
-RAGADVÁNYNEVEK- 
  
 A kis falunak többsége a Maruzsi, Medve, Holló, Kovács, Kocsik, Molnár nevű 
családokból áll. A nagyszámú, több azonos nevű családoknál a megkülönböztetésre már nem 
elegendő az utónév, vagy keresztnév. A népi leleményesség ezen egy tapadék, vagy 
ragadványnév adásával igyekszik segíteni. A népi bölcsesség e nevek adásában, kitalálásában 
nagy ötletgazdagságot mutat. Így látni ezt Kissikátorban is. A ragadványnevek itt mindig a 
család és utónév közé írták kis betűvel, pl. Mede szakó Antal, Medve bera Zoltán. 1945 után a 
ragadványnév teljes kiírását elhagyták és csak a nagy kezdőbetűvel jelölték továbbra is a 
család és utónév között. Az utóbbi években már ezt is elhagyták. A legtöbbnek már a 
személyazonossági igazolványban sincs nyoma. 
  A temetőben a régebbi sírokon csak elvétve találtam olyan feliratot, hol a 
ragadványnevet jelezték. Medve Bera András 1905, Maruzsi Kis János 1932, Kovács K János 
1964. A síremlékek többsége 1965-től készült műkő. Ezeken már egyetlen esetben sem 
jelölték a ragadványneveket.   
 Gyakran nősültek a szomszéd községekből, Hangonyból, Domaházáról és 
Borsodszentgyörgyről. Ilyenkor a feleség ragadványneve lett a gyermek, majd a család 
megkülönböztető neve. Ezért találni itt Kisgyőr, Bartusz, Fűtő, Tulu ragadványneveket, 
melyek az említett két községben a jellemzők. 
 Beszéd közben csak a ragadványnevet és az utónevet használják. Ha azonban a 
beszélgetésnél más faluból való ember is jelen van, csak a családi és utónevet mondják. A 
nőket általában a férjük neve után nevezik meg, az asszony utóneve elé téve a férje 
ragadványnevét, pl. Kocsik Béláné Cigera Maris, vagy Mede Ernőné Potyor Róza. 
 Gyakori a csúfolódó név adása is. Ezek többségét azonban nem tartják sértőnek, s így 
gyakran együtt használják a ragadványnévvel, pl. Molnár Kovács Béla, a Kakas, vagy 
Maruzsi Nóvé Lajos, a bader. Beszéd közben felváltva is használják, pl. Molnár Bélát 
mondják Kovács Bélának és Kakas Bélának is.  
 
 Maruzsi család      Medve család 
          Gazsi               Bartusz 
                     Kacsa               Bera 
          Kukó               Berahuju 
          Kukja                   Cili 
          Kis                Kispetyi 
            Kistót                Lacipesta 
          Kisbedécs                  Lepe 
          Kapitány               Petyi 
          Nóvé               Szemlész 
          Nóvégazsi 
                     Nóvébader                             Mede család 
          Mosolyi                Ködmön 
          Üresvölgyi               Riksza 
                 Szakó 
                 Potyor 
 Molnár család 
          Cina 
                     Cinapattyusz       Csuhaj család 
          Kovács                Csiszlik 
          Kovácskakas               Égrnéző 
          Pampuszka               Jampi 



          Varjú                Róka 
  
 Elek család        Német család 
          Kukó                Császár 
          Kukóvillárosi                Hannagy  
 
 Szekeres család        Balogh család 
                     Buca                 Stikó    
 
 
 
 Kovács család        Fodor család 
  Fűtő       Pipis 
  Kerek 
  Nejlon        Kisbenedek család 
  Pampuszka      Kisgyőr 
  Rigó 
  Tulu        Nagy család 
         Kapcsi 
 Kocsik család 
  Büfü        Forgács család 
  Cigera        Forgó 
  Gyüker     
  Tót        Varga család 
  Tótrátó       Rádás 
  Tótsuszter 
         Frecskó család 
 Holló család       Bacso 
  Bokszos 
  Csürök       Kollár család 
  Ködmön      Kopec  
  Simon 
  Vaskó          
  
 
Névmagyarázat 
 
Bacso – A nagyapja juhásza volt. 
Bokszos – A bőre olyan fekete volt, mintha bebokszolták volna. 
Kapitány – A család egyik tagja a múlt században állítólag kapitányig vitte a katonaságnál 
Ködmön – Az egyik ősüknek nagyon szép, kivarrott ködmöne volt. Igen gyakran tisztogatta, 
rázogatta a ház előtt, hogy azt minél többen lássák. 
Nejlon – Amikor divatba jött a nejlon ing, vett egyet és a faluban mindenkinek büszkén 
mutogatta. 
Pampuszka – Gyermekkorában bárki megkérdezte , mit sütött az édesanyja, mindig azt 
mondta, pampuszkát. 
Rádás – Édesanyja már idő asszony volt, mikor gyermeke született. A szomszédok azt 
mondták: „ez már csak ráadás!” rajta is maradt. 
Rigó – Bármerre ment mindég csak fütyörészett. Fütyül mint a rigó, mondták rá. 
Róka – A nagyapja nagyon ravasz ember volt. 



 


