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Sántha Attila

Vizsgálódások a ’vankuj’ szó körül 
(Bühnagy székely szótár)

Szócikk:
vankuj neveletlen, durcás, konok, önfejű, goromba, aki csak a 
maga igazát ismeri, bosszúálló 

Magyar tájszótár (MTsz)., Új magyar tájszótár (ÚMTsz.), 
Borbándi Ella (Csernáton), Bán Péter (Székelymuzsna), 
Csíki Károly (Gyergyó), Dálnoki szójegyzék. Általánosan 
használt székely szó. Mind az MTsz., mind az ÚMTsz. ’gyá-
moltalan, visszahúzódó’ jelentéssel adatolja Szatmárról. 
Debrecenben így szerepel: „Eszt a szót, hogy vankuj, ak-
kor hallottam, mikor bejüttek a románok, ük is azok vótak” 
(Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár, 2005).

Példamondat: „Bár kétségtelenül elcsodálkozott azon (ezt is 
be kell vallania, ha már a vallomások órájában vagyunk), hogy 
rendkívül nyakas és rigolyás nagyapja, ez a vankuj székely úr első 
meghívásra igent mondott, sőt, mintha lelke mélyén várta volna 
az ősz vajda meghívását.” (Bogdán László: A bécsi fogadó. Kor-
társ, 2001/6.)

Eredet: Bakos szerint a szó eredetileg a román népnevet ta-
karta (az MTsz.-ben van is ilyen jelentés), és az Oncu, Uoncu 
’Jani, Jancsi’ névből jön. „A gyakori személynévből népnév, majd 
melléknév lett.”

Ennek az elgondolásnak ellentmond az, hogy Ürmössy Sán-
dor 1844-ben azt írja, Bukarestben éppen a románok nevezték 
őt vankujnak: 
„csak hamar felveretettem álmomból, a sáncz martya körül állva 
kilencz vagy tiz gyermekek lábokkal az út porát rúgdosván rám, 
hármóniás kaczajok között kiáltozák: »tu csine jes?« s erre ébrülvén 
megrettenve szemléltem a körülvett pórgyermekeket és »magyar 
vagyok« szókkal feleltem nékik, mire ők annál inkább rúgták rám 
a port, felkiáltván »si ásztá Jánkuj« – nem sokáig mulattam az 
enyhgödörben, hanem kurtán hónyom alá szoritva útimot, távulni 
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kezdtem a száncztól, de mégsem menekhettem a boszontók al-
kalmatlanságától, kik nyomon követve földgajakat hajigáltak, és 
sürü szavakban kiáltozták utánnam a »Jankuj-vankuj« neveze-
tet, és néha találtak is а gajok, de ijedségem vagy inkább boszum 
feltarták fájdalmokat – a messziben vóltam már tőlük, akkor is 
hangzottak füleimbe a sürü »Jankujvankuj Vankujjankuj« szitok 
szózatok – hogy е miféle nevezet lehessen, sokáig tünődtem, míg 
Csoplán osztán megtudhattam, hogy én a szegény Hunyadi Jáno-
sért szenvedtem, aki még él az oláhnép szivében, és most is retteg-
teti őket győzhetetlen karjaival: az oláh fiú addig nem alszik el, mig 
dajkája rengőjét két felöl meg nem ütvén ezen szókkal nem kiált 
fel: »tács, nam mintye, vinye Jankuj.«” (Ürmösy Sándor: Az elbuj-
dosott magyarok Oláhországban. Kolozsvárt, Az ev. ref. főoskola 
könyv- és kőnyomó intézetében, 1844, 71.)

Eszerint a szót először a Kárpátokon túli, pontosabban havas-
alföldi románok használták gúnynévként a magyarokra, innen 
a ’neveletlen, durcás, konok, önfejű, goromba’ jelentés (ilyenek 
voltak azok, akik „vankujoztak”, például a gyermekek, akik így 
simán neveletlenek). A székelyek pedig a „vankujozó” románo-
kat egy idő után szintén visszavankujozták. Lehetséges, hogy a 
ciopleai katolikus papok által adott magyarázat, miszerint a név 
a „rettenetes” Hunyadi Jánoshoz kötődik, több mint egyszerű 
népetimológia, hisz a jánku-vánku mondóka azt mutatja, hogy a 
szó tényleg a Jánku (’Jankó’) névhez kötődik.

Az, hogy Debrecenben a románok (a regáti román hadsereg) 
bevonulásához kötik a szót, teljesen egybevág ezzel, és ha még 
azt is tudjuk, hogy 1916-ban a román betörés elől székelyek szá-
zezrei menekülnek a mai Magyarországra, máris megvan, ho-
gyan kerül a szó ilyen távoli pontra is.

Bakos elméletének másik gyenge pontja, hogy az Oncu-ból, 
akármennyire is ejtjük azt Uonku-nak, nem lesz Vanku, hanem 
Onku marad, vagy legfeljebb Vonku-vá válik (a székely nyelvjá-
rásokra amúgy is a zártabbá válás jellemző, pl. házomnál: a nyílt 
a-ból félig zárt o lesz).

Amúgy Vancu román név is létezik, ami az Ivan becézése (N. 
A. Constantinescu: Dicționar onomastic românesc, Editura 
Academiei RPR, 1963, 83.).


