
Család-, gúny- és ragadványnevek 
a kalotaszegi Magyarvalkón 

Egy falu lakossága névanyagának, család-, ragadvány- és gúny
neveinek tanulmányozása sok tanulságot rejt magában. Egyfelől meg
ismertet a falu jelenlegi névállományával, másfelől azonban az egyes 
nevek eredetét kutatva tanulságos és nem egy tekintetben hasznos 
útmutatással szolgál a falu történeti múltjára, népesedési, települési és 
művelődéstörténeti viszonyaira. Néprajzi szempontból a ragadvány-
és gúnynevek gyűjtése pedig alkalmat ad arra,. hogy bepillantsunk 
egy kisebb közösség életének talán a legelrejtettebb területére. A gyűj
tőnek nehéz feladattal kell megbirkóznia, ha arra vállalkozik, hogy 
ebbe az idegentől, de még egymástól is annyira elrejtett világba beha
toljon és tüzetesen megismerje. 

A megismerés kétféleképpen történhetik. Sorra veheti a gyűjtő 
az egyes családokat a faluban és így próbálja megtudni a faluban 
használatos ragadvány- és gúnyneveket, vagy pedig ott fog a gyűj
téshez, ahol a falusiak közül a legtöbben megfordulnak (községházán, 
lelkészi hivatalban) és az ottani személyektől érdeklődik a nevek felől. 
A gyűjtés első módozata sokszor nem nyújt teljesen tiszta és teljes 
képet, mert a rokonság ebben a tekintetben is összefog és nem szíve
sen árulja el hozzátartozóinak gúnynevét. Annál könnyebben azonban 
haragosáét vagy a nem fajtájabeliét. A másik, az egy közpotban való 
gyűjtés sokszor jobb eredményre vezethet. A gyűjtő azonban akkor 
jár el a leghelyesebben, ha mindkét lehetőséget felhasználja, és gyűj
tését mindkét helyen ellenőrzi és kiegészíti. 

Magyarvalkón többízben jártam még a román megszállás alatt. 
Legutoljára, 1937-ben három hónapot töltöttem Kalotaszegnek ebben, 
a havasokhoz legközelebb fekvő községében. A nyelvészeti gyűjtő
munka mellett megismerkedhettem nagyjából a falu és a református 
egyház történetével, népesedési és települési viszonyaival. Különösen 
felkeltették érdeklődésemet a falu jelenlegi névállománya és névadási 
viszonyai. Abban a gyűjtőre nézve nagyon kedvező helyzetben vol
tam, hogy a református lelkészi hivatalban a falunak nemcsak a régebbi 
névállományávaí ismerkedhettem meg, hanem rögtön összevethettem azt 
a mostanival. A falunak majdnem egész nő-lakóssága, magyar és ro
mán vegyesen megfordult ai „tiszteletesasszonynal", aki a kalotaszegi 
varrottas háziipar vezetője volt akkor. í gy azután nagyon kedvező al
kalom nyílt arra, hogy a falubeli asszonyokkal beszélhessek és meg-
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figyeléseimet feljegyezzem. Fe l tűn t a régi anyakönyvekkel való ösz-
szehasonlítás a lapján, hogy a falu családnevei mennyire leegyszerű
södtek és milyen sok olyan név van, melyben a vezeték és a kereszt
név azonos. Ezt az egyszerűsödést igazolta a történeti források Valkóra 
vonatkozó névanyaga is. 

Az oklevelek t anúsága szer int a falu népe 1730-ig, amikor Valkai 
Miklóssal a Valkai-család férfiága kihal,1 e család jobbágya volt. Ettől 
kezdve a faluval együtt a Kemények és Jós ikák birtokolják, a job
bágy-családok férfi tagjai idegenbe j á rnak „ura t szolgálni", egészen 
1848-ig. E n n e k a megoszlásnak a nyomai azonban még sokáig fenn
marad tak a község családjai között. A későbbi időből származó okle
velek is pontosan megjelölik az egyes jobbágyok hovátar tozóságát . 

Az összehasonlítás kedvéér t az a lábbiakban azokból a nevekből 
fogok néhánya t felsorolni, melyeket időrendi sorrendben az oklevelek2 

őriztek meg, hogy ezáltal a község régi — oklevelekben fennmaradt — 
és a jelenlegi névál lományát á t tekin thessük és a fejlődési folyamatot 
megállapí thassuk. 

1505:3 Szakáts Dénes, Veres I s tván és Dénes, Tolvaj Péter , Both 
Antal , J egenye Bálint , Cziczér Mihály. — 1589: Kis Bá l in t Mathe . — 
1G03/1839: Botth ~ Bott Is tván, Koro Gergely, Csüdön ~ Csüdöm Pe
t e m é ; 1642: Sólyom Marton. — 1658: Sólyom Már tonná özvegy asz-
szonv. — 1694: Bot t János , Lőrincz Pá l , Vincze Pé te r . —> 1699: Vincze 
György f ia Is tók; — 1712: Bálint F e r e n c , . Bá l in t Márton. — 1714: 
Kovács András , B a r t h a I s tván , Deák I s tván , K a t i János," — 1720: 
Decsi Gergely és fia J ános . — 1725: Bot Ferenc, Kolozsi Ilona, Bot 
Mártonné, Tamás K a t á k (!), Lőrinc Pá l , Miklós János , Hegedűs F e 
renc, Gáli Pé ter , A^incze Perse , Dudás I s tvánné Kelemen K a t á k (!). 
— 1728: Franciscus Bot, Georgius Vince, Mar t inus Kelemen, Mar t i -
nus Sóos, S tephanus Mihály, Joannes Luká ts , Franc iscus Bálint , Mar
t inus Lörintz . — 1730: P é t e r János , Pé te r György, Simon János , 

1 A család családfája 14 nemzedéket foglal magában. A család törté
netére a gyulafehérvári és nagyváradi levéltár tartalmaz adatokat. VERESTÓI 
GYÖRGY „Holtakkal való barátság azaz némely erdélyi nagy méltóságoknak 
és főrenden levő nemeseknek halálok után is virágzó emlékezetek (1783)" 
című halotti beszédgyűjteményében összeállította a Valkai-család leszárma
zási táblázatát. E szerint 1307-ben hal meg- Valkai Demeter, akiről először 
emlékeznek meg a család tagjai közül. Az utolsó Valkait férfiágon maga 
Verestói temeti el. A család történetével, belekapcsolva a falu és a ref. egy
ház történetét, utána MIHÁLTZ ELEK, (1863—1897 között) valkói ref. lelkész 
„A kalotaszegi ref. egyházak története" című, 1866-ban írt munkájában fog
lalkozik. A szerző ezt kéziratban olvasta. KÓNYA GYULA Valkó jelenlegi ref. 
lekésze szintén megemlékezik jegyzeteiben, melyek főleg az egyház történe
tére vonatkoznak, a Valkai-családról és annak szerepéről a község törté
netében. 

2 Magyarvalkó személyneveire vonatkozó adatokat — a, valkói ref. egy
ház iratai között találtakon kívül — SZABÓ T. ATTILA jegyzeteiből állítottam 
össze, ezért a nevek felsorolásakor nem hivatkozom külön az egyes levél
tárakra, ahol a nevek megtalálhatók. 

3 A valkói ref. egyház iratai között található. 
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Lörintz Márton, Bott Farkas. — 1744: Bot Pálné Finyás, Finyás Er-
Kok. — 1763: Deák Márton, Kati György, Lucza Györ/gy. — 1765: Fodor 
Lázár, Vineze Péter. — 1817: Gretzi István, Franciscus Kis, Miehael 
Marton, Martinus Kelemen, Fodor Simon. 

1831-ből találunk olyan valkói családneveket, melyek már határ
résznévként fordulnak elő és így az ilyen nevek régi eredetét bizo
nyítják: pl. Bálint Bandi maimaknái, Vintze rétikben, Bálint Bandi 
malmok aránt, a Kelemen malma mellett.i Azóta csak szaporodtak az, 
ilyen módon alkotott helynevek; 1938-ban már ilyen nevek voltak: Pál 
Gyuri kuttya, Bandikó higgy ok, Pandúr kuttyok, Vincistók kuttyok, 
Mihók Jancsi kuUyok, Budai írtások, Pandür írtássok, Marcikó Gyuri 
írtássa, Fen Jancsi írtások, Győr Jancsi írtások, stb.5 

Ha falu jelenlegi névállományát az okiratokban talált nevekkel 
összehasonlítjuk sok különbséget fogunk találni. A nevek fokozatosan 
egyszerűsödtek, s a falu jobbágy népe több nagy családba olvadt ösz-
sze. Ma Valkó magyar lakosságát tulajdonképpen néhány nagyobb 
család alkotja. Ezek a Vince-, Bálint-, Péter-, Kelemen- és Budai
család. A sok hasonló név egy családon belül sokszor összetévesztésre 
vezetett. Ezen a nép megkülönböztető, ragadvány- és gúnynevek adá
sával segített. Ezeket a falusiaktól adott neveket azután az anya
könyvbe is beírták, s mintegy törvénj^es alakot kaptak ezáltal. A falu
ban most már csak ezekkel a nevekkel szólítják egymást és így beszél
nek egymásról. A valaha szűk körben használt nevek — különösen a 
gúnyos értelműek — általánosakká váltak. Sokan haragudnak nevük
ért, mások pedig maguk is büszkén emlegetik. 

Az 1938-ban feljegyzett, nevekből képzett határnevek a falu mos
tani névadási viszonyait már híven tükrözik vissza. 

1937-ben végzett három hónapi gyűjtésem alatt ilyen neveket 
jegyeztem fel a községben: Vince István, Péter András, Bálint András1 
Kelemen János, Simon Márton, Peri Jancsi, stb. 

Ezekben a nevekben a családnév keresztnévre emlékeztet és fel
tehető, hogy abból is keletkezett.0 Ezt a feltevést alátámasztják azok 
a nevek, melyekben az apai keresztnév lesz a gyermek vezetékneve. 
Így pl. Istók Pisti, Pisti Annus, Pisti Jancsi, Pitüj Erzsi, Peti Erzsi,. 
stb., vagy a kettős nevek, melyekben a vezeték- és a keresztnév azonos: 
Lőrinc Lőrinc, Ferice Ferenc, Vince Vince, Bálint Bálint, Jankó 
Jancsi, Istók Pisti, Gyürkó Gyuri, Jáné János, stb. 

Ennek az állapotnak előző fokát alkotják azok a nevek, melyek
ben az apa családi nevét is örökli a gyermek: Nagy Marci Márton,, 
Bálint Istók Pisti, Vince Peti András, Péter János Jancsi, Istók Pisti 
Annus, Geci Pista Erzsi, stb. Ezekben a nevekben a családnevet csak 
addig használják, amíg a név viselője él. A gyermek neve tehát először 

4—B SZABÓ T. ATTILA: Kalotaszeg helynevei. I ; Adatok. Kolozsvár . 1942.. 
107. és 108. 

6 Ugyanez t a jelenséget f igyelte meg MIKECS LÁSZLÓ is a moldva i csán
gók között. Megfigyelése eredményei t a közeljövőben megjelenő dolgozatá
ban fogja közölni. Vö. Hi te l V I I I (1943), 460—1. 
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háromtagú, áll az atyja teljes nevéből és a keresztelőkor kapott ke
resztnévből. Az anyakönyvbe mindhárom, nevet beírják. Az apa halála 
után azonban lassan a családnév elkopik és az apa keresztneve lesz 
a gyermek vezetékneve. A családnevet ilyenkor már csak a megkü
lönböztetésért használják. Valószínű tehát, hogy a mostani családok 
nevei is ilyen módon keletkeztek és azért van az a nagy eltérés az 
oklevelekben talált és a község mai névállománya között. 

A névadásnak azonban egyéb változataival is találkozunk. Nem
csak az apa lehet névadó, hanem az anya is, még abban az esetben is, 
ha törvényes a gyermek. Pl. Bandi Kata Ferenc, Olga Kata1 Pilu 
Erzsi (az anyját Gergely Ilonának hívták, lásd alább a gúnynevek kö
zött). Megfigyeltem azonban a kettőnek a változatát is: egyik család
ban az apát Győr Varg(a) Andrisnak hívják, az anyát pedig Csuka 
Honának. Három gyermekük közül kettő az apja, a harmadik pedig az 
anyja nevét viseli. így hallottam: „Gyere te Csuka Kati, mics csinász 
ot Varga Erzsi!'1 Mintha két különböző család gyermekei lettek volna! 

A keresztnevek közül leányoknak Kata, Erzsi és Ilona, a fiuknak 
pedig Pista és János neveket adják. Azt mondják, hogy azért választ
ják ezeket a férfineveket, mert ezt a két nevet „még lehet karácsomba 
ünnepéni". A János névnek Jancsó és Jáné változata van meg Jancsó 
Jancsi, Vince Jáné és Jáné János nevében. 

A kicsinyítésnek (beeézésnek) két módja van: vagy a kis szót te
szik a név elé, vagy pedig kicsinyítő képzővel látják el a szót. A kis 
jelzőt azonban csak három keresztnév előtt használják, abban az eset
ben, ha az édesanyát is ugyanúgy hívják. Ez a három keresztnév: 
Kata, Anna és Ilona. Olyan csládban, ahol az anyának a neve is a há
rom név közül valamelyik, hasonló nevű leányát Kis Katának, Kis 
Annának és Kis Ilonának hívják. 

Nevekhez ragasztott kicsinyítő képzők közül a következők haszná
latosak: -ka, -kó, -ca, -ce. A magashangú -ce kicsinyítő képzőt egy eset
ben jegyezhettem fel. Kicsinyítő képzővel használt nevek: Erzsika, Fe-
rika, Marcika, Bandikó, Gyurica, Ferica, Anuca, Ferice, stb. 

A gúny- és ragadványnevek keletkezése részben szintén a meg
különböztetésre vezethető vissza. Az alább felsorolt nevek mutatják, 
hogy milyen gazdag a valkai nép képzelőereje, s milyen gyorsan haj
lik a gúnyra vagy a dicséretre, ha kedve úgy tartja. Egy jól megfi
gyelt testi vagy lelki tulajdonság, egy mozdulat vagy cselekedet, fel
tűnő viselkedés elég arra, hogy az élesszemű és csípősnyelvű kalota
szegi ember nevet adjon embertársának, s hogy ez a név az anya
könyvbe bekerülve örök megkülönböztetésül szolgáljon a család tagjai 
számára. Azonban nemcsak az illetők egyéni tulajdonságai, szokásai, 
hanem a környezet és az a terület is, ahol a család él, lehet névadó. 

7 Kovács Olga elszegényedett jegyző-család gyermeke volt, akit test
véreivel együtt jobbmódú falusi legények vettek el. Azoknak a gyermekei 
is, az anyjuk nevét kapták: Juci Kata, Irén Kata. 
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Az alább felsorolt-nevek a faluban mind használatosak. Néhány 
kivételével mindegyikre kaptam magyarázatot; ezt sok helyen szósze-
rint közlöm.8 

Bármennyire sok valószínűtlenség is Jegyen a nevek magyarázatá
ban, kétségtelenül bizonyítják azt, hogy a nép igyekszik mindenre 
magyarázatot keresni és találni, ha ez sokszor az értelem rovására is 
történik. 

Baba (Vince Vincéné). Az anyjától kapta kis gyermek korában: 
„Ojan szíp vagy mint egy baba!" — mondta neki, s attól kezdve a 
családra ragadt a név, mert unokáit már csak így ismeri a falu: Baba 
Erzsi, Baba Jancsi és Baba Pisti. 

Bálint András Dombi. Bálint Andrást különbözteti így meg a falu, 
mert dombon fekszik a telke. 

Bálint András Malomi. Megkülönböztetésül a másik Bálint And
rástói. Ennek a malom mellett volt a háza. 

Bandaló (Péter István Bandaló). Nevére ilyen magyarázatot kap
tam: 1800 körül élt, nagyon nagy ember volt, s amikor 1848—á9-ben a 
románság megmozdult és Valkón is összetűzésekre került a sor, nem 
érintkezett senkivel, csak úgy egyedül „bandálgot le és fél az udva
rán". — Egy másik magyarázat szerint régen egy rablóbandában volt 
és onnan eredne neve. 

•' Bazsarózsa (Böncli János Bazsarózsa). Anyósétól kapta a nevét: 
»Mentek éccér Monostorra kedvesévél Kiszej Annussál (1. ezt) és 
ennek annyávál. Jó gazdák fiju vót és teccett Annus annyának. Elöl 
mént Annus és János, mögöttük az anya és még néhány asszony, 
ezeknek mondta az asszony: „Jaj , nem adnám semmijér, ojam, mind 
égy bazsarózsa"«. 

Botos Erzsi. Szüleinek boltja volt a faluban. 
Csérkő István (ATince István). Idősebb jómódú valkai asszonyt 

vett feleségül és ennek nevével keresztelték el a falusiak. 
Csorba (Péter István Csorba). Testi fogyatkozásáért adott név. 

Péter Istvánnak nyúlszája van, emiatt kapta a nevét. 
Csuka Ilona. Foglalkozásáért kapott név. Édesapja pásztor volt. 

(csukás ,pásztor'). 
Csuka Kati . Ugyanúgy kapta nevét mint Csuka Ilona. 
A faluban egy csujogatás járja róla: „Csuka Kati gyóucs peny-

gyele, Tóuba ázott a kendére." (Nagy szégyen, ha valakinek csak 
gyolcs pengyele van!) 

Dombi András (Vince András). Ugyanúgy mint Bálint András 
Dombi, dombon fekvő telke miatt kapta nevét. 

Fecske (Vince Peti Istvánné). Kalotaszentkirályról került Val-
kóra. Mikor egyszer bent já r t Valkón és már késő este volt, a falusiak 
kérdezték tőle, hogy hogyan fog hazamenni. Erre válaszolta: „Mi né-

8 A neveket legnagyobbrészt Kelemen Gyurinétól, Bagoly Rózsitól a 
református lelkész akkori alkalmazottjától (kb. 40 éves), és Pituj Erzsitől 
(45 éves) hallottam. A magyarázatokat részben ők, részben pedig az idősebb 
falusiak adták. 
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kem az az út, úgy átrepülöm, mint a fecske." Ettől kezdve csak Fecské
nek hívják a faluban. „A Fecskének mos hozának ety szekér búzát" 
— mondották egyszer. Leányára is átszállt e név; Fecske Katinak 
hívják. 

Gépész (Simon Mihók András). Foglalkozás miatt adott név. Az 
Alföldről került Valkóra. Takaráskor ismerkedett meg a feleségével, 
aki a cséplőgép mellett dolgozott, ahol gépész volt. A feleségével az
után Valkóra jött. Gyermekei is ezt a nevet kapták: Gépész András, 
Gépész Pisti. 

Gidó (Geci Pista Erzsi). Kis korában kapta, mert állítólag úgy 
ugrált mint egy kis kecske. 

Halál (Győr Varg' Andris). 1880 körül élt. Nagyon lassú mozgású 
ember volt: „Lassan járt mind a halál" — mondták. Fiát: Halálfijá-
nak, leányát Halállányának hívják. 

Happ Anna. Miháltz Elekné tiszteletes asszony szolgálója volt, ő 
tőle kapta ezt a nevet, mert munkájának nem sok látszatja volt, „Happ 
ide, happ oda" —i szidta Miháltzné, s ez azután reá is ragadt. 

Kántörkisasszony. Gábor István unokájának adták ezt a nevet, 
mert nagyapja nagyon jókedvű, sokat éneklő ember volt. (Vö. Kiskán-
tor). — Kisasszonynak pedig azért hívják, „mért a kántör név már 
a kisasszony nevet igenli" —, magyarázták. A falunak különben két ,J^is-
asszonya" van a: Kántorkisasszony és a Papkisasszony (1. ezt). 

Keví Marci (Búzás Márton). Kevély testtartása miatt kapta ne
vét; ez feleségére is átszármazott, leányukat is Keví Katának hívja a 
falu. Ennek férjére Kálmán Ferencre szintén átragadt a név: Keví 
Ferenc, az unokát is Keví Katának hívják. 

Kimpán Márton (Simon Márton). Egy Cámpan nevű román
nál szolgált, innen ered neve. 

Király Ilona. Eredete ismeretlen. Király nevű család különben 
nincs a faluban. 

Kiskántör (Gábor István). Jókedvű, sokat éneklő ember volt (Vö. 
Kántorkisasszony). 

Kisördög András (Gábor András). Elevensége miatt az anyja 
szólt reá egyszer: „Ugy ugrasz, mind ety kis ördög." 

Kispityőka. Eredete ismeretlen. Alacsony termetre lehet célzás, 
mert így is hallottam: „Ojan kicsik, mint a pityóka". 

Kiszéj Annus (Vince Peti Annus). Dédapja szolgált a szentkirá
lyi Kiszely családnál, s e családnév a valkói Vince családra is rára
gadt. Testvérét Kissej Erzsinek hívják. 

Kosut (Gábor András Kosut). Külső hasonlóság folytán kapta 
nevét. Ezt mesélték róla: „Alacsony termetű, de nagyidejű ember vót 
és_mindétig fijatál legínyekké vót együtt. Ez vót az őü társasága. 
Farsankör kiőtösztek és a fonóuházba mentek. A fonó lejányok így 
csuföták: „Jön Kosut, jön Kosut, jön Kosut / jön Kosut a csopatávál 
I vágott orrú topánkávái / jön Kosut, jön Kosut, jön Kosut," — Ettől 
kezdve Kosut csopatánsk nevezték őket. 

Legátus. A név viselője mindig hosszú nadrágban járt és nyak
kendőt kötött. 
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Muta Gyuri (Simon György Mihók). Ügyefogyott embernek isme
rik a faluban. 

Nagy Marci (Vince Márton). Magastermetű ember. Leányát Nagy 
Marci Érésinek hívják. 

Ne fíj (Bálint Istók Pisti). Verekedés közben az anyja biztatta: 
„Ne fíj fi jani, né fíj!" Leányaira szintén átragadt a név, mert egyi
ket Néfíj Borinak, a másikat Néfíj Katinak hívják. 

Palánt (Kovács Ilona). Miháltz Elekné tiszteletesasszony adta ezt 
a nevet szolgálójának, aki állítólag takarítás ürügye alatt sokat idő
zött a papi nyaralóban, hol a pap fiának barátai laktak. A papné 
k .. .a palántn&k hívta. A faluban most is beszélnek róla: „Ojarű palán
ta, mejből soha, nem lesz káposzta". 

Pandür (Péter András Pandür). Foglalkozásáért kapta nevét, 
mert a községházán volt pandür ,kisbíró'. Unokája, a híres halotti 
köszöntő Pandür Marci, ennek gyermekei Pandür Bori, Pandür Erzsi, 
örökölték nevét. 

Papkisasszony (Pisti Annus). Édesapa, Pisti Jancsi miatt kapta 
nevét, aki ha részeg volt, úgy magyarázott, mint egy pap. „Kéd jóu 
vóna Kisfaluba (határrésznév) papnak" — jegyezte meg róla egyszer 
egy falubeli, s azóta ezt a nevet kapta. A feleségét Papnénak hívják 
(V.ö. Kántorkisszaszony). 

•Pap Pisti (Péter András Vigyáz). Péter András hosszú ideig 
szolgált a református papnál, innen ered neve. A másik nevére nem 
kaptam magyarázatot (1. Vigyáz). 

Péter János Jancsi Strucüj (és Trucüj). Nagyapjáról mesélik, 
hogy többen voltak testvérek és mindnyájan különböző ruhában jár
tak. Ö azonban mindig structollat (i) tett kalapjába. Innen volna 
neve, melyet unokája is örökölt. 

Pilu Erzsi (Bogdán Erzsi). Valószínűleg édesanyja, Gergely Ilona 
keresztnevének becézett, alakjából kapta nevét. 

Pipis (Vince István). Felesége miatt kapta nevét, aki nagyon 
pipis ,rövidlátó' volt. 

Pitüj Erzsi (Kocsis Erzsi). Apját Kocsis Istvánt, Pitu bácsinak 
hívták. Nevét örökölte. 

Rákóci (Győr' János Rákóci). Külső hasonlóság alapján jutott 
nevéhez. Azt mesélik róla, hogy magas, vállas ember volt és hosszú, 
válligérő hajat viselt. Rákóczi-kalapban járt és 1848 előtt az „urak 
bírája" (jobbágybíró) volt. A faluban nagy volt a tekintélye. 

Rigó (Vince István Szőke). Állítólag nagyon szépen fütyölt, és 
mikor egyszer többen fütyöltek együtt férfiak, a felesége mondta „Jaj 
de szípen fütyül, kihálszik a többi közzül, mind a rigójé" (1. Szőke). 

Sisi (Vince Klödör Gyuri). Azért kapta volna nevét, mert egyszer 
egy románnal veszekedett, de nem tudott jól románul és a román így 
torkolta volna le: „Csak azt tudod mondani, hogy si-si" (vö. rumén 
si 'és'). 

Suster Gyuri. Foglalkozásáért kapta nevét. A faluban ő a csiz
madia. 

Szőke (Vince István). Hajszínéért kapta nevét (1. Rigó). 
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Szugoji Ferenc. A Szugoj Valkó belterületének egyik része. It t 
lakik, innen ered neve. 

Tatár (Bálint Márton Tatár). Valkón úgy tudják, hogy azoknak 
a tatároknak egyik leszármazottja, akik 1658-ban a falun rajtaütöt
tek, de a monostori Károlyi gróf segítsége folytán magyar fogságba 
kerültek. Fiát Tatár Pistinek hívják (Vö. még Tatárok). 

Tököli (Péter István Tököli). Eredetére nem tudtak magyará
zatot adni. 

Tükör (Simon Márton). Édesanyjától kapta nevét, mert kisgyer
mek korában feltűnően csillogó szeme volt. Leányát Tükör Katának 
hívják a faluban. 

Tündér (A7inc' Istók Ilona). A falusiaktól kapta Vince Bandi fele
sége ezt a nevet, mert egyszer jött lefelé az erdőn és olyan erősen 
dúdolt, hogy „messzire hallaccott, mind ety tündéré". 

Vigyáz (Péter István Vigyáz). Eredete ismeretlen (1. Pap Pisti). 
Vince Piros János. Egészséges arcszínéért kapta nevét. 
Vő Gyurika. Eredete ismeretlen. 
Ződ Marcika. Eredete ismeretlen. 

Meg kell még említenem azokat a gúnyneveket, melyekkel a Val-
kóval szomszédos községek egymást gúnyolják. Ezeknek a neveknek 
szintén való háttere van; ezt az alább közölt magyarázatok is Iga
zolják. 

Cíbrések. Szentkirály község lakóit gúnyolják így, mert ebben a 
községben sok a szilva és sok szilvát főznek. 

Fazekasok. Magyargyerőmonostor község gúnyneve, mert sok fa
zekat készítenek és cserélnek el rongyért ennek a községnek a lakói. 

Góják. Magyarókereke község lakóinak gúnyneve. Állítólag azért 
kapták, mert egy községbeli ember a rétre leszállt gólyákat szent
királyi marháknak nézte és kicsődítette a falu lakosságát a rétre, hogy 
az állatokat tereljék be. Mire az emberek kiértek, már nem volt ott 
semmi, mert a gólyák elszálltak. 

Libafos. A jákótelkiek gúnyneve, mert nagyon sok libát tenyész
tenek. 

Naeesizsmások. A valkaiak egyik gúnyneve, mert a községben 
sokáig viselték a hosszú, majdnem térden felül érő, puhaszárú csizmát. 

Szurkosok. A valkaiak másik gúnyneve, mert — különösen, ami
kor még az erdő a falu határáig ért — sokan foglalkoztak zsindely
faragással, melyet fenyőfából állítottak elő (L. alább az Adattárban 
a zsindelykészítésről szóló közlésemet). 

Tatárok. Bánffyhunyad község lakóinak neve, valószínűleg azért, 
mert mikor 1658-ban a tatárok Nagyvárad ellen indultak, átvonulá
sok alatt itt-ott (így Valkón is) a községeken rajtaütöttek. Ilyen rajta
ütések közben többen fogságba kerültek. Ezek közül a fogságba esett 
tatárok közül néhányan állítólag Bánffyhunyadon is letelepedtek. 
(Vö. még Tatár). 

A felsorolt gúnynevek is mutatják azt a vetélkedést, mely az 
egyes, Valkóval szomszédos községeket jellemzi. Mindegyik község 
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pontosan számontartja magát, és nagyon vigyáz arra, nehogy házas
ság vagy költözés útján a falu lakossága keveredjék. 

Ez jut kifejezésre több, Valkón gyakran hallott dalban is: 

Magas a kútágas, bajos vizet merni 
S bajos másfalusi kislányt megölelni 
Ölelni akarom, nemi bírja a karom 
Csókolni akarom, nem az én galambom. 

Egy másikban: 

Fújja a szél a monostori hegyet 
Járnék hozzád babám, de nem lehet 
S járnék hozzád, de rövid az idő, 
Isten veled szép régi szerető. 

Hosszú időnek kell eltelnie, hogy egy legény vagy leány teljesen 
otthonosan érezze magát valamelyik, idegen kalotaszegi községben. 
Ezért aránylag ritka is a beházasodás egy másik községbe, úgyhogy 
a nevek is híven tükrözik vissza egy község névanyagát és azok fejlő
dési folyamatát századokon keresztül.* 

NAGY JENŐ 

* E közlésben az é hosszú (nyúlt) párját és a magánhangzó-kettőshan-
gokban az ü kapcsoló-hangot nyomdatechnikai okokból nem lehetett jelezni 
[A szerk.]. 




