
Mesterházy László:  

Ragadványnevek kialakulása, és használata Alszoporon. 

A ragadványnevet kaphatott valaki, valamilyen testitulajdonság, viselkedésforma, 

és megkülönbözhetőség miatt. A ragadványnevet sokszor a leszármazottak is örö-

költék. Volt olyan érintett, aki maga is használta, úgy mutatkozott be, de nem min-

denki vette jónéven, ha úgy szólították. Testi tulajdonsáról szóló ragadványnevek: 

„Bajszatlan”, „Sánta Józsi”. Viselkedésforma, általában valamilyen szó vagy tett, 

amit sűrűn használt. „Rinaldó”, fiatal korában olvasott Rinaldó Rinaldiniről és azt 

mondta én vagyok Rinaldó Rinaldini és a nevet meg is örökölte. A másik „Rocog” 

asztalos volt és azt mondta, úgy viszi a gyalu a fát, csak úgy rocog. Megkülönböz-

tetés miatt azok kaptak valamilyen nevet, amelyből több olyan nevű is volt a falu-

ban. Végső esetben a feleségük családi nevét, ha úgy költözött ide, akkor a tele-

pülés nevét is kaphatta, ahonnan származott. Mivel Horváth és Simon család több 

is volt a faluban ez inkább őket érintette. „Boda” a felesége neve Boda Gizella. 

„Pityeri”, Pityer majorból származott. Példaként az időtállóságra a „Bessenyei” ra-

gadványnevet elemezem ki. Igaz Alszoporon már 1900-as évek elejétől nem lakik 

ilyen ragadványnevű, de Újkéren most is van leszármazottjuk. Őket most is min-

denki Bessenyeinek hívja és sokan nem is ismerik a rendes nevüket. Horváth Jó-

zsef (szül: 1839.12.17.) mikor másodszor nősült 1881.06.14.-én, és elvette az újkéri 

Varga Rozáliát akkor költözött Újkérre. Egy 1886.05.12.-i anyakönyvi bejegyzés-

ben is szükségesnek tartották beírni, hogy „bessenyei”. (lásd: az alábbi ábrát) 

Anyjától nem kaphatta a ragadványnevét, mert őt is Horváthnak hívták. Ezek sze-

rint, már apját is igy hívhatták. Találtam egy régi anyakönyvi bejegyzést 

1805.03.23.-ból, meghalt Alsó-Szoporon Besenyei György 69 éves korában. Felté-

telezem, az ő lánya lehetett a nagyanyja. Ezek szerint, már az 1800-as évek ele-

jétől bírják, ezt a ragadványnevet. 

 

Anyakönyvi bejegyzés 1886.05.12.-ből. 

Ragadványnevek, és akik mögötte vannak: 

Bajszatlan:   Horváth István 



Bessenyei:  Horváth József és leszármazottai 

Boda:    Horváth József 

Bongyor:   Simon János 

Buborka Gizi: Rédecsi Lajosné (Hetye) 

Csibe:   Baranyai Árpád (nem itt kapta) 

Csöszke:   Szopory László 

Dobáncki:   Molnár Lajos (hozta magával) 

Dugó:   Vass János 

Dulic:    Czeglédy László 

Fricc:   Csuka Ferenc 

Gedri:   Simon Géza 

Hurá:    Németh István 

Kanki:   Simon Imre 

Manó   Csuka János 

Milica:   Horváth Endre 

Müsmök:  Hetyey Miklós (Hetye) 

Négus:   Traxler Ferenc 

Ninus:   Fördős Józsefné 

Nyomóka:   Csuka Istvánné 

Petten:   Traxler József 

Piccsem:  Rédecsi László (Hetye) 

Pityeri:   Simon János 

Rinaldó:   Bakó Lajos 

Rocog:   Tóth Gyula 

Ruszki Józsi:  Horváth József 

Sánta Józsi:  Horváth József 

Tiha:    Török Árpád 

Tikász:  Horváth László (hozta megával) 

Tüdő:    Simon Lajos 

Tütyme:   Szabó József 

 


