja. Kisdém-
mel szemben Járóházának semmiféle híres ember-
rel nem volt kötődése. Viszont találtak a háború 
után az egykori intéző házának árnyékszékében (!) 
értékes római leleteket. (Magyarország régészeti 
topográfi ája, 1972).
IV. Járóháza dűlői:
„Tilosut” (Tilos út): lásd korábban
„Haggyula” (Hat Gyula): az egykori tulajdonos ne-
véről (de ezt csak kevesen tudták)
„Zác” (az Ácz): a Járóháza előtti major lehetett va-
lamikor a középkorban a Gerence folyó mellett, 
nem messze a hídtól, ahol jókat lehetett fürdeni. 
Mondják, hogy a „Zác” alatt valamikor alagút volt 
egész a Bakonyig a vörös barátok tanyájáig, de más 
legendák szerint a török időkben építették, a har-
madik legenda szerint a betyárok is használták bú-
vóhelyül.
„Körises”: itt jó kaszálók voltak mindig
„Szilos”: ez vizenyős terület volt
„Homoggödör” (Homokgödör): honfoglaláskori 
leleteket találtak itt többször is az utóbbi ötven-hat-
van évben.

Összegzés
Majorok népe – puszták népe címet adtuk a dolgoza-
tunknak, de a téma olyan óriási nagy, hogy ahogy 
szokták mondani, ezt csak abbahagyni lehet, de 
befejezni talán soha. Munkám során mindig azt 
éreztem, hogy sokkal többet is lehetne írni az adott 
témából, de egyelőre az erőmből csak ennyire fu-
totta. Bízom benne, marad még erőm, időm, hogy 
a kutatásaim során feltárt anyagból újabb dolgozat 
vagy dolgozatok születhetnek.


