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E l ő s z ó

Azért moſtan meg marad az hit, az reménſég, az ßeretet,
ez három, ezec kõzõtt pedig leg nagyob az ßeretet.

Így adta vissza Károli Gáspár 1590-ben Pál apostol korinthosziakhoz intézett szavait (I. Kor.
13. utolsó vers). Miért is kezdem egy könyv előszavát ezzel az idézettel? Mert „ez három”
nélkül meg nem születhetett volna ez a könyv! Nem írhatta volna meg a szerző, nem jelentette
volna meg a kiadó, s nem olvasnák azok, akik számára készült.
Hit kell minden munkához, alkotáshoz, leginkább az íráshoz. Ahogyan megérzi a
hallgató a prédikátor beszéde mögött a megalapozott hitet, az olvasót sem lehet
megtéveszteni. A hit a bizonyosság tudata. Annak a biztonságérzete, hogy nem hiába teszünk,
mondunk, írunk valamit. A szerző hisz abban, hogy nem hiába dolgozott: ideát, eszményt,
ötletet adott. A kiadó és a könyv minden támogatója, segítője hisz abban, hogy igény van erre
és az ehhez hasonló munkákra. Bátorságot, tartást, erőt ad a benne levő ismeretanyag, tudás,
bölcsesség. Másik oldalról pedig az olvasó hite is elengedhetetlen. Hinni, tudni, érezni kell az
olvasott szöveg igazságát. Sarusi Mihály minden könyvének alapja az igazság, ereje a hit.
Ennek pedig különösen az, hiszen tudományos igényű munka: mást nem tartalmazhat, csak a
hittel hirdetett színtiszta igazságot faluja népéről, annak történetéről, szokásairól, nyelvéről.
Amennyiben a hit a bizonyosság, akkor a remény a lehetőség, az óhaj, a vágyakozás.
Miben reménykedik a könyv szerzője, kiadója s velük együtt mi, olvasók is? Elsősorban a
jövőben. A múlt ismerete a jövő reménye. Minden történeti vizsgálat eredményének a
bemutatása, megismertetése azt föltételezi, hogy hasznosítjuk a tapasztalatokat, büszkék
leszünk az eredményekre, elkerüljük azokat a hibákat a jövőben, amelyeket mi magunk vagy
elődeink elkövettek. Reménykedünk a múlt értékeinek, őseink megfigyeléseinek,
szokásainak, nyelvi sajátságainak megőrzésében. Ha nem is lehet már fölújítani sok
hagyományt, dalt, játékot, közmondást, tájszót, sokat tud ez a könyv megismertetni, s
reménykedni lehet abban, hogy ezeket bátran, magabiztosan, öntudattal vallja magáénak mind
a helybeli olvasó, mind pedig a magyarul gondolkodók, beszélők, emlékezők egész
közössége.
A legnagyobb pedig a szeretet! Ez kellett leginkább e mű megírásához és
megjelentetéséhez. Szeretni az egyes embert, aki segített: emlékezett egy-egy adatra, közölte,
elmondta, elmesélte, lerajzolta, megmutatta. Még inkább szeretni azt a közösséget, a település
lakosságát, az egész magyar népet, amelynek összefoglalta, elmagyarázta, leírta a szerző a
maga ismereteit és a hallottakat, a látottakat és olvasottakat, a múlt eseményeit, történeteit,
neveit és szavait. A szeretet, amely többszörösen adja vissza azt, amit kapott. Mint ahogyan a
falu monográfusa összegyűjti, rendszerezi, érthetővé teszi, logikus sorrendbe állítja az
adatokat, az egyes részleteket egésszé formálja, megírja. És az eredmény több, szebb, jobb,
mint a részadatok összege: sokszorosa a kapott ajándékok együttes mennyiségének, hiszen
egységessé lesz a sok apró adalék, és az olvasóban átfogó kép alakul ki általa a település
népéről, múltjáról, szokásairól, nyelvéről, neveiről. És a szeretet is megduplázódik a
befogadók által, akikben, ha volt mélyül, ha nem volt megszületik az érdeklődés, az értékelés,
ezek által pedig a szeretet szülőföldjük, lakhelyük iránt.
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Hogyan éri el mindezt Sarusi Mihály? Hogyan tölti be a könyv minden könyvek
föladatát: a tudás, öröm és katarzis érzésének megteremtését az olvasóban? Érzelmileg a
föntebb említett módon, értelmileg pedig tartalmával, mondanivalójával. A
visszaemlékezésekkel: történeti, helytörténeti események leírásával, fölelevenítésével,
újraélésével. Bárkivel is esett meg a följegyzett história, bármennyire is egyéni egy esemény,
mindenkire tartozik, a közösség egészének köze van hozzá. Akár nagyszüleink koráról, akár a
közelmúltról van is szó, hozzánk szól, mert akár velünk is „mögeshetött vóna”. És éppen ez a
csudálatos: a nyelv, nyelvezet, nyelvjárás még akkor is, amikor történelmet olvasunk,
helytörténetet, népéletet, szokásokat, eseményeket elevenít föl az író.
Éppen ezzel magyarázható, hogy a könyv legnagyobb része a nyelvvel foglalkozik. A
népnyelv legkülönbözőbb megnyilvánulásaival: helynevekkel, személynevekkel, szavakkal,
szólásokkal stb. Ezek készségszerű ismerete tette lehetővé, hogy olyan átütő erejű könyvek
kerüljenek ki Sarusi Mihály tolla alól, mint például a Magyar Krisztus. Ennek és többi
írásának legfőbb értéke az a nyelv, amely széppé, olvasmányossá, hitelessé teszi a történetet.
Itt, ebben a könyvben megtalálhatjuk e nyelv tiszta forrását, a nép nyelvét a legkülönbözőbb
szituációkban: ősi helynevek megőrzésében, napjainkban alkotott, új ragadványnevek
sziporkázó ötleteiben, igaz bölcsességek tömör megfogalmazásaiban. A nép saját nyelvén szól
hozzánk, ragad meg, bűvöl el bennünket. Akár a nyelvkutató tudós, akár szülőföldjét szerető,
magyarul értő, beszélő, gondolkodó polgártársunk is tanulmányozza, olvassa a neveket,
szavakat, emlékek élednek benne, s az emlékek nyomán szeretet, remény és hit.
Sic age fit!*
Budapest, 2010. február 3.
Hajdú Mihály

* Nosza legyen így!
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Nép és írás
=Bevezető gyanánt=
T á j n y e l v és i r o d a l m i n y e l v a z ö – z ő K i s i r a t o s k a p c s á n
Tájnyelv, a tájnyelv hasznosítása irodalmilag nem teszi értékesebbé az írást, nem is kisebbíti
annak jelentőségét – gyanítja tapasztalatai alapján a magamfajta. Nem is a divat, nem a
hivatal irodalmárai által leírt (ma kánonnak csúfolt) kötelező szabvány, hanem a tehetség
emeli ki az alkotások tömegéből az igazi nagy művet. Ezt tudva is érdemes végiggondolni,
mire jó, ha jó, az „írói tájnyelviség” – a nyelvjárásiasság valamilyen mértékű jelenléte
szépirodalmi műben. Legalábbis a magam, magunk példáján.
Az 1960-as években születtek az első olyan írásaim, amelyeket ma is vállalhatok (egykét-három évtized késéssel ugyan, de rendre megjelentek), a ’70-es években pedig már
meglehetős tudatossággal készültem az írói pályára. Mást ne mondjak: regényíróvá
szándékozván magam kiképezni nekiálltam – addigi két-három beszély után azonnal – a
kisrege-írásnak. Ebben az évtizedben öt kisregénnyel készültem el, s íróvá (valamennyire is
elfogadott íróvá) avatásomat a huszita kisregém Mozgó Világ-beli ’79-es közreadása
jelentette.
Az öt kisregényből három jelzi erőteljesen nyelvileg is az elbeszélés színterének
helyét, idejét. Az Áchim L. Andrásról szóló, A KAPORSZAKÁLLÚ NÁDVÁGÓ című
kisregényem a XIX/XX. század fordulójának Békéscsabáját bemutatva határozottan utal a
helyre, elsősorban azzal, hogy (jelzésként, pár mondat erejéig) merít az akkor e városban
többségben lévő – Áchimot is magáénak tudó ‒ szlovákság nyelvi ízeiből, illetve a
kétnyelvűségből. A HADAK ÚTTYIK című (népi avantgard) kisregém hőse az a maroknyi
háromszéki férfi, aki a második világháború után majd egy évtizedig harcol fegyverrel a vörös
önkény ellen. Az elbeszélésbeli helyet (Kishunnia, melyet egy időre Bergengóciához csaptak)
és időt (a csajkarendiek korát), a hősök (székely) nyelvét csak jelezni lehetett. Akkor így
rejtjelezve is elfogadhatatlan volt a csonkahaza irodalmi szerkesztőinek – ugyanazoknak, akik
azóta szocreál, szocromantik igényüket (gúnyájukat) posztmodernre váltották, s ugyanúgy
elutasítják a hasonló szellemű dolgokat. A KUTYAKÁNTOR című regém Szerém
vármegyébe, az 1400-as évekbe röpít vissza – természetesen csak ízelítőt adva a magyar
huszita Szentírás-fordítók nyelvéből. Ezt a Magyar Huszita Biblia (töredéke, a négy
evangélium) tette lehetővé. A negyedik kisregény – JÉZUS-MÁRIA – második világháborús
mármarosi történet, az ötödik, AZ ARANYKAPCA ÁLMA a XX. század második felének
csabai‒balatoni élményvilágából merít a legkisebb tájnyelviség nélkül. Ezt az évtizedet a
meglehetősen „csabjanszki” A csabai Szajnán című elbeszélés-füzérem megírása zárta, hogy
könyvként (1981-ben) ez jelenjék meg tőlem elsőnek.
Regényírásra készülve nem ok nélkül merülhetett föl bennem a kérdés: merre
haladjak, hogy az addigiaknál mélyebbre ássak? A terjedelemmel már bírok, a tartalmi
mélységgel hogy is állunk? S csabaiként meddig jutok?... Fölvállalhatnám („véglegesen”)
B.csabát is, hisz e kedves, szlovákságáról, kolbászáról, focistáiról, tornásznő olimpiai
bajnokáról, néhai Tevan nyomdájáról, tótjain kívül egyebek miatt is híres nagymezővárosban
bőven találni szép emberi történetet, példát nép és írás szoros kapcsolatára, bukkanhatunk
föltérképező búvárlatra váró titokra. Ám ezt csak akkor teszem meg, ha más jelentkező nem
akad; íróember kerül néhány Bécsabán, elvannak nélkülem. Ráadásul nem egy helybéli a
szemembe mondta: „Te nem vagy igazi csabai!”. Itt születtem, itt nőttem föl, jó, de apám
honnan is jött, mikor? Mert ők már az 1700-as években idetelepedtek! Hogy mi meg úgy 896
táján, mit számít... Igazi csabainak igazi csabai csak tót származék lehet. Ellenben
Iratosunkon.
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Írtam még egy-két csabai történetet, de egy idő után, mivel cimboráim tót
édesanyjának, diáktársaim, szaktársaim jó részének az anyanyelvét nem értem, valami
(belülről? fölülről? valahonnan valami) Kisiratosra figyelmeztetett. Hogy ott sokkal inkább
otthon vagyok, mint szülőhelyemen, ahová apám menekült 1940-ben Dél-Erdélyből. Hogy
bár nem vagyok kisiratosi születésű, ha odavonatozom, azzal fogadjanak: Hazagyüttél? Hogy
bármiről beszélgessenek, értsem szinte minden szavukat, szemvillanásukat, kimondott és ki
nem mondott gondolatukat, érzéseiket… Ahol a nagycsalád belakja az egész falut, rokon,
sógor, koma, barát, ismerős majdnem mindenki.
1980-ban Csabáról jövet vonatról buszra szállok Kürtösön. Iratos szélén (a
nevetséghatártól jó szaladásra) megállítja a társaskocsit az ott bódéja előtt silbakoló határőr,
föllép, idegeneket keres. Nincs, nyugtatják meg utastársaim. Mert közben az egyik
unokatestvérem és kekecsi szomszédaink egyike is rám köszönt. Láthatják, itthon vagyok,
közülük való lennék én is. „A kis Misa” – magyarázzák egymásnak, hogy a borbély Kurtucz
Misa fia, tudod, aki Csabán él.
Így is beszélnek velem; így viselkednek. Nem idegenként, nem vendégként, akivel
udvariaskodni kell. Őszintén szólni… Ahhoz, aki úgyis megőrzi a titkot. Mert a család, a falu
a közösség titkait is elárulja annak, aki hozzá tartozik. A falu, amely (például) mindig tudja, ki
volt a gyilkos, de nem adja ki.
Amikor megjelentek az első írásaim róluk, Iratosról, meglepődtek. Ma már, ha
közéjük keveredem, könnyen elhallgatnak! Mondják a magukét, aztán kapcsolnak, mese
(mesélés, azaz történetmondás) közben hirtelen abbahagyják, lassítanak, igazítanak a
mondandón. Mert ott vagyok! Már tudják, hogy ha közülük való vagyok is, eljár a szám.
Azzal, hogy megírom mindezt, leleplezem őket. Néven nevezem a megnevezhetetlent –
titkaikat a szerintük ezek befogadására alkalmatlan külvilág előtt. Tabut sértek. Kiadom őket.
Egyikük-másikuk a következő hazamenetelemre fejbe verést ígér, hogy aztán győzzön
a testvériség… „Testvér, nem testvérek vagyunk?” Hogyne vónánk. S már nincs harag.
Egyikük, nagybetegen, elhív magához: ugye nem haragszom rá? Hogy mehetne el a testvér
testvéri ölelése nélkül… Harag hogy maradhatna a szívünkben.
Igazán mélyre csak ilyen helyen merülhet az ember. Ebben a körben juthatunk el kis és
nagy közösség, család, helység, nép s nemzet, emberiség-emberség leglényegéhez – erről szól
Móricztól Sütőn át Gionig minden valamirevaló XX. századi magyar író művészete.
1971-ben jelent meg az általam költőként ismert Horváth István Magyarózdi
toronyalja című műve, amelynek írói falurajz a műfaji meghatározása. Olyan hatással volt
rám ez az erdélyi könyv, hogy éveken át foglalkoztatott, mi lenne, ha én meg a magam
szülőhelyének az írói falurajzával állnék elő?... (Horváth Istvánénál kevésbé költői, valóban
írói, azaz keményebb, tárgyszerűbb, az érzelmi viszonyt valamelyest hátrébb helyező
falurajzzal.) Valamikor. Mert hogy tenger dologgal jár, gondolható volt az ötlet megszületése
pillanatától. Aztán 1976-ban a veszprémi megyeházán a mellettem dolgozó Kemenes Ágnes
nyelvész(jelölt) – nyugodjék békében, mert fiatalon távozott közülünk ‒ indított első tudatos
gyűjtőútjaimra: az országos helynévgyűjtő mozgalom szervezőjeként meggyőzött e munka
csodálatos lehetőségeiről. Úgy éreztem, ha én nem állok neki, a falu népének megannyi
szellemi kincse elvész, vagy legalábbis ismeretlen, föltáratlan marad. Kisiratos helyneveit,
majd ragadványneveit gyűjtve éreztem: ha egy-egy névvel hozzájárulok a Nagy Magyar
Szótárhoz, már érdemes volt. Olyan szavakat gyűjthetek össze, amelyeket máshol nem
ismernek. Ha csak egy ilyen szót megmentesz…!
Bevallom, ez hajtott. S hajt ma is, mikor már rég kiderült: nem egyet, valamivel többet
mentettél meg. Mert a végén beütött a tájszótárba szerkesztés ötlete.
Olyan kincset segítesz megmenteni, fölmutatni, amilyen egyedülálló érték valamennyi
magyar közösségben terem (…amilyet minden közösség őriz). Ám amit megadott az Isten,
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egyszer be kell takarítani. Másképpen a fa alatt rohad el a legszebb gyümölcs. (Rajta, fiúk! –
írtam volt az 1980-as években…)
Mindenesetre nekem ennyire tellett.
S hogy minek nevezzem?... Erdélyi módra otthonirodalomnak is minősíthetnők azt,
amit Kis-Magyarországon többnyire szociográfiának hívnak. Hogy maradjak a falurajz
megnevezésnél?... Nagyon otthon érezvén magam e tájt (Csaba és Kígyós, Veszprém és
Almádi vidékéhez hasonlóan).
Köszönöm a Mindenhatónak, Kisiratosnak, minden segítőnek. Mindenkinek, ki
megértett – megsejtett? – valamit e föladatból. Hajdú Mihálynak, a magyar névtan első számú
tudorának, kinek bátorítása nélkül nehezen született volna meg e (kétezer könyvoldalnyi?)
munkácska. Hogy falurajzom végére jutok, a legtöbbet Ő, a magyar névtan önálló
tudománnyá emelője tett – akarva-akaratlan (valamikor biztos rájött, mit tesz) – azért, hogy
véghezvigyem munkámat: segített eligazodni a nyelvészet érintett területein, s a kemény
munkával létrehozott dolgozatokat (a majdani falurajz fejezeteit) sorban közreadta. Hogy
lássam, van értelme vállalkozásomnak. Készülő kisded (az eredeti terv szerint is úgy ezer
oldalas) kisiratosi falurajzunknak.
Íróként óriási lehetőségekhez jutottam a Csanád megyei, kisiratosi népi műveltség
mélységeiből merített kinccsel. A mostanra igen vastag könyv(ek)be kívánkozó iratosi
falurajz első darabjai hét kötetben láttak napvilágot (Kisiratos helynevei, Bp. ELTE, 1987,
Kisiratos ragadványnevei, Bp. ELTE, 1992, Csonka-Csanád, Bcsaba, Békés Megyei
Könyvtár, 2001, Szalbek-Iratos, Arad, Irodalmi Jelen Könyvek, 2005, Személynevek
Kisiratoson, Bp. ELTE, 2005, Fő, hogy mögvagyunk, Misk.-Szoln., F.m.o-Szépírás, 2007,
Kisiratosi tájszótár, Bp. ELTE, 2008). A további népismereti fejezettel, tájtörténeti
forgácsokkal s irodalomtörténeti jegyzetekkel, meg az évszázadot átölelő anyagot tartalmazó
fényképtárral válik teljessé a sorozat, áll össze nagyjából úgy, ahogy lassan fél évszázada
elképzelem.
Az ELTE Magyar Névtani Dolgozatok nevű sorozatában látott napvilágot a falu helyés személyneveit földolgozó első három dolgozat, ezek szerzője Kurtucz Mihály. Ahogy egy
költőcimborám szokta mondani: Sarusi az a magyar író, aki álnévként az eredeti nevét
használja! Mert valóban, Kurtucz Mihályként tartottak keresztvíz alá, a Sarusi nevet, apai
nagyanyám vezetéknevét írói névként vettem föl, s rajtam maradt. Hogy amikor
„rejtekezhetnékem” támadjon, az eredetit szedjem elő… A pesti állami tudományegyetem
nyelvészeti tanszékeinek a kiadványaként napvilágot látó negyedik iratosi munkámat, a
tájszótáramat már ezzel a számunkra különösen gyönyörű, a réginél is régibb „új” néven
jegyzem, hogy „leleplezzem magam”. Mert a Kurtucz családnevet nem idegen hangzása miatt
váltottam föl a Sarusival (mindkettő a sajátom, hiszen a fölmenőimé!), hanem mert a
nyomdászok rendre átírták: hol Kultusz, hol Kurbucz, hol Kutrucz, hol ki tudja mi nem lettem
a „nyomdahibának” köszönhetően. A Sarusival tiszta vizet öntöttem a pohárba, ezt már
ritkábban értik félre.
Falukutatásom dandárján, 1986-ban jelent meg Magyar Krisztus című aradi paraszt
családregényem, amely állítólag írói pályám csúcsteljesítménye. Ehhez képest a kis iratosi
falurajz melléktermék? Aligha. A párhuzamos kutatómunka egymást erősítette: a regény
megírásához elengedhetetlen kiegészítő tanulmányok sok olyan adatot is fölszínre hoztak,
amelyek pontosabbá tették a falurajz készülő fejezeteit, a falurajz részdolgozatain
munkálkodva pedig olyan történetekre bukkantam, amelyek elbeszélőként igencsak
hasznosíthatók.
Az opletány nevű, ma a Kárpát-medencében bizonyára csak falumban, Kisiratoson
ismert (a XXI. század elejére lassacskán itt is feledésbe merülő) kártyajátékról a szakma csak
annyit tudott, hogy olasz eredetű, az 1800-as évek legelején emlegeti néhány fő- és köznemesi
rendű írónk. Leírásához falukutatásomnak köszönhetően jutott a tudomány (a
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művelődéstörténet, a néprajz, a nyelvészet). Ha csak ennyi újat mutattunk föl, már megérte –
gondolja a magunkfajta (természetesen nagyon-nagyon elfogult) hazafi. Ám tájszótárunkat
lapozgatva jegyezte meg szögedi irodalomtörténész: jó, nagyon jó, de az lesz az igazi, ha
regényt írsz ezen a nyelven! Tehát ha hasznosítom „szögedi tudásom”.
Nagy kérdés, löhet-ë, érdömös-ë? Ki érti; az olvasót nem ijeszti-ë el az embör a
tájnyelvű írással? Tán mégiscsak elég a Magyar Krisztusban már alkalmazott megoldás:
jelezni, érzékeltetni e nyelv (az adott nyelvjárás) másságát, ízelítőt adván szépségeiből,
értékeiből?
Mi használható íróként tájnyelvi tudásunkból? Anélkül, hogy zavaró lenne. Mert
tapasztalatom szerint a tisztán tájnyelvi szöveg – a minél pontosabb, tudományosan minél
szabályosabb lejegyzés – az olvasó számára elfogadhatatlan, az első mondatok után leteszi
azt.
A déli, szögedi, ö-ző (megint más szerint dél-alföldi) nyelvjárást tekintve valamelyes
ő-zést tán eltűr a kedves olvasó; akkor, ha mértékkel él vele az ember. A mögötte (mármint
hogy ’megette’ a fölfalni valót), adi (nem Ady Endre, hanem az ’adja’ aggya), főmén
(’fölmegy’) aligha fogadható el, hogy ellenben a fölmegy, fölkel, föleszi… éppen hogy
szerencsés legyen, mert színesíti nyelvünket. A teljes magyar világban gyakori ë-zés
alkalmankénti jelzése érzésem szerint elviselhető lenne, mert bár a köznyelvinek mondott –
valójában szintén tájnyelvi ‒ pestbudai mellett az északkeleti nyelv(járás) nem ismeri az ëzést, a tájnyelvek jó része őrzi a zárt ë-t. Így a lëesött esetleg leírható (lenne) lëesettnek, a
lëmék netán lëmegyeknek, a lëugrottunk meg úgy, ahogy van. Arról most nem szólva, hogy a
mekegő e-ző leesett helyett mennyivel szebb a lëesött – az igazságnak megfelelően
„ugyanabból” az e-ből három különböző hangot jelölő betű lett. (Az ë elfogadtatásáért,
szerencsére, néhányan – Kodály Zoltán szellemében ‒ már tenni akarnak, az ë-zést
következetesen lejegyző kiadványok jelennek meg.)
A szögedi nyelvre, így ránk is jellemző néminemű i-zés, gondolom, követhető: a
kenyér minálunk lehet öregesen kinyér, ö-zve könyér, a zsellér helyett zsillér, zsöllér, ám a kík
tán jobb, ha kék marad… A kijelentő mód, tárgyas ragozás harmadik személyű –ja, -ják ragja
mifelénk –i, –ik: (pl.) látja, látják helyett láti, látik, fogadja, fogadják helyett fogadi, fogadik…
Megnevettetjük olvasóinkat, ha az adi(k), fogi(k), mari(k) változatokat kínáljuk adja (adják),
fogja (fogják), marja (marják) helyett, de az efféle alakokkal miért ne élhetne a népi
avantgard, a népi abszurd, a népi groteszk író, illetve irodalom? (Éltem is, ifjan, ezzel a
lehetőséggel. Az 1970-es években a magamagát zátonyra kormányzó rendszert ‒ röncört –
vizsgáló embör (maga az elkövető) költeményünkben így jelenik meg: , „…hízott látó / pisla
szöme / tél-túl révedözget / láti, báni, sajdíti / eztet a nagy léket”.) Ha a modernisták az elmúlt
száz évben eljuthattak a szerintük költői műnek számító tótágas-mutatványig, mi miért nem
tapogathatjuk ki – tolhatjuk kijjebb – (abba alaposan belémerülve) a magyar írói‒költői nyelv
népnyelvünk felőli szélső határát?
Az említettek alaki (ejtésbeli) tájszavak. Ahogy a Kercsön is (Kercs városában szolgált
románkatonaként a kisiratosi magyar nagybátyám), az éccaka, a píz, péz, a vőfény, a kalány,
ēgyütt, s még mennyi szó. A jelentésbelieket tekintve az ejtésbeli sajátosságokat nem
számítva igencsak hangulatot tud teremteni például a lehány (a valódi lëhán/lëhány hejött,
akarom mondani helyett), ami nálunk ’lerak’, a megkeresztel, megbérmál, megken
(mökkörösztöl/mögkörösztöl, mögbérmál, mökken), amely ’megver, elnáspágol’ jelentést is
bír. Aki rá së parittyáz(ik), az rá se hederít valamire, aki vélekszik, az nem véleményt mond,
hanem emlékszik, a dajka, édö(z)s dajkám édesanya ‒ például. A valódi tájszavak – már csak
azért is, mert ezek azért nem olyan számosak – jó része nyugodtan leírható, az olvasó, ha nem
terheljük túl, tán elviseli, ha mondjuk a töltött káposztát szármának, a disznóóllal párosított
kukoricagórét kotárkának, az akácvirágot agacsinak mondjuk, a csuprot findzsának, a hajába
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főtt krumplit hajaskrumplinak vagy suszterszármának, az áramdíjat villanyadónak, a táppénzt
betegpíznek, a pakli kártyát csutaknak.
A szépirodalmi folyóiratoknál nem kötöttek soha sem belém a tájnyelvek
hasznosításáért (más miatt annál többen), a napisajtó szerkesztői közül nem kevesen. Napi
tudósítás (az országos sajtónak) persze, hogy nem íródhat tájnyelven, a helyi
nyelvhasználatnak csak akkor lehetne helye, szerepe az újságírói munkában, ha az a
mondandó lényegéhez tartozna – erre nem sok alkalom kínálkozik. Azt viszont a magunk
fajta megkísérelheti, hogy igényes nyelven íródjék a hír, ám a hírügynökség és a lapok
szerkesztői ezt szinte kivétel nélkül elutasítják, mindent az egyennyelv (gépnyelv?) képzelt
(valóságos?) igényeihez igazítanak. Kevés lehetőségeink egyike élni a helyesírási
szabályzatban elfogadott e/ö kettősség lehetőségével. Más kérdés, hogy szerkesztőim
(vidékiek és pestiek, jobboldaliak meg baloldaliak) rendre átírták például a fölmegyet
felmegyre (a csöndet csendre stb.). Pedig mennyivel kiegyensúlyozottabb az e, az ë és az ö
váltakozása, mint az egyhangú e-zés… Kit érdekel, hogy tájnyelvi csak akkor lenne a
nyelvem, ha újságcikkben ilyeneket írnék: főmögy, főmék, főmík, főmöhetünk, főmöhetöl…
Ezek alaki tájszavak (tájnyelvi alakok), szemben a fölmegy-gyel, amely szabályos, mégis
szinte tilos a napisajtóban! Nem beszélve a csöndes, csönget, csöpög, csöppet, csördít,
födetlen, gyöp, pör, pörzsöl, söpör, szög, vödör (s a többi hasonló) alakokról, amelyek ö-je
egy pillanat alatt e-re vált ma is minden valamirevaló pesti és pestit majmoló vidéki
lapszerkesztő markában.
A színességet, változatosságot jó lenne idehaza is megőrizni a sületlen egynyelvűség,
egyenműveltség helyett, a számítógépes egyneműsítéssel szemben! Hogy legyen miből
markolniuk ükunokáinknak is. Íróutódainknak különösképp. Köznyelvünket, irodalmi
nyelvünket gazdagítva.
A XX. század első felének nagy magyar írói közül többen (különösen Móra,
Tömörkény, Móricz, Tamási, Kodolányi, Sinka) éltek anyanyelvjárásuk lehetőségeivel. A
század második felének írói, költői közül Csanáditól Simonyiig sokan jelzik eredeti
anyanyelvüket, Páskándi pedig regényt ír tájnyelven (A sírrablók-at), nemzedékem elbeszélői
közül viszont a legjobb „realisták” sem fordították írói előadásukat édösanyjuk nyelvére,
legföljebb jelzik azt. Temesi Ferenc a Porban, Serfőző Simon elbeszéléseiben, a székely
költők közül néhány, például Farkas Árpád őrzi anyanyelvjárásának sok-sok ízét. Az Óbecsén
élő Tari István Csurran a csillag című verseskötete is jó példa arra, hogyan jelezheti a XXI.
századi tollforgató az anyanyelvjárását, például amikor a keresztet körösztnek írja (úgy, ahogy
mondja). A nyugati tájnyelvünkbe születő (vasi) Nagy Gáspár költői nyelvében is
megjelennek a helyi ízek, nyilván nem véletlenül főleg akkor, amikor a szerző otthon jár –
például Anyámmal hófehérülök című költeményében a szélinél, gúnya, befödöm, hörpölök,
csollánzsák tájszavakkal illetve nyelvjárási alakokkal találkozunk (hogy a kányát ne is
említsük, amellyel e sorok rovója nem találkozott eredeti tájanyanyelvében). Gáspár egyik
levelében bérbaltavári keresztanyját emlegeti, úgy, ahogy mi is mondjuk a Dél-Alföldön:
körösztanyám… A kevés kivétel egyikének számít a kunsági fi Körmendi Lajos.
Körmendinek a halála után jelent meg Édes otthon című „történet-kunhalma” (kunhalomnyi
egyberagasztott története), amely híven őrzi a nagykun népi elbeszélő-hagyomány
sajátosságai mellett a Kolbász-széki (Karcag-környéki) népnyelv zamatait: ilyen ízes, a
tájnyelvet az irodalomba emelő elbeszélésfüzér hosszú ideje nem született. „Természetesen” a
kötet nem került a könyvkereskedelmi hálózatba, a műítészek így hogy vehettek volna róla
tudomást? S ha eljut hozzájuk, értékelik-e népnyelvi erejét? Azon művek sorát gyarapította
ez a regényt érő munka, melyek úgy vannak, hogy nincsenek: kinyomtatták őket, ám nem
kerültek be az irodalmi köztudatba. És előfordul persze – mások esetében ‒ az is, hogy még a
tájnyelv jelzésének a hívét is zavarja egy-egy írónknak csak az adott kis közösség
nyelvjárásában ismert szóhasználata.
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Magam hogy írhatnék „ö-ző” regényt, amikor a szögedi nem az anyanyelvjárásom?!
(Iratosi barát jegyezte meg, amit magam is jól tudok: egy-egy hangot azért nem biztos, hogy
jól jelölök… Valóban, ehhez olyan ember kell, aki ebbe a nyelvjárásba született. Én csak
Csabán fölnövő iratosi vagyok…) Ez azokra vár, akiknek anyanyelvjárásuk, így véletlen sem
nyúlnak mellé, ami velem – Almádiban élő (gyakran a köznyelvi ö helyett is e-t /Körös
helyett Kerest, körgát hejött kergátat, nem törkölyt, hanem terkelyt, meg gereg-dinnyét/
mondó anyanyelvjárású) csabai iratosiként – megeshet.
Ha a Jóisten megengedi, írok még regét. Ha lesz, gyanúm szerint mégis ö-ző lesz –
valamennyire. Ha szabad. Tiszta „iratosi”: szögedi, déli nyelvjárásban íródjék az egész? Csak
a tájnyelvet használó hősnél alkalmazzam, vagy végig, sorról sora?... Kísérletnek sem lenne
utolsó. Vagy maradjak a tájnyelv jelzésénél?
Ráadásul van másik megoldás. Hajdú Mihály írja (Nyelvészeti és néprajzi
közlemények, Oh. 2003. 28): páran, köztük Dévai Bíró Mátyás „valamilyen nyelvjárási
ötvöződést” próbáltak teremteni, a többség (e Mohács és a fölvilágosodás kora közti –
nyelvtörténeti középmagyar ‒ időben) a saját nyelvjárásában írt. Magam Balassinál éreztem,
„mintha” mindazon tájak nyelvéből merített volna, amelyeket bekalandozott, s a debreceni
Csokonai is hasznosíthatta komáromi, meg somogyi tapasztalatait. Arany – Szalontáról ‒ meg
mit nem tett: a saját gazdag tájanyanyelvével élve írott Buda halálában, ha a rím úgy hozta, a
szomszéd ö-ző nyelvjárás nyújtotta lehetőséget hasznosította! Például a 11. énekben az Etele
ellen szervezkedő bátyról regélvén így szól a két sorvég: „…ha kivel súg össze, / … Buda
környéközte!” . (Mert hogy mögkörnyéközött mindönkit arannyal, akit csak löhetött.)
Azaz: írhatnánk így ma is. Ha lehetne, ha mernénk – így, vagy úgy (netán amúgy).
Bálint Sándor egyszer már kisegített! Azzal, amiről Móricz (a Rózsa Sándor-regény
írásakor) lemaradt, mert akkor még nem volt kész a Szegedi szótár. Elkészülvén Magyar
Kirisztusommal, nem anyanyelvem lévén az ö-ző nyelvjárás, okkal lehettem bizonytalan 500
oldalas kéziratomban… tucatnyi szót illetően. Hogy a kölcsönkapott szögedi szótárhoz nyúlva
kiderüljön, pár esetben mellényúlok, ha nem vehetem kézbe Bálint tanár úr nagy munkáját.
Így viszont – nyelvjárásiasságát illetően ‒ hibátlannak mondható lett a regény.
Miért épp Iratos?… Van-e benne valami különös, amit messziről jött ember is
észrevehet?
Tamás Gáspár Miklós írja Bretter György: Apátzai-film című, a Tiszatájban megjelent
cikkében (1979/1. 14-17), miként emlegette Iratost a kitűnő bölcselő, aki a Román Televízió
fölkérésére írt forgatókönyvet Apátzairól. „Az egyszerű nézők százezreihez kívánt szólni,
Apátzai Csere János módjára – ő is, Erdély e második filozófusa, mindenkit akart és tudott
tanítani. Kolozsvári zeneakadémistákat és kisiratosi parasztokat. ’A filozófia: Kisiratos’ –
mondta egy interjúban. A gazdag kisiratosi (Arad megye) téesz arra költi a pénzét, hogy
nívós, ha tetszik: világvárosi kultúrát teremtsen magának. Ezért neves értelmiségieket,
színházakat hív meg. Brettert szerették a faluban, filozófiáról kérdezgették és tanácsot kértek
tőle. Apátzai kései győzelme: a filozófia találkozása a magyar földművessel.”
Kerestem Bretter könyveit – köztük az utóbb kiadottakat is ‒, véletlen sem került
egyikbe sem „kisiratosi üzenete”. Túlzottan nincs köze semmiféle nyögvenyelős
bölcselethez? Pedig milyen igaz: amit e nép tud, annyit ér az egyetemes emberi bölcsesség.
Magad kitalálhatsz bármit, ám ha nem teszed közkincsé, nem válik mindannyiunkévá…
Akár így, akár úgy, egy biztos: a magyar írás végenincs kincsestára, mélységesen
mély, feneketlen kútja a tájnyelv, a magyar tájnyelvek összessége, amely ráadásul a régi
magyar nyelv titkaiból is sokat megőrzött. A tájnyelv, mely beborítja az egész magyar atlaszt
– a (várvidéki) Lajtától a (moldovai) Szeretig, (nyitrai) Zobor szent hegyétől (bácskai)
Zomborig, (szerémi) Maradékig. Érdemes belémerülni, hozzá fordulni, belőle meríteni… Aki
egyszer belekóstol, nem szabadul tőle. Megérdemelné, hogy életben tartsuk! Író számára: a
folyamatos és erősödő forrásszennyezés ellenére a legtisztább forrás. A népélet és a népnyelv
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– ma is. (Persze nem a „bazmeg-míveltség”, amely felejtendő, illetve a „posztmodern”
semmit mondásnak s nagyot mondásnak fönntartható ócskaság. Szereplő jellemzésére persze
alkalmas…) Kimeríthetetlen kifejezőeszköz- és mese-tár, ötletadó, tejjel-vérrel, mézzelepével teli, soha ki nem ürülő csudaedény varázsfindzsa.
Ha nem mi, a következő nemzedékek valamelyike visszatalálhat hozzá. Csak ne
legyen késő.
…Azért talán joggal érzem úgy, hogy szülővárosomban, Csabán is elég mélyre
hatoltam, s készül arról a balatoni kisvilágról is könyvem, amellyel lassan negyven éve
ismerkedem (két évtizede ottani lakosként). Hogy – Túl-a-Dunán ‒ milyen mélyre sikerül
hatolnom, elválik. Tény s való viszont, hogy itt, (máshonnan szalajtottként) a Balaton
mellyékén is a bennszülöttekkel azonosulok, nem a gyarmatosítóként viselkedő, a helyi
nyelvjárást lesöprő, a tájnyelvet nevetségesnek és fölöslegesnek tekintő gyüttmöntekkel.
Bátorítom, ha kell, körömszakadtig védem a helyieket, amikor például sédnek hívják azt, amit
a vendégből lett hangadó helybéli értelmiség is pataknak mond, akik honnan tudnák, hogy az
egész tájon séd a nevezete a vízfolyásnak, s nem csak a Veszprémi séd séd, hanem a többi,
így a mi Berényi sédünk is. Hogy valaha a fél (?) ország sédnek ismerte a sédet… Mert rád
szólnak: nem séd, patak!
Azaz: mégsem a szülőhely számít, még csak nem is az anyanyelvjárás? Végső soron
valóban: az a szellem, amely azzá tesz bennünket, amik vagyunk.
Ahogy Sütő András mondotta volt: „nem fölfele: lefelé török, Uram”. Azon a tájon,
amelyhez Iratos is tartozik. Illyés Gyula fájdalmasan közeli szellemi végvárnak érezte
Békéscsabát és Gyulát. Tőlük jó kocsifutamodásra fekszik Iratos. A fájdalmasan közeli,
magyarság-közepi gyepű túloldalán.
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Helyneveink
BEVEZETÉS
A falu helye
Kisiratos az 1919-es román megszállásig Csanád megyei, azóta aradi falu Kevermes,
Dombegyház, Nagyiratos és Kürtös szomszédságában, Aradtól országúton 21 kilométerre.
1925-től román hivatalos neve Dorobanţi. A környékbeli románok – jól tudván, mit jelent a
falu neve ‒ Iratoşul Mic-nek, Iratoşu Mic-nek tisztelték Kis-Iratost főleg 1919 után. (NagyIratost meg, érthető módon, Iratoşul/Iratoşu Mare-nak). A jelek szerint a havaselvei hódítók
nem tudtak mit kezdeni az „Iratos”-sal, választottak számukra is érthető falunevet. Németül
Kisiratos Klein-Iratoschnak írható‒mondható egy 2005-ös helyi kiadvány szerint. 1980-ban
(gyűjtésünk „csúcspontján”) 2100 lakosa volt, 2020-ban 1700 körüli. Akkori közigazgatási
központja, Kürtös, dűlőúton 5, aszfalton 6 km-re van a falutól. Kisiratos 2003-tól újra önálló
község. (2003-ban népszavazáson döntöttek az önállóságról, amelyet 2004-től
gyakorolhatnak.)
A Maros törmelékkúpján települt falu „Földje fekete porhanyós, kevés szíkes helyeket
kivéve mindent bőven megterem” (Palugyay). Az Aradi sík eme északnyugati részének
térfelszínét az elhagyott Maros-medrek, csatornázott erek (Kisiratos határában a Csíkér és a
Cigánka), laposok, határdombok (ilyen a Cserép-, a Hármas- és a Négyeshalom), kunhalmok
(a községhatáron belül: Szőlős-halom, Snajder-halom, Nagyiratos-alji halom), fasorok,
erdőcskék teszik változatossá. A román nyelvű földrajzi Arad-monográfia (Jud. A.) a
növénytakaró szempontjából a falu környékét „Zona silvostepei”-nek nevezi, azaz e táj
átmeneti övezet az erdős vidék és a puszta között.
Csanád megye XVIII. századi újjászervezése óta az iratosi puszta (Puszta-Iratos) e
harmada a battonyai járáshoz tartozott. A csanádi központok, Makó és Battonya mellett
városként némileg Gyula, igen erőteljesen pedig a közeli Arad gyakorolt vonzást Kisiratosra.
Így a román megszállás igazi törést jó ideig nem okozott a falu fejlődésében (ehhez az is
hozzájárult, hogy a két világháború közt Arad magyar többségű, fejlett ipari s kereskedőváros
volt).
Országúton – a középkorban Nagyiratost is érintette az Aradról Tornyán, Csongrádon
át Budára vivő járt út (Márki) – 1919-ig a kevermes‒battonyai útból a Hermina-majornál a
falu felé keletre elágazó, majd Kisiratosról Kürtösre vezető Tőtés (Töltés, Kövesút, részeiben
pedig Dombegyháza-kisiratosi út, Kürtösi út, Kurticsi út) kötötte össze a világgal. Hogy
Trianon nyomán a két színmagyar falu, Dombegyház és Kisiratos községhatára országhatárrá
változott át, fokozatosan elhalt a falu nyugati közúti kapcsolata. A szolnok‒aradi vaspálya
1858-as megnyitásával Kisiratos 5 km-es közelségbe került a kurticsi indóház jóvoltából
Magyarország vasúthálózatához. A kishatárátlépő kiválthatásával az 1970-es évtizedben
fölerősödött a falu kapcsolata – a vasút közreműködésével – több túloldali határ menti
településsel, a szomszédos falvak mellett elsősorban Békéscsabával, amely Arad után
Kisiratos második számú városi (bevásárlási, piacozási) központja lett a XX. század végére.
Kisiratos múltja
A középkorban a mai Kisiratos helyén feküdt Nagyiratos, Borovszky Samu részletesen
megírta a falu történetét. Iratost először a XIV. században említik az iratok, s a török‒tatár
hadak pusztították el. Ha igaz Borovszky azon állítása, hogy a régi Iratos Kisiratos határában
volt, akkor az a helynevek és a régészet (Dörner) tanúsága szerint a mai falutól észak12

nyugatra sorjázó Falu-dülleje, Régi-temető, Kettőskút, Tégla-dűlő által meghatározott
határrészben volt. Iratos középkori szomszédai Keczer-Kutas (a mai Kutas-puszta), KurtaFejéregyház (Kurtile/Kurtics‒Kürtös), Vizes (ma határrész Nagyiratoson és Dombegyházán),
Dombegyház s Kevermes voltak.
A hódoltság után Iratos-pusztát (Praedium Iratost) a kamara bérbe adta, majd a XVIII.
század végén hárman megvásárolták. Báró Forray András (1718-1788), Arad megyei
főjegyző majd alispán 1787-ben vette meg a puszta egy darabját, amelyet róla neveztek el
Forray-(Nagy-)Iratosnak (Márki), s ahol a család 1810-ben alapított falut (KG Majlátf.).
(Forray Andrást műfordítóként emlegeti az irodalomtörténet, l. Írók Iratoson c. fejezetünket.)
Gróf Almásy Pál aradi főispán földjén – 1806-ban iktatták be Zsadányi és Törökszentmiklósi
Almásy Pált Iratos pusztába (Márki) ‒ Almásy-Iratos néven születik kertésztelep 1816-ban.
Forray Nagyiratos (puszta) Csanád megyei részét a vétel évében, 1787-ben (Barna‒Sümeghy
186) 4000 forintért eladja petrisi Szalbeck Györgynek, akinek özvegye, Török Zsófia
(1818/)1819-ben megalapítja Szálbek-Iratost. Míg Almásyiratos a XIX. század végén
fölszámolódott, Forrayiratos-Nagyiratos ma Iratosként (a románoknak Iratoş-ként),
Szalbekiratos pedig Kisiratosként (valameddig Dorobáncként is) ismeretes.
Almásy- és Forrayiratos Arad megyei telepesközség volt, Kisiratos maradt az
anyamegyében, Csanádban. Megjegyzendő, hogy a régi Iratos hol Zaránd, hol Csanád, hol
Arad megyei faluként szerepel (Csánki), s a környéken másutt is föltűnik az Iratos
helységnév: Belsőiratos (Borovszky szerint Dombiratossal, Márki szerint Nagyiratossal
azonos), Dombiratos, valamint a Dombegyházzal azonos Dombegyháziratos (Pesty). Kisiratos
neve először 1549-es okiratban olvasható Kys Iratosként, 1561-ben Kis-Iratos (Rácz).
Szalbek György 1787-ben vette meg Puszta-Kisiratost, amely halála után 1818-ban
végrendelete értelmében özvegyére, Török Zsófiára szállott. Szálbekné 1818/19-ben csanádi,
csongrádi, aradi és nógrádi római katolikus magyar dohánykertészeket telepített a pusztába. A
legtöbb szerző 1818-ra teszi a falu alapítását, a plébániatörténet, valamint Csanád tanügyi
monográfiája 1819-es alapításról ír. A helybéliek közül egyesek úgy tudják, hogy a falut
1819-ben 260 család letelepítésével alapította Szalbekné.
A kisiratosi gányók, társaikhoz hasonlóan, az 1848/49-es forradalomban és
szabadságharcban némileg érdektelenek maradtak, ugyanis a 20 magyar hold szántóból s 2
hold belsőségből álló dohányos-telek (Kőváry), a kisiratosi numerus bérlőinek földhöz való
viszonyán nem változtatott a jobbágyfölszabadítás. Az egyházközség-történet írója, Nagy
János plebánus 1861-ben úgy fogalmaz, hogy 1851-ben „…Földes Uraságunk a nyomasztó
terhektől kényszeritetve ezen egész Kiss Iratosi Pusztát örök áron Tekttes Jakabfy Miklós és
Thodor Uraknak, Varga, és Rath Jósef Uraknak eladta. Ezek ismét a M. Kintstárral cserélték
el Kupa és Domb Iratossal, melly cserének minthogy mai napig sints reánk nézve tökéletes
meg nyugtató sikere” (HD). 1873-ban a kisiratosiak is megvásárolhatták bérletüket, ám az évi
törlesztés oly magas, hogy a hátralékosok ellen elrendelt végrehajtás a kelet-csanádi faluban
1885-ben 209 telepest érint (Takács).
Az első világháború végén az elkeseredett szegénynép kifosztja a környező
uradalmakat, s rátör a kereskedőkre is, a Tanácsköztársaság viszont alig hat a nagybirtok
fölosztásáról álmodó erősen vallásos népre. Az 1919. áprilisi tanácsválasztáson mindössze 51
kisiratosi élt szavazati jogával (Csong. munk.mozg.). A rövidesen bekövetkező román
megszállást a gazdák föllélegezve fogadták. A falut utóbb a községet megszálló Dorobanţi
nevű regáti darabontezredről nevezték el a románok – állítják a helybéliek.
Trianonban (a helyi hagyomány szerint) Kisiratost a megcsonkított Magyarországnak
ítélték, ám a kommunizmustól s a Romániának adott aradi Kutason maradó jónéhány
ötven‒száz holdas birtok elvesztésétől való félelem arra késztette a gazdákat, hogy kérjék
Kisiratos Romániához való csatolását. Ennek a szóbeli hagyománynak némi írásos nyomára
egy helyütt akadtam, Pelle Ferenc kevermesi helytörténész gyűjteményében. Az ott
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másodpéldányban megőrzött Memorandum azt követeli, hogy Nagyiratost és Kisiratost adják
vissza Magyarországnak. A kevermesi szocialista szegényparasztok emlékirata a gazdasági és
szociális indokok mellett megemlíti: „A trianoni gyártmányú szerződésben Kisiratos magyar
község nincs Romániának ítélve, mégis megszállás alatt tartják a legkapitalistább állam
katonái”. Az 1922-es Memorandum megállapítása szerint az aradi román szolgabíró
sikertelenül akart kérvényt kicsikarni a nagyiratosiaktól, amelyben a falu magyar lakossága
kérvényezte volna a Romániához csatolást. Úgy tűnik, Kisiratoson sikerrel járt ez a román
igyekezet, Nagyiratos pedig tán büntetésül kapta a Magyarországnak hagyott részekről
„Romániá”-ba áttelepülő román kolonistákat.
A két háború közt csempészettel (egyebek közt embercsempészéssel) is foglalkoztak a
nyomorgó kisiratosiak. A gazdák az 1940-es évek végéig átjártak Magyarországra a határ
túloldalán maradt birtokukat művelni. Az 1940-es bécsi döntés után sokan átszöktek
Magyarországra. A második világháború megpróbáltatásai 1944 szeptemberében tetőztek. Az
aradi magyar‒német támadás nyomán vagy két hétig újra Magyarországhoz tartozott a falu. A
gyűlölt megszállók és az egyesek szemében minden baj okozójának számító zsidók portáinak
kifosztása után a szovjet ellentámadást követően jött az elmaradhatatlan megtorlás.
A kolhozalakítás első kísérletei után 1950-ben született meg a Szabó Árpád Tsz.,
amely néhány kürtösi üzemmel s Arad gyáraival együtt évtizedeken át munkát ad a
kisiratosiaknak. Míg a XIX. században a gabonatermesztés mellett az állattartásban és a
dohánytermesztésben jeleskedtek az iratosi parasztok, a XX. század ’70-es, ’80-as éveiben a
búza- és kukoricatáblákon kívül a (részben melegházi) vetemények, gyümölcsösök s
szőlőskertek határozták meg a falu változatlanul létfontosságú mezőgazdaságát. Az 1989-es
földrengés nyomán Kisiratoson újra meghatározóvá vált a kisbirtok, de erős maradt a
kollektívból megmaradt társas gazdaság. A III. ezred elején önállóságát visszanyerő falu
szemmel látható fejlődésen ment át az elmúlt években.
Falufejlődés
A megtelepedés után, már 1821-ben 1043 lelket számlál a falu, s a XX. század elején éri el a
fél évszázadon át Kisiratosra jellemző két és félezres lélekszámot (pl. 1916: 2583 ‒ Schem.
Csanád.). A kisiratosiak ugyanis az 1960-as évekig a különböző okok miatt támadt fogyások
ellenére harmadfélezren maradtak, majd a teljessé váló kollektivizálás, és a kínálkozó városi,
aradi lehetőségek hatására az elvándorlás az 1980-as évek elejére 2100-ra apasztotta a
lakosságot. (Bizalmasnak minősíthető akkori közlés szerint 1981-ben 2084 a falu lakóinak a
száma, közülük 200 a cigány.) Kisiratoson már a XIX. században élt egy-két román, ma
néhány család képviseli a románságot. A korábban idekeveredett románok beolvadtak,
magyarrá váltak. Míg a zsidóság eltűnt a faluból, a cigányság – és újabban a románság ‒
elszaporodása figyelemre méltó újdonsága Kisiratos történetének.
Az 1855-ben Palugyay által közölt adatok szerint a faluban 200 zsellérház volt, a
házak száma a századfordulóra 300 fölé emelkedett (1892. M.o. H.névtár: 327 ház), ma pedig
kb. 800 ház van Kisiratoson. A község területe 1892-ben 3833 kataszteri hold, az 1980-as
években a kutasi határbővülés eredményeként mintegy 4500 k. h. A belterület ekkor állítólag
141 hektár, major a határban korábban egy volt (Jakabbfy-tanya), tanyák a Kilső-gyöpön és
Kútason voltak a kolhozosítás nyélbeütéséig.
A faluban elsőként a ma Nagyfalunak nevezett rész, annak is az északi házsora épült
föl. Az utóbb „hivatalosan” Nagy utcának nevezett Nagyfaluhoz csatlakozott a Toldás/Tódás,
melynek végéből a Kis utcába költözött (állítólag a víz elől) a nép. A Zsillér föltehetőleg ‒
ugyanúgy, mint a szomszédos Szentpálon ‒ a Nagyfalu második félsorának megépülte, tehát
röviddel a falualapítás után adott helyet a zsellérek apró házainak. Az első világháború alatt és
végén épülhetett a Kekecs, ezt már a román megszállás alatt követte az Újtelep. Az eddigi
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utolsó falubővülés a Groza-időszakhoz kötődik: a román politikus nevét választotta a
kisiratosi magyarság, amikor elkeresztelte e telepet (Gróza-tér). (Hogy 2020-ra kialakulóban
legyen még egy beépülő falurész, mégpedig a Nyolcház mögötti – kanászjárási ‒ gyöpön.)
Helynévtáramban a belterülethez kapcsoltam a faluval egybeépült kutasi Májert, s a
gyöpszéli Gépállomást és Juh-karámot, a külterülethez pedig a Májeri faiskolát. Májer és a
Kert (állítólag) Kürtös közigazgatási határán belül van e gyűjtés első kiadásakor, ám a térség a
XX-XXI. századok fordulójára gyakorlatilag részévé vált a falunak. Míg 1987-es
térképvázlatomon pontozott vonallal jelöltem azt a részt Kutason, amelyet némileg önkényesen Kürtöstől Kisiratoshoz csatoltam, az új változat már követi a tényleges változásokat.
Amíg a legközelebbi szomszédra, Kürtösre a temesközi telepes településeket idéző
mértaniasan beosztott, sakktáblaszerű utcahálózat jellemző, Kisiratos első (eredeti)
településképe a soros úti falué. Ez bővült lépésről lépésre újabb falurészekkel a mai
szabálytalan alakzatúvá.
A 2003-as újbóli önállóvá válást követően a falu területet nyert Kürtöstől Kutason,
Májer körül, 2008-ban pedig új községfejlesztési terv születik, amely a következőkben a
külterület néhány részének belterülethez csatolását határozta el. Így a belterülethez tervezik
kapcsolni például a Nyolcház-gyöpöt/Kanászgyöpöt, a Temető mögötti és a Fürdő körüli
területet (a valaha Faiskola nevű gyümölcsöst), a Kaszárnyát, valamint a Kilsőgyöp egy
részét. 2008-ban a Kutason Kürtös várostól szerzett újabb részekkel a község területe 2.812
hektár, ebből 340 hektár a belsőség. Ez a belterület az új községredezési terv alapján 60
hektárral fog bővülni.
Nép és nyelv
A Bálint Sándor által a szögedi nemzetbe sorolt kisiratosi magyarság hagyományvilága és
nyelve szegedi gyökerű, ám hatás érte e kis ö-ző közösséget a beolvadó aradi és nógrádi
magyarok jóvoltából is. A keveredés ma is tart, a kisiratosi fiatalok a legutóbbi időkig
elsősorban otthon, vagy az ö-ző Nagyvarjasról, Szentpálról, és az ë-ző Kisvarjasról,
Nagyiratosról választottak párt maguknak. E nép gazdag hagyományvilágáról,
népköltészetéről ad hírt Kovács Ferenc Iratosi kertek alatt című gyűjteménye, a falu nyelvéről
pedig a romániai magyar nyelvatlasz ad képet, mivel a kutatópontok egyike Kisiratos
(Murádin). A nép nyelvére és szokásaira újabban meglehetősen hat a környéken a XIX.
század óta alaposan megszaporodó románság.
A kisiratosi népnyelv gazdagságát, teremtőkészségét, kifejező erejét, az itteni emberek
magyaros gondolkodását a helynévanyag is bizonyítja. E csanádi‒aradi falu máig igen régies
településképet, névadási szokást őrző utcanévrendszert használ; ehhez hozzájárulhatott, hogy
ma a faluban nincsenek hivatalos utcanevek. A régi, magyar időkből való, hivataloskodó
Nagy utca helyett szinte kizárólag Nagyfalut mondanak, Zsellérről se nagyon tudnak, csak
Zsillérről, a Malom utca nekik megmaradt Malomnak, Toldás utcát is csak az mond Tódás
helyett, akinek éppen okoskodhatnékja támad, Kekecs utcát még ez utóbbi sem nagyon vesz a
szájára, mert az csak egyszerűen Kekecs. Az első máshonnan jött fecske a Kis utca volt, ám
hogy mégis nekik legyen igazuk, máig inkább Kis-úcának mondik. Az Újtelepnek úgy
megörültek, hogy legközelebb visszatértek a hagyományosabb megnevezési módhoz: Grózatér, s nem -telep. Amúgy leginkább a híreseknek van utcája: Elnöknek, Raskónak, Bábának –
amellett, hogy hozzátartozóinkról is megnevezhetünk egy-egy uccát, pl. unokaöcsénk, K. G.
ott álló házáról Gergő uccájának keresztelhetjük el az egyébként névtelen uccát. Hogy ez
utóbbi megnevezést nyilván csak a nagycsalád értse!
A Nagy utca‒Kis utca pár az egész környékre jellemző. 1851-ben MarczibányiDombegyházán csak Nagy és Kis utsza van. Nagyvarjas 1913-ban is mindössze e két utcából
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áll (Arad-monogr. 3.). A Nagy, akár az eredeti Nagyfalu, e rész régiségére utal, a Kis pedig
ellenkezőjére (ó‒új) a kisiratosi nyelvszemléletben is. Nagyfalu korábban „fél sor” volt,
ma „páros úca”.
Ami a gyűjtés csúcspontján, 1980 táján csak Pepenériaként volt megnevezhető,
évtizedre rá már Kert, ma leginkább Májeri faiskola. A korábbi Májer akkor inkább már
Fërma, utóbb Tanya. Bufetnak mondhatnák a románok a falu „nagy-vendéglőjét”, ám nekik,
kisiratosiaknak az csak Kón, esetleg Berzán Kató kocsmája, avagy Katica-csárda, netán
egyszerűen Csárda. A Vögyös is legföljebb Alimöntár, a másik, a Szökció is megiratosiasodott
romány. A Ceauşescu- (népünk nyelvén: Csucsu-) korszakban telepített Cselefe a jelek szerint
valami módon szintén megmagyarosodott volna, ha az idő át nem lép rajta (?). A kisiratosiak
tartását, s nem névteremtő tehetségét dicséri az a típus, amely a hivatalos cégéren például
Brutărie-nak mutatkozik, valójában ‒ az élő nyelvben ‒ csak Pék.
Az 1980-as években szűkebb körben ismert, új nevek közül való például az Andólaposa és a Pista bátya előtt. Az előbbi csúfnév, Andó nem szereti, ha a háza melletti
vizesgödröt neki adják. Pista bátya, a falu jeles kántora már elhunyt, egy darabig még őt
emlegetik némelyek, ha a portája előtti Gyöpszélről esik szó; 2008-ra a helynév követte
névadó gazdáját az elhalálozásban. Nyilván hasonló sorsra jut jónéhány, csak szűk körben
ismert és használt – személyhez kötött ‒ helynév.
A falu nyelvszemlélete magyaros maradt, ám a nép tökéletesen nem tud ellenállni a
román hatásnak. Addig írta újság, hivatalos irat, mondta jegyző, csendőr, román tanító,
néptanácsi és párttitkár, milicista, miegymás, hogy az 1960-as években még a nép által is
használt Kisiratos falunév 1980-ra visszaszorult, s új életre keltése ellen a fiatalabb
nemzedékek már tiltakoztak. E gyűjtés első változatának a megjelenésekor a legtöbb iratosi
Dorobáncnak mondja a faluját. Az eredeti Szalbekiratos, majd újabb Kisiratos helyett a
környékbeli népek is egységesen Iratosnak hívták a falut. Ezt bizonyítja a nóták iratosi
„keltezése” s maga az Iratosi kertek alatt könyvcím is. Ma Iratosnak a román hivatalos
megnevezést átvéve Nagyiratost nevezi az aradi ‒ s kisiratosi ‒ magyar. Az 1989-es változást
követően kezd újra a helyére kerülni a falu neve: községüket, a magyar külvilághoz
hasonlóan, újfönt Kisiratosnak hívják maguk is.
„Kisiratoson így mongyák: Mögyök a gyöpön körösztül, öszök möggyet könyérrel!
Nagyiratoson mög: Megyek a gyepen keresztül, eszek meggyet kenyérrel!... A nagyiratosiak
nem szeretik, nagyon haragszanak érte” ‒ állítják. (Később igazítanak: nem e-, hanem ë-vel
beszélnek a nagyiratosiak, möggyrül pedig szó nincsen…) Hasonlóképp sértés a kisiratosi
szemében, ha e-t adnak a szájába. Öregember mondja unokájának: „Beszéljünk tótul; Egye
meg, tata! Gyepesi...”. Mert a kisiratosi: gyöpösi. „Maguk gyepesiek, mink dorobánciak,
menjenek a fenébe!” A nagyiratosiakat csúfolják gyepesieknek, mert „nagyon e-vel
beszélnek”. (Mondottuk volt: ë-vel – miközben a zárt e, az ë felénk is ismerős!)
Paraszt észjárás
A helynevek népi szófejtésével is magyarázható az a kisiratosi, nemrég még elég eleven
hagyomány, miszerint az első telepet a Szalbek-dűlőben hozta létre az uraság, ahonnan a Régitemetőhöz, Falu-düllőbe költöztette a népet Szalbekné, s ennek toldása a mai Tódás, amelyet
követett a Templom és a Kis utca, végül a Nagyfalu. Még kacifántosabb magyarázatot
hallottam a Kisiratos név eredetéről.
A ‒ kizárólag ‒ Rácz által már 1549-től kimutatott Kys Iratos falunév iratos szava
Borovszky szerint alighanem a helység szépen festett egyházára utal (mert hogy a régi magyar
nyelvben az „iratos” festett, díszített ‒ épület ‒ értelemben használtatott), ám a kisiratosi
paraszt ezt rég elfelejtette, s más magyarázatot keresett a név eredetére. Idézem egyik
mesélőmet: „Kisiratost Szalbekné alapította. A két halmon volt kastélya. A Kisiratos név
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Szalbeknétól van. Halála előtt szétosztotta a földjét. A telekkönyvnél, hogy ne legyen nagy a
fizetség, kis irattal készítették el az átírást. Erről maradt meg a neve. Nagyiratosról nagy iratot
csináltak.” (Parasztkántor nagybátyám, Kurtucz István állt elő ezzel a magyarázattal – nyilván
másoktól, a régi öregöktül hallotta.)
Dalban, szólásban, mesében gyakori az itteni helynév. Például az Endre báró leánya
című ballada így kezdődik: „Kutas-pusztán, Iratos határában...”. Ha jól érzékelem,
Kecskeméttől (Bogár Imre balladája, akár az előbbi: K. F-nél) Világosig (1. alább) terjed a
kisiratosi ember szemhatára. Szinte valamennyi szomszédfalu nevével találkozunk a
falucsúfolókban és a népi helynév-fejtésekben. Marczibányi-Dombegyházát, a mai
Dombegyházt a kisiratosiak Lévésnek hívják. Az újkori Dombegyház alapításakor, 1818-ban
született a földesúr fia, Marczibányi Livius (Borovszky), s a jelek szerint hivatalosan is róla
nevezték el a falut (1823. Schem. Csanád.: Lyvius mezeje). A nép „ferdítette” Lévésre.
Dombegyház és Kevermes, a két szintén tiszta magyar, katolikus és csanádi szomszéd minden
iratosi sátoros ünnepen (főleg a búcsún) képviseltette magát fiatalságával. E kapcsolatról vall
az egyik kisiratosi mondóka: „Dombegyháza, Kevermes, légy irgalmas, kegyelmes!”. Mert
állítólag elég vadak voltak a lévési meg kevermesi legények.
Kutas onnan vette (volna) a nevét, hogy ott sok kút van (sok tanya!), magyarázzák,
mások a csatornaásással hozzák összefüggésbe (l. Kutasi csatorna). Kurtics Kürtös neve meg
a vasútról: addig kürtölt a vonat a kurticsi állomáson, hogy a végén a falura ragadt a Kürtös
név (a Schem. Csanád. tanúsága szerint hivatalosan a XX. század első tizedének végére).
Almásy-iratos, amely 1816-tól (Pesty) 1880-ig létezett (H. D.), akár Forrayiratos, a nép
tudomása szerint is uráról nyerte nevét. Az 1810-ben alapított Forray-Nagyiratos (Aradmonogr. 3.) a kisiratosi népnyelvben az 1950-es években is Forraiiratosként, Forraiként
szerepelt, csak újabban Iratos. (Az állam addig emlegette így, míg el nem hittük.) A két
Varjas közül Kisvarnyassal csúfolódik az itteni ember: „Ëgy utcája van, olyan kicsi. Ha
valaki mögkérdi, melyik utcában lakik a bíró, hülyére verik”.
Az Aradi-sík és Makra-alja (a mai Arad-Hegyalja) települései közül Világos említtetik
még gyakran az iratosi legendákban, s nemcsak 1849 miatt. Egyik regélőm ‒ ősei nyomán ‒
így vélekszik (az „emlékszik” szót a kisiratosiak csak újságból, könyvből, rádióból ismerik):
„Amikor Árpád vitézei ideértek, a sok sötét erdő, hegy után az Alföld tárult ki előttük, nagy
világosság lett. Ezért nevezték el Világosnak”. Az aradi utcákat s más helyeket az iratosiak
többnyire régi magyar nevükön nevezik meg az ezedfordulóig. Mára ez a tudás is alaposan
megkopott, pl. gyakran piacozó ángyom asszony a minap még Tököli teret említett, ha túrót,
tejfölt, vajat, sajtot vitt az aradi piacra, ma viszont már – mondja ‒ a Katedrális téren várják az
igényes aradi háziasszonyok. Amúgy ugyanott… (A magyar Golgota, Arad város
helyneveinek az összegyűjtése nem mindennapi eredményt hozhatna! Gyönyörű munka ottani
barátaimnak… Barátaim unokáinak?)
Helynevek szükségből
A maguk eszére különösen rászorulnak a kisiratosiak a helyneveket illetően, ugyanis a
faluban a havaselvei király katonáinak bevonulása óta, 1919-től fogvást nincs (hivatalos)
helynév sem a bel-, sem a külterületen. A jelek szerint előtte sem nagyon volt!
Hivatalosan a közeli Tornyán és Szederháton is név nélküliek voltak az utcák, 2010
elején döntöttek úgy, hogy megszámozzák őket. Tornyán a számozás 1-22, Szederháton 1-4
között lesz, viszont a házszámok változatlanok maradna ‒ írja a Ny. J. A cikkből, illetve a
világhálós olvasói megjegyzésekből kiderül, hogy Pécskán, ahol korábban tisztességes nevük
volt az utcáknak, 513 szám pótolja azokat. Így nem okoz fejtörést, hogy milyen nyelven
nevezzék el az utcákat – tehetjük hozzá. Hogy az aradi lap olvasói megtoldják: „Szegény
tornyaiak és szederhátiak, ezentúl rajtuk is röhögnek a távolabbi városok lakói, hivatalnokai,
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hogy annyi eszük sincs, hogy neveket adjanak az utcáknak, vagy ’hülye amarikai’ jelzővel
illetik őket”.
A hivatalos és mindenki által elfogadott, közhasználatú név hiányában többször is
jókora bizonytalanság tapasztalható. A hagyományos, mindenki által ismert és használt
helynevek (pl. a falurészt is jelentő Nagyfalu, Kisucca, Tódás, Zsillér, Malom, Kekecs, Újfalu,
Gróza-tér) mellett nem egy akad, amelynek a pontosítása némi zavarral jár. Ilyen a Templom
utca, amely vagy Kohntól a Templomig, vagy Kohntól a Malom utcáig, esetleg a Templomtól
a Malomig tart. S ezzel – mellesleg – a Nagyfalu kezdetét is valamennyire bizonytalanná
teszik. A Templom utca, Sürgöny út, Nagyfalu, Iskola utca kereszteződésében lévő tér pedig
lehet Fő tér, Templom tér, Piac, Piac-tér. A száz év után ismét Iskola utcaként emlegetett
utcát pedig az elmúlt jó fél évszázad – nagyromán? – zűrzavarának (zavarának?)
köszönhetően Elnök uccának, Rendelő/Röndölő úcának, Kórház uccának egyaránt és
egyszerre hívta, hívhatta a nép – annak megfelelően, kinek mi jutott eszébe elsőként az
említett közterületről.
Míg Csonka-Magyarországon a politikai változásokkal járt több-kevesebb
névváltoztatás, a Párizs-környéki uraknak köszönhetően kisebbségi helyzetbe került
kisiratosiak esetében a népi helynévadáshoz szükséges körülmények változnak. Hivatalos
helynevek nem léteznek, mivel a magyar lakosságú falut Nagy-Oláhországba csapták.
Hivatásos istentagadó rendszerben Templom térről jobb volt nem beszélni, ám az Elnökről a
háta mögött mégiscsak… Miközben pl. Békéscsabán így változott (a politikának megfelelően)
a város egyik legfontosabb utcájának az elnevezése: Vasút utca, Andrássy út, Sztálin út (a
népnek csak Sztalin-út), Október huszonharmadika útja (pár napig), Tanácsköztársaság útja (a
rosszcsont helybélieknek Tanácsi út), hogy ma újra Andrássy Gyulát tisztelje keresztapjaként
a mai Fő-út. Minálunk Tódástól Nagyfaluig minden maradt a régiben… a föld alatt, titokban,
hisz hivatalos román iratba hogy kerülhetett volna; szerencsénkre. Mi a közélettől,
megszállásjellegtől függetlenül térhettünk vissza – majdnem szabadon, mint a madár – 2000
táján az Iskola utca esetében az eredetihez.
Népi helynév ott is van, ahol hivatalos utcanév is használatos. Pl. Békéscsabán a
Corvin utca a helybélieknek Corvinka (ejtvén magyarul és tótul egyként Korvinka, esetleg
tótosabban Gorvinka, azaz a kis Hunyadi, János…), a Dózsa György meg a korábbi
Zsilinszky utca névre is hallgat. Ahogy Almádiban az eredeti Erzsébet királyné nevet véletlen
sem említik a hivatalos Bajcsy-Zsilinszky utca helyett, leegyszerűsítik viszont Bajcsi-útra. Így
több név is él egymás mellett ugyanazon hely megnevezését illetően. Kisiratoson és a többi
hasonló helyzetben lévő helyen érthetően több a népi földrajzi név, mint ahol a hatalom
előírja, mit hogyan szólítsanak.
Mindamellett több-kevesebb zűrzavarral is járhat a hivatalos helynevek hiánya.
Családom egyetlen utcát köt Raskóékhoz, mert a nagycsaládba egy ilyen ragadványnevű
fiatalember nősült. Bizonyára azzal magyarázható Salamon három darab Raskóékhoz kötődő
utcája, hogy a gyűjtőt a helynevek itteni világában kalauzolók családilag, avagy környezetük,
ismeretségi körük miatt több Raskóval kerültek kapcsolatba… Azaz: ezeknek a neveknek egy
részét csak egy-egy nagycsalád ismeri, használja. Igaz, akár több száz helybéliből is állhat az
adott – névkeresztelő! – család. (Amilyen a miénk is.)
A helyvnévadók-helynévismerők tovább tagolódnak: az öregek nem egyszer másként
neveznek meg egy helyet, mint a fiatalok, hogy a mai gyermekek esetleg már meg sem
jegyezzék a legrégiesebb neveket (Almásiratosról, Jegyzőkertről, Szálbek-düllőrül nem
tudjuk, fog-e nekik valaki a III. ezredben regélni!). Ráadásul ki-ki a maga szűkebb
környezetét a világon mindenkinél jobban ismeri… (Zsidógyöpöt csak az a pár gazda emleget
2000 táján, akinek afelé van a földje.) A traktoristáknál (köztük unokatestvéreimnél) pedig ki
ismeri jobban a határt?...
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2010-ben a falu vezetése arra készül, hogy hivatalossá teszik a hagyományos (népi)
utcaneveket. Merthogy eddig a falu utcáinak nem volt hivatalos neve. De például a Gróza-tér
nevű falurész nevenincs utcáit nekik kell elnevezniük. És Kisiratos visszakéri a nevének
lefordításával keletkezett román nevét (Iratoşu Mic) ‒ így a Regátot idéző „Dorobánc”, hálá
Isten, a feledés homályá merülhet.
A gyűjtésről
1979-ben és 1980-ban gyűjtöttem össze a kisiratosi helynevek javát, azóta természetesen
újabbakkal gyarapodott névtáram. Az első változat 1987-ben látott napvilágot (Magyar
Névtani Dolgozatok 71. Bp. ELTE.) Mivel Kisiratos egy ideje Romániában, a szigorúan
őrzött magyar‒román határ mellett fekszik, rendkívül körültekintőnek kellett lennem, nehogy
kellemetlenségem támadjon.
Havonta átmentem Iratosra, itthon – Odaát ‒ pedig levéltári és könyvtári kutatással
egészítettem ki helynévtáramat. Térképet helyben nem használhattam, idehaza készítettem
vázlatokat a látottakról-hallottakról, majd beillesztettem azokat a gyulai levéltárban lelt
századfordulós (száz évvel azelőtti) kataszteri fölmérések rajzaiba. Azóta is gyakran
megfordulok otthon, mindannyiszor újabb nevekkel szaporítva gyűjteményen.
Első – s igen jó – kalauzom Kisiratoson édesapám, (öreg) Kurtucz Mihály volt, aki
1940-ben menekült el szülőfalujából a román soviniszták elől az anyaországba. Haláláig
segített iratosi néprajzi, nyelvi s történeti kutatásaimban. Párját ritkító emlékezőtehetségének
köszönhette, hogy Békéscsabán élve is jobban ismerte a falut, mint sok ma ott élő ember.
Az adattárban a névcikkek fejét nagybetűvel a helynév népnyelvi alakjának köznyelvi
változata vezeti be, majd a népnyelvi helynevek sorjáznak (az előfordulás, használat gyakoriságának, illetve a régebben ismerttől az újabbakig haladva a név életkorának megfelelő
sorrendben), végül aláhúzásnál jelölve a hivatalos nevek, iratokban s nyomtatványokban
előforduló alakok és változatok következnek. Ez utóbbiak mögött gyakran zárójelben közlöm
az előfordulás helyét vagy évszámát, ezt a Forrás-jegyzék segítségével lehet föloldani. Az
adattár könnyebb használhatóságát szolgálja, hogy valamennyi név helyet kapott az ábc
szerinti rendben.
Addig tudtommal két régebbi helynév-összeírás készült a faluról. Az egyesített Békés
és Csanád megyék l851-es összeírásában Lovrits Pál jegyző a Hosszú Uttzát és a Kis utcával
azonos Nap Uttzát említi, Pesty Frigyesnek pedig ugyanő azt jelenti 1865-ben, hogy a Szálbek
Iratos és Kiss Iratos nevet egyként használó falu határában a „VERMES, RUCZÁS,
VIHAROS, SÍRHALOM, RIMA, SZŐLŐSHALOM, HATÁR(?)DŰLŐ és CSÁRDA”
topográfiai nevek fordulnak elő. Az enyémnél évtizeddel korábbi Salamon Ida
helynévgyűjtése, amely Kolozsvárt jelent meg a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
1979/1. számában, ez azonban csak 2007-ben került a kezembe.
A volt iskolaigazgató polgármester Almási Vince tudomása szerint Salamon Ida, aki
vagy másfél évtizedig volt romántanár a kisiratosi iskolában, 2007-ben húnyt el.
Községünkben az 1970/80-as években (Aradról naponta idejárva) tanított, ekkor gyűjthette
össze a helyneveket. 2008-ban a Salamon-féle gyűjtés számomra ismeretlen neveit a Kis
utcában élő (1919-es születésű) Talpai Gergely és leánya, Talpai Irén segítségével próbáltam
beazonosítani, miután e gyűjtemény jó néhány adatával kisiratosi barátaim nem boldogultak.
Salamon Ida s a magam gyűjtését összevetve és végiggondolva több tanulság is
kínálkozik. A legfontosabb, hogy jól mutatja: ahol nincsenek hivatalos helynevek, ott
változatosabb a népi névadás! Másrészt „kötelező”, illetve közhasználatú helynevek
hiányában a falu közösségének kisebb-nagyobb csoportjai ugyanazokat a helyeket nem
egyszer olyan névvel illetnek, amelyet csak ők ismernek. Jellemző, hogy Salamonnak a jelek
szerint a Kekecstől távolabb élő adatközlői sokkal több kekecsi illetőségi helynevet tudnak,
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mint aki ott él. Mert pl. nekünk a „Kekecsi nyárfasor” nem mond semmit! Így biztos nem
nevezi meg a helyet egy kekecsi sem.
Gyűjteményem első változata, amely 1987-ben látott napvilágot, 233 kisiratosi hely
neveit írta le, Salamoné 242 helyet nevez meg. Új gyűjteményem a saját további adataimmal
és Salamonéival kiegészülve igyekszik (ezúttal már-már teljes) képet adni a kisiratosi
helynévkincsről, s így végülis 443 hely megnevezéseit összegzi. A falu határa mára 2.812
hektárosra bővült, a névanyag erről a teljes községi (pár esetben ezen kívül eső) területről
való.
Kisiratoson a helynevek sűrűsége, illetve gyakorisága: 1.000 hektárra átlag 157,54
számozott névcikk jut ‒ például Komárom megyében 58, Vas megyében 75, az egri járásban
94. Egy falura átlagosan Zalában 86,46, Vasban 106, 81, Tolnában 176,37 névcikk esik
(Kiss), kisiratosi gyűjteményünkbe pedig 443 helynév-cikk kerülhetett. Tehát mindkét
mutatót tekintve településünkön kiemekedően magas a helynevek száma, amit – nyilván –
nem kis részben magyaráz, hogy igen szűk határok közt kellett mozognia-megélnie az itteni
parasztembernek. Megbecsülve, megtisztelve szinte minden bokrot, árkot, halmocskát,
valamirevaló épületet, dűlőt és gyalogösvényt saját névvel. Ráadásul lassan egy évszázada
hivatalos helynevek hiányában nem egyszer ki-ki a maga kénye-kedve szerint nevezhette,
nevezheti meg őket. A változatokat illetően is hasonló a helyzet: míg a szakember (Kiss) azt
írja, hogy a magyar világban a földrajzi nevek teljes számát a földrajzi alakulatok (műveltebb
nyelveken: objektumok) számának több mint kétszeresére teszik, Kisiratoson ugyanez első
ránézésre is legalább háromszoros lehet a még élő és változatos tájnyelvnek, a kényszerű
román hatásnak, a magyar világtól és köznyelvtől való elzártság miatt még élő régi
helyneveknek köszönhetően.
Az adattárban szerepeltetem a falu határához közeli, már a szomszéd helységekhez
tartozó fontos, a mieink által jól ismert, illetve Kisiratosra utaló helyek neveit is. A szócikk
vezérszavát ilyenkor nagybetű helyett ritkítva s kisbetűvel írom, pl. „ALMÁSSY-TANYA”
helyett, megkülönböztetésül a kisiratosi földrajzi nevektől, „A l m á s s y – t a n y a”
olvasható.
A helységnév a 2003-as erdélyi adattárban
Szabó M. Attila Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára című,
csíkszeredai kiadású munkájában szerepel Kisiratos is (379. l.) a 2003-ban hivatalos
Dorobanţi címszó alatt. Alább ezt a szókikket közöljük, mint fontos kiegészítést.
„Dorobanţi [Iratoşul mic] # Curtici (Arad); Kisiratos; 1773 Kis-Iratos puszta vagy Kis-Iratos kertész ksg.,
1828 Kis- Iratos paredium, 17 házában 119 lakossal, Battonya pagus cameralis része (Gyalay 565); 1839 Kis-Iratos,
népes puszta, Arad ugye szélén, 1847 Kis-Iratos (Fényes, 1847); 1851 Kis- Iratos, puszta Csanád vm-ben Arad vm.
szélén (Fényes II. 136); 1858 Kis-Iratos puszta, 1863 Kis-Iratos, 1873 Iratos (Kis-), 1877 Iratos (Kis-) + Iratos,
1882 Iratos (Kis-), 1893 Kis-Iratos (Hnt. 1858, 1863, 1873, 1877, 1882, 1893); 1913 Kisiratos (Hnt. 1913); 1921
Iratoşul mic, Kisiratos (Dictionar 1921); 1925 Dorobanţi (Leg. 95/1925); 1950 Dorobanţi comuna (IAL) x 17851790 Csanád vm.; 1839 Csanád vm. puszta; 1849-1850 Szegedi főbiztossági kerület (K.K. MinisterialCommissariat Szegedin) 1851-1853 Nagyváradi kormánykerület (k.k. Districts-Regierung Grosswardein); 18541860 Nagyváradi helytartósági osztály (k.k. Statthalterei Abtheilung Grosswardein); 1851-1853 Csanád m.,
Battonyai j.; 1854-1860 Békés-Csanád m., Batonyai j.; 1863,1873,1877-1919 Csanád vm., Battonyai j. 1890-1893,
1913 nk.; 1919-1925 Jud. Arad, pls. Arad; 1925-1930 Jud. Arad, pls. Pecica; 1930-1940 Jud. Arad, pls. Aradul
Nou; 1941 Jud. Arad, pls. Curtici; 1950-1956 RAR r. Arad; 1956-1960 RTIM r. Arad; 1960-1968 RBT r. Arad”
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Adattár
AGRO-BONITA (KFT.) l. Egyes brigádiroda
AGRODOR l. Kolhoz
AGRODOR BOLT l. Egyes brigádiroda
AGRODOR PÉKSÉG l. Pék
AGRODOR SZÖVETKEZET l. Kolhoz
AGRODOR TÁRSULÁS l. Kolhoz
AGRODOR-BÓT l. Egyes brigádiroda
AKÁCERDŐ l. Kiserdő, Nagyfalu-végi erdő
ALAGÚT;
a monda szerint a halom (Snajder-halom) és a „kürtösi domb” közt alagút volt, a
germánok kikövezték. Másik történet arról tud, hogy „a dombok össze vannak kötve
alagúttal”, ezúttal nyilván a két szomszéddomb, a Snájderi- és a Szőlős-halom
(KovácsMonda 37). (374)
ALIMENTÁR l. Gyermekotthon
ALIMENTARĂ l. Gyermekotthon
ALIMENTE l. Gyermekotthon
ALIMÖNTÁR l. Gyermekotthon
ALJ l. Iratos-alja, Kertalja
ALMAFA SOR, Almafás, Almás-fasor;
az Almafás út (l. ott) menti sor almafa. Ez az egyik Almafa-sor, a másik a Kollektívtól
a Döggödörnek (volt), halljuk 2008-ban – l. Szérai almafa-sor. (255)
ALMAFÁS 1. Almafa sor, Almafás út
ALMAFÁS ÚT, Almás-út, Almafás;
földút a Temetőtől a Kürtösi útra, két sor alma közt visz ki a faluból. L. még
Almafa sor. (254)
ALMÁS-FASOR 1. Almafa sor
ALMÁS-IRATOS l. Ponyvahát
ALMÁS-IRATOS PUSZTA l. Almásyiratos
ALMÁS-ÚT l. Almafás út
ALMÁSI 1. Almási utcája
ALMÁSI BÉLA TÁJHÁZ ÉS MÚZEUMI GYŰJTEMÉNY l. Kása Antal múzeuma
ALMÁSI BÉLA UTCA, Almási Béla uccája;
az Újtelep első utcája (a 2013-as tervezetben). Almádi Béla dr. (1947-2009)
szülőfalujában – kürtösi lakosként is Kisiratoson – egyebek közt Máltai házat,
tájházat, festőtelepet alapított. A megyeszerte tisztelt orvos és közember, fajtája
hűséges fia méltó az utcanévadásra. (107/a)
ALMÁSI BÉLA ‒ SÍREMLÉK l. Kása Antal Múzeuma
ALMÁSI BÉLA ‒ SZOBOR l. Kása Antal Múzeuma
ALMÁSI IRATOS l. Almásyiratos
ALMÁSI UTCÁJA, Almási uccája, Almási, Picsu Almási, Picsu Almási uccája;
az Újtelep első keresztutcája. Itt lakik „picsu” Almási. (136)
A l m á s i – t a n y a l. Almássy-tanya
ALMÁSIIRATOS l. Almásyiratos
ALMÁSIRATOS l. Almásyiratos
ALMÁSIRATOSI HATÁR l. Almásyiratosi határ
A l m á s s y – t a n y a, Almási-tanya, Iratosi Almássy-tanya;
úri szállás (udvarház?) a mai Kürtös határában az egykori Almásy-Iratoson. Teleki
Sándor visszaemlékezéséből kiderül, hogy 1850-ben az aradi vészbíróság elől
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menekülő honvédtiszt útja Mácsáról (a Csernovics-kastélyból) Kisiratosra (a Salbecktanyára), majd Almásyiratosra (az Almássy-tanyára) vezetett, honnan a kunágotai
pusztára menekül tovább az üldözött.
ALMÁSY-NAGY-IRATOS 1. Almásyiratos
ALMÁSYIRATOS, Almás Nagy Iratos (Schem. Cs. 1837), Almás-Iratos (Schem. Cs. 1841),
Almas-Iratos (Szabó M.), Almásy-Nagy-Iratos (Fényes), Almásiiratos, Almásiratos
(1910 Szabó M.), Almási Iratos, Ponyvahát, Zábrán, Almás-Iratos puszta (A-i
iparkam.), Almássyiratos (Schem. Csanád. 1904), Almás-Iratos vagy Ponyvahát
(1863, Szabó M.), Iratos-Almás (1877 Szabó M.), Almás-Iratos vagy Kis-Iratos (1882
Szabó M.), Szallas zu Kurtics (1780…);
a XIX. század elején alapított, s a századfordulóra fölszámolt dohánykertész falu
Kurtics mellett az iratosi puszta aradi részén. 1806-ban lett az iratosi puszta eme
aradvármegyei darabja Almásy Pál főispáné, akiről elnevezték az itt létesített falut
(Márki). „Almás-Iratos vagy Ponyvahát” (M.o. helynévtára 1863). „Almás-Iratos
helyét a nép Ponyvahátnak nevezi” (Arad mon. III) – ez máig elmondható a
kisiratosiakat illetően. A História Domus 1883-as följegyzése szerint „Almás Iratos
községe, mely l860-tól 1880-ig virágzó 1000 lelket számláló község, s Kisiratosi
plébániának filiálisa volt, feloszlatott”. Az egyik öreg így tudta 1980-ban: „1906-ba
Rót zsidó mög a Kásáék öregapjuk elvötte Almásiratos 20-25 családjától a fődet,
házat! Összejátszottak! A nép főleg idegyütt”. Idegyütt Kisiratosra e sorok rovójának
dédöregapja, dédöreganyja, Sarusi Kis János és asszonya, Kakuja Rozália is. Keverve
a kettőt, Zábránnak is mondják a határát. Almás-Iratos határa, akár Zabrán, ma Kürtöshöz tartozik, ám a községhatár innenső felére is átcsúszott e két helynév. Az 1800as évek végén a Sármezeyeké Almásiratos határának egy része (Sármezey Manó 20
nagyhold öntözését tervezte ‒ Az arad‒csanádi öntözések, Arad, 1894.). (Az örmény
Vertán család magyarosított Sármezeyre – M II/717 ‒, ezért említenek nagyritkán
Vertán dűlőt is az almásiratosi‒kürtösi határban, kisiratosi határszélen az iratosiak.) A
kürtösi indóházzal szemben magasodó kunhalomra épített Sármezey-kripa
maradványai (az iratosiaknak Kripta) az 1980-as évekig láthatóak voltak, mint
Almásyiratos utolsó építészeti emléke. 2008: „Löhetött valami uraság; cselédök
löhettek…” Vertán Antal, ki nevét Sármezeyre magyarosította, Kurticson lett
földbirtokos a XIX. század első felében – írja Márki. Almási Iratos helynevei
Pesthynél: „kiserdő…, nádas düllő…, taraczkos düllő, kotárka düllő, rövid dűllő,
Bódori dűllő, kis lomsos düllő”. Az 1700-as évek végén készített német nyelvű
katonai fölmérésen Kurtics-szállás – Szallas zu Kurtics – található a helyén. L. még
Ponyvahát, Zábrán. (400)
ALMÁSYIRATOSI HATÁR, Almásiratosi határ;
az egykori Almásyiratos és Kisiratos közti községhatár, és melléke ideát. Ma már
nem emlegetik. (388)
ANDÓ LAPOSA, Andóék laposa, Lapos;
a kisebbik lapos a Kekecsen, Andóék háza mellett. „Csúfolódásnak vöszik.” (48)
ANDÓ VASKÚT l. Kekecs sarki vaskút
ANDÓÉK LAPOSA l. Andó laposa
ANTI BÁCSI MÚZEUMA 1. Kása Antal múzeuma
APROZÁR, Zőccséges;
zöldség- és gyümölcsüzlet a Pékség épületében. Az aprozar szótározatlan román (r.)
szó, jelentése zöldséges üzlet. (124)
ARAD‒CSANÁDI ÖNTÖZŐ-CSATORNA (1894);
tervezett öntözőcsatorna a XIX. század végén a Kis utca végénél KevermesDombegyháza (Csanád vm.) felől Kürtösnek (Arad vm-nek), rajta két bukóval
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(zsilippel) ‒ Iratosi bukó, Zábrányi bukó (Az arad‒csanádi öntözések. Arad, 1894.), l.
Iratosi bukó. Ennek emléke a templom falában máig meglévő magasságjegy:
„ARAD‒CSANÁDI / ÖNTÖZŐ-CSATORNA T. / MAGASSÁGJEGY”.
Kivitelezését az első világháború kitörése megakadályozta (Ujj 186). (221)
ARADI MELEGHÁZI SZÖVETKEZETI ÉS ÁLLAMI ZÖLDSÉGTERMESZTÉSI
TÁRSULÁS 17. SZ. FARM l. Széra
ARADI ÚT, Szempáli út, Szentpáli út, Nagyiratosi út, Iratosi út;
a faluból (a Kekecsről) Aradba vivő földút, amelyből a határban ágazik el a
Nagyiratosi út. Az Aradi út átmegy Szentpálon. Más helybéli megfogalmazás szerint a
Kekecsi út folytatása az Aradi út. A térképek a múlt században fontos útként jelzik.
(Mint Márki írja, a középkorban Aradról Tornya, Batonya, Nagy-Iratos, Csongrád
irányában – tehát valahol errefelé ‒ járt út vezetett Budára.) A III. évezred első
esztendeiben a gépkocsiforgalom számára is valamennyire járhatóvá tett, Tornyáig
vivő út 4,5 kilométeres Kisiratos‒Nagyiratos közti szakaszát 2008-ban leaszfaltozták.
Az út menti régi jegenyesort kivágták. (306)
ÁLLAMI GAZDASÁG l. Májer
ÁBRÁNY l. Zábrán
ÁRNÉK l. Miron tanyája
ÁRNÉK TANYÁJA l. Miron tanyája
ÁRON l. Miron tanyája
ÁRTÉZI KÚT l. Vaskút
ÁRVÁK FÖLDJE, Árvák főggye;
S. I. gyűjtötte: a Snajder-birtokhoz tartozó darab. 2008-ben senki sem tud róla.
Nyilván a Snajder-tanya körül – bizonyára árváké ‒ lehetett. (282)
BAKK UTCA, Bak ucca;
utcanév Salamon Ida gyűjtésében. Mindmostanáig e sorok rovója – s kisiratosi
társasága – nem hallott e megnevezésről. Föltehetőleg egyéni, kevesek által
haszált helynév. 2008-ban, az ellenőrzéskor a 89 éves Talpai Gergely sem tudta,
melyik (volt) ez az utca. Almási Vince polgármesternek valami dereng: kecskés ember
lakott az egyik utcában, kicsi utca, odajártak a falusiak a kecskéjüket pároztatni. Hogy
melyik ez az utca, senki sem emlékszik már rá; nyilván eredetileg is csak kevesen ‒ a
kecskések? ‒ ismerték. (149)
BALOGH-FÉLE SZÉLMALOM l. Kása-malom
BARJÁK-KERESZT, Barják-köröszt, Borják-köröszt, Kis uccai köröszt, Kónék körösztye,
Tódási köröszt;
vaskereszt ‒ kövön ‒ a Kekecs, a Kis utca, a Toldás és a Nagyfalu találkozásánál,
Kohn üzleténél. Fölirata: „Hőseink Emlékére özv. Hegedűs Mátyásné Kása Katalin
emelte 1935.”. Az első háború áldozataira emlékeztető keresztet a Barják-család ma is
gondozza. (28)
BAROMKÚT l. Községi baromkút
BATONYAI ÚT l. Battonyai út
BATTONYAI ÚT, Marczibányi-Dombegyháza‒Kisiratosi út (A-i iparkam.),
Magyardombegyháza‒kisiratosi út (1906), Dombegyháza‒kisiratosi út, Kisiratosi út,
Dorobánci út, Batonyai út, Tőtés, Töltés, Dombegyházi út, Dombëtyházi út,
Dombëtyházai út, Kevermesi (köves)út, Kevermes‒kisiratosi kövesút;
a XIX. század legelején már jelzett út: a Görög-féle megyetérképen Dombegyházát és
Mácsát Puszta-Kisiratoson át út kötötte össze a későbbi nyomvonalon (a
Kürtösre/Kurticsra vivő utat 1802-ben még nem jelzik). A kövesút 1910. táján
épülhetett ‒ a helyi szájhagyomány szerint királyi hadgyakorlat alkalmával. A
Kevermesről Dombegyházán át Battonyára vivő Csanád vármegyei közlekedési út
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elágazása (a volt Hermina-tanyai iskolától) keletre, Kisiratosra; 1908-ban tervezik
8080 m hosszon való kiépítését (Makó mon.). Az 1911-es kataszteri térkép innen a
kisiratosi Piacig 8 km kiépített utat jelöl. Ma a Töltés nyugati fele, a Hermina majori
tanyasi iskolához visz, onnan Dombegyházra. Csanádból hivatalosan Dombegyházakisiratosi út, rövidebben Kisiratosi út, nekünk Tőtés, netán Dombegyházi út, avagy
Kevermesi (köves)út… Lévésről nézvést Dorobánci út, Kisiratosi út, amely a
Hármashalomnál metszi az országhatárt. Trianon után az 1940-es évek végéig ezen
jártak át Magyarországra (a Bódénál). Az anyaországiak szerint (Szelekovszky) a
Kevermes‒Dombegyház közti országútból Kisiratosnak nyíló út a Dorobánci út.
Valahol itt vezetett el az út Aradról a Magyar Királyság székesfővárosába: „Papi,
Tornya, Batonya, Nagy-Iratos és Csongrád irányában járt út vezetett Budára” (Márki
I/435). (199)
BATTONYAI-NAGYCSATORNA l. Mironi csatorna
BÁBAASSZONY UTCÁJA, Bábaasszony uccája;
páros utca az Újtelepen, a Gyöpről nyílik. A falu bábájáról kapta a nevét: Szabados
Annus néni, már möghalt – hallom 1980-ban. Az aradi lap 2007-ben is emlegette a
falu híres bábaasszonyát, aki 102 éves korában halt meg. (Ny. J.). Ma már nincs bába a
faluban, de pl. 1901-ben kettő is volt (Markos). (103)
BEJÁRÓ l. Borsi- (Hallai-) bejáró, Hajzler-bejáró, Magyar Béla bejárója, Öblögyi-bejáró
BELSŐ-GYÖP l. Nagy-gyöp
BETTI NÉNI CSÁRDÁJA;
„Sarkon van a Betti néni csárdája...”, énekelték a régi kisiratosiak (közli Kovács,
130). Nem tudják, hol volt, melyik volt az, de talán segít a hely meghatározásában,
hogy nem csak sarki épület, de „Észak felé van annak az ablaka”… (150)
BËRZÁN KATI KOCSMÁJA l. Kohn
BËRZÁN KATÓ l. Kohn
BÉKÁSI TÓ;
S. I. gyűjtötte – nyilván valamelyik vízállás, lapos a külterületen, melyet mások (a
máshol ismerősek?) másképpen neveznek meg. Ma nem tudják, melyik az. (410)
BIKAISTÁLLÓ, Régi csődöristálló, Csődöristálló;
csődöristálló volt az 1950-es években, de rajtamaradt a korábbi Bikaistálló nevezet.
A helyére utóbb ház épült. (100)
BIKÁSOK l. Juh-karám
BIRKAAKOL l. Juh-karám
BIRKAISTÁLLÓ l. Juh-karám
BIRKAITATÓ;
S. I.-nél külterületi kút. Tán a Birkási csatornánál, a Kilsőgyöp fele, l. ott. (372)
BIRKÁSI CSATORNA;
külterületi csatorna S. I.-nál. A Kilsőgyöp felé – mondják 2008-ban. (373)
BIVAJOS l. Bivalyos köz
BIVAJOS LAJOSNÁL l. Bivalyos köz
BIVALYOS KÖZ, Bivalyos Lajos, Bivajos Lajosnál, Bivajos;
kis köz a Kis utca végén. A Kaszárnya felé vivő Tőtésen a legutolsó ház tulajdonosa
Bivalyos L., innen indul a közből egy dűlőút ‒ Kis utcai kertalja ‒ a Kevermesi
útnak. (2)
BORJÁK-KÖRÖSZT l. Barják-kereszt
BORSI 1. Borsi-bejáró, Borsi-dűlő, Borsi-tanya
BORSI-BEJÁRÓ, Hallai Vendel-bejáró;
tanya-bejáró a hol Borsi-, hol Hallai-tanyaként emlegetett szálláshoz Kutason. S. I.nak emlegetik. (174)
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BORSI-DŰLŐ, Borsi-düllő, Borsi, Borsié, Borsi-főd, Hallai Vendel-főd;
dűlő és dűlőút a kutasi részen, 1982-ben dinnyeföld. A hajdan rajta álló tanyáról
nevezték el. (175)
BORSI-FŐD l. Borsi-dűlő
BORSI-TANYA, Borsi, vót (volt) Borsi-tanya, Hallai Vendel tanyája, Hallai-tanya;
ma már nem létező tanya Kútason, a Cigánkán túl, tanyahely az Utolsó fasornál. Neve
a tanya gazdájára emlékeztet. A Borsik kisgazdák voltak. Közelében Kása Palcsi
tanyája, és Öblögyié, l. ott. Hallai Vendel tanyájaként S. I. emberei emlegetik.
Egyesek úgy emlékeznek, hogy Borsi a szálláshely és föld bérlője volt, Hallai a
tulajdonos. (173)
BÓDÉ l. Pikét
BÓNÉ l. Bóni-dűlő
BÓNÉ-düllő l. Bóni-dűlő
BÓNI l. Bóni-dűlő
BÓNI-DŰLŐ, Bóni-döllö, Bóni, Bóné, Bóné-düllő, Sofőr-dűlő, Sofér-dűlő;
a Falu-düllejétől jobbra eső dűlő. A múlt században Bónitól Kása vette meg a
Csárdánál lévő birtokot (a Kásák vélekedése szerint 500 hold). 1975 táján nem bírta a
nép a kukoricakapálást ‒ megterhelte a vetemény ‒, kiküldte a kollektív a sofőröket
kapálni. Azok (a legenda szerint) ledűltek az árnyékba, megitták a liter pálinkát,
berúgtak. Amikor megjöttek, kérdezték tőlük: Hol jártatok? Mondták, hogy kapálni,
ebben a düllőben; rajta maradt. Pesty szerint a Bóné nagy kiterjedésű nádas, mocsaras
helyeket jelöl. A kisiratosi Bóni-Bóné a Cigányka-ér mellett fekszik. S. I.-nek azt
mondták, hogy „Bóni csak haszonbérős vót a birtokon”. 1988 szeptemberében e
határrészben maglucernát gyűjtenek, vetik az árpát a dorobánci téesz dolgozói, akik a
megyei lap tudósítójának azt mondják, hogy ezt a részt régen Cigánkának hívták –
azaz itt a határrésznevek, legalábbis részben, fedik egymást. Ugyanők az 1960-as
évekre teszik a történetet: a téesz gépkocsivezetői itt kaptak cukorrépaporciót, s „Egy
napon, amikor sehol sem találták őket, valaki azt mondta: Ott vannak azok a
Sofőrdűlőben”. (185)
BÓNI-DÖLLŐ l. Bóni-dűlő
BÓNI-KISERDŐ;
külterületi erdőcske a Bóni-düllő táján S. I.-nél. (186)
BÓNI-KÚT;
külterületi kút, nyilván a Bóni-döllőben S. I.-nél. (187)
BRIGÁDIRODA l. Egyes brigádiroda, Hármas brigádiroda, Kettős brigádiroda
BRUTĂRIE l. Pék
BUFET l. Kohn
BUKÁS;
az 1884-5-ös katonai fölmérésen Kilsőgyöp (a térképen Jakabfy-legelő) legvizesebb
részén mutatkozó tó mellett áll a Bukás helymegnevezés. (361)
BÚTORÜZEM, Rózsa bár;
a Kis utcai Rózsa bár (l. ott) udvarán épített asztalosipari üzemecske az új ezred elején.
A Rózsa bárokat működtető Fodor Mátyásé, a műhely konyhabútorokat gyárt. (11)
BÚZA-FÉLE SZÉLMALOM l. Kása-malom
C(ANALUL) DOROBANŢ l. Csík-ér
C(ANALUL) JAKOBFY l. Mironi csatorna
C (A N A L U L) C U T A Ş l. Kutasi csatorna
C(ANALUL) TURNO-DOROBANŢI l. Iratosi csatorna
C(ANALUL) ŢIGANCA l. Cigánka
CEMENTKÚT, Cömöntkút;
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kút a Faluvégen, pontosabban a Szalbek-dűlőben, kilométernyire a fasorban. A
századfordulón építhették, ma már eltűnt - mert nem kell: „A jószág nem áll kint a
határban”. A hagyomány szerint ez volt a falu első cementkútja; addig csak kiásták,
téglával körberakták a kutakat, ez viszont cementgyűrűkből készült. Az ö-ző
megnevezés, a cömöntkút ritka. L. még Cementkút útja, Szalbek-dűlő. (347)
CEMENTKÚT ÚTJA, Cementkút úttya, Cömöntkút úttya, Cementkút, Cömöntkút, Natyfalu
végi kürtösi út, Natyfalu-végi kurticsi út, Nagyfalu-végi kürtösi út, Nagyfalu végi
kurticsi út;
földút a Cementkút-dűlőben, Kürtösre visz. S. I-nak Nagyfalu végi kurticsi útként
említették. (351)
CEMENTKÚT-DŰLŐ l. Szalbek-dűlő
CEMENTKÚTI DŰLŐ l. Szalbek-dűlő
CIGÁN-GYÖP l. Cigány-gyöp
CIGÁNKA l. Cigánka-dűlő, Cigánka-ér, Cigánka-medence
CIGÁNKA-CSATORNA l. Cigánka-ér
CIGÁNKA-DŰLŐ, Cigánka, Cigányka-dűlő, Cigányka;
dűlő a Kisiratoshoz csatolt Kútason, a Cigánka-érnél. Lapos, régen tehénállás volt itt,
most föl van szántva; ha jön a víz, semmi sem terem rajta. Régen e legelőre a meddő
állatokat vitték. Azt mondják, ez új elnevezés. „Amikor bejött a kollektív; azelőtt csak
Kútas, Kútasi puszták” volt az egész Lőkösig, meg vissza. L. még Bóni, Kutas. (182)
CIGÁNKA-ÉR, Cigánka, Cigányka, Cigányka-ér, Cigánka-csatorna, Cigányka-csatorna,
Cigánka-éri főcsatorna, Cigányka-éri főcsatorna, C(analul) Ţiganca (1976), Cigányér;
hajdani Maros-meder, ma a lapos közepében csatorna, a Szárazér-rendszer része. A
kanális neve Magyarországon: Cigánka-éri főcsatorna (tábla a Cigánka-parton a
Kevermes-battonyai úti hídnál). „Apám nagyapja csónakkal járt a Cigánkán” ‒ közli
egy 1919-beli iratosi magyar. 1972-ben, mondják, ezen folyt át az árvíz
Magyarországra. A dombegyházi kunhalmokról szóló kötet szerzője a Hármashatárhalomnál elosonó Cigánkáról szólván így fogalmaz: „…mellette a Maros egyik
legfontosabb fattyúága, a Cigány-ér…”, melyet máshol Cigánykának nevez. A
dombegyházi legenda szerint a Maros eme ágába temették a hét itteni halom közé
Atilla hun királyt (Radnai). (184)
CIGÁNKA-ÉRI FŐCSATORNA l. Cigánka-ér
CIGÁNKA-MEDENCE, Czigányka medencze (1894), Cigánka, Cigányka;
a Cigánka ér medencéje földrajzosoknak, mérnököknek a XIX. század végén. L. még
Kisiratosi-medence. (192)
CIGÁNKAI ÚT, Cigánykai út;
földút az Utolsó fasornál, a Volt Borsi-tanyához visz. (159)
CIGÁNY ÚT l. Galamb utca
CIGÁNY UTCA, Cigány ucca;
rövid utca a XIX. század végi kataszteri térképeken a Kekecs elején, apró, putriknak
szánt telkekkel. (A későbbi Kekecs helyén ekkor még lapost, vízállást jelöl a térképész.) „Az első magyar lakos Kis Sarusi János vót, a nagyapám, a múlt század végén.
Olyan fódozó cipész vót, nagyon szegény, és jósolt a gazdáknak a csillagokbul”. Ma
ez a hajdani kis Cigány utcza a Kekecs eleje. (51)
CIGÁNY-GYÖP, Cigán-gyöp, Cigány-gyep;
S. I.: régebben legelő, ma szántó. (365)
CIGÁNY-TELEP l. Galamb utca
CIGÁNY-TELEPI TÓ;
helynév S. I. gyűjtésében. Talpaiék a Galamb utcánál lévő tóval azonosítják. (145)
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CIGÁNYKA l. Cigánka-dűlő, Cigánka-ér, Cigánka-medence
CIGÁNYKA-CSATORNA l. Cigánka-ér
CIGÁNYKA-DŰLŐ l. Cigánka-dűlő
CIGÁNYKA-ÉR l. Cigánka-ér
CIGÁNYKA-ÉRI FŐCSATORNA l. Cigánka-ér
CIGÁNYKA-MEDENCZE l. Cigánka-medence
CIGÁNYKAI ÚT l. Cigánkai út
CIGÁNYVÁROS, KEKECSI CIGÁNYTELEP;
a Kekecs elején, a két kis tó partján pár házból álló cigányfertály volt. Mára a
cigányputrik eltűntek. Eredetileg valószínűleg a Kekeccsel azonos, a Kekecs csúfneve,
de a közelmúltig már csak a Zsillér-végi cigányfertályt nevezik így. (53)
CIKÓÉK UTCÁJA, Cikójék uccája, Godó Mihály utca;
utcanév S. I.-nál, magunk nem hallottuk, kevesek által ismert és használt
helynév. Talpaiéktól tudjuk meg: Cikóék Tóth Istvánék a Kis utca felől első
Gróza téri utcában. A Gróza-tér eme utcája kaphatná a Godó Mihály utca nevet (a
2013-as tervezet szerint). Az országhatáron túl is ismert, kisiratosi születésű Godó
Mihály (1913-1996) jézustársasági atya emlékét őrző utca közelében, a közeli
sírkertben alussza örök álmát a legendás Godó atya, a vörös önkényuralom minden
áldozatra kész, évtizedeket börtönben töltő katolikus pap ellenfele. (31)
CLF l. Cselefe
COFETĂRIE l. Cukrászda
COOPERATIVĂ l. Kolhoz
CÖMÖNTKÚT l. Cementkút, Cementkút útja, Szalbek-dűlő
CÖMÖNKÚT ÚTTYA l. Cementkút útja
CÖMÖNTKÚT-DŰLŐ l. Szalbek-dűlő
CÖMÖNTKÚTI DŰLŐ l. Szalbek-dűlő
CUCI, Cucinál, Lazok;
kovácsműhely a XX. század első felében Kohnnal szemben. Lazok kovács fia Cuci,
nagy, erős ember volt, ő is kovács lett. A faluban az 1930-as években három
kovácsmester volt, ő az egyik. Az 1950-es években egykori kovácsként emlegetik még
Fodor Istvánt, a két Lazok pedig József és Tamás – KovácsMonogr. (49)
CUKRÁSZDA, Cukrázda, Presszó, Cofetărie;
kiskocsma a Piac-téren, a Vögyössel egy tető alatt (az 1980-as években). Egyesek
szerint a Cukrászda lugasának (kerthelyiségének) helyén állt valamikor a Kistemplom.
Hivatalosan r. Cofetarie, annyi mint Cukrászda. (90)
CSARNOK;
tejcsarnok, tejátvevő. Előbb a mai áruház épületében (Szalbekné-féle ház), utóbb a
Malomnál volt, s ezt a házat az öregek ma is Csarnoknak mondják. (120)
CSATORNA l. Birkási csatorna, Cigánka, Csík-ér (Nagy-csatorna), Csikóistállói kiscsatorna,
Iratosi csatorna, Kekecsi csatorna, Kettős-kúti csatorna, Külső-gyöpi csatorna, Mironi
csatorna, Régi-temetői-csatorna, Sávai-csatorna, Stáció-nagycsatorna, Szemetei
csatorna, Vastag Mihály-csatorna
CSATORNA-PART, Part;
partos rész az Érnél-Nagycsatornánál. 1944-ben, a szeptemberi magyar-német támadás
utóvédharcaiban itt ásták be magukat a magyar katonák. Egy részét Tó-partként
emlegetik, l. ott. „A Csatorna-parton lakott” – emlegetnek egy illetőt 1980-ban. (269)
CSÁRDA l. Betti néni csárdája, Csárda-dűlő, Gizi néni csárda, Kohn, Szurok Pali kocsmája
CSÁRDA-DŰLŐ, Csárda;
dűlő, Pesty is említi. A Kis utca végétől Mácsa felé eső föld. Ma így csak az öregek
értik, a fiatalok más csárda környékére gondolnak e név hallatán. Névadója
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valószínűleg az utóbb Szurok Pali kocsmájaként emlegetett, Kis utca végi csárda – l.
ott. Szabó Ferenc írja a dél-alföld csárdákról: „A csárdás korábban inkább a csárdabeli
lakásért és a csárdaföldért fizette a szerény bérleti díjat, mint az italmérés
jövedelméért”. Azaz ebben a dülőben lehetett a XIX. században a kisiratosi
csárdabérlő által a csárdával együtt használt föld. (223)
CSÁTÉS DÜLLŐ l. Gyékényes
CSEHOCKI SANYI l. Vencel Kati utcája
CSEHOCKI SANYI UCCÁJA l. Vencel Kati utcája
CSELEFE, CLF;
gyümölcs- és zöldségszállító vállalat irodája és telephelye a Kert végében. A kolhoz
farmjairól ide hozzák a termékeket, s a CLF elszállítja. Központja Kurticson. CLF:
Centrul de Legume şi Fructe ‒ a cég r. neve. Lehet, hogy köze van a közeli
Kertészházhoz, l. ott. (218)
CSEMETÉS l. Májeri faiskola
CSERÉP-HALOM, Hármashatár-halom, Hármashatár;
határdomb az államhatárnál a Tégla-dűlő végiben, a Csík ér partján, magassága a
XIX. század végi térképek szerint 107 m. Térképen többnyire névtelenül szerepel.
Mellette jelzi az 1853-as térkép a Cseréphalmi dűlőt – nyilván azért, mert e
hármashatárhalom neve Cserép-halom volt. Ma az öregebbek Hármashatárnak
emlegetik (ezt is). „Méter magas, ötven centi átmérőjű kő, ez volt a Hármashatár.
Arra a Nádasdi grófé, amarra az Almásié, erre a Szalbek Györgyé, majd Szalbeknéé...”
Ez utóbbi körülírás (bizonyára) téves, hiszen Almásyiratos a falu másik oldalán
határos Kisiratossal. L. még Hármashatár, Négyeshatár. (289)
CSERÉPHALMI;
dűlőnév az 1853-as térképen. Lehet, hogy e Cseréphalomra utal a mai Tégla-dűlő
elnevezés. Ezen a határrészen van egy névtelen, a múlt századi térképeken „Hármas
határ hlm”-nak jelzett domb, ennek lehetett régebben Cseréphalon a neve, l. ott. (294)
CSIGÉR-ÁROK l. Csík-ér
CSIKÓISTÁLLÓ, Csikóistáló;
külterületi épület, kúttal, l. még Nagykút. (380)
CSIKÓISTÁLLÓI GYÖP, Csikóistállóji gyöp, Csikóistálói gyep;
legelő a Csikóistállónál (S. I.), illetve a Nagykútnál. (381)
CSIKÓISTÁLLÓI KISCSATORNA, Csikóistálóji kiscsatorna;
csatorna a Csikóistállónál S. I.-nél. A Nagykútnál lehet. (382)
CSIKÓISTÁLLÓI KÚT l. Nagykút
CSIKÓS-TÓ;
külterületi vízállás S. I.-nél; a Csikóistállónál. (384)
CSIRKE-HÁZ, Csirkenevelő;
a kollektiv baromfitenyésztő telepe, S. I.-nál Csirke-ház. 1980-ban nekünk így említik:
„A Csirkenevelőben csak döglött a csirke, sokat bajlódtak vele. Aztán mög jól mönt,
államosították! Az állami gazdaságé lött, elvötték ugyanúgy, mint a Szérát...”. Az új
rendezési terv a belterülethez csatolja. (300)
CSIRKENEVELŐ l. Csirke-ház
CSÍK-ÉR, Ér, Csík-ér árok, Csigér-árok (1931), Nagycsatorna, Naccsatorna, Iratosi csatorna
(1894), Kanális, C(analul) Dorobanţi (1976), Csatorna, Szárazér;
vízfolyás és lapos föld. A maiak már elfelejtették, hogy a Csatorna helyén hajdan az Ér
tekergett. Az öregebbek, amikor az Eret emlegetik, nem erre a folyásra gondolnak,
hanem az Ér kanyarulatában volt laposra, ahol gyermekkorukban fürödtek,
vadkacsáztak, halat fogtak. Ilyen nádast, csátés rétet, tavat jelöl ott a XIX. század végi
kataszteri fölmérés, a vadvízország a csatornázással tűnt el a Szárazéri ármentesítő és
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belvíz-levezető társulat jóvoltából. A századvégi kataszteri térképeken még csak mint
terv szerepel az Ér helyén a csatorna, 1902-ben már valóban csatorna, akár a többi
kisiratos-pusztai vizesárok. Végérvényesen (?) a XX. század végére tűnt el az itteni
vízállás, mert az 1930-as években még majdnem állandó volt itt a nagy víz. Ha
manapság belvíz, illetve Körös-ár idején kiönt a Csatorna, visszaáll a régi vízi világ.
Nagyrészt szikes föld. A csatornázás után előfordul a hivatalos Csigér árok elnevezés.
Régebben Nagycsatornának hívták, ma inkább csak Csatorna a hajdani ér, Csík-ér
szabályozott medre. A Csík-ér falu alatti részét hívják Csatornának, a Kanális nagy
kanyarulatát ma is inkább Érként emlegetik. Az Arad felől Csanád megyébe, mai
Magyarországra kanyargó Csatornában állandóan folyik a víz, az iratosiak szerint
forrás táplálja. S. I.-t úgy tájékoztatják, hogy összefoglaló név, különböző szakaszait
attól függően nevezik el, mi mellett halad tova. A Dózsa-lázadás korát idéző
történetben – Monda a temesvári főispán meneküléséről (Kovács: Aradvégi 25) –
Báthory Iratos alá érkezve lovával átugrat a Szárazéren, amely a mai Ér lehetett.
Vajdának is emlegetik a Szárazér megnevezést (179). L. még Iratosi csatorna. (246)
CSÍK-ÉR ÁROK l. Csík-ér
CSÖMÖTÉS l. Májeri faiskola
CSŐDÖRISTÁLLÓ;
a mai a téeszben van, a régi helyén családi ház épült (l. Bikaistálló). Az állami
méntelephez tartozik, a dorobánci kolhoz csak helyet adott neki. Az 1980-as évek
elejéig csödörös az utolsó iratosi, egyben utolsó aradi csikós, Árvái János, az aradi
nemzetközi „kordé”-versenyek többszörös győztese, édes néném emböre: apám
húgának a férje. (119)
CSŐSZHÁZ l. Kertész-ház
CSUCSKÓ;
kis darab föld a határnál, földcsúcs az Országhatár, a Töltés és Sirkó útja (a
Kevermesi út) kereszteződésénél. A csucskó a csúcs kicsinyítése, avagy a Szögedében
ismerősebb csucska változata lehet. Medgyesbodzáson is Csucskó (Mo. f. név tára), a
közeli Szentpálon Csücskő (Salamon). Kürtösön Csúcs a neve egy ék alakú
földdarabnak 1913-ban (Arad vm.). (203)
DANI-BÁR;
magán kocsma (2012-ben) a Malom utcában a Piac után, a Malom előtt. Dani Ilona a
tulajdonos, róla nevezték el. (105/a)
DIÓFASOR l. Első diófasor, Második diófasor
DISZKÓ l. Rózsa bár
DÍSZFAISKOLA l. Sarusi-faiskola
DOMB l. Halom
D o m b e g y h á z a – H e r m i n a m a j o r i i s k o l a l. Hermina-majori tanyasi iskola
DOMBEGYHÁZI HATÁR, Dombëtyházi határ, Dombëtyházai határ, Lévési határ;
a Dombegyháza külterületével érintkező községhatár. A Lévés Dombegyháza népi
neve egykori földbirtokosának – Marczibányi Livius (1818-1851: Barna‒Sümeghy
125) ‒ beceneve után. (237)
DOMBEGYHÁZI ÚT l. Battonyai út, Kisiratosi út, Tőtés
DOMBEGYHÁZA‒KISIRATOSI ÚT l. Battonyai út
DOROBÁNCI ÁLTALÁNOS ISKOLA l. Iskola
DOROBÁNCI CSATORNA l. Iratosi csatorna
DOROBÁNCI KOLLEKTÍV l. Kolhoz
DOROBÁNCI MTSZ l. Kolhoz
DOROBÁNCI MŰVELŐDÉSI HÁZ l. Kultúrház
DOROBÁNCI NYÓCOSZTÁLYOS l. Iskola
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DOROBÁNCI PËPËNÉRIA l. Májeri faiskola
DOROBÁNCI PÖPÖNÉRIA l. Májeri faiskola
DOROBÁNCI PUMPAHÁZ l. Kisiratosi pumpaház
DOROBÁNCI S(Z)TÁCIÓ l. Kisiratosi pumpaház
DOROBÁNCI STRAND l. Fürdő
DOROBÁNCI TÉESZ l. Kolhoz
DOROBÁNCI ÚT l. Battonyai út
DOROBÁNCI ÜVEGHÁZ l. Széra
DOROBANŢI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ SZÖVETKEZET l. Kolhoz
DÖGGÖDÖR l. Szvergyáni döggödör, Zábrányi döggödör
DÖGGÖDÖR ÚT;
földút a nagyfalusi kertaljáról a Dögtemetőhöz. (278)
DÖGTEMETŐ/DÖKTEMETŐ l. Szvergyáni döggödör, Zábrányi döggödör
DÖGTÉR/DÖKTÉR l. Szvergyáni döggödör, Zábrányi döggödör
DURKÁLÓ l. Turkáló
DŰLŐ, düllő, döllő (földút, földdarab) l. Bóni-dűlő, Borsi-dűlő, Cigánka-dűlő, Csárda-dűlő,
Cseréphalmi, Egyes pipacsosa, Falu dülleje, Fris-tanya, Godó-dűlő, Gyékényes,
Hajzler-dűlő, Halom-dűlő, Hármashatár, Határdűlő, Hosszú dűlő, Huszonöthektár,
Iratos-alja, Középső-dűlő, Magdus-dűlő, Miron-dűlő, Nagyároki dűlő, Nagyfalusi
kertalja (Kertaljai-dűlő), Nap utcai falu szélti, Ötvenhektár-dűlő, Pálinkafőző,
Paradicsom, Pikét-dűlő, Pipacsos, Rima, Rövid-dűlő, Ruczás, Siromi, Sírhalom,
Sürgöny-dűlő, Szalbek-dűlő, Százhektár-dűlő, Szvergyán, Szvidrán, Tégla-dűlő,
Toldasi, Toldási kertalja, Toldáson-túl, Vermes, Viharos, Zabrán
EGYES l. Egyes brigádiroda, Egyes farm
EGYES BRIGÁDIRODA, 1. sz. brigád irodája, Ëggyes brigádiroda, Ëggyezs brigádiroda,
Ëggyezs-brigád, Ëggyes, Brigádiroda, Agrodor-bót, Agrodor bolt, Agrobonita (bót),
Mák, Gál-bót, Gál-bolt;
üzlet a Malom utca legelején, előtte 2008 nyarán pl. dinnye „kirakóvásár” várja az
érdeklődőket (rövidesen itt nyílt meg az új községi piac).1989 után alakul a kisebbik
társulás, a köznyelven Máknak nevezett Kisiratosi Agro Kft., ennek a székhelye 1993ban a volt Brigádiroda – az 1. sz. brigád irodája. Később fölszámolódott ez a
mezőgazdasági társulás. E Brigádiroda a Malom utca és a Nagyfalu sarkán a Godó-ház
(l. ott) telkén álló kis ház. Az ezredfordulón a volt téeszből lett Agrodor Társulás
üzlete foglalja el, népnyelven Agrodor-bót. A téeszből lett társas által alapított AgroBonita Kft.-nek (államnyelven: S. L. R. Agro-Bonita-nak) három üzlete van, az egyik
az Egyes brigádirodában (2 üzletet Aradon nyitottak (Kovách 2003). 2015-ben Gálbót, Gál-bolt a neve az új tulajdonos miatt. (105)
EGYES FARM, Ëggyes farm, Ëggyes, Ëggyes számú farm;
a kolhoz gyümölcsbegyűjtő telepe a Szőlő végében, és szántó a falu végén. 1986-ban
káposztaföld (VL). (267)
EGYES ÖTVENHEKTÁRJA l. Egyes Pipacsosa
EGYES PIPACSOSA, Ëggyes Pipacsosa, Ëggyes ötvenhektára;
dűlő, a Pipacsos egy része, amelyet az l-es brigád művel; föltehetőleg éppen félszáz
hektárt tesz ki. (399)
EGYES-KÚT, Ëggyeskút;
kút helye az Országhatártól vagy ötszáz méterre. Az iratosiak szerint az Ëggyeskútig
látszik tavasszal szántás előtt a Toldás-végi régi falu házainak az alapja. Szentpálon is
Ëgyes kút (Salamon). (231)
EGYHÁZ l. Kistemplom
ELNÖK HÁZA, Elnök, Szanda, Szandánál, Volt elnök háza, Vót elnök háza;
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a helyi téesz elnökének, Szanda Antalnak a háza áll a róla is elnevezett (amúgy
Iskola) utcában. „Az Elnöknél, az Elnök (háza) előtt, az Elnök házánál...”. Szanda
Antalnak a III. ezred elején történt elhunyta óta ritkán hallani, ahogy kikopik a
használatból az Elnök uccája megnevezés is. (92)
ELNÖK UCCÁJA l. Iskola utca
ELSŐ DIÓFASOR, Diófasor;
külterületi fasor S. I.-nél. 2008-ban nem tudják, melyik volt az, legföljebb abban
biztosak, hogy diófasornak a határban mára sem híre, sem hamva. (411)
EMBEREK ÁSTA TÓ; Embörök ásta tó;
a Nagyfalu végiben lévő gödör (S. I.). (369)
ERDŐ l. Bóni-kiserdő, Kiserdő, Nagyerdő, Nagyfalu-végi erdő
ËGGYES l. Egyes brigádiroda, Egyes farm
ËGGYES BRIGÁDIRODA l. Egyes brigádiroda
ËGGYES FARM l. Egyes farm
ËGGYES PIPACSOSA l. Egyes pipacsosa
ËGGYES ÖTVENHEKTÁRA l. Egyes pipacsosa
ËGGYES SZÁMÚ FARM l. Egyes farm
ËGGYESKÚT l. Egyeskút
ËGGYEZS-BRIGÁD l. Egyes brigádiroda
ÉR l. Cigánka-ér, Csík-ér, Ér-part, Mironi csatorna (Kilső-gyöpi ér)
ÉR-PART, Part;
az Érként emlegetett tó (a Csík-ér mocsaras elterülése) melletti magasabb rész. A
régebbi térképeken e helyt az Ér partján 105 méteres magaslatot jelölnek (l. Sírhalom),
mellette kutat, amely nyilván a később emlegetett Kettős-kút. Az Ér túlpartján a
Tódásvég felől a Falu dülleje. (249)
FAISKOLA, Kösségi faiskola, Községi faiskola;
a XIX. század végétől a Jegyzőség mögött, a Temetővel szemben volt a községi
faiskola, s így hívták a közelmúltig a Kultúrháztól a Töltésig terjedő dűlőt. Talán ez
volt a Bácsi Béla tanító által gondozott gyümölcsfaiskola 1880-ban, amelyet Andó
említ falutörténetében. A községi faiskola helyén települt a Szöllős, amely erdőnyi
gyümölcsös, ötven hektár. Újabban a Pepenériát (ma Májeri faiskola, l. ott!) hívják
Faiskolának. L. még Kiss-faiskola, Májeri faiskola, Sarusi-faiskola, Szőlős (Téeszfaiskola). (59)
FALU l. Nagyfalu, Templom tér
FALU DÜLLEJE, Falu-düllő;
faluhely, dűlő, földút a Tódás, a Tőtés és a Határ között. A Kása-féle régészeti
múzeumban látható emlékek közül jó néhány innen való. A népi emlékezet itt
valamikori faluról tud ‒ ezt látszik igazolni a házak alaprajzának (állítólagos) tavaszi
látványa, a Régi-temető a Falu-döllő szélén stb. Az 1700-as évek végén készült I.
katonai fölmérés e helyt jelöl pár épületet – ami arra utalhat, hogy a középkori
Nagyiratos helyén (romjai közt?) próbálkoztak otthont teremteni az újonnan ide
érkezők, illetve a visszatelepedők. A legenda szerint Szálbekné az első kisiratosi
települést áttette ide, a Régi temető mellé, majd a falu tovább folytatódott a Tódással, s
ezt követte volna a Nagyfalu. (Ez a névfejtés fordított falufejlődést föltételez.) Más
mendemonda szerint a Toldáson túl (tehát itt) falu volt régen, Kisiratos
szomszédságában, de olyan vad nép lakta, hogy csendőr sem mert odamenni, ha meg
marha tévedt arra, többé nem látták. Ezzel az állítólagos valamikori faluval függhet
össze az a következő szájhagyomány, miszerint a Kis utca népe innen, a Toldásvégről
költözött mai helyére (a víz elől). Valószínű, hogy itt volt a középkori (csanádi, s nem
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aradi) Nagyiratos, s a romos faluhelyet még láthatták a XIX. század elején
megtelepedő kisiratosi ősök. (225)
FALU-DÜLLŐ l. Falu dülleje
FALUMÚZEUM l. Kása Antal múzeuma
FALUVÉG, Faluvége, Falu vége, Natyfalu vége, Nagyfalu végén;
Nagyfalu utolsó házai, illetve dűlő Nagyfalu és az almásiratosi határ között ‒ l. még
Faluvégi-dűlő, Rövid-dűlő. Faluvéginél Zabrány, Almásiratos – regéli a 81 éves Godó
András 2008-ban. (146)
FALUVÉGI DŰLŐ, Zsidó-főd;
S. I.-nek mondják e Nagyfalun túl fekvő részt Faluvégi dűlőnek és Zsidó-fődnek. A
Zsidó-gyöp viszont a Tódás után van, l. ott. L. még Faluvég. (366)
FALUVÉGI KERESZT, Faluvégi-köröszt;
fakereszt a Faluvégén, rajta bádog Megváltó. „Búcsúkor mökkoszorúzík,
Nagyboldogasszony, Húsvét és ilyen izé ünnepeken. Régen gazdagok állították,
akiknek sok pézük vót” ‒ állítja egy öreg szegényember. 1980-ban, a Templom
építésének 100. évfordulóján fölújították az utca kellős közepén kis halmon álló, a
Falut szinte lezáró keresztet. (147)
FALUVÉGI KISUTCA VÉGI CSÁRDA l. Szurok Pali kocsmája
FALUVÉGI ÚT, Natyfalu-végi kürtösi út, Natyfalu-végi kurticsi út, Nagyfalu-végi kürtösi út,
Nagyfalu-végi kurticsi út;
földút Nagyfalu végétől a Csatornáig, folytatása a Pipacsos (dűlőút). Kürtösre lehet
rajta eljutni. L. még Cementkút útja. (368)
FARAGÓ Marciék utcája, Faragó Marcijék uccája;
utcanév S. I.-nál. Hasonló a Raskó uccájához, melyet viszont elsősorban a jelen
gyűjtemény szerzőjének családja ismer. Talpaiék tájékoztatnak: Faragó Marci az
Almafás út elején lakott; amíg élt, az út főtéri csatlakozó részét hívták így. (52)
FARAGÓ-FÉLE MALOM l. Faragó malom
FARAGÓ-MALOM, Faragó-féle malom, Új malom, Malom, Kisiratosi malom;
Faragó András malma a Nagycsatornán innen, a Malomi út mellett, túl a Szajvánon. A
kommunizmus nagyromániai bukását követő vállalkozási hullámmal alapított
gabonaföldolgozó üzem. 1999-ben regélik: „A Szëmëtë mellett a Gyöpön épül.
Mögvötte a Gépállomást (gépek nélkül az üres épületeket). Mellette már kész a
Pékség” (l. ott), „ő látja el a falut kenyérrel. Faragó Andrásé és Szellelki Pálé.” A
tulajdonos, Faragó A. 2008-ban – 55 évesen ‒ váratlanul elhunyt; az új tulajdonos
román ‒ aki pár év múlva befuccsol, így 2014-ben megint más (pécskai vállalkozó)
kezén a malom. A rendezési terv a belterülethez csatolja. Időközben a malom
megszűnt. (338)
FARAGÓ PÉKSÉG;
Faragó pékség néven sütöde épült az ezredfordulón a Faragó-malom mellé, másfél
évtized múlva elárverezik, bezár, ahogy a malom is. (338/a)
FARM l. Egyes farm, Hármas farm, Májer, Széra
FASOR;
akácfa sor a falu határán végig. Most már kevés van meg belőle. L. még
Almafasor, Első diófasor, Gyékényes fasor, Hosszú fasor, Külső-gyöpi fasor, Kürtösi
fasor, Magdus-dűlői fasor, Második diófasor, Ötvenhektári fasor, Szérai almafasor,
Tégladűlői fasor, Tódási fasor, Tót Jankó fasor, Utolsó fasor. (179)
FELCSER l. Óvoda, Rendelő
FËRMA l. Májer
FLASZTER l. Töltés
FODBALPÁJA l. Futballpálya
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FOGORVOSI RÖNDÖLŐ l. Posta
FORRÁS, Fórás;
a Kilsőgyöpön ered, s vize a múlt századi térképek szerint végigfolyt a gyöpön,
Kisiratos-pusztán, majd beleömlött a Csík-érbe. Ez a nevenincs ér már nem él, ám a
Forrás igen. Régebben, mondják, az emberek innen hordták az ivóvizet - nyilván a
vaskút előtti időben, mezei munkán. Újabb magyarázat a Forrás eredetére: „Kutat
fúrtak, hogy locsolják a gyöpöt, nem sikerült, de a víz folyik.” E vélekedés
összefügghet azzal, hogy a románok, olaj és gáz után nyomozván a falu határában több
kutat fúrtak, s ezek vizet ‒ leginkább: hévizet ‒ adnak. (403)
FÖLD l. Árvák földje, Godó-dűlő (Godó-főd), Halom-dűlő (Halomi fődek), Kántor-föld,
Lisztig földje, Pap földje, Paradicsom(föld), Tanító-föld
FŐ TÉR;
a Temető utca, Iskola utca, Templom utca kereszteződésénél lévő terület, sok-sok
közösségi rendezvény helyszíne. Az Iskola utca felől a (régi) Piac, a templom előtt a
Templom tér része a Fő térnek. (76)
FŐ-UCCA l. Nagy utca
FRIDMAN l. Fridman-kocsma, Szalbekné háza
FRIDMAN MARCI KERESKEDÉSE l. Szalbekné háza
FRIDMAN-kocsma, Friedmann-kocsma, Friedmann, Fridmanék, Fridman, Frigmannék, öreg
Frigmanná;
Fridmanéknak két kocsmájuk is volt, az egyik a Malom utcában (balról a 2. ház, 2010ben üres házhely), a másik a későbbi Magazinban, l. Szalbekné háza, illetve Gizi néni
csárda. Az 1930-as években fűszerüzlet és bálteremnek is használatos kocsma a
Malommal szemben. A tulajdonos neve leírva Friedmann. 2010-ben az idősebbek úgy
emlékeznek, hogy Fridman Mancié volt a Malomnál az üzlet. Frigmannak 2013-ban
Vajdának mondják. (115)
FRIEDMANN-KOCSMA l. Fridman-kocsma
FRIGMANNÁ l. Fridman-kocsma
FRIS l. Fris-tanya
FRIS ÚTTYA l. Frisné útja
FRIS TANYÁJA l. Fris-tanya
FRIS-TANYA, Frisch-tanya, Fris tanyája, Fris, Frisné tanyája, Frisné, Friss-tanya, Friss;
ma tanyahely és dűlő, régen uradalom, illetve major a Tégla-dűlőben. A XIX.
században a falu határának e részén volt az úgynevezett „Kis-Iratos puszta”, melynek
központja a Kincstári hodály, majd a Szalbek- s Jakabffy-tanya, s mely puszta egy
része lett később Frissnéé. Az emberek úgy tudják, hogy Frissné Snajder testvére volt,
németek, Jakabffy Andortól megvették a birtokot az első háború előtt, s a két testvér
kettéosztotta. Frissnek malma is volt Kürtösön. A kolhozosítás előtt itt több tanya volt.
„Amikor lёbontották Frissné tanyáját, apám azt mondta: Na, fiam, ez mán nem
szocializmus! Aztán a téglábul ez is, az is házat építött ” – regéli 1980-ban a gyűjtő
unokaöccse. 2008-ban emlegetik itt, Fris tanyája mellett Kis Ferkó tanyáját, l. ott.
1979-ban cukorrépaföld. A helytörténeti múzeumban a dűlőből való kő kézi malom
látható. (323)
FRISCH-TANYA l. Fris-tanya
FRISNÉ l. Fris-tanya
FRISNÉ TANYÁJA l. Fris-tanya
FRISNÉ DOMBJA l. Snajder-halom
FRISNÉ ÚTJA, Frisné úttya, Fris úttya;
a Kekecsi útról, Snájder mellett, Frissné tanyájához (ma: tanyahelyéhez) visz, a
kereszteződésben állt a Snajder-köröszt, l. ott. (324)
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FRISS(-TANYA) l. Fris-tanya
FUTBALLPÁLYA, Fudbalpája, Fodbalpája, Pája, Kisiratosi Sportpálya, Sportpálya,
Sportpája, Jeddzőkert, Jegyzőkert;
füves labdarúgó pálya a Temetővel szemben a régi Jegyzőség mögött, a hajdani
községi Faiskola helyén. S. I. tudomása szerint a hajdani Jegyzőkerttel azonos terület.
Korában (még az 1950-es években is) máshol, a Gyöpszélen volt a pálya. (58)
FÜRDŐ, Termálfürdő, Kisiratosi gyógyfürdő, Gyógyfürdő, Kisiratosi strand , Gyótyfürdő,
Dorobánci strand, Strand;
melegvizű fürdő több medencével a Fodbalpálya után a Sürgöny úton. A
termelőszövetkezeté (majd az abból alakult társulásé), ők építtették az 1980-as évek
végén, miután földgáz és kőolaj helyett hévíz tört föl a kutatófúrások nyomán a falu
határában. A fürdőben uszoda és kettéosztott, gyermekeknek és felnőtteknek való
hévizes medence van, a vendégeket a kerthelyiségben étel, ital várja. Az új ezred első
évtizedének közepén magyarországi befektető igyekszik megszerezni, hogy
kiépíthesse komoly gyógyfürdővé. Miután ez nem sikerül, 2010-ben a bezárás
fenyegeti (Ny. J. júl. 16. 4.). Főépülete az egykori Gyümölcsös tárolója volt, ahol a
szőlőt sajtolták, a bort pedig az alatta lévő pincében tárolták. A területe 0,8 hektár – l.
ugyanott. (50)
GALAMB UTCA, Galamb ucca, Cigány út, Cigány-telep;
egy sor ház, összeköti a Faluvéget a Zsillérrel. Ma kizárólag cigányok laknak az itteni
putrikban, régen ez a fertály nem volt cigánynegyed. „A Faluvégen régön hét ház vót,
az állam építötte a cigányoknak. Ma csak két házban laknak, a többi porta kiürült” –
tudja másik emberünk harminc évvel később, 1992-ben. A Galamb utca folytatása a
határban a Faluvégi út. S. I. Cigány út nevét is említi, s tán ez az általa emlegetett
Cigánytelep. (148)
GAZDAHÁZ, Kantin, Téesz-kantin, Vót téesz-kantin, Kisgazda ház;
az egykori plébániaházból lett Óvoda (l. ott!) udvarán épült téesz-étkezde, amely
ma a Gazda-köré. Kisgazda háznak is mondják a gazdaköri székházat, amelyet
legújabban Gazdaháznak tisztelnek. Korábban a Községház egyik szobáját használta a
gazdakör. (72)
GÁL FERENCZ ÉS TÁRSA GŐZMALOM l. Krosán-malom
GÁL ISTVÁN KÖRÖSZTJE l. Gál-kereszt
GÁL-BÓT l. Egyes brigádiroda
GÁL-KERESZT, Gál-köröszt, Gálék körösztye, Gál István körösztye, Natyfalusi köröszt,
agyfalusi kereszt;
kőkereszt Nagyfaluban a malomi keresztútnál. Fölirata: „E szent keresztet készíttette
özv. Gál Pálné 1927”. (108)
GÁLÉK KÖRÖSZTYE l. Gál-kereszt
GÉPÁLLOMÁS l. Szemete
GERGŐ UTCÁJA, Gergő uccája, Gergőnél, Kurtuc Gergő uccája, Sebőkék uccája, Hodács
Ágoston utca;
utca a Gróza-téren, ahol Kurtucz Gergely brigádvezető lakott. Az egyébként
nevenincs utcát így emlegették Gergő rokonai, ismerősei a XX. század utolsó
harmadában, míg az új ezred elején el nem hunyt. „Nem így hívják, ennek nincs neve,
csak hogy tudd (melyik)!” – igazít el öcsém. Halála óta egyre kevésbé „Gergő uccája”.
A Temető felől a telep második utcája, amelyet Salamon Idának Sebőkék uccájaként
emlegetnek. 2008-ban nem tudnak ilyen nevű helyről, ám azt igen, hogy Sebőkék hol
laknak: a Gróza-tér említett utcájának a falu felőli elején („Ērül a második ház, 780-as
ház!”) laknak Sebőkék, az öreg Sebők Jóska, meg a fia, szintén Józsi. Az utóbbi jeles
vőfény volt, megőrizte az újabb lakodalmazóknak a régi vőfényverseket. „Jó vőfény
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vót!” Ez az utca viselhetné Hodács Ágoston (1879-1951) műfordító, író, hittudós nevét
a 2013-as tervezet szerint. Hodács Ágost a plébánosunk volt több évtizeden át, a
legnagyobb elnyomás idején sem menekült el a faluból, igyekezett hűségesen szolgálni
a falu népét. Ő is a közeli temetőben nyugszik. (34)
GIZA 1. Gizi néni csárda
GIZI NÉNI CSÁRDA, Gizi néni kocsmája, Gizi, Giza néni, Giza;
kocsma, kereskedés és bálterem a Malomnál az 1930-as években – mondja egyvalaki.
Másvalaki szerint a Magazin helyén, illetve előtt működött a házban e szórakozóhely,
ahová 1950 táján három fokos lépcsőn juthattunk be. (Lehet, hogy azonos a malomi
Fridmanékkal? ‒ l. ott.) Tréfás dalaink egyike Giza nénit énekli ki (Kovács 139), l.
még Tájszótár . 2010-es magyarázat szerint Giza néni Friedmannéként vezette az
üzletet a későbbi Nagyáruházban és kocsmában, az ő lánya Friedmann Manci, akit a
Malom utcai üzlettel kötnek össze, s Giza néni unokája, Manci fia László Janó, a
kollektív tekintélyes közgazdásza. (116)
GIZI NÉNI KOCSMÁJA l. Gizi néni csárda
GODÓ l. Godó útja, Godó-dűlő, Godó-ház, Godó-szobor, Godó-tanya
GODÓ JANIÉKNÁL l. Godó útja
GODÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA l. Iskola
GODÓ MIHÁLY SZOBRA l. Godó-szobor
GODÓ MIHÁLY UTCA l. Cikóék utcája
GODÓ ÚTJA, Godó-úttya, Godók úttya, Godó Janiéknál, Godó Janijékná, Godónál;
földút a Pikétnél: „Ott jártak a határ felé, a Godó-tanyához üt ki”. S. I.-nak azt
mondják: ösvény a határban, „Ez csak tavasztúl őszig van mög, mindön ősszel
fölszántik”. (197)
GODÓ-BEJÁRÓ;
S. I.-nél, a tanyához, l. ott. (169)
GODÓ-DŰLŐ, Godó, Godó-főd;
dűlő a Cigánkán ‒ 1. még Godó-tanya. (170)
GODÓ-FŐD l. Godó-dűlő
GODÓ-HÁZ;
Godó Mihály (1913-1996) antikommunista jézustársasági ellenálló szerzetes szülőháza
a Malom és Nagyfalu sarkán, falán emléktáblával. Sírja a helyi temetőben. (104)
GODÓ-SZOBOR, Godó Mihály (mell)szobra;
2009-ben a szeptemberi búcsún avatták Godó Mihály (1913–1996) szobrát a
templomkertben, alkotója Kocsis Rudolf aradi művész. A szobornál megemlékező
beszédet mondott Balczó András olimpiai bajnok öttusázó. (86/a)
GODÓ-TANYA, Godók tanyája, Godó;
tanyahely és halom a Cigánkán (Kutason). Godó tehetős gazda (S. I. tudomása szerint
G. András), a háború előtt sok dohányuk volt. Ma egy kutasi halom mutatja, hogy itt
állt hajdan a Godó-tanya; a dombra értik e megnevezést. A közelben Öblőgyi-tanya, l.
ott. (168)
GODÓK TANYÁJA l. Godó-tanya
GODÓK ÚTTYA l. Godó útja
GÖDÖR l. Homokbánya (Homokgödör), Pálinkafőző gödör (Temetővégi gödör), Szvergyáni
döggödör, Válykos-tó (Szëmëtëi gödör), Zábrányi döggödör, Zabrányi-gödör
GŐZMALOM l. Krosán-malom
GRANICSÁR-KASZÁRNYA l. Kaszárnya
GRANICSÁROK ÚTJA, Granicsárok úttya;
a Töltés része: a Kis utca végétől a határőr-kaszárnyáig. Említi S. I. Ebből indul a
Kaszárnyának a Kaszárnyai út, l. ott. (206)
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GRÁNIC, Határ;
1920 óta (ekkor, 1920. április 2-án vonult ki a nyugati szomszéd Kevermesről és
Lévésről a megszálló román katonaság, hogy itt továbbra is maradjon) a falu nyugati
határa (községhatár Csanádban Kisiratos és Dombegyház, Kisiratos és Kevermes
között) Magyarország és Románia államhatára. A Gránicot az öregebbek emlegetik;
Trianon igen közel hozta az iratosi magyar bakák falujához a mindaddig elég távoli,
például galíciai gránicot. Az országhatárt határkövek jelzik, két kő között az iratosiak
szerint képzeletbeli a határ: a képzeletbeli egyenes. A köveken „M”
(„Magyarország”), másik oldalukon pedig, nyilván a kőállítás idejét megörökítve,
„1922” a fölirat. (152)
GRÓZA TÉR, Gróza-telep, Gróza negyed, Piaţa Groza;
új falurész két páros utcával és két félsorral. Idős magyar mondja: „A Gróza-telepet
akkor osztották, amikor Gróza Pétör vót az apánk!” ‒ vagyis a II. világháború után
épült. A népnyelvben inkább tér. „Azért mondjuk Gróza-térnek, mert így könnyebb
mondani.” A telkek az itt lakók szerint 1.100 négyszögölesek, ezért „kisnemerus”-nak,
„kismumerus”-nak is hívják a Gróza-téri házhelyet. S. I. úgy pontosít, hogy 1947-ben
épült. A téesz első elnöke, Szanda Antal úgy emlékszik, hogy a Gróza nevéhez kötött
földeform alapján a temetőnél vagy 60 db. 10-10 ár nagyságú házhelyet mértek ki a
rászorulóknak. Egy emlékező családja 1956-ban épített itt házat (Vajda 105).
Nagyiratoson a Gróza telep 1947-ben létesült (SI). A hely nevét románul ‒ Piaţa Groza
– 1987-ben tanítóképzős diák írja le dolgozatában (Andó). A Gróza-tér három „páros
úcából” (Szélső utca, Cikóék utcája, Gergő utcája) és egy félsorból (Temető-sor) áll.
(25)
GRÓZA TÉRI KISKÖZ, Kisuccaji kisköz;
köz a Kis utcáról a Gróza tér felé. A Sirkó (köze), illetve a Kevermesi út folytatása.
Eredetileg ez a dűlőút vitt be a faluba Kevermesről. S. I. ezt is Kisuccai kisköznek
nevezi meg. Az én mesélőim úgy tudják: a Kis uccától nyugatra a Sirkó köze, keletre a
Gróza-téri kisköz visz. (20)
GRÓZA TÉRI VASKÚT;
kút a Gróza-telepen Gergő utcája elején, 2008-ban már csak a helye van meg. (33)
GRÓZA-TELEP l. Gróza-tér
GUJA-KÚT l. Gulya-kút, Nagykút
GUJÁSJÁRAT l. Gulyás-járat
GUJÁZS-GYÖP l. Gulyás-gyöp
GULYA-KÚT, Guja-kút;
gémeskút itatóvályúval a Gyöpszélen, a Gulyás-gyöpön, ez a kisebb. Még az 1970-es
években is: reggel itt itatnak, délben a Nagykútnál ‒ 1. ott! (341)
GULYÁS l. Jutka-üzlet
GULYÁS-GYÖP, Gujázs-gyöp, Gujázsgyep, Kurtuc Rozinál;
legelő. „Kurtuc Rozinál, a Nagy-gyöpön, gujakúttal” – magyarázzák 2008-ban
családbeliek. (Mások, nyilván, más nevet, mást, saját rokont említenek e gyöp
névadójaként.) Tehát a Gyöpszél előtti gyöprész. (332)
GULYÁS-JÁRAT, Gujásjárat;
út a Gyöpszélen, a gulyát itt hajtják a (Nagy-)Gyöpre. (332/a)
GYEP l. Gyöp
GYEPSARKA l. Gyöpsarka
GYEPSOR l. Gyöpszél
GYEPSZÉL l. Gyöpszél
GYEPTÖRÉS l. Gyöptörés
GYEPTÖRÉSI DŰLŐ l. Gyöptörés
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GYERMEKOTTHON, Hangya szövetkezet, Szövetkezet, Hangya, Hitelszövetkezet,
Alimente, Alimentár, Alimöntár, Vót alimöntár, Alimentára, Alimentárë, Vegyes,
Vögyös, Kisiratosi gyermekotthon, Szent Ferenc Alapítvány kisiratosi
gyermekotthona, Szent Ferenc Alapítvány Pius Atya Gyermekgondozó Otthon, Pio
Atya Ház, Szent Ferenc Alapítvány (Kisiratosi) Pio Atya Ház(a), Szent Ferenc
Alapítvány Pio Atya Gyermekotthon, Gyerökothon;
fűszerbolt a kommunista időszakban a Piactéren, az Alimentár és változatai a román
alimentară nyomán (jelentése ’élelmiszerüzlet’). A szövetkezeti vegyeskereskedés
(hajdani szatócsbolt) egynyelvű fölirata Alimente (volt) – alapítása az idősebbek
emlékezete szerint a Hangya szövetkezet érdeme, s a Szövetkezet (üzlete) valaha a
Templomkertből nyert területen épült föl (TÁ). A Hangyából lett Hitelszövetkezet
1937-ben ünnepelte alapításának 40. fordulóját, ennek tiszteletére a vezetőség tagjairól
és az épületről készített fényképet tartalmazó emléklap készült. (Hangya szövetkezet
Erdélyben a két háború közt is működött.) Az egykor szövetkezeti fűszerbolt és
kocsma, cukrászda a III. ezred elejétől a Böjte Csaba ferences szerzetes által szervezett
dévai árvaház-hálózat itteni Gyermekotthona. 2008-ban hivatalos neve: a dévai Szent
Ferenc Alapítvány által létrehozott Pius Atya Gyermekgondozó Otthon. 2007-ben 18
gyermek várta itt a Mikulást (Ny. J.) (93)
GYÉKÉNYES, Gyékényös, Gyíkínyös, Jeges dűlő, Csátés dűllő;
lapos föld a lévési határon, a hajdani Csík-ér mellett. Mielőtt fölszántották, csak nádat
és gyékényt termett ‒ innen a neve. Jeges és Csátés düllő nevét S. I.-nek említik. „A
Kilső-gyöp felé”, halljuk 2008-ban. (321)
GYÉKÉNYES-FASOR, Gyékényös-fasor, Gyíkínyös fasor;
S. I. jegyezte le: fasor a Gyékényesnél. (319)
GYÉKÉNYES-HÍD, Gyékényös-híd, Gyíkínyös híd;
híd a Gyékényes nevű határbéli vízállásnál (S. I.). (320)
GYÍKÍNYÖS l. Gyékényes
GYÍKÍNYÖS FASOR l. Gyékényes fasor
GYÍKÍNYÖS HÍD l. Gyékényes híd
GYÓGYFÜRDŐ l. Fürdő
GYÓGYSZERTÁR l. Kettős brigádiroda
GYÖP l. Csikóistállói gyöp, Juhász-gyöp, Kanász-járás, Külső-gyöp, Nagy-gyöp, Nyolcházgyöp, Sávai-gyöp, Zsidó-gyöp
GYÖP SARKA, Gyepsarka;
a Nyolcház és a Zsillér által közrefogott gyöprész. Az 1920-as, 1930-as években itt
volt, a Gyöpsarkán, a próbacséplés, említi egy vén iratosi. (83)
GYÖP-SOR l. Gyöpszél
GYÖPSZÉL, Gyepszél, Gyöp-sor, Gyepsor, Mező ucca, Gyöpszél utca;
az Újtelep itt házsorral néz a Gyöpnek, illetve a gyöp felől nézve: ez itt a Nagygyöp
széle. A Mező utca hivataloskodó félnépi elnevezés. Gyöp-sor nevét S. I. említi, de
ritkán a gyűjtő is hallotta. A Gyöpszél utca nevet a 2013-as tervezet javasolja. (106)
GYÖPTÖRÉS, Gyeptörés, Gyöptörési düllő, Gyeptörési dűlő, Új törés;
valaha legelő, ma szántó (S. I.). Kertek is, ott van a Faluhely – magyarázzák 2008-ban.
„Túl a csatornán; Tódás végin, balra az Érnek.” (233)
GYÖPTÖRÉSI DÜLLŐ l. Gyöptörés
GYÜMŐCSÖS l. Májeri faiskola, Szőlős
HAASZ l. Szalbekné háza
HAJZLER l. Hajzler-dűlő, Hajzler-tanya
HAJZLER-DŰLŐ, Hájzler-dűlő, Hajzler-düllő, Hajzleri düllő, Hájzleri-döllő, Heiszler dűlő,
Hajzler, Hájzler;
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dűlő Kutason. „Hájzler László birtoka, 580 hold, a falu megvette tőle 1929-30-ban.
Elment Magyarországra, úgy mondtuk: Mögyünk dógozni Hajzlerhon!”. Másik öreg
szerint 314 holdas birtoka volt itt Hajzlernak. Az A. G. E. 1912-es évkönyve említ e
tájon Heiszler József aradi földbirtokost ‒ talán ez a família. L. még Kutas. (181)
HAJZLER-BEJÁRÓ;
bejárat a Hajzler-tanyához (S. I.), l. Hajzler-tanya. (163)
HAJZLER-TANYA, Hajzler;
Hajzlerék szállása a birtokukon, l. Hajzler-dűlő. (162)
HAJZLERI DÜLLŐ l. Hajzler
HALASTÓ, Iratosi halastó;
a Pepenéria alakította ki, öntöznek is belőle, kerítés övezi. A K. F. könyvében szereplő
Iratosi halastó („...halastó, Beleestem kocsistól, lovastól...”, Kovács 126) talán csak a
nótában létezett, esetleg az Érre emlékeztette az embereket. (216)
HALLAI VENDEL TANYÁJA l. Borsi-tanya
HALLAI VENDEL-BEJÁRÓ l. Borsi-bejáró
HALLAI VENDEL-FŐD l. Borsi-dűlő
HALLAI-TANYA l. Borsi-tanya
HALOM l. Cserép-halom, Hármashatár-halom, Nagyiratos-alji halom,
Négyeshatár-halom, Sírhalom, Snajder-halom, Szőlős-halom, Templom
HALOM ÚT l. Malom út
HALOM-DŰLŐ, Szőlőmenti, Halom, Halomi dűlő, Halomi düllő, Halomi fődek, Malomdűlő, Malomi düllő;
határrész a Szőlős-halom körül. Malomi dűlőnek azért mondják, mert a Malom út
körül van. A Szőlőmenti dűlőnév az l853-as földmérési térképen olvasható. A Kekecs
és a Szőlőshalom közti részt Halomnak, alkalmanként egybevéve az ettől nyugatra eső
földdel Tégladűlőnek is mondják (l. ott). 1978-ban herés, 1980-ban búza- és bodorkaföld. „A Halomnál dógosztunk.” (362)
HALOMI DŰLŐ l. Halom-dűlő
HALOMI FŐDEK l. Halom-dűlő
HALOMI ÚT l. Kenderáztatói út, Malom út
HALOTTAS HÁZ, Temetőkápolna, Kápolna;
temetői ravatalozó. 1986 elején „Kész a halottas ház, de onnan még sënkit së temettek!
Csak otthonrul löhet. A nép nem akari”. Mára, ha nehezen is, a falu beadta a derekát:
se otthoni ravatalozás, se otthoni virasztás, se otthoni kántorbúcsúztató, se semmi, amit
megszoktak, ami a saját hagyományukká vált az elmúlt századokban. A Halottasház
Temetőkápolnaként is szolgál. (38)
HAM BÁR;
falatozó a Gróza-térnél a 2000-es évek elején. 2010-ben bezár, miután a Rózsa
szállóban pizzasütő nyílik – ami év végére szintén becsuk, mert máshol friss
péksüteményt kínáló üzlet fogadja a vásárlókat. (47)
HANGYA SZÖVETKEZET l. Gyermekotthon
HARMADIK HALOM l. Nagyiratos-alji halom
HATÁR l. Almásyiratosi határ, Dombegyházi határ, Gránic, Kevermesi határ, Kürtösi határ,
Nagyiratosi határ
HATÁR ÚT l. Kürtösi út
HATÁRDŰLŐ;
Pesti említi. Ma nem ismerik, illetve a határ menti, Pikét mögötti, kutasi Kürtöstől
elvett Százhektárral azonosítanák. (412)
HATÁRKŐ, Határkű, Megyekő, Mögyekű;
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a Pikét és az Állami Gazdaság között, a Töltés mellett áll(t). A XIX. századi térképek
itt az út mellett, már Arad megyében 109 méter magas halmot jelölnek. Nem hogy
Mögyeküvet, Megyekövet sem emlegetnek már – rég kiszántották őket. Magunk még
szemrevételezhettük a magyar világ eme emlékét. Valójában kilométerkő volt, rajta a
km-számmal. (227)
HATÁRŐR LAKTANYA l. Kaszárnya
H á m o r i – d ű l ő, Hámori, Hámori-fődek, Herschman, Hersman;
„Hámori-dűlő: Kurtics s Kisiratos határának csücskiben, Szentpál felé”, tudjuk meg
idős helybélitől, más – nem véletlenül – Ponyvaháttal azonosítja. Az egykori Hámoriuradalom eszerint a kürtösi határban Kisiratos külterületének széléig terjedt. Az öregek
emlékezete szerint 1921-ben kiosztotta a román állam az iratosi szegényeknek, hogy
utóbb visszavegyék tőlük, s a kürtösi románoknak adják. A legenda szerint az utóbbiak
aláírás-hamisítással szerezték meg: állítólag azt írták volna alá a kisiratosiak, hogy
átadják a földjüket nekik. A falu tájházalapítójának a tudomása szerint Hámori
eredetileg Herschmann volt, zsidó ügyvéd. K. A. úgy tudta, hogy Herschmann László
ügyvéd bérelte az ezer holdas birtokot Almásy gróftól. Gyermekjáték mondókájában is
emlegetik: „Kuka Pista pojáca, Hámoriná tojása…” (Vajda 74).
HÁRMAS l. Hármas farm
HÁRMAS BRIGÁDIRODA, Hármazs brigádiroda, Hármazs-brigád;
a téesz egykori 3. sz. brigádjának irodája a Kis utca elején, a Csárdával ferdén
szemben. (24)
HÁRMAS FARM, Hármas;
a kolhoz gyümölcstelepe a Kaszárnya másik oldalán. (204)
HÁRMASHALOM l. Hármashatár-halom
HÁRMASHATÁR l. Cserép-halom, Hármashatár-halom, Négyeshatár-halom
HÁRMASHATÁR-HALOM, Iratosi hármas határ (1894), Hármashatár, Hármashalom, Pikéthalom, Pikét;
dűlő, határdomb és katonai őrhely. Itt találkozik Kisiratos, Kevermes és Dombegyháza
határa; a halmot jelenleg az államhatár kettévágja, tengerszint fölötti magassága 108
m. A halom Romániához csatolt felén őrtorony áll, ez a Pikét ‒ 1. ott. 1894-ben
öntözőcsatorna az „iratosi hármas határ”-nál (ACs. önt.). A kevermesiek ma is
Hármashatár, Hármashalom, Hármashatár-halom néven említik, Kisiratason már
inkább a Pikét járja ‒ nyilván a másik Hármashatártól való megkülönböztetés miatt
terjeszti ki jelentését a granicsárok őrtornya. A trianoni döntés után az itt elhaladó
Töltés mellé bódé, pikét (r. pichet: őrház) épült, s innen ellenőrizték a hatnapos
igazolvánnyal ide-oda utazó, kettős birtokkal bíró gazdákat, egészen a
proletárdiktatúra magyarországi és romániai kikiáltásáig, amikor is megszűnt ez az
összevisszaság, s egyben az itteni őrház is (amelyet őrtorony vált föl). Szelekovszky
azt írja: alapos bolygatást szenvedett halomroncs, alapmérete 80x100 m., viszonylagos
magassága 1,5-2 m. S. I. szerint a Hármashatár a kisiratosi, a nagyiratosi és a
dombegyházi határok találkozásánál fekszik. A megállapítás helyénvaló, ugyanis két
Hármashatár-halom található a kisiratosi községhatáron belül! Az egyik a Pikétnél, a
másik – l. Cserép-halom – a Jakabffy-majortól a határnak. Dombegyház felől nézve: a
régi Dorobánci út (a Tőtés, Dombegyházi út) a Hármashalomnál metszi az
országhatárt, a halom egy része Csonka-Magyarországé. A halmot átszeli a csatorna is.
Az 1884-5-ös katonai összeírás szerint is halom áll a Kurticsról Kisiratos érintésével
nyugatra vivő út mellett a Kevermes, Kutas/Kurtics, Kisiratos (és Dombegyház?)
határának találkozásánál. Hármashatárként emlegetik a Négyeshatárt is. L. még
Cserép-halom, Négyeshatár-halom. (198)
HÁRMAZS BRIGÁD(IRODA) l. Hármas brigádiroda
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HÁSZ l. Szalbekné háza
HÁT l. Ponyvahát
HÁZ l. Csirke-ház, Elnök háza, Juhász-ház, Kertész-ház, Kisiratosi pumpaház, Községháza,
Kultúrház, Kutasi pumpaház, Máltai ház, Nyolcház (utca), Plébánia (Papház),
Szalbekné háza, Széra (Üvegház)
HEISZLER DŰLŐ l. Hajzler
H e r m i n a – m a j o r i t a n y a s i i s k o l a, Hermina-majori iskola, DombegyházaHermina majori iskola, Hermina-major, Hermina, Tanyasi iskola;
a Kürtösről a Dombegyháza-Kevermes közti műútra vivő (sokféleképp nevezett)
kövesút (Tőtés) végében, a főútnál, ma már Csonka-Magyarországon lévő
Dombegyház-Hermina majorban lévő tanyasi iskolában az elsővilágháború végéig sok
iratosi parasztgyermek tanult, köztük a helynévgyűjtő nagybátyja, Kurtucz István, a
későbbi kántor. A majortól Kisiratosnak vivő kövesút elejét 1944-ben a szeptemberi
harcok idején fölrobbantották (Pelle). L. még Battonyai út.
HITELSZÖVETKEZET l. Gyermekotthon
HÍD l. Gyékényes híd, Kekecsi híd, Kettős-kút hídja, Kutasi híd, Mácsai híd, Malomi híd
(Szëmëtëji híd), Miron hídja, Nagycsatornai híd, Ötvenhektári híd, Toldási híd, Vastag
Mihály-híd, Vencel hídja
HODÁCS ÁGOSTON UTCA l. Gergő utcája
HOMOKBÁNYA, Homoggödör, Homokos gödör, Lapos, Szemetes gödör, Szemetezsgödör;
vizes gödör, lapos, mellette halom, amelyre a Kaszárnya épült. A kisiratosiak
emlékezete szerint a magyarok idejében volt itt homokbánya, az első világháború előtt
a homokot innen hordta a falu népe házépítéshez. A Homokbánya ma Szemetes gödör.
Szemetezsgödör: falu szemetesgödre S. I.-nél külön helyként ‒ mire föl 2008-ban
magyarázza Á. Anna húgom: a Kis utca végin, Májeron túl jobbra, a Kaszárnya fele a
volt Kertészház melletti homokgödörbe hordják a szemetet. (210)
HOMOKGÖDÖR l. Homokbánya
HOMOKOS GÖDÖR l. Homokbánya
HORVÁTH LACIÉK UTCÁJA, Horvát Lacijék uccája;
utcanév S. I. gyűjtésében. Talpaiék mondják: a Malomból nyílik, az első a Zsillér,
a második Horvát Lacijék uccája az Újtelepen. Ott lakik a névadó családja. Szűkebb
körben ismert helynév. (133)
HORVÁTH-TANYA l. Szárics-tanya
HOSSZÚ DŰLŐ, Hosszú-düllő;
határrész, említi S. I. 2008-ban magyarázzák, jókora bizonytalansággal: „A Tódási
kert alatti részen, a Tőtésig, kertajja…”. (243)
HOSSZÚ FASOR;
fasor, S. I. tud róla. 2008-ban azt modják: „Vót, kiszötték”. A hagyomány azt tartja,
hogy eredetileg fasor kerítette a teljes kisiratosi határt. Hogy melyik volt a Hosszú
fasor, nem tudják – arra gyanakodhatunk, hogy esetleg a faluhatár menti, a Kisiratost
kerítő sor fa, de lehet a Hosszú dűlő menti is. (413)
HOSSZÚ UTCA, Hosszú úca, Hosszu Uttza;
a hagyomány szerint magába foglalta a Nagyfalut, a Templom utcát, a Tódást és a
Tódásontúlt is. A Békés-Csanád megyei cs. kir. törvényszék elnökének utasítására
1851-ben készült helynévösszeírás szerint „Kiss Iratos községe... számlál egy
úgynevezett Hosszu Uttzát, másik pedig Nap Uttza czimétt viselő...” (Szabó). Ma van,
aki így vélekszik: „A Hosszú uccát lëbontották!”. Hosszú utca van ‒ volt 1912-ben:
Aradi monogr. 3. köt. ‒ a szomszédos Nagyiratoson is. (27)
HŐSI EMLÉKMŰ;
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második világháborús emlékmű a temetőben. Eredetileg fakereszt, amelynek fölirata:
„Hőseink emlékére”. A helyiek emlékezete szerint öt magyar katona nyugszik itt. Túry
L. esperes új emlékművet emeltetett, fölirata: „AZ 1939-44-ES VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAI / (24 név +) EGY ISMERETEN KATONA / ÁLLÍTOTTÁK A
KISIRATOSI SZERETTEIK / 1984”. (41)
HUSZONÖTHEKTÁR;
újabb dűlőnév a Négyeshatárnál. (342)
HÚSBOLT, Húzsbót;
különböző időszakokban különböző helyen van a faluban mészárszék, hentes. Az
ezredfordulón Kohn egykori csárdájának a Kis utcai oldalában mérik a húst. (29)
IGNÁC TÉR l. Tóth Ferkó utcája
IRATOS AJJI DÜLLŐ l. Iratos-alja
IRATOS ALÁ l. Iratos-alja
IRATOS ALATT l. Iratos-alja
IRATOS ALATTI TÓ;
lapos az Iratosi határon (S. I.). (390)
IRATOS ELŐTT l. Iratos alja
IRATOS-ALJA, Iratosajja, Nagyiratos-ajja, Iratos ajji düllő, Iratos alatt, Nagyiratos alatt,
Iratos előtt, Nagyiratos előtt, Iratos alá;
Kisiratos legdélibb dülleje a Harmadik (Nagyiratos-ajji) halomnál, a Nagyiratosi
határnál. A Dózsa-lázadást idéző történetben (Monda a temesvári főispán
meneküléséről) Báthory István „Iratos alá” érkezett, ez a mai Kisiratos alatti (előtti)
rész, s külön nem jelöljük ‒ Kovács: Aradvégi 25. (396)
IRATOS-ALMÁS l. Almásyiratos
IRATOSI BUKÓ;
műtárgy (zsilip) az 1894-ben tervezett nagy öntözőcsatornán a mai Májer táján a
főcsatorna 471. sz. szelvényében. A Zábrányi bukót a tervezett csatorna 430.
szelvényében a Kürtösi határszélen Zábránynál, a Tőtés mellett jelzik, ez tán már a
kürtösi határban lett volna (Az arad‒csanádi öntözések. Arad, 1894. 66.). (228)
IRATOSI CSÁRDA l. Szurok Pali kocsmája
IRATOSI CSATORNA, Tornya-Kisiratosi csatorna, C(anulul) Turno-Dorobanţ (1976),
Dorobánci csatorna, Trianoni csatorna;
vizesárok a Kutasi és a Cigánka-csatornától a Szárazér-csatornáig az államhatár
mentén, a falu keleti oldalán. 1942-ben az árvíz miatt a románok átvágták az Iratosi
csatorna gátjait, hogy a víztől szabaduljanak. Állítólag az 1930-as években ásták
(Radnai M.) – egy része Dombegyház határában. Iratosi csatorna néven a Csík-ér is
szerepel, l. ott – mert a Csík-ér csatornázott része a határnál. (215)
IRATOSI HALASTÓ l. Halastó
IRATOSI HÁRMAS HATÁR l. Hármashatár-halom
IRATOSI HATÁR l. Nagyiratosi határ
IRATOSI HÍD l. Kettős-kút hídja
IRATOSI KEREK ERDŐ l. Kiserdő
IRATOSI KERT(EK) ALATT l. Nagyfalusi kertalja
IRATOSI KOCSMA l. Szurok Pali kocsmája
IRATOSI LEGELŐ l. Nagy-gyöp
IRATOSI NAGYUCCA l. Nagy utca
IRATOSI ÖREG HATÁR NYÁRFÁJA;
nótában (Kovács). (414)
IRATOSI PUSZTA;
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kisiratos község külterülete. 1850-ben itt bujkál a Salbeck Jaki bácsi néven említett
Szalbek Jakab uraság tanyáján Teleki Sándor (Emlékezzünk régiekről. Buk. 1973.
190). L. Szalbek szállás, Szalbek-puszta. (335)
IRATOSI SALBECK-TANYA l. Szalbek szállás
IRATOSI SCHNEIDER DOMB l. Snajder-halom
IRATOSI SÍRKERT l. Temető
IRATOSI SUDÁR TORONY l. Templomtorony
IRATOSI SŰRŰ ERDŐ l. Kiserdő
IRATOSI TANYA l. Szalbek-szállás
IRATOSI ÚT 1. Aradi út, Nagyiratosi út, Régi iratosi út
IRKA DOR HÁZ l. Ír ház
IRKATER HÁZ l. Ír ház
ISKOLA, Oskola, Dorobánci Általános Iskola, Kisiratosi községi iskola (1882), Kisiratosi
Általános Iskola, Nagyiskola, Dorobánci nyócosztájos, Godó Mihály Általános Iskola;
a hajdani elemi iskola ma nyolcosztályos magyar nyelvű általános iskola. Oskolának
1855-ben hivatalos levélben nevezi Nagy János, a falu első plébánosa az eredeti
iskolaépületet ( l. Kis iskola), de a mai nagyiskolát is emlegették oskolaként.
Ugyanekkor írja Palugyay Kisiratosról: „Tanoda állapot: r. kath. elemi iskola egy
osztályú, egy tanítóval; 72 fiú és 45 leány, összesen 117 tanulóval”. Schem. Csanád.
1889: a 243 tankötelesből 144 jár iskolába. Aztán 1893-ban, írja a Historia Domus, áll
az új díszes iskola két tanteremmel – azelőtt felekezeti, azóta állami iskola a kisiratosi
(HD ‒ Silviu A.). Kovách Géza tudhatja jól (Kisiratos, 129-130): a korábbi egyházi
fenntartású iskola 1892-ben kerül községi irányítás alá. 1903-ban új községi iskola
építése kezdődik, hogy ez évben az állami kézbe kerülő tanoda későbbi főépületeként
kezdődjék meg annak két új tantermében is az oktatás. 1899/1900-ban Bácsi Béla a
fiúk, György Ignác a lányok tanítója. 1922-ben román tannyelvű 6 osztályos (1927-től
7 osztályos) állami tanoda a kisiratosi – igazgató György Ignác, majd Ormay József,
rövidesen Mureşan Alexandru ‒, magyarul csak a hittant tartják. Az 1945/46-os
tanévtől újfönt anyanyelven folyik az oktatás (igazgató Kovács Erzsébet), 1948-tól a
felső tagozatán már tanárokkal – igazgató ekkortól Bérczy Ferenc. 1964-től 8
osztályos. 1985/86-ban sikertelen kísérlet a tanintézet elrománosítására: államnyelvi
tagozat indul, s végzi be év végivel pályáját (1985/86-ban pedig szakiskolai tagozattal
kísérleteznek) – olvasható Kováchnál. További, immáron bizalmasnak mondható
lakossági közlés szerint 1952-53-ban 404 gyermek jár a párhuzamos osztályokba,
1979 őszén 230-an vannak s nincs párhuzamos osztály. Ekkor tizenhárom tanító s
tanár működik az egyre kevésbé magyar nyelvű kisiratosi néptanodában. 2007-ben
épül tornaterem a tanoda udvarán. 2009-ben Godó Mihály kisiratosi származású
jétustársasági atyáról, a kommunizmus tömlöceiben majdnem két évtizedet töltő hős
lelkű katolikus papról nevezték el. L. még Kisiskola. (78)
ISKOLA UTCA, Elnök uccája, Röndölő-ucca, Rendelő ucca, Kórház ucca;
Iskola utca már 1882-ben. A nép a vörös tizedeken inkább Röndölő uccának, Kórház
uccának, vagy Elnök uccájának tiszteli, az eleje miatt Piacnak, Piac-térnek. A Főtér s
Piac-tér folyatása a Zsillérhez, Gyöpre. Elnök utcájának az itt házat építő téeszelnökről, Szanda Antal román nagynemzetgyűlési képviselőről, Rendelő utcának pedig
az itt lévő orvosi rendelőről nevezték el. (Az elnök háza a rendelővel szemben van.)
Régi-új nevét az itt lévő iskolaépületről kapta – 1988-ban a megyei lap így ír:
„úgynevezett Iskola utca”, azaz 100 év elteltével újfönt használták ezt a nevet. 2001-es
helyi kiadvány falutérképén a Templom-tértől a Gyöp-szélig tart ez az utca. (94)
ISTÁLLÓ l. Bikaistálló, Csődöristálló, Juh-karám (Birkaistálló), Kincstári hodály
IZRAELITA TEMETŐ l. Zsidó-temető
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ÍR HÁZ, Irkater ház, Irka Dor ház;
egyesületi vállalkozás a Kis utcában, ír katolikus segítséggel 2003-ban nyílt meg,
vezetője Andó László tanár. Működteti az Irkater Művelődési Egyesület, más szerint
az Irka Dor(obánc) Alapítvány. A környék elrománosodó falvaiból fogadja a magyar
gyermekeket, hogy az itteni iskolában anyanyelvükön tanulhassanak az anyagilag is
segítségre szoruló apróságok. Tanszünetben, nyaranta ifjúsági táboroknak ad helyet –
2010-es bezáráráig. (22)
JAKABFFY BÉLA TANYA l. Szalbek-szállás
JAKABFFY BIRTOK l. Szalbek-szállás
JAKABFFY HODÁLY l. Kincstári hodály
JAKABFFY TANYA l. Jakabfy-tanya, Szalbek-szállás
JAKABFFY-BIRTOK l. Jakabfy-tanya, Kisiratos-puszta, Szalbek-puszta, Szalbek szállás
JAKABFFY-CSATORNA l. Mironi csatorna
JAKABFFY-HALOM l. Snajder-halom
JAKABFFY PUSZTA l. Szalbek szállás
JAKABFI BÉLA TANYÁJA l. Szalbek-szállás
JAKABFI LEGELŐ, Jakapfi-legelő, Jakabffy legelő;
az 1884-5-ös katonai fölmérésen az igen vizes helynek jelölt Kilsőgyöp szárazabb,
Nagyiratos alatti része Jakabfi legelő, a faluhoz közel halommal. Lehet, hogy az egész
Kilsőgyöp neve akkoriban. Ejtvén Jakapfi-legelő. 1910-ben Jakabffynak 47 h legelője
van (Kovách falutörténet 101).(402)
JAKABFI-BIRTOK l. Kisiratos-puszta, Szalbek-puszta
JAKABFI-HALOM l. Snajder-halom
JAKABFI-TANYA l. Jakabfy-tanya, Szalbek-szállás
JAKABFY PUSZTA l. Kisiratos-puszta, Szalbek-szállás
JAKABFY-TANYA, Jakapfi-tanya, Jakafi, Jakapfi, Jakabfy Tanya;
szállás a Szőlős-halmon a két XIX. századi katonai fölmérésen, a neve Jakabfy Tanya.
A XVIII. század végi első fölmérésen a szomszédos halomnál jelzik a Szalbek szállást,
itt a domb akkor üresen áll. Az öregebbek a XX. század végén még emlékeztek erre a
névre. Jakabfy-tanya, illetve Jakabfy puszta volt a neve a Snájder-halmon lévő
uradalomnak is, l. Szalbek szállás – ott írjuk le a Jakabfy-birtokot, amelyhez ez a tanya
is hozzátartozott. A néphagyomány szerint Szalbekéknak mindkét halmon (az itteni
Szőlőshalmon, és a Snájdër-halmon) volt kastélyuk – föltehetőleg az urasági lakot
minősítették át kastéllyá. A birtok ura, Jakabffy/Jakabfy – másképp Kristoff ‒ örmény
család sarja (Barna‒Sümeghy 82). Jakabfy birtoka az első világháború előtt 561
nagyholdat tett ki (Kovách falutört. 112). „A társadalmi-gazdasági rétegződés Jakabffy
Béla nagybirtokos megjelenésével vált hangsúlyossá, aki áttért a gépesített
mezőgazdasági termelésre és a szarvasmarha-, illetve a sertéstenyésztés
megszervezésére” (Határ mentén). L. Kisiratos-puszta. (348)
JAKABFFY-HALOM l. Snajder-halom
JAKAFI l. Jakabfy-tanya, Mironi csatorna, Snajder-halom, Szalbek-szállás
JAKAPFI l. Jakabfy-tanya, Snajder-halom, Szalbek-szállás
JAKAPFI CSATORNA l. Mironi csatorna
JAKAPFI-BIRTOK l. Jakabfy-tanya, Kisiratos-puszta, Szalbek-puszta
JAKAPFI-HALOM l. Snajder-halom
JAKAPFI-LEGELŐ l. Jakabfi legelő
JAKAPFI-TANYA l. Jakabfy-tanya, Szalbek-szállás
JAKSICS-KASTÉLY, Jaksics-kastéj;
Kovács Ferenc kisiratosi népköltési gyűjtésében (Aradvégi mondák) az egyik mesélő
emleget a Dózsa-háború idején a faluban Jaksics kastélyt. Az égő Nagylakról ingben,
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gatyában menekülő temesvári főispán, Báthory István itt lovat, ruhát kapott – hogy
távozása után a földühödött jobbágyok agyonkínozzák a gyűlölt helybéli nemeseket.
És, tehetjük hozzá, tán ekkor ég le – ha egyáltalán létezett – az iratosi Jaksics-kastély.
A legtöbb legenda a Szőlős-halmot övezi, de emlegetnek (mert „emlékeznek rá”) a
Snájder-halmon is kastélyt… A mai Kisiratos határában fekvő középkori Nagyiratos a
XV. század második felében és a XVI. század első felében a nagylaki Jaksics család
birtokában volt ‒ olvashatjuk Márkinál. L. még Kastély. (415)
JANÓÉK UTCÁJA, Janójék uccája;
utcanév S. I. gyűjtésében. Talpaiéktól tudjuk: a Malom ucca vége, az egyik ott lakóról
nevezték el. A Malom (utca) eleje Kis Béla uccája, l. ott. (126)
JEDDCŐ-FŐD l. Jegyző-föld
JEDDZŐ-KERT l. Jegyző-kert
JEDDZŐ-LAKÁS l. Jegyzői lak
JEDDZŐI HIVATAL l. Jegyzői lak
JEDDZŐI LAK l. Jegyzői lak
JEDDZŐI-DŰLŐ l. Jegyző-föld
JEGES l. Gyékényes
JEGYZŐ-FÖLD, Jeddző-főd, Jeddzői-dűlő;
a jegyzői hivatallal járó föld a község kezén lévő, utóbb Szfát-fődnek mondott helyen,
l. ott. 2008: „A Jeddzőfőd a Kekecsre: jobra az Ér-parton. Jobra dűlőút az Ér-parton;
az úttól az első fasorig a Jeddzőfőd. Téglai-dűlő balrul, Jeddzői-dűlő jobrul”. (280)
JEGYZŐ-KERT, Jeddző-kert;
a jegyző birtoka, ahol most a művelődési ház és a focipálya van. 1873-as törvény
szerint 10 magyar (1100 négyszögöles) hold jár papnak, tanítónak, jegyzőnek a
kincstártól (Körmendi). L. még Futballpálya, Jegyzői lak. (64)
JEGYZŐ-LAKÁS l. Jegyzői lak
JEGYZŐI HIVATAL l. Jegyzői lak
JEGYZŐI LAK, Kisiratosi jegyzőség, Jegyzőség (1902), Jegyzői hivatal, Jegyző-lakás,
Jeddzői lak, Jeddző-lakás, Jeddzői hivatal, Mozi, Múzeum, Kultúrház, Kiskultúr,
Kiskultúrotthon;
kisiratosi jegyzőség és jegyzői lakás a polgári jegyzői intézmény megszűntéig. A (se
nem népi, se nem demokrácia) „népi demokrácia” kezdetétől művelődési otthon, majd
az új kultúrház megépülte után egy ideig Kása Antal régészeti és helytörténeti
gyűjtöményének kiállítóhelye. Jelenleg Kiskultúr: szakköri helyiség, előadások,
tárlatok helyszíne. Jó ideig itt volt a mozi is. Az 1950-es években, amikor még nem
volt a faluban villany, nyáron a vándormozis vetített az udvaron, ahol egy-egy este ‒
például búcsúkor ‒ a nagy rezesbandás bálokban mulatott a nép. 1820-ban Juhász
János a jegyző, s ugyanő 1821-ben az „uraság gazdája”, azaz Szalbekék gazdatisztje a
faluban (Kovách: falutörténet 45,48). 1828-tól Lovrik István a falu tanítója, kántora,
jegyzője (Andó), 1855-ben és 1865-ben Lovrits István. 1905-ben is Lovrits Istvánnak
hívják a jegyzőt, aki a bíróval, Török Pállal képviseli a falut a makai Kossuth-szobor
avatásán (Jámbor 34). A népi emlékezet szerint az első háború után 1925-ig a német
származású Stelczer a jegyző; nem tesz hűségesküt, ezért mennie kell Magyarországra.
1941-ben Silviu Andrei jegyző rövid román nyelvű „falumonográfiát” hagy maga után
(HD). A II. világháború idején Cicvarek volt a jegyző, sváb, majd 1944-ben Igrisán
lett – tiszt, a magyarellenes hadseregben harcolt (öKM). Jegyző egy darabig a faluban
Bötönyánc – Bătăneanţ? (l. Községháza) ‒, aki a háború után titkár. Román Kürtösről,
de a felesége jól beszélt magyarul. Ő volt a faluban a tótum-faktum 1942-től 26 évig –
regéli magyarul 1981-ben a Kisiratosra társakocsin hazatérő gyűjtőnek az oda (finom
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magyar) kenyérért utazó kürtösi román asszony. 2015-ben uniós támogatással
fölújítják. (69)
JEGYZŐSÉG l. Jegyzői lak
JUH-KARÁM, Jukarám, Birkaakol, Birkaistálló, Szajván, Bikások;
juhakol a Gyöpszélen a Malomi út mellett. A román saivan a magyar akolnak felel
meg. Újabban a kolhoz bikaistállója. 1993-ban (a téesszel együtt) már sem híre, sem
hamva ‒ van viszont juhkarám, Szajván a Kilső-gyöpön. (310)
JUH-KARÁMI VASKÚT, Jukarámi vaskút;
S. I. emberei mondják így. Talán a régi Birkaakolnál lévő Szëmëtëji vaskúttal azonos bár S. I. külön említi őket. (311)
JUHÁSZ-GYÖP, Juház-gyöp, Juház-gyep;
S. I.-nek említik e legelőt. 2008-ban azt mondják, hogy a Kilsőgyöpön lévő Juhász-ház
körüli gyöp lehet az. (359)
JUHÁSZ-HÁZ;
S. I.-nél szerepel, külterületi épület. A Kilsőgyöpön van – tudjuk meg 2008-ban. (360)
JUHÁZGYÖP l. Juhász-gyöp
JUKARÁM l. Juh-karám
JUKARÁMI VASKÚT l. Juh-karámi vaskút
JUTKA ÜZLET, Jutka, Jutka ábécé, Gulyás;
a Templom-uccában két Jutka-üzlet is van, mindkettő a Gulyás Judit Kft.-é az új ezred
elején. A tulajdonos Gulyás Juditot becézve hívják így ezeket az élelmiszer-boltokat.
(56)
KANÁLIS l. Csík-ér
KANÁSZ-JÁRÁS, Kanászjárási gyöp;
a Kanász-járási gyöpnek is mondott Nyolcház-gyöpön van a Kanászjárás, mondják.
Valamikor, a Gépállomás, a Szëmëtë – l. ott – telepítése előtt a Nyolcház végétől a
Malom-ucca végénél kijövő útig járt a falu csürhéjével a kanász. L. Nyolcház-gyöp.
(297)
KANÁSZ-JÁRÁSI GYÖP l. Kanász-járás, Nyolcház-gyöp
KANÁSZ-JÁRÓ;
a Gyöpszélen vezető út, ahol a csürhét hajtották a Gyöp kanászjárási részére. (297/a)
KANÁSZ-KÚT;
külterületi kút neve, említi S. I. Talpaiék: „A Paritya-térön vót kanászkút, a
birkásoknál” – nyilván a Kanász-járási gyöpön, a Kanász-járásnál. (290)
KANÁSZ-KÚTI TÓ l. Válykos-tó
KANTIN l. Gazdaház
K a n t o n;
a kürtösi határban, a Csatorna-parton állt valahai tanyacsopport, ott vót falu
(Almásyiratos), a kúttal. Ponyvaháton, a Tornyai-nagycsatornánál – regélik 1980-ban.
KANTON l. Kisiratosi pumpaház
KASTÉLY, Vár;
az emlékekben élő építmény. „Valamikor régen a kisiratosi nagy halmon lakott egy
gazdag ember. A kastélya körül jófajta szőlő volt ültetve” (KovácsMonda) – a
Szőlőshalmon lett volna, s mögötte pince hatalmas hordókkal, benne borral. Más a
Snajder-halomra helyezi a kastélyt és a várat, l. ott. A mondavilág Jaksics kastélyt is
emleget, l. ott. K. I. parasztkántor úgy tudja, hogy Szalbeknénak a két halmon volt
kastélya – azaz mindkettőn volt valami (a zsellérek szemében várnak tűnő, nyilván
csak nemesi udvarház jellegű) erős épülete az uradalomnak. (377)
KASZÁLÓ l. Román kaszáló
KASZÁRNYA, Határőr laktanya, Pikét, Granicsár-kaszárnya, Kiskaszárnya;
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halomra épült román határőr-örs a falu és az államhatár között. Az első román
laktanya egykor a faluban volt, a Tódáson. „A granicsárok nagyon félnek, főleg akik
Regátból jönnek. Sokat hallottak az apjuktól a magyarokról.” 2008-ban fölmerül az a
terv, hogy az önkormányzatnak 2006-ban átadott, a határőség által kiürített épületben a
Temesköz és Arad magyar mezőgazdasági szakiskoláját hozzák létre; más elképzelés
szerint öregek otthona lesz a másfél hektáros területen fekvő emeletes épületből. S. I.nél a Kaszárnya másképp Pikét. Mások az előtte elvezető Töltés (Dombegyházi út)
fölújításában, a magyar‒román határ újbóli megnyitásában, azaz a vendégforgalmi
hasznosításban reménykednek. A volt Kaszárnya 1,5 hektáron fekszik, az elfogadható
állapotban lévő épület 750 négyzetméter alapterületű – írja 2006-ban a Nyugati Jelen.
(205)
KASZÁRNYAI ÚT;
a Tőtésen a Kis uccától balra, nyugatra haladva a Falu düllejéből jobbra az első földút,
folytatása a Kutasi út. (202)
KATI-KOCSMA l. Kohn
KATICA-CSÁRDA l. Kohn
KÁNTOR-DÜLLŐ l. Kántor-föld
KÁNTOR-FÖLD, Római katolikus kántori javadalom (1902), Kántorfőd, Kántor-düllő;
a XIX/XX. századfordulós kataszteri térképek a Tégladűlőben jelzik a kántorföldet.
Ugyanebben a 42. számú dűlőben volt a tanítói javadalom meg a jegyzőség földje, ám
ezt nem őrzi a nép emlékezete. A Kántorföldön kívül a hasonló jellegű Papföldjét
emlegetik még, s ez utóbbit meg is tudják nevezni, hol volt. A Kántor-föld, állítólag,
vándorolt; „Pista bátyádnak is húsz holdja vót, az államtól mög, hogy mögrokkant,
kocsmát kapott. A végin a temető mögött, ahol azelőtt sírok vótak, a Zsidótemetőben
kapott részt”. (A 20 hold nyilván kishold – ha annyi.) 1911-ben a kántori és a két
tanítói javadalom együtt 14 kat. hold. (299)
KÁPOLNA;
1892-ben a kisiratosi egyháztörténet említi: a bérmálásra érkező Deseffy Sándor
megyés püspök „Nagy ünnepéllyel fogadtatott. A község határán Hervay Kálmán
járási főszolgabíró és a községi elöljárók által, s kísértetett nemzeti ruhába öltözött
lovas bandérium által a felállított diadal-kapu és Kápolnáig”. A temetőben mellette áll
a Hallai-kripta, tán ezért mondják ma a Kápolnára: „Valami nagy gazdáé löhetött.”. A
kápolnában szoborcsoport: a széttépett kezével az alatta állókat óvó Krisztus előtt
Szent Anna a Szentírást tanítja a kisleány Máriának. Újabban temetőkápolnaként is
használják a Halottas házat, l. ott. Az első, putriszerű istenházát is kápolnának
nevezték (helyét nem tudni), mígnem fölépült az utóbb Kistemplomként emlegetett
második kisiratosi istenháza, l. ott. (42)
KÁSA ANTAL MÚZEUMA, Kása Anti múzeuma, Anti bácsi múzeuma, Kása-ház, Régészeti
múzeum, Múzeum, Tájház, Falumúzeum, Almási Béla Tájház és Múzeumi
Gyűjtemény;
helytörténeti gyűjtemény egykor Kása Antal portáján – l. Régi Kása múzeum ‒,
jelenleg a Nagyfalu egyik szép nádtetős házában. „Kása Anti régészeti, izé geológus.
A kocsma mellett lakik a kolhoznál” – magyarázzák 1979-ben. Kása Antal (19191991), az egyik jeles kisiratosi gazdacsalád leszármazottja a Nagyfaluban lakott, az
utcai kisházat múzeumnak rendezte be. Gyűjteményében értékes régészeti,
helytörténeti, néprajzi tárgyak s különlegességek (például befőttes üvegben állatok ‒
szalamandra Menyházáról stb.) láthatók. A magyar nyelvű aradi útikalauz így írt róla:
„A helység ugyan csak 1818 óta létezik, de határában számos neolitikumból származó
tárgyat és ’dák’ kerámiát találtak, amelyek az 1969-ben megnyílt falumúzeumban
láthatók”. (E helytörténeti gyűjtemény eredetileg a Kiskultúrban kapott helyet.) A
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kisiratosi múzeumról ír a Művelődés 1984-ben, a bukaresti Régészeti Intézet kötete
pedig (Dörner), amely Arad megye régészeti emlékeit mutatja be, a kisiratosi részben
K. A. gyűjteménye alapján elemzi a falu régészetét. 2002-ben a Nagyfalu egyik
jellegzetes parasztportáján nyílt meg ismét – immár a harmadik helyen, Almási
Bélának, a falu körorvosának, K. A. unokaöccsének köszönhetően ‒ a gyűjtemény
továbbfejlesztésével születő falumúzeum. A tájház udvarán temették el 2009-ben dr.
Almási Bélát ‒ 2010-ben itt avatták a Tasi József temesvári szobrász által tervezett
síremléket és a Pakurár Mihály aradi szobrász által készített bronz mellszobrot. Az
eredeti Kása-portán álló kis házat – amely a Máltai-féle intézmény része ‒ 2011-ben is
Kása-háznak hívják, miközben megnagyobbodott s emeletes lett. L. Régi Kása
gyűjtemény. (111)
KÁSA ANTAL UTCA, Kása ucca;
az Újtelep második ‒ középső ‒ keresztutcája a Malom felől, amely az Almási B.
utcától a Gyöpszélig tart, s keresztezi a Kovács Ferenc utcát. Kása Antal (1919-1991)
felcserként mint műkedvelő régész kutatta a falu múltját, gazdag néprajzi és történeti
gyűjteményével tájházat alapított, így véleményünk szerint megérdemli, hogy utcanév
is őrizze emlékét – olvasható a 2013-as tervezetben. (107/d)
KÁSA PALCSI TANYÁJA;
egykor tanya, ma tanyahely Kutason. „Tata két évig tanyás Kása Palcsinál, apuka is ott
vót!” L. Kásák földje. (164)
KÁSA-FÉLE GYŰJTEMÉNY l. Kása Antal múzeuma, Régi Kása múzeum
KÁSA-HÁZ l. Régi Kása múzeum
KÁSA-MALOM, Szélmalom, Nagyfalusi szélmalom, Nagyfalusi Kása malom;
hajdanvolt malom Nagyfaluban. „Kása Jánosé, dédapámé volt a faluban az első
gőzkazán, Brünnben készült 1908-ban” – mutatja Kása Antal a cséplőgép cégjelét a
magánmúzeumában. Kása Jánosé volt a szélmalom is; az unokája örökölte (a házat) a
Nagyfalusi vaskútnál, az őrlökő még ott az udvaron. A szélmalmot az öreg Kása maga
átalakította: kazánnal hajtotta, gőzmalom lett. Volt malom a Tódáson is, Őze
Mátyásnál, a tódási vaskútnál, gőz, de csak daráló. A nagyfalusi Kása-malom
megszűnt, a Kásák 1927-ben megvették a Krosán-féle malmot ‒ sorolja K. A. 1980ban. Az 1882-es kataszteri térképen szélmalom: 1. a Nagyfaluban, Kása János (!)
portáján, 2. a Toldáson a Kovács-közben Búza János nevén, 3. a Nap utcában, a mai
Gróza-téri kisköznél Balogh András udvarán. A legrégebbi a tódási lehet, mert csak
ez szerepel a 3. katonai fölmérésen. (138)
KÁSÁK FÖLDJE, Kásák főggye;
S. I. szerint K. Jánosé volt ez a szántó. „A Tőtésön túl, Kútason, Magyar Béla vót a
szomszéggya” – halljuk 2008-ban. Lehet, hogy azonos a Kása Palcsi tanyája körüli
földdel. (165)
KÁSÁK ÚTJA, Kásák úttya;
dűlőút a Kása-birtokra (S. I.), a Kásák főggyihön, l. ott. (166)
KEKECS;
falurész, utca (és lapos, 1. még ott). Az 1884/85-ös katonai fölmérés szerint a
Kekecs taváig már házak álltak, pár lakóház a gödör után is megvolt már a későbbi
Öregzsillérig. A Kekecs az első háború előtti Cigány utca folytatásaként valamikor a
háború végén, illetve után épült. Cigányvárosnak is csúfolták az elejét, l. ott. Helyi
magyarázatok a név eredetére: „A lapos partján cigányok laktak, s ahol cigányok
laktak, azt nevezték Kekecsnek”. „Tizenkilencbe lött; ’19-be nagy vizek vótak, ott a
Csatorna, sok víz, rengeteg béka! Innen van, hogy ’kekecs’, a békákról.” Aradon
Kekes, Kekecs: cigányfertály a város szélén (Arad III/1/II) – ma a Séga nevű
városrészben lévő negyed (Ujj 47). Kekecs településrész a környéken még pl. Pécskán,
47

Pankotán. Kekes: falu 1319-ben a bihari Körösközben (Györffy). Az utca felét 1960.
táján a falu csődöröse, az ezermester Árvai János kikövezte, a XXI. század elején
pedig a Nagyiratoson át Tornyáig vezető országút kiépítésével új burkolatot kapott.
„A Kekecsen ma már egy cigányház sincs; az öregek meghaltak, a fiatalok elmentek.
Amikor 1982-ben megölték KJ-t, három családot elűztek, elmenekültek.” (45)
KEKECS UCCA l. Kekecsi út
KEKECS UCCA SARKI VASKÚT l. Kekecs sarki vaskút
KEKECS-DŰLŐ, Kekecs-düllő;
az aradi lap emlegeti 1988-ban kisiratosi tudósításában a Kekecs-dűlőt, amely nyilván
a Kekecs (utca és falurész) utáni szántóra vonatkozik. (281)
KEKECS-SARKI VASKÚT, Kekecs ucca sarki vaskút, Kekecsi vaskút, Andó vaskút;
fúrott kút a Kekecs elején Andóék háza előtt. (44)
KEKECSI CIGÁNYTELEP l. Cigányváros, Kekecs.
KEKECSI CSATORNA;
S. I. emberei említik e víznevet a külterületen. Ebből látszik, hogy a falu más részén
élnek, mint akik S. M.-nek vallottak, ugyanis ez a csatorna nem egyéb, mint az Ér, a
Csík-ér Kekecs-alatti, a Kekecset érintő szakasza, ami legföljebb még Csatorna lehet
az itt élőknek. (271)
KEKECSI GYÖP l. Nyolcház-gyöp
KEKECSI HÍD;
S. I. említi. Jellemző: az e sorokat rovó személy kekecsi családja nem ismeri,
legalábbis nem használja a Kekecs sarki vaskút, Kekecs utca, Kekecsi cigánytelep,
Kekecsi csatorna, Kekecsi gyöp, Kekecsi híd, Kekecsi nyárfasor, Kekecsi zsillér ucca
megnevezéseket. Ha értelmezi, megérti, miről beszél a falu más részén élő adatközlő.
(273)
KEKECSI LAPOS, Kekecs, Lapos, Kekecsi-tó;
két lapos van a Kekecs elején: a nagyobbik Kekecs, a kisebb meg Andó laposa, l. ott.
(60)
KEKECSI NYÁRFASOR;
nyárfa sor a Kekecs végében, mondják S. I.-nak. Nyárfasor (volt?) az Ér-parton,
valamint a Kekecsről Iratosnak vivő út mentén is. 2009-ben már csak mutatóban van,
ha van, egy-egy nyár, a Kekecsi út öreg, árnyat adó fáival együtt (az útépítéskor?)
kivágták. (274)
KEKECSI ÚT, Kekecs ucca, Kekecs;
a Kekecsen (l. ott) átvezető utca. Folytatása a falu határában az Aradi út, l. ott! Az
elejét régen Cigány utcának hívták, l. ott. (46)
KEKECSI VASKÚT l. Kekecs sarki vaskút
KEKECSI ZSELLÉR, Kekecsi Zsillér, Kekecsi Zsillér ucca, Kekecsi Zsellér ucca;
utcanév S. I.-nál. A Zsillér Kekecs-közeli része. (54)
KEKECSI ZSILLÉR UCCA l. Kekecsi Zsellér
KEKECSI-TÓ l. Kekecsi lapos
KENDERÁZTATÓ, Kendörásztató;
lapos a Tégladűlő és a Kilsőgyöp határán, valaha kenderáztatásra használták.
„Mamának onnan szödtük a piócát.” 1824-ben Csanád megye rendelete: a falvaktól
távol jelöljenek ki kenderáztatót (Tan. Cso.). L. még Kenderáztatói út. (330)
KENDERÁZTATÓI ÚT, Kendörásztatói út, Kendörásztató út, Kendörásztató, Halomi út;
dűlőút a Kenderáztatóhoz, Halomi út néven is említik ‒ a Snajder-halom mellett a
cseréphalmi Hármashatárhalomnak tart. (337)
KERESZT l. Barják-kereszt, Faluvégi-kereszt, Gál-kereszt, Kis utca végi kereszt,
Kovács-kereszt, Snajder-kereszt, Toldásvégi-kereszt
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KERESZT-DŰLŐ, Körözdüllő, Köröszt dűlő;
határrész a Kovács-keresztnél, l. ott. (397)
KERT l. Futballpálya, Jegyzőkert, Májeri faiskola, Szőlő, Szőlős, Temető(kert), Templomkert
KERTAJJA l. Kis utcai kertalja, Kollektív-kertalja, Nagyfalusi kertalja, Toldási
kertalja
KERTAJJAI DÜLLŐ l. Nagyfalusi kertalja
KERTAJJI DÖLLŐ l. Nagyfalusi kertalja
KERTALJAI ÚT, Kertajjai út;
földút a nagyfalusi és a Kis utcai kertalján, a Mácsai útba torkollik. (245)
KERTÉSZ-HÁZ, Csőszház, Pálinkafőző;
Májer után kis házikó a Tőtés mellett. 1993-ban mondják: „A kolhozé (vót), két
mázsával. Most csősz van benne, hogy nézze, nem viszik-e a termést…” – ezért
Csőszháznak is hívják. 2008-ban hallom: mellette van egy homokgödör, azt használják
a falu Szemetes gödrének, l. Homokbánya. 2009-ben említik: itt főzi a szeszt a
pálinkafőző. (220)
KERTLÁB l. Zsellér-kertláb
KETTES 1. Kettes farm
KETTES FARM, Kettes;
a kolhoz gyümölcstelepe a Kaszárnya mellett. (207)
KETTŐS BRIGÁDIRODA, 2. sz. brigád irodája, Kettőzs brigádiroda, Kettőzs-brigád, Kettes
brigádiroda, Gyógyszertár;
egykor a téesz 2. sz. brigádjának irodája az Elnök házával átellenben a Zsillér-sarkon
lévő épületben. 2012-ben Gyógyszertár. (96)
KETTŐS-BRIGÁDI KEREKES-KÚT, Kettőzsbrigádi kerekeskút;
kút a külterületen (S. I.). 2008-ban így magyarázzák a helyét: „Tőtés mellett, Májer
fele”. (208)
KETTŐS-KÚT;
kút helye a Tódáson ‒ és Éren – túl a Kettős-kúti dűlőben, az Ér-part mellett, l. ott. A
szögedi világhoz tartozó Kübekházán is van Kettős-kút, elnevezésének oka: a
csordakutat két ostofával látták el, hogy gyorsabb legyen az itatás (BálintSzögedi). L.
Kettős-kúti dűlő. (263)
KETTŐS-KÚT HÍDJA, Kettős-kút híggya, Kettős-kúti híd, Iratosi híd;
híd a Csík-éren. „Az Éren át ment, ott fogtuk a halat. Mintha valami halastó is lett
volna ott. Ebbe az Érbe volt hal! Kassal fogták, nagy paraszt kassal! Oda jártunk
fürödni, volt méteres is. Ezen (ez alatt) mehetett át az élővíz, a Csatorna. Nagy lapos,
nádas, csáté (gyékény) és sás… (A csaté) Egyenes, vékony fű, magas, ujjnyi, kemény,
másfél méteres, rajta virágfélék!... Iratosi híd... Csak ez lehetett! Mert hal itt volt." S
híd is csak itt, fejtegeti 1919-beli szülőatyám, K. M. arra föl, hogy könyvében K. F.
közli velünk: „Iratosi híd alatt, híd alatt, / Lányok sütik a halat, a halat…” . (248)
KETTŐS-KÚTI CSATORNA;
S. I. említi a Kettős-kútnál. Gyanúnk szerint ez csak az Ér (Csík-ér) itteni szakasza
lehet. (265)
KETTŐS-KÚTI DŰLŐ, Kettős-kúti düllő, Kettős-kút;
határrész a Kettős-kút nevű egykori kút helyénél. A Gyöphöz tartozott e rész, ma
szántó, s a kút sincs meg. Csontok, koponyák kerültek elő innen, közel a Falu dülleje,
l. ott. (264)
KETTŐS-KÚTI ÚT, Tódásajji út, Tódási kertajja, Tódási-kertajjai út;
földút a Kekecsről a Tódási kertalján a Kettőskúthoz. (250)
KETTŐZS BRIGÁDIRODA l. Kettős brigádiroda
KETTŐZS-BRIGÁD l. Kettős brigádiroda
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KETTŐZS-BRIGÁDI KEREKESKÚT l. Kettős brigádi kerekes-kút
KEVERMES‒KISIRATOSI KÖVESÚT l. Battonyai út
KEVERMES‒LŐKÖSI HATÁR l. Kevermesi határ
KEVERMESI HATÁR, Kevermes‒lőkösi határ, Lőkösi‒kevermesi határ;
az országhatár mentének egy része. Csak újabban, a kutasi határrész átcsatolása óta
érintkezik egy kis szakaszon a két falu határa, azelőtt a Töltés melletti Hármashatárnál
találkozott Kisiratos, Kevermes, Lévés. A kurticsi Kutas határmentére is ezt mondják,
Lökösháza afelől találkozik Kutas-pusztával. (180)
KEVERMESI KÖVESÚT l. Battonyai út
KEVERMESI ÚT;
a Temetőtől Sirkón, Hármashatár-halmon át földút (majdnem toronyiránt)
Kevermesre. Ugyanez az út amarról (a kevermesieknek) Iratosi út, Régi Iratosi út,
újabban Dorobánci út (ez a kevermesi Iratosi út, a falu Iratosi utcájának a folytatása a
kisiratosi Piacig). A dűlőút az országhatár mindkét felén megvan a Hármashatárig.
Kevermesi útnak tisztelik a Tőtés nyugati, egy ideje Csonka-Magyarországnak vivő
részét is. L Battonyai út, Kisiratosi út, Tőtés. (201)
KILIÁN TANYA;
Kutason két Kilián tanyát jelölnek a XIX/XX. századfordulón a térképek, az egyik ‒ a
kisebb ‒ a ma Kisiratoshoz tartozó részen van. Nevére csak az öregebbek emlékeznek,
e helynevet már nem használják. (191)
KILSŐ-GYÖP l. Külső-gyöp
KILSŐ-GYÖPI CSATORNA l. Külső-gyöpi csatorna
KILSŐ-GYÖPI ÉR l. Mironi csatorna
KILSŐ-GYÖPI FASOR l. Külső-gyöpi fasor
KILSŐ-GYÖPI TÓ l. Külső-gyöpi tó
KILSŐ-GYÖPI ÚT l. Külső-gyöpi út
KILSŐ-GYÖPI VASKÚT l. Külső-gyöpi vaskút
KINCSTÁRI HODÁLY, Kincstári hodáj (1882), Jakabffy hodáj (1902);
a kincstár pécskai uradalmához tartozó „Kis Iratos puszta” közepén egy szem épület az
1882-es kataszteri térképen, az 1902-es térképen Jakabffy hodáj névvel illetik. Az
1911-es kataszteri térkép hodály helyett csinos majort rajzol: a lakó- és gazdasági
épületek körül kert, szőlő és liget. Ekkor új tulajdonosokat jegyeznek a birtokvázlatra:
özv. Schneider Antalné szül. Fackelmann Annát és társait. Snájdernéé a birtok fele, s a
mai népi helynevek arra utalnak, hogy ő ült bele a majorba ‒ amelynek ma semmi
nyoma, csak a Snajder-halom neve emlékeztet. (349)
KIS BÉLÁÉK UTCÁJA, Kizs Bélájék uccája;
utcanév S. I. gyűjtésében. A Malom ucca eleje, a vége pedig Janójék uccája, l. ott. Az
ott lakók egyikének a nevét viseli. Talpaiék szerint így hívják Raskó Francijék uccáját
is, l. ott. (112)
KIS EGYHÁZ l. Kistemplom
KIS FAISKOLA l. Kiss faiskola
KIS FERKÓ TANYÁJA;
szállás neve S. I.-nél. 2008-ban regélik e tanyáról: „Tégla-dűlőn belül, ott vót Fris
tanyája is”. (295)
KIS IRATOS PUSZTA l. Kisiratos-puszta
KIS IRATOS SZÁLLÁS l. Kisiratos-szállás
KIS ISKOLA l. Kisiskola
KIS UCCA KERTAJJAI ÚT l. Kis uccaji kertajjai út
KIS UCCA VÉGI KÚT l. Kis utca végi kút
KIS UCCAI KÖRÖSZT l. Barják-kereszt, Kis utca végi kereszt
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KIS UCCAJI KERTAJJA l. Kis utcai kertaljai út
KIS UCCAJI KERTAJJAI ÚT l. Kis utca kertaljai út
KIS UCCAJI KÚT l. Kis utca végi kút
KIS UTCA, Nap Uttza (1851), Nap utcza (1902), Nap ucca, Libanyakú ucca, Kis úca,
Kisucca;
utca és falurész. „A víz után fölépült a Kis ucca, a Tódáson túlról ide költöztek.” „A
Tódás végét hozták föl a Kis úcába, még a templom előtt.” Mivel az 1851-es
összeírásban (Szabó) már szerepel a Nap utca ‒ a Hosszú utcával együtt ‒, talán az
első templom építese (1836) előtti időre értik ez utóbbit. Ez az áttelepítési hagyomány
erősen élt a XX. sz. második felében a faluban! 1848-as megyetérképen Kisiratost még
a Nap, illetve Kis utca nélkül jelzik (Tóth 121). A Kis utca a falut (a
Nagyfalu‒Templomucca‒Tódás alkotta települést) köti össze a Töltéssel; gazdák
utcája, ma itt jár Kürtösre a busz. 2008: „Régön… Libanyakú ucca”, mert keskeny.
(9)
KIS UTCA KERTALJAI DŰLŐ l. Kis utcai kertalja
KIS UTCA KERTALJAI ÚT, Kisucca-kertajjai út, Kis uccaji kertajjai út, Kisuccaji kertajja;
földút a Kis utca kertjeinek az alján. „Düllőút Bivajostúl.” Úgy is mondják: „Lëmék a
Kisuccai kertajján…” . (229)
KIS UTCA VÉGE, Kis-ucca vége, Kis úca vége;
utcarész és fél sor ház: a Kis utca Töltés felőli kis szakasza, és néhány ház a
Kevermes-Kürtös közti országút mentén mindkét irányban. Buszmegállóval,
kereszttel; itt kezdődik a Májeri gazdaság. Hajdan itt volt a sarkon a Csárda. (6)
KIS UTCA VÉGI KERESZT, Kis úca végi köröszt, Kisuccaji köröszt;
fakereszt bádogkrisztussal a Kis utca végén, a Tőtés és a Mácsai út találkozásánál. (7)
KIS UTCA VÉGI KÚT, Kis utcai kút, Kis ucca végi kút, Kis uccaji kút;
a falu fürdőjét és üvegházát melegvízzel ellátó hévíz-kút egyike. (217/a)
KIS UTCAI KERESZT l. Barják-kereszt, Kis utca végi kereszt
KIS UTCAI KERTALJA, Kisuccaji kertajja, Kis-ucca-kertajjai düllő;
dűlő a Kis utcai házak alatt. L. még Kis utca kertaljai út. (230)
KIS UTCAI KISKÖZ l. Gróza téri kisköz, Sirkó köze
KIS UTCAI KÚT l. Kis utca végi kút
KIS UTCAI VASKÚT, Kisuccaji vaskút, Vaskút;
fúrott kút a Kis utcán Pustyinál. 2008-ban mondják: az Ír ház előtt a faluban még
működő három kút egyike. (18)
KIS ÚCA l. Kis utca
KIS ÚCA VÉGE l. Kis utca vége
KIS ÚCA VÉGI KÖRÖSZT l. Kis utca végi kereszt
KIS-DOMB, Kizs-domb;
a kekecsieknek a Snajder-halom (l. ott) Kisdomb, Kishalom is, S. I. adatközlői másik
Kis-dombról tudnak a határban. 2008-ban a falubeliek nem tudják, korábban mire,
melyikre értették. E tájt a határban valóban sok halomnyi magaslat, partos rész
található…(416)
KIS-FAISKOLA l. Kiss-faiskola
KIS-GYÖP l. Nyolcház-gyöp
K i s – I r a t o s – d ű l ő;
Dombegyház község határának a falu és a kisiratosi községhatár (magyar‒román
határ)
közé eső területe (M.o földrajzinév-tára).
KIS-IRATOS PUSZTA l. Kisiratos-puszta
KIS-IRATOSI MEDENCZE l. Kisiratosi-medence
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KIS-IRATOSI ÚT l. Kisiratosi út
KIS-MIRON DŰLŐ l. Kismiron
KIS-TÓ, Kisiratos-Kistó;
valamelyik lapos, tó nem túl pontos, régész általi megnevezése. A gepidák idejéből
való „…sárból származó ép edények, többnyire kancsók Kisiratos-Kistóról…”
(Köpeczi: Erd.). Valószínűleg azonos a Válykos-tóval (l. ott) – erre jött rá Somogyi
Péter, éremtannal is foglalkozó régész a Kása Antal által a tó partján talált bizánci
érme beazonosításakor. (417)
KIS-UCCA-KERTAJJAI DÜLLŐ l. Kis utcai kertalja
KISDED TEMPLOM l. Kistemplom
KISERDŐ, Erdő, Akácerdő, Iratosi kerek erdő, Iratosi sűrű erdő, Vót kiserdő;
erdőcske a falu határában. „A Sürgöny-úton Kürtösre tartva a Kiserdő mellett
kerülünk.” „A Temetősarkánál! Ki van ritkítva, régen ez vót a Kiserdő. Oda van építve
a Pálinkafőző.” Nótában: „Iratosi kerek erdő, kis erdő”, és „Iratosi sűrű erdő, zöld
erdő” (K. F.). „Azt is ellopták” – közlik velünk 2008-ban. Valami azért látszik még
belőle a Tőtésrül, Kürtösről jövet. Az 1950-es években a gyűjtő édesapja Kiserdőként
emlegette. L. még Bóni-kiserdő, Nagyerdő. (261)
KISGAZDA HÁZ l. Gazdaház
KISIRATOS SARKA;
dűlő. „A Nagyfalu végiben, Kisiratos sarkában volt Almásiratos.” (371)
KISIRATOS-KISTÓ l. Kistó
KISIRATOS-KÜRTÖSI KÖVESÚT l. Kürtösi kövesút
KISIRATOS-PUSZTA, Puszta Kis Iratos (XVIII. sz.), P. Kis Iratos (1804), Kis-Iratos puszta
(1832), Kis Iratos P. (1855), Kis Iratos puszta (1902), Jakabffy-birtok, Jakapfi-birtok;
az 1780-84-es katonai fölmérésen Puszta Kis Iratos (nem tudni, mi a magyarázata)
Nagyiratos alatt látható. A XIX. században kincstári föld, a pécskai uradalom legelője,
szélén a Kincstári hodállyal, l. ott. A gyöpöt Jakabffy Béla törte föl, aki 1880 táján
vette meg, s 1911-ben újabb birtokosokat, Schneidernéékat jegyzi a kataszteri térkép.
Ekkor a korábbi egyetlen épület, a hodály helyén s körül jól fejlett major, a pusztán
pedig három tanya mutatja magát. Kisiratos-pusztát a népnyelv Kilsőgyöpnek nevezi,
illetve alaposan összekeverik a hajdani Pusztát, a Kilső-gyöpöt és a Nagygyöpöt. Nem
ok nélkül, mert a falualapítás előtt Kisiratos-puszta, Puszta-Kisiratos a két megyébe
(Aradba, Csanádba), három részre (Kis-Iratosra, Nagy-Iratosra, Almásy-Iratosra)
szabdalt Iratos puszta, Puszta-Iratos teljes csanádvármegyei kis-iratosi harmada ‒ hogy
a dohánykertész település megszületése után a faluhatár délnyugati, legelőnek
megmaradt, föltöretlen részének legyen ez a neve. A Jakabffy-birtok bizonyára
nagyjából azonos az 1911-es térképen 45. számú dűlőnek írott – korábban Kisiratospusztának nevezett ‒ ekkor 563 kataszteri hold terjedelmű határrésszel. L. még
Jakabfy-tanya, Szalbek szállás. (345)
KISIRATOS-SZÁLLÁS, Szall.(as) zu Kis Iratos (XVIII. sz.);
a Kisiratos-szállás helynév („németül”, „Szall. zu Kis Iratos”-ként) az 1780-84-es
katonai fölmérésen található, pár házat s kis darab művelt földet jelöl Puszta Kis Iratos
alatt, Varjas-szállás mellett – nem tudni, miért, Nagyiratostól délre (a mai Kisvarjas
helyén). (408)
KISIRATOSI AGRODOR MEZŐGAZDASÁGI TÁRSULÁS l. Kolhoz
KISIRATOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA l. Iskola
KISIRATOSI FARM l. Széra
KISIRATOSI GYERMEKOTTHON l. Gyermekotthon
KISIRATOSI GYÖP l. Nagy-gyöp
KISIRATOSI JEGYZŐSÉG l. Jegyzői lak
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KISIRATOSI KÖZSÉGI ISKOLA l. Iskola
KISIRATOSI MALOM l. Faragó malom
KISIRATOSI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET l. Kolhoz
KISIRATOSI MTSZ l. Kolhoz
KISIRATOSI MŰVELŐDÉSI HÁZ l. Kultúrház
KISIRATOSI NAGY HALOM l. Szőlőshalom
KISIRATOSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ TESTÜLET SZERTÁRA l. Kistemplom
KISIRATOSI PËPËNÉRIA l. Májeri faiskola
KISIRATOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL l. Községháza
KISIRATOSI PÖPÖNÉRIA l. Májeri faiskol0061
KISIRATOSI PUMPAHÁZ, Kisiratosi pompaház, Dorobánci pumpaház, Dorobánci
pompaház, Pompaház, Pumpaház, Tégladűlői kanton, Tégladűlői pumpaház, Kanton,
Kisiratosi sztáció, Kisiratosi stáció, Dorobánci sztáció, Dorobánci stació, Sztáció,
Stáció;
szivattyúház, szivattyútelep Kisiratos és Nagyiratos közt a Csík-éren. A környéken
működik még ‒ a falu határmesgyéje mentén ‒ a hatházai, a kisvarjai, a nagyiratosi és
a kútasi kanton. Árvíz idején ezekkel zárják el az árkokban a folyást, hogy ne menjen
át Magyarországra. A kisiratosiak a Dorobánci pompaházig halásznak a Csatornában,
az Országhatárnál, a granicsárok nem szeretik. A ritkább Sztáció nevezet a román
staţie (állomás), a Kanton pedig az úgyszintén román canton (őrház) nyomán született.
A Pumpaháznál gyakoribb a Pompaház ejtés. (352)
KISIRATOSI R. K. LELKÉSZI JAVADALOM l. Pap-földje
KISIRATOSI R. K. PLÉBÁNIA l. Plébánia
KISIRATOSI RÓZSA MOTEL l. Rózsa szálló
KISIRATOSI SPORTPÁLYA l. Futballpálya
KISIRATOSI S(Z)TÁCIÓ l. Kisiratosi pumpaház
KISIRATOSI STRAND l. Fürdő
KISIRATOSI ÚT, Kis-Iratosi út (1894), Magyardombegyháza‒kisiratosi út (1906), Tőtés,
Dombegyházi út, Kevermesi út;
a Dombegyháza és Kevermes közti útból a tanyasi iskolánál Kisiratosnak‒Kürtösnek
elágazó út neve a XIX. sz. végén; az út jelölése és megnevezése a tervezett nagy
öntöző-csatornarendszert ismertető kiadvány térkép-mellékletén (Az arad‒csanádi
öntözések).
1906-ban
a
Töltés
nyugati
részét
hivatalosan
Magyardombegyháza‒kisiratosi útnak hívják – ugyanezt a részt utóbb a nép
Kevermesi útnak és Dombegyházi útnak is tiszteli. L. Battonyai út, Kürtösi kövesút,
Töltés. (219)
KISIRATOSI-MEDENCE, Kis-iratosi medencze;
a falu környéke XIX. század végi szakembernek „medence”. „…Ez az irány a Szárazérhez tartozó kis-iratosi medencze és az ugyancsak a Szárazérhez tartozó Czigányka
medencze vízválasztóján…” ‒ itt épül (?) 1894-ben az arad‒csanádi öntözőcsatorna.
Azaz: az Ér, Csík-ér medencéje – a másik a Kútason csurdogáló Cigánka medencéje, l.
ott. (226)
KISISKOLA, Kis iskola, Oskola, iskola ház(ak);
a nagy iskolával átellenben, a szövetkezeti fűszerbolt (ma Gyermekotthon) mellett, a
Templomkert végében áll ez a (volt) tanoda. 1828-ban Lovrik István a tanító, egyben
kántor és jegyző is (Andó) – a putriiskolában, ahonnan az 1830-as években
átköltözhettek a mai helyen fölépült, tanítói lakkal kiegészített iskolába (Csanád vm.
népokt. mon. 115). A plébánia-történetben ez olvasható: „1839-ben Az Oskola melly
igen romlott karban éppen az Plebánia mellett létezett, lerontatván, és az hellye az
Plebánia Udvar nagyobbitása végett azzal egyesitetett; az Oskola pedig a látható
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illendő alakban az Templom végénél jobb oldalon, az Uraság és község költségén
minden szükségesekkel tserép tetejre elkészitetett” (HD 4) – a Templom-kertből nyert
területen (TÁ). Az osztatlan, 4 osztályos elemi iskola 1867-ben lett 6 osztályos, 1892ben a római katolikus iskolából községi iskola lett (KG Kisiratos 129-130). A jelenlegi
épület – állítólag ‒ a XX. század elején épült, tanítólakással. Ma az általános iskola
két szaktanterme van itt, az egyikben a tanoda könyvtárával, amely időnként községi
rendezvények helyszíne. A legelső iskola nem tudjuk, hol volt. A megyei
iskolatörténet (Cs. vm. népokt. mon. 115) így ír róla: „Kis-Iratos községe 1819-ben
települt… A szerződés csak 10 évre szól. De a lakosság, mihelyt funtusait felépíti,
gondoskodik iskoláról. Ez egy padlástalan putri, mint a többi… Ez is bérelt helyiség
volt. Csak mikor 8-10 év múlva egy telepes elköltözik, annak hátrahagyott putrijában
nyert otthont az iskola…. Mikor aztán 1834-ben ujabb 21 évre szerződnek a
földesúrral a telepesek, gondolhatnak megfelelően iskolaépület emelésére is, amely
1834-ben már fenn is áll… a tantermen kívül két szoba, konyha, kamra és mellék
épületekkel ellátott tanítói lakot emel”. 1903-ban épül a későbbi nagyiskola első része
(Kovách: Kisiratos 130), l. Iskola. (95)
KISKASZÁRNYA l. Kaszárnya
KISKÖZ l. Gróza-téri kisköz, Sirkó köze, Toldási kisköz, Tormáék kisköze
KISKULTÚR l. Jegyzői lak
KISKULTÚROTTHON l. Jegyzői lak
K i s k u t a s;
Kutas része. A Gyulai út és a vasút közt két dűlő, itt volt 200 holdja Kása Jánosnak,
Kása Anti bácsi dédapjának, aki ezt eladta és vett a Csárdánál 500 holdat – emlegeti a
felcserből lett helytörténész dédunoka 1980-ban. Az I. katonai fölmérés is a mai
vámszabadterületnél mutatja (Kis Kutos W.H. néven).
KISMIRON, Kis-Miron dűlő;
a Miron-dűlő kisebbik ‒ 30 hektáros ‒ része a Kilsőgyöpnél. (322/a)
KISS-FAISKOLA, Kis-faiskola;
faiskola gyümölcsössel, veteménnyel: nyaranta dinnyevásáruk a Kis utca végén a
Tőtés mellett (az új ezred első éveitől). Kiss József 2003-tól 2 hektáron termel
dinnyét, 2004-ben 70 mázsa termett dinnyekertészetében, ekkor még nincs
versenytársa a faluban és a környéken; a dinnyeföld mellett gyümölcsfaiskolája is van
(Művelődés). 2018-ban a Kiss faiskola látja el a román tengerpartot főzni való
kukoricával, és az országban több hűtőházuk is van. (239)
KISS-IRATOSI PAP LAK l. Plébánia
KISTEMPLOM, Örektemplom, Régi templom, Templom, Templomotska, Kisded Templom
(1836), kis Egyház (1841), Egyház (1856), Kisiratosi Önkéntes Tűzoltó Testület
Szertára, Tűzoltó-laktanya ,Tűzoltó-szertár;
a falu első temploma (amely a korábbi putriszerű kápolnát követte) a hagyomány
szerint Szalbekné háza és a Községháza között volt, s az épület ma tűzoltó-szertárként
szolgál. Vannak, akik úgy tudják, a mai templom helyén állt az eredetileg torony
nélküli imaház. Palugyay azt írja, hogy 1818-ban Szalbekné építtette (a legelsőt, a
„putrikápolná”-t, amelyre leghamarabb 1819-ben lett szükség, amikor a nép idekerült).
(Vályogból épült, nádtetővel a hasonló korú első újkígyósi kápolna – Jároli ‒, ilyen
lehetett a kisiratosi is.) Az 1836-os önálló egyházközséggé válásig Kisiratos Arad(Német-)Szentmárton leányegyháza. Az első templom és paplak 1836-ban (Tamás
szerint 1837-ben) torony nélkül épül, a zsindelyes Kistemplomhoz 1838-ban tornyot
ragasztanak, s díszes nagy harangot, meg (állítólag a maival azonos) orgonát kap e
katolikus istenháza. A kisiratosi Templom-nap (búcsú), akár ma, szeptember 14-e, a
Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe. A plébániatörténet Kisded Templomként,
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Templomotskaként is említi (HD). Ugyanott leljük a templomocska „kis Egyház” s
„Egyház” megnevezését (HD). Ez az épület szolgált 1880-ig. A XX. század elején már
a kisiratosi önkéntes tűzoltók szertára, s ma is az. Falán kétnyelvű fölirat a ház
rendeltetéséről ‒ a kevés iratosi magyar és román nyelvű hivatalos fölirat egyike az
eredeti román kommunizmus évtizedeiben. (Találkozni olyan vélekedéssel is, hogy a
Kistemplom a mai Templomkertben, illetve a Presszó kerthelyiségének a helyén állt.)
A Tűzoltó-szertárt 1986-ban idős helybéli Tűzoltó-laktanyaként említ. (1855-ben a
falu tűzoltáshoz bír 1 hosszú létrát és 2 db csáklyát ‒ HD.) Valaha nem csak a
templom, a plébánia is itt volt (TÁ) – Szalbekné háza közvetlen szomszédságában,
tehetjük hozzá. (73)
KISTÓ l. Kis-tó
KISUCCA l. Kis utca
KISUCCA-KERTAJJAI ÚT l. Kis utca kertaljai út
KISUCCAJI KERTAJJA l. Kis utcai kertalja, Kis utca kertaljai út
KISUCCAJI KÖRÖSZT l. Kis utca végi kereszt
KISUCCAJI KISKÖZ l. Gróza téri kisköz, Sirkó köze
KISUCCAJI VASKÚT l. Kis utcai vaskút
KIZS BÉLÁJÉK UCCÁJA l. Kis Béláék utcája
KIZSDOMB l. Kisdomb, Snájder-halom
KIZSGYÖP l. Nyolcház-gyöp
KLEPE;
mészárszék a két háború köz a Templom utcán Sándor Miska kocsmája mellett. Klepe
kürtösi román mészáros volt Fridmannal szemben. (62)
KOCSMA l. Betti néni csárdája, Gizi néni, Kohn, Roza néni kocsmája, Rózsa bár, Rózsa
bisztró, Rózsa szálló, Sándor Miska kocsmája, Szurok Pali kocsmája
KOHN, Bufet, Kón, Kónék, Kónék bóttya, Vót Kónék-bóttya, Csárda, (A) Zsidó, Bërzán Kati
kocsmája, Bërzán Kató, Kati-kocsma, Katica-csárda, Marci Pali csárdája;
egykor szatócsbolt és csapszék, majd földművesszövetkezeti kocsma (az ezredforduló
óta újfönt magánkézben), s az egykori zsidó kereskedő-kocsmáros neve után Kónnak
mondják az itteni buszmegállót is. Kohn László volt (állítólag) a vegyesbolt utolsó
zsidó tulajdonosa, 1947 táján Palesztinába ment. Ma is Kónnak hívják, újabb csúfneve
(a XX. század utolsó harmadában) jellegzetes hölgyvendégéről, a szomszédban lakó,
törzsvendég asszonyról ragadt a csapszékre. A Schem. Csanad. 1830-ban három
zsidót említ az 1343 lelkes faluban, az 1835-ös türelmi adó kirovásában Kisiratosról
Spitzer Isák szerepel, a századfordulón pedig 73 mózesvallású magyar él itt (Schem.
Csanád. 1902). A két háború közt az emberek emlékezete szerint négy zsidó család
lakott a faluban: 1. Herman, felesége Róza néni, róla nevezték el a tódási kocsmát, 2.
Kón, 3. Fridman, és 4. Gizi néni, aki a Malomnál tartott báltermet. A Kohn-féle ház
1882-ben Scherfer D., 1902-ben Fischer B. tulajdona (kataszt. térk.). Az első háború
után történteteket lásd Szalbekné házánál; a kisiratosi zsidókat a második világháború
alatt történtek (l. Zsidótemető) űzték el. Schwartz Albert 1881-ben Kisiratoson
született, a Tömösvárt 1930-ban megjelent bánsági Ki kicsoda? ír róla: a temesvári
Victoria kalapgyár rt. főrészvényese és vezérigazgatója ez időben (felesége Heimann
Malvina). „Kónék” ma a leglátogatottabb kocsma a faluban, nagy kerthelyisége is van.
1983-ban az épület Kis utca felőli részében szövetkezeti férfi-női fodrászat működik 11 fodrásszal. A vendéglő időnként véres verekedések tetthelye. Román neve egy
időben Bufet. S. I.: „Kónék bóttyánál ál mög a busz”. 2010-ben a Kohn-család
Izraelban élő leszármazottja visszaigényelte és meg is kapta az ingatlan tulajdonjogát,
a kocsmáros csak bérlője az épületnek. Marci Pali csárdája: megnevezés a kocsma
bérlőjéről. (30)
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KOHNÉK KERESZTJE l. Barják-kereszt
KOLËKTÍV l. Kolhoz
KOLËKTÍV ELŐTTI VASKÚT l. Kolhoz előtti vaskút
KOLËKTÍV-KERTAJJA l. Kollektív-kertalja
KOLHOZ, Kólhoz, Kollёktív, Kolёktív, Kollëktív, Téesz, Szövetkezet, Termelőszövetkezet,
Szabó Árpád téesz, Dorobánci téesz, Szabó Árpád kollektív gazdaság (K. E.),
Dorobánci kollektív, Cooperativă agricole de producţie: Dorobanţi Mezőgazdasági
Termelő Szövetkezet, CAP, Kisiratosi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Dorobánci
MTSz, Kisiratosi MTSZ, Kisiratosi Agrodor Mezőgazdasági Társulás, Agrodor
szövetkezet, Agrodor társulás, Társas, Agrodor;
a helybéli, egykor kitűnően gazdálkodó téesz székháza ‒ irodái, magtárai, istállói,
gépszínei, műhelyei ‒ a Nagyfaluban. Az utcai főépület hajdan a Kásáéké volt. 1950ben „alakult meg 77 családdal és 210 hektár földdel a termelőszövetkezet, amelynek
elnöke Szanda Antal evtárs volt” (Andó – ő említi a téesz román nevét: CAP). Az
idősebbek inkább a Kolhoz, a fiatalok meg a Kol(l)ektív s a Téesz nevet használják
(használták). A korábbi Szabó Árpád termelőszövetkezet-név már a rendszerváltozás
előtti évtizedre kiment a divatból, ekkor hivatalosan csak a Dorobánci MTSz nevet
említik. Szabó Árpád az erdélyi és a Részek-beli magyar munkásmozgalom egyik
kiválósága a két háború közt; Aradon ő szervezte a MADOSZ-t (a Magyar Dolgozók
Szövetségét), 1943-ban a titkosrendőrség (sziguranca) lefogta és halálra kínozta (Sz.
Á.: Üzenet a mának). A rendszerváltozást követően társas gazdasággá alakult át. Ezt
követően, főleg a saját lábukra állók, a társast is Kolhoznak tisztelik, illetve gúnyolik.
(117)
KOLHOZ ELŐTTI VASKÚT, Kólhoz előtti vaskút, Kollёktív előtti vaskút, Kolёktív előtti
kút;
fúrott kút a téesz székházával szemben. 2008-ban a faluban még működő három kút
egyike - a másik kettő: Kis utcai kút, Templom-téri kút. (118)
KOL(L)ËKTÍV l. Kolhoz
KOLËKTÍV ELŐTTI KÚT l. Kolhoz előtti vaskút
KOLLEKTÍV-KERTALJA, Kolёktív-kertajja, Téesz-kertajja;
a Nagyfalusi kertalja Kolhoz-központ alatti része. Lassan az egész Nagyfalusi-kertalját
így hívják – az 1980-es években, hogy 1990 után lassan elfelejtődjék e helynév. (314)
KOVÁCS l. Kovács-kereszt
KOVÁCS ANDRÁS KÖZ(E) l. Kovács-köz
KOVÁCS ANTAL KÖRÖSZTYE l. Kovács-kereszt
KOVÁCS ANTALNÉ KÖRÖSZTYE l. Kovács-kereszt
KOVÁCS ANTALNÉ KÖRÖSZTYINÉL l. Kereszt-dűlő
KOVÁCS FERENC UTCA, Kovács ucca;
az Újtelep második utcája (a 2013-as tervezetben). Kovács Ferenc (1907-1959) tanár,
író, népköltési gyűjtő a falu nevét örökre beírta a magyar népköltészeti
szakirodalomba Iratosi kertek alatt c. könyvével. Kisiratosi tanáréveire ma is
szeretettel emlékeznek egykori tanítványai. Méltó az utcanév-adásra, arra, hogy a falu
ilyen módon is megőrizze az emlékét. (107/b)
KOVÁCS-KERESZT, Kovács-köröszt, Kovács, Kovács Antal körösztye, Kovácsék
körösztye, Kovácsné körösztye, Kovács Antalné körösztye;
fakereszt bádogkrisztussal az Aradi úton a határban. „Ott csapta agyon a villám az
öreget. Az egész család a szekéren volt, jöttek haza valahonnan, csak őt csapta
agyon!” Más szerint viszont csak az asszony halt meg. Az 1911-os kataszteri térkép
már jelöli. S. I.: a Köröszt-düllőnél van, l. ott. Almási Vince 2017-ben így pontosít:
„Kovács Antal a mezőn dógozott, a lovát agyoncsapta a villám, elpusztult, gazdája a ló
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mellett életbe maradt! Hálábul emelte a körösztöt.” Az ezredfordulón fölújították.
(398)
KOVÁCS-KÖZ, Kovács András köze, Kovács András köz;
a Tódásról a Gyöpre vezető kis köz K. A. házánál. Végében a századfordulós térképek
szélmalmot jelölnek. (23)
KOVÁCSÉK KÖRÖSZTYE l. Kovács-kereszt
KOVÁCSNÉ KÖRÖSZTYE l. Kovács-kereszt
KÓN(ÉK) l. Kohn
KÓNÉK BÓTTYA l. Kohn
KÓNÉK KÖRÖSZTYE l. Barják-kereszt
KÓRHÁZ UCCA l. Iskola utca
KÖRÖSZT l. Kereszt
KÖRÖ(S)Z(T) DŰLŐ l. Kereszt-dűlő
KÖSSÉGI FAISKOLA l. Faiskola
KÖSSÉKHÁZA l. Községháza
KÖVESÚT l. Battonyai út, Kürtösi kövesút, Töltés
KÖZ l. Gróza téri kisköz (Kis utcai kisköz), Kovács-köz, Nagyfalusi kisköz, Sirkó köze,
Toldási kisköz, Tormáék kisköze
KÖZÉPSŐ-DŰLŐ;
dűlő és dűlőút a Nagyfalusi-kertalja és a Nagyároki-dűlő között. Egy része 1980-ban
barackos és szőlő. (316)
KÖZPONT l. Templom tér
KÖZSÉGHÁZA, Kisiratosi Polgármesteri Hivatal, Néptanács, Szfát, Szvát, Tanácsház, Posta,
Községház, Kösség háza, Kössékház(a);
a hajdani magyar községháza román néptanácsként szűnt meg 1968-ban eredeti
rendeltetésének szolgálni, ugyanis Kisiratost az utóbb várossá nyilvánított Kurticshoz
csatolták. A helyi néptanács megszűnt, szerepét átvette a kürtösi román közigazgatás.
A régi Községháza az 1980-as évek elején az iskoláé, itt volt a tornaterem is. 1985-ben
ide költözött a posta, l. ott. A hivatalos és kötelező román nyelv hatására egy időben
Szfát, tévesztéssel Szvát a Kösségház neve. „A Szvátná…” (Románul a néptanács
sfatul popular.) 1988-ban a régi Néptanács épületében férfifodrászat, posta, női
fodrászat, milícia működik. A változás után egy ideig itt székel a helyi gazdakör is.
2003-ban a falu visszanyerte önkormányzatrát, azóta újfönt itt működik a Községháza,
oldalában a rendőrséggel. Az első faluvezetők, akiknek a neve előkerült: 1821-ben a
régi telepesek közt szerepel „Kis György bíró”, az újabb telepesek között „Öreg Vátzi
Mihály bíró” (Kovách: falutörténet 47-48). Magyar… bíró (1936. október 5-én kelt a
gyűjtő édesapjának, örek Kurtucz Mihálynak az anyakönyvi kivonata, az aláírásból
kiolvasni lehetetlen keresztnév). Utána Almási Béla a bíró kb. 1938-tól valameddig, őt
követhette Magyar János, aki 1941-ben a bíránk (HD), 1945 után az első bíró Antal…,
Antalt Andó Antal követi. Még valaki, aztán bevitték a hivatalt Kürtösre (öKM).
1949-ben „Antal János szegényparaszt lett az elnök, helyettese Hügel István, a titkár
pedig Battonyai György (Bataneant Gheorghe)” – tudjuk meg az Andó-féle
falutörténetből a néptanácsi átalakulásról. 2004-ben Amási Vince tanár, iskolaigazgató
lett az újra önálló község első polgármestere. (75)
KÖZSÉGI BAROMKÚT, Községi barom kut (1856), Barom Kút (1831);
1831-ben a falu fogadott ünnepén, a Szentháromság vasárnapját megelőző szombaton
megszentelik a Barom Kutat (HD). „Községi barom kut” 1856-ban (Battonya). Helyét
nem tudni; esetleg a Nagykút, l. ott. (383/a)
KÖZSÉGI FAISKOLA l. Faiskola
KRAVEC;
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kovácsműhely az 1930-as években a Kis utca végén a mesterről elnevezve. (8)
K r i p t a l. Almásyiratos
KROSÁN GYÖRGY MALMA l. Krosán-malom
KROSÁN-FÉLE MALOM l. Krosán-malom
KROSÁN-MALOM, Gál Ferencz és társa gőzmalom, Gál Ferencz és társai (A-i iparkam.),
Krosán-féle malom, Krosán György malma, Gőzmalom, Volt (Vót) Gőzmalom, Régi
malom, Malom;
malom a Malom utcában. A kisiratosi gőzmalomról hírt ad 1886-ban az aradi
iparkamara jelentése. 1891-ben a kisiratosi „Gál Ferencz és társai” gőzmalom szerepel
a legalább 20 állandó munkást foglalkoztató Arad-környéki ipartelepek közt (A-i
ip.kam.). Utóbb az emlékezet szerint Krosán Györgyé, aki mácsai születésű; 1927-ben
eladta, visszament Mácsára, s a malmot a Kásák vették meg hatszázezer lejért (K. A.)
– l. Kása-malom. Később a malomgépész, Kőrösi megvásárolja a malmot. (Kőrösinek
azelőtt cséplőgépe volt.) Az 1980-as években szövetkezeti malom. (1852-ben már
„száraz liszt és úgy nevezett sutu malmok” a faluban – B. m-i Lt.). (114)
KUGLI;
tekepálya a Kiskultúr mögött. Kedvenc vasárnapi és sátoros-ünnepi szórakozóhelye a
helybéli embereknek. (67)
KULTÚR l. Kultúrház, Jegyzői lak
KULTÚRHÁZ, Kisiratosi művelődési ház, Dorobánci művelődési ház, Kultúr, Újkultúr, Új
kultúrház, Natykultúr, Natykultúrház, Natykultúrotton, Nagy kultúr;
a mai Kiskultúr ‒ l. Jegyzői lak ‒ udvarán épült 1956 után a nagy művelődési otthon,
ahol színházi és mozielőadásokat, gyűléseket, bálakat rendeznek, s a vörös időszakban
időnként elrettentésül „ítélet”-et (Aradról kihelyezett bírósági tárgyalást) tartottak. A
dorobánci művelődési háznak megyeszerte híres színjátszói és táncosai voltak. Egyik
itteni előadása után mondta Bretter György: „A filozófia: Kisiratos” (Tiszatáj). L. még
Jegyzői lak. (70)
KURTICS ALATT l. Kürtös alatt
K u r t i c s – s z á l l á s l. A l m á s y i r a t o s
KURTICSI FASOR l. Kürtösi fasor
KURTICSI HATÁR l. Kürtösi határ
KURTICSI HATÁRSZÉL l. Kürtösi határ
KURTICSI KÖVESÚT l. Kürtösi kövesút
KURTICSI PËPËNÉRIA l. Májeri faiskola
KURTICSI PÖPÖNÉRIA l. Májeri faiskola
KURTICSI ÚT l. Kürtösi út, Töltés
K u r t i c s i ú t i k ú t l. Kürtösi úti kút
KURTUC GERGŐ UCCÁJA l. Gergő utcája
KURTUC ROZINÁL l. Gulyás-gyöp
KUTAS, Kutos (Sch. Cs.), Kotos ház (1780…), P(uszta) N(agy) Kutas (1805), P. Kutas-háza
(1858), Kutasháza puszta (Csánki) Kútas, Kútasi puszták, Kútasi tanyák, Kutas puszta;
a középkori Kutas (Keczer-Kutas) falu pusztája, a XIX. század végétől sok-sok
tanyával ‒ ma ezeknek, egy-két kivétellel, hűlt helyük. Az I. katonai fölmérés (az
1700-as évek végén) a puszta szívében jelöl épületeket Kotos ház néven. Az iratosi
népi névfejtés szerint azért Kutas, mert „Mind tanyavilág, tanya tanyát ért, kút vót
mindönütt, ëgymást érték”. S. I. említi az újabb helyi magyarázatot a Kutas név
eredetéről: gödröt kellett ásni, hogy legyen vizük az épülő csatorna – l. Kutasi csatorna
– mosásához. Egész Mácsa alá a vasútig tart e határrész. Csak a töredék része van itt, a
többi Kürtösnek adózott mindig. „Sok ezör hold; finom fődek, tudd mög!” Borovszky
a csanádi Peres-Kutasról szólván az ellenkezőjét írja: e nevet akkor kapta, amikor ezen
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a vidéken még ritka volt egy-egy pusztai kút. Az iratosi öregek szerint Kutason az első
háború előtt a tanyák két-három román kivételével mind német kézen voltak; szerintük
azelőtt „Andaházié vót egész be Mácsáig, tőle vötték mög a némötök”. A téeszszervezéskor Kisiratoshoz csatolt kutasi részt hol Cigánkának, hol Hajzlernak hívják
(1930 táján vette Hajzler László 580 holdas kutasi birtokát). Mivel a tanyákat
lebontották, nehéz azonosítani, a jelenlegi községhatárban elhelyezni egy-egy ma is
emlegetett helynevet, dűlőt, tanyát. Borsi (tanyája) az iratosi Kutason van, de mellette
emlegetik Öblödi (Öblődi) tanyáját, Kása Palcsi tanyáját is. Az egyik öreg így sorolja
a kutasi tanyákat: Szvergyán, Juhász, Kugler, Brautner, Godó, Bulbóka tanyája, Sofőrdűlő... Csak egy részükről derül ki, hol volt. Kása Béla tanyáját Hajzler mellett
említik, de Kutason volt Kása Pista meg Kása Palcsi tanyája is. Kutas egy része
Kiskutas ‒ ez is gyakran szóba kerül, amikor este odahaza a traktorista emberek
mesélik, aznap hol dolgoztak. „Kutas-pusztán, Iratos határában…” – indul a nóta
Kovács gyűjteményében. L. Kutasi csatorna. (161)
K u t a s é r l. Kutasi csatorna
KUTAS PUSZTA l. Kutas
K u t a s – é r i f ő c s a t o r n a l. Kutasi csatorna
KUTASHÁZA PUSZTA l. Kutas
K u t a s i c s a t o r n a, Kutas-éri főcsatorna, Canalul Cutaş, Kútasi-csatorna, Kutas ér,
Kutas;
csatorna Kútason. S. I. adatközlői szerint onnan a Kutas helynév, hogy ezen a
határrészen csatornát építve előbb kutat kellett ásni. Nyilván téves népi helynévmagyarázat, l. Kutasnál! Kérdéses, Kisiratos határát érint-e Kútason ez a vízfolyás! A
helyiek 2008-ban nem tudnak róla, hogy a Kútas-ér, illetve a Kutas-csatorna súrolná a
községhatárt, illetve átfolyna a falu külterületén.
KUTASI HÍD, Kútasi-híd;
S. I. említi e hidat, amely nyilván Kútason van s a Cigánka fölött ível át – hogy hol,
2008-ban nem tudják -, talán a Kutasi úttal, l. ott. Nem valószínű, hogy a Kutas-éri
csatona hídja, mert az kívül esik határunkon, l. Kutasi csatorna. (167)
K u t a s i p u m p a h á z, Kútasi pompaház, Kutasi stáció, Kútasi sztáció, Pompaház,
Pumpaház, Sztáció, Stáció;
szivattyútelep Kutason. Emlegetik az arrafelé gyakran megforduló kolhozista
gépészek, de valószínűleg a Kürtös kezén lévő Kútas területén van.
KUTASI ÚT, Kútasi út;
a Kaszárnyai út folytatása, Kutason át egyenesen a lőkösi templomnak visz, regélik a
heybéliek. (193)
KUTOS l. Kutas
KÚT l. Bóni-kút, Cementkút, Egyes-kút, Gulya-kút, Kettős-brigádi kerekes-kút, Kettőskút,
Kis utcai vaskút, Kolhoz előtti vaskút, Községi baromkút, Nagyfalusi vaskút, Nagykút,
Paradicsomos kút, Templom téri vaskút, Toldási vaskút, Zabrányi kút
KÚT (hévízkút) l. Kis utca végi kút, Kürtösi úti kút, Nagyfalu-végi kút
KÚTASI CSATORNA l. Kutasi csatorna
KÚTASI HÍD l. Kutasi híd
KÚTASI POMPAHÁZ l. Kutasi pumpaház
KÚTASI PUSZTÁK l. Kutas
KÚTASI S(Z)TÁCIÓ l. Kutasi pumpaház
KÚTASI TANYÁK l. Kutas
KÚTASI ÚT l. Kutasi út
KÜLSŐ-GYÖP, Kilső-gyöp, Külső-gyep, Meddő;
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gyöp és téesz-istálló a nagyiratosi határnál. Mára a köztudatban összeolvadt Kisiratospusztával. Míg Kisiratos-puszta a kincstáré, majd Szalbekéké, Jakabffyé és másoké, a
kilsőgyöpi legelő a kisiratosi közbirtokosság tulajdona (hasonlóan a falu alatti
Gyöphöz). Egyre fogyott, a feltörés nyomán ma már csak a Meddőnek is nevezett
darabja van meg. „A meddő állatokat tartották itt. Most itt vannak a növendék jószágok ‒ borjú, csikó ‒, akik kétévesek, és utána fölfolyatják, növendék tehenek,
előhasasok. Ott nevelik a téesz növendékeit.” A hajdani Kilsőgyöp táblái nem sok
termést adnak. Az istállóhoz fasor visz be az Aradi útról. A 2008-as új
településfejlesztési terv ezen a határrészen ipari beruházásra számít. L. még Kisiratospuszta, Nagy-gyöp, Szajván, Szalbek szállás, Szalbek-puszta. (392)
KÜLSŐ-GYÖPI CSATORNA, Kilső-gyöpi csatorna, Kilső-gyepi csatorna, Külső-gyepi
csatorna;
csatorna a Kilsőgyöpön. (344)
KÜLSŐ-GYÖPI ÉR l. Mironi csatorna
KÜLSŐ-GYÖPI FASOR, Kilső-gyöpi fasor, Külső-gyepi fasor;
fasor a Kilsőgyöpön, S. I.-nek említik. (343)
KÜLSŐ-GYÖPI TÓ, Kilső-gyöpi tó, Kilső-gyepi tó;
vízállás a Kilsőgyöpön, S.I.-nek említik. (357)
KÜLSŐ-GYÖPI ÚT, Kilső-gyöpi út, Külsö-gyöpi út, Külső-gyepi út;
a Vencel-hídi út folytatása a Kilsőgyöpre a Halomi földeken át. (379)
KÜLSÖ-GYÖPI VASKÚT, Kilső-gyöpi vaskút, Külső-gyepi vaskút;
fúrott kút a Kilsőgyöpön (S. I.). (358)
KÜRTÖS ALATT, Kurtics alatt;
a szomszédos Kürtös város községhatárával átellenben, minálunk fekvő rész, ahol pl. a
Zábrányi döggödör található – l. ott. (387)
KÜRTÖS-KISIRATOSI KÖVESÚT l. Kürtösi kövesút
KÜRTÖSI FASOR, Kurticsi fasor;
S. I.: fasor Kürtös és Kisiratos közt – tán a régi, egész Kisiratost kerítő fasor
maradványa, ha még egyáltalán megvan. (404)
KÜRTÖSI DOMB, Kürtösi halom;
halom a kürtösi határon. Kovács F. aradvégi népköltési gyűjteményében a „Kürtösi
domb”-ot alagút köti össze a nagyhalommal (Szőlős halommal?). A térképeken 105 m
magas halom mutatja magát azon a szent helyen, névtelenül, a Kiserdőnél az iratosikürtösi községhatáron a Tőtés és az Almafás út találkozásánál – talán ez. (241)
KÜRTÖSI HATÁR, Kurticsi határ, Kürtösi határszél, Kurticsi határszél;
községhatár és mente Kürtös meg Kisiratos között. A Kurticsi határszélen, a Tőtés
mellett tervezték a XIX. század végén megépíteni a táj nagy öntözőrendszerének
főcsatornáját – olvasni „Az aradi-csanádi öntözések” c. munkában. (160)
KÜRTÖSI HATÁRSZÉL l. Kürtösi határ
K ü r t ö s i i p a r i p a r k l. Zóna
KÜRTÖSI KÖVESÚT, Kurticsi kövesút, Kövesút, Tőtés, Kisiratos‒kürtösi kövesút, Kürtös‒
kisiratosi kövesút, Töltés;
a Kisiratos és Kurtics közti országút, közönséges néven Töltés (l. ott) ‒ a többit akkor
használják, ha idegennel beszélnek, illetve akkor hallani e neveket, ha valaki
okoskodásában a félnépi változatokkal él. Az öregek úgy vélekszenek, hogy még a
magyarok építették a Töltés másik, nyugati részéhez hasonlóan a XX. század elején.
K. A. viszont azt állítja, hogy 1933-tól 1939-ig épült, 1936-ra megvolt a Csárdáig az
alapozás.az 1950-es években gyakorlatilag járhatatlan volt, a terméskövek 20-30 centis
szintkülönbségbeli eltérései igen zötyögőssé tették. Kocsival mellette hajtottak, csak
jobb híján télen mentek rá. Kürtösre gyalog, kerékpárral rövidebb földúton, netán a
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kövesút mellett mentünk. Ma aszfaltút, ez köti össze a világgal. L. Kisiratosi út,
Kürtösi út, Töltés. (238)
KÜRTÖSI ÚT, Kurticsi út, határ út (1911);
földút Nagyiratos és Kürtös közt, jó darabon a kisiratosi-kurticsi községhatáron. A
kisiratosiak, ha csak nem kellett valamiért a Töltésen kerülniük, Nagyfaluból erre
tértek rá a vasútra s Kurticsra menet. Kürtösi, Kurticsi út a neve a Töltésnek is, l. ott.
(393)
K ü r t ö s i ú t i k ú t, Kurticsi úti kút;
a Kisiratos mellett fúrt három hévízkút egyike, a másik kettővel ellentétben ez már a
kürtösi határba esik. A Sürgöny-út, Almafás-út itt fut ki a Töltésre. Ez a kút már nem
működik, a másik kettő látja el hévízzel a falut.
LAPOS l. Andó laposa, Homokbánya, Kekecsi lapos, Válykos-tó
LAZOK l. Cuci
LÁSZLÓ JANIÉK UTCÁJA, László Janijék uccája, László Janójék uccája;
utcanév S. I.-nál. Az Iskola ucca végén lakik László Janó – mondják Talpaiék 2008ban. (101)
LÉVÉSI HATÁR l. Dombegyházi határ
LIBA UCCA l. Tóth Ferkó utca
LIBANYAKÚ ÚCA l. Kis utca
LOLÉ UCCA l. Márton utca
LŐKÖSI‒KEVERMESI HATÁR l. Kevermesi határ
LUSZTIG l. Lusztig földje, Májer
LUSZTIG FÖLDJE, Lusztik-főggye, Lusztig;
régen tanya és dűlő, az 1980-as években állami gyümölcsös a Mácsai útra. Lusztig a
hagyomány szerint egy ideig Májer birtokosa, l. ott. (222)
LUSZTIG-TANYA l. Májer
LUSZTIK-FŐGGYE l. Lusztig földje
MAGAZIN l. Szalbekné háza
MAGDUS-DŰLŐ, Magduzs-düllő;
S. I. közli: a Juhász Magda nevű asszony telke melletti föld, s a hagyomány szerint itt
egykor település volt. 2008-ban gyűjtönket arról tájékoztatják, hogy „Tőtésön túl, jobb
kéz felől” – tehát Kútason fekvő határrész. (194)
MAGDUS-DŰLŐI FASOR, Magduzs-dülőji fasor;
S. I. említi, nyilván a Magdus-dűlőnél. (195)
MAGYAR BÉLA BEJÁRÓJA;
a Magyar-tanya bejárója S. I.-nél. (214)
MAGYAR BÉLA-TANYA l. Magyar tanya
M(AGYAR) KIR. KINCSTÁR R.K. LELKÉSZI JAVADALOM l. Pap-földje
MAGYAR TANYA, Magyar Béla-tanya;
tanyahely. Kutas mai kisiratosi részén a századfordulón tanya, a helyét ma is így
mondják. Szomszédságában volt a Kásák főggye, l. ott. (213)
MAGYARDOMBEGYHÁZA‒KISIRATOSI ÚT l. Kevermesi út, Tőtés
MAJOR, Téesz-istáló;
a kisiratosi téeszcsé istállója. Major nevét S. I. említi. Az új településfejlesztési terv a
III. ezred első tizedében a belterülethez csatolást írja elő. (313)
MALOM l. Faragó-malom, Kása-malom, Krosán-malom, Malom utca
MALOM KERTLÁBJA l. Zsellér-kertláb
MALOM UTCA, Úri utcza (1882), Malom ucca, Malom-úca, Malom;
utca és falurész, csak a kataszteri térképeken Úri utcza. Újabban (?) Malom utcának
nevezik a Zsillér egy részét is. Nevét az itteni Gőzmalomról nyerte, l. Krosán-malom.
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Az elejét Kis Béláék utcája, a végét Janóék utcája névvel tisztelik az egyik ott lakóról,
l. ott. 2008-ban ide helyezik át a Piacot, l. ott. (113)
MALOM ÚT, Malomi út, Halom-út, Halomi út;
földút, a Malomtól a Szőlőshalom mellett az Aradi útra visz ki. „1944-ben itt jöttek be
a magyarok.” (333)
MALOM-DŰLŐ l. Halom-dűlő
MALOMI DÜLLŐ l. Halom-dűlő
MALOMI HÍD, Szëmëtëji híd;
dűlőút hídja a Nagycsatornán a Birkaakolnál, illetve a Gépállomásnál. S. I. itt
Szëmëtëji hidat említ. (288)
MALOMI ÚT l. Malom út
MARCI PALI CSÁRDÁJA l. Kohn
MARCZIBÁNYI-TANYA, Márczibányi Tanya;
a Marczibányi Pusztára vivő út melletti szállás a mai Májer szomszédságában
Kutas Pusztán az 1884-5-ös katonai fölmérésen. 1799-ben azt írja Vályi A., hogy
Kurtics egy része, Kutas puszta egészen Marczibányi/Márczibány uraságé. (196)
MARCZIBÁNYI-DOMBEGYHÁZA‒KISIRATOSI ÚT l. Battonyai út
MARHA-KÚT, Márha kút;
az 1884-5-ös katonai fölmérésen Kutas Puszta ma Kisiratoshoz tartozó részén a
Németh Tanya közelében „Márha kút” jelölése. (157)
MATILD NÉNI (KOCSMÁJA) l. Sándor Miska kocsmája
MÁCSAI HÍD;
S. I. említi. Hogy Kiratos határán belül lenne, erősen kétlik 2008-ban a gyűjtőt
tájékoztató helybéli személyek, s valóban: legföljebb a Cigányka-éren a Mácsai úttal
átívelő hídról lehetne szó, ám az (Kútason) túl esik a kürtösi határba. Ha csak nem a
Cigánka Mácsa felé eső részén átívelő hídról van szó. (224)
MÁCSAI ÚT;
földút Kutason át Mácsára, Kutas-pusztán keresztezi a Gyulai utat és a csabai-aradi
vaspályát. A Görög-féle térkép szerint 1802-ben már használták ezt az utat, amely a
Dombegyházáról Puszta-Kisiratoson át Mácsára vivő út része. 2011-ben tervezik a
Kisiratos‒Mácsa közti 6 km. hosszú, 709J jelzésű megyei út aszfaltozását (Ny. J.) ‒
aminek 2020-ben még híre-hamva nincs. A faluba eső, pár háznyi rész a 2013-as
tervezet szerint Mácsai út. (4)
MÁJER, Lusztik-tanya, Lusztig Tanya, Állami Gazdaság, Májeri gazdaság, Fërma, Ferma,
Tanya;
hajdan major, magángazdaság (udvarház, birtokkal), a kommunista tizedekben állami
gazdaság, a központi épület homlokzatán az 1828-as évszám áll. A falu öregei azt
mondják, hogy 180 holdja volt itt Pintérnek ‒ az övé volt a téglagyár is ‒, ő eladta
Vitmannak. Amikor Vitman meghalt, özvegye Lusztignak adta tovább, aki
szentmártoni ember volt. „Vitmannénak huszonnégy csalággya vót, nem hiába élt a
világba” – emlegetik máig. Kevermesen is volt Wittmann-tanya (Pelle); W. János a
századfordulón az aradi vármegyei életben jeleskedett, több időszakban a szentannai
körzet országgyűlési képviselője (Arad-monogr.). Witmann nevezetű család 1982-ben
is él a faluban, „Májer béresgazda vót, nem az üvé a birtok! Valami svábé... Májer
foglalkozott az embörökkel” ‒ magyarázza egy iratosi magyar. A Pepenéria kertészete
a Májeri gazdasághoz tartozik (tartozott a kommunista tizedekben). Májer a
Faiskolával együtt az aradi állami gazdaságok ménesi központja alá volt rendelve.
1985-ben Májer és Fërma helyett már inkább Tanyának hívják – megint?...
Unokaöcsénk 1990-ben innen hord fürdővizet a házához: „Melegvíz folyik Májernál”
– azaz az egyik hévízkút innen adja a vizet az Üvegháznak s a Fürdőnek. Az
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ezredforduló táján olasz cég vette meg, hivatalosan Casa Verde, Zöld Ház a neve:
szőlővenyigét termeszt, üvegháza is van, fóliasátra, s hatalmas raktárt épít. 2008-ban
magyarázza a falu polgármestere: Májer körül 40 hektár földet sikerült Kisiratoshoz
átcsatolni a kürtösi határból. L. Májeri faiskola. (3)
MÁJERI FAISKOLA, Májer, Pëpënéria, Pöpönéria, Pepenéria, Csömötés, Csemetés,
Faiskola, Kert, Szőlő, Szőllők, Gyümőcsös, Kurticsi Pöpönéria, Dorobánci Pöpönéria,
Kurticsi Pëpënéria, Dorobánci Pëpënéria, Kisiratosi Pöpöméria, Kisiratosi Pëpënéria;
hatalmas állami kertészet (volt) Kutason Májernál (l. ott). Az állami gazdaság
faiskolának nevezett gyümölcsöséből vagonszám vitték a gyümölcsöt és szőlőt Aradra
(ezzel a szőlőlével alapozták az Arad-hegyaljai bort). A kert állítólag fasorral és
drótkerítéssel van (volt?) körbevéve, a kurticsi és a dorobánci határban terpeszkedik,
1960 után telepítették. Májer területén fekvő faültetvény. 2008-ban magyarázzák:
olasz cég vette meg a volt állami gazdasági épületet és területet, öt éve létesítették az
itteni faiskolát. Az itt előállított szőlődugványt külföldre szállítják. A r. pepinieră
csemeteültetvényt, csemetekertet, tenyészkertet, a pepenărie pedig dinnyést,
dinnyeföldet jelent. (209)
MÁJERI GAZDASÁG l. Májer
MÁK l. Egyes brigádiroda
MÁLTAI HÁZ, Máltai Szociális Otthon, Máltai otthon, Máltai szeretetotthon, Máltai
betegotthon, Máltai szeretet;
az 1990-es években a falu körorvosának, Almási Bélának és feleségének, Olga
asszonynak a vállalkozásában épült, német támogatással. Negyven rokkant embernek
ad otthont a Nagyfaluban (az egykori Kása-portán, az egy ideig a Kása Antal-féle
falumúzeumnak is helyet adó telken). Az udvar felől egy épületrészből lett a
Sanziana-ház, l. ott. (110)
MÁLTAI OTTHON l. Máltai ház
MÁLTAI SZOCIÁLIS OTTHON l. Máltai ház
MÁRCZIBÁNYI TANYA l. Marczibányi Tanya
MÁRHA KÚT l. Marha-kút
MÁRTON IMRE UCCÁJA l. Márton utca
MÁRTON UTCA, Márton ucca, (a) Márton Imre uccája, Lolé ucca, Tatájék uccája;
S. I. ad róla hírt: az utca első háza Mártonéké, szemben Lole J. lakik, akinek Tata a
ragadványneve. Talpaiék: az Öregzsilléren lévő utcában lakik Márton Imre, s itt lakott
Lolé is. A „Tatájék uccája” megnevezés nyilván az adatközlő öregapját veszi alapnak,
s így nyilván csak szűkebb kör ismeri (másnak máshol lakik a Tatája). (142)
MÁSODIK DIÓFASOR;
S. I. említi. 2008-ban azt mondják, ha volt, sem tudják, hol volt, különben is azóta
kivághatták. Mára nyoma sincs. (418)
MEDDŐ l. Külső-gyöp
MEGYEKŐ l. Határkő
MEZŐ UCCA l. Gyöpszél
MILÍCIA l. Rendőrség
MIRON l. Miron-dűlő, Miron tanyája
MIRON HÍDJA, Miron híggya, Mirony híggya;
híd Mironnál (S. I.). L. Miron tanyája, Miron-dűlő, Mironi csatorna. (325)
MlRON TANYÁJA, Miron, Mironnál, Mirony, Mirony tanyája, Mironyi tanya, Árnék
tanyája, Árnék, Áron;
tanyahely a Kilsőgyöpön, Iratos előtt, Nagyiratos alatt. „Miron romány birtokos vót.
(A tanyát) A kollektív eleinte használta, jószágot tartott, de tönkretötték, szétbontották.
Lapos vót, gyönge főd, Mironnak máshol vót szántója. Most fölszántották, a fele föl
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van törve, árpát vetnek, s egy része gyöp” – regélik az 1980-as évek elején. 1986-ban
emlegetik: „’67-be lött a tanya elintézve. Üvé vót a határtól a Hatházi csatornáig!
Mironná mönt a régi Iratosi út”. A hellyel kapcsolatban Árnék, Áron tanyáját is
emlegetik, hogy miért, nem derül ki. L. Mironi csatorna, Miron hídja, Miron-dűlő.
(329)
MIRON-DŰLŐ, Miron-düllő, Mironon túl, Miron, Mironnál, Mirony-döllő, Mironyontúl,
Mirony, Mironynál;
a Miron tanyája (l. ott) körüli föld. Megemlíthetjük: 1787-ben „a (középkori
nagyiratosi) puszta nagyobb részét megvásárolta Soborsini Forrray András, kitől
eleinte Bogdán Miron bérelte 3300 frtért. Később itt keletkezett a Foray-Iratos nevű
falu” (Borovszky). Hogy a két Mironnak van-e köze egymáshoz, nem tudjuk.
„Mironnál, Mironon túl…”, emlegetik e határrészt. Vajda N. gyűjtésében Kismiron és
Nagymiron szerepel, a határrész egy-egy darabjaként: a téesz idején a csatornával
vágták ketté. (322)
MIRONI CSATORNA, Jakapfi-csatorna, Jakafi, Kilsőgyöpi ér, Jakabffy-csatorna, Battonyainagycsatorna, C(analul) Jakobfy (1976), Mironi kiscsatorna, Mironyi csatorna,
Mironyi kiscsatorna;
a Kilsőgyöpön (és Kisiratos-pusztán) átfolyó hajdani ér csatornázott medre. „Nagyon
régi és széles, mély csatorna, ott volt Miron tanyája. Ma csak a lapos, gyöpös meder!
Nincs benne víz. Miron előtt ástak új, mély csatornát, de ez másik” – mondja
unokaöcsénk 1986-ban. Hivatalos r. nevéből kiderül, hogy a XIX. század végi
csatornázáskor az itteni földbirtokos után Jakabffy-csatorna a neve. Jakafi-nak S. I.
adatközlői mondják. A románoknak ma is Jakabffy-csatorna a határ túlfelén
hivatalosan Battonyai-nagycsatorna. (407)
MIRONI KISCSATORNA l. Mironi csatorna
MIRONNÁL l. Miron tanyája, Miron-dűlő
MIRONON TÚL l. Miron-dűlő
MISIK VENDÉGLŐ l. Miska vendéglő
MISKA l. Sándor Miska kocsmája
MISKA VENDÉGLŐ, Misik vendéglő, Misik vendéglője, Misik Endre vendéglője, tájház,
Restaurant Miska;
2016-ban parasztházat vett a Battonyán élő, de idevaló Micsik Endre szakácsmester,
fölújította s népies ízlés szerint rendezte be (emiatt tájháznak is hívják). Kezdetben
megrendelésre (pl. keresztelőre) kinyit a vendéglő, amelynek ő a szakácsa. A
Templom utca legelején, a Csárdájával átellenben, a Szatmári kocsmáros háza utáni
porta. A ház jó száz éves, eredetileg a Korpa családé volt. 2019-től rendszeresen
nyitva tartó étteremként működik, fölirata szerint – tekintette az államalkotó kisebbség
nyelvére – Restaurant Miska. (30/a)
MOZI l. Jegyzői lak
MÖGYEKŰ l. Határkő
MÚZEUM l. Jegyzői lak, Kása Antal Múzeuma
MŰVELŐDÉSI HÁZ l. Kultúrház
NACCSATORNA l. Csík-ér
NACCSATORNAI HÍD l. Nagycsatornai híd
NAGY HALOM l. Szőlős-halom
NAGY KULTÚR l. Kultúrház
NAGY ÚCA l. Nagy utca, Nagyfalu
NAGY UTCA, Iratosi nagyutca, Fő-ucca, Nagyucca, Nagy úca, Nagyúcca;
utca Kohntól a Malomig, a Kis utcától a Malom utcáig, azaz a Templom utca és a
Nagyutca (Nagyfalu) eleje együtt. Iratosi nagyutca – nótában (Kovács). Máig
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előfordul Fő uccaként való emlegetése, 2008-ban az aradi napilap is így nevezi meg.
K. I. parasztkántor szerint Nagy ucca a Templom uccától a Malomig, azaz a
Templomtól a Malom uccáig. L. még Nagyfalu. (55)
NAGY-GYÖP, Naggyöp, Gyöp, Nagy-gyep, Belső-gyöp, Kisiratosi gyöp, Nagyfalusi gyöp,
Tehénlegelő, Iratosi legelő;
1818/19-ben a megtelepedő dohánykertészek föltörték a gyöp egy részét, a század
végére pedig már csak a falu alatti Nagy-gyöp, s a meddőnek használt külső Kilsőgyöp
maradt meg legelőnek. A kolhozosítás nyomán kibontakozó újmódi gazdálkodás
nemcsak a tanyákat, a gyöpöket is fölfalta. A hajdani gyöpök nagyobbik része gyönge
termést ad, esős, belvizes időben (s ez gyakran a falura köszön) elpusztul vetés,
termés. Gyöpnek maradt meg, legtovább, máig a Gyöp, amely a falu alatt a
Nyolcháztól délkeletre a Csatornáig, illetve a Faluvégig tart. Legelő, rajta a
Gyöpszélnél kis erdő, ahol a maradék juhnyáj meghúzódhat; gépállomás, juh-hodály,
gulyakutak, s itt volt az 1950-es években a falu futballpályája is. 1980: „Pista bátya
előtt föl akarik szántani a Nyolcházig. Kár érte, hol legel a jószág?”. Ma már gyakran
összekeverik a Nagy-gyöpöt a Kilsőgyöppel, az utóbbit is Naggyöpnek mondván.
Belső-gyöpként S. I.-nak emlegetik (nyilván a Kilső-gyöp párjaként), 2008-ban a
polgármester „Tehénlegelő”-nek tiszteli. A mérgezett lepény c. mondában a
boszorkány kimegy az „iratosi legelő”-re, s kiszívja egy tehén tejét (KovácsMonda).
(309)
NAGYÁROK l. Nagyároki dűlő, Nagyároki út
NAGYÁROKI DŰLŐ, Nagyárok;
dűlő földúttal a kürtösi határnál, s nyilván valami árokkal. „A Nagyároki-dűlő után jön
a Zabrán.” S. I. emberei szerint azonos a Cementkúti dűlővel, l. ott. Más ezt a helyet
illetően Nagyárokról beszél (l. Szalbek-Iratos, 1944). L. még Szalbek-dűlő. (307)
NAGYÁROKI ÚT;
út a Nagyároki dűlőnél, említik S.I.-nak. (315)
NAGYÁRUHÁZ l. Szalbekné háza
NAGYBÓT l. Szalbekné háza
NAGYCSATORNA l. Csík-ér
NAGYCSATORNAI HÍD, Naccsatornai híd;
híd a Nagycsatornán (S. I.) – hogy melyik, nem tudni, mert több is van a Nagycsatornán, azaz az egykori Csík-éren. (419)
NAGYDOMB l. Szőlős-halom
NAGYERDŐ, Erdő;
10 hektár szőlő a Széránál: „Amott lent, ahun a méhek vótak a szőllőben, a széra
végiben vót ott tíz hektár szőllő, az vót a Nagyerdő… emez mégkisebb vót, a temető
véginél abba a laposba, ahun most halastó vagy mi készül (a Kiserdő helyén)” –
regélik Vajdának 2013-ban (228). L. még Kiserdő. (301/a)
NAGYFALU, Nagyfalu utca (1882), Nagy-utca (A. G. E.), Natyfalu, Nagy úca, Nagyucca,
Örekfalu, Öregfalu, Falu;
utca és falurész, Kisiratos elsőként települt része – a helység soros úti falunak
minősülő magja. „Régön csak az ëgyik oldalon álltak házak, ahol 1-gyel kezdődik a
Faluvégén a számozás. A másik oldalon legelő vót, az állatokat csak kicsapták. Nem
vót kapu, kerítés, még az én gyerökkoromban is akadt ilyen ház. És rég ëgyablakos
házak vótak! Láncot húztak, lépéssel mérték: Na, neköm ennyi elég! És akkora
belsősége lött, amekkorát akart. Ezért nem ëgyformák a belsőségök” ‒ magyarázza G.
B. az 1970-es években. Az 1818-ban települt régi sor portáin a második világháború
utánig három-négy méterrel beljebb voltak a házak. Az 1882-es kataszteri térképen
Nagyfalu utca Kóntól a Faluvégig, ma ezt a Templom utca rövidíti. Néhány szép, öreg
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parasztház még mutatja magát Nagyfaluban – az egyik a mai falumúzeum épülete.
Bronzkorinak mondott emlékek e falurészből is ott, a helyi múzeumban. (109)
NAGYFALU UTCA l. Nagyfalu
NAGYFALU VÉGE l. Faluvég
NAGYFALU-VÉGI ERDŐ, Natyfalu végi erdő, Akácerdő;
S. I.-nak említik. (370)
NAGYFALU-VÉGI KURTICSI ÚT l. Cementkút útja, Faluvégi út
NAGYFALU-VÉGI KÚT, Nagyfalusi kút;
a falu határában működő két hévíz-kút egyike a Nagyfalu végében. (386/a)
NAGYFALU-VÉGI KÜRTÖSI ÚT l. Cementkút útja, Faluvégi út
NAGYFALUSI CIGÁNYTELEP, Natyfalusi cigánytelep;
S. I. említi. Nyilván a Galamb utca (l. ott) környéke. (144)
NAGYFALUSI GYÖP l. Nagy-gyöp
NAGYFALUSI KÁSA-MALOM l. Kása-malom
NAGYFALUSI KERESZT l. Gál-kereszt
NAGYFALUSI KERTALJA, Kertajja, Kertajjai düllő, Kertajji döllő, Natyfalusi kertajja,
Natyfalusi-kertajjai düllő, Iratosi kertek alatt, Iratosi kert alatt;
dűlő a nagyfalusi kertek alatt. Erre értik, ha dalolják: „Iratosi kert alatt, kert alatt...”,
„Iratosi kertek alatt...” (Kovács). Része a Kollektív-kertalja, l. ott. (312)
NAGYFALUSI KISKÖZ, Natyfalusi kisköz, Zsákucca;
a Nagyfalut és az Újtelepet összekötő szűk köz. A zsákucca nevét S. I.-nak említik.
(131)
NAGYFALUSI KÚT l. Nagyfalu-végi kút
NAGYFALUSI SZÉLMALOM l. Kása-malom
NAGYFALUSI ÜRESTELEP, Natyfalusi ürestelep;
beépítetlen terület Nagyfaluban, említi S. I. L. még Toldási ürestelep. (141)
NAGYFALUSI VASKÚT, Vaskút, Natyfalusi vaskút;
állítólag a XX. század elején fúrták. Ez még a régi kút, a többit átalakították, jellegük
megváltozott. 2008-ban már nem ad vizet. (134)
NAGYFALUSI ZSILLÉR UTCA, Natyfalusi Zsillér ucca, Natyfalusi Zsillér;
a Zsillér Nagyfalu alatti része. (139)
NAGYHALOM l. Szőlős-halom
NAGYIRATOS ALATT l. Iratos-alja
NAGYIRATOS ELŐTT l. Iratos-alja
NAGYIRATOS-AJJA l. Iratos-alja
NAGYIRATOS-ALJI HALOM, Nagyiratos-ajji halom, Harmadik halom, Halom;
gyakran emlegetik Iratosajján. A másik két komolyabb halom: Szőlős-halom és
Snajder-halom. A Harmadik halomnál az aradi régészek által újkőkorinak minősített
kővésőt leltek (ma Kása A. gyűjteményében, a tájházban). Az 1887-es térképen (az
1884-5-ös katonai fölmérésen) a Kilső-gyöpön, Iratos-alján jeleznek kisebb névtelen
halmot, manapság pedig idegen alig veszi észre a határban jártában-keltében a
kisiratosiak Harmadik halmát. 2009-ben aratás után szépen látszik, szerényen bár, de
kiemelkedik a határban: szántják-művelik a halmot, kopik, fogy, míg teljesen el nem
tűnik. Védelmet (kíméletet), sajnos, nem élvez. (401)
NAGYIRATOSI HATÁR, Iratosi határ;
Kisiratos és Nagyiratos községhatára menti rész. 1853-as nagyiratosi Forrayoklevélben olvasható, hogy „Az egész praedium egy öl széles 4 láb mély árokkal van
körülkerítve” (MOL). (389)
NAGYIRATOSI ÚT, Iratosi út;
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mondják az Aradi útra (l. ott), s a Kürtösről Forrayiratosra vivő földút egy részére is.
Valamikor – magyarázzák ‒ másfelé jártak Kisiratosról Nagyiratosra, Mironnál a
gyöpön át a Régi iratosi úton, l. ott. (406)
NAGYISKOLA l. Iskola
NAGYKULTÚR l. Kultúrház
NAGGYÖP l. Nagy-gyöp
NAGYKULTÚROTTHON l. Kultúrház
NAGYKÚT, Natykút, Gujakút, Csikóistálló, Csikóistálló(j)i kút;
régen kút, állással, a falu gulyája delelt itt. Az 1980-as években a téesz csikóistállója
volt itt. A Gyöpön az 1980-as évek elején még egy gulyakút van, a Gyöpszélen, l.
Gulya-kút. L. még Csikóistálló, Nyárfás. L. még Községi baromkút. (383)
NAGYLAPOS;
a Nagy-gyöpön volt. „A nagylapos a gyöp közepin vót, nem a kekecsi, hanem a
nagyfalusi gyöpön”. (309/a)
NAGYMIRON, Nagy-Miron dűlő;
a Miron-dűlő része, Kismiron mellett a Kilsőgyöpön, kb. 40 hektárnyi rész. Itt volt a
Miron tanya. (322/b)
NAGYTÓ, Natytó;
S. I. említi. A falu legnagyobb vízállása a Vájkos, valaha pedig az Ér-kanyar mocsara,
l. ott. Hogy melyik határbeli tóra, tavacskára, vízállásra értették három évtizede,
embereink 2008-ban nem is sejtik. (420)
NAGYUCCA l. Nagy utca, Nagyfalu
NAP UCCA l. Kis utca
NAP UTCAI FALU SZÉLTI;
határrész az 1853-as földmérési térképen a Kis utcával azonos Nap utca, a Kürtösi út
és Nagyfalu között. (251)
NAP UTTZA l. Kis utca
NAPKÖZI l. Óvoda
NAPKÖZIS ÓVODA l. Óvoda
NATYFALU l. NAGYFALU
NATYFALU VÉGE l. Faluvég
NATYFALU-VÉGI ERDŐ l. Nagyfalu-végi erdő
NATYFALU-VÉGI KURTICSI ÚT l. Cementkút útja, Faluvégi út
NATYFALU-VÉGI KÜRTÖSI ÚT l. Cementkút útja, Faluvégi út
NATYFALUSI CIGÁNYTELEP l. Nagyfalusi cigánytelep
NATYFALUSI KERTAJJA l. Nagyfalusi kertalja
NATYFALUSI KISKÖZ l. Nagyfalusi kisköz
NATYFALUSI KÖRÖSZT l. Gál-kereszt
NATYFALUSI ÜRESTELEP l. Nagyfalusi ürestelep
NATYFALUSI VASKÚT l. Nagyfalusi vaskút
NATYFALUSI ZSILLÉR l. Nagyfalusi Zsillér utca
NATYFALUSI ZSILLÉR UCCA l. Nagyfalusi Zsillér utca
NATYFALUSI-KERTAJJAI DÜLLŐ l. Nagyfalusi kertalja
NATYHALOM l. Szőlős-halom
NATYKULTÚR l. Kultúrház
NATYKULTÚRHÁZ l. Kultúrház
NATYKÚT l. Nagykút
NATYTÓ l. Nagytó
NÉGYESHATÁR l. Négyeshatár-halom
NÉGYESHATÁR-HALOM, Négyeshatár, Négyes határ halom (1887) Hármashatár;
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halom s dűlő községhatárok találkozásánál délkeleten. A 108 m. magas határdombnál
találkozik (találkozott) Marczibányi-Dombegyháza, Vizes puszta, Forray-Nagy-Iratos
és Kis-Iratos. Más úgy tudja, Kevermes, Dombegyház, Kisiratos, Nagyiratos közt a
Csík-ér partján magasodik – valahol valóban ott. Az 1884-1885-ös katonai fölmérésen
halmot jeleznek Dombegyház, Vizes, Kisiratos, Nagyiratos határának találkozásánál,
ez lehet az. S. I. mesélői szerint Kisiratos, Nagyiratos, Dombëgyháza határának
találkozásánál lévő hely neve Hármashatár. Lehet, hogy valóban más a másik
Hármashatár(-halom). 2008-ban tanácstalanok, melyik „hármas határ” a Hármas-határ:
„A Cigánka felé?...”. Godó András (sz. 1927): „Hármashatár? A Tőtésnél, mög
Nagyiratosnál…”. Tologatták megkérdezésük nélkül ide-oda a község- és
országhatárt; az emberek belezavarodnak, ezért bizonytalanok, melyik is a
Hármashatár, a Négyes-határ(-halom), meg a Hármashatár-halom, l. ott. (354)
NÉMEDIJÉK UCCÁJA l. Szélső utca
NÉMETH JÓZSEF-TANYA, Némöt-tanya, Némöt Jóska tanyája, Német József tanyája,
Szárics Némöt Jóska tanyája;
a Kilsögyöpön (mondják, valójában Kisiratos-pusztán), Frissné mellett volt Németh
József tanyája. Tanyahely és düllő. „Halastavat akart, de nem sikerült neki.” S. I.-nél
Szárics Német Jóska tanyája – tanyahely, szántó. Nem egyértelmű, mi a köze a szintén
kilsőgyöpi Szárics-tanyához. 2008-ban mondják: „Kilsőgyöp fele, ott vót a
Kendörásztató”. (391)
NÉMETH TANYA (1884);
az 1884-5-ös katonai fölmérésen Kutas Puszta ma Kisiratoshoz tartozó részén
Németh Tanya, közelében a Marha kúttal, l. ott. Nem azonos (Szárics) Némöt Jóska
tanyájával. (158)
NÉMÖT JÓSKA TANYÁJA l. Németh József-tanya
NÉMÖT-TANYA l. Németh József-tanya
NÉPTANÁCS l. Községháza
NYÁRFÁS;
nyárfa erdőcske (volt?) a Nagykútnál, l. ott. (385)
NYOLCHÁZ, Nyócház, Nyócház ucca, Nyolcház utca;
nyolc ház, párosával a Gyöpre a Kekecsről. E kis utca a köztudatban a Kekecshez (a
Kekecs falurészhez) tartozik. (77)
NYOLCHÁZ UTCA l. Nyolcház
NYOLCHÁZ-GYÖP, Nyócház-gyöp, Nyócház-gyep, Kekecsi gyöp, Kekecsi gyep,
Kanászjárási gyöp, Kis-gyöp, Kizsgyöp, Kizsgyep;
legelő az Iskola utca és a Nyolcház utca vége közt, ott található a Válykos-tó, a
Kanász-kút, egy része a Paritya-tér, l. ott. 2008-ban magyarázza a polgármester: „A
Nyócház-gyöp, amely disznólegelő, 9,5 hektár, ebből 6 hektár lakótelep lesz főleg
fiataloknak”. L. Kanász-járás. (291)
NYÓCHÁZ l. Nyolcház
NYÓCHÁZ UCCA l. Nyolcház
NYÓCHÁZ-GYÖP l. Nyolcház-gyöp
OLÁ(H) KASZÁLÓ l. Román kaszáló
ORVOSI RÖNDÖLŐ l. Rendelő
OSKOLA l. Iskola, Kisiskola
Ó-TEMETŐ, Régi-temető;
az 1832-es kataszteri térképen a Temető falu felőli fele. Ma itt az újabb sírok vannak.
Itt áll a Kápolna, meg Hodács esperes köve. S. I.-nál ez is Régi-temető, mint a
külterületi csontlelőhely, l. még ott. (40)
ÓVODA, Napközi, Napközis óvoda, Paplak, Vót Paplak, Régi plébánia, Rendelő, Régi
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röndölő, Felcser, Szanitéc, Szanitár;
plébániának épült 1882-ben, most óvoda. A két háború közt az udvarán Kantin (l. ott),
itt rendezték például a vadászbálakat (az urak). Az 1950-es években a felcser
(szanitéc-szanitár) rendelője ‒ l. még Plébánia, Rendelő! A plébánia-történet a XIX.
század első felében gyakran emlegeti az akkori paplak mögötti kertet „plebánia
kertye” megnevezéssel. 1891-ben már minden Csanád megyei községben működött
kisdedóvó intézet (Csan. vm. népokt. Monogr.), ám hogy ez Kisiratoson hol lehetett,
nem tudni. (71)
ÖBLÖDI BEJÁRÓ l. Öblögyi-bejáró
ÖBLÖGYI-BEJÁRÓ, Öblödi bejáró;
tanyabejáró (S. I.), l. Öblögyi-tanya. (172)
ÖBLÖDI-TANYA l. Öblögyi-tanya
ÖBLÖGYI-TANYA, Öblödi-tanya;
egykor tanya, ma tanyahely Kutason a tulajdonos ragadványneve után. „Ott vót Kása
Palcsi tanyája, mellette Borsié. A Godó-tanya is ott vót, Borsi Magyar Béla mellett.”
(171)
ÖREG FRIGMANNÁ l. Fridman-kocsma
ÖREG-ZSELLÉR, Öreg-Zsillér, Öreg-Zsöllér;
utca, a Zsillér Faluvéggel párhuzamos része, most cigányfertály. E putrisort a
Tódásnál is ősibbnek tartják. Más, 2008-ban, Öregzsilérnek a Kekecsről induló
Zsillér-szakaszt nevezi. Több mint érdekes, lehet, hogy magyarázat az előbbi
kettősségre: a szintén szögedi nép lakta Szentpálon az egyik utca neve „Öregsor vagy
Zsillér” (Salamon I.). 2013-ban Öreg-Zsillérnek egyértelműen nem az előbb említett
Zsillér-részt, hanem a Kekecstől az Iskola utcáig tartó szakaszt nevezik. (143)
ÖREGFALU l. Nagyfalu
ÖREGTEMPLOM l. Kistemplom
ÖREKFALU l. Nagyfalu
ÖREKTEMPLOM l. Kistemplom
ÖTVENHEKTÁR-DŰLŐ, Ötvenhektár;
dűlő Kutason. Több dűlő ötven hektár terjedelmű, emiatt ezeket is mondják
Ötvenhektárnak (Hajzler, Sofőr-dűlő, Sürgöny-dűlő, Ëggyes Pipacsosa). E Cigánkaéren túli dűlőnek csak ez (?) a neve. 2008-ban mondják: „Ötvenhektár és Százhektár
(Kútason) Kurticsra visz, fasor, kocsiút választja el. Ötvenhektár ērül, Százhektár
Magyarország felé”. (176)
ÖTVENHEKTÁRI FASOR;
fasor a névadó dűlőben (S. I.). (177)
ÖTVENHEKTÁRI HÍD;
híd Ötvenhektárnál, tudjuk meg S. I.-től. (178)
ŐZE PÉKSÉG;
sütöde a Templom utcában (76. sz.), amely a rendszerváltozás utáni évektől működik,
2019-ben Őze János bérli s üzemelteti. Az 1960-as években orvosi rendelő (AV).
(87/b)
ŐZE-MALOM l. Kása-malom
PAP FÖLDJE, plebánia föld (1880), parochiális föld, Parochia föld (H. D.), M. kir. kincstár
r. k. lelkészi javadalom (1911), Kisiratosi r. k. lelkészi javadalom (1911), Pap-főggye,
Papi-főd;
1836-tól 32 hold föld ‒ később kevesebb ‒ az almásiratosi határon, az 1911-es
térképen kincstári és községi papföldre oszlik. „A vót a papé, huszonëgy hód. Most
vetemények vannak āra.” 1873-as törvény szerint 10 magyar hold jár a papnak
(Körmendi). 2008-ban a 81 éves Godó András emlékezete szerint „A papi-főd
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Nagyiratos felé, a Kilsőgyöp felé baloldalt vót. Elég sovány főd. 20 kishold vót”. L.
Szfát-föld. (A kommunista rendszer bukását követően 5 hektár földet kapott vissza a
helybéli egyházközség.) (405)
PAPHÁZ l. Plébánia
PAPI-FŐD l. Pap-földje
PAPKISASSZONY HÁZA l. Plébánia
PAPLAK l. Plébánia, Óvoda
PARADICSOM-FÖLD, Paradicsom, Paradicsomfőd;
a volt Magyar-tanya mellett hatalmas paradicsomföld az 1970-es évektől. A falu
asszonyainak jó keresetet adott, míg vitte a német a paradicsomot. Az 1980-as évek
derekán a téesz-gazdálkodás eme ágazata is csütörtököt mondott, s egyre ritkábban
volt hallható, hogy „Mögyünk a Paradicsomba” – ma pedig mindez már a múlt. L.
Paradicsomos-kút. (211)
PARADICSOMOS-KÚT;
kút a Paradicsomföldön, említi S. I. 2008-ban így magyarázzák: „A Tőtésnél vót.
Jobbrul is, balrul is paradicsomfőd; jobbrul a Kettőzs brigádé, balrul a Hármazs
brigádé. Utójára ëgy brigád lött.”. (212)
PARITTYA-TÉR;
S. I. írja: sikátor. Gyöp, ahol a gyerekek játszanak. „A Parittyatérön…” Talpaiék: a
Kisgyöpnél, a Vájkos-tónál volt, tehát már a külterületen, a falu szélén. Ezt a részt is a
belterülethez csatolja a legújabb településrendezési terv. (298)
PAROCHIA FÖLD l. Pap földje
PAROCHIÁLIS ÉPÜLET l. Plébánia
PARÓKIA l. Plébánia
PART l. Csatorna-part, Ér-part
PÁJA l. Futballpálya
PÁLINKAFŐZŐ;
dűlő, út, épület a Gróza-tér mögött, a Temető-sarkánál, a régi Kiserdőben. 2009-ben
már nem itt, hanem a Kis utca végéről az országhatárnak vivő Tőtés mellett, a volt
Kertészházban működik a nagyobbik Pálinkafőző (l. Kertész-ház) – kisebb a Tódáson.
(259)
PÁLINKAFŐZŐ-GÖDÖR, Temetővégi gödör;
gödör a sírkert végében. 2008-ban úgy tudják, hogy a Pálinkafőzőnél van, tehát a
Temető-végi gödör (regélőink szerint) azonos a Pálinkafőző gödörrel, amely vizes
mélyedés a Pálinkafőzőnél. „Gödör a Pálinkafőző mellett, páran abba haltak mög. A
strandról odafolyik a víz, mindig nagy víz. Elkerítették, de letapossák.” Miután többen
belefulladtak, a község eladta, s az új tulajdonos 2009-ben horgásztóvá alakítja át:
bekerítette, s halakat tervez betelepíteni. (260)
PEPENÉRIA l. Májeri faiskola
PÉK, Pékség, Brutărie, Agrodor pékség;
(szövetkezeti) kenyérsütöde a Malomnál. Az 1970-es években a kürtösi románság
zsákszám hordta innen a környék legfinomabb kenyerét. („Aki román kenyeret eszik,
beszéljen románul!” ‒ szokták megkapni a kisiratosiak Aradban, egyebütt a
nagyrománoktól.) A kenyeret bonra kapják; 1985-re alaposan megbarnult, ehetetlenné
vált a pék kinyere. Ha van miből, inkább maguk sütnek ‒ ahol még van, a
kemencében, a legtöbb helyen a sparheldt sütőjében, takaránybúzából. „Brutărie” ‒ e
fölirat díszíti a pékséget, magyarán sütöde. Az ezredfordulón új pékség épült a
Faragó-malom mellett, amelyet másfél évtized múltán bezárnak, s 2017-ben működik
még egy kenyérsütöde a faluban. 2020 táján az Agrodor-pékség szalmatüzelésű
kemencéjében kitűnő minőségű kenyér sül. (122)
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PÉK UTCÁJA, Pék uccája;
a Zsillér neve a Malomtól a XX. század utolsó harmadában az Agrodor Pékség miatt.
(125)
PÉKSÉG l. Faragó pékség, Őze pékség, (Agrodor) Pék
PIAC, Pijac, Piactér, Pijactér;
a falu főterének a része a Templom-kert oldalában, s folytatása a Gyöpre az Iskola
utca. Közintézményekkel, közepén az első vaskúttal, s a gesztenyesor alatt a III.
évezed első tizedének végéig itt működő hetipiaccal. Itt van a busz végállomása. 1892ben hetivásár kedden, ma hetipiac kedden és szombaton, az utóbbi a nagyobb.
Kürtösön hétfőn, csütörtökön van nagy piac, kisebb minden nap, a kisiratosiak a
szombatira mennek még szívesen; hajdan gyalog, ma inkább busszal, személykocsival,
vagy kerékpárral. Viszik az aprójószágot, veteményt, gyümölcsöt ‒ ott jobban elkel,
mint idehaza. (2008 végén áthelyezik a Malom utca elejére, s az árusítóhelyek tető alá
kerülnek.) L. még Malom utca, Fő tér, Templom tér. (80)
PIACI VASKÚT l. Templom téri vaskút
PIACTÉR 1. Piac
PICSU ALMÁSI UCCÁJA 1. Almási utcája
PIJAC l. Piac
PIJACI VASKÚT l. Templom téri vaskút
PIJACTÉR l. Piac
PIKÉT, Bódé, Torony;
előbb granicsár-őrbódé, majd őrtorony a Hármashatár-halom tetején (a halmot, l. ott,
kettészeli a trianoni országhatár). A román pichet őrházat jelent. „Bódé a határon,
amikor még nem volt kaszárnya.” Hol így, hol úgy hívják. Bálint S. írja: „A
kaszárnyai életben belülrekedt, de visszaemlékezésekben fölbukkanó szavak:
…pikétház (őrbódé)...”. Három-négy őrtorony van ‒ volt 1990-ig ‒ a határban, de az
„igazi” pikét a bódé helyére került. Az Európai Közösségbe kerülvén lassan sem híre,
sem hamva, csak az emléke a minapi Pikétnek. Hogy valami „bódé” előbb-utóbb csak
kerüljön ide ‒ ha más nem, útkaparóé ‒, azt tervezik, hogy sok-sok év után újranyitják
itt a forgalmat a Dombegyháza‒(Kevermes‒)Kisiratos közti kövesúton. L. még
Hármashatár-halom, Kaszárnya. (200)
PIKÉT-DÜLŐ;
dűlő a Toronynál Kutason az országhatár mentén. (183)
PIKÉT-HALOM l. Hármashatár-halom
PIO ATYA HÁZ(A) l. Gyermekotthon
PIPACSOS;
dűlő s földút a Szőlőshalom és az almásiratosi-kürtösi határ közt, majdnem ki a
Kilsőgyöpig. Kendert, répát, kukoricát, búzát termel itt a kollektív az 1980-as
években. „Mindig piros, ha búzával van bevetve.” S. I. tudomása szerint csatorna is.
2008-ban úgy tájékoztatnak, hogy a Nagyfalu végénél kezdődik. (394)
PISTA BÁTYA ELŐTT;
a Gyöpszél egy része K. I. házánál. Pista bátya halála óta csak néhányan emlegetik így
ezt a helyet; velük együtt ez a helynév is elenyészik. (132)
PIUS ATYA GYERMEKGONDOZÓ OTTHON l. Gyermekotthon
PLEBÁNIA FÖLD l. Pap földje
PLEBÁNIA KERTYE l. Óvoda
PLEBÁNIA LAK l. Plébánia
PLEBÁNUS URAK KVARTELYA l. Plébánia
PLÉBÁNIA, plebánia lak (1880), Plebania ház, Plebanus Urak Kvartelya, Parochiális Épület,

71

Kisiratosi r. k. plébánia, Római katolikus plébánia, Kiss-Iratosi Pap Lak (H. D.), Rom.
kath. lelkészet (1902), Papkiasasszony háza, Plebánia, Paplak, Papház, Parókia;
a római katolikus egyházközség lelkészi hivatala és lelkészének otthona a Templom
mellett. Kisiratos első plébániája és temploma a hagyomány szerint a mai
tűzoltószertár volt, majd 1882-ben új papház épült, amely utóbb Óvoda és Kantin (l.
ott), ez a Régi plébánia (l. Óvoda). A mai Plebánia 1894-ben magánháznak épült, a
Papkisasszonyé, Hügel pap szakácsnőjéé volt. Hügel János 1880-1906 közt iratosi
plébánus a legenda szerint a Papkisasszonyra hagyta 120 hold földjét – az asszonyról
szállt az egyházra, s lett belőle Plébánia(ház). Papkisasszonynak Hügel szakácsnéját,
Hódosi Etelt – Hódosiné Gál Etelt ‒ hívták. A kolhozszervezők az épületbe betelepedő
román rendőrség védelme alatt az 1940-es évek végén, 1950-es évek elején itt verték
félholtra az engedetlenkedő gazdákat, s innen hurcolták el őket. Ezt követően lett az
épület paplak (tehát a korábbi megnevezések az előző plébániára – a mai Óvodára –
vonatkoztak.) Ma a Parókia nevezet ellen tiltakozik a kisiratosiak nyelvérzéke ‒
szerintük a keresztény katolikus pap háza plébánia, a görögkeleti romány papé a
parókia. A falu első plébánusa Nagy János 1836-tól 1870-ig, elhunyt 1880-ban
életének 72., áldozársága 50. évében (HK). Kisiratosi pap volt Hodács Ágoston író,
akinek hatalmas könyvtárát halála után a nép széthordta. Hodács esperesről, aki a Régi
plébánián halt meg, számos legendát terjesztenek az öregek. A falu papjai: Nagy János
(1836-1880), Pechtl Ádám (1880, 4 hónap, lelkészhelyettes), Hüggel János (18801906), Podolszky Ferenc (1898, káplán), Schleich Domokos (1899, káplán), Kollmer
Péter (1902, káplán), Sipos István (1904, káplán), Rigó Sándor (1904, káplán),
Mátyás Béla (1906, 4 hónap), Mihályfi Gyula (1906-1912), Herdt József (1912,
káplán), Hodács Ágoston (1912-1951), Tóth György (Gyura) (1951, káplán), Huszár
Jusztin (1951-1953), Takács János ( Nagyiratosról - FD), dr. Stéger József (innen
Pécskára ment – FD), Uray József (1953-1963), Tamás Ágoston (1963-1978), Kovács
István (1979-1980), Túry László (1980-1994), Zilahi András (1994-). Az önálló
plébánia alapításáig (1836-ig) a németszentmártoni lelkész Willand Ferenc pásztorolta
volna e népet; mivel nem tudott a nép nyelvén, az iratosiak magyar papot kértek s
végül kaptak. 1837-ben Almás Nagy Iratos, 1841-től Almás-Iratos, DulovicsDombegyháza, 1884-ban Forray-Nagy-Iratos is (az önállóvá válásig) a kisiratosi
plébániához tartozott leányegyházként. 2012-ben Aradszentmárton, Mácsa és Kürtös
tartozik a kisiratosi egyházközséghez. (89)
PLÉBÁNIA HÁZ l. Plébánia
PLÉBÁNIATEMPLOM l. Templom
POLÍCIA l. Rendőrség
POMPAHÁZ l. Kisiratosi pumpaház, Kutasi pumpaház
PONYVAHÁT, Almás-Iratos;
határrész Almásyiratos felé, l. ott. A nép Almásy-Iratost Ponyvahátnak is nevezte
állítólag azért, mert „valami ponyvát szőttek ott”. Egy 1848 előtti adat szerint
Ponyvaháton 62 zsellércsalád művelt szerződéses dohánykertet (Kovách). „AlmásIratos vagy Ponyvahát” – olvasható a Magyarország helynévtára 1863-as kötetében.
„Ez egykori Almás-Iratos helyét a nép Ponyvahátnak nevezi” (A. vm. községei 161).
Az Almásiratos és a Ponyvahát megnevezéseket keverik az öregek, a fiatalabbak nem
tudnak egyikről sem. L. még Almásyiratos. (367)
POSTA, Pósta, Régi pósta, Fogorvosi röndölő, Szelídítő, Szilídítő, Tornaterem;
az 1980-as évek elejéig postaépület, 1985-ben üres. 1866-ban Kisiratos utolsó postája
Battonya, 1873-ban Kurtics, ahol ekkor már indóház van. 1890-ben a kisiratosi posta
vezetője Háty Sarolta (Andó). 1896: posta helyben, vasút és távíróhivatal Kurticson,
1907-ben posta- és távírda helyben (Schem. Csanád.). 1985-ben a volt Községházába
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költözött a Posta; azt mondják, a régi épület lesz a milícia (rendőrőrs). 1988-ban a
Régi posta épületébe költözik dr. P. L. kürtösi fogorvos (Ny. J.). Addig is a rendőrök
itt verik el a rendetlenkedő falusiakat, a vérükkel nem bíró, italos legényeket. Innen
ered az új népi elnevezés: Szelídítő. Az ezredforduló táján iskolai tornaterem, de
később is Szelídítő (régiesen Szilídítő) a becses neve. 2012-ben dr. Filó Diána a
fogorvos. (82)
PÖPÖNÉRIA l. Májeri faiskola
PRESSZÓ l. Cukrászda
PUMPAHÁZ l. Kisiratosi pumpaház, Kutasi pumpaház
PUSTYI;
ház a tulajdonos csúfnevén megnevezve. „Pustyinál vót diófa a Kis uccán, a vaskútnál,
Tót Pista, Tót Pistánál. Most a Faszi Jani (Lolé) lakik ebben a házban. Az oroszok itt
lőtték agyon az ëgyik magyar hadifoglyot.” (17)
PUSZTA l. Almásyiratos, Kisiratos-puszta (Puszta Kis Iratos), Kutas, Szalbek-puszta
PUSZTA KIS IRATOS l. Kisiratos-puszta
P(USZTA) KUTAS-HÁZA l. Kutas
P(USZTA) N(AGY) KUTAS l. Kutas
PUSZTA SZALBEK l. Szalbek-puszta
PUTRIISKOLA l. Kisiskola
RASKÓ FRANCIÉK UTCÁJA, Raskó Francijék uccája;
S. I. említi Raskójék uccája és Raskó Matyijék uccája mellett. Nyilván itt laknak a
névben megnevezettek. Talpaiék: Újtelepi utca, az, amelyikben Raskó Franciskáék
laktak; állítólag Kis Béla uccája is, l. ott. (135)
RASKÓ MATYIÉK UTCÁJA, Raskó Matyijék uccája, Raskó uccája, Raskónál;
Tóth Mátyás, ragadványnevén Raskó lakik ebben az újtelepi utcában, hangadó
parasztember (volt, míg élt) a faluban. A kolhozban reggelente ő osztotta be dologra az
embereket, asszonyokat, aznap ki hova megy dolgozni. S. I. szerint nem azonos a
Raskójék uccájával. (130)
RASKÓ UCCÁJA l. Raskó Matyiék utcája;
RASKÓÉK UTCÁJA, Raskójék uccája;
S. I. tudomása szerint a Raskó-család neve e harmadik utca megnevezésében is
szerepel; föltehetőleg ez is az Újtelepen van. (137)
RASKÓNÁL l. Raskó Matyiék utcája
RENDELŐ, Röndölő, Orvosi röndölő, Orvosi rendelő, Szanitéc, Szanitár, Felcser;
régen a mai Óvodában volt – l. ott! ‒, ma a régi Piactér végében van az orvosi rendelő
(és szolgálati lakás). Erről nevezték el a korábban csak Elnök uccájának mondott
(Iskola utcát) Röndölő uccának. Az öregek felcsernek, szanitécnak, a fiatalabbak
szanitárnak is mondják az orvost, mert még az 1950-es években is csak orvossegéd
működött a faluban – innen ered a Kórház ucca megnevezés. A szanitár a szanitéc
román változata. Eredetileg a Templomkertből kihasított területen épült föl az orvosi
rendelő (TÁ). (97)
RENDELŐ UCCA l. Iskola utca
RENDŐRSÉG, Milícia, Polícia;
a helybéli rendőrség székháza. 1945 után a mai plébánia-házban székelt a román
rendőrség (a Papkisasszony házában), pincéjében verték félholtra a magyar gazdákat a
kommunista hatalom fogmegjai. Jelenleg a helybeli rendőr a községházban tanyázik.
A vörös tizedekben románul Milícia (Miliţie), ma Polícia (Poliţie) a neve a
szervezetnek, egyben az irodának. (74)
RESTAURANT MISKA l. Miska vendéglő
R é c z e l. Ruczás
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RÉGÉSZETI MÚZEUM l. Kása Antal Múzeuma
RÉGI CSŐDÖRISTÁLLÓ l. Bikaistálló
RÉGI DÖGGÖDÖR l. Szvergyáni döggödör
RÉGI DÖGTEMETŐ/DÖKTEMETŐ l. Szvergyáni döggödör
RÉGI DÖGTÉR/DÖKTÉR l. Szvergyáni döggödör
RÉGI IRATOSI ÚT, Iratosi út;
Miron tanyájánál haladt a Régi iratosi út a gyöpön. „Ezért csúfoltuk: ’Megyek a
gyepen keresztül...’ Nagy vizek vótak itt, ezért lezárták. Amarra úgy lött összehánva!”
– magyarázzák. (304)
RÉGI KÁSA MÚZEUM, Kása-féle gyűjtemény, Kása Antal múzeuma, Kása Anti múzeuma,
Anti bácsi múzeuma, Kása-ház, Régészeti múzeum, Múzeum, Falumúzeum;
Kása Antal helybéli műkedvelő régész és helytörténész néprajzi, régészeti, történeti
magángyűjteménye , amely az 1950-es évektől gyarapodott 1991-ben bekövetkező
haláláig. A gyűjtő a portáján álló kisházban rendezte be a helyi múzeumot. A kis
magángyűjteményt – az akkori Arad megyében az egyetlen hasonló falusi vállalkozást
– örököse, Almási Béla dr. továbbfejlesztette, s az új évezred elején a Nagyfalu egyik
szép parasztházába telepítette, l. Kása Antal múzeuma. (110/b)
RÉGI MALOM l. Krosán-malom
RÉGI PLÉBÁNIA l. Óvoda, Plébánia
RÉGI PÓSTA l. Posta
RÉGI RÖNDÖLŐ l. Óvoda
RÉGI TEMPLOM l. Kistemplom
RÉGI TEMETŐ, Régi-tömötő, Régi-temetői düllő;
dűlő középkori temető helyén a falu észak-nyugati határában. „A pocsárban ástam, egy
koponyát meg egy gyermekéét találtam együtt; hét darab kék követ, ékszer lehetett. A
bukaresti akadémiának küldtem, a válasz: XVI. századi!... A Régi-temető az Ér-parton
van, a Kettőskút hídjánál, van ott egy domb is” – regélte 1980-ban a műkedvelő régész
Kása Antal. Ez a kiemelkedés lehet a Pesty-féle gyűjtés Sírhalomja, l. ott. Az 1853-as
földmérési térképen e tájt jelölik a Siromi dűlőt. A falumúzeumban gazdag
leletegyüttes ad hírt a Faludüllejében volt középkori magyar falu (Borovszky szerint is
valószínűleg Nagyiratos) életéről – elsősorban a Régi-temető jóvoltából. Ma e rész
szántó a Tódás végén az Érnek. A Régi-temető belterületi helynév is, l. Ó-temető.
Ezen a helyen templom maradványának vélt téglákat találtak (Határ mentén). (256)
RÉGI-TEMETŐI DÜLLŐ l. Régi temető
RÉGI-TEMETŐI-CSATORNA;
csatorna a Régi-temetőnél S. I. gyűjtésében – az Ér itteni csatornázott medre. (257)
RÉGI-TÖMÖTŐ l. Régi temető
RIMA;
dűlő a Toldási-dűlő mellett az 1853-as térképen, ismeri a Pesty-gyűjtés is. Ma nem
tudnak róla. (272)
ROM(AI) KATH(OLIKUS) LELKÉSZET l. Plébánia
ROMÁN KASZÁLÓ, Romány kaszáló, Kaszáló, Olá kaszáló;
az országhatár menti rész. „A határköveken túl a Magyar kaszáló, erről a Romány
kaszáló, aztán a Szántás, az előtt csatorna. A Szántás (l. ott) a román oldalon van” –
hallom az 1980-as évek elején. A kisiratosiak dolga (mái úrdolga) kaszálni a
községhez tartozó határszakasz mentét ‒ volt, míg ki nem derült, hogy „Románia” az
Európai Közösség tagállama. (153)
RÓMAI KATOLIKUS KÁNTORI JAVADALOM l. Kántorföld
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA l. Plébánia
RÓZA l. Róza néni kocsmája
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RÓZA NÉNI KOCSMÁJA, Róza néni, Róza;
egykori csapszék. „Tódás közepén a zsidó Róza néni kocsmája és fűszerüzlete (az
1930-as években), egymás mellett volt.” Hermann Róza volt a tódási mulatóhely zsidó
korcsmárosa, mondják, ám az 1950-es években KF így jegyezte föl a kocsma
tulajdonosának – bérlőjének, kedvelt csaplárosának? ‒ a nevét: „(Róza) Freund Róza”
(KovácsMonogr). (21)
RÓZSA BÁR, Diszkó;
kocsma, táncestélyekkel a Kis utcában. A megyeszerte híres vállalkozás az 1989/90-es
változások után kezdte meg működését: az első években az egész környék fiatalsága
ide járt mulatni (diszkóba). Tulajdonosa Fodor Mátyás, illetve a Rózsa Bár Kft., amely
az udvaron bútorkészítő műhelyt működtet, l. Bútorüzem. L. még Rózsa bisztró. (10)
RÓZSA BISZTRÓ, Rózsa bár, Kocsma;
kocsma Nagyfalu és a Malom sarkán, tulajdonosa ugyanaz, mint a Kis utcai Rózsa
bárnak és a szállodának. Rózsa bisztró a hivatalos neve, népi megnevezése még azért
nincs, mert nemrég nyitották – hallom a szomszéd gazda magyarázatát 2008-ban a
kocsmában. (123)
RÓZSA MOTEL l. Rózsa szálló
RÓZSA PRESSZÓ l. Rózsa szálló
RÓZSA SZÁLLÓ, Kisiratosi Rózsa motel, Rózsa presszó, Rózsa motel, Szálloda;
vendéglő, kerthelyiséggel, mellette az emeletes fogadó 9 szobával a Sürgönyi úton az
ezredfordulón. Tulajdonosa ugyanaz, mint a másik két Rózsa nevű szórakozóhelyé.
2010-ben a szállóban pizzasütőt üzemeltet a gazda. (63)
RÖNDÖLŐ l. Rendelő
RÖNDÖLŐ UCCA l. Iskola utca
RÖVID-DŰLŐ, Faluvég, Nagyfalu vége, Nagyfalu végén;
dűlő a Faluvégen – l. ott. (386)
RUCZÁS;
Pesty gyűjtésében, ma nem ismerik. 1853-as térképen a mai Kilső-gyöp és a Sneiderhalom közti határrész. Kürtösön 1913-ban előfordul a „Récze (mocsaras hely)”, közli
az aradi monográfia községleírás-kötete és Pesthy. (421)
SALBECK JAKAB TANYÁJA l. Szalbek-szállás
SALBECK ÚR TANYÁJA l. Szalbek-szállás
SALBECK-TANYA l. Szalbek-szállás
SANZIANA-HÁZ;
a Máltal ház istállóinak, műhelyeinek, raktárainak sorát az utca felől nyitó színt (?) a
XXI. század első tizedében lakható épületté alakították, itt akarták berendezni a
rászoruló környékbeli gyermekek otthonát, ez lett a Sanziana-ház. Ám fölöslegessé
vált a Böjte Csaba-féle gyermekotthonnal, s pár évig pl. a festőtábor céljaira,
vendégfogadásra használják. A Sanziana román gyermekvédő egyesület, amely nevét
és támogatását adta a vállalkozáshoz. Az új évezred második tizedében már üresen áll.
(110/a)
SAROK l. Gyöp sarka, Kisiratos sarka, Temető sarka
SARUSI-FAISKOLA, Sarusi Díszfaiskola;
kertészet a faluban (a Templom utcában), faültetvény, dinnyeföld és nyaranta
dinnyevásár a Kis utca végénél a Tőtés mellett. Sarusi József vállalkozása a Sarusi Kft.
A világhálón előfordul a Sarusi Díszfaiskola megnevezés is. (240)
SÁNDOR MÁTYÁS KOCSMÁJA l. Sirkó
SÁNDOR MISKA KOCSMÁJA, Sándor Miháj kocsmája, Miska, Matild néni kocsmája,
Matild néni;
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ez a régi kocsma szemben volt a XX. század végén Nagyboltnak s Magazinnak
nevezett (eredetileg Szalbekné-féle) épülettel. 1902-es térképen Haasz Józsefé a
későbbi Sándor Miska-féle kocsma. Sándor Mihály aradi ember, „Így mondták: Miska,
megyünk Miskához!”. Van, aki úgy tudja, Magyar Matildé volt, Sándor Miska
feleségéé. Ami nem véletlen, mert a nóta is „Matild néni kocsmájá”-ról szól Kovács F.
kiadatlan aradi gyűjteményében (a tréfás dalok közt található). 1941-ben Kurtucz
István, a falu hadirokkant (románkatona obsitos) kántora kapta meg (a bérletét?), s a
háború végéig ő volt itt a kocsmáros. 1944-ben bezárt, többet nem is nyitott ki. (66)
S á r m e z e y – k r i p t a l. Almásyiratos
SÁVAI-CSATORNA;
csatorna a Sávai-földnél (S. I.). (275)
SÁVAI-GYÖP, Sávai-gyep;
legelő Sávaiék kezén (S. I.). (276)
SÁVAI-HÍD;
híd, említik S. I.-nak, nyilván a Sávai-birtokon. 2008-as, némileg bizonytalan
magyarázat: Sávai-csatorna, Sávai-gyöp, Sávai-híd „…a Tódási kert alatt, az Érnek a
sarkánál, Nagyiratos fele”. (277)
SCHNEIDER-BIRTOK l. Szalbek-puszta
SCHNEIDER-DOMB l. Snajder-halom
SCHNEIDER-TANYA l. Szalbek-szállás
SCHNEIDERI DOMB l. Snajder-halom
SCHÖNBRUNN KÁLMÁN RUHÁS ÜZLETE l. Szalbekné háza
SEBŐKÉK UCCÁJA l. Gergő utcája
SIRKÓ, Sirkónál, Sándor Mátyás kocsmája;
csapszék Sirkónál, a sarkon, A. B. dr. emlékezete szerint. Kocsma Sirkó házában (?) a
kis köznél a dákóromán-kommunista államosítás előtt – emlegeti más is. Az amerikás
Sirkó az öregek emlékezete szerint itt nyitott kocsmát. Az 1950-es években Sirkó
Jóskáé (KovácsMonogr). L. még Sirkó köze. (15)
SIRKÓ KÁROLY KÖZE l. Sirkó köze
SIRKÓ KÖZE, Sirkó Károly köze, Sirkó, Sirkónál, Kisuccaji kisköz;
apró köz a Kis utcáról Kevermesnek Sirkó házánál – a Kevermesi út része, l. ott ‒, s
buszmegálló. Sirkó amerikás magyar, kocsmáros volt kint, az 1930-as években
hazajött. S. I szerint Kisuccai kisköz a másik oldalon, a Gróza-térre vivő köz neve is.
L. Sirkó. (16)
SIRKÓNÁL l. Sirkó, Sirkó köze
SIROMI;
dűlőnév (Sírromi dűlő?) az 1853-as földmérési térképen a falu határának nyugati
felében, a mai Régi-temetőnél. L. Sírhalom. (262)
SÍRHALOM;
dűlőnév a Pesty-féle gyűjtésben, a falusiak szerint nyilvánvalóan azonos a Régi
temetőnél lévő, a csatornázáskor kettészelt dombbal (az Ér-parttal?). Lehetséges, hogy
a mai Régi-temető elnevezés fedi a korábbi Siromi/Sírromi és Sírhalom dűlőneveket.
Sírhalom, Sírhalmi puszta, Sírhalmi major, Sírhalom dűlő a régi Fazekasvarsándon
(1892: Csepregi). (258)
SÍRKERT l. Temető
SNAJDĒ-DOMBJA l. Snajder-halom
SNAJDĒ-KÖRÖSZT l. Snajder-kereszt
SNAJDER/ SNÁJDËR/SNÁJDER/SNAJDËR/SNEJDER/ SNEJDËR(-) l. Snajder-halom,
Sjander-kereszt, Szalbek-szállás
SNAJDER-HALOM, Jakapfi-halom, Jakabfi-halom, Jakabffy-halom, Frisné dombja,
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Schneider domb, Schneideri domb, Iratosi Schneider domb, Snájdër-halom, Snájderihalom, Snajdëri halom, Snájdëri-domb, Snejderi domb, Snajdër dombja, Snajdëldombja, Snajdē-dombja, Snajdër, Snájder, Halom, Vár, Kastély, Ki(z)sdomb;
halom a Szalbek-szállásból lett Jakabffy-tanya ‒ utóbb Snajder-tanya ‒ mellett. A
helyi legenda szerint alagút van e kisdomb és a nagydomb (Szőlőshalom) közt.
Egyesek szerint orosz foglyok hordták össze sisakjukkal; megint más vélekedés szerint
a régi magyar birtokos, akinek jó bora volt, a halomban lévő pincéjében (kastélya
alatt) berúgatta a török tiszteket, rájuk zárta az ajtót, s amikor mind meghalt, mésszel
leöntötte őket. Az öregasszonyok meséiben többszáz török tiszt maradt halva a
bemeszelt ajtajú halomi pincében. A kincsásók kedvenc helye (a Szőlős-halommal
együtt). A föld alatt össze van kötve a kürtösi dombbal – emlegetik mások. „Az
alagutat a régi germánok készítették, oszt belülről kikövezték” (KovácsMonda). Másik
mendemonda szerint valamikor vár volt rajta (KovácsMonda). „…a snejderi domb
szelleme… minden éjszaka járkál a gyepen” (Kovács-Monda). Az Iratosi Schneider
dombot Kovács Ferencnél a 4. sz. kincskereső monda emlegeti, mint arany-lelőhelyet
(KovácsMonda). Az 1884-5-ös katonai fölmérés szerint e dombon álltak a Jakabfy
Puszta főépületei, így a néphagyomány nem véletlen emlegetett még nemrég is
Jakabfi-halmot. „Snajder Mihálynak a halom körül vót fődje, a halmot beépítötte,
hatalmas lakóház, gazdasági épület, cselédlakóhelyek stb. Az épületöket az ’50-es
években elhordták, ma is tudják, kik építöttek belüle házat.... Az akkori új röndször
alapembörei” (AV). L. Jakabfy-tanya, Kisiratos-puszta, Szalbek-szállás, Szőlőshalom.
(346)
SNAJDER-KERESZT, Snajder-köröszt, Snájdër-köröszt, Snájder-köröszt, Snajdër-köröszt,
Snejder-köröszt, Snajdē-köröszt, Snejdër-köröszt, Snajdel-köröszt;
a Kekecsi út és Frissné útja kereszteződésében állt. „Belecsapott a villám a kocsiba, az
asszony meghalt” ‒ az ő emlékére emelték. (Regélőim veszekednek, hogy is volt, kibe
csapott, egyáltalán villám volt-e.) „Valamikor az 50-es évek elején fölgyútották, töttes
nem lött mög, majd a kollektív újra állította” (AV). (350)
SNAJDERI/ SNÁJDËRI/SNÁJDERI/SNAJDËRI/SNEJDERI/SNEJDËRI HALOM/DOMB
l. Snajder-halom/domb
SNAJDËL-DOMBJA l. Snajder-halom
SNAJDËR-DOMBJA l. Snajder-halom
SNAJDËR-DÜLLŐ l. Szalbek-puszta
SNAJDËR-TANYA l. Szalbek-szállás
SNÁJDEL-KÖRÖSZT l. Snajder-kereszt
SNÁJDËR-BIRTOK l. Szalbek-puszta
SOFÉR-DŰLŐ l. Bóni-dűlő
SOFŐR-DŰLŐ l. Bóni-dűlő
SOR l. Fasor, Szélső utca, Temető-sor, Zsellér
SÖRÖZŐ;
nyári kert az Alimentár/Vögyös udvarán az 1970/80-as években. Ma a Gyermekotthon
udvara. (91)
SPORTPÁLYA l. Futballpálya
STÁCIÓ l. Kisiratosi pumpaház, Kutasi pumpaház, Stáció-dűlő
STÁCIÓ ÚT, Sztáció út, Stációi út, Sztációi út;
földút, amely a kisiratosi pumpaházhoz visz. (356)
STÁCIÓ-DŰLŐ, Stáció-düllő, Stáció;
határrész (S. I.). (355)
STÁCIÓ-NAGYCSATORNA;
csatornarész neve (S. I.). (353)
77

STÁCIÓI ÚT l. Stáció út
STRAND l. Fürdő
SUTU MALMOK l. Krosán-malom
SÜRGÖNY-DŰLŐ, Sürgöny-úti dűlő, Sürgönyi-düllő, Vetemény, Veteményös;
a Kis utca, a Töltés, a Sürgöny-út és a Gróza-tér által határolt dűlő. Az emberek úgy
tudják, hogy e háztáji („Vetemény”) ötven hektár kiterjedésű. A III. ezredben már csak
Veteményös. (252)
SÜRGÖNY-ÚT, Sürgönyi út, Fürdő utca, Fürdő ucca;
a sürgönykarók a Postáról a Temető mellett (ezért egy része a Temető út) ezen a
földúton viszik a távíróvezetéket Kürtösre. A kurticsi vasútállomásra itt is járnak, ráfut
a Töltésre. Részben azonos az Almafás úttal. Mivel újabban a falu leginkább a
gyógyfürdőjéről nevezetes, a 2013-as tervezet a már használt Fürdő utca megnevezés
hivatalossá tételét javasolja. (253)
SÜRGÖNY-ÚTI DŰLŐ l. Sürgöny-dűlő
SÜRGÖNYI ÚT l. Sürgöny-út
SÜRGÖNYI-DÜLLŐ l. Sürgöny-dűlő
SÜRGÖNY-ÚTI DŰLŐ l. Sürgöny-dűlő
SZABÓ ÁRPÁD KOLLEKTÍV GAZDASÁG l. Kolhoz
SZABÓ ÁRPÁD TSZ l. Kolhoz
SZAJVÁN;
juhkarám, juhászszállással és (kutyán s pásztoron kívül) villanypásztorral is óvott,
elkerített legelővel, jókora nyájjal a Külső-gyöpön. A rendszerváltozást követően
került Szatmári Pál kocsmáros nagygazda tulajdonába. Szajván korábban a Malomi
útnál is volt, l. Juh-karám. (392a)
SZALBEK JAKAB TANYÁJA l. Szalbek-szállás
SZALBEK PUSZTA l. Szalbek-puszta
SZALBEK UTCA, Szalbek-úca;
a Templom utca Kohn csárdától Fürdő utcáig terjedő szakasza viselhetné a falualapító
család nevét (2013, utcanévterv). Kisiratosnak – amely egykor Szalbek-Iratos volt ‒
ma talán a legfontosabb utcája. Azért választanánk a Szalbek elnevezést, mert ezzel
megörökítenénk a népünket itt letelepítő, nekünk otthont adó család nevét. S azért nem
egy személyhez kötve, mert több Szalbek is méltó a tiszteletünkre. Szalbek György (1818) aradi főszolgabíró, táblabíró az 1700-as évek végén megvette a marospetresi
uradalma, majd a lakatlan iratosi pusztát, itt nemesi udvarházat emel (a
Szőlőshalomnak vagy a később Snájder-halomnak nevezett domb mellett), 1818-ban
megkezdi Kisiratos benépesítését, de az évben elhalálozott. Szalbek György felesége,
Török Zsófia (1779-1859) 1819-ben fejezte be a kisiratosi falualapítást. A „földes
asszonyság” kezdetben megyeszerte hírhedt jobbágy- és zsellér-nyúzó volt, öreg
korára viszont odaadó támogatója a neki és családjának otthont adó Kisiratos
iskolájának s egyházközségének, egyáltalán a községnek. Szalbek Jakab (-185…)
Arad díszpolgára, az 1848-as aradi nemzetőrség egyik parancsnoka 1850-ben
kisiratosi udvarházában bújtatta a Haynau kopói elől Aradról menekülő Teleki Sándor
honvédezredest. A Szalbek család második nemzedékének a képviselője a faluban, itt
élt haláláig a feleségével, losonczi Bánffy Polyxena bárónővel. Szalbek György (18201860) a család harmadik (s a magyar Szalbek-ág kihalása miatt egyben utolsó)
kisiratosi nemzedékének a tagja. 1848-ban aradi nemzetőr százados, a szabadságharc
alatt a magyar országgyűlés egyik aradi képviselője. Az utca elején érdemes lenne a
névadó Szalbek család előtt tisztelgő emléktáblát állítani ‒ valamelyik ház falára?
(87/a)
SZALBEK UTCAI ZSILLÉR l. Templom utcai Zsillér
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SZALBEK-DŰLŐ, Szalbëk-düllő, Cömöntkút, Cömöntkút-dűlő, Cömöntkúti dülő,
Cementkút-dűlő, Cementkút, Cementkúti düllő;
dűlő Nagyfalu vége és Kisiratos sarka közt. Régebben Szalbek-, újabban inkább
Cementkút-dűlő (hallik Cömöntkút is). A hagyomány – pontosabban bizonyos
vélekedés ‒ szerint itt volt az első település, Szalbekné ide hozta az első
dobánykertészeket. Hajdan a lapos rész legelő, a partos szántó (részben dohányföld)
volt, most mind szántás. A Galamb utcát ehhez ez első településhez kapcsolják. S. I.
emberei szerint a Cementkúti dűlő azonos a Nagyároki dűlővel, l. ott. (334)
SZALBEK-PUSZTA, Jakapfi-birtok, Jakabfy-birtok, Snájder-birtok, Snájdër-dűlő,
Schneider-birtok, Puszta Szalbek;
a XVIII. század végi német nyelvű katonai fölmérésen a Szalbek szállás alatti teljes
délkeleti határrész megnevezése Puszta Szalbek. Az uraság lakhelye a Szalbek szállás,
majd (a faluban) Szalbekné háza, l. ott. Utóbb Jakabfyé, majd Snájderéké, s nagyjából
azonos lehet az ő birtokukkal, l. Jakabfy-tanya, Szalbek-szállás. (331)
SZALBEK-SZÁLLÁS, Szalbëk szállás, Szalbëk-tanya, Salbeck-tanya, Salbeck Jakab
tanyája, Salbeck úr tanyája, iratosi tanya, iratosi Salbeck-tanya, Szall. zu Szalbek,
(Szalbek-szállás, XVIII. sz.), Jakafi, Jakapfi, Jakabfi-tanya, Jakabfi Béla tanyája,
Jakabfy Puszta, Jakabffy tanya, Jakabffy Béla tanya, Jakabffy birtok, Snájdër-tanya,
Snajdër, Schneider-tanya;
előbb a Szalbekeké, majd a Jakabfyaké, utóbb, egész a téeszesítésig, a Snájdëreké. A
Szalbek család szálláshelye az akkor még lakatlan Kisiratos-pusztán az első katonai
fölmérés idejétől, a XVIII. század harmadik harmadától. Az 1700-as évek végén
készített 1. katonai fölmérésen látható a „Szall. zu Szalbek” helymegnevezés, mellette
uradalom, netán udvarház, pár ház, kert jelölésével, mellette (a későbbi Snájdёr-)
halom jelével. Az Iratosi pusztán (l. ott) 1850-ben bujkál a Salbeck Jaki bácsi néven
említett Jakab uraság tanyáján Teleki Sándor (Emlékezzünk régiekről). Az 1853-as
földmérési térképen itt annyi épületet jelölnek, mint a faluban összesen. Jakabfy
Puszta a korábbi Szalbek-szállás, későbbi Snájdër-tanya az 1884-5-ös katonai
fölmérésen. Akkor a Szőlős-halmon lévő szállást nevezik Jakabfy tanyának. A
Jakabfy Puszta ház, kert a Snájder-halomnál: a néphagyományban emlegetett Kastély
(?) a halom tetején, mellette, a dombtól keletre a gazdaság. Utóbb itt van a Snájdërtanya. Jakabffy Béla tanya (1887), Jakabffy tanya (1900): tanyahely és dűlő a korábbi
Szalbek-birtokon. A hajdani kincstári hodály és birtok az 1880-as évek elején Jakabffy
Béla kezére került (az 1882-es kataszteri térkép már őt jegyzi tulajdonosnak). Az
1911-es térképre jegyzett új adat szerint ekkortájt tizenegyfelé szakadt a volt Kisiratos
puszta (l. ott): özv. Schneider Antalné szül. Fackelmann Anna 42/84, Fackelmann
Anna hajadon 3/84, F. Ferenc 3/84, Lustig Ádámné szül. Schneider Borbála 6/84, S.
Éva hajadon 2/84, S. Ferenc 2/84, S. József 6/84, S. Károly 6/84, S. Magdolna hajadon
6/84, S. Márton 6/84, S. Márton (Márton fia) 2/84 részt kapott. A birtok fele így
Schneidernéé lett, s a népi helynév - Snájder-tanya - arra utal, hogy a birtok központja,
a major is. Az 1911-es kataszteri térkép a Jakabffy-örökségen még egy nagy tanyát –
majorságot ‒ jelöl, talán ez lett Frissnéé; két egy-egy épületes tanyát, vagy hodályt
rajzol még a volt Jakabffy-birtokra a térképész, talán ezekből lett a későbbi Miron- és
Német-tanya. (378)
SZALBEKNÉ HÁZA, Szalbeknéféle házhely (1856), Hász, Haasz, Fridman Marci
kereskedése, Fridman-kocsma, Schönbrunn Kálmán ruhás üzlete (Csanád vm. Hiv.
Lapja), Fridman, Fridman-kocsma, Magazin, Nagyáruház, Nagybót, Universal,
Varroda;
egykor a földesúr „földes asszonyság” lakóháza a falu közepén, utóbb egyéb
rendeltetésű épület. Fényes E. (1839): Kisiratos földesura „Szalpek Uraság, kinek itt
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szép lakhelye van” – de ez még a Szalbek szállás lehet, l. ott. Az 1856-os földmérési
térképen „Szalbeknéféle házhely” szerepel; e Szalbekné-féle házat a XX. század
második felében Szalbekné házának hívták a sokat tudó vének. 1918. „...november 3án délelőtt hazatért katonák, asszonyok és gyermekek élén betörtek Scbönbrunn
Kálmán helybeli vagyonos kereskedőnek a községháza melletti ruhás üzletébe s azt
kifosztották” (Csan.vm. Hiv. Lap.). 1980 táján az öregek 1918-ról szólván másra, s
nem Schönbrunnra emlékeznek, illetve összekeverik az 1918 végi és az 1944.
szeptemberi zavargást: ez utóbbi alkalommal Hászt fosztották ki. A Hász-család 1882ben tűnik föl Iratoson: a kataszteri térkép szerint a Tódáson Klein Fáni háza ekkor már
Haasz Bernáté. Az 1902-es térkép azt bizonyítja, hogy a Haaszok beljebb költöztek: H.
Józsefé a Nagyfaluban (Templom utcában) a későbbi Sándor Miska kocsmája. Az
1944. szeptemberi román- (és eszerint egyben zsidó-) ellenes zavargás idején az akkor
már Hászék kezében lévő áruházat rabolják ki. A hajdani földesúri lakból lett
kereskedés a két háború közt – az 1930-as években – egy ideig Fridman Marcié,
akinek itt vegyes, rőfös kereskedése és kocsmája volt (a Malomnál is volt Fridman
kocsma, l. ott) – l. még Gizi néni csárdája. A II. világháború után megszűnt Sándor
Miska szemben lévő kocsmája, a zsidó kereskedők elmentek a faluból, s ebből a
kereskedésből lett a község legnagyobb ivója a kommunizmus első tizedében. Az
1950-es években tejcsarnok, bolt, kocsma van a házban. Az 1980-as években
szövetkezeti kisáruház működik Szalbekné házában. (A r. magazin magyarul áruház,
az universal pedig az 1980-as években oly jellemző egyetemes árukínálatra utal).
„Nemrég tudtuk meg, hogy Szalbekné ottan lakott. Az ötvenes években ennyi
(mutatja: egy arasz) mész alatt megtaláltuk, ott volt a neve” ‒ állítják 1980-ban. Az új
ezred elején olasz vállalkozó varrodája működik az épületben. 2008-ban a Varroda
megszűnik, az épület a Rózsa bár tulajdonosának a kezére kerül. A 2010-es évek
végén a Rózsa bár tulajdonosa emeletes szállodát épít a helyére. (68)
SZALBEKNÉFÉLE HÁZHELY l. Szalbekné háza
SZALBËK-TANYA l. Szalbek-szállás
SZALL(AS) ZU KIS IRATOS l. Kisiratos-szállás
SZANDA l. Elnök háza
SZANDÁNÁL l. Elnök háza
SZANITÁR l. Óvoda, Rendelő
SZANITÉC l. Óvoda, Rendelő
SZALL(AS) ZU SZALBEK l. Szalbek szállás
SZÁNTÁS;
a nyomsáv (vagy három méter széles szántás) az országhatárnál az úgynevezett
kommunizmus időszakában. Magyar és román részre osztja (osztotta) a kaszálót. „A
román részen van (a szántás). A román fél, a magyar nem!” (154)
SZÁRAZÉR l. Csík-ér
SZÁRICS l. Szárics-tanya
SZÁRICS NÉMÖT JÓSKA TANYÁJA l. Németh József-tanya
SZÁRICS-TANYA, Szárics;
kisgazdaság (szállás és szántó) a Kilsőgyöpön a XX. század elején. A Szárics
ragadványnév, legalábbis az 1930-as években (öKM emlékezete szerint) Száricsék
valójában Horváthék voltak. „Száricsnak 20 holdja volt, vizes, rossz föld!
Halgazdaságot akart, az ő földjén volt a Kenderáztató. Nem ásták, lapos volt. Állt
benne a víz, amikor gyerek voltam, csónakáztunk, bíbicet fogtunk. Ma jó föld, az
egész gyöpöt fölszántották, csatornázták.” (A Szabadka melletti Ludason Saric-tanya,
Szárics-tanya: Szabadka és körny. földr.n. adatt.) L. még Német-tanya. (336)
SZÁZHEKTÁR l. Százhektár-dűlő
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SZÁZHEKTÁR-DŰLŐ, Szászhektár, Szászhektár-dűlő, Százhektár;
dűlő a kevemesi határnál, a Pikét- és a Hajzler-dűlő fasorral kerített északi fele.
„Kürtöstől elvettek száz hektárt Kutason, ez a Százhektár.” Ötvenhektár mellett, l. ott.
2010-ben egyesek úgy tudják, hogy már az egész düllő a kürtösi nagybirtokos
Muszkáé, miután az egykori tulajdonosok előbb bérbeadták, majd eladták neki. (156)
SZEKCIÓ l. Szemete
SZELÍDÍTŐ l. Posta
SZEMEA l. Szemete
SZEMETE, Szëmëtë, Szemetö, Szekció, Szëkcijó, Szökció, Gépállomás, Szemea;
a téesz gép- és traktorállomása (r. secţie m. részleg, illetve semeteu, gépállomás) a
Gyöpszélen. Az iratosi gépészek szerint régebbi r. hivatalos neve Szemetë (Szemetébe,
Szemetéhő stb.), betűszó lehet, ma „Hívatalosan Szekció". Mások szerint hivatalosan
Szemea, ami mezőgazdasági gépállomást jelent. A központ Kürtösön; a kilenc szekció
(brigád) egyike a kisiratosi téeszt szolgálja. Egy másik szekció a Faiskolában,
Májernál dolgozik. (128)
SZEMETEI CSATORNA, Szëmëtëji csatorna;
az Ér Gépállomás melletti részét nevezik így S. I. emberei. (287)
SZEMETEI VASKÚT, Szëmëtëji vaskút;
kút a gépállomáson. (129)
SZEMETES GÖDÖR l. Homokbánya
SZEMPÁLI ÚT l. Aradi út
SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY l. Gyermekotthon
SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY KISIRATOSI GYERMEKOTTHONA l. Gyermekotthon
SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (KISIRATOSI) PIO/PIUS ATYA HÁZ(A) l.
Gyermekotthon
SZENT MIKLÓS FÁBÓL FARAGOTT KÉPE;
faképmás jelezte a középkorban Vizes és Iratos közt, „Iratos falu alatt” (Borovszky) a
községhatárt ‒ 1506-ban említik. Említi a történeti irodalom mellett a népköltés is
(Kovács mondatára). (409)
SZENTPÁLI ÚT l. Aradi út
SZËKCIÓ l. Szemete
SZËMËTË l. Szemete
SZËMËTËJI HÍD l. Malomi híd
SZËMËTËJI CSATORNA l. Szemetei csatorna
SZËMËTËJI GÖDÖR l. Válykos-tó
SZËMËTËJI VASKÚT l. Szemetei vaskút
SZËRAJI ÚT l. Szérai út
SZËRIA l. Széra
SZÉL l. Gyöpszél
SZÉLMALOM l. Kása-malom
SZÉLSŐ UTCA, Szélső ucca, Némedijék uccája, Szélső sor;
S. I. említi. A Gróza-tér egyik utcája, a falu felőli végében laktak Némediék – a Kis
utca felőli szélső. A 2013-as tervezetben Szélső sor. (32)
SZÉRA, Aradi Melegházi Szövetkezeti és Állami Zöldségtermesztési Társulás 17. sz. farm,
Kisiratosi farm, Szëria, Üvekház, Üvegház, Dorobánci üvegház;
melegházi zöldségtermesztő telep a Kollektív-kertalján. A téesz építette, a
gazdaságnak jó pénzt adott (télen is) a friss uborka, paradicsom, paprika. Miután
bevált, a román állam átvette a téesztől; a kisiratosi Széra a megyei vállalat (1987-ben
az Aradi Melegházi Szövetkezeti és Állami Zöldségtermesztési Társulás) 17. sz.
farmja. Az 1980-as évek elején a villanykorlátozás miatt gyakorlatilag leállt az
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üvegházi zöldségtermelés; 1985-ben a 7 hektár veteményt s virágot három hévízkút
vize fűti – olaj s gáz után kutatva a Faluvégen, Majernál és a Töltés mellett, az
Almafás útnál leltek melegvizet. A r. seră magyarul üvegház, melegház, az aradi cég
neve: I. A. S. Sere (Üvegház Vállalat). Az aradi vállalkozás az új ezred elejére
tönkrement, a kisiratosi, önállóan, tovább működik. A téesz-utód helyi társulástól
2011-ben aradi román kezére kerül. (301)
SZÉRAI ALMAFA-SOR, Széraji almafasor, Szëraji almafasor;
fasor az Üvegháznál (S. I.). 2008: „A Szérai almafa-sor mellett, a vót Kiserdővel
szömbe” található a Zábrányi döggödör – regélik embereink. (293)
SZÉRAI ÚT, Szëraji út;
út a téesz Üvegházánál (S. I.). (302)
SZÉRAJI ALMAFA-SOR l. Szérai almafa-sor
SZFÁT l. Községháza
SZFÁT-FŐD l. Szfát-föld
SZFÁT-FŐDI HÍD l. Szfát-földi híd
SZFÁT-FŐDI ÚT l. Szfát-földi út
SZFÁT-FÖLD, Szfát-főd, Szvát-főd;
a község tulajdonában lévő földdarab, ezen található (l. ott) a Jegyzőföld, a Kántorföld és a Tanító-föld. 2008-ban magyarázzák: „…az Érön túl vót, ahun a Jeddzőfőd.
Szfát-főd több vót! Ez lapos (helyön) vót, csatorna mellett legelő. Ëgy szántó
löhetött.”. Más hozzáteszi: arrafelé volt a Papi-föld is. (326)
SZFÁT-FÖLDI HÍD, Szfát-fődi híd;
híd a községi földnél (S. I.) – tán az Ér hídja. (327)
SZFÁT-FÖLDI ÚT, Szfát-fődi út, Szvát-fődi út;
dűlőút a községi földhöz. (328)
SZIFONÉRIA l. Szikvíz-üzem
SZIKVÍZ-ÜZEM, Szifonéria;
leginkább a román neve után megnevezett téesz-szódás a Malomnál. (121)
SZIL-ERDŐ, Szílerdő;
szilfa erdőcske a határban (S. I.) – 2008-ban nem tudnak róla, hogy lett volna valaha
sziles, akár egyetlen szil(fa) is a határban. Bizonyára volt. (422)
SZILÍDÍTŐ l. Posta
SZÖKCIÓ l. Szemete
SZÖLLŐ HALOM l. Szőlős-halom
SZÖVETKEZET l. Kolhoz
SZŐLLŐ (1856);
szöllőskert a Szőlőshalom körül a földmérési térképen 1856-ban, területe 6,112
kishold (1100 négyszögölével). L. még Májeri faiskola. (375)
SZŐLŐ(K) l. Májeri faiskola
SZŐLŐMENTI l. Halom-dűlő
SZŐLŐS, Szöllős, Gyümőcsös, Téesz faiskolája, Faiskola, Vót gyümőcsös;
a hajdani községi faiskolától a faluhatárig terjedő kerített kolhoz-kertészet. Állitólag
ötven hektáros, 1960 után telepíti a szövetkezet. 2008-ban az új községfejlesztési terv
„a volt gyümölcsös”-ből 15 hektárt üdülőterületté minősít át, a belterülethez lesz
kapcsolva. Ebből hasították ki a Fürdő területét, l. ott. 2018-ban 10 hektáros egykori
tsz-szőlőt emlegetnek. (266)
SZŐLŐS-HALOM, Szőlőshalom (Pesty), Szőlő halom (1900), Szőllős halom (1902), Szöllő
halom (1931), Szöllőshalom, Natyhalom, Nagyhalom, Nagy halom, Kisiratosi nagy
halom, Halom, Nagydomb;
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kunhalom és dűlő az Aradi út, a Nagycsatorna és az almásiratosi határ között. Az
1884-5-ös katonai fölmérés szerint e dombon állt a Jakabfy Tanya, l. ott. A
legnagyobb a kisiratosi határban (111 m. magas, miközben a falu tengerszint fölötti
magassága 105 m. ), számos legendát terjeszt róla a nép. Azt híresztelik, itt volt
Szalbek(-né) kastélya, akörül szőlő, innen ered a neve. Az öregek lángcsóvát, lámpát s
lámpást láttak (véltek látni) a halomnál, a halottak csontjai világítottak ‒ a
gyermekeket ilyesmivel ijesztgették még az 1950-es években is. Sok téglát, cserepet
szántanak ki a környéken. A Szőlőshalom helynevet dűlőnévként említi a Pestygyűjtés. A dombegyházi hagyomány szerint Atillát falujuk határában temették el, a hét
halom között. A hetedik „...a trianoni országhatáron túl, Iratos határában van”
(Radnai) ‒ ez a kisiratosi Szőlős-halom. Szőlőshalom mint Nagy halom, Kisiratosi
nagy halom szerepel Kovács Ferencnél (KovácsMonda). Born Gergely békéscsabai
kutató, aki megyéjének 1993-ban azt javasolta, tegyék védetté a kunhalmokat, úgy
vélekedik: a Dombegyház melletti Atilla-halom áll a környékbeli halmok alkotta
pávaszem-alakzat közepén – tőle nem túl messze a külső körben található az iratosi
Szőlőshalom. A kunhalom-pávaszemet, szerinte, űrbeli erővonalak alkották (Napi
Délkelet). A táj egyik legnagyobb régészeti-történeti értékét, a Szőlőshalmot, ahogy a
többit is, szántják, azaz koptatják, tönktreteszik, fokozatosan a földdel egyenlővé
teszik a gazdái. (376)
SZTÁCIÓ l. Kisiratosi pumpaház, Kutasi pumpaház
SZTÁCIÓ ÚT l. Stáció út
SZTÁCIÓI ÚT l. Stáció út
SZUROK PALI l. Szurok Pali kocsmája
SZUROK PALI KOCSMÁJA, Szurok Pali, Szurok Pali csárdája, Csárda, Iratosi csárda,
Iratosi kocsma, Kocsma, faluvégi Kisutca végi csárda;
a Kelet-Csanádból Aradra vivő XIX. századi országút mellett, a kisiratosi faluszélen, a
Kis utca végében lévő csárda egykori neve. Erről nevezhették el a Pesty által is
említett Csárda dűlőt. Az 1930-as években Szurok Pali a tulajdonosa, valójában
Almási a becsületes neve; ez volt akkor a falu legnagyobb kocsmája. „Az emberek
erre jöttek a határból, a birtokról (Májertól)”. A háború előtt magyar cigány húzta a
kisiratosi mulató kedvű kisgazdáknak, köztük az e sorokat rovó személy öregapjának
is. Kovács aradvégi gyűjtésében olvasható: „A legények egyszer az iratosi kocsmában
mulatoztak” – kezdi A szájhős legény végzete c. mondát Andó Etel (KovácsMonda).
Az 1950-es években KF jegyzi föl: a „faluvégi Kisutca végi csárdá”-ban a bérlő mérte
az italt ‒ KovácsMonogr. (5)
SZVÁT l. Községháza
SZVÁT-FŐD l. Szfát-föld
SZVÁT-FŐDI ÚT l. Szfát-földi út
SZVERGYÁN l. Szvergyán-dűlő
SZVERGYÁN TANYÁJA l. Szvergyán-dűlő
SZVERGYÁN-DŰLŐ, Szvergyiján, Szvergyiján tanyája, Szvergyán tanyája, Szvergyántanya, Szvergyán-düllő, Szvergyiján düllő, Szvergyijáni düllő, Szvergyán,
Szvergyáné;
ma tanyahely, dűlő és út Kutason a kurticsi határon a Fasornál. A tanyát a XX. század
hetvenes éveiben bonthatták le, a kolhoz raktárnak használta. Szvergyán „...román vót,
de a románok së szerették” – tudja a mai zsillérivadék. (188)
SZVERGYÁN-TANYA l. Szvergyán-dűlő
SZVERGYÁNÉ l. Szvergyán-dűlő
SZVERGYÁNI DÖGGÖDÖR, Szvergyijáni döggödör, Szvergyáni döktér/dögtér, Szvergyáni
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döktemető/dögtemető, Döggödör, Döktér/Dögtér, Régi döktér/dögtér, Régi döggödör,
Régi döktemető/dögtemető, Döktemető/Dögtemető ;
S. I.-nek említik a Szvergyán dűlőben található dögtemetőt. 2008-ban regélik: a régi
dögtér a Kis utca végén, „Májernak lëfele” volt. Az újat akkor nyitották, amikor ezt
bezárták. (190)
SZVERGYÁNI DÖGTEMETŐ/DÖKTEMETŐ l. Szvergyáni döggödör
SZVERGYÁNI DÖGTÉR/DÖKTÉR l. Szvergyáni döggödör
SZVERGYÁNI FASOR, Szvergyijáni fasor;
fasor a nevezett dűlőben (S. I.). (189)
SZVERGYIJÁN l. Szvergyán-dűlő
SZVERGYIJÁN DÜLLŐ l. Szvergyán-dűlő
SZVERGYIJÁN TANYÁJA l. Szvergyán-dűlő
SZVERGYIJÁNI DÖGGÖDÖR l. Szvergyáni döggödör
SZVERGYIJÁNI DÜLLŐ l. Szvergyán-dűlő
SZVERGYIJÁNI FASOR l. Szvergyáni fasor
SZVIDRÁN, Szvidrány, Szvidrányi, Szvidránnál;
dűlő Kutason a kevermesi határon. Az országhatár túlfelén volt a kevermesi Szvidrántanya, amely az 1960-as években még állt (a gyűjtő öregapjának a kekecsi háza
padlásáról odáig lehetett ellátni). Szvidrán kevermesi birtokos (már az 1800-as évek
végén kiadott térképeken szerepel a „Szvidrán tanya” megnevezés Kevermesnek a
kisiratosi határon lévő külterületén); a ma Kisiratoshoz tartozó darab föld (Szvidránnal
átellenben) sosem volt az övé, csak a túloldalról átragadt e dűlőre a név. (232)
SZVIDRÁNNÁL l. Szvidránnál
SZVIDRÁNY(I) l. Szvidrán
TANÁCSHÁZ l. Községháza
TANÍTÓ-DÜLLŐ l. Tanító-föld
TANÍTÓ-FÖLD, Tanító-főd, Tanító-düllő;
a község tanítójának javadalma volt a Kántor-föld mellett, l. ott. A községi föld része,
l. Szvát-föld. 1873-as törvény szerint 10 magyar hold jár a tanítónak (Körmendi).
(296)
TANÍTÓI LAK l. Kisiskola
TANYA l. Borsi-tanya, Friss-tanya, Godó-tanya, Hajzler-tanya, Jakabffy-tanya,
Kilián tanya, Kis Ferkó tanyája, Magyar tanya, Májer (Lusztig-tanya), Miron tanyája,
Németh tanya, Németh József-tanya, Szárics-tanya, Szvergyán(-dűlő)
TATÁJÉK UCCÁJA l. Márton utca
TAVASZTÓ, Tavásztó;
vízállás jelölése a Tódás Ér felőli végén az 1884-1885-ös katonai fölmérésen. (247)
TÁJHÁZ l. Kása Antal múzeuma
TÁRSAS l. Egyes brigádiroda (Mák), Kolhoz (Agrodor)
TEHÉNLEGELŐ l. Nagy-gyöp
TELEP l. Gróza-tér (Gróza-telep), Cigányváros (Kekecsi cigánytelep), Nagyfalusi
cigánytelep, Nagyfalusi ürestelep, Toldási ürestelep, Újtelep
TEMETŐ, Tömötő, Sírkert, Iratosi sírkert, Temető-kert;
az iratosiak nyughelye a falu közepénél, a XIX. századi faiskolával átellenben. Az
elején fekvő Ó-temető régiségére a Kápolna emlékeztet; itt, a főúton áll Hodács
Ágoston (Szeged, 1879-Kisiratos, 1951) író, műfordító katolikus pap emlékműve.
Rajta az írás: ITT NYUGSZIK / HODÁCS ÁGOSTON / FŐESPERES / ÉLT 72
ÉVET / KISIRATOSI PLÉBÁNOS / 1912-1951 / ADJ URAM / ÖRÖK
NYUGODALMAT NEKI. Az 1882-i kataszteri térképen Ó-temető a falu felőli,
Újtemető a kertaljai része, amelynek végében ott a Zsidótemető. 1985-ben az egyház
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halottasházat épített a Temetőben. „Iratosi sírkert”: nótában (Kovács). S. I.-nak
Temető-kertként is említik. L. még Döggödör, Régi-temető, Szvergyáni döggödör,
Zábrányi döggödör, Zsidó temető. (39)
TEMETŐ SARKA;
itt , a községi Temető sarkánál volt a Kiserdő, amely mára megritkult. Ide épült a
Pálinkafőző. (268)
TEMETŐ ÚT, Tömötő-út, Temető ucca;
a Sürgöny út temető melletti eleje. (57)
TEMETŐ-KERT l. Temető
TEMETŐ-SOR;
a Gróza-tér Temető felőli, egy sor házból álló utcája. (36)
TEMETŐKÁPOLNA l. Halottas ház
TEMETŐVÉGI GÖDÖR l. Pálinkafőző-gödör
TEMPLOM, Plébániatemplom;
a mai (római katolikus) templom 1880-1881-ben épült a kincstártól e végre kapott
templomkertben. Akkor a környék, Kelet-Csanád legszebben berendezett római
katolikus egyháza. Az alapkőbe tett okmány szövege: „Ezen szentagyház alapköve Kr.
sz. u. 1880-ik év Martius 29-én Húsvét másodnapján I. Ferencz József, apostoli
magyar Király, XIII. Leó pápa, és Bonnáz Sándor csanádegyházmegyei Püspök
uralkodása alatt, Hügel János helybeli plébános által tétetett le ünnepélyesen. Az
építési költségeket 10515 frt. 60 kr. Csanádegyházmegye bőkezűségben kifogyhatatlan
megyés Püspöke, Bonnáz Sándor Ő Nagyméltósága adományozta. Kis Iratos
keresztény buzgalmú községe a kézi munkát fuvart, téglát szolgáltatta. Jámbor utódok
kövessétek buzgó keresztény atyáitok példáját. Imádkozzatok érettünk.” (H. D.).
Kevermes helytörténésze, Pelle Ferenc szerint lehetséges, hogy falujához és
Dombegyházához hasonlóan Kisiratoson is dombra épült az istenháza. Az új
templomot 1881. szeptember 14-én, a Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepén
Németh József püspök szentelte föl, azóta őszelő havának második vasárnapján tartják
‒ a korábbiakhoz hasonlóan ‒ a kisiratosi búcsút. Az 1980-as évek elejétől némileg
sikerült államosítani e keresztény népünnepélyt, ugyanis ekkor rendezi az Arad
Megyei Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottság, valamint a Magyar
Nemzetiségű Dolgozók Arad Megyei Tanácsa az Alföldi Őszköszöntö nevű
ünnepséget „Dorobáncon”. A templom 100. születésnapján, 1980 szeptemberében
Túry László aradi magyar esperes, kisiratosi plébános mellett hét másik pap áll a
templomnapi nagymisén, a karzaton három kántor irányítja a népes parasztkórust, s
ellepi a környékbeli katolikus magyar nép a Templomkertet és a Piacot. L. még
Kápolna, Kistemplom, Régi temető, Templom utca. (85)
TEMPLOM TÉR;
a Templom előtti rész; mondják az egész Fő-térre is. A három név, Piac, Fő-tér (l. ott),
Templom-tér nagyjában fedi egymás. Mintha a rendezvény, esemény jellege döntené
el, melyiket hívja elő a megnevezőből, mikor hogy hívjuk. A Templom teret és
környékét, a mai falu közepét Falunak és Központnak is hívják. (79)
TEMPLOM TÉRI VASKÚT, Pijaci vaskút, Piaci vaskút, Vaskút, Templom uccaji Vaskút,
Ártézi-kút;
a falu első ártézi kútja, föltehetőleg a XIX-XX. század fordulójáról, a Piacon. Az
1950-es években kerekes-, az 1980-as években nyomó-kút (karos). Hasonló korúnak
tartják a Tódási és a Nagyfalusi vaskutat. Időben ezeket a Kis utcai ‒ l. külön
mindhármat! – követhette, aztán a Kecses elején is lett karosnak mondott ártézi kút. A
szomszédos Kevermesen 1903-ban fúrták az első vaskutat. A Piaci/Templom
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uccai/Templom téri kút 2008-ban a még működő három kisiratosi vaskút egyike.
Nagyiratoson is vaskút a hasonló ártézi kutak neve. (81)
TEMPLOM UCCAJI KERTAJJA l. Templom utcai kertalja
TEMPLOM UCCAJI KERTAJJAI ÚT l. Templom utcai kertaljai út
TEMPLOM UCCAJI VASKÚT l. Templom téri vaskút
TEMPLOM UCCAJI ZSILLÉR (UCCA) l. Templom utcai Zsillér
TEMPLOM UTCA, Templom-úca, Templom ucca, Templom;
a hajdani Hosszú utca, illetve Nagyfalu egy része. Helyének meghatározása nem
egyértelmű: egyesek a Templomtól a nagyfalusi keresztig tartják, mások két kereszt, a
Gál- és a Barják-kereszt közé helyezik a Templom utcát. Az aradi gazdasági egylet
1912-i évkönyve már „Templom-u.”-ként említi. 2008-ban mondják: a Kóntól a
Malomig tart a Templom ucca. (87)
TEMPLOM UTCAI KERTALJA, Templom uccaji kertajja;
a nevezett utca házai mögötti kertek (alatti dűlő). (285)
TEMPLOM UTCAI KERTALJAI ÚT, Templom uccaji kertajjai út;
út a nevezett utca portáinak kertje alatt (S. I.). (286)
TEMPLOM UTCAI VASKÚT l. Templom téri vaskút
TEMPLOM UTCAI ZSILLÉR, Templom uccaji Zsillér, Templom uccaji Zsillér ucca,
Szalbek utcai Zsillér, Szalbek-uccai Zsillér;
a Zsillér Templom utca alatti része. A 2013-as tervezet javaslata szerint Szalbek utcai
Zsillér lenne a hivatalos neve. (102)
TEMPLOM-KERT, Templomkert;
a kincstár 1873-ban átadja a kisiratosi egyháznak templomépítésre a falu közepén
lévő, egy hold 920 négyszögöl nagyságú szabad telket (TÁ). (A „szabad telek”
megnevezés arra is utalhat, hogy a régi templom tán nem itt volt, mint ahogy
némelyek tudni vélik.) E templomkertben épült 1880-1881-ben az új egyház, s ebből
adott a plébánia telekrészt a szövetkezetnek, iskolának, orvosi rendelőnek. A
Templom-kert a római katolikus plébániatemplom „udvara”, a búcsúi körmenetek
helye. A templom előtt kőfeszület áll, külön neve nincs, 1883-ban szentelték föl (HD).
E templomkerti keresztre mondta az 1980-as években az egyik helybéli kommunista
besúgó a másik helybéli kommunista besúgónak: „Még ez szúrja a szömem!”. (86)
TEMPLOMKERTI KERESZT l. Templom-kert
TEMPLOMOTSKA l. Kistemplom
TEMPLOMTORONY, Iratosi sudár torony;
„Iratosi sudár torony”– dalban (Kovács). (84)
TERMELŐSZÖVETKEZET l. Kolhoz
TÉESZ l. Kolhoz
TÉESZ FAISKOLÁJA l. Szőlős
TÉESZ-ISTÁLLÓ l. Major
TÉESZ-KANTIN l. Gazdaház
TÉESZ-KERTALJA l. Kollektív-kertalja
TÉGLA l. Tégla-dűlő
TÉGLA DÜLLŐI FASOR l. Tégla-düllői fasor
TÉGLA ÚT, Tégladűlő út, Tégladűlő;
dűlőút, amely átvág a Csatornán túl, a Tégladűlőn. (284)
TÉGLA-DŰLŐ, 42. számú dűlő, Téglás dűlő, Téglai-dűlő, Tégla;
dűlő a falu alatt délnyugatra, talán azonos az 1853-as térkép „Cseréphalmi” düllejével.
A XIX/XX. századok fordulóján szerkesztett kataszteri térképeken 42. sz. dűlő, l.
Kántor-föld. Északról délnek haladva így következnek a határ e részének jeles helyei:
Falu dülleje, Régi-temető, Téglás-dűlő (vagy csak egyszerűen Tégla). Sok
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tégladarabot fordított ki itt az eke, s az aradi régészek által bronzkorinak ítélt
kézimalom is előkerült e földből. Régebben dohány, aztán kender és búza, az 1980-as
évek elején leginkább cukorrépa termett e dűlőben. S. I.-t úgy tájékoztatják, hogy
valamikor téglát vertek és égettek itt. Téglás-halom 1418-ban Zaránd megyében:
Theglashalom Lökösháza és Kevermes vidékén. „Minden bizonnyal egy őskori halom
tetejére épített Árpád-kori templom helyére kell gondolnunk” (Blazovich). A Tégladűlő, a Cseréphalmi, Cseréphalom helynevek erre a korai – téglából emelt ‒
istenházára is utalhatnak. L. Cseréphalmi, Cseréphalom, Halom-dűlő, Tégla út. (279)
TÉGLA-DŰLŐ ÚT l. Tégla út
TÉGLA-DŰLŐI FASOR, Tégla düllői fasor;
a Sztáció út mellett, majdnem a Kenderáztatóig húzódik e fasor. Aztán még egy sor fa,
azon túl már Csonka-Magyarország. 2008: „Most döntötték ki. Nyárfák vótak, nagyon
szépek vótak!”. (303)
TÉGLA-DŰLŐI KANTON l. Kisiratosi pumpaház
TÉGLA-DŰLŐI PUMPAHÁZ l. Kisiratosi pumpaház
TÉGLAI-DŰLŐ l. Tégla-dűlő
TÉGLAGYÁR;
a legöregebbek említik az 1980-as években, hogy a Májeri gazdaság területén volt,
Pintér nevű birtokosé. A Tégla-dűlőben is emlékeznek téglaégető/téglavető helyre, ma
lapos. (217)
TÉGLÁS HALOM l. Tégla-dűlő
TÉGLÁS-DŰLŐ l. Tégla-dűlő
TÉR l. Fő tér, Gróza-tér (-telep), Tóth Ferkó utca (Ignác tér), Parittya-tér, Piac(tér), Templom
tér
TITE UTCA, Tite ucca;
S. I. említi ezt a közterületi helynevet. 2008-ban nem akad ember, aki tudna róla –
nyilván az 1970-es évek óta a csak szűk körben ismert névadónak nyoma veszett, vele
az utcanévnek is. (151)
TOLDÁS, Tóddás utca (1882), Tódás utcza (1902), Tódás, Tódás ucca;
falurész, utca Kohntól (a Kis és Templom-úcától, Kekecstől) az országhatár felé a
Toldásvégig. A neve föltehetőleg onnan ered, hogy az eredeti faluhoz tódott páros
utca. A hagyomány – illetve egyesek ‒ szerint a Tódás hosszabb volt, egész a mai
országhatárig (más szerint az Egyeskútig) nyúlt; innen, a laposból a víz elől a Kis utcát
fölépítve menekült el a nép. A Toldás az 1853-as térképen már rajta van. A Kutassal
szomszédos Lőkösházán előfordul a Toldás helynév, ott vizes kaszáló. A
legértékesebb régészeti lelet a kisiratosi Toldásról egy újkőkori kalapács. (14)
TOLDÁSALJA l. Toldási kertalja
TOLDÁSALJI ÚT l. Kettős-kúti út
TOLDASI;
(hivatalos) dűlőnév az 1853-as térképen a Tódás-végnél. (242)
TOLDÁSI FASOR, Tódási fasor;
fasor a tódási határban (S. I.). (235)
TOLDÁSI HÍD, Tódási híd;
híd a tódási határban (S. I.). 2008: „Az Éren, Ér (dűlő) végiben. Több híd van…” –
azaz embereim nem tudják, melyikre kell érteni. (236)
TOLDÁSI KERESZT l. Barják-kereszt
TOLDÁSI KERTALJA, Tódási kertajja, Tódási kertajjai-dűlő, Tódásajja, Tódási kert alatt,
Kertajja, Tódási kertalja;

87

dűlő s út. E határrészt jelzi valószínűleg az 1853-as Toldasi dűlőnév. A Salamon
Idának említett Hosszú dűlővel összefügg, esetleg egyik a másik része – derül ki 2008ban. L. még Kettős-kúti út. (244)
TOLDÁSI KERTALJAI-DŰLŐ l. Toldási kertalja
TOLDÁSI KISKÖZ, Tódási kisköz;
Tódást és Kekecset összekötő kis utca. (43)
TOLDÁSI ÜRESTELEP, Tódási ürestelep;
beépítetlen telkek Tódáson (kifelé menet balkézről). K. I. magyarázza 1980-ban,
hogyan lehetséges, hogy ringó búzatábla látható a Tódás több egymás melletti
házhelyén. Sok ház maradt üresen: „Kihalt, az örökösöknek nem köllött, az állam nem
tutta eladni, a téeszé lött, az bevetötte!”. Azt mondja, nem törődik ő sem a házával,
rohadjon meg, úgyis az államé lesz, a gyerekeinek nem kell. (…kellett!) (26)
TOLDÁSI VASKÚT, Tódási vaskút, Vaskút;
a Tódason a XIX-XX. századok fordulón fúrták (legalábbis így emlékeznek) az első
ártézi kutat. A mostani újabb, s máshová került – 2008-ban száraz, nem ad vizet. (19)
TOLDÁSI-KERTALJAI ÚT l. Kettős-kúti út
TOLDÁSON-TÚL, Tódáson-túl, Tódás-után, Tódásvég;
dűlő. „A Tódás után lapos rész volt, még a templom átépítése előtt hozták föl ezt a
részt a Kis uccába a Tódásból” ‒ így valószínűleg 1836 előtt. Más így mondja:
„Hosszú ucca, ettől tovább a Tódás, a Hosszú uccát lëbontották” ‒ eszerint a
Toldásvég, Tódáson-túl a Hosszú utca... E utcavégi dűlő után van a Falu-dülleje. L.
Toldásvég. (234)
TOLDÁSVÉG, Tódásvég, Tódás vége;
a Tódás (utca) utolsó házai ‒ s az ezutáni dűlő, l. Toldáson túl. (12)
TOLDÁSVÉGI KERESZT, Tódásvégi-köröszt;
három dohánfával kerítve áll magában a Tódás végén a nagyfalusi faluvégi kereszthez
hasonlatos újabb kisiratosi, bádogkrisztusos útkereszt. Talapzatán ez olvasható:
ELŐTTED JÉZUSOM / LEBORULOK, / HOZZÁD MEGVÁLTÓM /
FELKIÁLTOK. / LEGYÉL VELEM / A VÉGÓRÁBAN, / ÉDES JÉZUS. (13)
TORMA ANTAL KÖZE l. Tormáék kisköze
TORMA-KÖZ l. Tormáék kisköze
TORMÁÉK KISKÖZE, Torma Antal köze, Torma-köz, Vencel-hídi kisköz, Tormájék
kisköze;
ez a házszám nélküli kis utca köti össze a Nagyfalut a Zsillérrel, s ez visz rá
Nagyfaluból Vencel hídjára. A faluból Torma portájánál nyílik – a köz és a Nagyfalu
sarkán mindkét oldalon Tormáék laktak; Torma Antal háza 2008-ban Szellelki
(Bugyur) Jánosé, aki aradi borpincéjének lerakatát rendezte be a portán, filagóriája
kitűnő nyári pinceszerező hely. (140)
TORNATEREM l. Iskola, Posta
TORNYA-KISIRATOSI CSATORNA l. Iratosi csatorna
T o r n y a i c s a t o r n a, Tornyai-nagycsatorna;
a Kürtöshöz tartozó, egykori Almásyiratos területén lévő Ponyvaháton van a Tornyai
csatorna, vagy Tornyai-nagycsatorna, az öregek emlékezete szerint 1944
szeptemberében itt húzódott a magyar honvédség utolsó vonala.
TORONY l. Pikét
TÓ l. Békási tó, Gödör, Halastó, Kekecsi lapos, Külső-gyöpi tó, Lapos, Válykos-tó
TÓ-PART;
a nagyobb kekecsi lapos melletti magasabb betonkockás gyalogút megnevezése.
„Gyütt a Tóparton…” (61)
TÓDÁS l. Toldás
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TÓDÁS UCCA l. Toldás
TÓDÁS VÉGE l. Toldásvég
TÓDÁS-UTÁN l. Toldáson-túl
TÓDÁSAJJA l. Toldási kertalja
TÓDÁSAJJI ÚT l. Kettős-kúti út
TÓDÁSI FASOR l. Toldási fasor
TÓDÁSI HÍD l. Toldási híd
TÓDÁSI KERESZT l. Barják-kereszt
TÓDÁSI KERT ALATT l. Toldási kertalja
TÓDÁSI KERTAJJA l. Toldási kertalja, Kettős-kúti út
TÓDÁSI KERTAJJAI-DŰLŐ l. Toldási kertalja
TÓDÁSI KISKÖZ. l. Toldási kisköz
TÓDÁSI KÖRÖSZT l. Barják-kereszt
TÓDÁSI ÜRESTELEP l. Toldási ürestelep
TÓDÁSI VASKÚT l. Toldási vaskút
TÓDÁSI-KERTAJJAI ÚT l. Kettős-kúti út
TÓDÁSON-TÚL l. Toldáson-túl
TÓDÁSVÉG l. Toldásvég, Toldáson-túl
TÓDÁSVÉGI KÖRÖSZT l. Toldásvégi kereszt
TÓDDÁS UTCA l. Toldás
TÓT FERKÓ UCCA l. Tóth Ferkó utca
TÓT JANKÓ FASOR l. Tóth Jankó fasor
TÓT PISTÁNÁL l. Pustyi
TÓTH FERKÓ UTCA, Tót Ferkó-ucca, Liba ucca, Ignác tér;
S. I. említi. Ignác tér a hely régi neve az utca egyik lakójáról, Liba ucca, mert „oda
járnak föl a libák a hűvösre”. Talpaiék, 2008: az Iskola utcából kifelé menet első az
egy sor házból álló Zsillér, második, jobbra a rövid Tót Ferkó ucca. Ugyanők úgy
magyarázzák, hogy az Ignác tér a Malom és az Iskola utca közti kétsoros (két sor
házból álló) utca, tehát Tót Ferkó uccájának baloldali folytatása. Érezhetően nem túl
gyakran használt utcanév egyik sem, érthető, hogy belezavarodnak a magyarázatba.
(99)
TÓTH JANKÓ-FASOR, Tót Jankó fasor;
fasor a határban, említi S. I., állítólag T. J. ültette. 2008-ban nem tudnak róla.
Valószínűleg a legtöbb fasorhoz hasonlóan kivágták. (423)
TÓTH PISTÁNÁL l. Pustyi
TÖLTÉS, Magyardombegyháza‒kisiratosi út, Kövesút, Kürtösi (köves)út, Kurticsi (köves)út,
Flaszter, Tőtés, Töltés utca;
a Kevermes‒battonyai kövesútról keletre elágazó, Kisiratost a Kis utca végénél (a
Csárdánál) érintő országút, mely Kurticsra visz. A Kis utca végétől keletre eső részt (l.
Kürtösi kövesút) a nyugatitól (l. Battonyai út) ritkán, szükségből különíti el az iratosi
ember, az egész neki csak Tőtés. A XIX. századi térképeken látható a Kurticsról
Kisiratos mellett Dombegyházára vivő út. Összefüggésben a tervezett nagy aradi
hadgyakorlattal 1892-ben töltési munkálatok a magyardombegyházi‒kisiratosi
közúton (Aradi kamara 1893). A Csanád belsejébe vivő rakott út 1910. körül épült – a
falu helytörténésze, Kása Antal szerint 1906-ban már kőből volt a Tőtés. Az Aradba,
Kürtösre vivő Tőtés megépültének idejében a nép bizonytalan: vagy még a magyar
világban, vagy már a román megszállás idejében, állítólag 1936-ban (amikor, meglehet
csak javítottak valamit az elég rozoga kövesúton). Az országút az államhatártól
Kurticson, Szentannán, Erdőskereken át Pankotára visz, (Arad) megyei út, száma: 762
C. (aradi román útikalauz). Az 1980-as évek elején azt rebesgették, hogy itt nyitnak ‒
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Kisiratosnál ‒ új határállomást, ez az út visz majd át az anyaországba. A Tőtés
Kisiratostól Kürtösig terjedő szakasza ma aszfaltút, épült az 1970-es évek végén; a nép
tíz évig fizette az útadót, hogy elkészüljön (állítják az emberek). Mind a nyugati, mind
a keleti részét több névvel illetik, a nyugatit a csanádi szomszédok Kisiratosi út, a
keletit a Kürtösi kövesút címen. Újabban, hogy megjavították, Flaszter is. Állítólag
Móra Ferenc szerint római építésű út vezetetett Aradról Budára Dombegyházán,
Orosházán, Szentesen át Budára (Radnai 82); ki tudja, pontosan hol, nem felénk-e?
Márki is említi, l. Battonyai út. Mindenesetre az igen régi itteni országútra utal az is,
hogy 1537-ben János király átutazott a középkori Nagyiratoson, tehát a mai Kisiratos
területén Budáról Temesvárra menet (Szerémi 273). Márki is említi, l. Battonyai út. A
Kisutca végétől jobbra a Kürtös, balra a Dombegyház/Kevermes felé tartó kövesút
neve Töltés utca a 2013-as tervezetben (SM:Utcanév). L. még Kevermesi út, Kisiratosi
út, Kürtösi kövesút. (1)
TÖMÖTŐ l. Temető
TÖMÖTŐ ÚT l. Sürgöny-út, Temető út
TŐTÉS l. Battonyai út, Kürtösi kövesút, Töltés
TRIANONI CSATORNA l. Iratosi csatorna
TURKÁLÓ, Durkáló;
2015-ben jelenik meg a Durkáló fölirat Horváth Manyi kapuján, a Gál-kereszt előtt pár
házzal. A kapura aggatott ruhák, kapu előtt sorakozó csizmák csábítják durkálásra a
helybélieket. (108/a)
TŰZOLTÓ-LAKTANYA l. Kistemplom
TŰZOLTÓ-SZERTÁR l. Kistemplom
UCCA l. utca
UNIVERSAL l. Szalbekné háza
UTCA l. Almási Béla utca, Almási utcája, Bábaasszony utcája, Cigány utca, Cikóék utcája,
Faragó Marciék utcája, Galamb utca, Gergő utcája, Godó Mihály utca, Gyöpszél
(Mező utca), Hodács Ágoston utca, Horváth Laciék utcája, Hosszú utca, Iskola utca
(Elnök utcája, Rendelő utca, Kórház utca), Janóék utcája, Kása Antal utca, Kekecs
(utca), Kekecsi Zsellér (utca), Kis Béláék utcája, Kis utca, Kovács Ferenc utca, László
Janiék utcája, Malom utca, Márton utca (Lolé utca, Tatáék utcája), Nagy utca (Fő
utca), Nagyfalu (utca), Nagyfalusi Zsellér utca, Nyolcház (utca), Öregzsellér, Pék
utcája, Raskó Franciék utcája, Raskó Matyiék utcája, Raskóék utcája, Sürgöny út
(Fürdő utca), Szalbek utca, Szalbek utcai Zsillér, Szélső utca (Némediék utcája),
Temető utca, Templom út(ca), Templom utcai Zsillér (utca), Tite utca, Toldás (utca),
Tóth Ferkó utca (Liba utca), Újtelep utca, Vencel Kati utcája, Zsellér (utca)
UTOLSÓ FASOR;
a kutasi határban, a Cigánkai út mellett Magyarország felé ez az utolsó fasor – amely a
vagy megvan, vagy nincs, mert kivágták az állami, községi, avagy magán, netán
„fekete” favágók. (155)
ÚCA l. utca
ÚJ KULTÚR l. Kultúrház
ÚJ KULTÚRHÁZ l. Kultúrház
ÚJ MALOM l. Faragó-malom
ÚJ TÖRÉS l. Gyöptörés
ÚJ-KULTÚRHÁZ l. Kultúrház
Új-TEMETŐ;
az 1882-i kataszteri térképen a Temető fölső, a kertalja felé eső része. Ma itt vannak a
legrégibb sírkövek. A kerítésen túl a volt Zsidó temető: néhány kőmaradvány, bozót az
1980-as években. (37)
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ÚJSZÁLL(ÍT)ÁS l. Újtelep
ÚJTELEP, Újszállítás, Újszállás;
falurész. Az öregek szerint 1924-től kezdődött itt (a Gyöpbe hasítva) a házhelyosztás
és házépítés, amely a háború előtt fejeződött be. A Gyöpszéltől a Zsillérig több,
javarészt névtelen utcából áll. S. I. emberei említenek Újszállítást ‒ ez föltehetőleg
elírás Újszállás helyett. Az Öregelnök, Szanda Antal tudomása szerint (idézi Kovách a
falutörténetében) 1922-ben született az Újtelep, közlegelőből kb. 120 családnak 200200 négyszögöles házhelyet mértek, s kaptak hozzá 1-1 hektár szántót. Az Újszállítás
névről 2008-ban senki sem tud – Újszállásról sem. (107)
ÚJTELEP UTCA, Újtelep ucca;
az Újtelepnek nevezett falurész azon utcája, amely a Malom utcával párhuzamos,
illetve a Malom utca felől az Újtelep első keresztutcája (a 2013-as tervezet szerint). Az
új utcanév hagyományos helynevünket tenne hivatalossá. (107/c)
ÚJTELEPI VASKÚT, Vaskút;
fúrott kút (volt) Újtelepen, „a Régi Malomtól a második sarok” – magyarázzák 2008ban, amikor már csak a helye van meg. (127)
ÚRI UTCA l. Malom utca
ÚT l. Almafás út, Aradi út, Battonyai út, Cementkút útja, Cigánkai út, Döggödör út,
Faluvégi út, Frisné útja, Galamb utca (Cigány út), Godó útja, Kaszárnyai út, Kekecsi
út, Kenderáztatói út, Kertaljai út, Kettős-kúti út, Kevermesi út, Kutasi út, Külső-gyöpi
út, Kürtösi kövesút, Kürtösi út, Mácsai út, Nagyiratosi út, Pálinkafőző, Pipacsos,
Stáció út, Sürgöny út, Szérai út, Szfát-földi út, Szvergyán(-dűlő), Tégla út, Temető út,
Toldási kertalja, Töltés, Vencel-hídi út
ÜRESTELEP l. Nagyfalusi ürestelep, Toldási ürestelep
ÜVEGHÁZ/ÜVEKHÁZ l. Széra
VARRODA l. Szalbekné háza
VASKÚT l. Gróza téri vaskút, Juh-karámi vaskút, Kekecs-sarki vaskút, Kis utcai
vaskút, Kolhoz előtti vaskút, Külsö-gyöpi vaskút, Nagyfalusi vaskút, Szemetei vaskút,
Templom téri vaskút, Toldási vaskút, Újtelepi vaskút
VASTAG MIHÁLY-CSATORNA, Vastag Miháj-csatorna;
vízelezető árok Vastag Mihály portája mellett (S. I.). 2008-ban eligazítanak: „Az
Újtelepnél”. (339)
VASTAG MIHÁLY-HÍD, Vastag Miháj-híd;
híd a Vastag portánál. (S. I.). 2008: „Újtelep végén, a Gyöpszélén vót híd. De vót több
is” arrafelé. (340)
VÁJKOS l. Válykos-tó
VÁJKOS-GÖDÖR l. Válykos-tó
VÁJKOS-TÓ l. Válykos-tó
VÁJOKVERŐ GÖDÖR l. Válykos-tó
VÁLYKOS-TÓ, Vájkos-tó, Vájkos, Lapos, Szëmëtëji gödör, Vájokverő gödör, Vájkosgödör, Kanász-kúti tó, Kis-tó;
vízállás a Nyolcház után a Gyöpön, a Kanász-kútnál. „Nekiállt a nép, építette a
házakat, akkor keletkeztek a laposok... A házakhoz ott verték a válykot, ma már alig
látszik, víz nincs benne, honnan volna! Régen télen iringáltunk rajta, akkora víz volt
benne, hogy nyakig beszakadtam! Nyáron meg fürödtünk.” A helyén 1882-ben
vízállást jelöl a térkép. Manapság csak akkor van benne egy kis víz, ha erősen esik. A
Válykos valószínűleg azonos a csak régész által említett Kis-tóval, l. ott. (292)
VÁR l. Kastély, Snajder-halom, Szőlős-halom
VEGYES l. Gyermekotthon
VENCEL HÍDJA, Vencel-híggya, Vencel híd;
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híd a Csatornán, egy kilométerre a Malomi hídtól. Kis Vencel háza közelében. (364)
VENCEL KATI NÉNI UCCÁJA l. Vencel Kati utcája
VENCEL KATI UTCÁJA, Vencel Kati néni uccája, Vencel Kati néni, Csehocki Sanyi,
Csehocki Sanyinál, Csehocki Sanyi uccája;
kis utca az Elnök utcájával párhuzamosan. Vencel Kati néni a legelső a tóparton
(Válykos-tó), Csehocki Sanyi ugyanígy első az utca másik végiről. (98)
VENCEL ÚTJA l. Vencel-hídi út
VENCEL-HÍGGYA l. Vencel hídja
VENCEL-HÍDI KISKÖZ l. Tormáék kisköze
VENCEL-HÍDI ÚT, Vencel-úttya, Vencel útja;
Nagyfaluból Tormáék kisköze visz Vencel hídjára, a Csatornán megy át a Vencel-hídi
út. (363)
VENCEL-ÚTTYA l. Vencel-hídi út
VERMES;
jegyzi dűlőként a Szőlős-halmon túl az 1853-as térkép, s említi a Pesty-gyűjtés. 1853as térképen dülő Szölős-halom után a kürtösi (akkor almásiratosi) határnál. E tájon a
gabonatároló gödör neve verem. Ma nem ismerik. A Nagykunságban partosabb
helyeken álltak a gabonavermek, írja Bellon. (395)
V e r t á n l. Almásyiratos
VETEMÉNY l. Sürgöny-dűlő
VETEMÉNYÖS l. Sürgöny-dűlő
VÉG l. Faluvég, Kis utca vége, Toldásvég
VIHAROS;
dűlőnév az l853-as térképen, 1865-ben Pestynél is előfordul. (305)
VILÁGOSI EMLÉKMŰ, (a) Világosi fegyverletétel emlékműve;
2009-ben Nagyboldogasszony napján (az Iskola utca elején) fölavatták a Világosi
fegyverletétel emlékművét, amelyet a Szent György Lovagrend békéscsabai csoportja
állíttatott. Alkotója a csabai dr. Füredi Gábor képzőművész. (80/a)
VOLT ALIMENTÁR l. Gyermekotthon
VOLT BORSI-TANYA l. Borsi-tanya
VOLT ELNÖK HÁZA l. Elnök háza
VOLT GŐZMALOM l. Krosán-malom
VOLT GYÜMÖLCSÖS l. Szőlős
VOLT KISERDŐ l. Kiserdő
VOLT KOHNÉK BOLTJA l. Kohn
VOLT PAPLAK l. Óvoda
VOLT TÉESZ-KANTIN l. Kantin
VÓT ALIMÖNTÁR l. Gyermekotthon
VÓT BORSI-TANYA l. Borsi-tanya
VÓT ELNÖK HÁZA l. Elnök háza
VÓT GŐZMALOM l. Krosán-malom
VÓT GYÜMŐCSÖS l. Szőlős
VÓT KISERDŐ l. Kiserdő
VÓT KÓNÉK BÓTTYA l. Kohn
VÓT PAPLAK l. Óvoda
VÓT TÉESZ-KANTIN l. Gazdaház
VÖGYÖS l. Gyermekotthon
ZABRÁN l. Zábrán
ZABRÁNI DÖKTÉR l. Zábrányi döggödör
ZABRÁNY l. Zábrán
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ZABRÁNYI DÖKTEMETŐ l. Zábrányi döggödör
ZÁBRÁN, Zabrány, Zábrány, Zabrán, Ábrány, Zabrányi-düllő, Zábrányi dűlő;
Almásyiratos területére, illetve a hajdani községhatár innenső részére is mondják (l.
ott), mindamellett az egész határrészre önállóan is használják. „Faluvéginél Zabrány
(Ábrány), Almásiratos…” Zábrány Almásy-Nagy-Iratostól (1851: Fényes) északra
fekvő hely. Zábrán Pesthynél Kurticsnál fordul elő, Marczibányi Bertalan pusztája.
Ponyvahát mellett emlegetik, l. ott. 1900-as térképen a kürtösi határban, Almásyiratos
fölötti dűlő. Az Aradmonográfiában „Ábrány (Zabran)” mácsai külterület, illetve
kürtösi határnév („Sabran /Marczibányi birtok/”) – A. vm. községei 172, 161. Nem
azonos a Zabrány nevű Arad megyei településsel. (318)
ZÁBRÁNI DÖGGÖDÖR l. Zábrányi döggödör
ZÁBRÁNI DÖGTEMETŐ l. Zábrányi döggödör
ZÁBRÁNI KÚT l. Zábrányi kút
Z á b r á n y i b u k ó l. Iratosi bukó
ZÁBRÁNYI DÖGGÖDÖR, Zabráni/Zábráni/Zábrányi döggödör, Zabráni/Zábráni/Zábrányi
döktér/dögtér, Zabráni/Zábráni/Zábrányi döktemető/dögtemető, Döktér/Dögtér,
Döggödör, Döktemető/Dögtemető;
a döglött állatok temetője, szerepel a kataszteri térképeken, hivatalosan ma már nem
használják. Ahogy mondják, régebben nyúzás után a dögöket itt temették el. Az 1911es térképen Dögtér. „Az Akácerdő véginél van, csak most belepte a gyöp” (S. I.).
2008: ez „A mostani döggödör. Kürtös alatt, a Szérai almafasor mellett, a vót
Kiserdővel szömbe…” – azaz mégiscsak ide kerülnek az állati tetemek. L. még
Szvergyáni döggödör. (270)
ZÁBRÁNYI DÖGTÉR l. Zábrányi döggödör
ZÁBRÁNYI DŰLŐ l. Zábrán
ZÁBRÁNYI GÖDÖR, Zábráni gödör, Zabráni gödör, Zabrányi-gödör;
téglavető és égető hely volt (S. I.). (308)
ZÁBRÁNYI KÚT, Zabráni kút, Zábráni kút, Zabrányi-kút;
kút a zabrányi düllőben (S. I.). 2008: „Löhet, hogy vót kijjebb… (kút). Ētüntettek ezök
sokat!” – adja meg egy vénséges vén, Kis utcai gazda. (317)
ZÁBRÁNYI-DÖGGÖDÖR/DÖGTEMETŐ/DÖGTÉR l. Zábrányi döggödör
Z ó n a, Kürtösi/Kurticsi ipari park;
a Kisiratos és Kürtös közti út és a nemzetközi vasút találkozásánál elterülő ipartelep,
amely a rendszerváltozást követően vámszabadterületként és ipari parkként született a
szántók helyén. 2010-re komoly iparteleppé vált, a fél falu idejár dolgozni, több
társakocsi hozza-viszi az alkalmazottakat otthonuk és az üzemek között.
ZÖLD HÁZ l. Májer
ZŐCCSÉGES l. Aprozár
ZSÁKUCCA l. Nagyfalusi kisköz
ZSELLÉR, Zsillér, Zsöllér, Zsillér ucca, Zsillérsor, Zsellér utca (1882), Zsellérsor (Népism.
dolg.);
falurész két zsellérsorral, de újabban csak az egyiket nevezik Zsillérnek, a másik
inkább már Zsillér-kertláb ‒ 1. ott! Ez utóbbi már talán az Újtelep első utcája. Mindkét
utcában csak az egyik oldalon vannak házak, a telkeket négyszáz négyszögöleseknek
mondják. Szegényfertály. „A régiek mondták Zsöllérnek, ma Zsillér, Zsellér” – állítja
valaki, valójában emberemlékezet óta leginkább Zsillér a neve. Egy-egy részét
(valószínűleg újabban) Pék utcának és Malom utcának is hívják, a Zsillér vége, az
Öregzsillér pedig cigányfészek. Az 1884-5-ös katonai fölmérés még házsor nélkül
ábrázolja az eszerint későbbi Zsillér (utca) helyén futó kertaljai utat. A zsellérsor neve
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a szintén ö-ző s közeli Szentpálon is Zsillér egy 1820 körüli összeírásban (l. Salamon).
(65)
ZSELLÉR UTCA l. Zsellér
ZSELLÉR-KERTLÁB, Zsillér-kertláb, Zsillér kertlábja, Malom kertlábja, Zsillér;
eredetileg Zsillérnek hívták ezt a félsort is, amely az öreg Zsillérrel párhuzamos, de
annál rövidebb. Ezzel az utcával kezdődik az Újtelep. A „kertláb” népdalban is
előfordul (Kovács 122: „A mi kertlábunkban kétágú a nyárfa…”), helynévi közszó a
kert vége jelentéssel, tehát a Zsillér-kertláb az egész Zsillért végig kíséri. (88)
ZSELLÉRSOR l. Zsellér
ZSIDÓ l. Kohn
ZSIDÓ TEMETŐ, Zsidó-tömötő, Izraelita temető (1911);
elsőként az 1911-es térkép jelzi meglétét. A Temető végében, külön volt. A II.
világháború idején, a vasgárdista lázadás előtt a kurticsi román nácik által fölizgatott
és megszervezett helybéli, négy-öt román származású magyarból álló alkalmi
legionárius „garda de fier”-rohamcsapat egy éjjel lerombolta a zsidó sírkert köveit. Az
összetört kövek egy része 1985-ben is látható a gyomverte Zsidótemetőben. 2008-ban,
állítólag, már nincs meg a kisiratosi Zsidó-temető. (35)
ZSIDÓ-FŐD l. Faluvégi düllő
ZSIDÓ-GYÖP, Zsidó-gyep;
a falu legrosszabb földje a Kettős-kúttól, Régi-temetőtől az Érnek. „Inkább nádas,
csátés rész vót, a tódási embörök (portájának a) kertvégét nyaldosta. Víz állt rajta
nyáron is, mellette Gyékényes, Falu-düllő. A határnál nádas vót, föl së törték. A
zsidóknak nem vót főggye, gyöpje! Ezt a nevet nem ismerjük” – mondja 2003-ban az
egykori téesz egyik gazdasági vezetője, helybéli születésű mérnök. Nem ismerik a
Zsidó-gyöp megnevezést e területre a családomban sem. Az egyik ottani tulajdonos
gazda említi barátai társaságában, s többször előkerül az ezek szerint ma csak szűk
körben használt helynév. (283)
ZSIDÓ-TÖMÖTÖ l. Zsidó-temető
ZSILLÉR l. Szalbek utcai Zsillér, Zsellér, Zsellér-kertláb
ZSILLÉR UCCA l. Zsellér
ZSILLÉR-KERTLÁB l. Zsellér-kertláb
ZSILLÉR-SAROK l. Brigádiroda
ZSILLÉRSOR l. Zsellér
ZSÖLLÉR l. Zsellér
1. SZ. BRIGÁD IROD(ÁJ)A l. Egyes brigádiroda
2. SZ. BRIGÁD IROD(ÁJ)A l. Kettős brigádiroda
42. SZÁMÚ DŰLŐ l. Kántor-föld, Tégla-dűlő

SZÁMMUTATÓ
Belterület
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Töltés
Bivalyos köz
Májer
Mácsai út
Szurok Pali kocsmája
Kis utca vége
Kis utca végi kereszt
Kravec

9. Kis utca
10. Rózsa bár
11. Bútorüzem
12. Toldásvég
13. Toldásvégi kereszt
14. Toldás
15. Sirkó
16. Sirkó köze
17. Pustyi
18. Kis utcai vaskút
19. Toldási vaskút
20. Gróza-téri kisköz
21. Róza néni kocsmája
22. Ír ház
23. Kovács köz
24. Hármas brigádiroda
25. Gróza tér
26. Toldási ürestelep
27. Hosszú utca
28. Barják-kereszt
29. Húsbolt
30. Kohn
30/a Miska vendéglő
31. Cikóék utcája
32. Szélső utca
33. Gróza téri vaskút
34. Gergő utcája
35. Zsidó temető
36. Temető-sor
37. Új-temető
38. Halottas ház
39. Temető
40. Ó-temető
41. Hősi emlékmű
42. Kápolna
43. Toldási kisköz
44. Kekecs sarki vaskút
45. Kekecs
46. Kekecsi út
47. Ham bár
48. Andó laposa
49. Cuci
50. Fürdő
51. Cigány utca
52. Faragó Marciék utcája
53. Cigányváros
54. Kekecsi Zsellér
55. Nagy utca
56. Jutka üzlet
57. Temető út
58. Futballpálya
59. Faiskola
60. Kekecsi lapos
61. Tó-part
62. Klepe
63. Rózsa szálló
64. Jegyző-kert
65. Zsellér
66. Sándor Miska kocsmája
67. Kugli
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68. Szalbekné háza
69. Jegyzői lak
70. Kultúrház
71. Óvoda
72. Gazdaház
73. Kistemplom
74. Milícia
75. Községháza
76. Fő tér
77. Nyolcház
78. Iskola
79. Templom tér
80. Piac
80/a Világosi emlékmű
81. Templom téri vaskút
82. Posta
83. Gyöp sarka
84. Templomtorony
85. Templom
86. Templom-kert
86/a Godó-szobor
87. Templom utca
87/a Szalbek utca
87/b Őze pékség
88. Zsellér-kertláb
89. Plébánia
90. Cukrászda
91. Söröző
92. Elnök háza
93. Gyermekotthon
94. Iskola utca
95. Kisiskola
96. Kettős brigádiroda
97. Rendelő
98. Vencel Kati utcája
99. Tóth Ferkó utca
100. Bikaistálló
101. László Janiék utcája
102. Templom utcai Zsillér
103. Bábaasszony utcája
104. Godó-ház
105. Egyes brigádiroda
105/a Dani-bár
106. Gyöpszél
107. Újtelep
107/a Almási Béla utca
107/b Kovács Ferenc utca
107/c Újtelep utca
107/d Kása Antal utca
108. Gál-kereszt
108/a Turkáló
109. Nagyfalu
110. Máltai ház
110/a Sanziana-ház
110/b Régi Kása múzeum
111. Kása Antal múzeuma
112. Kis Béláék utcája
113. Malom utca
114. Krosán-malom
115. Fridman-kocsma
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116. Gizi néni csárda
117. Kolhoz
118. Kolhoz előtti vaskút
119. Csődöristálló
120. Csarnok
121. Szikvíz-üzem
122. Pék
123. Rózsa bisztró
124. Aprozár
125. Pék utcája
126. Janóék utcája
127. Újtelepi vaskút
128. Szemete
129. Szemetei vaskút
130. Raskó Matyiék utcája
131. Nagyfalusi kisköz
132. Pista bátya előtt
133. Horváth Laciék utcája
134. Nagyfalusi vaskút
135. Raskó Franciék utcája
136. Almási utcája
137. Raskóék utcája
138. Kása-malom
139. Nagyfalusi Zsillér utca
140. Tormáék kisköze
141. Nagyfalusi ürestelep
142. Márton utca
143. Öreg-Zsellér
144. Nagyfalusi cigánytelep
145. Cigány-telepi tó
146. Faluvég
147. Faluvégi kereszt
148. Galamb utca
Beazonosítatlan belterületi hely
149. Bakk utca
150. Betti néni csárdája
151. Tite utca
Külterület
152. Gránic
153. Román kaszáló
154. Szántás
155. Utolsó fasor
156. Százhektár-dűlő
157. Marha-kút
158. Németh tanya
159. Cigánkai út
160. Kürtösi határ
161. Kutas
162. Hajzler-tanya
163. Hajzler-bejáró
164. Kása Palcsi tanyája
165. Kásák földje
166. Kásák útja
167. Kutasi híd
168. Godó-tanya
169. Godó-bejáró
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170. Godó-dűlő
171. Öblögyi-tanya
172. Öblögyi-bejáró
173. Borsi-tanya
174. Borsi-bejáró
175. Borsi-dűlő
176. Ötvenhektár-dűlő
177. Ötvenhektári fasor
178. Ötvenhektári híd
179. Fasor
180. Kevermesi határ
181. Hajzler-dűlő
182. Cigánka-dűlő
183. Pikét-dűlő
184. Cigánka-ér
185. Bóni-dűlő
186. Bóni-kiserdő
187. Bóni-kút
188. Szvergyán-dűlő
189. Szvergyáni fasor
190. Szvergyáni döggödör
191. Kilián tanya
192. Cigánka-medence
193. Kutasi út
194. Magdus-dűlő
195. Magdus-dűlői fasor
196. Marczibányi-tanya
197. Godó útja
198. Hármashatár-halom
199. Battonyai út
200. Pikét
201. Kevermesi út
202. Kaszárnyai út
203. Csucskó
204. Hármas farm
205. Kaszárnya
206. Granicsárok útja
207. Kettes farm
208. Kettős-brigádi kerekes-kút
209. Májeri faiskola
210. Homokbánya
211. Paradicsom-föld
212. Paradicsomos-kút
213. Magyar-tanya
214. Magyar Béla bejárója
215. Iratosi csatorna
216. Halastó
217. Téglagyár
217/a Kis utca végi kút
218. Cselefe
219. Kisiratosi út
220. Kertész-ház
221. Arad‒csanádi öntözőcsatorna
222. Lusztig földje
223. Csárda dűlő
224. Mácsai híd
225. Falu dülleje
226. Kisiratosi-medence
227. Határkő
228. Iratosi bukó
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229. Kis utcai kertaljai út
230. Kis utcai kertalja
231. Egyes-kút
232. Szvidrán
233. Gyöptörés
234. Toldáson túl
235. Toldási fasor
236. Toldási híd
237. Dombegyházi határ
238. Kürtösi kövesút
239. Kiss-faiskola
240. Sarusi-faiskola
241. Kürtösi domb
241/a Kürtösi úti kút
242. Toldasi
243. Hosszú-dűlő
244. Toldási kertalja
245. Kertaljai út
246. Csík-ér
247. Tavasz-tó
248. Kettős-kút hídja
249. Ér-part
250. Kettős-kúti út
251. Nap utcai falu szélti
252. Sürgöny-dűlő
253. Sürgöny út
254. Almafás út
255. Almafa sor
256. Régi temető
257. Régi temetői csatorna
258. Sírhalom
259. Pálinkafőző
260. Pálinkafőző-gödör
261. Kiserdő
262. Siromi
263. Kettős-kút
264. Kettős-kúti-dűlő
265. Kettős-kúti-csatorna
266. Szőlős
267. Egyes farm
268. Temető sarka
269. Csatorna-part
270. Zábrányi döggödör
271. Kekecsi csatorna
272. Rima
273. Kekecsi híd
274. Kekecsi nyárfasor
275. Sávai-csatorna
276. Sávai-gyöp
277. Sávai-híd
278. Döggödör út
279. Tégla-dűlő
280. Jegyző-föld
281. Kekecs-dűlő
282. Árvák földje
283. Zsidó-gyöp
284. Tégla út
285. Templom utcai kertalja
286. Templom utcai kertaljai út
287. Szemetei csatorna
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288. Malomi híd
289. Cserép-halom
290. Kanász-kút
291. Nyolcház-gyöp
292. Válykos-tó
293. Szérai almafa-sor
294. Cseréphalmi
295. Kis Ferkó tanyája
296. Tanító-föld
297. Kanász-járás
297/a Kanászjáró
298. Parittya-tér
299. Kántor-föld
300. Csirke-ház
301. Széra
301/a Nagyerdő
302. Szérai út
303. Tégla-dűlői fasor
304. Régi iratosi út
305. Viharos
306. Aradi út
307. Nagy-ároki dűlő
308. Zábrányi gödör
309. Nagy-gyöp
309/a Nagylapos
310. Juh-karám
311. Juh-karámi vaskút
312. Nagyfalusi kertalja
313. Major
314. Kollektív-kertalja
315. Nagy-ároki út
316. Középső-dűlő
317. Zábrányi kút
318. Zabrán
319. Gyékényes-fasor
320. Gyékényes-híd
321. Gyékényes
322. Miron-dűlő
322/a Kismiron
322/b Nagymiron
323. Fris-tanya
324. Frisné útja
325. Miron hídja
326. Szfát-föld
327. Szfát-földi híd
328. Szfát-földi út
329. Miron tanyája
330. Kenderáztató
331. Szalbek-puszta
332. Gulyás-gyöp
332/a Gulyásjárat
333. Malom út
334. Szalbek-dűlő
335. Iratosi puszta
336. Szárics-tanya
337. Kenderáztatói út
338. Faragó-malom
338/a Faragó pékség
339. Vastag Mihály-csatorna
340. Vastag Mihály-híd
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341. Gulya-kút
342. Huszonöthektár
343. Külső-gyöpi fasor
344. Külső-gyöpi csatorna
345. Kisiratos-puszta
346. Snajder-halom
347. Cement-kút
348. Jakabfy-tanya
349. Kincstári hodály
350. Snajder-kereszt
351. Cement-kút útja
352. Kisiratosi pumpaház
353. Stáció-nagycsatorna
354. Négyeshatár-halom
355. Stáció-dűlő
356. Stáció út
357. Külső-gyöpi tó
358. Külső-gyöpi vaskút
359. Juhász-gyöp
360. Juhász-ház
361. Bukás
362. Halom-dűlő
363. Vencel-hídi út
364. Vencel hídja
365. Cigány-gyöp
366. Faluvégi dűlő
367. Ponyvahát
368. Faluvégi út
369. Emberek ásta tó
370. Nagyfalu-végi erdő
371. Kisiratos sarka
372. Birkaitató
373. Birkási csatorna
374. Alagút
375. Szőllő
376. Szőlős-halom
377. Kastély
378. Szalbek-szállás
379. Külső-gyöpi út
380. Csikóistálló
381. Csikóistállói gyöp
382. Csikóistállói kiscsatorna
383. Nagykút
383/a Községi baromkút
384. Csikós-tó
385. Nyárfás
386. Rövid-dűlő
386/a Nagyfalu-végi kút
387. Kürtös alatt
388. Almásyiratosi határ
389. Nagyiratosi határ
390. Iratos alatti tó
391. Németh József-tanya
392. Külső-gyöp
392/a Szajván
393. Kürtösi út
394. Pipacsos
395. Vermes
396. Iratos-alja
397. Kereszt-dűlő
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398. Kovács-kereszt
399. Egyes Pipacsosa
400. Almásyiratos
401. Nagyiratos-alji halom
402. Jakabfi legelő
403. Forrás
404. Kürtösi fasor
405. Pap földje
406. Nagyiratosi út
407. Mironi csatorna
Mai külterületen kívül
408. Kisiratos-szállás
409. Szent Miklós fából faragott képe
Ismeretlen külső helyen
410. Békási tó
411. Első diófasor
412. Határ-dűlő
413. Hosszú fasor
414. Iratosi öreg határ nyárfája
415. Jaksics- kastély
416. Kis-domb
417. Kis-tó
418. Második diófasor
419. Nagycsatornai híd
420. Nagy-tó
421. Ruczás
422. Szil-erdő
423. Tóth Jankó-fasor
/a, /b, /c, /d jelzéssel a tanulmány megírása után előjött helynevek.
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Személynevek
1976-ban a veszprémi Megyeházán dolgozva Kemenes Ágnes nyelvészjelölt értette meg
velem, milyen fontos összegyűjteni egy-egy település helyneveit. A megyei tanács
művelődési osztályának a munkatársaként a bakonyi‒balatoni tudományosság segítése volt
a dolga, s e minőségében állt neki a megye földrajzi neveinek az összegyűjtését
megszervezni. Addig magyarázta, mit ér e kincsmentés, míg magam is neki nem láttam
(onnan Veszprémből a csanádi) Kisiratos utca- s dűlőneveit összeszedni.
Akkor már készültem a táj magyar parasztvilágának regénybeli megjelenítésére
(évtized múltán látott napvilágot e munkálkodásom eredménye Magyar Krisztus címen).
Továbbgondolva a nyelvész jóbarát által fölvetetteket nekiveselkedem Iratos írói
falurajzának a megalapozásához, hogy az adatgyűjtést majd egyszer tanulmánykötetben
hasznosítsam. Fölkutatni s fölmutatni mindazt, ami érték, s ami elvész, elenyészik,
elfelejtődik, ha valami hozzánk hasonló földhöz ragadt rosszcsont hazafi – népét, fajtáját,
szülőföldjét szerető, a magyarságért s otthonunkért bármire, még ingyenmunkára, s az illető
szakma elitjének a lekicsinylését is elfogadni kész értelmiségi – meg nem menti azzal, hogy
leírja, s ezzel átörökíti a jövendőnek.
Egykor úgy gondoltam, ha egyetlen szót, történetet, szokást, játékot, avagy nevet
találok, melyet máshol nem ismernek, már érdemes volt ez irgalmatlanul nagy
erdőrengetegnek nekivágni! Az opletány nevű népi kártyajáték, amelynek a leírására
elsőként (egyetlenként?) szerénységünk vállalkozhatott, annak köszönhetően merült föl a
nép titkokkal teli világából, hogy az 1700-as évek végén nemes uraink által játszott
kártyajátékot az 1900-as évek végére vélhetőleg egyedül a magyar‒román határ túloldalára
szorult Kisiratos parasztemberei ismerték, tőlük pedig mi magunk, hogy szerény tudásunkat
páran (többnyire zsillérivadékok) áthozzuk az III. évezredbe. Ilyen különlegességgel az
iratosi személynévgyűjtés nem rukkolhat elő, legföljebb néhány („új”) adalékkal szolgál a
névtan tudorainak. Használják egészséggel! Valamennyiünk épülésére.

Vezetéknevek
Munkánk az 1818-1819-ben Szeged környéki dohánykertészekkel betelepített PusztaKisiratosból lett falu, Szalbekiratos, a mai Kisiratos 1975-ben összeírt vezetékneveit mutatja
be, kísérli meg elemezni.
A trianoni döntésig (1920-ig) Csanád, azóta Arad megyéhez tartozó színkatolikus és
színmagyar falu népét az elmúlt majdnem két évszázadban több összeírás is számba vette; az
általam hozzáférhető névsorok közül az 1975-ös a legteljesebb, tehát a leginkább
szemrevételezésre alkalmas.
A magáncélból készült (munkavégzést segítő) összeírás házanként, háztartásonként
tartalmazza a házszámot, a lakók – tulajdonosok – vezeték- és keresztnevét, születésük idejét.
Aki elkövette, a korszak követelményeinek megfelelően román nyelven írta össze a falut, de
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gyakran kiesik a rákényszerített szerepből és magyarra vált, mert nem egyszer magyarosan
írja mind a vezeték-, mind a keresztnevet.
Hogy egyértelművé tegyem az összeírást, készítőjével 2004-ben pontosítottam
(majdnem) minden kétséges adatot, a keresztnevek magyarra fordítása is az (időközben jobb
létre szenderült) összeíró A. B. segítségével történt.
Az összeírás magyarra fordított változata pontosan fedi a mai, XXI. század eleji
kisiratosi névhasználatot legalábbis a hivatalos névadást illetően. Ugyanis az összeírás a
román kiléti igazolványban szereplő adatokat tartalmazza többnyire románul, románosan,
tehát például az asszonyok a magyaros -né megnevezés helyett férjük vezetéknevét és saját
keresztnevüket viselik.
Az összeírás így nem alkalmas arra, hogy a csanádi‒aradi falu köznyelvben,
közhasználatban élő teljes 1975-ös személynévanyagát elemezhessük, csak a hivatalos
vezeték- és keresztnevek számba vételét teszi lehetővé. Ám ismerve a falu múltját, egykori és
mai névanyagát, nyugodtan állíthatja a tanulmány írója, hogy a birtokában lévő – általa
gyűjtött, föltárt, megőrzött – névtárak segítségével megbízható összegzés nyújtható az iratosi
személynévanyagról.
Névállomány
Az összeírásból kiderül, hogy 1975-ben Kisiratoson 810 házszám volt, 100 ház, illetve
házhely viszont lakatlan. 2.348 ember szerepel a listán, 1.202 a férfiak, 1.146 a nők, s 182 a
vezetéknevek száma. Egy-egy házban – háztartásban, családban – átlagosan 3,3-an élnek.
Egy-egy vezetéknévre 12,9 helybeli jut, ennél többen 50 nevet viselnek, az átlagnál
kevesebben élnek 132 családnévvel.
Összehasonlításul kínálkozó adatok: Kalotaszegen egy vezetéknévre 32,74 személy és
10,99 család esik (B. Gergely 79), Göcsej és Hetés táján, ahol változatosabb a névanyag, egy
névre átlagosan 22,8 fő, illetve 7,6 család jut (Ördög 25). Egyetlen falut tekintve pedig: a
baranyai Vásárosdombó 873 lakosa 275 vezetéknevet használ (Kovács 9), egy családnevet
átlag 3,17 helybéli visel. A vezetéknevek gyakorisága tehát a magyar világban – így első
látásra – igen erős szórtságot mutat.
A 182 kisiratosi vezetéknév sorrendje a gyakoriság szerint (elöl a nevet használók
száma, a zárójelben lévő szám azt rögzíti, hány háztartásban fordul elő az adott név):
‒ az átlagosnál jóval többször előforduló vezetéknevek, viselőinek száma (141-107) ‒
141 Tóth (48), 119 Almási (41), 117 Gáll (44), 107 Kovács (30).
‒ az átlagost meghaladó nevek (59-23) ‒ 59 Papp (17), 53 Lévai (18), 49 Godó (16),
Kása (20), Németh (20), 48 Faragó (17), Gulyás (19), Szellelki (13), 47 Torma (17), 46 Őze
(13), 45 László (17), 36 Horváth (12), 33 Hallai (13), 32 Kristóf (11), 31 Varga (10), 27
Andó (8), Hegedűs (11), Pelle (9), Takács (9), 26 Kiss (11), Szabadai (7), 25 Antal (7), Czank
(10), Juhász (9), 23 Búza (9),
‒ az átlagos megterheltségű, átlaggyakoriság körüli nevek (21-6) ‒ 21 Dani (6), 20 Nagy
(6), 19 Márton (7), Oláh (5), 18 Gábor (5), 17 Janovics (7), Zámbori (7), 16 Fodor (6), Sarusi
(4), Szécsényi (6), Tesedán (4), 15 Sallai (6), 14 Barják (7), Falkus (4), Göcző (5), Miklós (5),
Szanda (5), Tapasztó (7), 13 Csuhai (4), Fischer (4), Kunszabó (4), 12 Bába (4), Medve (3),
Terék (3), Vígh (5), 10 Bali (3), Dömösi (5), Gyékény (2), 9 Csigyár (3), Hügel (3), Korpa
(3), Kurtucz (3), Laczkó (4), Némedi (3), Rajcsek (3), Szabó (3), Vastag (5), 8 Bagi (2),
Danok, Goda (4), Ilona (2), Péli (2), Susán (2), 7 Csiki (2), Daróc, Gémes (3), Kotroczó (3),
Lolé (2), Nemes, Roza (3), Samu (2), Sávai (3), Szalai (4), Szekeres (3), 6 Árvai (2), Bartha
(3), Bellér (2), Csonka (3), Dolezsán (2), Köblös, Lőrincz (2), Misik (3), Molnár (2), Sebők,
Verba (3), Vörös (2),
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‒ az átlagosnál ritkább vezetéknevek (5-2) ‒ 5 Baróti, Bulla (2), Inklovics, Kocsis,
Lukács (2), Püspök (2), Setény, Szatmári (2), Talpai, Tamás (2), Uglovics, Vágó, 4 Burai,
Dávid, Gyurkó (2), Gyüre, Hevesi, Kócsó, Körösi, Krisán (2), Lovász, Magyar (3), Marovszki
(3), Miklya, Szabados, Withman, Zirinyi (2), 3 Adler (2), Amtmann, Balogh (2), Baráth,
Blaskó, Bodonya, Bozó, Tirlea/Cürlea, Csepán, Farkas (2), Gagyi-Pálffy, Isztolyka, Katkó,
Patkány (3), Puja, Prunyek, Sirkó, Süli, Szvercsák, Tálos, Teleman, Tomuca, Totterer, 2
Benedek, Bérczi, Bogdán, Csányi, Fackelman, Korda, Lantos, Lippai, Mogyorósi, Retezár,
Schupkéger, Sóvári, Szűcs, Tudoran, Ujj, Valdonits, Záhorczki, Zsadányi (2).
‒ egyetlen kisiratosi által viselt vezetéknév (1) – 1 Árgyelán, Bakos, Balázs, Csatlós,
Dalacsi, Fülöp, Gaudi, Gyilu, Hamza, Krajczár, Lesznyik, Lupu, Moka, Péter, Suhajda,
Szőke, Sztojka, Zékány.
A zárójelben szereplő, név utáni szám nem családot, hanem annyi házat jelent, ahányban
előfordul az adott vezetéknév. Töredékcsaládról (ahogy azt teszi pl. Ördögh 15) –
véleményem szerint – az összeírás alapján nem lehet beszélni, mert abból nem derül ki,
milyen a kapcsolat az egy házban élők közt, illetve bizonyos, hogy az együtt élők egyetlen
családot alkotnak attól függetlenül, hány és milyen nevet viselnek. Pusztán azért, mert egy
vezetéknév másoké mellett magában szerepel, nem utal sem töredék, sem csonkacsaládra,
legföljebb névtani értelemben vehető „töredéknek”. Ezt a különválasztást viszont nem
vállaltam, mert ellenkezik a falu szemléletével, amelyre jellemző, hogy ha például Szabónak
hívják is a Szabó lányból lett Kovácsné apját, a Kovács lányból lett Nagyné öregapját, attól
még, különösen ha egy fedél alatt élnek, egyetlen családot alkotnak… Letöredékezni vétek
lenne akármelyiket; ezért választottam a leegyszerűsítést.
A vezetéknevek átlaggyakorisága Kisiratoson a lélekszámhoz viszonyítva (e szám a
falu lélekszámának és a vezetéknevek számának a hányadosa – Ördögh 26) 12,9. Az ennél
gyakrabban előforduló vezetéknevek élén álló, 141 ember által viselt Tóthnak a falu lakóinak
6 százalékát hívják. A több mint száz-száz viselőjével a többi közül messze kiemelkedő négy
családnév, az együtt 484-szer előforduló Tóth, Almási, Gáll és Kovács nevet a helybéliek
20,61 százaléka, az első tizet pedig éppen a harmada, 33,69 százaléka hordja.
Kalotaszegen a leggyakoribb első tíz vezetéknevet a családok 26,58 százaléka viseli, (B.
Gergely 22), s hasonló az arány Göcsej és Hetés vidékén, ahol a gyakorisági sor elején álló tíz
vezetéknevet a lakosság 24,8 százaléka hordja (Ördög 27-33). Iratosunkon eszerint az
átlagosnál jóval sűrűbben fordul elő a családnevek élén álló első tíz név, az arányokat illetően
e vezetékneveket többen viselik, mint az hazánk más tájain tapasztalható.
Az 1-5 kisiratosi által viselt, ritkának mondható 87 név a teljes vezetéknév-állomány
47,8 százalékát teszi ki, míg az e néven élő 244 ember a falu lakóinak csak a 10,39 százalékát
teszi ki.
Az 1-3 családban, illetve háztartásban élő, ugyanazon vezetéknevet viselő 1-5 iratosi
esete jól példázza, milyen nehéz eldönteni, hány azonos nevű emberből álló családról van szó,
hogy például a 4 Magyar 3 házban lakik (szemben például az 1háztartásban élő, hasonló
számú társaival), s e 3 házból csak egy alkot egyben (igaz, mindössze kéttagú) családot, 1
Magyar vezetéknevű egymaga él otthonában, 1 pedig más nevűekkel, nyilván a
hozzátartozóival lakik egy fedél alatt.
A kalotaszegi családnév-vizsgálat (B. Gergely 5) másként számított – a családok
számának és a családoktól viselt nevek számának a hányadosát vevő – átlaggyakoriságával
sem tudok mit kezdeni, mert számomra s nyilván a falumbelieknek, a kisiratosiaknak is
elfogadhatatlan a társadalmi értelemben vett és a névtaniként fölfogott család szétválasztása.
A nemzedékek szerinti besorolás alapján (B. Gergely 6) törzsökös az idősek, a
középkorúak és a fiatalok közt egyaránt előforduló vezetéknév, kihalónak az minősül, amelyet
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csak öregebbek viselnek, honosodó pedig az a családnév, amely a középkorúaktól
föltünedezik a faluban.
Törzsökös (100): Almási, Andó, Antal, Árvai, Bali, Barják, Baróti, Bartha, Bába, Bellér,
Bulla, Búza, Czank, Csigyár, Csonka, Dani, Darócz, Dolezsán, Dömösi, Falkus, Faragó,
Fischer, Fodor, Gábor, Gáll, Gémes, Goda, Godó, Göcző, Gulyás, Gyurkó, Hallai, Hegedűs,
Horváth, Hügel, Ilona, Inklovics, Janovics, Juhász, Katkó, Kása, Kiss, Kocsis, Korpa,
Kotroczó, Kovács, Körösi, Kristóf, Krisán, Kunszabó, Kurtucz, Laczkó, László, Lévai,
Lőrincz, Lukács, Márton, Medve, Miklós, Misik, Molnár, Nagy, Nemes, Némedi, Németh,
Oláh, Őze, Papp, Pelle, Péli, Püspök, Rajcsek, Roza, Sallai, Samu, Sarusi, Sávai, Sebők,
Setény, Szabadai, Szabó, Szalai, Szanda, Szellelki, Szécsényi, Takács, Tapasztó, Teleman,
Tesedán, Terék, Torma, Tóth, Varga, Vastag, Vágó, Verba, Vígh, Vörös, Zámbori, Zirinyi.
‒ Hiányzik a középső nemzedék /5/: Isztolyka, Szatmári, Talpai, Tamás, Tomuca.
Kihaló (17): Bérczi, Csatlós, Dalacsi, Fackelman, Gaudi, Gyilu, Lesznyik, Magyar,
Mogyorósi, Retezár, Schupkéger, Suhajda, Szőke, Szűcs, Ujj, Valdonits, Zsadányi.
‒ Hiányzik a legfiatalabb nemzedék /7/: Adler, Bozó, Lippai, Patkány, Sirkó, Szekeres,
Záhorczki.
Honosodó (52): Amtmann, Árgyelán, Bagi, Bakos, Balázs, Balogh, Baráth, Benedek,
Blaskó, Bodonya, Bogdán, Burai, Tirlea, Csányi, Csepán, Csiki, Csuhai, Danok, Dávid,
Farkas, Fülöp, Gagyi-Pálffy, Gyékény, Gyüre, Hamza, Hevesi, Korda, Kócsó, Köblös,
Ködmön, Krajczár, Lantos, Lolé, Lovász, Lupu, Marovszki, Miklya, Moka, Puja, Péter,
Prunyek, Sóvári, Susán, Süli, Szabados, Sztojka, Szvercsák, Tálos, Totterer, Tudoran,
Uglovics, Withman (Wittmann).
Zékány besorolhatatlan (1), mert az összeíró nem jegyezte föl születésének évét.
Mint a ferde zárójelben sorra vett nevek mutatják, e rendszerbe csak némi erőltetéssel
rendezhető a kisiratosi vezetéknév-állomány. Gyakran előfordul – például a Bakos esetében ‒,
hogy egyetlen közép-korosztálybeli jelenlét miatt a honosodóba kerül egy családnév,
miközben erről szó sincsen, a mind a három nemzedéknél előforduló egyik-másik névről
pedig a helybeli sok mindent mondhat, csak azt nem, hogy törzsökös vezetéknévről lenne szó
(e besorolás a születés idejét veszi figyelembe, azt nem, hogy Kisiratoson, vagy attól sok száz
kilométerrel távolabbi helyen tartották-e keresztvíz alá). Néhány esetben a magányosan élő
középkorú asszony által viselt vezetéknév pedig aligha számíthat arra, hogy folytatása lesz,
tehát valóban honosodónak lehetne venni. (Ami szintén nem szentírás, mert előfordulhat,
hogy a falutól elszakadt leszármazottja valaha visszatér…)
2004-ben már csak az emlékezete él a faluban például Tomucáéknak/Tomuţáéknak.
Jellemző lehet, hogy a falu törzsökösnek azokat a vezetékneveket tartja, amelyek
kisiratosi jelenlétét a korábbi korokból megmaradt iratok s a szóbeli hagyomány is
bizonyítják.
Nevek jönnek, nevek mennek
… Vagy iratosiasan mondva: Név gyün, név mén (avagy mögy)! Mert az alapítás óta százával
éltek hosszabb-rövidebb ideig olyan vezetéknevek Kisiratoson, amelyek többsége már az
emlékezetből is kiesett.
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Jönnek, mennek, s: maradnak! Érdemes kicsit szétnézni e mozgó, változó családnévvilágban.
A falualapítók névsorát tartalmazza az Országos Levéltárban őrzött 1829-es összeírás,
amelyet Kovách Géza Kisiratos történetéről szóló munkája ad közre először, s amelyet a
dolgozat írója is tanulmányozott Budavárában. A két összeírást összehasonlítva kitűnik, hogy
1829-ben és 1975-ben majdnem ugyanazok vezetik a listát, ugyanis a XIX. század elején
megejtett lakos-számbavétel szerint a 265 kisiratosiból 18 Almási (6 családban), 18 Kiss (6),
17 Tóth (9) él az akkor éppen évtizede megült faluban, ráadásul a legtöbb, 9 családot az 1975re élre kerülő Tóth nevűek alkotják.
Az 1829-es összeírás csak a családfők vezeték- és keresztnevét tartalmazza, s közli,
hány tagú a család. A névsorban szereplő 125 telepes család főjét, a férfit név (az asszonyt és
a mindösszesen 11 gyermeket csak szám) szerint említő összeírás 69 vezetéknevet rögzít s e
nevek jó fele, 53,62 százaléka másfélszáz évvel később is élt a faluban.
Az 1829-ben följegyzett 69-ből 37 vezetéknév szerepel az 1975-ös összeírásban:
Almási (18 fő 6 családban, 18-6), Búza (2 fő 1 családban, a továbbiakban 2), Czank (2), Dani
(2), Faragó (4-2), Fodor (2), Gulyás (7-2), Hallai (10-5), Hegedűs (2), Horváth (2), Juhász (1),
Kása (4-2), Kiss/Kis (18-6), Kovács (5-4), Lantos (2), László (2), Lukáts/Lukács (9-3),
Magyar (4-2), Márton (2), Medve (2), Miklós (2), Nagy (6-3), Német/h/ (8-4), Őze (4-2),
Sebők (4-2), Szabadai (14-6), Szabó (1), Szelle/l/ki (2), Szüts/Szűcs (1), Takáts (4-2), Torma
(9-3), Tóth (17-9), Új/Ujj (2), Varga (2), Verba (2), Veres/Vörös (2), Zámbori (2).
Eltűnt 32 vezetéknév: Babellai /valameddig még Babillaiként, Babillaként/ (2), Bartis
(4-2), Bene (2), Berta (2), Borsi (2), Czirkó (7-4), Despot (2), Farsang (2), Fekete (4-2),
Fűrész (2), Gyenes (2), Hagya (2), Jámbor (2-2), Kormányos (2), Krista (4-2),
Krunczi/Kurunczi (4-2), Mák (2), Mézes (5), Prókay /Prokai (1), Püspöki (4-2), Raj (2), Rátz
(2), Szalmási (1), Szügyi (2), Trán (2), Tsóter /Zsótér?/ (2), Ürgés (2), Vátzi (2), Vetró (4-2),
Vits (2), Zsolnai (2), Zsótér (3).
K. I. parasztkántor 1960/1970-es évekbeli halottbúcsúztatói az első családok 1975-re eltűnt
nevei közül az eltemetettek, a helyi és környékbeli hozzátartozók közt említenek – kántor
uram írásával írván – Berta, Fekete, Jámbor, Krista, Kurunczi, Rácz, Váci, Vetró
vezetéknevet. A 8 „kihalt” családnéven említettek – vagy zömük – kapcsolatba hozhatók a
falualapítókkal, így azt állíthatjuk: az 1829-es 69 vezetéknévből 45 élte meg az 1970-es
éveket, ha másképp nem, innen elszármazott, de a faluhoz kötődő kisiratosiként. Erre utal a
nem véletlen, többszöri emlegetése Bertáéknak, Kristáéknak, Kuruncziéknak, Vetróéknek; a
kántor egyszer búcsúzik Fekete, Jámbor, Rácz, Váci nevezetű rokontól.
Ismerős az iratosiaknak a már 1829-ben följegyzett Borsi név, amelynek utolsó (?) itteni
kisbirtokos viselőjét máig emlegetik a tanyájának emlékezetét őrző helynévvel együtt. Czirkó
a XX. század végén nincs a faluban, de Sirkó igen, Krista nevűre 2004-ben is emlékeznek az
emberek, az 1829-es Krunczit említve 2004-ben Kurunczira vélekszenek. Püspöki 1975-nem
nem volt a faluban, Püspök igen, Zsótér nevű nem él Kisiratoson, de a szögedi nemzet földjén
élők körében jól ismert ez a vezetéknév („véletlen” e sorok rovójának egyik dédöreganyja
Zsótér). Vits nincs, de Vígh igen. A Vetró név az összeírás előtti évtizedekben tűnhetett el
Kisiratosról, Mák pedig a szomszédos Kevermesen ma is él.
Ha az 1975-ben még élő falualapító vezetékneveket vesszük sorra, jó néhány közülük már
csak mutatóban van meg (Lantos, Lukács, Magyar, Medve, Sebők, Szűcs, Ujj), mások viszont
(elsősorban Almási, Tóth) tartják helyüket a rangsorban. Egyik legfőbb kútforrásom, öreg K.
M. mindezek okát így foglalta össze: „Kovács kevés volt, de fiasodott, mások lányosodtak és
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eltűntek”. Ez utóbbira példa a Kis Sarusi (Sarusi Kis) család, amely a XIX. század első
felében tűnt föl a faluban, a XX. század elejére meglehetősen elszaporodott, de a
„lányosodás” miatt 1975-re eltűnt. A dolgozatíró dédöregapjának, Kis Sarusi Jánosnak négy
lánya mellett egy fia volt, Kis Sarusi Mihály, aki az első háborúban odamaradt, leányai pedig
négy másik családnak szülhettek más nevű gyermekeket.
Az 1829-es összeírásban az egyik dohánykertész nevét Fodornak és Tódornak is
olvashatjuk; Fodor ma is él a faluban, Tódor nem.
Román családok, illetve helybeli magyarokkal összeházasodott román férfiak, nők
vezetéknevei az 1975-ös összeírásban: Crisan/Krisán (3 fő), Moca/Moka (1), Puia/Puja (3),
Tudoran (2), Talos/Tálos (3), Tirlea/Cürlea (3), Miclea/Miklya (4), Tomuta/Tomuca (3),
Ardelean/Árgyelán (1), Gyilu/Gyilei? (1), Bodonea/Bodonya (3).
A nevek jó részét románra torzítva kénytelenek használni az iratosiak. Akinek „oláos”
hangzású a vezetékneve, különösen rosszul jár. Öreg Kurtucz Mihály (1919-1984) nevét a
román elemiben évente másképp írták: I. osztályban (1927/28-ban) Mihaiu Curtuţi-nak, II.ban Curtuţu Mihaiu-nak, III.-ban Curtuţiu Mihaiu-nak, IV-ben Curtuţiu Mihai-nak írták
Miskát az iskolai anyakönyvben. Hogy a 2000-es években Curtutiu Zoltánnak hívják az
unokaöccsét, testvéröccse, Ferenc unokáját, aki Sofronyán él, de hazajött a Kisiratosi
Törekvés SC-ben focizni… (Mihaiu Curtuţi-t elsőben rom., másodikban rom., harmadikban
m., negyedikben újfent rom. nemzetiségűnek vette a föltehetőleg regáti tanítója, aki, eszerint
kicsire nem adott!)
Nemzetiségük, nemzeti kötődésük a nevükből nem föltétlen derül ki, ráadásul
gyermekeik a magyar feleségnek és a magyar környezetnek köszönhetően először magyarul
tanulnak meg, s román nevük ellenére nem egy közülük magyarnak vallja magát. Emiatt sem
választottam le a román vezeték- és keresztneveket a kisiratosi magyar személynév-anyagról,
hatásuk hosszabb távon így is, úgy is elkerülhetetlen a falu közösségére, a község lakóinak
névhasználatára, névadási szokásaira. Ráadásul e román nevű román vagy magyar emberek,
asszonyok és gyermekeik a faluközösséghez szorosan kapcsolódnak s ahhoz többé-kevésbé
alkalmazkodnak is.
Az átmenetileg itt élők közül valók azok a román nemzetiségű tisztviselők, akik a
munkájuk miatt telepedtek le hosszabb-rövidebb időre Kisiratoson. Ilyen ebben az időszakban
a Puja nevű rendőr a családjával, akit néhány év után máshová helyeztek. Mások – például
egy valamikori román határőr – beházasodtak, itt ragadtak, ma kisiratosi polgárok, s
jelenlétükkel színesebbé vált a helyi vezeték- és keresztnév-állomány.
A falualapítás óta a legkülönbözőbb forrásokban följegyzett s levéltárban, az „egyházi
nagykönyvekben” (Historia Domusban, anyakönyvben), összeírásban, kataszteri térképen,
halottbúcsúztató versben s a helyi közemlékezetben megőrzött valahai, mára a faluból
kiveszett (az említett két összeírásban nem szereplő), illetve a XX. század végi, XXI. század
eleji legújabb vezetéknevek listája a dolgozat írójának gyűjtéséből:
Adler/Ádler (XIX. sz. végétől), Agócs (XX. sz. dereka), Andrejkovits (XX. sz. eleje),
Asztalos (XX. sz. eleje),
Ábrahám (XX. sz. 1. fele), Ábrám (XX. sz. eleje), Ácsány (XIX. sz. 1. fele),
Ádámcsík/Adamcsik (XX. sz. eleje),
Babik (XX. sz. dereka), Bakota (XIX. sz. dereka), Baksa (XIX/XX. sz. forduló),
Baranyai (XIX. sz. 1. fele), Bartyik (XX. sz. eleje), Bas (XX. sz. dereka), Bata (XIX. sz. 1.
fele), Bataniant/Bötönyánc (XX. sz. dereka), Bácsi (XIX. sz. vég), Bálint (XIX. sz. dereka),
Báló/Baló (XIX. sz. 1. fele), Bánfi (XX. sz. eleje), Beke (XIX. sz. 1. fele), Bellovai (1814-ben
/!/ Kisiratoson született, 1845-ben Kunágotán él – B.m.m. évkönyv 1988), Bend (XIX. sz. 1.
fele), Benke (XX. sz. eleje), Benkó (XIX. sz. 1. fele), Benzán (XX. sz. eleje), Berszán/Berzán
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(XX. sz.), Bessenyei (XX. sz. eleje), Békési (XIX. sz. dereka), Binecz (XIX. sz. 1. fele),
Bocik (XX. sz. vége), Boda (XIX. sz. 1. fele), Bodácsi (XIX. sz. 1. fele), Bodonka/Bodonca
(XX. sz. 2. fele), Bodó (XIX. sz. 1. fele), Bokor (XIX/XX. sz. forduló), Borik (XIX. sz.
dereka), Borsos (XIX. sz. elejétől a XX. sz. 1. feléig), Brenkus (XX. sz. 1. fele), Bugyi (XIXXX sz. forduló), Bungyik (XX. sz. eleje), Bús (XX. sz. eleje),
Cibu (XX. sz. 1. fele), Cicvarek (XX. sz. 1. fele), Czakó (XIX. sz. 1. fele), Czirok
(XIX. sz. dereka), Czudar (XX. sz. 1. fele),
Cseh (XIX/XX. sz. forduló), Csehorszki (XX. sz. 1. fele), Cseszkó (XIX/XX. sz.
forduló), Csicsely (XIX/XX. sz. forduló), Csipai (XIX/XX. sz. forduló), Csizmadia (XIX. sz.
dereka), Csomós (XIX/XX. sz. forduló),
Dancs (XIX. sz. elejétől a XX. sz. derekáig), Davida (XIX/XX. sz. forduló),
Dániel/Dányёl (XIX. sz. derekától a XX. sz. végéig), Dávid (XX. sz.) Deák (XIX. sz. 1.
felétől a XX. sz. derekáig), Debreczenyi (XIX. sz. dereka), Deme (XX-XXI. sz.), Demény
(XIX. sz. dereka), Dénes (XIX. sz. 1. fele), Détári (XIX. sz. közepe), Dienes (XIX. sz. 1.
fele), Diósi (XX. sz. eleje), Doba (XIX. sz. dereka), Dóczi (XIX. sz. dereka), Dóka (XIX/XX.
sz. forduló), Döme (XIX. sz. elejétől másfélszáz éven át), Dunai (XX. sz. dereka), Dusik
(XIX. sz. első felétől a XX. sz. elejéig),
Egler (XX. sz. eleje), Endre (XIX. sz. 2. fele), Epfl (XIX. sz. dereka), Erdei (XIX. sz.
1. fele, XXI. sz. eleje), Erdélyi (XIX. sz.), Erdődi (XIX. sz. 2. fele), Evellei /?/ (XX. sz. eleje),
Énok (XIX. sz. dereka),
Faludi (XIX/XX. sz. forduló), Fábián (XIX. sz. közepe), Fázer /?/ (XX. sz. eleje),
Ferenczi (XIX. sz., XX. sz. eleje), Filó (XXI. sz. eleje), Forgács (XX. sz. eleje), Földi (XIX.
sz. dereka), Freund (XX. sz. 1. fele), Fridman/Friedmann (XX. sz. 1. fele), Friss/Frisch (XX.
sz. 1. fele), Fűr (XIX. sz. 1. fele),
Gajdó (XIX. sz. dereka), Galambos (XIX. sz. 1. fele), Galyó (XIX. sz. dereka), Gácsor
(XIX. sz. 1. fele), Geier (XIX/XX. sz. forduló), Gondorovszki (XIX/XX. sz. forduló), Gortva
(XIX/XX. sz. forduló), Graf (XIX. sz. vég), Grosan (XX. sz. 1. fele),
Gyapjas (XIX. sz. dereka), Gyetvai (XIX. sz. dereka), Gyomoszlai (XIX. sz. dereka),
Gyömbér (XIX. sz. elejétől), György (XIX/XX. sz. forduló), Győri (XIX. sz. végétől XX sz.
1. feléig), Gyura (XIX. sz. derekától XX. sz. 1. feléig), Gyuri (XIX. sz. derekától XX. sz.
elejéig),
Haasz/Hász (XIX. sz. végétől a XX. sz. derekáig), Hadzsity (XX. sz. 1. fele), Hajcsár
(XIX. sz. dereka), Hajdara (XIX. sz. 1. fele), Hajzler/Heiszler (XX. sz. 1. fele), Halász (XX.
sz. vég), Haller (XX. sz. 1. fele), Harczman (XX. sz. 1. fele), Harmat (XX. sz. eleje), Hám
(XIX/XX. sz. forduló), Háty (postás, XIX. sz. vége), Heckmann (XIX/XX. sz. forduló),
Herczeg (XIX. sz. dereka), Herdula (XX. sz. eleje), Herman (XX. sz. 1. fele), Hockmann
(XX. sz. eleje), Hodács (XX. sz. első fele – író, műfordító pap), Hoffmann (XX. sz. 1. fele),
Hódosi (XIX/XX. sz. ford.),
Igaz (XIX. sz. 1. fele), Igrisán (XX. sz. dereka), Imre (XIX. sz. elejétől XX. sz. 1.
feléig), Ipacs (XIX. sz. 2. fele), Irhás (XIX. sz. 1. fele), Iván (XX. sz. 1. fele),
Jakab (XX. sz. első fele, örmény kereskedőcsalád), Jakabfy (XIX. sz. derekától a XX.
sz. elejéig), Jakabos (XIX. sz. dereka), Jambrich/Jambrik (XIX. sz. derekétól XX. sz. elejéig),
Jankóczki/Jankovszki (XIX. sz. derekától XX. sz. elejéig), Jeger (XIX. sz. 1. fele), Jeges
(XIX. sz. dereka), Jekkel (XIX. sz. 1. fele), Jelencsik (XIX. sz. 2. fele), Jeles (XIX. sz. 2.
fele), Jó (XIX. sz. 2. fele), Juhai (XIX. sz. dereka), Juklovics (XIX/XX. sz. forduló), Jurik
(XIX. sz. 1. fele),
Kakuja (XIX. sz. elejétől XX. sz. 1. feléig), Kakuk (XIX. sz. 1. felétől XX. sz. 1.
feléig), Kalmár (XX. sz. eleje), Kalóczkai (XX. sz. 1. fele), Karsai (XX. sz. eleje), Kálmán
(XX. sz. eleje), Kánya (XIX. sz. dereka), Kelemen (XIX. sz. 1. felétől XX. sz. elejéig),
Kenyeres (XIX. sz. dereka), Képes (XIX. sz. dereka), Kilián (XIX/XX. sz. forduló), Király
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(XIX. sz. 1. fele), Kis Sarusi (XIX. sz. 2. fele, XX. sz. 1. fele, utána csak Sarusi), Klein (XIX.
sz. vég), Klepe (XX. sz. 1. fele), Klivinyi (XX. sz. eleje), Kocska (XIX. sz. 1. fele), Kohn
(XX. sz. 1. fele – a legnagyobb kocsma tulajdonosa), Kollmer (XX. sz. eleje), Kolozsvár /?/
(XIX. sz. dereka), Komáromi (XIX. sz. dereka), Koncz (XIX. sz. 1. fele), Kontró (XX. sz.
eleje), Kopjás (XIX. sz. 1. fele), Korcsik (XIX. sz. derekától XX. sz. elejéig), Korom (XIX.
sz. 2. fele), Kotzi/Kóczi (XIX. sz. 1. fele), Kóczár (XIX. sz. 1. fele), Kórodi (XIX. sz. 1. fele),
Kökény (XIX. sz. dereka), Körömi (XX. sz. 1. fele), Kőszegi (XX. sz. 1. fele), Kramli (XX.
sz. 1. fele), Kravecz (XX. sz. első fele), Krosán (XX. sz. 1. fele), Kurotyi /?/ (XIX. sz. 2. fele),
Kurucz (XX. sz. eleje), Kutasi (XIX. sz. dereka), Kún (XIX. sz. dereka), Kvisz (XX. sz.
eleje),
Lacsán (XXI. sz. eleje), Ladár (XX. sz. 1. fele), Lajos (XIX. sz. dereka), Landisz (XX.
sz. 1. fele), Lazok (XX. sz. 1. fele), Lenkai (XIX/XX. sz. forduló), Lénárt (XX. sz. 1. fele),
Lérik/Lérich (XX. sz. vége), Létrai (XX. sz. eleje), Lovrik (XIX. sz. eleje, tanító, jegyző),
Lovrits (XIX. sz., jegyző), Lusztig (XX. sz. 1. fele),
Madarász (XIX. sz. 1. fele), Makó (XIX. sz. 1. fele), Maracki (XX. sz. eleje), Mari
(XX. sz. 1. fele), Maróczkai ((XX. sz.), Marsi (XIX. sz. dereka), Marti (XIX. sz. 1. fele),
Matula (XIX. sz. 1. felétől XX sz. 1. feléig), Májer (XX. sz. 1. fele), Máté (XIX. sz. végétől
XX. sz. 1. feléig), Megyeri (XX. sz. 1. fele), Méhész (XIX. sz. 1. fele), Méreg (XIX. sz.
elejétől XX. sz,. elejéig), Mészáros (XX. sz. eleje), Mézer /Mézes?!/ (XIX. sz. eleje),
Micsik/Misik (XX. sz. 1. fele), Mihályffy (XX. sz. eleje), Minerár/Minerariu (XX. sz. vég),
Miron (XX. sz. 1. fele), Moldován (XX. sz. 1. fele), Mosonyi (XIX. sz. 1. fele), Mucsi (XIX.
sz. eleje), Muresán (XX. sz. 1. fele),
Nádasi (XX. sz. 1. fele), Nánási (XX. sz. 1. fele), Nézai (XIX. sz. dereka),
Nyári (XX. sz. eleje),
Olasz/Olosz (XIX. sz. derekától XX. sz. végéig), Ormai (XX. sz. 1. fele), Orosz (XIX.
sz. 1. fele), Oroszlán (XIX. sz. dereka), Osvárt (XIX. sz. 1. fele), Oszlánszki (XX. sz. eleje),
Ozadnyi /?/ (XIX. sz. 1. fele),
Ónodi (XIX. sz. derekától XX. sz. elejéig),
Ötvös (XIX. sz. 1. felétől XX. sz. 1. feléig),
Őze Szakáll (XX. sz. eleje),
Pacskó (XIX. sz. 1. fele), Paksi (XIX. sz. 1. fele), Pataky (XIX. sz. dereka), Patkó
(XIX. sz. 1. felétől XX sz. 1. feléig), Pál (XX. sz.), Pálinkó (XIX. sz. 2. fele), Pápai (XIX. sz.
derekától XX. sz. elejéig), Pecht (XIX. sz. 2. felében), Péró (XX. sz. 1. fele), Pikali (XX. sz.
eleje), Pintér (XIX. sz. vég), Piroska (XX. sz. 1. fele), Poczog (XX. sz. eleje), Poczó (XIX. sz.
1. fele), Pocsok (XIX. sz. 1. fele), Podolszky (XIX. sz. vég), Posár (XIX. sz. 1. fele), Pója
(XX. sz. eleje), Pók (XIX. sz. 1. fele),
Rabcsánszki/Rabcsánszky (XX. sz. első fele), Rajki (XX. sz. eleje), Recski (XX. sz.
eleje), Réti (XX. sz. dereka), Riegler (XX. sz. 1. fele), Rigó (XIX. sz. 1. felétől XX. sz. 1.
feléig), Rózsa (XIX. sz. dereka), Rudicska (XX. sz. eleje),
Sarusi Kis (XIX. sz. 2. fele, XX. sz. eleje, utóbb Sarusi), Sándor (XX. sz. 1. fele),
Sánta (XIX. sz. 1. fele), Scherfer (XIX. sz. vég), Schleich (XIX. sz. vég), Schneider/Snájder
(XX. sz. 1. fele), Schönbrunn (XX. sz. 1. fele), Schwartz (XIX. sz. vége), Sebestyén (XIX. sz.
1. felétől XX. sz. végéig), Selmeczi (XIX/XX. sz. ford.), Simon(y) (XIX. sz. 1. felétől), Sipos
(XX. sz. 1. fele), Siradó (XIX. sz. dereka), Sódar (XX. sz. 1. fele), Sós (XIX. sz. dereka),
Sötét (XIX. sz. 1. fele), Spitzer (XIX. sz. 1. fele: 1835, S. Isák az első zsidó Kisiratoson),
Sulyok (XX. sz. eleje), Stadler (XX. sz. eleje), Stelczer (XX. sz. 1. fele), Stern (XX. sz. első
fele), Stéger (XX. sz. dereka), Streit /Streits?/ (XIX. sz. dereka), Surina (XX. sz. eleje),
Szalbeck /Salbeck/Szalbek/Szálbek (XVIII. sz vége, XIX. sz. – falualapító uraság),
Szárics (XX. sz. 1. fele), Szász (XX. sz. 1. fele), Szebenyi (XX. sz. 1. fele),
Szekerka/Szëkërka (XX. sz.), Szentlaki (XX. sz. vég), Székely (XX. sz.), Széles (XIX. sz. 1.
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fele), Széll (XIX. sz. 1. fele), Szikszai (XX. sz. 1. fele), Szőrfi (XX. sz. eleje), Szurok
(XIX/XX. sz. forduló), Szvergyán (XX. sz,. eleje),
Tajti (XX. sz. közepe), Tatomir (XX. sz. 1. fele – regáti román iskolaigazgató az 1930as években), Tálai (XX. sz. eleje), Telek (XX. sz. 1. fele), Tiba (XXI. sz. eleje), Törköly
(XIX. sz. 1. fele), Török (XIX. sz., özv. Szalbek Jakabné Török Zsófia, a falu jótevő
Asszonysága), Tőgyör (XIX. sz. 1. fele), Turóczi (XX. sz. eleje), Túry (XX. sz. 2. fele),
Tücsök (XX. sz. 1. fele), Tüzellő (XXI. sz. eleje),
Udvarmester (XIX. sz. vég), Uhlár (XX. sz. eleje), Ujj (XX. sz.), Ujjag (XIX. sz. 1.
fele), Ungvári (XIX. sz. dereka), Unyatyinszki (XX. sz. 1. fele), Uray (XX. sz. dereka), Urbán
(XX. sz. eleje), Urechian (XX. sz. 1. fele), Urëttyán (XX. sz. eleje),
Újvári (XIX. sz. vég),
Üveges (XIX. sz.),
Vajda (XXI. sz. eleje), Varsandán (XX. sz. eleje), Venczel (XX. sz. vég), Vezai (XX.
sz. eleje), Vezér (XIX. sz. 1. felétől XX. sz. elejéig), Vér (XIX. sz. 1. fele), Vicskos (XIX. sz.
1. fele), Világosi (XIX. sz. 1. fele), Vincze (XX. sz. 1. fele), Virág (XIX. sz. dereka, XX/XXI.
sz. ford.), Vízi (XIX. sz.), Vucsinyik/Vucinic (XX. sz. 1. fele),
Wiederock (XIX. sz. vég), Wurscher (XIX. sz. vég),
Zabos (XIX. sz. 1. fele), Zámbó (XIX. sz. 1. fele), Zima (XX. sz. 1. fele), Zuisa /?/
(XX. sz. eleje),
Zsarkó (XIX. sz. 2. fele), Zsámboki (XX. sz. 1. fele), Zsidai (XX. sz. 1. fele), Zsiga /?/
(XIX. sz. dereka – „Trombitás Zsiga Lajos Ujj magyar” 1857-ben), Zsoldos/Zsódos (XIX. sz.
1. fele),
E névsorban – ellentétben az 1975-ös összeírással – az asszonyok leányneve is
szerepel. És e listában bőven akad a lassan kétszáz éves faluban megforduló, valameddig itt
élő német, román, szlovák, cigány, zsidó polgárok, parasztok, kereskedők, tisztviselők
vezetékneveiből is.
A dolgozat írójának nem volt módja arra, hogy az összes kisiratosi összeírás, névsor,
anyakönyv személynévi adatait kigyűjtse, csak szúrópróbaszerű merítésekre volt lehetősége,
így még véletlenül sem teljes e lista. Annál bámulatosabb, amit a számok mutatnak: e majd’
200 évet illetően 326 vezetéknévre bukkantam, az alapítók 69 családnevéből 37 ma is
megtalálható, a nyoma veszett 32 helyett jött és tovatűnt 326, jött szerencsét próbálni és itt
ragadt 145…
Jöttek, mentek, megmaradtak a számok bizonysága szerint nem is olyan zárt kis-iratosi
közösségben.
Mindamellett az iratosi vezetéknév-állomány is igazolja Bálint Sándor (A szögedi
nemzet 183) azon megállapítását, hogy e kelet-csanádi falu népe szögedi fajta, Szegedkörnyékéről való: a falualapítók, illetve a mai törzsökösnek minősülő családnevet viselők
zömmel a dél-alföldi nagytáj ö-ző nyelven szóló népénél is ismert vezetékneveket hordanak.
Érdekes módon a több forrásból is megerősített, 1818 utáni újabb – hol palócnak, hol
nógrádinak, hol egyenesen „szlovák”-nak nevezett – telepes hullámra a mai névanyagban
csak néhány vezetéknév utal (a törzsökös állományban ilyen a Barják).
„A Sarusiak ősi fészkében”, a „szögedő fődön” fekvő Csongrádon kutakodva egyebek
közt ilyen neveket leltem az anyakönyvekben: Hallai, Kása, Kis, Sallai, Samu, Sarusi, Sarusi
Kis, Sata, Sági, Sándor, Sebők, Sinkó, Szabadai, Szabados, Szabó, Szanda, Szántai, Szél…
Akár ha Kisiratoson járt volna az ember! Makón, ahova a Kis Sarusi‒Kakuja család
emlékezete vezet, Sarusit nem, Kakuját igen, mást alig találtam az anyakönyvekben, amelyek
bármiféle kötődést igazoltak volna. Makón a Kisiratoson jellemző vezetéknevek közül csak a
Kisre és a Szabóra akadtam, amelyek bárhol előfordulhatnak a magyar földtekén.
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1941-ben írta pár oldalas román nyelvű „falumonográfiájában” a település román
jegyzője: nógrádi a falu emlékezete szerint a Barják, a Kravecz, a Moravszki, a Csehorszki, a
Rabcsánszki és a Prunyek család.
Tudjuk – a családi emlékezetnek köszönhetően ‒, hogy például e második (vagy ki
tudja, hanyadik) telepes hullámmal jött Kisiratosra a Kásák egyik ága… Nógrádból, s
erősítette meg e vezetéknevet viselők jelenlétét a faluban. (Kása Antal, a falu jeles tájházalapító parasztfelcsere 1980-ban úgy tudta: „A Kásák egyik ága Gájból, a másik Zimándról, a
harmadik Trencsénből, a negyedik nem tudom, honnan került ide”.)
Az elmúlt két évszázadban Nógrádból, meg a szomszédos aradi és csanádi falvakból
beköltöző, beházasodó magyarok, románok, németek, cigányok nem csak otthont találtak a
Szalbek-Iratósból lett – egy ideje románosan Dorobáncnak is nevezett – Kisiratoson, a község
törzsökös lakosságának nyelvét is átvették. S gyarapították, de alapvetően meg nem
változtatták a Puszta-Kisiratost megülő nép vezetéknév-állományát; ebben is (bizonyítják a
számok) a törzsökös alapréteg az uralkodó mindmáig.
Nyilván alig több érdekességnél, ha fölsoroljuk, milyen családok éltek a török
hódoltság idején, 1563-ban, 1567-ben és 1579-ben a mai Kisiratos helyén élő s pusztuló
Nagyiratoson (K-N. Gy. 75-78): Angyal, András, Antal, Antali, Bada, Balik, Barát, Baster,
Bácsi, Bárfi, Belecki, Berecki, Berta, Berti, Bessenyő, Bíró, Borsos, Botos, Botyka, Cibur,
Csapó, Csarkó, Csató, Csetó, Csikiás, Csufol, Dani, Deszke, Deszki, Dezső, Doksa, Dósa,
Elekös, Erdős, Faragó, Fejes, Fekete, Fekető, Feljáró, Fodor, Földi, Gergör, Hajdú, Hegedűs,
Hernyák, Istenes, Izsó, Izsua, Jó, Kalmár, Karagul, Keresztös, Keskön, Királ, Kis, Komlós(i),
Kormos, Korsós, Kovács, Kór, Kövér, Kum, Kutos, Mácsai, Mató, Mészáros, Mónár, Mónus,
Nagy, Nehéz, Német, Nilas, Nyilas, Olaos, Oláh, Orbán, Pásztor, Pecsér, Penthe, Péteri,
Porkoláb, Radov, Radó, Rató, Sator, Sági, Sáros, Sebestyén, Sós, Suhojói, Süle, Sütős, Szabó,
Szakálos, Szántó, Szentei, Szenti, Szinta, Szinti, Szonidi, Szőke, Szűcs, Tomás, Tóbiás,
Tót(h), Török, Vadas, Vadó, Varga, Vas, Verös/Veres, Vidak, Zentai, Zolan, Zsoldos, Zsódos.
A középkori nevekből ma az Antal, a Baráth, a Dani, a Faragó, a Fodor, a Hegedűs, a
Kiss, a Kovács, a Molnár, a Nagy, a Németh, az Oláh, a Szabó, a Szőke, a Szűcs, a Tamás, a
Tóth, a Varga, a Vörös (a 105-ből 17) él a faluban, s megfordult Iratoson az elmúlt két
évszázadban Bácsi (néptanító), (az újratelepítők közt) Berta, Borsos (újraalapító), Fekete,
Földi, Jó, Kalmár, Király, Kun, Mészáros, Sebestyén, Sós, Török, (ha Zsolnai helyett, ahogy a
szerző először tette, Zsoldosnak olvassuk az 1829-es összeírás egyik nevét, falut újraalapító)
Zsoldos, Zsódos nevezetű egyén is. Az Olaos is ha Olasz, járt erre, Oláh pláne…
„Alig több”… Nem nekünk, iratosiaknak, mert akinek köze van ehhez a faluhoz,
hogyne kötne össze múltat jelennel… S képzeli lehetségesnek az alig hihetőt, a jó kétszáz
évnyi pusztairatosi falutlan időt átívelő kapcsolatot… (Legföljebb ez már – megint – nem
névtan.)
Mindenesetre a középkori Deszki, Elekös, Gergör, Keresztös, Keskön, Verös arra
utalhat, hogy korábban is a „szögedi nyelvvel” élő nép ülte meg a tájat, azaz, ha igaz, ezör
esztendeje ugyanazé a szögedi nemzeté e főd. Némi megszakításokkal „Ezön a helyön ezör
éve.”
„Meglepő minden bizonnyal a Körös-Maros közének szórványos, de erőteljes ö-zése”
– írja a 16. századi török összeírások névanyagát is föltáró kutató (Hajdú: Vt. 450).
Egyszemélyes emlékezet
Ha majdnem az egész falu tud valamiről, közemlékezetnek vehetjük, ha sorra veszed az
embereket s egyenként kérdezed ki őket – ne adj’ Isten a vezetéknevekről ‒, talán csak
személyes, illetve családi, nagycsaládi emlékezetről beszélhetünk. De mindenképpen
tanulságosnak tűnik egyik ‒ egyetlen emlékezőre szorítkozó – gyűjtésem végeredményének
116

közzététele, ide iktatása. (Ha egyáltalán gyűjtésről beszélhetünk, ha az ember a szülőatyját
faggatja.)
1982-ban az egyházi családösszeírást odaraktam „adatközlőm” elé, aki egyik-másik
névnél megállva ezeket a megjegyzéseket tette.
Adler/Ádler ‒ borbély volt, a fia Kis Sarusi mama egyik leánytestvérének a leányát
vette el. Az Adler félzsidó. (Kíváncsiskodásomra elmondja: az 1930-as években négy zsidó
család élt a faluban, Kohné, Fridmané, valamint két kocsmáros família, Róza néniék és Gizi
néniék.)
Almási ‒ az egyik csúfneve Picsu.
Andó – 2 család volt. Állítólag csabai tótok, idejöttek kondásnak, itt ragadtak. Sokan
jöttek Kisiratosra, például Nagyiratosról Árvai, Sofronyáról Lovász, Szentpálról Székely.
Bába – Jani bácsi kisbíró volt a ’30-as években.
Bodonka ‒ ilyen nevet nem ismer, csak Bodonyát. Bodonya Anna volt a mácsai
mostoha-öreganyja, ahonnan Kisiratosra származott a XIX. sz. végén az itteni Kurtucz család
őse, Kurtucz Gergely, akit a Magyar család fogadott be.
Bogdán – itteni cigány család.
Bula – s nem Bulla.
Csepám – betelepült.
Dani – Öreg Dani Vendel, híres rezesbandája volt, ő játszott klarinéton.
Dolezsán – tódási, az öreg Ádám jó barátja volt emlékezőmnek, kisgazda, míg
kisgazda lehetett az ember.
Dömösi – nagyfalusi.
Hallai – gazdagok voltak, az öregnek cséplőgépe volt, gőzgépének volt teteje, a
többinek nem.
Hamza – cigány család.
Hügel – határőr volt, bejött lagziba Bugyurékhoz, ott M. nénivel megismerkedett,
leszerelt, elvette. Temesvári volt.
Inklovics – ő volt a malomgépész, a malommal szemben lakott. Volt cséplőgépe is.
Nem gazdag, de elég jó módú.
Fischer – hentes volt, a fia is az.
Gémes – Nyolcháznál, a Gyöp-sarkán, jobbról állt a Gémes-ház. Innen rajzott a család.
Göcző – öreg Gőcző paraszt, napszámos, jó haverja volt mesélőm apjának.
Gyurkó – „Gyurkó-ház volt a Zsilléren unokahúgodéké”.
Gyüre – a Kekecsen laktak.
Katkó – Nagyfaluban.
Kocsis – Kis Sarusi Bözsi néninek, Örzse néninek (regélőm nagynénjének) volt Kocsis
az ura.
Kovács – nem sok volt, fiasodtak. Mások lányosodtak és a név eltűnt.
Lippai – Sofronyáról.
Lolé – cigány.
Lőrincz – tódási, úgy került oda.
Márton – Kekecsen (akit ismer).
Misik – más, mint a Micsik; Micsik csak lány volt a faluban.
Oláh – mesélőm bátyjának a felesége Oláh-lány, Boros volt az apja ragadványneve
(Maris ángyi).
Pölle – egy család volt, Pelle helyett mind Pöllének mondja a nép.
Püspök – kürtösi, ő vette meg az Inklovics-féle házat.
Prunyek – Treszka, Treszka néni jut eszébe öreg K. M.-nak.
Retezár – „Mi Letezárnak mondjuk.”.
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Róza – lehet, hogy ő volt Roza néni, a zsidó kocsmáros, Hermann Róza.
Sirkó – két család volt, Amerikából jött az egyik, amerikás volt, kocsmát nyitott.
Szekeres – Öreg Szekeres: keresztapja adatközlőmnek.
Supkégel – a háború előtt a Zsilléren volt (a Malomon erről, a Bikaistálló és a Malom
közt) egyiküknek – Misinek – kereskedése.
Tamás – nagy részük a háború alatt átszökött Magyarországra, Lőkösházán telepedtek
le, hogy közel legyenek.
Terék – cipész volt a Tódáson.
Tesedán – pásztorok voltak.
Túry – (Túry László akkor a plébános) Túriak a szomszédos Dombegyházán vannak.
Unglovics – korábban csak Inklovics volt, Unglovics új telepes.
Új/Ujj – mesélőm egyik testvérének a felesége, a családot Kakuknak is hívják (ő
Kakuk Rozi).
Vastag – cigány család, a Kekecsen laktak, utána az Öregzsillérre mentek.
Venczel - „Vencel cigány: híres prímás, jó zenekarral. De ez csak a keresztneve!
Elhúzott egy házra valót az apámtól. Meg a Vendel is, a fúvós, öreg Dani Vendel.”
Víg(h) – kekecsi.
Egy név, (s legalább) egy történet.
Kisiratosi családnév-történeti összegzés egyetlen mondatban: …Nem sok volt,
fiasodtak (s elszaporodtak), mások lányosodtak és a név eltűnt (nevük elenyészett).
Névhasználat
Az 1975-ös összeírás a hivatalos román névhasználatot rögzíti, ami a férfiak esetében
egyértelmű, a nőknél viszont nem, ugyanis az asszonyokat a férfi vezetékneve + saját
keresztneve összetételű névvel illeti. Így az, hogy egy nőnek az asszonynevét vagy a lánykori
nevét olvashatjuk-e az összeírásban, csak a születési évből derül ki, amely a férfi születési éve
körüli időt mutat, míg a férfi vezetéknevével megnevezett fiatalabb nők nyilván a leányaik.
A -né változatot a román hivatalos névadás nem ismeri, a falu népi nyelvhasználata
viszont igen: sokszor hallható Kisiratoson az itt régiesnek, de mégiscsak a leginkább sajátnak
tetsző Antalné, Kovácsné, Tóthné megnevezés. Ám az utóbbi években (mintha) fogyna a -né;
ennek legalábbis két oka lehet. Az egyik a kötelező román változat kényszerű
tudomásulvétele, a másik az országhatár túloldalán, Magyarországon is tapasztalható
elidegenedés e hagyománytól.
A -né emiatt egyre ritkábban hallható, mind elterjedtebb a mindennapi
nyelvhasználatban is az asszonynak a férj vezetéknevével és a leánykori keresztnévvel való
megnevezése. Mindamellett például a dolgozatíró egyik rokonának a koporsóján az asszony
leánykori, de eszerint őt a sírig elkísérő nevét íratták szerettei: „Barják Mária élt 51 évet”.
Férje, az 1992-es temetéskor 52 éves unokabátyám, K. J., aki 33 év házasság után búcsúzott a
párjától, azt mondta: „Itt ez a szokás!”. Azaz a különböző, látszólag egymásnak ellenmondó –
magyaros és romános, hivatalos és népi – névadási előírások, hagyományok, névszerkezetek
egymás mellett élnek.
A köznyelvben, utcán, családban, iskolában és munkahelyen az 1975-ben összeírt
2.348 iratosi közt számba vett 1.146 nőt a 182 hivatalos vezetéknévnél nyilván jóval több
családnévvel illetnek, neveznek meg, szólítanak. Mert ha egy asszony eredetileg olyan nevet
viselt, amely „kihalt”, illetve amelyet már csak férjezett, férjük nevére íratott nők hordtak
egykor leányként hivatalosan is, a falu még tud erről s így is szólíthatja.
Ennek ellenőrzéséhez, a hivatalos asszonynevekkel eltakart, de a közösség szűkebbtágabb körei által ismert, használt (az összeíráshoz képest rejtőzködő) vezetéknevek teljes
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körű földerítéséhez újabb, ezúttal csak az asszonyokra kiterjedő összeírásra lenne szükség.
Mivel ez számomra lehetetlen, e dolgozat kénytelenségből adós marad a helyi népi
vezetéknév-használat maradéktalan bemutatásával, s csak az összeírt családneveket veszi
számba.
Az asszonynév magyaros –né jelölése (tanulságos módon) igen gyakori K. I.
parasztkántor 1960/1970-es évekbeli halottbúcsúztatóiban.
A hivatalosan hordott nevek 1975-ös összeírásának egyik „névhasználati
érdekessége”, hogy a -né változat sehol sem fordul elő, de gyakori, hogy az asszonyt a
faluban ismert lánykori vezetéknevével és keresztnevével jegyez föl, hogy utóbb áthúzza a
férjezettként elvesztett előző nevet s melléírja az új, férjtől kapott családnevet. Ez arra utal,
amit a szerző tapasztalatai is igazolnak, hogy személytől függ, kit melyik névvel szólítanak,
neveznek meg: az egyik asszonyt csak a férje utáni vezetéknevével, a másikat asszonykorában
is a leánynevén. Ez viszont függ az életkortól is: a fiatalasszonynak még él a névhasználatban
a korábbi neve, az öregasszonyt viszont gyakran már csak az új nevén ismeri a falu.
Általában elmondható, hogy a leggyakoribb vezetéknevekhez kapcsolódik a legtöbb
ragadványnév: Gáll 26, Tóth 16, Almási 15, Németh 13, Kása 12, Kurtucz 12, Lévai 12,
Szellelki 10, Faragó 9, Kovács 9, Gulyás 8, Hallai 8, Papp 8, Horváth 7, László 7 csúfolódó,
illetve ragadványnévvel szerepelt az 1970/1980-as években. Általában, de nem egészen, mert
a szerző tapasztalatai szerint Kisiratoson a ragadványnevek egy-egy jeles, különleges,
jellegzetes, csúfolásra és megkülönböztetésre érdemes emberhez kötődnek. S természetesen
számít a merítés köre, mert nyilvánvaló, hogy a Kurtucz vezetéknév azért szerepelhet ilyen
sok ragadványnévvel, mert a gyűjtő – sajátjaként ‒ ezt a családot ismeri a legjobban.
Hogy a ragadványnévvel való megkülönböztetés mennyire esetleges, talán példa rá,
hogy míg az 1982-ben hat családdal följegyzett Antal vezetéknevet viselőkre vonatkozóan
mindössze két ragadványnév került elő, az 1975-ös összeírásban két Antal Antal is szerepel,
tehát amikor családnév és keresztnév egy ugyanaz ennél a két embernél. Úgy, hogy e két
Antal Antal egy házban, háztartásban, családban, egy fedél alatt élt. (Hogy pontosan miként
különböztették meg őket, csak ők maguk, illetve hozzátartozóik lehetnek, lehetnének a
megmondhatói.)
Hogy tovább fokozzuk: három Búza Antal élt 1975-ben az egyik kisiratosi portán, a
gyakori apa-fia páros e nagycsaládban nagyapa-apa-fiú hármassá bővül. Ugyanúgy három
Gyékény András él egy másik házban. S e két eset sem növelte meg a ragadványnevek
számát: a 8 Búza családban összesen 2, a 2 Gyékény családban 0 volt a közismert
megkülönböztető nevek száma.
Kettős vezetékneve egy családnak van, Gagyi Pállfyéknak (írják még GagyiPálffynak, Gagyi P.-nek is). Tudomásunk szerint mindenki csak az első nevüket, a Gagyit
használja.
Érdekes (s talán ideillik) a K. I. búcsúverseiben sűrűn szereplő, vezetéknévre
vonatkozó rokonságfajta megnevezése: „A. névről nevelt családtagok…”, „H. névről
rokonok…”, „…névről rokon…”. Ez nem csak arra utal, hogy valakit akkor is az illető (nem
egyszer igen tág) családjába sorolnak, ha nem vérrokon, de ugyanazt a családnevet viseli,
tehát névrokon, hanem arra is, hogy a más vezetéknevet viselő, de a halottbúcsúztató
családdal rokonságban álló embert is megillethet a nagycsalád vezetékneve… Legalább
„…Laci, Kovács rokon…” módra.
A kisiratosi névhasználat legjellemzőbb névkapcsolatai, gyakoriságuk sorrendjében:
‒ vezetéknév + becenév,
‒ vezetéknév + keresztnév,
‒ ragadványnév + becenév,
‒ ragadványnév + vezetéknév,
‒ férj vezetékneve + leánykori becenév,
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‒ férj vezetékneve + leánykori keresztnév,
‒ ragadványnév + vezetéknév + becenév,
‒ ragadványnév + vezetéknév + keresztnév,
‒ ragadványnév + becenév + köznév,
‒ férj vezetékneve/-né + leánykori becenév,
‒ férj vezetékneve + férj keresztneve/-né + leánykori becenév,
‒ férj vezetékneve/-né + leánykori keresztnév,
‒ vezetéknév + ragadványnév + keresztnév,
‒ kételemű ragadványnév + vezetéknév,
‒ kételemű ragadványnév + becenév,
‒ ragadványnév + vezetéknév + becenév + köznév,
‒ vezetéknév + ragadványnév + becenév + köznév,
‒ kételemű ragadványnév + keresztnév,
‒ vezetéknév + ragadványnév + becenév,
‒ ragadványnév + vezetéknév + ragadványnév.
Kalotaszegen (B. Gergely 54) a népi névhasználatban szintén a családnév+becenév,
családnév+ keresztnév összetétel áll az élen. Kalotaszegen falvanként legkevesebb 2,
legföljebb 8 féle névkapcsolat ismert; Kisiratoson ez a szám a föntebbiek szerint 20. (A
legtöbbre példa található a ragadványnevekről szóló fejezetben.)
Néveredet
A 182 (+1, a kételemű Gagyi-Pálffy utóbbi tagja) vezetéknevet a több forrásban is hasonló
módon szereplő jelentéstani csoportokba sorolhatjuk (pl. B. Gergely 56-68).
A / Személynévi alapszavú vezetéknevek (24)
a ‒ régi magyar személynév (1): Pálffy
b – keresztnév (16): Antal, Balázs, Benedek, Dávid, Fülöp, Gábor, Gáll, Ilona, Kristóf,
László, Lőrincz, Lukács, Márton, Miklós, Péter, Tamás
c – becenév (7): Bartha, Dani, Gyurkó, Laczkó, Roza, Samu, Sebők
B / Hely- és településnévi alapszavú vezetéknevek (28)
a – település vagy tájegység neve (27): Almási, Árvai, Bagi, Baróti, Burai, Csányi,
Csiki, Dömösi, Hevesi, Körösi, Lévai, Lippai, Mogyorósi, Némedi, Péli, Sallai, Sarusi, Sávai,
Sóvári, Szabadai, Szalai, Szanda, Szatmári, Szellelki (1857-es iratban Szenlelki –
Battonyai‒gyulai levéltár 1-200/3449), Szécsényi, Zirinyi, Zsadányi
b – helyet jelölő közszó (1): Bérczi
C / Köznévi alapszavú vezetéknevek (59 )
a ‒ nép-, nemzetiség- vagy néprésznév (5): Horváth, Magyar, Németh, Oláh, Tóth
b – mesterséget, foglalkozást jelölő köznév (21): Bába, Bellér, Faragó, Gulyás,
Hegedűs, Juhász, Kocsis, Kovács, Kunszabó, Lantos, Lovász, Molnár, Papp, Szabó, Szekeres,
Szűcs, Takács, Tálos, Tapasztó, Varga, Vágó
c – tisztséget, méltóságot, társadalmi helyzetet jelölő köznév (4): Csatlós, Nemes,
Püspök, Szabados
d – emberi tulajdonságra utaló köznév (11): Balogh, Baráth, Csonka, Csuhai, Kiss,
Nagy, Szőke, Új, Vastag, Vígh, Vörös
e – tárgyakat és anyagokat jelölő köznév (9): Gémes, Bakos, Darócz, Fodor, Korda,
Korpa, Köblös, Ködmön, Krajczár
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f – növénynév (4): Búza, Gyékény, Kása, Torma
g – állatvilágnév (5): Farkas, Goda, Medve, Patkány, Pelle
D / Idegen eredetű vezetéknevek (44)
a ‒ román (15 ): Ardelean, Bodonya, Ţirlea, Csepán, Dolezsán, Gyilu, Krisán, Lupu,
Moka, Puja, Retezár, Teleman, Tesedán, Tomuca, Tudoran
b – német (8): Adler, Amntmann, Fackelman(n), Fischer, Hügel, Schupkéger, Totterer,
Withman (Wittmann)
c – szláv (16): Bogdán, Inklovics, Isztojka, Janovics, Lesznyik, Prunyek, Rajcsek,
Marovszki, Miklya, Suhajda, Susán, Sztojka, Szvercsák, Uglovics, Valdonits, Záhorczki
d – cigány (1): Lolé
e – dalmata (1): Vёrba
f – török (2): Bula/Bulla, Hamza
g – spanyol (1): Gaudi
E / ismeretlen és bizonytalan eredetű vezetéknevek (28)
Andó, Bali, Barják, Blaskó, Bozó, Czank, Csigyár, Dalacsi, Danok, Falkus, Gagyi,
Godó, Göcző, Gyüre, Hallai, Katkó, Kotroczó, Kócsó, Kurtucz, Misik, Őze, Setény, Sirkó,
Süli, Talpai, Terék, Zámbori, Zékány
„Természetesen” több esetben némi bizonytalankodás után soroltam be egy-egy nevet,
például Almási helynévi eredetét azért fogadtam el, mert Almás falu, hegység és táj is ismert,
az almára utaló eredet viszont aligha hihető. A Bula névre nem tudnak magyarázatot, de
Bálint Sándor töröknek gyanítja (BS Sz-Av 42). Sávai esetében Sávolyra, Szellelkinél
Szentlélek nevű helyekre gyanakszik a dolgozatíró (Szegedében, honnan való e kirajzás,
felsővárosi Szentlélek utca is ismert, Tan. Csong. m. tört.1979, 24) – Szöged nagy tudósa
viszont úgy véli, a Szellelkiekre ősük „a szentlelkit neki!” szavajárása nyomán ragadt e név
(B. S.: Sz-i szótár I/183). A Csuhai/Csuhaj máshol is előfordul, például a palócvidéki
Kissikátoron az öt legnagyobb névadó család egyike (D. L.: Az ózdi járás… 64), a Sáta nevű
helységben pedig jókedvű, mulatós emberre vonatkozó ragadványnévként szerepel (u.o. 106).
A Talos nevet viselő románok a magyar Tálasból, Tálosból eredeztethetők. Miklya
vezetéknevű szlovákok is élnek e tájon, viselője román s románosan, Miclea-nak írja. A
Hamza nyilván török név, a Gaudi tán spanyol s esetleg ragadványnévből lett vezetéknév, a
Vetró valószínűleg dalmata (Tan. Csong. m. tört. XXVI. 126). Egy helybéli azt mondja, „A
Prunyek románul szilva”, de hát ez a név magyar jelentéstani helyzetén nem változtat, mint
ahogy az sem, hogy idegen nevű falubeliek jó része szívvel-lélekkel magyar emberek.
A 183 (182+1) vezetéknévből a legtöbb, 59 (32,24 százalék) köznévből származik. A
helynévhez kötődő vezetéknevek száma 28 (15,3 százalék), személynévből keletkezett 24
(13,11 százalék). Ismeretlen, illetve besorolhatatlan 29 (15,85 százalék), az idegen eredetű
vezetéknevek száma pedig 43 (23,5 százalék).
Az összehasonlításra rendelkezésünkre álló szakirodalomból kiderül, hogy a
kalotaszegi falvakban (B. Gergely 68) szintén a köznévi eredetű vezetéknevek állnak az élén,
ám ott a településenkénti átlag 26,26 százalék, kevesebb, mint Kisiratoson.
Kisiratoson a más nyelvekből származó vezetéknevek száma lényegesen magasabb,
mint a Kolozs megyei táj falvaiban, ahol a neveknek csak 16-17 százaléka idegen eredetű, s
ott a legtöbb a románból került át (B. Gergely 81), míg Iratoson, némileg meglepő módon, a
szláv nyelvcsoport vezet. Ennek egyik oka a XIX. századi felföldi telepes-hullám, amellyel
szlovákok is jöttek, másik a környező tájakról érkező szlovák, szerb, horvát és esetleg bolgár
beszivárgás, valamint a nem egy esetben szláv nevet viselő cigányság meghonosodása
településünkön.
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A népnévből származó 5 vezetéknév a névállomány 2,73 százalékát teszi ki, az e
családnevet viselő kisiratosiak száma (249) viszont a teljes lakosság 10,6 százalékát alkotja.
(Horváth 36, Magyar 4, Németh 49, Oláh 19, Tóth 141.)
Az összevetésre a göcseji-hetési elemzés (Ördög 23-24) bátorított, ott ugyanis a 0,9
százaléknyi népneveket az ott élők 13 százaléka viselte. Kisiratoson e névcsoport részesedése
a Tóthok nagyarányú jelenléte ellenére is alacsonyabb.
Szembeötlő az idegen eredetű vezetéknevek számottevő jelenléte e színmagyarként
számon tartott aradi-csanádi faluban, ám e nevek közül egyetlen sem szerepel az átlagost
meghaladó terheltségű nevek között, az egyetlen személy által képviselt 19 névből 9 más
nyelvekből származik. A 100 törzsökösnek minősített vezetéknévből 9 való idegen nyelvből, s
nyilván érthető és jellemző módon e neveket (Dolezsán, Fischer, Hügel, Inklovics, Janovics,
Krisán, Rajcsek, Teleman, Tesedán) a falu már a sajátjának érzi (a Wittmannból lett
Withman‒Vitmannal együtt). Kisiratoson nem a nevük alapján tartják magyarnak vagy nem
magyarnak egymást az emberek.
A névelfogadtatás további módjainak egyike a névmagyarosítás (amely e tekintetben
„gyorsítási kísérlet”-nek is fölfogható), ezt azonban mindeddig nem túl nagy lelkesedéssel
fogadta a falu. Ahogy e sorok rovójának nagybátyja mondotta volt lekicsinylően az 1960-as
években: akinek magyarosított a neve, az „ötven krajcáros magyar” – nyilván mert a krajcáros
(régi magyar) világban ennyibe került a viselőjének nem tetsző, idegen eredetű vezetéknév
magyarosabb hangzásúra váltása.
A falunak ma sincs semmi baja a legidegenebb hangzású névvel sem; hogy legyen
annál több a nevektől független dolgokkal.
Név, táj
A kisiratosi vezetékneveket a közbeszédben némi nyelvjárásiasság jellemzi. A 182 (+1)
névből 30 esetében találkoztunk a beszélt, vagy éppen írott nyelvben használt változattal,
négynél (Dolezsán, Roza, Záhorczki, Zirinyi) két, egynél-egynél három (Schupkéger) és négy
(Sarusi) változattal.
Hangtani szempontból névtani értékű – föl nem cserélhető ‒ alakváltozatokkal nem
találkoztunk, annál több a hangsajátosságokat mutató ejtésváltozat.
A hangtani értékű alakváltozatok csoportja:
Ádler ‒ az Adler ejtésváltozata
Bërta – Berta helyett, míg volt
Borják ‒ a Barják néha a beszédben
Böllér ‒ előfordul a leírt Bellér helyett
Bula ‒ Bulla helyett, néha írásban is
Csepám ‒ Csepán helyett a köznyelvben
Dolezsál – Dolezsán helyött időnként.
Dolezsány – Dolezsán helyett gyakran.
Fakkelman – Fackelman(n) helyett a beszédben
Hüggel ‒ Hügel „g”-jét hosszítva
Krizsán ‒ mivel Krisánt így is ejtik
Kúnszabó ‒ Kunszabó helyett a beszédben
Letezár ‒ Retezár helyett a beszédben („Mi Letezárnak mondjuk”)
Lukácsi ‒ Lukács „pontosításával” az élő nyelvben
Mártony – Márton mellett Márton
Micsik ‒ Misik helyett (összekeverve a két nevet)
Mónár ‒ a Molnár kiejtve
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Némöt ‒ a Németh a helyi élő nyelvben
Nömös ‒ a Nemes nagy néha
Olá ‒ az Oláh „h” nélkül, de Olájt, személyre, nem hallottam, csak a r. helyett
Pétör ‒ Péter a helyi kiejtésben
Pölle ‒ Pelle ö-zve
Rajcsik ‒ Rajcsek helyett a beszédben
Róza ‒ Roza helyett újabban s mind gyakrabban, a beszéd mellett az írásban is,
Rúzsa ‒ Roza helyett
Sarosi ‒ Sarusi helyett beszédben, írásban
Sarósi – egy sírkövön: Sarósi Erzsébeté…
Sarúsi ‒ Sarusi helyett, írásban, beszédben
Sárosi ‒ Sarusi gyanánt, újabban, hogy a Sarusit nem tudják mire vélni
Simony ‒ Simon helyett
Sovári ‒ Sóvári helyett, talán a Lovári példájára a beszédben
Sötény ‒ Setény helyett a beszélt nyelvben
Supkégel ‒ Schupkéger helyett a beszédben
Supkíger ‒ Schupkéger helyett az élő nyelvben
Szallai – Szalai mellett, illetve helyett (Vajda jegyzé)
Szupkégel ‒ nyilván félreértésből-félreolvasásból, nagy néha Supkégel
Vërba ‒ a leírt Verba ejtése a falu nyelvében
Vëtró – ejtvén, Vetró csak írásban
Zahorszki ‒ Záhorczki helyett írásban és beszédben
Záhorszki ‒ Záhorczki helyett a beszédben,
Zerényi – a Zirinyi 1902-ben írott alakban, s néha mai ejtésben
Zékányi ‒ Zékány helyett
Zirényi ‒ a Zirinyit gyakran így ejtik
Jellemző helybéli fejtegetés a Zirinyit illetően: „Ő Zirinyinek írja, mi Zirényinek
mondjuk, Zirényi Lajos, hogy könnyebb lögyön” – hallom 1982-ben testvéremtől.
Ahogy könnyebb kiejteni, úgy ejtik e neveket a kisiratosiak. Hogy miként írja a
hatóság, nem az ő dolguk.
Záhorczki/Záhorszkit Csehóckinak mondják ugyanekkor, de ez már inkább
ragadványnév számba megy – a törekvés az előbbihez hasonló.
A Misik név Micsiknek ejtését egyik fő adatközlöm azzal utasítja el, hogy a kettő két
külön családot, két külön vezetéknevet jelent, jelöl, a faluban viszont időnként így is említik a
ma itt élő Misikeket. (Ha lenne Misik is, Micsik is – mint esetleg lehetett egykoron ‒,
följegyezhetnénk egy szem itteni névtani alakváltozatként.)
A másik fontos okozója e névváltozatoknak a nyelvjárás, amely a nem nyelvész
dolgozatíró gyanúja szerint az ö-ző alakok mellett leginkább Kúnszabó és Sarúsi hosszú újában nyilvánul meg (a helynév-anyagban megtalálható Kútashoz hasonlóan). Az e, é i-zése
(Supkíger, Rajcsik) a tiszántúli tájnyelv hatására utalhat (az iratosi helynév-állományban ilyen
a Zsellér helyett néha említett Zsöllérrel szemben a hagyományos Zsillér alak).
(A 182 vezetéknév)
Adler
Almási
Amtmann
Andó
Antal
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Árgyelán/Ardelean
Árvai
Bagi
Bakos
Balázs
Bali
Balogh
Baráth
Barják
Baróti
Bartha
Bába
Bellér
Benedek
Bérczi
Blaskó
Bodonya
Bogdán
Bozó
Bula/Bulla
Burai
Búza
Tirlea/Ţîrlea/Cürlea
Czank
Csatlós
Csányi
Csepán
Csigyár
Csiki
Csonka
Csuhai
Dalacsi
Dani
Danok
Darócz
Dávid
Dolezsán
Dömösi
Fackelman
Falkus
Faragó
Farkas
Fischer
Fodor
Fülöp
Gagyi-Pálffy
Gaudi
Gábor
Gáll
Gémes
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Goda
Godó
Göcző
Gulyás
Gyékény
Gyilu
Gyurkó
Gyüre
Hallai
Hamza
Hegedűs
Hevesi
Horváth
Hügel
Ilona
Inklovics
Isztolyka
Janovics
Juhász
Katkó
Kása
Kiss
Kocsis
Korda
Korpa
Kotroczó
Kovács
Kócsó
Köblös
Ködmön
Körösi
Krajczár
Kristóf
Krisán
Kunszabó
Kurtucz
Laczkó
Lantos
László
Lesznyik
Lévai
Lippai
Lolé
Lovász
Lőrincz
Lukács
Lupu
Magyar
Marovszki
Márton
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Medve
Miklós
Miklya/Miclea
Misik
Mogyorósi
Moka
Molnár
Nagy
Nemes
Némedi
Németh
Oláh
Őze
Papp
Patkány
Puja
Pelle
Péli
Péter
Prunyek
Püspök
Rajcsek
Retezár
Roza
Sallai
Samu
Sarusi
Sávai
Schupkéger
Sebők
Setény
Sirkó
Sóvári
Suhajda
Susán
Süli
Szabadai
Szabados
Szabó
Szalai
Szanda
Szatmári
Szekeres
Szellelki
Szécsényi
Szőke
Sztojka
Szűcs
Szvercsák
Takács
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Talpai
Tamás
Tapasztó
Tálos/Talos
Teleman
Tesedán
Terék
Tomuca/Tomuţa/Tomuta
Torma
Totterer
Tóth
Tudoran
Uglovics
Ujj/Új
Valdonits
Varga
Vastag
Vágó
Verba
Vígh
Vörös
Withman
Záhorczki
Zámbori
Zékány
Zirinyi
Zsadányi

Keresztnevek
Az 1975-ös összeírásban 1.202 férfi 67 keresztnévvel, 1.146 nő 74 keresztnévvel szerepel.
Meglepő lehet, hogy Kisiratoson több a férfi, de ez nem névtani, sokkal inkább
társadalomtudományi, néplélektani elemzést kínál és kíván. Hogy a nők esetében nagyobb a
keresztnévválaszték, mint a férfiaknál, általánosnak mondható (Ördög 33).
Gyakoriság
A 67 férfi keresztnév megterhelése:
201 János, 151 István, 121 József, 81 Antal, 75 Ferenc, 62 László, 50 Mihály,
48 András, Béla, Károly, 33 Mátyás, 32 Lajos, 29 György, 25 Tibor, 23 Sándor, 21 Pál,
19 Zoltán, 11 Vilmos, 10 Attila, 9 Imre, 8 Péter, 7 Albert, 6 Csaba, 5 Bálint, 4 Árpád, Márton,
Róbert, 3 Gábor, Gergely, Miklós, Vazul, Vencel, Vendel, Vince, 2 Ágoston, Dezső, Dénes,
Elek, Endre, Ernő, Flórián, Gusztáv, Gyula, Joakim, Rémusz, Szabolcs, Traján, 1 Artúr,
Balázs, Benedek, Dániel, Elemér, Géza, Ignác, Izsák, Jenő, Klaudiu, Levente, Máté, Mircsea,
Mojsze, Oktavián, Oszkár, Rodrig, Tivadar, Viktor, Zsolt.
Egy férfi keresztnévre átlag 17,94 fő jut.
A 74 női keresztnév megterhelése:
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114 Anna, 112 Mária, 109 Erzsébet, 90 Rozália, 79 Veronika, 78 Etelka, 68 Piroska,
61 Margit, 48 Ilona, 47 Franciska, 46 Julianna, 37 Irén, Katalin, 26 Matild, 19 Éva,
14 Magdolna, 13 Zsuzsanna, 10 Viktória, 9 Ágnes, 8 Borbála, 6 Erika, Hajnalka, Ibolya,
Ildikó, Terézia, 5 Júlia, 4 Anikó, Emma, Jusztina, Mónika, 3 Gizella, Judit, Krisztina, Olga,
Otília, Zsófia, 2 Adél, Andrea, Angéla, Aranka, Brigitta, Ella, Elvira, Eszter, Klára, Luca,
Márta, Regina, Valéria, Violetta, 1 Annamária, Csilla, Edit, Emese, Emília, Flóra, Gabriella,
Gyöngyi, Gyöngyvér, Helén, Ida, Izabella, Karolina, Lenke, Liza, Marinela, Melinda, Rita,
Roberta, Szabina, Szilvia, Tekla, Vilma, Zita.
Egy női keresztnévre 15,49 személy jut, kevesebb, mint a férfinevekre.
A nőket és a férfiakat egybevéve a 141 keresztnév mindegyikére 16,65 helybéli esik –
jóval több, mint például az összehasonlításra kínálkozó Zala megyei falvakban, ahol 12 a
legnagyobb, 2,4 a legkisebb falunkénti átlag (Ördög 33).
Két keresztnevet az összeírás szerint mindössze ketten hordanak, egy-egy férfi s nő:
Csaba Zsolt és Anna Franciska szerepel második keresztnevével is a följegyzésben.
A három legnépszerűbb keresztnevet a faluban a férfiak 39,35, a nők 29,23 százaléka
viseli. (János, István, József, illetve Anna, Mária, Erzsébet.)
A legritkább, 3-1 személy által viselt keresztneveket a férfiak 5,57, a nők 6,11
százaléka hordja. A 3-1 személy esetében szereplő férfi keresztnevek száma 40 (a férfi
keresztnév-állomány 59,7 százaléka), amelyet 67-en, a női keresztneveké pedig 44 (a női
keresztnevek 59,46 százaléka), amelyet 70-en viselnek.
Névdivat
A katolikus szentek nevei vezetik mind a férfi, mind a női keresztnevek listáját, ami –
„keresztény katólikus” csanádi faluról lévén szó – nem csoda. A János első helyére a dolgozat
szerzője nem tud magyarázatot, az Anna több mint előkelő szereplését viszont talán
magyarázza, hogy Kisiratosnak a múlt századtól mindenféle istencsapás elleni védője,
fogadott szentje Anna, akinek a naptári megemlékezése egy évszázadig dologtiltó nap volt, s
akinek a július végi ünnepét néhány esztendeje falunapként tartja meg a 2003/2004-ben
községi rangját Kürtöstől visszaszerző település.
Három név feltűnően gyakori szereplése kívánkozik e valamelyes értékelés élére. Az
Etelka névre hallgató kisiratosiak száma 1975-ben 78, s ezzel e név a gyakoriság
szempontjából a 6. helyen állt. A Piroska nevet 68-an viselik, e keresztnév a 7. legkedveltebb
női név, s az Etelkához hasonlóan a XIX. századtól jelen van a kisiratosi női keresztnévállományban. A 66 férfinévből csak a 14. helyen áll a gyakorisági sorrendben a Tibor, de e
keresztnév először csak 1949-ben tűnik föl a faluban s jó negyed század múlva már 25
helybelit tisztelnek ezen a néven.
Míg az Etelka írói névalkotás, a Piroska a magyar történelmi nevek egyike (Hajdú: M.
tn. 26) s mindkettő iratosi kedveltségét talán az igen szép számú becenév bizonyítja a
legjobban, a Tibor az elmúlt fél évszázad egyik magyar és román divatneve. A Tibor esetében
először a románosító törekvés hatásosságára gyanakodott a dolgozat írója (a román Tiberiu
nyilván a híres-neves Tiberius római császár után vétetett), mígnem a szakirodalomban rá
nem lelt a Tibor ugyanezen korszakbeli magyarországi divatjára is: a tőlünk igen távoli
Göcsejben-Hetésben a férfi keresztnevek sorában a 12. (Ördög 34).
Érdekes módon a magyaros nevek (Hajdú: M. tn. 26-27) zöme megtalálható 1975-ben
a romániai Kisiratoson: a történelmi keresztnevek közül a Piroskát már említettük (68 – 7.
hely), Árpád 4, Béla 48 (a gyakorisági sorban a 9. helyen), Géza 1, Zoltán 19, az írói nevek
közül a már szóba hozott Etelka (78 ‒ 6. hely) mellett Hajnalka 6, a XX. században
fölelevenített régi nevek közül pedig Attila 10, Csaba 6, Levente 1, Szabolcs 2, Zsolt 1, Csilla
1, Emese 1, Ildikó 6 helybéli keresztneveként él.
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A névadási divat XX. századi helybéli lefolyása valamennyire nyomon követhető a 2.348
lakos születési évszámát rögzítő 1975-ös összeírásból. A keresztnevek jelenléte a különböző
nemzedékeknél:
törzsökös (valamennyi nemzedékben, 22+18) ‒ Albert, András, Antal, Árpád, Bálint,
Béla, Ferenc, Gergely, György, Imre, István, János, József, Károly, Lajos, Márton, Mátyás,
Mihály, Pál, Péter, Sándor, Vilmos + Anna, Ágnes, Borbála, Emma, Erzsébet, Etelka, Éva,
Franciska, Ilona, Julianna, Katalin, Margit, Matild, Mária, Piroska, Rozália, Veronika,
Viktória
változó (hol fölbukkan, hol eltűnik, 6+6) – Ágoston, Elemér, Joákim, Traján, Vencel,
Vince + Brigitta, Flóra, Liza, Olga, Zita, Zsófia
eltűnő (régen divatos, 1975-ben csak az idősebbek viselik, 5+9) – Dezső, Géza, Ignác,
Vendel, Viktor + Adél, Ella, Eszter, Jusztina, Luca, Regina, Szabina, Tekla, Vilma
újabb (a fiatalabb korosztályokkal feltűnő nevek, 32+41) ‒ Artúr, Attila, Balázs,
Benedek, Csaba, Dénes, Elek, Endre, Ernő, Flórián, Gábor, Gusztáv, Gyula, Izsák, Jenő,
Klaudiu, László, Levente, Máté, Miklós, Mircsa, Mojsze, Oktavián, Oszkár, Rémusz, Rodrig,
Róbert, Szabolcs, Tibor, Tivadar, Vazul, Zoltán, Zsolt + Andrea, Angéla, Anikó, Annamária,
Aranka, Csilla, Edit, Elvira, Emese, Emília, Erika, Gabriella, Gizella, Gyöngyi, Gyöngyvér,
Hajnalka, Helén, Ibolya, Ida, Ildikó, Irén, Izabella, Judit, Júlia, Karolina, Klára, Krisztina,
Lenke, Magdolna, Marinela, Márta, Melinda, Mónika, Otília, Rita, Roberta, Szilvia, Terézia,
Valéria, Violetta, Zsuzsanna
születési év nélkül összeírtak (1): Dániel
A XIX. század végén született, 1975-ben összeírt kisiratosiak keresztnevei (12
férfinév, 24 személy +13 nőnév, 45 fő): Antal, Béla, 2 Ferenc, György, 4 István, 4 János,
József, 2 Károly, 2 Mátyás, 4 Mihály, Péter, Vince + 5 Anna, Brigitta, 3 Erzsébet, 3 Etelka,
Ilona, 3 Julianna, 3 Katalin, Matild, 7 Mária, Piroska, 9 Rozália, 8 Veronika, Viktória.
Az évszámok tanúsága szerint az 1975-ben igen kedvelt László (62) az 1920-as évek végén –
1928-ban ‒ jelent meg (kerülhetett először az anyakönyvekbe), s az 1950-es, 1960-as, 1970-es
évek egyik igen nagy kedveltségnek örvendő keresztneve lett Kisiratoson: 23 László az
ötvenes, 12 László a hatvanas, 8 László pedig a hetvenes években született. Az iratosi Lászlócsúcs tehát – ki tudja, miért ‒ az 1950-es években következett be.
Mária kiemelkedő szereplését a közeli Radna Boldogasszony-kegyhelyének hatásával
lehet magyarázni. Az évente ismétlődő búcsújárások erősíthették az iratosiak Mária-tiszteletét
s egyben befolyásolhatták névadási kedvét.
Ami szembeötlő a kínálkozó s majd’ egy évszázadot átívelő összehasonlításban: a
XIX. század végén majdnem a maival megegyező a névdivat a férfiaknál. Az 1975-ben élő, a
XIX. század végén született férfiaknál a leggyakoribb az István, a János és a Mihály, ami a
férfi keresztnévadás egyértelmű hagyomány-tiszteletére utal. Átrendeződött viszont a nőknél
(e majdnem száz évet átélőket számba véve) a keresztnevek kedveltsége, ugyanis Kisiratoson
e néhány adat bizonysága szerint ekkor a Rozália, Veronika, Mária hármas állt az élen.
Legalábbis a „túlélők”-et illetően, de talán ez a néhány adat is az akkori névadási divatot
érzékelteti.
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Egyébként a legöregebb iratosiak 1975-ben asszonyok voltak: 5-en születtek az 1880as években (keresztnevük szerint Brigitta, Etelka, Rozália, Veronika, Viktória), s a falu
legidősebb, 93 éves lakóját Goda Rozáliának hívták, aki 1883-ban látta meg a napvilágot.
A legújabban (az 1960-as, 1970-es években) megjelent keresztnevek (19+28): Artúr, Attila,
Benedek, Csaba, Endre, Ernő, Flórián, Jenő, Klaudiu, Levente, Mircsea, Oktavián, Oszkár,
Rémusz, Rodrig, Róbert, Szabolcs, Tivadar, Zsolt, illetve Andrea, Anikó, Annamária, Csilla,
Elvira, Emese, Erika, Gabriella, Gyöngyi, Gyöngyvér, Hajnalka, Helén, Ida, Ildikó, Izabella,
Judit, Karolina, Krisztina, Lenke, Marinela, Márta, Melinda, Mónika, Rita, Roberta, Szilvia,
Valéria, Violetta.
E névsor megint azt bizonyítja, hogy a női névadás jobban kitett a divatnak, másrészt
pedig a kisiratosi keresztnévadás magyaros jellegének a megmaradására utal, ugyanis az
idegen eredetű nevek vagy csak elvétve fordulnak elő, vagy csak a falu nem magyar lakói
használják őket.
Az ebben a korszakban föltűnt új magyar keresztnevek egyikének eredetét így tudják a
falubeliek: 1977-ben A Tenkes kapitánya hatására kereszteltek egy fiút a szülei Máténak.
A falu román lakói által viselt, a helyi közösség névanyagától elütő keresztnevek: Izsák,
Klaudiu, Mircsea, Mojsze, Oktavián, Rémusz, Traján, Vaszil/Vazul + Flóra, Marinela,
Szabina. Magyar helybélit is kereszteltek Klaudiu, Rémusz névre.
Rodrig azért lett egy magyar kisfiú, mert édesapja a születésekor zajló labdarúgó
világbajnokságon ilyen nevű latin focistáért rajongott, Robertának pedig szintén magyar
helybelit kereszteltek.
A Tekla magyar keresztnévnek számít, de nem Kisiratoson, ahol a román jegyző által
1922-ben Teclaként anyakönyvezett leányt a helybeliek azóta is Etelkának hívnak, Etelkaként
tartanak számon.
Talán érdemes ideróni: az elmúlt fél évszázadban a középnemzedékkel megjelent
keresztneveknek köszönhetően vált változatosabbá a kisiratosi keresztnév-anyag. S a névtani
elemzéssel végül is ugyanolyan következtetésre juthatunk, mintha egyéb úton-módon
közelítenénk e kérdéshez: a folyamatos változásokat földolgozni képes hagyománytisztelet
(modern konzervativizmus?) biztosíthatja a megmaradást e Romániába csatolt csanádi‒aradi
falu magyar népe számára. Ehhez – a tartás megőrzéséhez, mert enélkül nem érjük meg a
XXII. századot – járul hozzá nem is olyan szerény lehetőségeivel a keresztnévadás.
Névtörténet
Névtörténetnél kevesebbről van szó, de e fejezetcím jól hangzik, s ha parányi méretben is, de
valóban ehhez szólhat hozzá másfélszáz évet átfogó részelemzésünk. Ráadásul az 1829-es
névsorban csak férfinevek szerepelnek, így kizárólag a férfi keresztnevek összehasonlítására
adnak módot.
Az 1829-ben összeírt 125 portatulajdonos (pontosabban telekbérlő) 17 keresztnevet
visel, 1 névre átlag 7,35 férfi (dohánykertész zsellér) jut. 1975-ben kevésbé volt változatos a
férfi keresztnév-állomány Kisiratoson, ahol ekkor egy keresztnevet átlagosan 17,94 fő viselt.
A falualapítás utáni első összeírás keresztnév-gyakorisági sorrendje így fest: 25 József,
23 János, 16 Mihály, 12 István, 10 Ferenc, 8 Antal, 7 Pál, 6 György, 5 Mátyás, 4 Márton, 2
András, Imre, 1 Albert, Bazilius, Gábor, Gáspár, Péter. Az első három legkedveltebb nevet a
125 férfi közül 64 (51,2 százalék) hordja.
Mint ahogy előbb már leírtuk, a háromnegyed évszázaddal későbbi részadatok szerint
a XIX. század végén született (s 1975-ben élő) 24 férfi 12 keresztnevet visel, leggyakoribb, 4130

4 viselővel, az István-János-Mihály hármas, ők együtt az idős férfiak felét teszik ki. 1829-hez
képest csak a József lett „kegyvesztett”, amely azonban 1975-re újra az első három
legkedveltebb közé emelkedett.
Az 1975-ös gyakorisági sorrend első három helyezettje (János, István, József)
majdnem megegyezik az 1829-essel. Az egykori (másfélszáz évekkel ezelőtti) negyedik
István második, a második János első, az első József harmadik, s csak a valaha harmadik
Mihály hátrált egy kicsit s a hetedik helyre csúszott a 67 férfinév sorában.
1975-ben az első három legkedveltebb keresztnevet az összeírt férfiak 39,35 százaléka
viseli, ami a névállomány gyarapodásának, a névadási gyakorlat átrendeződésének
köszönhető változás az előzőekhez képest.
Nem meglepő a névtannal foglalkozók, a névadás változásait valamennyire ismerők
számára, hogy erősebb a hagyományőrzés, hagyománytisztelet a fiú újszülöttek
keresztnevének a kiválasztásakor, mint a leányok elnevezését illetően. Ez a kis összevetés is
ezt igazolja. S bizonyítja talán a dolgozatíró saját példája: Mihály azért lett, mert Mihály az
édesapja is, akit pedig azért kereszteltek 1919-ben erre a névre, mert születése előtt halt hősi
halált a fronton édesanyja egyetlen fiútestvére, édesanyja családjának egyetlen reménysége, a
18 éves Mihály. S lett „mindezek hatására” Mihály még egy az unokatestvérek közül. Hogy
valaki továbbviszi-e a családban e számunkra borzalmasan gyönyörű „hagyomány”-t, csak a
Jóisten a megmondhatója; mindenesetre a keresztnévadás Kisiratoson – nyilván nem egyszer
és nem véletlenül – valahogy így „zajlik”. Ha időközben a névadás, névválasztás a keresztény
és nemzeti hagyományoknál kevésbé tartós divatok kereszttüzébe kerül is.
Kisiratosi keresztnév-különlegesség az 1990-es évekből a Gyöngyke: édesanyja a
Gyöngyike nevet adta leánykájának, de a tisztviselő így értette, s a név így is maradt.
Név és történelem, név és család, név és közösség, név és ember mutatkozik meg e
ránk mért megnevezésekben.
Pétör és ts-i
A kisiratosi keresztnév-használatban előfordul, hogy a közösség nem tudja, melyik változat a
hivatalos s melyik a becenév. Ilyen az Etel és az Etelka páros, amelyből a legtöbben nem
tudják kiválasztani az anyakönyvben szereplőt. Ehhez persze alaposan hozzájárulhat a hol
többé, hol kevésbé kötelező román névadás, mert az Etel‒Etelka mai romániai-román
hivatalos megfelelője az Adelhaida: így szerepel a kiléti igazolványukban (buletinjukban),
magyarra csak a maguk kedvére, a maguk használatára fordítják-mondják Etelnek, Etelkának.
Hogy így aztán ne legyen miért csodálkoznunk az elbizonytalanodásukon.
Etellel, Etelkával kapcsolatban zavaró tény még, hogy Adelhaida néven tiszteli a
román hivatal Adélt is, úgyhogy „embör (avagy asszony) lögyön a talpán”, aki kiigazodik
ezekben a dolgokban. A dolgozatíró is már-már belezavarodott az Adélok és az Etelkák
különválasztásába, megkülönböztetésébe, mert ki így, ki úgy tartja helyesnek.
Úgyhogy akit esetleg odahaza Adélnak nevez a család, a falu száján egykönnyen
Etusnak kereszteltetik, Etelka pedig városi nyelven – városba került, város-járt kisiratosi
(urizáló? polgári? szóval parasztmentesített) nyelvén – Adéllá nemesedhet.
Érdekes adalék, hogy a románok Etelka Adelhaida-sításával semmi mást nem tettek,
mint átvették Adél német Adelhaid megnevezését. (Korábban az Adél a német Adelhaid
alakban szerepelt a magyarhoni anyakönyvekben – Hajdú: Becézőnevek 51).
Nem nagyon tud különbséget tenni az iratosi magyar Júlia és Julianna között sem.
Hagyományosan a Juliannát ismerik, a Júlia újabb jövevény, s hogy megjelent a faluban,
nyomban olybá vették, mintha a kettő egy s ugyanaz volna: Júliának is jár az eredetileg
Juliannával járó becenevek csokra, Julianna pedig újabban Júlia is lehet. (Hasonló zavart a
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beceneveknél tapasztaltam: Mancinak Máriát és Margitot is hívhatnak. Ahogy teszik máshol
is – Hajdú: Becézőnevek 300-301.)
Valamennyire bizonytalan a Zsófia és a Jozefina páros helyzete is (csak éppen e két
név itt elvétve fordul elő, míg a Julianna Kisiratoson bevett és régi szép keresztnévnek
számít). A községi román anyakönyvben – és az általunk ismertetett és elemzett összeírásban
‒ Jozefinának tisztelt nőt a falu Zsófiaként tartja számon, pedig Jozefina a magyar
keresztnevek közt is szerepel. Végül is úgy igazítottak el a falubeliek, hogy Jozefina nem más,
mint Zsófia (akit Zsófinak becéznek) – Tekla pedig, mint mondottuk volt, Etelka.
Bizonytalanok (a keresztnév-listákat tartalmazó kiadványokhoz hasonlóan) annak
megítélésében is, hogy valakit Otíliának, vagy Ottiliának hívnak-e, s az sem világos, Jusztin
vagy Jusztina-e valaki.
A román nyelvi hatás eredménye, hogy több keresztnevet románosan is említenek;
ilyen az Ana, a Maria és a Robert.
A helyi magyar nyelvjárásnak megfelelően Péter inkább Pétör, Tibor jobbára Tíbor,
Attila pedig Atilla, de Atila is lehet, Veronika Vёronika, Irén pedig inkább Irény. Hogy
Istvánt Istványként is emlegethessék, 1857-ben a jegyző lovas-összeírása bizonyítja: Németh
Istvány is tagja a húsz fős kisiratosi lovas bandériumnak. Erzsébet Örzsébet, Ágnes Ágnis is
Vajda 2013-as gyűjtésében („Mártony Ágnis” – 112); elsőre tájnyelvi keresztnévváltozatokra
gyanakszunk, ám Hajdú (120, 255) becézőnévelemzése szerint utóbbi becézés, ezért ott is
említjük.
Az 1975-ben följegyzett 141 keresztnévből két szótagú 79, de e tekintetben is eltér
egymástól a férfi és a női keresztnevek jellege, s a férfinevek rendre rövidebbek, mint a
nőnevek:
a keresztnév

férfi

nő

egy szótagú
két szótagú
három szótagú
négy szótagú
öt szótagú

3
51
11
2
0

0
28
32
13
1

Talán ebben az esetben is arról van szó, hogy a férfi keresztnevek a
hagyományosabbak: amellett, hogy rövidebbek, a könnyebb kiejtésű névállományt őrzik, s
kevésbé vannak kitéve a „szószaporítás” (szótagszaporítás) – női? ‒ divatjának.
(A 67+74 keresztnév 1975-ben)
Férfi nevek:
Albert
András
Antal
Artúr
Attila
Ágoston
Árpád
Balázs
Bálint
Benedek
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Béla
Csaba
Dániel
Dezső
Dénes
Elek
Elemér
Endre
Ernő
Ferenc
Flórián
Gábor
Gergely
Géza
Gusztáv
György
Gyula
Ignác
Imre
István
Izsák/Isai
János
Jenő
Joakim
József
Károly
Klaudiu/Claudiu
Lajos
László
Levente
Márton
Mátyás
Máté
Mihály
Miklós
Mircsea/Mircea
Mojsze/Moise
Oktavián/Octavian
Oszkár
Pál
Péter
Rémusz/Remus
Rodrig
Róbert
Sándor
Szabolcs
Tibor
Tivadar
Traján/Traian
Vazul/Vasile
133

Vencel
Vendel
Viktor
Vilmos
Vince
Zoltán
Zsolt
Női keresztnevek:
Adél
Andrea
Angéla
Anikó
Anna
Annamária
Aranka
Ágnes
Borbála
Brigitta
Csilla
Edit
Ella
Elvira
Emese
Emília
Emma
Erika
Erzsébet
Eszter
Etelka
Éva
Flóra//Floaera
Franciska
Gabriella
Gizella
Gyöngyi
Gyöngyvér
Hajnalka
Helén
Ibolya
Ida
Ildikó
Ilona
Irén
Izabella
Judit
Julianna
Jusztina
Júlia
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Karolina
Katalin
Klára
Krisztina
Lenke
Liza
Luca
Magdolna
Margit
Marinela
Matild
Mária
Márta
Melinda
Mónika
Olga
Otília
Piroska
Regina
Rita
Roberta
Rozália
Szabina
Szilvia
Tekla
Terézia
Valéria
Veronika
Viktória
Vilma
Violetta
Zita
Zsófia
Zsuzsanna

Becenevek
Becenév-gyűjtésünk 138 (66 férfi, 72 női) keresztnév 375 (160 férfi, 215 női) becéző
változatát, s 3 becéző tartalmú közszóból keletkezett férfi becenevet tartalmazza. Ez összesen
378 név. A jó negyedfélszáz kisiratosi becenév körülbelül felét az elmúlt fél évszázadban a
dolgozat írója – a falutól távol élve, de a falu közösségével szoros kapcsolatot ápolva – maga
is használta, vagy hallotta odahaza, Iratoson, másik felét pedig jórészt 2004-ben többek
kifaggatásával szedte össze (majd toldotta meg a következőkben újabbakkal).
A 378 név természetesen nem az összes Kisiratoson használt becézőnév, de a XXI.
század elején e nevek azok, amelyeket ismer és használ (valamennyire ismer, valamennyire
használ s amelyekre valamennyire emlékezik) a falu. Hogy valóban valamennyi, a kisebb
családi, munkahelyi, kocsmai, iskolai, vagy éppen óvodai közösségben élő becenév
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előkerüljön, ahhoz „házról házra” haladva valamennyi kisközösséget végig kellett volna járni,
amire a szerző nem vállalkozhatott.
E szerény gyűjtés is érdemes talán arra, hogy fölmutassuk és számba vegyük a
névadás e különös, kedves, talán a lélek mélységeinek az érzékeltetésére is képes válfajának a
sajátosságait. Nem annyira Kisiratoson, mert csak itt előforduló becézőnévre alig bukkantam.
E 378 becenév – néhány kivétellel (például a régies, igen ódon hangulatú és nyilván népnyelvi
Lévés ilyen) – megtalálható Hajdú Mihály monográfiájában is. E kis alig-elemzés újat
nemigen hozhat, ám már a puszta fölsorolás-besorolás is hozzájárulhat ahhoz, hogy
megmutassuk, érzékeltessük, Kisiratos mennyire ugyanannak a (szégyen, nem szégyen,
mondjuk ki: nemzeti) közösségnek a tagja, mint a Magyarország határain belüli települések
népe.
Becézni sem becéz másként a kisiratosi, mint mondjuk (a köztük lévő országhatár
ellenére) a kevermesi, mert ugyanúgy gondolkodik, alkot nevet, elfogad s tesz magáévá
nemzeti hagyományt, szokást, vesz át divatot, igazít mindent a mindennapi beszédben a maga
nyelvéhez. Mintha itt találták volna ki, itt született volna a Boldi, a Dini, a Misu, a Palcsi, az
Annus, a Katus, a Teca, a Veca, meg a többi (nekünk oly fontos) becenév.
Gyűjtésünkben megemlítem Jakab XIX. századi itteni Jaki becézését, bár a (mai)
kisiratosi népnyelv nem ismeri; történeti adatként került elő, derült fény egykori meglétére.
Teleki Sándor az aradi vészbíróság elől menekülve 1850 februárjában megfordul az iratosi
pusztán Salbeck Jakab tanyáján, s a házigazda uraságot Jaki bácsinak nevezi (Teleki 191). A
dohánykertészek nem valószínű, hogy Jakizták földesurukat, ezt valószínűleg csak az úri
társaság tehette meg, de bizonyára ismerték.
Becézőnév-csoportok
A becenevek alakulásának, születésének módját figyelembe vevő rendszert Hajdú Mihály
dolgozta ki (Hajdú: Becéző 45-197), az általa összeállított alaktani rend egyszerűsített
változata alapján igyekeztem besorolni a Kisiratoson föllelt neveket.
Név végi rövidüléssel alakult becézőnév Ágost / Angyel, Etel, Hajnal, Iboly, Ilon, Jusztin,
Karolin, Matil, Otti, Otil, Piros, Teréz, Veron
Képzéssel alakult becézőnév Albi, Andri, Andris, Anti, Antika, Ati, Ádi, Árpi, Árpika,
Bandi, Bandri, Bence, Benkő, Berci, Béci, Béluci, Bélus, Béluska, Boldi, Csabi, Csabika,
Dani, Dávidka, Dini, Döme, Elemérke, Endi, Feri, Fercsi, Ferike, Ferkó, Flóri, Gabi,
Gabici, Gabika, Gazsi, Gergő, Gerő, Gézu, Gézus, Gotfri, Guszti, Gusztika, Gyuri,
Gyurika, Gyurka, Gyuszi, Gyuszkó, Imi, Imrus, Isti, Jaki, Jancsi, Jani, Jankó, Janó,
Jánoska, Jenci, Jocó, Jóska, Józsi, Józsika, Karcsi, Karesz, Koszti, Kosztika, Laci,
Lacika, Lackó, Lacus, Lajcsi, Laji, Levi, Lorcsi, Lóri, Marci, Matyi, Matyus, Miki,
Mikici, Misa, Misi, Misike, Misika, Miska, Misu, Náci, Oszi, Palcsi, Pali, Palika, Palkó,
Peti, Petike, Pista, Pisti, Pistika, Pistike, Pityu, Pityuka, Robi, Robika, Samu, Sanyi,
Szabi, Szilu, Tibi, Tibike, Tomi, Toncsi, Tóni, Tónika, Venci, Vendi, Vili, Vinci, Zoli,
Zolika, Zolti, Zoló, Zsiga, Zsolti
Anci, Ancsa, Andi, Angi, Ani, Anikó, Annamari, Annus, Annuska, Ari, Ági,
Ágica, Ágika, Ágnis, Betti, Bettike, Borcsa, Bori, Borika, Boris, Boriska, Böbe, Böske,
Bözse, Bözsi, Bözsike, Brigi, Cili, Csili, Edi, Edici, Editke, Ellus, Emi, Emike, Emma,
Eri, Erzse, Erzsi, Erzsike, Eszti, Esztike, Eta, Etel, Eti, Etike, Etu, Etus, Évi, Évike,
Flóri, Flórika, Franci, Gabi, Giza, Gizi, Gizike, Gyöngyike, Gyuriné, Hajni, Ibi, Ibike,
Ica, Ici, Icu, Idus, Iduska, Ika, Ildi, Ili, Ilka, Ilonka, Irénke, Jolánka, Joli, Juca, Juci,
Julcsa, Juli, Julis, Juszti, Jutka, Kari, Kata, Kati, Katica, Katika, Kató, Katus, Klári,
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Klárika, Kriszti, Lenci, Magdi, Magdus, Magduska, Manci, Manyi, Manyika, Marcsa,
Mari, Marika, Maris, Mariska, Matilka, Márti, Mártika, Meli, Móni, Olgi, Olgica,
Olgika, Otti, Örzse, Örzsike, Pancsa, Panni, Pircsi, Piri, Piró, Regi, Roni, Roza, Rozál,
Rozi, Rozika, Róza, Rózsa, Rózsi, Rózsika, Szida, Szilvi, Tёca, Tёcu, Tercsi, Teri, Terka,
Vali, Valika, Veca, Veconka, Vera, Veri, Veronka, Vicus, Viki, Zitu, Zsófi, Zsófika,
Zsuzsa, Zsuzsi, Zsuzsika
Név eleji csonkulással alakult becézőnév Berci, Náci, Tomi, Toncsi, Tóni, Tónika / Bella,
Berta, Bina, Cili, Ica, Ici, Ika, Linda, Roni, Ronika
Mássalhangzó-változással alakult becézőnév Bandi, Bandri, Béci, Lali, Pista, Pisti, Pityu,
Pityuka, Sanyi / Böbe, Böske, Bözse, Bözsi, Bözsike, Csili, Emi, Emike, Katyi, Katyus,
Pancsa, Panna, Panni
Magánhangzóváltozással alakult becézőnév Dini, Gyura, Lévés
Palatalizálódással alakuló becenév Dányёl
Összetétellel alakult becézőnév Kisferi, Kisgergő, Kismiska, Kisjani, Kispityu, Nagyferi,
Nagygergő, Nagyjani, Nagymiska, Nagypityu, Öregferi, Öreggergő, Öregjani,
Öregmiska, Öregpityu / Annamari, Kisannus, Kisbori, Kisbözsi, Kiskati, Kismari,
Nagyannus, Nagyböske
Becézőnévként használt közszó és tulajdonnév Öcsi, Öcsike, Öcskös
Idegen keresztnév használata becézőnévként megfelelés vagy hasonló hangzás alapján Máté,
Tóni, Dzsimi / Heléna
Névcsere Máté, Tomi / Berta, Emma, Gyuriné, Ica, Ici, Júlia, Kari, Linda, Nusi
Hajdú Mihály rendszerét eggyel megtoldani vagyunk kénytelenek:
Román személynévből (keresztnévből s becenévből) keletkezett – románból átvett – becenév
Gica, Grigor, Grigore, Gyica, Gyorgye, Mircsa, Mircsulika, Mitika, Mojsza, Mojszi,
Nicu, Nyiku, Okti, Stefán, Tibériu, Vaszi, Vaszil / Ana, Szófia
És még egy:
Ismeretlen eredetű becenév Lila
A Kovács Ferenc kéziratos följegyzéseit tartalmazó Kisiratos község monográfiája című
iratkötegben leltük meg a Lila néni megnevezést, amely a takácsmesterséggel foglalkozó
Magyar András feleségét illette az 1950-es években és azt megelőzően. Nem derül ki, mi az
asszony keresztneve, csak az, hogy nagyon kövér volt… (KovácsMonogr). Lehetett csúfnév
is, ám gyanúnk szerint becenév. A Hajdúnál – Veszprém megyében ‒ említett Lilla eredet
nálunk nem valószínű, mivel ez a keresztnév itt teljesen idegenül hangzik. (Amitől még
lehetett Lilla Lila néni!) Ha a Lilla becézése, akkor mássalhangzóváltozással alakult becenév
a Lila.
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Klaudiu Öcsi becenevét említették a falubeliek, de az ebben az esetben nyilván ragadványnév.
Becézőnévnek tán azért érzik, mert e férfi keresztnévnek nem lelik kedveskedő változatát a
kisiratosi magyarok, az Öcsi viszont annál inkább az övék.
Guszti és Gusztika Ágoston és Gusztáv, Gyuszi György és Gyula egyként lehet.
A névcsere, névkeverés-keveredés következményeként Kisiratoson – ahogy más
magyar közösségekben is – Mancinak Máriát és Margitot egyformán becéznek. Emi, Emike
Emma és Emília is lehet, ráadásul Emília egyik beceneveként említik Emmát. Annának és
Anikónak egyaránt Ani az egyik beceneve. Adél és Etelka, Julianna s Júlia becenevei
azonosak.
Hogy egy-egy becenév Kisiratoson milyen terheltségű (gyakori, ritka, egyéni – Hajdú: Vt.
155), eligazít a dolgozat végén található névtár, amelyben egy-egy névnél a gyakoribbtól a
ritkábbon át az egyediig halad a becenevek sora.
Kis Feri, Kisferi s társaik
Az összetétellel keletkezett beceneveket csak akkor kezdtem észrevenni (kivéve az Iratoson
egyedülálló Annamarit), amikor olvastam Hajdú M. munkáját. És vettem be ennek hatására
néhány nevet, azokat, amelyeket magam is hallottam. Ezeket eredetileg azért nem soroltam a
becenevek közé, mert az ifjabb, ifjú jelentésű kis, az idősebbet jelentő nagy, vagy éppen öreg
többnyire nem alkot állandósult kapcsolatot a mögötte álló keresztnévvel, illetve becenévvel,
s mert a falu nem tekinti őket becenévnek.
Kisferinek akkor becézhetnek gyermeket, ha az apja is Feri, aki viszont nem veszi jó
néven az Öregferizést, ez utóbbinak némi csúfondáros hangulata van, süldő legény pedig
szintén nem örül, ha Kisferizik. A nőknél a Kiskatizás előfordul, Nagymari is lehet valaki, de
Öregmanci aligha. Annál egyértelműbb a kis Feri, kis Jani, kis Kati, elfogadható a nagy
Gergő s társai, s az idősebbekről szólva is a némileg bántó öreg helyett a nagy Jani, nagy
Pityu.
A nőket illető nagy Annus, nagy Böske féle megkülönböztetés ritka, az öreg pedig –
például öreg Kati – még az illető háta mögött sem járja, sokkal inkább a játékos, kedveskedő
Katyus néni, Kati néni. Öregpista, öreg Pista helyett is csak az igen barátságos – és szép,
emberséges, valahogy a szeretetet is kifejező – Pista bátya, ha nem a bátyánk, nem a
nagybátyánk, nem az unokabátyánk is az illető nálunk idősebb falubeli férfiú. Viszont
ugyanezt a melléknévhármast hallottam használni Pityuval a családomban.
A tartós névösszetétellel való becézés Kisjulis, Nagyjulis változatával közelebb nem,
csak távolabbi alföldi tájon, a Nagykunságban találkoztam: Karcag hajdú székvárosban élő
barátom Júlia asszonyának a Nagyjulis, Nagyjuli, leányuknak a Kisjulis, Kisjuli becézés jár a
családban (s elfogadott baráti körben).
A kis melléknévvel képzett becenevek a régmúltban a szakirodalom szerint a
Csanáddal szomszédos Békés megyében és Kolozsvárt fordultak elő, ma pedig a legnyugatibb
magyarlakta területeken használják (Hajdú: Bece 178). Kisiratoson a XX. század második
felében s a XXI. század elején – a dolgozatíró vizsgálódásai szerint – e tekintetben így fest a
dolog: a kis, a nagy, meg az öreg melléknév a keresztnevek, becenevek előtt megmarad
melléknévnek s nem alkot azzal, azokkal összetett becenevet. Például a ragadványneveknél
említett Kis Anti nem Kisanti, „hanem” Kis Anti, Öreg Anti fia. (Illetve hát: a kettőt elég
nehéz egymástól megkülönböztetni, a két kist – Kist és kist a „fül után” ‒ egyértelműen
szétválasztani.)
A falubeliek ezeket az alakokat nem tekintik becenévnek, a jelen sorok rovója pedig
ezt csak föltételesen – némileg bizonytalankodva – teszi meg, mert az iratosi névérzék
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ellenére „éppenséggel így is magyarázható”, összetétellel alakult becézőneveknek is vehetőek
az említettek – s megannyi, föl nem sorolt lehetséges társuk.
Különbségek, azonosságok
Az életkort érzékeltető kis, nagy, öreg melléknevek becéző célzatú hasznosítása helyett
inkább a névválasztással fejezik ki a nemzedékbeli különbségeket – gondolhatnánk! Ezzel
szemben az igazság, hogy erről többnyire szó sincsen, mert vegyük például Katalin 9
beceváltozatát: Katalin leggyakrabban Kata, Kati, Kató, Katika, de előfordul, azt
gondolhatnók csak és kizárólag a legifjabb korosztályhoz tartozókat illetően Katica, Katyi,
Kiskati, néhány esetben, valóban szinte csak idősebbeket megnevezve Katus, Katyus is. Ezzel
szemben Katica csárda nevet viselt a XX. század első felében a bizonyára nem karon ülő
kisbabaként ismert, hol Bërzán Kati, hol Bërzán Kató néven is tisztelt csaplárné korcsmája.
A becézés, becézgetés, babusgatás oka nem csak a kedveskedés lehet – nyilván nem
csak Kisiratoson! Mi több: maga a kedveskedés sem csak szeretetet, kifejezhet egyéb jellegű
vonzalmakat is, affélét, amely kialakul csinos – és ne adj Isten, csalfa – csaplárné, valamint
borissza, legénykedő törzsközönsége között. S a becenevek – magukban, külön magyarázat
nélkül – nem adnak választ arra a kérdésre, hány éves lehet a megszólított, megnevezett
személy. Mert Iratosunkon Katica az a pici baba, aki éppen most igyekszik talpra állni és
ennivalóan édes! És Katica lehet mama, Katica néni, aki 50, 80 éve tett utoljára hasonló
mozdulatokat.
Borcsa – gondolhatnánk – csak idős asszony lehet, pedig kicsikét is becézhetnek így,
Örzse valóban csak öreganyám lehet, Bözsi már akár fiatalabb is, a Rozához meg rögtön
hozzá is tehetjük, néni, nénje. Teca, Veca sem az újszülöttek beceneve, Pityu bárki, Pityuka,
Toncsi csak gyermek lehet, Gyuszkó viszont már ki tudja… Sokkal jellemzőbb a becenévre
„régisége”, régiessége, hogy melyeknek van némi ódon íze. Azokat sorolhatjuk ide, amelyek
kiveszőben vannak, vagy már el is tűntek, s ezek valóban a név esetleg még köztünk lévő
viselőjének, illetve a név használójának életkorára is utalnak: Ágost, Boldi, Jaki, Lévés,
Matyus, Misu, Misika, Palcsi, Pistika / Boris, Katyus, Katyi, Maris, Örzse, Örzsike, Piró,
Roza, Teca, Veca.
Azaz például a Pistikám és az Örzsike név legalább annyira jellemző viselőjére, mint
használójára! E régies hangzású beceneveket elsősorban az idősebbek említik, s ezzel inkább
a nevet kiejtők korára, mintsem a megszólítottéra következtethetünk.
S hogy még így sem pontos, álljon itt egy példa. „Misu”, hallottam; öregapám nevezte
így 1940-ben 21 éves korában Kisiratosról elmenekülő, az országhatáron átszökő fiát. Magam
az elmúlt évtizedekben nem hallottam, mire föl 1989-ben a temesvári magyar lapban
megjelent hirdetés szerint egy kisiratosi Misu is köszönti az édesanyját… Amiből ugyan
elsősorban az derül ki, hogy a szülőnek az így becézett, amúgy Mihálynak nevezett fia
becenevei közül a Misu a legkedvesebb, de fordítva is lehet igaz: Miska jó néven veszi, ha így
emlegeti az édesanyja. S így, ritkasága ellenére, ki tudja, meddig marad köztünk ez az
egyébként valóban elég ritkán előforduló becézőnév. Adja Isten, hogy jó sokáig őrizze őt és
megannyi társát iratosi népünk!
Néhány egyéninek‒egyedinek (tájjellegűnek?) mondható eltéréssel találkozhatunk a kisiratosi
becenév-anyagban.
Benedek Benkő beceneve nem, csak Benkó változat szerepel Hajdú M.
gyűjteményében, de a ritka -kő képző megvan az ormánsági Ferkőben.
Dánielből palatalizálódással (-ni: -ny változással) lett a Dányel. Hajdúnál csak a
nógrádi Danyiel szerepel, ami ismét a szögedi népünkre tett palóc hatást bizonyítja.
Elemérből a -ke képzővel lett Elemérke.
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Endre Endiként nem ismert, csak Endriként, de talán joggal soroltam az -i képzősök
közé.
Gotfridból az -i képző segítségével keletkezett a Gotfri.
(A Jakabból lett Jaki Hajdú gyűjteményben csak dunántúli előfordulásról ad hírt.)
Konstantinból az -i képzővel Koszti, az -ika révén Kosztika született.
Dombegyház földesurának fiát (a későbbi földbirtokost), Marczibányi Liviust (18181850: Barna‒Sümeghy 125) a XIX. század elején becézhették Lévésnek, s a XX. század
végén is emlékezik e becenévre a helyi szóbeliség. A magánhangzó-változással keletkezők
közé soroltuk e népnyelv-, illetve név- s helytörténeti emlék-számba menő férfi becenevet.
Lorándból a -csi képzővel lett Lorcsi.
Bettina Betti becenevét a név végi csonkulással keletkezettek helyett a -i képzővel
alakultak közé vettem Hajdú M. Brigitta-Brigi besorolásához hasonlóan.
A Hajdúnál nem jegyzett (Editből való) Edici az -ici képzősök közé került.
Nem szerepel a monográfiában Flóra Ika beceneve sem, amely a Flórika elejének
csonkolásával keletkezhetett.
Ugyanígy a Szabinából lett Bina is „újdonság”. Úgyszintén Szidónia Szida becézése,
mert másfelé jobbára csak a Szidi ismert.
Karolina iratosi Karolin becézése nem meglepő s a szóvégi csonkoláshoz sorolható (az
esetleges idegen hatással párban), Kari pedig névcsere mellett (Károly) e női keresztnév -i
képzős becenevének is vehető.
Linda becenév Hajdúnál csak Rozália egyik megnevezéseként szerepel, így
névcserének vehetnénk, de Melinda becézéseként gyanúm szerint inkább szóeleji rövidülésről
beszélhetünk.
Terézia Tecuként való emlegetése sem fordul elő Hajdúnál, nyilván a -cu képzősök
közé vehető.
A Veronikából lett Veconka az Eszter-Esztonka (Hajdú: Bece 137) példájára az -onka
képzővel keletkezettek közé sorolódtak. Veronika Icája, Icije – a névcsere mellett – a
becézéssel lehetséges Veronica‒Veronici alakokból is keletkezhetett, Ici talán az Irénciből,
Ilonciból lett Ici (Hajdú: Bece 85) példájára is. Roni előfordul, Ronika nem Veronika
becézéseként Hajdúnál (a név eleji csonkulás példatárát bővítve).
Emília Emma beceneve -a képzővel s névcserével egyaránt kialakulhatott.
Különleges a Gyuriné becenév (már ha becenév): a férj György keresztnevének a
becézésével keletkezett Gyuri név megtoldása -né asszonynévképzővel. Másként
megfogalmazva: az asszonynév -né képzős második tagjának alap keresztneve becézve. A női
asszonynevek ritka, de nem egyedülálló alakja; fordított változata, amikor a férj megnevezése
az asszony neve segítségével történik (magam Békéscsabán az 1950-es években az Erzsike
bácsi megnevezést hallottam).
György Gyura becenevéről nálunk ma már legföljebb a legidősebbek tudnak,
ragadványnévként maradt meg.
A. K. Szika ragadványnevét van, aki a Károly becézésének, a Karcsi
továbbecézésének gondolja (tán gyerekkori elszólása miatt) – ám ezt így nem mertük ide
sorolni. L. a ragadványneveknél!
Azok a kisiratosi becenevek, amelyek nem szerepelnek Hajdú gyűjteményében, a kis, a nagy
és az öreg melléknévvel összevontakon s a román jellegűeken túl:
(Benedek:) Benkő, (Dániel:) Dányel, (Elemér:) Elemérke, (Endre:) Endi, (Gotfrid:)
Gotfri, (Konstantin:) Koszti, Kosztika, (Liviusz:) Lévés, (Loránt:) Lorcsi / (Bettina:) Betti,
Bettike, (Edit:) Edici, (Emília:) Emma, (Flóra:) Ika, (Györgyné:) Gyuriné, (Karolina:) Kari,
Karolin, (Melinda:) Linda , (Szabina:) Bina, (Szidónia:) Szida, (Terézia:) Tecu, (Veronika:)
Ica, Ici, Ronika, Veconka.
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Név és hangulat
A magyar lakosságra vonatkozó hivatalos román névadás okozhatja a zavart az Adél-Etelka
„keresztnév-párost” illetően, s a Trianon után kötelezővé vált román nyelvű névadás
bizonytalanságot keltett a becenevek világában is. A hivatalos névadásban az ismeretlenség
távolába (és ezzel az őslakosság tudatában a lassú feledés okozta némi homályba) tűnő Etelka
helyett a tágabb magyar világban inkább becenévként használt Etel az eredeti névvel azonos
értékű keresztnévnek tűnik az anyanyelvükön élőknek. Angélát azért becézhetik Ágnesnak,
mert románul ugyanúgy írják mindkettőt.
Ugyanilyen bizonytalan az iratosi közösség a Heléna-Helén párost illetően is, de ebben
lúdasok – ha egyáltalán lúdasnak tekinthetőek – az anyaországi keresztnév-listák is,
amelyeken hol külön szerepel e két név, hol csak az egyik, a Helén található a magyar
keresztnevek között. Zavar tapasztalható a Julianna‒Júlia párost illetően is, ugyanis a helyi
nyelvérzék a kettőt egyugyanazon keresztnévnek, illetve egyiket a másik becenevének veszi.
Bizonytalan a megítélés az aradi-csanádi faluban a Rozál‒Rozália, a Veron‒Veronika
páros tekintetében is. Föltehetőleg az zavarja meg e neveket illetően az iratosiakat, hogy 1919
után elzárta őket a román állam az anyanyelvű anyakönyvezéstől, így nem világos, hogy
melyik a hivatalos magyar keresztnév. Mert ha tudnák, nem vennék – nem tekintenék –
keresztnévnek Rozált, Veront s társaikat.
A becenevek életkort kifejező hangulata a máshol is tapasztalt mértékben nyilvánul meg
(Ördög 164).
Öregesnek mondható becenevek: Döme, Jaki, Lévés, Öregferi / Annus, Erzse, Eta,
Jusztin, Lila, Maris, Matil, Örzse, Piros, Roza, Szida, Terka, Treszka, Veca.
Elsősorban középkorúakat illetnek Anti, Berci, Jani, Misi, Nagyjani, Pista / Bözsi,
Erzsi, Etus, Etel, Jutka, Kata, Mari, Nagyannus, Piri, Rozi becézőnévvel.
Fiatalos hangzása van például az alábbiaknak: Dzsimi, Gergő, Misu, Peti, Robi /
Erzsike, Gizi, Kati, Rózsika, Veronka.
A gyermekek becézgetésére használt nevek egyike-másika: Árpika, Béluska, Csabika,
Gabici, Gusztika, Gyuszika, Kisgergő, Lacika, Misike, Tibike, Zolika / Katica, Katika,
Kismari, Pircsi, Rozika, Veconka, Zsuzsika.
Tapasztalatunk szerint gyakorlatilag kortalanok, tehát valamennyi nemzedékhez
tartozó iratosit megnevezhetnek ezekkel az Ördög által közömbösnek nevezett becenevekkel:
Árpi, Bandi, Feri, Gergő, Gyuri, Jani, Jóska, Józsi, Laci, Misi / Ági, Bella, Évi, Magdi,
Ilonka, Viki. Ide vehető a becenevek jó része, például a Pityu is, mert ha a megnevező a
megnevezettel incselkedni akar, megkaphatja az illetőt többnyire tiltakozásra késztető, de nem
bántó nevet felnőtt, sőt korosabb férfiú is.
Más megközelítésből – a dolgozat írójának érzése szerint – a kedveskedő, a parasztos és a
csúfolódó hangulatú becenevek csoportja különíthető el. Ezekből néhány példa:
kedveskedő Andri, Ádi, Fercsi, Gyuszkó, Isti, Janika, Kisgergő, Misika, Misu, Zolti /
Bözsike, Erzsike, Juliska, Katica, Katika, Katyus, Kisbözsi, Örzsike, Pancsa, Rozi, Rozika,
Tercsi, Teri, Terike, Veronka, Vicus,
parasztos (hízelkedőnek nem mondható, „tényközlő”) Feri, Gyuri, Jani, Jóska, Marci,
Matyi, Misa, Pityu, Samu / Annus, Boris, Bözsi, Julis, Maris, Nagyböske, Piros, Roza, Terka,
Kata, Vera, Veron,
csúfolódó Jankó, Janó, Mitika / Borcsa, Julcsa, Marcsa.
Talán elkülöníthetjük a bizalmas jellegűeket is, amelyeket csak igen szűk körben
ismernek és használnak, ilyen például a Bandri.
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A Veri a Veronika kedveskedő megnevezése, de csúfoldás lehet a vége, ha azt írják ki egy
lagziban az új párt köszöntve a sátorban a fő hely fölé: VERI TIBI.
Azaz: hely, helyzet, s a megnevezett (s a megnevező) egyénisége, személyisége is
befolyásolja, milyen a hangulata egy-egy becenévnek. Ráadásul a máshol tán durvának tűnő –
sértő – Borcsa s néhány hasonló hangulatú társa Iratoson akár kedveskedő is lehet. (Ez sem
helyi különlegesség, Hajdú M. elemzi a becenevek hangulatának e sajátos ingadozását,
átfedéseit – Vt. 155.)
Tegyük hozzá: középkorúak és idősebbek megszólításakor, illetve megnevezésekor
valamennyi férfi becenévhez használatos a bácsi, bátya szó, a női nevek pedig
kiegészülhetnek a néni, nénje – ejtvén: „nénnye” ‒, vagy éppen az ángyi főnévvel. (Pl. Pista
bátya, Misi bácsi, Rozi ángyi, Annus nénnye, Julis néném.)
Név és hangulat, név és ember… Tenger (falunyi, közösségnyi) titok, melyet semmiféle
dolgozat föl nem fedhet. Regény, esetleg.
Becenevek
‒ a leggyakoribbtól a legritkábban használtig –
Férfi becenevek
Albert Berci, Albi
András Bandi, Andris, Andri, Bandri
Antal Anti, Tóni, Antika, Tónika, Toncsi, Tomi
Nagytóni a ragadványneve az egyik falusinak az 1950-es években – K. F.
Az egyik Antalt 2004-ben Tominak hívják; meglehet, ragadványnév is.
Attila Ati
Ádám Ádi
Ágoston Guszti, Gusztika, Ágost
Hodács Ágostont Ágostnak is említik, de nem föltétlen becézve, mert a neves
kisiratosi író-plébános könyvei hol Ágostonként, hol Ágostként jegyzik a
szerzőt – így nem csoda, ha a falu sem (volt) biztos a dolgában.
Árpád Árpi, Árpika
Benedek Bence, Benkő
Benedek Sándor tanár urat (a Benedeket becézve?) Benkőnek is hívják.
Béla Bélus, Béluska, Béci, Béluci
Boldizsár Boldi
A Boldi ragadványnév is – K. F.
Csaba Csabi, Csabika
Dániel Dani, Dányel
A „Dani Dani” név is előfordul a falu névhasználatában: amúgy hivatalosan Dani
Dániel.
A Dányel ragadványnévként maradt fönn.
Demeter Döme, Mitika
Döme a közelmúltig családnévként élt a faluban.
Az ókirályságiak becenévből született csúfneve a román nyelvben a (Dumitruból lett)
Mitika, amiről egyes kisiratosiak is tudnak.
Dénes Dini
Elemér Elemérke
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Endre Endi
Ferenc Feri, Ferkó, Ferike, Fercsi, Kisferi, Nagyferi, Öregferi
Kovács Fercsi bácsi az ötvenes évek kisiratosi fúvós zenekarának nagydobosa volt.
Flórián Flóri
Gábor Gabi, Gabika, Gabici
Gáspár Gazsi
A Gazsi ragadványnév is – K. F.
Gergely Gergő, Gerő, Kisgergő, Nagygergő, Öreggergő, Grigor, Grigore
Gergely, nagy néha, játékból vagy csipkelődésből, Grigor, netán Grigore (az
anyaországi, románul nem értő testvér száján).
Gerő: a 2000-es években is használt becenév.
Géza Gézu, Gézus
Gotfrid Gotfri
K. I. egyik búcsúztatójában olvasható.
Gusztáv Guszti, Gusztika
György Gyura, Gyuri, Gyurka, Gyuszi, Gyurika, Gyuszkó, Gica, Gyica, Gyorgye
A Gyuszi ragadványnév is a faluban.
Tarcsa Marcsa és Löködi Gyurka a kisiratosi télbúcsúztató maszkajáráson
összeadandó pár – Ny. J. 2004. II. 23.
Gyuszkó: felnőtt férfit is hívhat így a felesége.
Gyura: ragadványnévként él(t).
Gica, illetve Gyica a beceneve egy helybéli románnak, akinek György a keresztneve;
az államnyelvi becenév leírva Ghiţa.
Gyurit alkalmanként románosan – játékból – Gyorgyénak is becézhetik.
Gyula Gyuszi
György és Gyula egyaránt lehet Gyuszi.
Ignác Náci
Imre Imrus, Imi, Dzsimi
Dzsiminek az egyik Imrét becézik, meglehet ragadványnév is.
István Pityu, Pista, Pisti, Pistike, Isti, Pityuka, Pistika, Kispityu, Nagypityu, Öregpityu,
Stefán
A Pistika, Pistikám régies, de előfordul ma is.
Stefán románosan.
(Izsák/Isai – román viselője ma már nem él a faluban, akkor sem nagyon becézték, „Hamar
eltűnt”, magyarázzák)
Jakab Jaki
A falu földesurának, Szalbek Jakabnak a beceneve a XIX. század derekán (Teleki S.).
János Jani, Jancsi, Jánoska, Jankó, Janó, Kisjani, Nagyjani, Öregjani
Falu Jánoskája: ragadványnév.
Mesében Fanyűvő Jankó – K. F.
Jenő Jenci
Joakim Jocó
József Józsi, Jóska, Józsika
Károly Karcsi, Karesz
Klaudiu Öcsi, Öcsike, Öcskös
Meglehet ragadványnév is.
Konstantin Koszti, Kosztika
A faluban ez a név nem fordul elő, de a (román) rokonságban igen. Kosztit és
Kosztikát K. I. kántor halottbúcsúztatójában említ.
Lajos Lajcsi, Lali, Laji
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László Laci, Lackó, Lacika, Lacus
A Lackó családnév és ragadványnév is.
Kűmorzsoló Lackó: iratosi mesehős Fanyűvő Jankóval és Vasgyúró Palkóval egy
történetben – K. F.
Lacus, például László Lacus is.
Levente Levi
Líviusz Lévés
A szomszédos Marczibányi-Dombegyház alapítójának a fia, Marczibányi Livius
becézett nevét adta Kisiratos a községnek a XIX. században, s hívja néha máig
(az öregebbje) Dombegyházát Lévésnek s emlegeti így a rég megboldogult
Líviusz úrfit.
Loránd Lóri, Lorcsi
Márton Marci
A Marci ragadványnév is – K. F.
Mátyás Matyi, Máté, Matyus
A Mátéval keverés valószínű oka, hogy a falu egyetlen Máténak keresztelt lakóját a
román anyakönyv Mateinak jegyzi, ugyanúgy, mintha Mátyás lenne a
becsületes neve, mert hogy a kettő a bukaresti székhelyű államhatalom nyelvén
egy s ugyanaz.
Matyus: G. Matyust, volt boltost, ma mint magángazdát mindenki így ismeri és
szólítja, tán ragadványnév is. Matyus volt a beceneve Kása Antal műkedvelő
régész testvérének is.
Mihály Misa, Misi, Miska, Misike, Misu, Misika, Kismiska, Nagymiska, Öregmiska
A gyűjtőt az öreganyja az ötvenes, hatvanas években leginkább Misikámnak
szólította.
Sándor Miska kocsmája: helynév.
Misu volt idősb Kurtucz Mihály beceneve, derül ki 2003-ban egy korosabb asszony
meséjéből: amikor a szerző édesapja 1940-ben átszökött Magyarországra, apja,
Kurtucz Gergely (hét gyermekes részes földművelésből élő parasztember) ríva
állt gazdája elé: „Misu itt hagyott bennünket”… Hogy ma is él e becenév a
faluban, bizonyság rá egy újsághirdetés a temesvári Heti Új Szó 1989. 46.
számában: „Kisiratosra Roza Erzsébetnek a legdrágább édesanyának és
nagymamának névnapja és születésnapja alkalmából hosszú, boldog életet
kíván Erzsike, Misu valamint unokái, Anita és Adrián.”.
Miklós Miki, Mikici, Nicu, Nyiku
A Mikici K. I. román vezetéknevet viselő rokon nevében szóló búcsúztatójában
hangzott el, illetve olvasható.
K. I. magyar rokont említve ír Nicut, amely a Miki román megfelelője, de eszerint él a
helyi magyar nyelvhasználatban is. Nyiku pedig személyesen Nyikoláj volt,
Csucsu: Nicolae Ceausescu!
Mircsea/Mircea Mircsa, Mircsulika
Az 1975-ben Kisiratoson élő egyetlen román Mircea/Mircsea a helybelieknek inkább
magyarosan Mircsa volt, romános becézése a helybélinek is Mircsulika.
Moise Mojsza, Mojszi
Mind a román, mind a magyar beszédben használt beceneve egy itt élő románnak.
K. I. Moisza-nak írja.
Oktavián Okti
A faluban élő román férfi beceneve magyarul.
Oszkár Oszi
Pál Pali, Palcsi, Palkó, Palika
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Szurok Pali csárdája, Kása Palcsi tanyája: helynév.
A Palkó ragadványnév is.
Vasgyúró Palkó: helybéli mesemondó meséjének a hőse Kovács Ferenc könyvében.
Péter Peti, Petike
(Rémusz – román név, nem tudják, hogyan lehet becézni)
Róbert Robi, Robika
Sámuel Samu
Vezetéknévként él a falu névállományában.
Sándor Sanyi
Csehocki Sanyi uccája: helynév.
Szabolcs Szabi
Szilárd Szilu
Tibor Tibi, Tibike, Tibériu
Tibor (ejtvén minálunk: Tíbor) román alakja, a Tibériu elvétve fordul elő magyar
beszédben.
(Traján ‒ román viselőit nem becézik)
Vazul/Vasile Vaszil, Vaszi
Román név, magyarul László – magyarázzák. Vazulról nem tudnak, de e román
keresztnév viselőit a román név magyaros becézésével említik az
anyanyelvükön is.
Vencel Venci (pl. a cigányzenész Kiss Venci)
Vendel Vendi
(Viktor – tudomásunk szerint Vikinek csak Viktóriát becézik)
Vilmos Vili
Vince Vinci
Zoltán Zoli, Zolika, Zolti, Zoló
Kovács Ferencnél is előfordul a Zolti.
Zoló: egy fiatalt becéznek így 2004-ben.
Zsigmond Zsiga
A Zsiga családnév és ragadványnév is. „Zsiga bácsi” neves cigánymuzsikus volt.
Zsolt Zsolti
A 160 férfi becenév
Albi, Andri, Andris, Anti, Antika, Ati
Ádi, Ágost, Árpi, Árpika
Bandi, Bandri, Bence, Benkő, Berci, Béci, Béluci, Bélus, Béluska, Boldi
Csabi, Csabika
Dani, Dini, Döme, Dzsimi
Elemérke, Endi
Fercsi, Feri, Ferike, Ferkó, Flóri
Gabi, Gabici, Gabika, Gazsi, Gergő, Gerő, Gézu, Gézus, Gotfri, Grigor, Grigore,
Guszti, Gusztika
Gyorgye, Gyura, Gyuri, Gyurika, Gyurka, Gyuszi, Gyuszkó
Imi, Imrus, Isti
Jaki, Jancsi, Jani, Jankó, Janó, Jánoska, Jenci, Jocó, Jóska, Józsi, Józsika
Karcsi, Karesz, Kisferi, Kisgergő, Kisjani, Kismiska, Kispityu, Koszti, Kosztika
Laci, Lacika, Lackó, Lacus, Lajcsi, Laji, Lali, Levi, Lévés, Lorcsi, Lóri
Marci, Matyi, Matyus, Máté, Miki, Mikici, Mircsa, Mircsulika, Misa, Misi, Misika,
Misike, Miska, Misu, Mitika, Mojsza, Mojszi
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Nagyferi, Nagygergő, Nagyjani, Nagymiska, Nagypityu, Náci, Nicu
Nyiku
Okti, Oszi
Öcsi, Öcsike, Öcskös, Öregferi, Öreggergő, Öregjani, Öregmiska, Öregpityu
Palcsi, Pali, Palika, Palkó, Peti, Petike, Pista, Pisti, Pistika, Pistike, Pityu, Pityuka
Robi, Robika
Samu, Sanyi, Stefán
Szabi, Szilu
Tibériu, Tibi, Tibike, Tomi, Toncsi, Tóni, Tónika
Vaszi, Vaszil, Venci, Vendi, Vili, Vinci
Zoli, Zolika, Zolti, Zoló
Zsiga, Zsolti
Női becenevek
(Adél – a falu úgy tudja, hogy Kisiratoson csak az Etelka név él, Etelkát becézik így, s ha
valaki az Adél nevet használja, őt is az Etelka beceneveivel illetik – mind
Adélt, mind Etelkát Adelhaida névvel jegyzi a román közigazgatás és
személynyilvántartás.)
Alexandria Áldi
K. I. halottbúcsúztatójában román rokon beceneve.
Anasztázia Anasztáz
K. I. halottbúcsúztatójában magyar rokon beceneve.
Andrea Andi
Angéla Angi, Ágnes, Angyel
K. I. halottbúcsúztatójában több Angéla „beceneve” Ágnes. (Nyilván a név román és
magyar alakjának a keverése!)
Angyelnak egy ma már nem élő, Angéla nevű asszonyt becéztek az elmúlt
évszázadban.
Anikó Ani
Az Annához hasonlóan becézik.
Anna Annus, Annuska, Ani, Anikó, Anika, Panni, Panna, Ancsa, Pancsa, Anci, Nuci,
Nusi, Kisannus, Nagyannus, Ana
Kovács Ferencnél Panna.
K. I.-nál többször előfordul, de az élő névhasználatban is megtörténik, hogy
románosan, rövid n-nel Anaként említik Annát. (Kérdés persze, becézésnek,
vagy a keresztnév romános változatának vesszük-e, mert „ilyen alapon”
idevehetnők Mária Maria, Róbert Robert, vagy épp Attila Atila változatát is…)
Románosan Nuti-t is ír, Nucinak ejtendő, a román Nuţa/Nuca (Annus)
továbbbecézése.
Annamária Annamari
Mint a többi ritka becenév esetében is előfordulhat, Annamari ragadványneve is lehet
a megnevezett Annamáriának, mivelhogy (esetleg) csak egyvalakire
vonatkozik.
Aranka Ari, Arany, Aran
Kurtucz István egyik halottbúcsúztatójában fordul elő az Arany, Aran egy asszonyt
illetően.
Ágnes Ági, Ágika, Ágica, Ágnis
Bettina Betti, Bettike
Bettina Betti a 2000-es évek elején.
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Betti néni csárdája: helynév. „Sarkon van a Betti néni csárdája…” kezdetű helyi dal K.
F.-nél. (Betti néni csárdája valamikor a XX. század első felében lehetett
látogatott nyilvános helye a helybéli korcsmai világnak.) Kérdés, hogy e
csapláros Bettinek mi volt a keresztneve.
Borbála Boris, Boriska, Bori, Borika, Borcsa, Borbál, Kisbori
A XXI. század elején Borcsa jobbára Borcsa nénire mondatik.
Borbált a kántori halottbúcsúztatók említik.
Brigitta Brigi
Cecília Cili
Csilla Csili
Edit Edi, Editke, Edici
Ella Ellus
Emerencia Emerenc
K. I. említi, Emerencznek írja.
Emília Emi, Emike, Emma
Emma Emi, Emike
Emília s Emma egyként lehet mindkettő.
Erika Eri
Erzsébet Bözsi, Böske, Bözsike, Erzsi, Erzsike, Böbe, Bözse, Örzse, Örzsike, Kisbözsi,
Nagyböske
Eszter Eszti, Esztike
Etelka Eta, Etel, Etus, Eti, Etike, Etu, Etelke
Éva Évi, Évike
Flóra Flóri, Flórika, Ika
Flórika, amint románul is mondjuk e keresztnevet: Florica-Florika.
Ika románul, magyarul – állítják.
Franciska Franci, Fanci
A falu utolsó (1960-as évekbeli) néptanács-elnökeként emlegetik Kristóf Franciskát,
Kristófnét Franciként az idősebbek a XXI. század elején is.
K. I. búcsúztatóiban Franci mellett Fanci is szerepel (elírás, vagy csak következetes a
parasztkántor abban a nyilván ösztönös törekvésében, hogy elkerülje az első
szótagbeli mássalhangzótorlódást?).
Gabriella Gabi
Gizella Gizi, Giza, Gizike
Giza néni, tán csapláros, tréfás dalban – K. F.
Gizi néni kocsmája: helynév, tán az előbbire utal.
Gyöngyi Gyöngyike
Hajnalka Hajnal, Hajni
Helén Heléna
Ibolya Ibi, Ibike, Iboly
Ida Idus, Iduska
Ildikó Ildi
Ilona Ilonka, Ica, Icu, Icuka, Ili, Ilon, Ilka, Ila, Nusi
Irén Irénke
Izabella Bella, Iza
Jolán Jolánka, Joli
Jolánka: balladahős Kovács Ferencnél.
Judit Jutka
Júlia Julis, Juci, Julcsa, Juli, Julika, Julianna
Ugyanúgy becézik, mint Juliannát.
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K. I. Julika, Juli, Juci, Julis mellett Juliannaként is említ Júliát.
Julianna Julis, Juci, Julcsa, Juli, Julika, Juliska, Juca, Júlia
Farkas Julcsa: Kisiratoson ismert ballada hőse (K. F.).
Sávai Juci, Kása Juci: K. F. énekmondói.
Julis: ragadványnév is.
K. I.-nál majdnem valamennyi előfordul (Juli, Julis, Juliska, Juci, Julika – ráadásul
előfordul, hogy ugyanazt a nőt hol Julianna, hol Júlia keresztnévvel tisztel a
falu kántora.
Jusztina Jusztin, Juszti, Jusi
Hogy Jusztin, vagy Jusztina-e a hivatalos keresztnév, nem egyértelmű a szemükben.
K. I. Jusztin, Juszti mellett Jusit is ismer.
Karolina Karolin, Kari
Katalin Kata, Kati, Kató, Katika, Katus, Katyus, Katica, Katyi, Kiskati
Vencel Kati utcája, Bërzán Kati kocsmája, Bërzán Kató kocsmája, Katica-csárda:
helynevek Kisiratoson.
K. F. adatközlői közt Kata s Kató is szerepel.
Klára Klári, Klárika
Krisztina Kriszti
Lenke Lenci
(Lilla?) Lila
Magdolna Magdi, Magda, Magduska, Magdus
Margit Manci, Manyi, Margitka, Margi
Kurtucz István egyik halottbúcsúztatójában szerepel Margi.
(Marinela – „Román név, másképp nem mondják.”)
Matild Matildka, Matilka, Matil
Mária Maris, Marika, Mariska, Mari, Marcsa, Manci, Manyi, Manyika, Kismari
Duli Marcsa: kisiratosi balladában (K. F.)
Tarcsa Marcsa és Löködi Gyurka a falu farsangfarki mulatságának a díszpárja az
új évezred első tizedében.
Mari dalban is szerepel – K. F.
Márta Márti, Mártika
Melinda Linda, Meli, Meliti
K. I. említ egy helyen Melitit.
Mónika Móni
Olga Olgi, Olgika, Olgica
Otília Otti, Otil, Otild
Az Otild – az Otil mellett – K. I. halottbúcsúztató verseinek egyikében szerepel.
Piroska Piros, Piri, Pircsi, Piró
Regina Regi
Roberta Berta
Rozália Rozi, Rozika, Roza, Róza, Rózsi, Rozál, Rózsika, Rózsa
Róza néni kocsmája: helynév. A Roza családnév és ragadványnév is.
Tóth Rozál (sz. Kisiratos, 1837.) második felesége Deák Jakabnak (sz. Tornya, 1818.),
aki 1845 óta él Kunágotán – olvasható az 1988-as Békés m-i múzeumi
évkönyvben.
Sarolta Sára, Sárika
Szabina Bina
Ha román a viselője, románul Biná, magyarosan Bina – hallom a magyarázatot, s
2004-ben a falubeli asszonyok közt is van Bina.
Szidónia Szida
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Viselője kisiratosi család Mácsáról ide-idelátogató idős román rokona Szida néni.
Szilvia Szilvi
Terézia Teri, Terka, Teréz, Tёca, Tёcu, Tercsi, Treszka
Valéria Vali, Valika
Veronika Veron, Veronka, Verona, Vera, Veri, Veca, Roni, Ronika, Veconka, Ica, Ici
„VERI TIBI” volt olvasható egy XX. század végi lagziban a sátor falán.
Veronkát Kovács Ferenc is említ.
Veronika lehet Ica s Ici is, bizonyára a babusgató Veronica, Veronici kurtításával
keletkezett. Mivel egyediek, akár ragadványnévnek is értékelhetőek, ugyanis
mindkettőt személyhez kapcsolják.
Több Veronikát említ Veronaként K. I. kántor.
E keresztnevet és becézéseit zárt e-vel is hallani. Vёronika: Vёca, Vёra, Vёri, Vёron,
Vёrona, Vёronka.
Viktória Viki, Vicus, Viktor
K. I. az egyik Viktóriát Viktornak („…Viktor sógor asszony”-nak) nevezi.
Zita Zitu
Zsófia Zsófi, Zsófika, Szófia
Szófiának mácsai román rokon nőt emlegetnek, és Zsófiának fordítják.
Zsuzsanna Zsuzsa, Zsuzsi, Zsuzsika
… Gyuriné
Az egyik helybéli nő asszonyneve férje beceneve után.
A 215 női becenév
Ana, Anasztáz, Anci, Ancsa, Andi, Angi, Angyel, Ani, Anika, Anikó, Annamari,
Annus, Annuska, Aran, Arany, Ari
Ági, Ágica, Ágika, Ágnes, Ágnis, Áldi
Bella, Berta, Betti, Bettike, Bina, Borbál, Borcsa, Bori, Borika, Boris, Boriska, Böbe,
Böske, Bözse, Bözsi, Bözsike, Brigi
Cili
Csili
Edi, Edici, Editke, Ellus, Emerenc, Emi, Emike, Emma, Eri, Erzse, Erzsi, Erzsike,
Eszti, Esztike, Eta, Etel, Etelke, Eti, Etike, Etu, Etus
Évi, Évike
Fanci, Flóri, Flórika, Franci
Gabi, Giza, Gizi, Gizike
Gyöngyike, Gyuriné
Hajnal, Hajni, Heléna
Ibi, Ibike, Iboly, Ica, Ici, Icu, Icuka, Idus, Iduska, Ika, Ila, Ildi, Ili, Ilka, Ilon, Ilonka,
Irénke, Iza
Jolánka, Joli, Juca, Juci, Julcsa, Juli, Julianna, Julika, Julis, Juliska, Jusi, Juszti,
Jusztin, Jutka, Júlia
Kari, Karolin, Kata, Kati, Katica, Katika, Kató, Katus, Katyi, Katyus, Kisannus,
Kisbori, Kisbözsi, Kiskati, Kismari, Klári, Klárika, Kriszti
Lenci, Lévés, Lila, Linda
Magda, Magdi, Magdus, Magduska, Manci, Manyi, Manyika, Marcsa, Margi,
Margitka, Mari, Marika, Maris, Mariska, Matil, Matildka, Matilka, Márti, Mártika, Meli,
Meliti, Móni
Nagyannus, Nagyböske, Nuci, Nusi
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Olgi, Olgica, Olgika, Otil, Otild, Otti
Örzse, Örzsike
Pancsa, Panna, Panni, Pircsi, Piri, Piros, Piró
Regi, Roni, Ronika, Roza, Róza, Rozál, Rozi, Rozika, Rózsa, Rózsi, Rózsika
Sára, Sárika
Szida, Szilvi, Szófia
Tёca, Tёcu, Tercsi, Teréz, Teri, Terka, Treszka
Vali, Valika, Veca, Veconka, Vera, Veri, Veron, Verona, Veronka, Vicus, Viki, Viktor
Zitu
Zsófi, Zsófika, Zsuzsa, Zsuzsi, Zsuzsika

Csúfnevek
I. BEVEZETÉS
A kisiratosi ragadványneveket az 1970-es évek dereka óta gyűjtöm, s a decemberi forradalom után egy
hónappal, 1990 Boldogasszony havában ‒ a helybéli zendülés kellős közepén ‒ fejeztem be egy utolsó
ellenőrzéssel. (Hogy 2008-ban kiegészítsem az újabban előkerültekkel – s azóta folyamatosan igazítsam). E
munka nem olyan teljes, mint a helynévgyűjtés, amely gyakorlatilag valamennyi iratosi földrajzi nevet
fölmutatja. Nem olyan hibátlan, mert tapasztalataim szerint a ragadványnév ismerete jobban kötődik az egyes
személyekhez, kisebb közösségekhez, mint a helynévé.
A ragadványnevek jó részét csak a család, a szomszédság, az iskolai osztály, a focicsapat, a
munkahely, a „csárda” (nevezetű kocsma) s más kis közösség ismeri. Míg Kisiratoson átlagosan egy
vezetéknévre 1,85 ragadványnév jut, a Kurtuczra 13; egy családra-házra 0,47, egy-egy Kurtucz-háztartásra
4,3. Ami azt jelenti, hogy a Kurtuczokat csúfolják, a Kurtuczokat különböztetik meg a legtöbb „nem rendes”
névvel?
Nem valószínű. Valószínűbb, hogy a többi családban is hasonló eredményt, nagyszámú
ragadványnevet mutathatnék föl, ha a Kurtuczhoz hasonló mélységbe juthatnék el. Ám ahhoz családtagnak
kell lenni. A tizenhárom, Kurtuczra vonatkozó ragadványnévből hármat (Kurucz, Öcsi, Szép, Úri Borbé)
csak a család idősebb tagjai ismernek ‒ a mesékből, igaz, a figyelmes fiatalabbja is ‒, hármat a szomszédságkomaság is (Hajícski, Hajíccsukki, Öreg), s hatot úgy ahogy az egész falu (Borbé, Kántor, Kisoláj, Kisromán,
Mankós, Sánta). Persze az előbbiek egy részét is ismerte annak idején a tágabb közösség, csak mára kikopott
az emlékezetből. S megjegyzendő, mert általában jellemző, hogy az utóbbiakat sem ismeri feltétlenül
minden falubeli. Aki ritkán van otthon, mert máshol dolgozik, s csak este, vagy éppen hétvégén jár haza,
avagy nem verte meg a jó Isten érdeklődéssel, nem föltétlenül tudja, kinek mi a ragadványneve.
A falunak 1990-ben körülbelül 2.200 lakosa van (B. M.-i Népújság, 1990. I. 3.). 1982-es összeírás
szerint Kisiratoson 698 házban (portán) él a 150 vezetéknevet viselő nép (az összeírás a szerző birtokában). E
másfélszáz családnév gyűjtésemben 180-ra módosul, mert 7 név (Hódosi, Kuruc, Lazok, Ormai, Simon,
Sulyok, Zsiga?) Kovács Ferenc 1950-es évekbeli gyűjtése előtti adat, a Bocik, a Deák, a Gunics és a Puja
család(név) eltűnt a faluból, további 18-cal azért kellett megtoldanom, ugyanis ennyi ragadványnév
(Baszkianyád, Bitang, Bunkó, Cece, Csikós, Csíra, Dena, Farkas, Jupuca, Kilenc, Kutyás, Löködi, Milcsi,
Pandúr, Pittyfasza, Postás, Tarcsa, Túrús) viselőjét nem lehetett megnevezni, 1 pedig újabban került elő. A
180 (ismert és ismeretlen) családnévre 333 ragadványnév jut, így átlag egy vezetéknevet 1,85 ragadványnév
pótol. Egy családra (házra) ily módon 0,47 ragadványnév esik.
A ragadványnevek teljes nevet, vezetéknevet, „röndös nevet” pótolnak, vagy pedig többelemű
névben kapnak helyet. Összesen 385 többelemű, ragadványnevet is tartalmazó népi személynevet találtam ‒
1. alább!
B. Gergely Piroska kalotaszegi ragadványnév-földolgozásában megadja az átlaggyakoriság-számítás
módját (a lakosok számát elosztja a ragadványnevek számával, s így kapja ezt az értéket). Mivel az erdélyi
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szerző egyként ragadványnévnek tekinti a tiszta ragadványnevet és a ragadványnevet is tartalmazó,
többelemű vegyes nevet, hasonló módon eljárva Kisiratoson (az 1990-es 2200 lakost számítva) ‒ immár 718
ragadványnevet tekintve – 3,13 az átlaggyakoriság. (Kalotaszegen ez közepesnek minősülne ‒ ha egy
adott pillanatról, s nem évszázadot átfogó gyűjtésről, ragadványnévtárról lenne szó.)
Két merítés (1950, 1990)
Kovács Ferenc Iratosi kertek alatt című, 1950-es évekbeli népköltési gyűjteményének segítségével végülis
333 ragadványnevet (291 egyelemű, 29 kételemű, 1 háromelemű s 12 összetett ragadványnevet), valamint 9
betűnevet (illetve 9 vezetéknévhez kapcsolódó 7 betűnevet) találtam. Kovács Ferenc (a népköltési kötetben
és a monográfia-kéziratban együtt) 97 nevet gyűjtött össze, jómagunk 306-ot, 27-et csak K. F. szedett össze,
236-ot csak mi jegyzünk le, 70-et pedig mindketten megleltünk.
Amelyekkel csak K. F. találkozott, amelyeket mára a nép elfeledett (27):
Bákos
Bűrös
Csikós
Dányel
Didanc
Didu
Dobó
Goda
Hűvös
Kabóca
Kacska
Kikiri
Kilenc
Kisuraság
Koppány
Kulla
Mondok
Nagyfejű
Nagytóni
Pikó
Piszepoja
Postás
Szűküdő
Tálai
Vezér
Világosi
Zöld
amelyeket mindketten lejegyeztünk (70):
Bagi
Bari
Basa
Báró
Bekai
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Bënga
Bivalyos
Bognár
Boldi
Bolondos
Bolondvonat
Bolyhos
Borbély
Borsi
Bugyur
Bula
Burdics
Burga
Büszke
Cigány
Cikó
Cukrász
Csattogó
Csattogó Bënga
Csentra
Cserepes
Csirke
Dadri
Daka
Didili
Gazsi
Gájer
Görbe
Görög
Gugás
Gyura
Harangozó
Hasznos
Illés
Kakukk
Karmoj
Katkó
Kántor
Kis
Kis Szűcs
Kolop
Kopasz
Kullai
Kutyás
Laposi
Lisztes
Marci
Miniszter
Nagy
Nyúlki
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Öblőgyi
Palkó
Picsu
Pipás
Pölle/Pelle
Prágai
Raskó
Ruszki
Sánta
Siket
Szarka
Szomorú
Szurok
Tejes
Vászon
s amelyeket csak jómagunk jegyeztünk le (236):
Acél
Andó
Angyal
Aranyom
Atom
Asztalos
Baba
Babi
Bábaasszony
Bakancs(os)
Balog
Baszkianyád
Báros
Betlehemes
Bin Láden
Birkás
Bitang
Bíró
Boci
Boksó
Bolond
Boros
Bógyi
Bótos
Bőgő
Buksi
Bumbu
Bundás
Bunkó
Buszos
Cánya
Cece
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Combi
Combos
Cuci
Cujka
Csárdás
Csáringer
Csehócki
Csíra
Csonka
Csontos
Csopa
Csorba
Csődör
Csődörös
Csősz
Csula
Csutka
Csüng
Csüves
Dagesz
Dandár
Dandártábornok
Dena
Dobos
Doki
Doktor úr
Dögész
Eddás
Edy
Elnök
Esperes/Öspörös
Falu Jánoskája
Farkas
Faszi
Finánc
Fircang
Firgáncs
Fodrász
Fridman
Frátye
Füles
Fütyüj
Fűrész
Gerendás
Gémös
Gorilla
Gólyás
Görögdinnye
Gunár
Gyuszi
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Hajícs ki
Hajíccsuk ki
Hajzler
Hari
Horváth
Hosszú
Hóhér
Indíccs
Iparos
Julis
Jupuca
Kába
Kalap
Kancsi
Kantinos
Kertész
Keszi
Kis Báró
Kis Gólyás
Kis Illés
Kis Kába
Kis Muszka
Kisborbély
Kisoláj
Kispatkány
Kisromán
Kisvonat
Kopasz Hasznos
Kopek
Koszorús
Kókusz
Körmös
Köröszti
Krecu
Krisztus
Kuka
Kukás
Kulák
Kurtucz
Kuruc
Kuszu
Lackó
Laposi Kúlai
Laposiné
László
Lenin
Löködi
Luca
Lukács
Makarenkó
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Makász
Mankós
Mátyás
Mázsás
Medve
Milcsi
Mojsza
Mókus
Mozdonyvezető
Mucsi
Múzeumos
Nagyandrás
Nagyoláh
Nándor
Në fütyüjj
Në szójj
Nyúlkiné
Óriás
Öcsi
Öreg
Öregelnök
Öreg Vencel
Padurány
Pandúr
Pap
Papkisasszony
Pápaszömes
Peca
Pengő
Pénztárnok
Pikulás
Pinabíró
Piros
Piroska
Pittor
Pittyfasza
Pocok
Pohos
Poszogyi
Pufi
Pufta
Puncsu
Puszi
Púpos
Pustyi
Rendőr
Roza
Rövid
Rövidlábú
Rúzsa
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Saroki
Sarusi
Sájga
Sánta kutya
Sebös
Segges
Sírásó
Skace
Sóder
Szabó
Szabó papa
Szakáll
Szani
Szanitár
Szárazfejű
Szárics
Száz
Szent
Szép
Szika
Szile
Színész
Szobalány
Szódás
Szögény
Sztocsek
Szulcárnóu
Szumi
Takács
Taknyos
Tarcsa
Tata
Tízosztályos
Tódási
Trombitás
Túrús
Tüzes
Untyú
Uszu
Úri Borbé
Vadangyal
Vaskalap
Vencel
Veréb
Virág
Vörös
Zinger
Ződág
Zsandár
Zsarnok
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Zsellér/Zsöllér
Zsidó
Zsíros
Zsölléri
Több tanulsággal szolgál a két, különböző időben, vagy harminc év különbséggel végzett merítés.
Bizonyos, hogy az 1950-es években is ismert volt faluszerte a Bábaasszony, az Elnök, a Papkisasszony, a
Szanitár, szűk, családi körben a Krisztus, a Kuka, a Kurtucz, a Kuruc, az Öreg, a Szép, az Úriborbé, de
bizonyára a Csődörös, a Szile és a Vaskalap is; a Sarusi, a Szakáll és a Trombitás történeti ragadványnév. 27
nevet elfelejtettek, 70-et újra megtaláltam, a 236 csak általam lejegyzett ragadványnévből 3 levéltári, 24 az
1950-es években is élhetett, ám a további 209 zöme újabb, 1958 után keletkezett név. (Közülük néhány
szintén régebbi lehet, ám ezt ma már lehetetlen kinyomozni.) Ez azt jelenti, hogy az elmúlt emberöltőben
született a ma Kisiratoson ismert, használt ragadványnevek mintegy fele.
Ez az arány arra utal, hogy e csanádi faluban a ragadványnevek nagyobbik része nem túl hosszú
életű, alig éli túl viselőjét. A 70, mindkettőnk által megtalált ragadványnéven kívül csak néhányról
gyanítható, hogy apáról fiúra száll. Több nemzedéken át öröklődött a Sarusi (a XIX. században), családi
legenda szerint a XVIII. században (Mácsán) a Kuruc és a Kurtuc, a legújabbak közül pedig pl. a Kába, az
Indíccs és a …vonat.
Az élen három család(név)
Az 1982. évi összeírás szerint a legelterjedtebb vezetéknevek (családok) Kisiratoson:
‒ ház:ragadványnév ‒
Tóth 43:29
Gáll 40:35
Almási 37:23
Kovács 26:17
Lévai 20:15
Kása 16:13
Papp 16:8
Faragó 15:11
Gulyás 15:10
László 15:9
Németh 15:14
A többi 1-14 háztartásban élő azonos vezetéknevű családra 0-12 ragadványnév jut.
Meglepő lehet, hogy a birtokomban lévő első összeírásban (Országos Levéltár, 1829) a 125 portából
8 a Tóthoké ‒ tehát a Tóth nevűek éltek itt már akkor is a legtöbben, 6-6 zsellérportát bírtak az Almásiak, a
Kis/Kiss/ek és a Szabadaiak (1982-ben 7 házat a Kissek, 6-ot a Szabadaiak laktak), de Gál (Gáll) még egy
sem élt a faluban. A Gállok nyilvánvalóan utóbb települtek Kisiratosra – „idegenségük” miatt ragadt rájuk a
legtöbb, 28 csúfolódó és megkülönböztető név? Más lehet a magyarázata.
A lista folytatása vezetéknevenként:
Godó 14:4
Torma 14:4
Hallai 12:8
Kristóf 12:6
Őze 12:5
Szellelki 11:10
Hegedűs 10:5
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Horváth 10:8
Andó
Búza 8:3
Varga 8:5
Czank 7:1
Juhász 7:3
Kiss 7:9
Pölle 7:1
Szécsényi 7:2
Takács 7:0
Zámbori 7:2
Antal 6:3
Barják 6:5
Dani 6:0
Fodor 6:3
Göcző 6:0
Márton 6:1
Szabadai 6:2
Gábor 5:0
Tapasztó 5:5
Terék 5:3
Csuhaj 4:0
Gémes 4:0
Goda 4:1
Kunszabó 4:4
Nagy 4:3
Nemes 4:0
Oláh 4:5
Sallai 4:4
Sarusi 4:3
Szanda 4:4
Tesedán 4:1
Vastag 4:3
Víg 4:1
Árvai 3:3
Bali 3:0
Barta 3:2
Bába 3:0
Csigyár 3:1
Csonka 3:1
Darócz 3:0
Dömösi 3:1
Falkus 3:4
Fischer 3:0
Hügel 3:1
Kurtucz 3:13
Laczkó 3:1
Medve 3:0
Némedi 3:1
Rajcsek 3:0
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8:4

Szabó 3:2
Szalai 3:2
Szatmári 3:3
Adler 2:0
Bellér 2:0
Bula 2:0
Curtia 2:0
Csiki 2:0
Dolezsán 2:0
Gyékény 2:0
Ilona 2:0
Korpa 2:2
Kotroczó 2:1
Lolé 2:2
Lőrincz 2:1
Lukács 2:1
Magyar 2:3
Miklós 2:2
Misik 2:0
Molnár 2:1
Péli 2:0
Püspök 2:0
Samu 2:0
Sávai 2:0
Susán 2:0
Szekeres 2:1
Tamás 2:2
Verba 2:1
Wittmann 2:0
Zirinyi 2:0
Az 1982-ben egyetlen portát birtokló családok közül Pujára négy, a Balogh, a Gaudi, a Túry és
Zahorszki familiára két-két ragadványnév jut, egy-egy Antmannra, Farkasra, Hamzára, Katkóra,
Maróckaira, Rozára, Sebőkre, Setényre, Sirkóra, Süle/Sülire, Szabadosra, Supkégelre, Uglovicsra, Ujjra.
Ragadványnévtelen maradt az egy-egy háztartásnyi Bagi, Baráth, Benedek, Bérczi, Bodonya, Bogdán,
Bozó, Csepám, Dalacsi, Danok, Fülöp, Gyurkó, Gyüre, Halász, Hevesi, Inklovics, Janovics, Kocsis,
Kószó, Köblös, Körösi, Krizsán, Lippai, Lovász, Miklya, Mineráriu, Prunyek, Retezár, Sebestyén, Talpai,
Vágó, Venczel, Vörös, Zsadány család. A Bocik családnév (állítólag) leányágon került a faluba, emlékét a
Boci ragadványnév őrzi. Deák 1982-ben a faluban már nincs, K. F. tud Deákék egy ragadványnevéről.
Hódosi/Hodosi sem él már Kisiratoson, csak egy -né (Papkisasszony) emléke. A Benedekről
megjegyezhetjük: e családnevet nyilván keresztnévként becézve Benkőnek is mondják (ezt a becéző
nevek közé vettük, bár ragadványnévként is számba vehető lenne.) A Virág és a Gunics vezetéknév 2014ben kerül (újra) elő 1-1 ragadványnévvel, Simonékat pedig 3-mal emlegetik.
Az egy-egy családnévhez kötődő ragadványnevek száma, úgy látszik, független attól, melyik família
milyen régóta él a faluban. Kisiratoson a ragadványnevek meglehetősen kötődnek egy-egy jeles,
különleges, jellegzetes, csúfolódásra és megkülönböztetésre érdemes emberhez.
Népi osztályozás
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A ragadványneveket a kisiratosiak így csoportosítják: csúfolódó, megkülönböztető, valamint olyan név, amely
rajta maradt valakin.
Valójában ennél bonyolultabb a dolog, mert e három csoport elhatárolódása nem egyértelmű.
Különösen nehéz szétválasztani egymástól az e felfogás szerinti csúfolódó neveket azoktól, amelyek az illető
szavajárására, valamely hozzátartozójának vezeték-, vagy keresztnevére, esetleg becenevére utalnak.
Valamiért rajta maradtak, például Csáringer/Csáringör, Daka, Didanc, Hajíccsuk ki, Hasznos, Horváth, Illés,
Indíccs, Julis, László, Nándor, Nëfütyüj, Nëszój. Kisoláhnak maga nevezte el magát K. G., rajta maradt, ám
használata csúfolódás ‒ ugyanígy a Kisrománé is. Csúfolódó névnek minősíti emberem a Palkót, de hamar
kiderül, hogy a falu észjárása szerinti osztályozásban inkább a „rajta maradt” fajtához tartozik, hiszen
valamelyik ősétől örökölte (őséről ragadt rá). Ugyanígy csúfnévként említik a Gájert, a Száricsot és a
Vöröst, miközben a Szárics az egyik előd vezetékneve, a Gájer valószínűleg, a Vörös pedig esetleg az.
A ragadványnevek e két fajtájára jellemző ez a kettősség, ezért az elhatárolást magam sem vállalom.
Egyértelműbb a harmadik csoport, a megkülönböztető név. Az effajta ragadványnév az azonos
nevűeket különbözteti meg egymástól. A XX. század végén hat Gáll Jánost említenek, megkülönböztető
neveik: Luca, Görögdinnye, Rendőr, Csősz, Makász, Piros (illetve Piroska). Három Lévainak (a XX. század
második felében) azonos a keresztneve: Cigány Lévai Lajos, Miniszter Lévai Lajos, Pohos Lévai Lajos. A két
azonos nevű gyakoribb. A két Árvai János közül az apa Öreg Árvai, a fia csak Árvai Jani. Öreg Barják
Mihály fia Barják Mihály, Öreg Búza Matyié Búza Matyi, Öreg Kis Vencelé Kis Vencel. Egy 1836-ból
származó adat e névadás régiségére utal: Öreg László István dohánykertész zsellér nevében az Öreg
nyilvánvalóan megkülönbözteti az illetőt a faluban lakó másik, fiatalabb László Istvántól. Öregapám, akit
ifjabb korában Szép Gergőnek hívtak, utóbb csak Öreg Kurtuczként szerepelt ‒ az egyik fia Kurtucz
Gergely; a másik fia, Kurtucz Misa pedig Csabán lett Öreg Kurtucz. (Az „öreg” a faluban bizonyára ennél
jóval több esetben különböztet meg azonos nevű apát a fiától.) A két Gulyás Béla közül az egyik Kulai
Béla, a másik Laposi Kulai Béla, a két Kristóf Bélából az egyik Lenin, a másik Kertész. Szalai Györgyből is
ketten vannak a faluban: Finánc Szalai György az egyik, Szalai György a másik. Terék Mátyásékat pedig így
különböztetik meg: Bivalyos Terék avagy Bivalyos Matyi az egyik, Gazsi Matyi a másik. Julis Godónak és
Pufi Godónak is Ferenc a keresztneve. A két Gál Jani közül az egyiket a Piros, a másikat a Szép
ragadványnévvel tisztelik meg. Tóth András a neve a Nagy és a Pustyi ragadványnévvel illetett
helybélinek is.
Egy ember több neve
Előfordul, hogy a faluban egy embernek több ragadványneve is van (illetve volt).
Andó László: Kopasz, Makarenkó
Almási László: Aranyom, Kántor Almási Laci
Falkus Margit: Kántor, Koszorús, Pittor
Fodor Béla: Kis, Rövidlábú
Gáll János: Csősz, Csopa
Gáll János: Piros Gál Jani, Piroska Gál Jani
Gáll …: Büszke, Zsíros
Gáll János: Tódási, Makász
Gáll József: Mucsi Gál, Taknyos Gál József
Gáll József: Puszi Gál, Köröszti Gál József
Kása Antal: Doktor úr, Múzeumos, Pipás
Kis József: Vencel, Öreg Vencel
Kristóf Béla: Lenin, Szent
Idős Kurtucz Gergely: Szép, Öreg
Kurtucz Gergely: Kisolá, Kisromán
Kurtucz István: Hajícski, Hajíccsukki, Kántor
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Kurtucz János: Mankós, Sánta
Idősb Kurtucz Mihály: Úri borbé, Borbé, Öreg (Csabán a gyermekei hívták Öreg Kurtucznak, ám egy
rövid ideig Kisiratoson is ez a neve ‒ míg ő volt a családban a legidősebb. Ezzel tiszteli meg a
család a legöregebb férfiember családtagot.)
László János: Fridman, Zsidó
Németh Mihály: Fütyüj, Nëfütyüj
Oláh Attila: Sánta kutya, Buksi, Boksó
Oláh Károly: Oláh Basa Károly, Öreg Basa Karcsi, Basa Karcsi
Puja (rendőr): Dandár, Dandártábornok, Zsandár, Zsarnok
Simon Antal: Fircang, Firgáncs
Szanda Antal: Elnök, Öreg, Öregelnök
Szellelki János: Gazsi, Kutyás
Szellelki József: Bugyur, Elnök
Torma Béla: Combi, Combos, Füles
(id.) Tóth László: Aranyom, Gémös, Padurány, Pocok
Tóth László: Cigány, Sájga
Tóth Mátyás: Nagyolá, Raskó
Túry László: Öspörös v. Esperes, (a) Pap, Pap bácsi
Ez mindössze harminckét ember. Érdekes módon egy kivételével valamennyi férfi. Az egy szem nő,
akire, kivételesen, több név is ragadt, Falkaus Margit, aki afféle mindenes az ezredforduló évtizedeiben a
faluban. Segédkántor, (templomi, temetési, virrasztói) énekes asszony, nótafa, főzőasszony, tréfamester, a
régi hagyományok őrzője…
Gyakran előfordul, hogy a különböző életszakaszokban más-más ragadványnévvel tisztelik meg az illetőt.
Ilyen ifjúkori-öregkori páros (és hármas) a Szép‒Öreg, az Úriborbé‒Öreg, Elnök‒Öregelnök‒Öreg, s
bizonyára a Vencel‒Öreg Vencel. Más esetben a család ragadványnevét öröklő valaki egyéni nevet is kap, s
lesz Gazsi Szellelkiből még Kutyás; efféle a Bugyur‒Elnök, a Büszke‒Zsíros, a Szent‒Lenin, s ilyen
valószínűleg a Raskó‒Nagyolá pár is. Az öt Gáll Jánosból kettőt két-két ragadványnévvel igyekeznek a
többitől megkülönböztetni: Csősz‒Csopa, Tódási‒Makász. A Kisolá‒Kisromán névpár népnév magyar népi és
hivatalos alakjából keletkezett, ezt az ellentétet fejezi ki, míg a falu plébánosának Öspörös‒Pap
ragadványnévpárja az esperes iránti tiszteletet jelzi, meg azt, hogy nincs kialakult ragadványneve a nem túl
régóta itt élő lelkésznek (másfél évtizedig volt a falu plébánosa). Egy esetben az illető testi tulajdonságai
váltották ki a barátok csipkelődését: T. B.-t három névvel is megtisztelték (Combi, Combos, Füles), bár ő
maga, amikor vallattam, egyikről sem tudott. E három csúfnevet azonban, gyanúm szerint, a volt
iskolatársakon kívül nem sokan ismerik, ismerték. A háborúban megrokkant K. J.-t pedig ki a Sánta, ki a
Mankós névvel nevezte meg – nyilván a háta mögött. (Szemtől szembe aligha merték volna így nevezni a
könnyen fölbosszantható, románkatonaként lesántuló, de azután is rendületlenül robotoló kemény magyar
parasztembert.)
Több ember azonos ragadványneve
A 333 ragadványnévből 291 egy-egy vezetéknévhez kötődik (kényszerűségből idevettük a meg nem nevezett
vezetékneveket is), 33 csúfolódó név két családnévhez (illetve családhoz), 5 három vezetéknévhez, 5 négy
családnévhez, 1 öt vezetéknévhez, l-l pedig tíz, illetve tizenhárom vezetéknévhez kapcsolható.
A legkedveltebb iratosi ragadványnév a Kis, amely felváltva utal testi méretre, életkorra, társadalmi
rangra. A Kis ragadványnév e tizenhárom vezetéknév helyett vagy mellett fordul elő: Balogh, Fodor, Gáll,
Kása, Lőrinc, Magyar, Maróckai, Sallai, Sarusi, Setény, Szanda, Szekeres, Tamás. A Kis mindamellett
összetett s kételemű ragadványnév egyik ‒ első ‒ elemeként is gyakori: Kis Báró, Kis Gólyás, Kis Illés, Kis
Kába, Kis Muszka, Kis Oláh, Kis Román, Kis Szűcs. Meg nyilván az Öcsi, az Öreg és a Tata, amelyet
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szinte valamennyi családban használhatnak. Ez utóbbiakat, amelyek eredetileg rokonsági fokot megnevező
köznevek, „bújkáló” ragadványneveknek mondhatnók – amelyek közül a családból csak néhány jut el a
tágabb közösséghez, s válik valóban ragadványnévvé.
A Kishez hasonlóan népszerű ragadványnév (a Nagy-Öreg párost nem számítva) a faluban nincs több.
E gyakoriságnak csak egyik oka lehet, hogy a falualapítók közt is több Kiss szerepelt. Talán a népi
szemlélet sajátosságával magyarázható, hogy az utcaelnevezéshez hasonlóan a Kis‒Nagy(+Öreg) névpár a
ragadványnevekben is uralkodó (a falualapítók által megült falurészt Nagyfalunak, az ebből elágazó újabb,
második utcát Kis utcának nevezték el a XIX. században). Míg a Kissel (legalább) tizenhárom különböző
vezetéknevet viselőt illetnek, Naggyal tudomásunk szerint négyet (Lévai, Szécsényi, Tóth, Zámbori), a
hasonló jelentésű Öreggel legalább tizet (Almási, Árvai, Barják, Búza, Kunszabó, Kurtucz, László, Lévai,
Sarusi, Szanda). És kerül Öreg összetett ragadványnévben is: Kiss Jóska bácsi Öreg Vencel is.
Öt családhoz kötődik a Kántor ragadványnév (Almási, Falkus, Faragó, Kurtucz, Szabadai), a Borbé
(Almási, Antal, Kurtucz, Németh, Tóth) és a Cigány (Almási, László, Lévai, Tóth, Vastag). Gyakori még a
Harangozó (a Horváth, a Kiss, a László és a Szatmári családban fordul elő), a Sánta (a Hamza, a Kása, a
Kurtucz s a Lévai családban), s szintén négy vezetéknévhez kapcsolódik az említett Nagy megkülönböztető
név. Három-három vezetéknévhez kötődik a Bagi (László, Lévai, Németh), a Csehócki (Tapasztó, Tóth,
Záhorszki), a Hasznos (Gáll, Hegedűs, Papp), a Kopasz (Andó, Hegedűs, Papp), a Pipás (Gál, Kása,
Vastag). Két-két családban is előfordul az Aranyom, a Báró, a Bivalyos, a Burga, a Büszke, a Cserepes, a
Csirke, a Csősz, a Csula, a Doki, a Dobos, az Elnök, a Gazsi, a Gugás, a Kakuk(k), a Karmojj, a Krisztus, a
Kutyás, a Laposi, a Mankós, a Nëszójj, a Pap, a Papkisasszony, a Poszogyi, a Sírásó, a Szanitár, a Szárics, a
Szent, a Szép, a Szurok, a Takács, a Zsidó és a Zsíros ragadványnév. A négy Sántából kettőt, Kurtuczot és
Lévait egyben megillette a Mankós ragadványnév is.
Különleges eset a két Pap Franciskáé. Az anya csúfnévként viselte ‒ a plebánus házvezetőnőjeként ‒ a
Pap nevet, leánya már hivatalos vezetéknévként használta a származására utaló nevet. A többitől eltérő eset
egy apácáé is: hivatalosan Andó Julianna, apácarendbeli neve Borbála nővér, a falu pedig Mókusnak hívta.
A nevek életéből
A névadás érdekes esete, amikor ugyanazt a különlegesnek mondható nevet két különböző nemzedék
egymástól függetlenül használja. Ilyen a Krisztus, amelyet a századelőn az egyik Sulyok-fiú kapott, hetvennyolcvan évvel később pedig Kristóf Bélát nevezték el így. Míg a Sulyok-gyerek esetében bizonyos
cselekedet váltotta ki az e néven nevezést, Kristóf bácsit kopaszsága, illetve a rokon hangzás miatt
keresztelték el Krisztus urunkról. Az előbbi Krisztusról a családi hagyomány tud már csak, semmi köze ez
utóbbi elnevezéshez. Időben közelebb van egymáshoz a két Nëszój: a különbség itt egyetlen nemzedéknyi, s
a névadás indítéka itt is eltérő.
A különböző régi iratokban az alábbi ragadványneveket találtam: Csirke (Kiss ‒ ma is használják),
Kalap (Kovács ‒ ma nem ismerik, de talán azonos a Koloppal, amely szintén a Kovács-családé), Kis (ma is
gyakori!), Öreg (László), Sarusi (Kiss ‒ ma csak családnévként él), Trombitás (valószínűleg egy Zsiga
Lajosnak nevezett cigánymuzsikus ragadványneve a XIX. század derekán). Csak a családi legendában
őrződött meg a Kuruc és a Kurtuc ragadványnevek „története”.
Idegen nyelvi eredet több ragadványnévnél is tetten érhető. Cigány eredetű a Csáringer, orosz a Kulák és
az Uszu, román a Daka, a Mojsza, a Csentra, a Frátye, a Jupuca, a Mucsi (a r. muci-ból, s nem a mi Mucsi
vezetéknevünkből), a Padurány, a Szanitár, a Szulcárnóu, az Untyú, és talán a Kurtucz. A német
szomszédságra csak vezetéknévi eredetű ragadványnevek utalnak: Fridman, Gájer, Zinger. Az új évezred
„ajándéka” az arab (?) eredetű Bin Láden ragadványnév és az angol (?) Edy.
A betűnév egyre inkább történetinek tűnik; a faluban ma már alig használják, jobbára csak az
emlékezetben él. Amelyekre ráakadtam:
Tóth B. János (1998-ban ezüstkalászos gazda),
D. Kiss (1902, anyakönyv),
- K. Sarusi (Kis Sarusi ‒ korábban így is írták, regélik); Papp K. Franciska (Papp K. Papkisasszony ‒
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1945, anyakönyv),
- P. Antal, P. Antal Péter (Prágai A. P. nevét az 1950-es években az iskolában így írták); Lőrincz P.
József (1900, anyakönyv),
‒ S. Kis József (1859, anyakönyv ‒ tán Sarusi K. J.),
‒ V. Tóth János (Vörös Tóth János nevét így írják, mondják embereim),
‒ Z. Gál (2014-ben mondják Vajdának: „Zé Gál, Gál Öcsi fölmenőinek a neve”).
Míg ezek az írott változatok, beszélgetés közben Pé Antalt, Vé Tótot mondanak. Az idős
rövidítése az id. az aradi gazdasági egylet 1912. esztendei évkönyvében: id. Almási Antal, id. Haller
József, id. Németh Miklós kisiratosi parasztpolgárok neve szerepel e kötetben.
A hivatalos eredetű betűjeles megkülönböztető név Kisiratoson lassan a feledés homályába vész,
amihez bizonyára hozzájárul a román nyelvű anyakönyvezés, amely a jelek szerint nem él ezzel a
lehetőséggel. (A betű- és szótagneveket nem gyűjtöttem, e néhányra kutatásaim során akadtam.)
A 333 ragadványnévből a K. F. s jómagam gyűjtése közti emberöltőt teljes bizonysággal csak 70 élte
túl ‒ az, amelyet mindketten fölleltünk. A 236 csak általunk jegyzett név jó része szűkebb körben ismert,
nem használja az egész falu ‒ minden falubeli számára csak a hagyományos, régóta használatos
ragadványnevek ismerete nyilvánvaló. A csoportnyelvi neveket egy-egy kisebb-nagyobb közösség alkotja
s használja. Hogy mennyire jellemző e nevekre, hogy csak a közvetlen környezet él velük, álljon itt az
egyik mesélőm (regélő unokatestvérem) megállapítása: „K. nem ott dolgozik, ahol én, nem tudom, hogy
hívják” (a kartársai). Megjegyzéséből arra következtettem, hogy a kis közösségekben szinte mindenkinek
van valami csúfneve. Őt a kürtösi gépállomás gépészei ‒ javarészt románok ‒ a Frátye névvel tisztelték
meg, (Árvai Gergely létére) Árváj, Gergő avagy Grigor helyett leginkább Frátyénak szólítják. (Szólítják,
míg Kürtösön dolgozik.) A faluban szűkebb családján, a feleségén, s vele együtt dolgozó traktorista
testvérein kívül csak a kürtösi gépállomás egy-két iratosi gépésze ismerheti Á. G. egyetlen általunk
ismertté vált ragadványnevét. Ha a kisiratosi kolhozban dolgozna, meglehet neki is lenne az egész falu által
ismert csúfolódó neve.
A névadás egyik sajátos okáról, forrásáról szól testvérem, amikor Gazsi Jani bácsit említi. Gazsi
(Szellelki) Jani bácsi, ahogy regéli, „a Kekecs királya” volt (a Kekecs Kisiratoson falurésznyi utca). Ha
valaki nem tetszett neki, két-három alkalom után elnevezte, s a Gazsi Jani által adott csúfnevet a jó Isten
sem mosta le róla, örökre rajta maradt.
Jellemző az is, hogy míg Kurtucz Istvánt életében Hajícskiként emlegették, halála után, az
emlékezetben, Hajíccsukkiként maradt meg. K. I. „A zsírra mondta, annyi lett a disznóból. Amikor Rozi
ángyi kérdezte, hová tegye, Pista bátya azt mondta: Hajítsd ki!”. Ami természetesen Hajícskinek hangzik.
Erről mesélve alakulhatott ki a mai Hajítsuk ki ragadványnév, hogy lassan ez is, így is feledésbe merüljön.
Bár a családi legendákban bizonyára jó ideig fönnmarad e jeles Kurtucz ‒ dolgos, jó hangú (Kántor), a
háborúban megrokkant, emiatt egy ideig kocsmáros, alkalmanként igen indulatos ember ‒ alakja. S az
emberrel együtt a neve is.
A névadó falu szellemességére és a nevek életére, öröklődésére jellemző, hogy Bolondvonat unokája
Kisvonat.
A faluban élő cigányok körében rengeteg ragadványnév él, talán mindnek van csúfolódó neve –
halljuk 1992-ben a települést igen alaposan ismerő értelmiségitől. Példaként említi: Cánya, Csárdás,
Csáringer, Pipás… E nevekből csak néhányat – mutatóba ‒ gyűjthettünk össze.
A Gyura (amely a György beceneve) csak ragadványnévként él, ma már nemigen tudják, miért
emlegetik így az illetőt. A nevezett személynek György a keresztneve, ám valaha Gyura nevű család is élt
a faluban.

Helyi ízek
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Kisiratos szegedi gyökerű népe az i-ző tiszai és az ö-zö déli nyelvjárás határán él, ráadásul elég jelentős volt
a XIX. században a felföldiek ‒ főként nógrádiak ‒ idetelepedése, így itt igen sajátos helyi nyelvjárás
született.
A ragadványnevek közt akad néhány, amely tájszóból ered (Bari, Bënga, Bugyur, Burdics, Burga), a
Pénztárnok, gyanítom, egy régebbi köznyelvi szót őrzött meg a falu nyelvhasználatában, egy sor név népi
hangalakja viszont szinte teljes szépségében érzékelteti a falu nyelvjárását. Bënga s Bёkai mellett Bengát s
Bekait is hallani (magam, csabaiként, előbb csak ez utóbbit hallottam); Borbé és Borbéj, Bótos, Bűrös,
Csüves, Dányёl; Fircang, aki egyben Firgáncs is; Gémös/Gímös, Gunár (nehezünkre esett tudomásul
venni, hogy ez bizony rövid u), Hajícs ki Hajízsdki helyett, Kikiri (a Kukuri-val azonos?), Kisoláj és
Kisolá, Kisromány mög Nagyolá, Köröszti-Kereszti, Kulla (amely költői lelemény a szótagszám miatti
megkötöttségből születhetett a Kullaiból egy gúnyversben), Kúlai s Kulai meg Kullai, Mondok, Në fütyüj és
Në szój (ezek is hallhatók nyílt e-vel), Öblőgyi (játékos szóalakítás az öblösből), Öspörös, Pápaszömes, Pittor
(Piktor helyett), Pölle, Rúzsa mög Roza, Sarúsi meg Sarosi valamint Sárosi ugyanannak a neve (a Sarusi,
akár a többi régies alak, tűnőfélben); Sebös, Siket; Szile (középkorúak már nem föltétlen tudják, hogy a szüle
szó régebbi kisiratosi alakja); Szűküdő; Tódási; Zsölléri; Zsöllér a korábbi Zsillér helyett. Ződág…
Gyűjteményemben az egy-két hangnyi különbséget jelzem, ám egyetlen ragadványnévnek tekintem
ezeket a változatokat ‒ az előbbiek mellett: Bëka(j)i‒Béka(j)i, Bőgő‒Bőgős, Bugyur‒Bugyul (ritka),
Bula‒Bulla, Cigány‒Cigán, Csáringer‒Csáringör‒Csányinger‒Csányingör‒Csálinger‒Csálingör (ez a
legcifrább),
Daka‒Dake,
Esperes‒Öspörös, Karmaj‒Karmojj‒Karmoj,
Kisromán‒Kisromány,
Lukács‒Lukácsi, Mojsza‒Mojsze, Nagyolá‒Nagyoláj, Öblödi‒Öblögyi‒Öblőgyi, Pelle‒Pölle, Siket‒Süket.
A Kullát is csak egy-két hang különbözteti meg a Kullai‒Kúlaitól, de ebben az esetben, számomra
legalábbis, nyilvánvaló, hogy tudatos alakítás nyomán született.
Valamennyire ide vehetjük azokat a csúfolódó neveket, amelyekkel nem helybéli kitűnőségeket nevez
meg az iratosi ember. Ilyen pl. a Bádog Leó: Badoglio olasz politikus nevét így magyarították apáink,
Nyikunak, Csucsunak meg az őseredeti dák kommunizmus atyamesterét tisztelték (magát Nicolae
Ceauşescu pártfőtitkár akadémikus suszter elvtársat) a kisiratosiak.
Kiegészítés
A kisiratosi ragadványnév-gyűjtésem első változatát közreadó füzet megjelenése óta
módszeres gyűjtésről szó sem volt, de az elmúlt jó két évtizedben ‒ mint korábban is ‒
lejegyeztem minden otthon hallott, számomra új ragadványnevet, csúfolódónevet, s
természetesen a már közreadott ragadványnevekre vonatkozó újdonságot. Az 1992-es
kiadásból figyelmetlenségből, vagy valami egyéb okból kimaradt neveket is iderójuk. A
korábbiaktól most annyiban eltérve, hogy valamelyest óvatosabban közöljük, kihez, mely
családhoz köthető a ragadványnév.
A magyar névtant önálló tudománnyá emelő Hajdú Mihály arra biztatja a gyűjtőket
(Válogatott tanulmányok 156), a ragadványnévvel együtt tüntessék föl a vezetéknevet is, hogy
a névtani elemzés minél sokrétűbb lehessen. A tudomány mellett azonban van más
megszívlelendő szempont is, ilyen annak az igénye, hogy a gyűjtő legközelebb is betehesse a
lábát a szóban forgó faluba.
Az 1992-ben megjelent Kisiratos ragadványnevei című kötet a szerző legnagyobb
csodálkozására még ugyanabban az évtizedben eljutott községünkbe, mi több, azok kezébe is,
akik a leginkább érezhették megcsúfoltnak magukat az őket illető ragadványnév és az általuk
viselt családnév kapcsolatának füzetbeli megmutatásával. A csak szűk szakmai körnek szánt
kiadványt a pesti állami tudományegyetemen tanuló magyar szakos Arad megyei diákok
fölfedezhették, és sokszorosítva került Iratosra egy-egy csiklandósabb oldal, hogy
fölbőszítsen néhány ‒ a szerzőhöz egyébként közel álló ‒ megnevezettet.
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Az ígéretek ellenére a szerző megúszta szárazon, ám a következőkben ‒ tudományos
érdek ide, tudományos érdek oda ‒ óvakodik e közösség titkainak „nyílt színi” leleplezésétől,
így a ragadványnevek és a vezetéknevek‒családnevek minden esetben való
összekapcsolásától is. Csak ahol ‒ akinél, akiket illetően ‒ ez várhatóan nem okoz galibát,
kerülhet egymás mellé a csúfolódó- vagy ragadványnév és a beazonosító név.
Ha ma állna kiadás előtt az 1992-es kis kötet, e tapasztalatnak köszönhetően a szerző ‒
ha csökkenne is annak valamelyes értéke ‒ alaposan meghúzná (mondhatni: semlegesítené)
munkáját. (… Mondottuk volt 2005-ben, hogy 2014-ben, e munka lezárásakor mégiscsak
visszatérjünk az eredeti elképzelés szerinti majdnem teljes leíráshoz.)
2004-ben látott napvilágot Kovách Géza kisiratosi falutörténete, amely közli az 1820-as, az 1821es, az 1838/39-es és az 1847/48-as adóösszeírás névsorát. Akad az összeírásban név, amely
ragadványnévnek is tekinthető. Ilyen az Öreg, de az Ifjú és az Özvegy talán nem vehető ebbe a sorba, a
Kisgyuris vezetéknév viszont lehet, hogy a Kis ragadvánnyal ellátott Gyuris családra, illetve személyre
vonatkozik. 1821-ben az adórovó az azonos nevűek megkülönböztetetésére a római számokat is használta:
Kovács József I. és Kovács József II. is szerepel az összeírásban. A falu újraalapításának a korát idéző
három-négy ragadványnévvel összegzésünk nem foglalkozik (azért sem, mert pl. az Öreg majdnem
mindegyik vezetéknév előtt szerepel), de érdemesnek éreztük ezt az utalást a lassan 200 évvel ezelőtti
kisiratosi személynévanyagra.

333 ragadványnév
A 333 iratosi ragadványnevet a névadás indítéka szerint B. Gergely Piroskának a kalotaszegi
ragadványneveket rendszerező munkája nyomán igyekszem ‒ némileg egyszerűsítve ‒ rendszerbe fogni.
A családtagok nevére vonatkozik (42)
- férfielőd vezetékneve után Andó, Borsi, Dányёl, Róza
- férfielőd keresztneve után Illés, Mátyás
- férfielőd beceneve után Boldi, Cikó, Gazsi, Marci, Palkó
- férfielőd ragadványneve után Makarenkó, Nagyandrás, Szárics
- férfi-családnév a tágabb rokonságból a Gájer és a Prágai
- apja csúfneve után Kis Báró, Kis Gólyás, Kisvonat
- anya leányneve után Boci(k), Cikó, Medve
- anya keresztneve után Luca
- az anya előbbi vagy utóbbi házastársa a Horváth és a László
- nőelőd családneve után Bula, Dányёl, Fridman, Szárics, Száz
- nőelőd csúfolódó neve nyomán Bёnga, Pipás
- feleség lánykori vezetékneve után Gémös, Keszi
- feleség keresztneve után Luca
- feleség beceneve után Julis
- feleség csúfneve után Báró
- férj csúfneve után Csáringer
- férj csúfnevéből képzett a Nyúlkiné és a Laposiné
- férj keresztneve után Nándor
- férj beceneve után Gyuszi
Testi tulajdonságra utal bizonyosan (54):
- külcsínre vonatkozik a Baba, a Babi és a Szép
- testalkatra, termetre utal a Burdics, a Gombos, a Csontos, a Csüves, a Dagesz, a Görögdinnye, a
Hosszú, a Kabóca, a Kis, a Kis Szűcs, a Nagy, a Padurány, a Pohos, a Rövid, a Rövidlábú és a
Skace
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- testi erőre utal a Csődör
- testtartásra, járásra utal a Görbe és a Segges
- bőrszínre utal a Cigány és a Vászon
- hajviseletre, szőrzetre utal a Bolyhos, a Kopasz
- föltűnő testrészre, testi fogyatékosságra, szokatlanságra, betegségre utal a Balog, a Bolond, a Csonka, a
Csula, a Füles, a Gugás, a Gunár, a Kacska, a Kancsi, a Kuka, a Mankós, a Mucsi, a Nagyfejű, a Pápaszömes, a
Pittyfasza, a Poszogyi, a Púpos, a Sánta, a Sánta kutya és a Siket és a Taknyos
- hangra vonatkozó a Bőgö, a Kántor és a Sebös
- gondozatlan külsőre utal a Bakancs(os) és a Zöld
- más személlyel való külső hasonlóságra utal a Krisztus és a Lenin
Lelki tulajdonságra utal legalább (29):
- fürgeségre, elevenségre, gyorsaságra vonatkozik a Bolondvonat, a Pocok
- dolgos (nő) Körmös
- lustaságra utal a Lackó (?)
- butaságra utal a Bunkó, a Bolondos és a Szárazfejű
- élelmességre utal a Szent és a Zsidó
- tartósan rossz hangulatra a Szomorú
- szelídségre utal, jókora csúfondárossággal, a Zsarnok
- a megszállókkal való azonosulásra utal a Nagyolá, a Kisolá és a Kisromány
- kevélységre vonatkozik a Basa, a Büszke és a Miniszter
- fösvénységre utal a Hasznos
- italozásra utal a Cujka és a Kába
- dicsekvő természetre utal az Óriás, a Színész és a Tízosztályos
- valakire való belső hasonlóságra utal a Krecu és a Szulcárnóu
‒ jó természetre vonatkozik a Frátye
‒ városias viselkedést jelez az Úri borbé
‒ rendhagyó női viselkedést jelez a Vadangyal
‒ csavargó, kéregető életmódja miatt Bitang
‒ szenvedélyes természetre következtethetünk a Tüzes esetében
Szavajárásra utal (30):
- szavajárási név az Aranyom, a Baszkianyád, a Bumbu, a Didanc, a Fircang, a Fütyüjj, a Hajícski, a Hajíccsuk ki, a Hasznos, a
Hóhér, a Kókusz, a Mondok, a Nëszójj, a Puszi és a Túrús
feltűnő szóhasználatra, nyelvbotlásra utal a Bákos és az Uszu
gyermeknyelvi alakot őriz a Sájga
névferdítésre utal a Kurtuc
- a névviselőhöz intézett, vagy róla mondott föltűnő, illetve ismételt szavakra utal az Aranyom, az Atom, a
Csáringer, a Csüng, az Indíccs, a Nëfütyüj, a Në szójj, a Szile és az Untyú
‒ idegen nyelvi tudás fitogtatására utal a Daka
‒ az állandóan emlegetett háziállat miatt Kutyás
Szokásra utal (9):
‒ kedvelt cselekvésre vonatkozik a Bundás, a Csattogó, az Eddás, a Kukás és a Pipás
kedvenc mesehősre utal az Angyal, a Fűrész, a Koppány és a Szabó papa
Életkorra utal (6):
Kis, Nagy, Öcsi, Öreg, Szile, Tata
Egykori vagy jelenlegi lakóhelyre vonatkozik (13):
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- településre utal a Bёkai, a Borsi, a Kulai, a Világosi
- településrészre vonatkozik a Laposi, a Tódási, a Zsellér és a Zsölléri
- egyéb helynévre utal a Hajzler, a Köröszti és a Laposi
- családi otthon körülményeit jelzi a Saroki és a Ződág
Foglalkozásra, mesterségre (kontárságra), tisztségre utal (52):
Bába asszony, Báros, Betlehemes, Birkás, Bognár, Borbé(j), Bótos, Buszos, Bűrös, Cukrász, Csikós, Csődörös, Csősz, Dobos,
Doki, Doktor úr, Dögész, Elnök, Fircang, Firgáncs, Fodrász, Görögdinnye, Harangozó, Iparos, Kantinos, Kántor,
Kertész, Kis Szűcs, Koszorús, Lisztes, Mázsás, Mozdonyvezető, Múzeumos, Öregelnök, Öspörös, Pandúr, Pap,
Pénztárnok, Pikulás, Pittor, Postás, Rendőr, Sírásó, Sóder, Szabó, Szanitár, Szódás, Takács, Tejes, Trombitás, Úri
borbé, Zsandár
Egyéb életkörülményre utal (24):
‒ származásra, nemzetiségre vonatkozik a Cigány, a Csehócki, a Kismuszka, a Ruszki és a Zsidó
- vallásosságra utal a Szent
- családi állapotra utal a Kakuk és a Papkisasszony
- katonáskodásra vonatkozik a Kuruc és a Vaskalap
- betegséget jelez a Csíra
- vagyoni helyzetre utal a Kis, a Kisuraság, a Kulák, a Pengő, a Szögény, a Zsellér és a Zsíros
- valamilyen birtokra utal a Bivalyos, a Gólyás, a Kutyás
- más személlyel való kapcsolatra utal a Edy, Szile
- az illető keresztnevének a becézése a Gyura
Eseményre, cselekedetre utal (9):
Báró, Cserepes, Csirke, Löködi, Pölle, Szűküdő, Tarcsa, Virág, Zinger
Játékos névalakításból született (29):
Boksó, Buksi, Combi, Cuci, Dadri, Dandár, Dandártábornok, Didanc, Didili, Dobó, Fircang, Firgáncs, Kikiri,
Kolop, Krisztus, Kulla, Kurtucz, Öblőgyi, Picsu, Pinabíró, Piszepoja, Pufi, Pufta, Szárazfejű, Száz, Veréb, és e
valószínűleg névvonatkoztatásos ragadványnevek, (a Bari után) a Bënga, Bugyur, Burga sor tagjai
Ismeretlen és bizonytalan indítékú (71):
Acél, Asztalos, Bagi, Bari, Bekai, Bin Láden, Bíró, Boci, Boros, Bógyi, Cánya, Cece, Cikó, Csárdás,
Csehócki, Csentra, Csopa, Csorba, Csutka, Dányel, Dena, Didu, Doki, Falu Jánoskája, Farkas, Faszi,
Finánc, Gerendás, Goda, Gorilla, Görög, Hari, Hűvös, Jupuca, Kalap, Karmoj, Katkó, Kilenc,
Kisborbély, Kispatkány, Kopek, Krisztus, Kuszu, Lukács, Makász, Milcsi, Mojsza, Mókus, Nyúlki,
Peca, Pikó, Piros, Piroska, Poszogyi, Pölle, Puncsu, Pustyi, Raskó, Rúzsa, Sarusi, Szakáll, Szani,
Szarka, Száz, Szika, Szobalány, Sztocsek, Szumi, Szurok, Tálai, Vencel, Vezér, Vörös
E rendszerezésben több átfedés is van, de ez, véleményünk szerint, természetes, hiszen például a Kist
vagy a Szilét joggal lehet besorolni több helyre is.
Tiszta kételemű ragadványnevek Kisiratoson (29):
Bábaasszony, Bin Láden, Dandártábornok, Doktorúr, Falu Jánoskája, Hajícs ki, Hajíccsukki,
Kisborbély, Kismuszka, Kisolá, Kispatkány, Kisromán, Kisuraság, Kisvonat, Nagyandrás, Nagyfejű,
Nagyolá, Nëfütyüj, Në szójj, Nyúlki és Nyúlkiné, Papkisasszony, Pittyfasza, Sánta kutya, Szabó papa,
Szárazfejű, Szobalány, Szűködő, Ződág
Tiszta háromelemű ragadványnév (1):
Baszdkianyád
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(E többeleműeket besoroltuk az előbbi rendszerbe.)
Az összetett, tehát több (esetünkben csak két) egyelemű ragadványnévből álló ragadványneveket
elemenként lehetett a névadás indítéka szerint valamely csoportba sorolni.
Az összetett ragadványnevek (12):
Csattogó Bënga, Kis Báró, Kis Gólyás, Kis Illés, Kis Kába, Kisszűcs, Kopasz Hasznos, Laposi Kullai,
Nagytóni, Öreg Vencel, Öregelnök, Úriborbé
Ragadványnevek többelemű nevekben
A ragadványnév elég gyakran egymaga pótolja a hivatalos nevet; nem kevésbé ritkán fordul elő, hogy a
ragadványnév más személynevekkel együtt alkot többelemű (Kisiratoson két-, három- és négyelemű) nevet.
A legkedveltebb a faluban a kételemű névhasználat, s a ragadványnév a legtöbb esetben a népi személynév
első eleme. A Kántor Faragó János típus hivataloskodónak tűnik, mégis gyakori; mindenesetre a Kántor
Faragó s a Kántor Palcsi a mindennapok során kedveltebb népi névadási és megnevezési mód. A Misa
bátya, Kurtucz tata, Annus nénnye féle neveket nem soroltam a többelemű ragadványnevek közé, mert ilyen
alapon már-már végtelenné válna a falu ragadványnévtára. Pedig amikor nem csak a rokon hívja Jani
bátyának, Sarusi mamának, Rozi ángyinak a falu egy-egy lakóját (tehát az illető neki, a megnevezőnek nem
rokona), szinte ragadványnévként él ezzel a többelemű névvel.
Összesen 385 többelemű vegyes ragadványnevet találtam Kisiratoson; 250 kételemű, 127
háromelemű s 8 négyelemű névben fordul elő ragadványnév.
Ragadványnevek kételemű nevekben (250)
‒ ragadványnév + családnév (114):
Acél Őze, Balog Almási, Bari Szellelki, Basa Szellelki, Báró Barta, Betlehemes Sallai, Bëkai Nagy, Bënga
Szellelki, Birkás Némöt, Bivajos Terék, Boci Nagy, Bógyi Barják, Bolondos Gáll, Bolondos Őze,
Bolondvonat Papp, Bojhos Kása, Borbé Kurtuc, Borbé Tót, Borbéj Antal, Bótos Almási, Bugyur Szellelki,
Bula Víg, Bundás Gáll, Bunkó…, Burga Szellelki, Büszke Gál, Büszke Lévái, Cigány Almási, Cigány
Lévai, Cikó Tóth, Cukrász Mónár, Csonka Gál, Csontos Faragó, Csopa Gáll, Csődörös Árvai, Csősz Gál,
Csula Gál, Csüves Gál, Dadri Hallai, Dobos Kovács, Dobos Torma, Fütyüj Némöt, Gájer Almási, Gazsi
Szellelki, Gójás Kovács, Görbe Gáll, Görög Gál, Görögdinnye Gál, Gugás Gál, Gunár Gál, Harangozó
Szatmári, Hasznos Hegedűs, Hasznos Papp, Illés Horváth, Julis Godó, Kancsi Barják, Katkó Korpa,
Kántor Faragó, Kántor Kurtucz, Keszi Miklós, Kis Balogh, Kis Fodor, Kis Lőrinc, Kis Magyar, Kis
Maróckai, Kis Sallai, Kis Sarusi, Kis Sötény, Kis Szanda, Kis Szekeres, Kis Tamás, Kolop Kovács, Köröszti
Gál, Lackó Kovács, Laposi Gulyás, Laposi Juhász, László Horváth, Lisztes Gál, Luca Gál, Miniszter
Lévai, Mucsi Gál, Múzeumos Kása, Nagy Szécsényi, Nagy Zámbori, Óriás Tamás, Öreg Árvai, Öreg
Kunszabó, Öreg Kurtucz, Öreg Sarosi, Öreg Szanda, Palkó Almási, Pápaszömes Faragó, Pengő Lévai,
Pipás Kása, Picsu Almási, Pölle Lukács, Pufi Godó, Puszi Gál, Púpos Gál, Sánta Kása, Sánta Kurtuc,
Sírásó Horvát, Sóder Varga, Szanitár Hallai, Szomorú Gál, Szódás Gál, Szögény Gál, Tejes Almási, Tüzes
Kis(s), Vászon Kása, Zinger Gulyás, Zsellér Kása, Zsíros Gáll, Zsölléri Kása
‒ ragadványnév + keresztnév (18):
Andó Mihály, Bagi András, Basa Mihály, Bënga Mihály, Csirke Vilmos, Didili János, Hajzler András,
Kántor Margit, Koszorús Margit, Kullai Béla, Kutyás János, Nagy András, Palkó Béla, Pap Franciska,
Pittor Margit, Roza Mihály, Sánta Margit, Szent Béla
‒ ragadványnév + becenév (108)
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Bagi Matyi, Bakancs Ferkó, Bari Anti, Bari Janó, Bari Ferkó, Bari Matil, Bari Panna, Basa Karcsi,
Baszkianyád Rozi, Báró Laci, Báró Józsi, Bёkai Matyi, Bënga Misu, Bivajos Matyi, Boci Kata, Boci Pali,
Boci Tibi, Bognár Józsi, Bolond Matyi, Borbé Annus, Borbé Jani, Borbéj Ilka, Bógyi Panni, Burdics Jani,
Burga Gazsi, Burga Pista, Burga Rózsika, Cigány Katyus, Cikó Jani, Cikó Laci, Cikó Panni, Csáringör
Manci, Csehócki Józsi, Csehócki Sanyi, Csikós Jóska, Csíra Annus, Csirke Jani, Csirke Rozi, Csorba
Jóska, Csorba Misa, Csutka Marcsa, Csüng Pista, Eddás Karcsi, Faszi Jani, Fodrász Franciska, Fridman
Janó, Gazsi Matyi, Gazsi Pista, Gunár Jani, Gyuszi Manci, Hasznos Pista, Indíccs Matyi, Kakuk Rozi,
Kántor Ica, Karmaj Manci, Karmojj Manci, Kántor Palcsi, Kikiri Matyi, Kilenc Ferkó, Kis Anti, Kolop Jani,
Kuka Pista, Kulla Panni, Kullai Pista, Kutyás Pista, Kúlai Laci, Lackó Pityu, Löködi Gyurka, Luca Jani, Luca
Rozál, Marci Pali, Mátyás Jóska, Mojsza Jani, Múzeumos Anti, Nagyandrás Józsi, Nagyfejű Jóska, Nándor
Örzse, Nёszójj Jani, Öreg Anti, Picsu Ferkó, Picsu Rozi, Postás Kata, Poszogyi Józsi, Raskó Matyi, Rúzsa
Annus, Rúzsa Pista, Saroki Franci, Sebes Jani, Sebös Jani, Segges Jancsi, Siket Pista, Sírásó Kati, Sóder
Franci, Sóder Rozi, Szarka Pista, Szárics Örzse, Szárics Atilla, Szárics Tibi, Száz Roza, Szent Rozi, Szép
Gergő, Szile Rozi, Szurok Pali, Szurok Teca, Tarcsa Marcsa, Vencel Jóska, Virág Józsi, Zsidó Laci
‒ ragadvány név + köznév (8):
Bógyi mama, Cece néni, Gyura káplán, Indíccs sógor, Kókusz bácsi, Öcsi bácsi, Pap bácsi, Peca néni
‒ családnév + köznév/ragadványnév (1):
Kurtuc(z) borbé
‒ becenév + ragadványnév (1):
Janó Bari

Ragadványnevek háromelemű nevekben (127)
‒ ragadványnév + családnév + keresztnév (47):
Bakancsos Gál Ferenc, Balog Almási Eszter, Boksó Oláh Attila, Boldi Tóth János, Borbély Antal János,
Borsi Hallai János, Büszke Gál József, Cigány Lévai Lajos, Cserepes Tóth Károly, Finánc Szalai György,
Gazsi Almási Antal, Harangozó Horváth János, Kántor Faragó János, Kertész Kristóf Béla, Kis Fodor
Béla, Kis Kása József, Kis Magyar Béla, Kis Sarusi András, Kis Sarusi Borbála, Kis Sarusi Rozália, Köröszti
Gáll István, Köröszti Gáll József, Kulák Lévai Lajos, Kutyás Szellelki János, Lenin Kristóf Béla, Miniszter
Lévai Lajos, Öreg Almási Béla, Öreg Barják Mihály, Öreg László István, Öreg Lévai Ferenc, Pengő Lévai
József, Picsu Almási Ferenc, Pohos Lévai János, Pohos Lévai Lajos, Prágai Antal Péter, Puncsu Faragó
János, Pustyi Tóth András, Sánta Lévai Ferenc, Siket Lévai Lajos, Szódás Gál József, Taknyos Gál József,
Trombitás Zsiga Lajos, Tüzes Kiss Ferenc, Vörös Tóth János, Zsellér Kása János, Zsíros Kása János,
Zsölléri Kása János
‒ ragadványnév + családnév + becenév (37):
Bakancsos Gál Feri, Bolondos Gáll Jani, Borbély Tóth Pali, Bumbu Juhász Anti, Bundás Gál Jani,
Cukrász Molnár Anti, Csorba Németh Jóska, Csődör Korpa Jani, Gólyás Kovács Jani, Gunár Gáll Jani,
Harangozó László Feri, Karmoj Almási Pista, Kántor Almási Laci, Kis Gáll Jani, Kis Magyar Jani, Kis
Tamás Jóska, Kopasz Hegedűs Pista, László Horváth Feri, Luca Gáll Jani, (a) Lukács Pölle Feri, Makász
Gál Jani, Múzeumos Kása Anti, Nagy Szécsényi Pista, Öreg Árvai Jani, Öreg Búza Matyi, Öreg Kovács
Jani, Pikulás Papp Anti, Piroska Gál Jani, Pohos Lévai Jani, Poszogyi Kis Jóska, Púpos Gáll Pista, Rendőr
Gáll Anti, Szárazfejű Tóth Józsi, Szárics Németh Jóska, Szép Gál Jani, Takács Németh/Némöt Matyi, (a)
Tódási Gáll Jani
‒ ragadványnév + ragadvány keresztnév + becenév (1):
Nagy András Józsi
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‒ ragadványnév + becenév + köznév (20):
Basa Manci néni, Báró Laci bácsi, Bekai Matyi bácsi, Bёnga Jani bácsi, Birkás Feri bácsi, Bitang Jani
bácsi, Borbé Annus néni, Borbé Pali bácsi, Buszos Feri bácsi, Cigány Pista bácsi, Gazsi Jani bácsi,
Kantinos Karcsi bácsi, Kutyás Pista bácsi, Mankós Feri bácsi, Mankós Jani bácsi, Pengő Józsi bácsi,
Szarka Pista bácsi, Szárics Örzse néni, Száz Roza néni, Ződág Jani bácsi
- ragadványnév + családnév + ragadványnév (1):
Öreg Kis Vencel
- családnév + ragadványnév + keresztnév (8):
Kis Sarusi János, Kis Vencel József, Kunszabó Kakuk György, Oláh Basa Károly, Őze Szakáll György,
Papp K(isasszony) Franciska, Szellelki Bugyur József, Tóth Boldi János
‒ ragadványnév + ragadványnév + becenév (1):
Öreg Basa Karcsi
‒ családnév + ragadványnév + becenév (1):
Kis Csirke Jani
‒ ragadványnév + köznév + köznév (2):
Baba tanító néni, Babi tanító néni
‒ kételemű ragadványnév + családnév (3):
Kis Szűcs Almási, Në szój Kovács, Nyúl ki Tapasztó
- kételemű ragadványnév + keresztnév (1):
Laposi Kulai Béla
- kételemű ragadványnév + becenév (5):
Kis Illés Matyi, Kisvonat Laci, Në fütyüj Misa, Nëfütyüjj Miska, Nyúlki Jani
Ragadványnevek négyelemű nevekben (8)
‒ ragadványnév + családnév + becenév + köznév (6):
Birkás Némöt(h) Feri bácsi, Gólyás Kovács Jani bácsi, Hari Hallai Pista bácsi, Múzeumos Kása Anti
bácsi, Öreg Kovács Jani bácsi, Takács Faragó Pista bácsi
‒ családnév
+
ragadványnév
Kis Vencel Kata néni

+

becenév

+

köznév

(1):

- kételemű családnév + becenév + köznév (1):
Nyúlki Jani tatája
Az adattárról
Adattáramban csak a ragadványnevek szerepelnek külön-külön, a névcikkekben viszont megtalálható
valamennyi olyan többelemű név is, amely ragadványnevet is tartalmaz. Ferde, egyenes zárójelbe tettem a
Kovács Ferenc könyvében ragadványneveinkről olvashatókat, s aláhúztam a vezetékneveket, hogy
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egyértelmű legyen, mely családnévhez tartozik egy-egy ragadványnév. Az adattár végén a vezetéknevek ábcrendjében sorjáznak az egy-egy családnévhez kapcsolódó ragadványnevek.
Az adattárban szerepel néhány már elhunyt ember ragadványneve, ragadványnevet tartalmazó
többelemű neve is. A falu mai (XX. század végi, XXI. század eleji) ragadványneveiről fölmutatott összképet
ez, véleményem szerint, azért nem zavarja, mert valamilyen módon e nevek is élnek ‒ ha másképp nem, az
emlékezetben, a családi legendákban, az öregek meséiben ‒, másrészt pedig legalább annyi, ha nem több,
általam föl nem lelt név élhet még a falu mindennapi névhasználatában, mint amennyit eme elhunytak az
adattárban elfoglalnak.
A dőlt betűs rész mesélőink előadásának pontos lejegyzésére utal, bár a névcikkek szövege egyébként is
az adatközlők szavajárását igyekszik követni. Kétcsillagos idézőjellel („…”) a Kovács Ferenctől és más
szerzőktől vett idézeteket jelölöm.
A ragadványnév, ahogy a falu is, éli életét. Mire e gyűjtemény megjelenik, jó néhány (viselőjével
együtt) elfelejtődik, mások viszont megszülettek, akkor születnek, azután keletkeznek. Amíg népem ilyen
buzgalommal igyekszik megkülönböztető és csúfolódó névvel megnevezni a falubelieket, nagy baj tán nem
érheti Kisiratost. Mert míg a saját hagyományai szerint él, remélheti, hogy fönnmarad az úgynevezett
Romániában is.
II. ADATTÁR

ACÉL /Nem ismeri./ Acél Őze, Őze Jani bácsi. Hogy miért Acél, nem tudják. Acél-család a faluban sosem
élt.
ANDÓ /Nem ismeri./ Roza Mihály a rendes neve, de Andó Mihálynak is hívják. Az anyja nevét viseli, az apja
volt Andó. Még nem vette feleségül az anyját az apja, amikor született ‒ később összeházasodtak.
ANGYAL /Nem ismeri./ Szabó Bandi Angyal, Szabó Angyal. Azt mondta, ő a filmsorozatban az
Angyal.
ARANYOM /Nem ismeri./ Kántor Almási Laci és id. Tóth László egymást Aranyomnak hívták.
ASZTALOS /Nem ismeri./ Asztalos Őze. Magyarázatot nem kapok. A XX. sz. első felében él a faluban
Asztalos-család. Iparos asztalos több is akad(t).
ATOM /Nem ismeri./ Az Atom Anti c. amerikai rajzfilmsorozat hőséről ragdt e név Balogh Antalra, akit
Atom Antiként is emlegetnek.
BABA /Nem említi./ Kovács Ferencné Pászthy Mária tanárnő 1949-től 1955-ig tanított író, népköltési gyűjtő
férjével Kisiratoson. Mind Aradon, ahol lakott, mind nálunk Baba a beceneve az alacsony termetű, csinos
asszonynak. Máig így emlegetik: Baba, Baba tanító néni, Babi, Babi tanító néni. Baba, Babi tanító néni
táncot tanított a Kultúrban. Nem vót tanítónő, csak így mondtuk (AP 1990).
BABI /Nem említi./ Kovácsné egyik megnevezése, l. Baba.
BAGI /Bagi (László-család): szerette a bagót. Bagi (Lévai-család): egyik elődje bagós ember volt./ Bagi
András (valójában) László András. A Bagi csak a csúfolódós neve. Testvére Bagi Matyi. A faluban él
Bagi nevű család. Németh Mátyás is Bagi. A csúfnév eredetét nem tudják.
BAKANCS /Nem ismeri./ Bakancs Ferkó. Gál Ferenc neve. Mesélőmre (az 1980-as években) idős édesanyja
rászól: Në mond el! – hogy mit jelent. Bakancsos Gál Ferencként emlegetik 2014-ben (Vajda N.):
pöttöm ember, alig 55 kg, de ormótlan bakancsokban járt.
BAKANCSOS l. Bakancs.
BALOG /Nem ismeri./ Balog Almási: balkezes vót az üköregapám ‒ mondja Torma Ferencné Almási
Erzsébet 1990-ben hetvenéves asszony. 2013-ban Balog Almási Esztert emlegetnek (Vajda). A faluban a
XIX. sz. eleje óta él Balogh-család.
BARI /Bari (Szellelki-család): az uraság juhásza volt, s ezért barinak, azaz báránykának nevezték. A tódási
versben: „Kukorékol a kakas / Bari Antiéknál”./ Bari, Bari Szellelki. Apjuk, az öreg Szellelki nevezte el
így a gyermekeit (más szerint az öreg Szellelki az unokáit): Bari, Burga, Bënga, Bugyur. Így is sorolják:
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Bugyur, Bënga, Bari, Burga. Rajtuk maradt. Báránytermészete miatt becézte Barinak e fiát az öreg
Szellelki? ‒ ma már nem tudjuk. Az 1950-es években Szellelki János neve Janó Bari (KovácsMonogr).
2014-ben sorolják Vajdának, mi a négy Bari Szellelki (testvér) csúfolódó neve: Bari Janó, Bari Ferkó,
Bari Panna, Bari Matil.
BASA /Basa (Oláh-család): olyan, mint egy török basa, a tódási gúnyversben: „Kínálgatják a nagylányt /
Basa Mihályéknál”./ Basa Karcsi – öreg Basa Karcsi –, Oláh Basa Károly Oláh Károly volt,
a Kis utcában lakott. Ő Basa Manci néni apja. Károly bácsi apja után Oláh volt, de Basa
Szellelki nevezetű anyja után mindenki Basának nevezte. (Vajda N.)
BASZKIANYÁD /Nem ismeri./ Baszkianyád Rozinak is hívják az ezredfordulón azt a nőt, akinek
állítólag ez a szavajárása.
BÁBAASSZONY /Nem ismeri./ Bábaasszony utcája ‒ ott lakott a falu utolsó /?/ bábája, Szabados Annus
néni.
BÁKOS /Bákos (Hegedűs-család): állandóan náthás volt, s mákos helyett bákost mondott./ Nem ismerik.
BÁRÓ /Báró (Hallai-család): bárói ősükkel büszkélkedett, s a név rajta maradt./ Báró Barta, Báró Laci, Laci
bácsi, akinek a fia Kis Báró (l. ott); Báró Józsi – állítólag anyai ágról öröklődött a Báró nevezet
(Vajda N.). Báró Hallait ma nem említenek.
BÁROS /Nem ismeri.) A névadás oka, hogy az illető (Fodor Mátyás) a faluban több, bárnak
nevezett szórakozóhelyet is működtet.
BETLEHEMES /Nem ismeri./ Az 1920-as években Sallai (Feri), az a betlehemös
tartotta kekecsi házában a gyerekeknek a kis citerabált. Betlehemes Sallai.
BËKAI /Békai (Nagy-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják./ Nagy, Bekai Nagy, Bëkai Nagy. A
másik Nagy: Boci Nagy, Nagy Pál. Bëkai: Nagy. Ki nyírt mög? Bëkai a dohánvágóval! Így csúfolták.
2013-ban Vajdánál (107) Bёkai Matyi bácsi, Bёkai Matyi fordul elő, s e magyarázat szerint a név a
Békásiból lett, mert Nagy Mátyás szerint Békásmegyerről származott a család.
BËNGA /Benga (Szellelki-család): nem tudni, miért./ Benga, Bënga, Bënga Szellelki ‒ hogy miért
Bënga, nem tudják. Szalontán a bënga ördöghöz hasonló, Makón a gyomor megnevezése. „Beléállt a
benga. A benga cigány eredetű szó, jelentése ördög” (Rostás-Karsai: Cigány-magyar,
magyar-cigány szótár 23). A szólás értelme: „belébújt az ördög”, illetve az ideg,
idegesség; „ideges, rájött a bolondéria” (M. Ny. 491). Az Aradon élő Szellelki Mihály
megnevezései Kisiratoson: Misu, Bënga Misu, Bënga Mihály. 2014-ben Vajdának
magyarázzák, hogy Benga János bácsit az anyjáról nevezték el. L. még Bari, Csattogó
Bënga!
BIN LÁDEN /Nem ismeri./ Barják János neve. A Nyugati Jelen 2005-ös évkönyve mutatja be
világrekord méretű szakálla miatt. A jókora bajúsz kiterítve 1,26 m hosszú. Valamiért Bin
Ládennak hívta a falu.
BIRKÁS /Nem ismeri./ Birkás Némöt, Birkás Némöt Feri bácsi: vagy tizennyóc évig birkás (juhász) vót.
Birkás Feri bácsi. Németh Ferenc neve.
BITANG /Nem ismeri./ Bitang Jani bácsi; mindig mönt kérögetni – magyarázzák 2014-ben.
BIVALY0S /Bivalyos (Terék-család): a faluban egyedül ő tartott bivalyokat./ Bivalyos Terék, Bivalyos
Matyi: Terék Mátyás. A másik Terék Mátyás Gazsi Matyi, l. Gazsi. Bivajos, Faragó Lajos. Vót nekik
bivajuk.
BÍRÓ /Nem ismeri./ Tóth Károly neve. Hogy miért, nem tudják.
BOCI /Nem ismeri./ Boci Nagy, Nagy Pál, Nagy Pali. Vajda N. gyűjtése szerint Boci, Boci Tibi (avagy
Bocik, Bocik Tibi) édesanyja, Bocik Kata nevéről kapta e megnevezést; apja Boci Pali
volt.
BOGNÁR /Bognár (Gáll-család): bognár volt a mestersége./ Gál Józsit Bognár Józsinak is hívják.
BOJHOS l. Bolyhos.
BOKSÓ /Nem ismeri./ Boksó Oláh Attila, mert műtét után nagyon húzta a lábát; így lett Sánta
kutya, majd Buksi, végül Boksó.
BOLDI /Boldi /Tóth-család/: apjának Boldizsár volt a keresztneve./ Boldi, Tót Boldi János, Boldi Tóth János.
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A Boldi a Boldizsár becézése.
BOLOND /Nem ismeri./ Bolond Matyi: Almási Matyi. Mokrán van az elmegyógyintézetben.
Gyakran fára ült, szaladt körbe a futballpályán levetkőzve, télen is. Mikor el akarták vinni,
fölment a padlásra, onnan dobált cseréppel. (Vajda N.)
BOLONDOS /Bolondos /Gáll-család/: terhelt volt./ Bolondos Gál, Bolondos Gál Jani.
BOLONDVONAT /Bolondvonat (Papp-család): állandóan sietve, futva járt./ Bolondvonat, Bolondvonat
Pap. Mönt, mint a Bolondvonat. Mindig sietett. Unokája Kisvonat, l. ott!
BOLYHOS /Bolyhos (Kása-család): betegségéből fölgyógyulva, fogadalomból éveken át nem vágatta le a
haját./ Bolyhos Kása - a sok Kása(-család) közül az egyik, tehetős volt. Nem tudják, miért Bojhos.
BORBÉ l. Borbély.
BORBÉLY /Borbély (Németh-család): borbély volt a mestersége; a tudási versben: „Borotválják az embert /
Borbély Ilkáéknál”./ Borbé Jani, Borbé, Némöt Jani, Borbé Tót(h), Pisti, Tót Borbé, Borbéj Tót Pali,
Borbéj Antal, Borbé Antal János ‒ meg Prágai Antal, ez a két Antal család él a faluban. Férfifodrász a
szakmájuk. Borbé Annus, Borbé Annus néni: Almási Annus, mert néhai férje, Almási
Ferenc borbély volt. A Kurtuczok közt is akadt, l. Úriborbé! L. még Fodrász, Iparos, Kisborbély.
BOROS /Nem ismeri./ Oláh Boros. Két Oláh család volt, a rokonság után (?) hívják ezeket Borosnak.
Boros-család a faluban, legalábbis az általunk átnézett adattárak szerint, sosem élt.
BORSI /Borsi (Hallai-család): Borsból származott a faluba./ Helynévben: Borsi-tanya. Ezt a Hallai-ágat az
1950-as években is Borsinak hívták. 1829-ben és 1836-ban él a faluban Borsi, későbbi adatot nem
találtam Kisiratoson e családnévre. Egy innen elkerült férfit 2012-ben is Borsi Hallai Jánosként
említenek. A Hallaiak családi fészkét 2014-ben Borsi-háznak hívják.
BÓGYI /Nem ismeri./ Bógyi Panni, Barják Jánosné. A Bógyi talán lánynév, mondják. Más vélemény: Bógyi
mama Bógyi Barják, a Bógyi a második asszonyneve. Tehát nem bizonyos, hogy a Bógyi ragadványnév,
ámbár a faluban a Bógyi családnév ismeretlen.
BÓTOS /Nem ismeri./ Bótos Almási kereskedő (boltos) volt.
BŐGŐ /Nem ismeri./ Zámbori Antal csúfneve. Mély hangja van, mint a bőgőnek. Először Bőgősnek mondja
emberem, majd kiigazít: Bőgő.
BŐRŐS l. Bűrös.
BUGYUR /Bugyur (Szellelki-család): mindig kis szatyorral járkált./ Bugyur, Bugyur Szellelki ‒ l. Barinál a
többi Szellelkit! Az 1980-as években a helyi kolhoz elnöke Szellelki (Bugyur) József ‒ 1. még Elnök!
Hogy miért Bugyur, nem tudják. A bugyor itteni változata lehet.
BUKSI /Nem ismeri./ Oláh Attila ragadványneve előbb Sánta kutya, majd Buksi, végül Boksó.
BULA /Bulla /Vígh-család/: édesanyja családneve után kapta ezt a nevet./ Bula, s nem Bulla, mondják. Bula
Víg ‒ a felesége vót Bula(-lány). A XX. században mindig élt Bula családnevű ember a faluban.
BUMBU /Nem ismeri./ Bumburól, a kürtösi csőszről lett Bumbu Juhász Anti. A csősz Bumbu
nagyon szerette a pálinkát, de hogy a nevét miről kapta, nem tudni. Csak küldték a
traktoristákat hozzá: ezt vigyél Bumbunak, azt hozz Bumbutól; a traktorista Juhász Anti
meg folyton emlegette, Bumbu így, Bumbu úgy, ezért ragadt rá. Az emlékezetben Bumbu
mint Dumdu is megjelenik.(Vajda N.)
BUNDÁS /Nem ismeri./ Bundás Gáll. Bundás Gál Jani, mert már gyerekkorában nagyon
szerette a bundás kenyeret.
BUNKÓ /Nem ismeri./ Az egyik helybéli férfit ‒ nem kis ellenszenv lehet az oka ‒ e több
mint gúnynévvel (gúnynév + vezetéknév) említi valaki többször is a kilencvenes évek
végétől. Bunkó … Hogy úgy mondjuk, igyekszik ráakasztani, rászoktatni e névre a
hallgatóságát.
BURDICS /Burdics (Magyar-család): kis vakarcs emberke volt. Burdics: vakarcs, apróság. A Kis-utcai
gúnyversben: „Elzavarták a nagylányt / Burdics Janiéktól”./ Nem tudják, miért Burdics ez a Magyar.
BURGA /K. F. névtára nem ismeri, de a tódási gúnyversben: „Zsákkal lopik a dohányt / Burga Pistáéknál”./
Burga Szellelki, Burga Gazsi, Burga Rózsika. Burga még Lévai László a Tódáson: Ojan bolondos embör
vót! Befingott az ablakon. Csak azt tudják, kitől származik a Burga név, de hogy mit jelent, nem is sejtik;
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1. Bari! A Hajdúságban a burga disznófalka. „A külföldi országok és városok neve egyébként is
gyakran fordul elő a helynévkincsben. A Burgundia (néha: Burga), Amerika, Osztria…
névvel a helynévgyűjtő gyakran találkozik” ‒ írja Szabó T. Attila (Művelődés 69). A Bihari
népmondák című kötetből kiderül (37), hogy a német Burgból lett Burga Szalacson falurész
és utca. Ez a két Burga tán arra utal, hogy helynévi eredetű e kisiratosi ragadványnév.
BUSZOS /Nem ismeri./ Kovács Ferenc ragadványneve, ő vezette a Kisiratos‒Kürtös közti
járatot. Buszos Feri bácsi, az övé volt a Templom utca 76. sz. ház, amely az 1960-as
években orvosi rendelőnek adott helyet, s ahol 2019-ben az Őze pékség működik. (AV)
BÜSZKE /Büszke (Gáll-család): gőgös ember volt. Büszke Gál: zsíros Gál, kulák. Büszke Gál József.
Büszke (Lévai-család): rátarti, gőgös ember volt./ Büszke Lévai, kekecsi.
BŰRÖS /Bűrös (Tóth-család): bőrfölvásárlással foglalkozott./ Nem ismerik.
CÁNYA /Nem ismeri./ Kis a röndös neve, cigány. Kicsi, alacsony embör (1992). Nem tudják, miért
Cánya.
CECE /Nem ismeri./ Cece néni Godóék szomszédja a két háború közt a Nagyfaluban.
Említi (vezetéknév nélkül) Godó Mihály jézustársasági atya önéletrajza (23).
CIGÁNY /Cigány (Lévai-család): sötét volt a bőre./ Cigány Lévai, Lévai Lajos, Cigány Lévai Lajos: barna,
erős ember volt. Vastag Mátyás lánya: Cigány Katyus, Vastag Katyus. Vastag Mátyás híres
cigányprímás, Sztradivári hegedűje volt! Egy utazó megvette tőle. Áron felül vette, de Bukarestben több
százezer lejért adta el. Nem tudta szegény! A ’30-as években volt ‒ regéli apám. Cigány Almási, Cigány
Almásiak; Cigány Pista bácsi az 1990-es évek elején halt meg. Cigány: ifj. Tóth László sötét
bőrszíne miatt. „László Tónit Cigánynak is nevezték, biztos azért, mert barna volt a
bőrszíne és fekete bajuszt viselt. Már jó pár éve nem él, így feledésbe merült a neve is”
(AV 2018); más Cigánnak mondja.
CIKÓ (Tóth-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják./ Cikó Tót. Cikó Panni. Cikó Jani. Cikó Laci:
Cikó Tóth. Az anya ‒ nagyanya ‒ neve után (Vajda N.). Tót Istvánék a Gróza térön laknak, űk a Cikójék!
Cikó Tót István apja…
COMBI /Nem ismeri./ Torma Béla egyik csúfneve a Combi, amely, akár a Combos, a megnevezett
testalkatára utal. L. még Füles!
COMBOS /Nem ismeri./ Torma Béla másik csúfolódó neve a Combos, amely a Combi párja ‒ 1. ott!
Ismertebb ragadványneve a Füles, 1. ott!
CUCI /Nem ismeri./ Lazok Mihály kovácsmester fia Cuci, maga is kovács az 1930-as, 1940-es években.
Nagydarab, tán ezért cuci (dundi?). A Cuci, Cucinál helynév is. A fiatalok nem ismerik.
CUJKA /Nem ismeri./ Cujka, Pap Anti. Pap Cujka. Sokat ivott, innen e név.
CUKRÁSZ /Cukrász (Molnár-család): cukrászmesterséget tanult./ Molnárra mondják: Cukrász.
Sofronyáról van, talán ott árult cukrot ‒ mondja egy középkorú kisiratosi. A meglett falubeli jobban tudja:
Cukrász, Mónár, Cukrász Mónár, Cukrász Mónár Anti, Mónár Anti. Állítólag 1944 végin a granicsár, aki
ëgymaga gyütt vissza (valamennyi itteni határőr közül), vele járt át Magyarországra rabolni.
CSATTOGÓ /Benga Szellelki további ragadványneve./ L. Csattogó Bënga!
CSATTOGÓ BËNGA /Benga, csattogó Benga (Szellelki-család): éjszakánként fehér lepedőbe burkolózva és
tenyereit csattogtatva járt alá-fel az utcán, az egész falut rettegésben tartotta. Amikor egy öreg ember
megleste és fejbe akarta ütni, ezt kiáltotta: „Pista bácsi, ne bántson kend, én vónék a csattogó Benga.” Ez
a név ragadt aztán rája./ Hogy ez a Bënga Szellelki miért Csattogó is, nem tudják. L. még Bënga!
CSÁRDÁS /Nem ismeri./ Uglovics D. nevű cigány ember ragadványneve (1992).
CSÁRINGER /Nem ismeri./ Farkas nevű roma ember neve. Mint mondják: Zerindről került ide, ő hozta
magával a nevét. Jöttek hozzá a cigányok, Hun az a csáringer?, rajta maradt. Zenész volt, hegedűs.
Csáringer, Csáringör, Csáringör Manci, Csálinger Marci vagy Csányinger Manci – néhai
Hamza Manci (Margit) cigányasszonynak Csáringer a második férje volt.
CSEHÓCKI /Nem ismeri./ Záhorszkit Csehóckinak hívják. Csehócki Sanyi: Tapasztó Sándor, Tapasztó
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Sanyi. Csehócki Józsi: Tóth Józsi. E név eredetére nem szolgálnak magyarázattal. Valószínűleg a
vezetéknév szláv („csehszlovák”) eredetére utal.
CSENTRA /Csentra (Tapasztó-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják./ Ma sem. Bizonyára a
középpontoz, beállít, középre ad, összpontosít jelentésű román, csentrának ejtendő „centra” szó áll e
név mögött.
CSEREPES /Cserepes (Tóth-család): neki volt az első cseréppel fedett háza a faluban./ Cserepes Tót Károly.
Cserepes még Czank Erzsébet. Hogy ez a Czank család miért Cserepes, nem tudják.
CSIKÓS /Nem ismeri./ Ismeretlen vezetéknevű férfi az 1950-es években, aki lóvásárlással és lókötéssel
foglalkozik: Csikós Jóska (KovácsMonogr).
CSIRKE /Csirke (Kiss-család); egy csirke miatt összeveszett a szomszédjával. Csirke (Tóth-család):
egyszer a csirkéi mind elpusztultak. Kis-utcai gúnyversben: „Három véka csipedet / Csirke
Janiéknál”./ Csirke Jani, Csirke Vilmos. Kis, Kis Csirke Jani: a XX. sz. elején élő Fiú, ārul vót hírös,
hogy mögbaszott ëgy lovat. Csirke Rozi Indíccs Matyi öreganyja volt. A XV-XVI. századi aradi
nevek közt Csirke (Márki 1. k.). „csirke/Bernát” Aradban a XIX. század végén, itt a csirke csúfnév
(Arad/III). Kisiratos 1882. évi kataszteri térképén: „Kiss/csirke” földje. Ma nem tudják, miért csirke
Tóth avagy Kiss gazduram.
CSÍRA /Nem ismeri./ Csíra Annus – a hormonok rendellenes működése miatt férfias nő.
CSONKA /Nem ismeri./ Csonka Gál(l): 86 évesen halt meg. A füle lë vót vágva (1992).
CSONTOS /Nem ismeri./ Csontos, Csontos Faragó. Focizott, s bütyközték, nem fájt (neki)!
CSOPA /Nem ismeri./ Csopa Gál, vagy Csősz Gál ‒ Gáli János csősz, a Gyöp-szélen. Talán sántasága
miatt hívják Csopának is csősz bácsit, s akkor összefügghet a hasonló felföldi tájszóval (a nép egy
része arról a tájról jött ide): a csopak/csopák kis termetű embert, és sérült szarvú jószágot jelenthet
ÚMTSz I/882).
CSORBA /Nem ismeri./ Csorba Jóska, Csorba Némöt Jóska húsz lovat hozott át Magyarországra fényes
nappal (1945-ben). Németh József csempészettel foglalkozott. Ma Csorba Misa: Németh Mihály. Hogy
miért Csorba, nem tudják.
CSŐDÖR /Nem ismeri./ Csődör Korpa Jani, Ez (mármint hogy Korpa-család a faluban) csak egy van.
Mégis van neve. Mert nagyon nőzött fiatal korában. Ezt nem kellene mondanom. Nem biztos, csak
ráfogták – magyarázza regélőm.
CSŐDÖRÖS /Nem ismeri./ Csődörös Árvai, Csődörös: az öreg Árvai Jani (bácsi) csúfolódó neve volt, míg
élt. Nyugalomba vonulásáig, évtizedeken át ő gondozta a kisiratosi lóvilágot éltető s nemesítő állami
méneket.
CSŐSZ /Nem ismeri./ Csősz (Ormai József) meg én 1940 szeptemberében együtt vágtunk neki a határnak.
Csőszök voltak, nem ez az igazi neve – regéli apám 1980-ban. Csősznek és Csősz Gálnak hívják ma
Gál Janit, akinek a másik neve Csopa, l. ott!
CSULA /Nem ismeri./ Csula Gál Gál Janinak az édesapja volt. 2014-ben Csulának Szalai Csabát
nevezik. Csula, mert annak is, ennek is eláll a füle.
CSUTKA /Nem ismeri./ Özvegy Kunszabó Mária: Csutka Marcsa. Kunszabó Kakuk Györgynek a felesége
volt. Hogy miért Csutka, nem emlékeznek.
CSÜNG /Nem ismeri./ Csünk Pista, Csüng, Csünk, Csüng Pista – Balogh Pista, téesz-kocsis vót.
Incselkedtek vele: - Csüng még, Pista?! Agglegény vót. – Csüng! – mondta. Csünknek is
mondják megfeledkezve az eredeti jelentésről. (Vajda N.)
CSÜVES /Nem ismeri./ Csüves Gál. Nagy fiú, magas ‒ ezért.
DADRI /Dadri (Hallai-család): beszédhibája volt, dadogott./ Dadri Hallai: dadogott. Voltak a gazdag meg
szegény Hallaiak, a szegényeket nem csúfolták. Az egyik Dadri Hallai gépész volt a két háború közt.
DAGESZ /Nem ismeri./ A Gulyás család egyik terebélyes hölgytagját hívják így a háta
mögött.
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DAKA /Dake (Schupkégel-család): a román „daca” (ha) szót keverte a magyar beszédbe./ Supkégel nem tudott
magyarul, az volt a szavajárása, hogy daka. K. F. még a név romános változatát jegyzé, negyedszázad
múltán már csak a megmagyarosodott, idegenségét elvesztő hangalak él.
DAKE l. Daka.
DANDÁR /Nem ismeri./ Puja nevű román rendőr egyik csúfneve, l. Zsarnok.
DANDÁRTÁBORNOK /Nem ismeri./ Puja nevű román rendőr egyik csúfneve, l. Zsarnok.
DÁNYËL /Dányel (Hallai-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják./ 1847-től l882-ig szerepel
gyűjtésünkben a Dániel vezetéknév. Nyilván a Dániel (keresztnév) becézése a Dányel. 2013-ban röndös
névnek tartják a Dányёlt, állítólag Dányёl Örzse, Örzsi, Dányёl Örzsi hívatalos neve (Vajda N.).
DENA /Nem ismeri./ 2014-ben fiatal ragadványneve, l. Dögész.
DIDANC /Didanc (Simon-család): így nevezete a nagymellű nőket, a név rajta maradt./ Nem tudnak róla. A
Simon családnév a XX. század derekáig fordul elő Kisiratoson.
DIDILI /Névtárában nem említi, de a nagyfalusi gúnyversben megjelenik: „Étetik mán Didilit / Bogdán
Laciéknál”. A jegyzet: Didili János cigány, másfél évtizede a falu disznópásztora. Ha a disznókat jól
párosítja, a gazda megvendégeli és megajándékozza./ Oláhcigány csürhés a II. világháború utáni
tizedekben; a rendes neve Gaudi Mihály ‒ állítják az 1980-as években. Talán azért didili, mert kövérkés,
félmeztelenül járó, szőrös mellű, kissé lelógó csöcsű ember volt a megboldogult.
DIDU /Névtárában nem említi, ellenben a Kis-utcai gúnyversben ragadványnévként (vagy becenévként?)
szerepel a Didu: „Hízlalik a nagymamát / Deák Diduéknál.”/ Embereim nem tudnak róla.
DOBOS /Nem ismeri./ Dobos Kovács, Pista bácsi ‒ öregember, valamikor zenész volt. Dobos Torma:
Zenébe vót dobos.
DOBÓ /Dobó (Csonka-család): kövér ember volt, akkora pocakkal, mint egy dob./ Mára eltűntek a
Csonkák a faluból.
DOKI /Nem ismeri./ Almási Bélának, a falu legendás körorvosának, tájház- és Máltai
szeretetotthon-alapítójának a ragadványneve. 2014-ben is emlegetik Dokiként a már
elhunyt Almásit, de kerül új: Falkus Endrét így is hívják.
DOKTOR ÚR /Nem ismeri./ Vászon Kása, Kása Antal: Doktor úr! Szanitár volt harminc évig a faluban, az
ő magángyűjteményéből lett a falumúzeum. Anti bácsi, a múzeumos ember, aki Pipás is volt.
DÖGÉSZ /Nem ismeri./ „Fűrész, Doki, Dögész, Skace, Sztocsek, Kopasz, Bugyur, Keszi,
Farkas, Dena, stb. nem tudok magyarázatot mindegyikre, de utána nézek. Ezek mind
fiatalok” ‒ közli velünk AV 2014-ben. Hogy aztán valaki elárulja: Sarusi J-t emlegetik így,
mert mészáros (más szerint hentes) az eredeti mestersége.
DUMDU l. Bumbu
EDDÁS /Nem ismeri./ Eddás Karcsi: Kovács Károly – a pesti Edda zenekar rajongója?
EDY /Nem ismeri./ Ifj. Antal Péter ragadványneve, focista korában kapta barátaitól. (Edy –
eredetileg Edoardo ‒ Reja olasz labdarúgó, majd híres edző a körösztapa?...) Így jegyzi az
általa Németországban a 2010-es években családja tagjairól rajzolt arcképeket.
ELNÖK /Nem ismeri./ A kolhozalapítástól vagy harminc évig Szanda Antal nagynemzetgyűlési képviselő a
téesz elnöke. Az utcát, ahol lakik, a nép róla nevezte el. Az új kolhozelnököt is megtisztelik az Elnök
névvel: Szellelki Bugyur Józsefet, akit 1990 legelején vált le a nép. Szanda elvtársat Öregelnöközi is a
falu, l. Öreg, Öregelnök!
ESPERES /Nem ismeri./ Esperes, vagy Öspörös; Túry László az 1980-as, 1990-es években a falu plébánosa
(ez időben a falurajzíró munkájának az egyik legfontosabb segítője), az aradi magyar katolikus esperesség
vezetője. Utolsó éveiben a nyugalmazott nagyprépost (a Szent Gellért-érem kitüntetettje) a csáki idősek
otthonának lakója. 2019-ben hunyt el. L. még Pap!
FALU JÁNOSKÁJA /Nem ismeri./ Gulyás János, Falu Jánoskája: mert ő volt a forspontos, hintós a tszben. Apjára mondták: Laposi Gulyás.
FARKAS /Nem ismeri./ 2014-ben fiatal ragadványneve, l. Dögész.
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FASZI /Nem ismeri./ Faszi Jani, Lolé a röndös neve, a Kisúcán. A bátyját hívták Faszinak, rámaradt.
Vagány kis köjök vót!
FINÁNC /Nem ismeri./ Finánc Szalai György. Van másik Szalai György is, megkülönböztető név.
FIRCANG /Nem ismeri./ Simony Anti bácsit elnevezték Fírcangnak, mert járta a falut
fűrészelni. Mindig szaladt; ha kérdezték tőle, Hová mész?, azt válaszolta: Fircalgolni.
Nem fűrészelni… Másképpen Firgáncs, l. ott.
FIRGÁNCS /Nem ismeri./ Firgáncs: sokat fűrészelt ‒ Firgancs, Simon Antal, fűrészelt
házról házra. Miközben fűrészölt, ezt mondogatta: Fircang-marcang! Mikor Kürtösre
gyalogolt, és egy-egy szekér megállt mellette, hogy fölvegyék, az öreg nem szállt föl:
Nem, mer sietök! (Vajda N.) L. Fircang.
FODRÁSZ /Nem ismeri./ Fodrász Franciska: Gulyás Franciska, mert fodrász (Vajda N.).
FRÁTYE /Nem ismeri./ Árvai Gergelyt Frátyénak hívják/hívták a kürtösi gépállomáson vele dolgozó román
gépésztársai. E nevet csak igen szűk körben ismerik a faluban. A román „frate”: testvér, barát, pajtás,
társ, koma.
FRIDMAN /Nem ismeri./ A Zsidó ragadványnevet is viselő László János (László Janó)
másik nevét, a Fridman Janót édesanyjától örökölte. Ejtvén Fridman, írván Friedmann.
FÜLES /Nem ismeri./ Füles, Combos, Combi ‒ ennyiféleképp hívták (a XX. század második felében), s
emlegetik még néha iskolatársai az időközben elhunyt Torma Bélát. Fülesnek elálló fülei, Combosnak,
Combinak kicsi, erős lába miatt nevezték el.
FÜTYÜLJ /Nem ismeri./ Németh Mihály ragadványneve, 1. még Nëfütyüjj!
FŰRÉSZ /Nem ismeri./ Hívatalos nevén Hüggel Peti (Vajda N.), l. még Dögész. Fűrész
ragadványnévvel azért illetik, mert kedvence a tévé vasárnapi mesesorozatának Fűrész
Oszkárja.
GABÓCA l. Kabóca
GAZSI /Gazsi (Szellelki-család): egyik elődjének Gáspár volt a keresztneve./ Gazsi Jani bácsi, Szellelki ‒ a
fia Gazsi Pista. Gazsi Szellelki, másképpen Kutyás ‒ 1. ott! Gazsi Matyi: Terék Matyi neve. A másik
Terék Mátyás Bivalyos Matyi, l. ott!
GÁJER /Gájer (Almási-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják./ Fodrász vót, a felesége rontotta
mög mamát. Elbájolta, bűbájos vót ‒ a század elején. Ma Gájer: Almási István csúfneve, a nővérére is
mondják. Gájer Almási, Gájer: a mustohaapjuk Gájer vót. Egy szem adatot találtam a Gájer család ittlétére:
a nyilván német származású Geier Annát 1919-ben temették Kisiratoson. A környező falvak közül
Mácsán, Németszentmártonban élt egykor jelentős számú németség, s került több német gazda is a
Kürtöshöz tartozó Kútas-pusztán.
GERENDÁS /Nem ismeri./ Gerendás: Szécsényi Pista, a kocsisok nevezték el így. Szécsényi kocsis
csúfolódó nevét nem tudják megfejteni.
GÉMES l. Gémös
GÉMÖS /Nem ismeri./ Id. Tóth László egyik ragadványneve felesége leánykori neve
(Gémes) után. Gímös is. L. még Aranyom, Padurány, Pocok.
GÍMÖS l. Gémös
GODA /Goda (Kotroczó-család): nagyevő volt, sokat evett, mint a gödény./ Nem említik. Goda-család ma is
él a faluban.
GORILLA /Nem ismeri./ Varga István csúfneve volt. Néhány éve, egy búcsún fölakasztotta magát. Nem
mondják, miért volt Gorilla.
GÓLYÁS /Nem ismeri./ Gólyás, Gólyás Kovács. Gójás, mer gójafészek vót a házukon. Ez a tény ma már
Kisiratoson is figyelmet kelt, miután a csatornázás és a gyakori szárazság miatt eltűnt a gólyának eledelt
biztosító mocsárvilág. Gójásék Nagyfaluban laknak, házuk tetején gólya költött. Kovács Jani
bácsi (öreg Kovács Jani bácsi) Gólyás Kovács Jani. A fiára is mondják. A fiának a fiára
meg hogy Kis Gólyás (l. ott). Kovács Jani ő is (Vajda N.).
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GÖRBE /Görbe /Gáll-család): hatalmas termetű ember volt, erősen hajlott háttal./ Görbe Gál, Pista
bácsi: Gál István. Hajlott a háta.
GÖRÖG /Görög (Gáll-család): a név eredetének magyarázatát nem tudják./ Ma is említik. Görög-család a
faluban sosem élt.
GÖRÖGDINNYE /Nem ismeri./ Görögdinnye Gál: Kövér vót, kis, alacsony embör ‒ Gál Janira mondjuk,
hogy Görögdinnye. Gál Jani bácsi neve Görögdinnye. Dinnyével foglalkozott, rajta maradt
(Vajda N.).
GUGÁS /Gugás (Gáll-család): golyvája volt. Gugás (Kovács-család): e név eredetének magyarázatát nem
tudják./ Gugás Gál: a köröszti Gál. Mögoperáták a nyakával. Gugás Kovácsról nem tudnak.
GUNÁR /Nem ismeri./ Gunár Jani, Gál Jani, Gunár Gál, Gunár Gál Jani: Tyúkszöme vót, ārul, hogy rosszul
járt.
GYURA /Gyura (Tóth-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják./ Hodács és Huszár pap közt,
1952 táján György káplán, másképpen Gyura káplán a falu papja. Arról volt híres, hogy a fogságból
hazajőve szépen dalolt. Kilépett (papságából) ‒ mondják. Teljes neve Tóth György. 1866-től 1925-ig
találtam adatokat, amelyek bizonyítják a Gyura családnév itteni előfordulását. Mindamellett a Gyura a
György becézése.
GYUSZI /Nem ismeri./ Őze György feleségének mondják, hogy Gyuszi Manci.
HAJÍCS KI /Nem ismeri./ Ö. K. M. magyarázza az 1970-es évek végén: a zsírra mondta Kurtucz Pista
bátya ‒ 1. Hajíccsukki!
HAJÍCCSUKKI /Nem ismeri./ Kurtucz Pista bátya disznótorban mondta valamire (ami nem kellett, s
bizonyára többször ismételte): Hajíccsuk ki! ‒ mondják 1990-ben. Rajta maradt. Talán a Hajícs ki (Hajítsd
ki!) az eredeti, l. ott! Kurtucz Istvánt a Kántor név is megillette, l. ott!
HAJZLER /Nem ismeri./ Tóth András ragadványneve volt a Hajzler, mert a Hajzler-dűlőben
lett földje, s nyerte a Hajzler András nevet.
HARANGOZÓ /Harangozó (Kiss-család): nemzedékről nemzedékre ők voltak a harangozók./ Régebben
Harangozó Szatmári. Harangozó László Feri ‒ most is harangozó, csak Aradon (1982-ben). Harangozó
Horvát János: harangozó vót, de el akarta szeretni a papkisasszonyt. Idős embör vót, de szép embör!
Vagy harminc évig volt harangozó, sekrestyés, de elűzte az ez előtti pap. A bátyja sírásó. Nyilván
mindenkire ráragad a Harangozó név, ha ő a templom harangjainak a húzogatója. Kivétel az 1980-as évek
elején az unokahúgom. K. E. vállalkozó férfiember híján az egyház harangozója, ám egyszer sem
hallottam, hogy Harangozóként említették volna. Talán mert a falunak is furcsa volt az
asszonyharangozó, s mert rövid ideig tartott harangozósága.
HARI /Nem ismeri./ Hari Hallai Pista bácsi. Hogy miért Hari, nem tudják. Állathajtó szó, tán ezzel függ
össze.
HASZNOS /Hasznos (Gáll-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják. Hasznos (Hegedűs-család):
az volt a szavajárása, hogy „hasznos”./ Hasznos Pap: Pap Anti neve, az anyja Hegedűs, rajta maradt ‒
mondják. Az anyja bizonyára Hasznos Hegedűs lány. Hasznos Hegedűs: az öregapjuk fukar volt, ezért
mondták hasznosnak. L. még Kopasz! Hasznos Gállra nem emlékeznek.
HORVÁT /Nem ismeri./ László Horvát(h) ‒ az anyja második férje után, l. László!
HOSSZÚ /Nem ismeri./ Faragó László ragadványneve. Hosszú, mert magas.
HÓHÉR /Nem ismeri./ Kása Istvánnak mondják. Hülyéskedett a csárdában, hogy Gyün a hóhér! A végén
rajta maradt a fiatalemberen. Nagyon erős fiú volt.
HŰVÖS /Hűvös (Almási-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják./ Nem említik.
ILLÉS /Illés (Horváth-család): apja Illés volt, őt is így szólították./ Illés Horvát: öregapja Illés, ez volt a
neve, Horvát Illés. Rajtuk maradt. Sírásó és orgonanyomogató az egész család.
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INDÍCCS /Nem ismeri./ Indíccs: Németh Ferenc s Németh Mátyás. Indíccs Matyi, Indíccs sógor. A
kocsmából így küldte őket haza a párjuk: Indíts! Apa, s fia, mindkettőt így hívják, hívták. A családnak
nagyon ellenére van e csúfnév, rokontól sem veszik jó néven, ha a ház urát evvel tiszteli meg.
IPAROS /Nem ismeri. Iparos: Tóth Tibi, borbély: ha ivott, azzal kérkedett, hogy Én vagyok
az Iparos!
JULIS /Nem ismeri./ Julis Godó: Godó Ferenc ez is, akár Pufi Godó, l. Pufi! A felesége Julis, róla ragadt
emberére e név.
JUPUCA /Nem ismeri./ Újságos az 1970-es években, ő viszi a faluban a megrendelőknek a hírlapokat.
Román ember, a rendes nevét nem ismerik. 1990-ben már a csúfnevére sem vélekszenek.
KABÓCA /Nem ismeri./ „Magyar Ambrus bácsi… takács… Száraz sovány ember volt. Kabócának
csúfolták. Szál a korcban…” (KovácsMonogr). Ha valóban „szál a korcban”, Gabóca, azaz
gatyamadzag; ha a vékonysága miatt utalnak szöcske, sáska alakjára, Kabóca… A két jelentés
összekeveredett?
KACSKA /Kacska (Tóth-család): egy baleset során elvesztette néhány ujját./ Ma nem ismerik e nevet.
KAKUKK /Kakukk (Kúnszabó-család): szerelemgyerek volt./ Kunszabó Kakuk György; a felesége Csutka
Marcsa, özvegy Kunszabó Mária. Kisiratoson ma már jobbára a hivatalos, román módon jelölik az
asszonyt: az ember vezetékneve után a nő keresztneve következik. Mind ritkábban hallani a magyaros -né
megjelölést. Ujj, Kakukk Mihály bácsi, Új Mihály. Kakuk Rozi, Rozi ángyi, Új Rozi: ángyi, Kurtucz
Béláné. Hogy miért Kakukk, senki sem tudja. A borsodi Nekézsenyben – D. L.: Az ózdi járás r.n. – a
falu első kakukkos óráját birtokló Tóth nevű embert hívták Kakukknak, Kakukkosnak. 1848-tól 1903-ig
találtam adatokat a Kakukk családról Kisiratoson.
KALAP /Nem ismeri./ „Kovács/kalap” az 1882. évi földmérési térképen. Ugyanott „Kovács /kalap/ János”. Ma
nem ismerik, illetve talán azonos a Koloppal, 1. ott! KF-nek az 1950-es években készített egyik
följegyzése szerint az emberek akkor így magyarázták e ragadványnév eredetét: „(Kalap) Kovács
előfogatás vót. Kalap bácsi miért nem cseréli a kalapot? Mert olyan zsíros” (KovácsMonogr).
KANCSI /Nem ismeri./ Kancsi Barják. Magyarázatot nem mondanak, de nyilván összefügg a szemével e
csúfolódó név.
KANTINOS /Nem ismeri./ „…Károly barátommal, akit Dorobanti falu apraja-nagyja
Kantinos Karcsi bácsinak nevez, ugyanis ősidők óta ő vezeti a helyi téesz étkezdéjét…”
(Vörös Lobogó, 1988). Kovács Károly volt az 1980-as évekig a téesz-étkezde vezetője.
KARMOJ /Névtárában nem említi, ám a nagyfalusi gúnyversben szerepel: „Megfiadzott a koca / Karmaj
Manciéknál”./ Karmojj Almási Pista ‒ nem tudják, miért karmolj! 2014-ben is emlékeznek néhai
Karmojj Mancira, de ő Virág Józsi felesége volt, lánykori neve Márton Manci, s Nagyiratosról
származott ide (Vajda N.).
KATKÓ /Katkó (Korpa-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják./ Katkó Korpa gyerek vette
feleségül Kurtucz Jani bátya feleségének a nővérét, aki Micsik lány. Kanadába mentek az első világháború
előtt, ott farmerok. Ma nem tudnak a faluban Katkó Korpáról. A Katkó ma is élő családnév Kisiratoson.
KÁBA /Nem ismeri./ Faragó István csúfneve a Kába. Piált az öreg. A fia Kis Kába, l. ott!
KÁNTOR /Kántor (Szabadai-család): jó hangú őse a kántorral a templomban versenyt énekelt./ Az 1930-as
években volt egy Kántor Palcsi, családnevét az emlékező nem tudja ‒ talán ez volt Szabadai. Kántor,
Kántor Kurtucz Pista bátya, Kurtucz István: a falu ez idáig leghosszabb ideig működő parasztkántora.
Kántor Faragó, Kántor Faragó János ‒ Pista bátya után ő lett a kántor. Testvérek a szíjgyártóval,
Pápaszömes Faragóval. … Kántor Ica a harangozó az 1990. évek elején. Kántor Margitként is
emlegetik az ezredfordulón Falkus Margitot, a falu kántorhelyettesét. Kántor Almási Laci
ragadványneve az Aranyom is, l. ott.
KERESZTI l. Köröszti!
KERTÉSZ /Nem ismeri./ Kertész Kristóf Béla: kertészkedett, vezette a téesz-kertészetet. Két Kristóf Béla
volt, a másik Lenin, l. ott!
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KESZI /Nem ismeri./ Keszi, Keszi Miklós. A felesége után hívják így, akinek Keszi Katus, Kati néni a neve.
A gyerökei közül az egyik viszi tovább a Keszi ragadványnevet.
KIKIRI /Kikiri (László-család): kukorékolásáról nevezték el. A Kis-utcai gúnyversben: „Agyba-főbe
csuklanak / Kikiri Matyinál”./ Ma nem ismerik; valószínűleg végleg kikukorékolta magát, s a kisiratosi
sírkertben alussza az igazak álmát. 2014-ben így emlékeznek rá: „Kikkiri Matyi mindig szaladt a nők
után; öregembör vót és így köszönt nekik: Kezítcsókolom, kityaszon!”
KILENC /Névtárában nem említi, ám a nagyfalusi gúnyversben: „Bagzatik mán a nyulat / Kilenc Ferkóéknál”./
Kilenc Ferkóról embereim nem tudnak.
KIS /Kis, Kiskása (Kása-család): kistermetű, s a jómódú Kása-nemzetségben társadalmilag is kicsi:
zsellér volt./ Míg K. F-nek egyetlen Kisnek csúfolt embert (családot) említenek az 1950-es években az
iratosiak, az 1980-as években szinte vég nélkül sorolják a különböző Kiseket. 1: Kis Balogh ‒ kis ember
volt, elment Aradra. 2: Kis Fodor Béla, Kis Fodor (amúgy Rövidlábú is) ‒ mert kicsike; a másik nagy
Fodor, de nem így mondják. 3: Kis Gál Jani, másképpen Luca Jani, l. ott! 4: Kis Kása József, Jóska
bácsi. Alacsony vót, mint én. Azt mondta, hogy lógos ló lönne; ha látott egy menyecskét, ha mögengedné,
inkább lógós ló lönne (csak hogy mögkapja)... A lógos lovat két ló mellé befogják harmadiknak. 5:
Lőrincz fia a Kis Lőrinc – alacsony is, mög.... 6: Kis Magyar, Magyar – alacsony embör vót. Gyerekei:
Kis Magyar Jani, Kis Magyar Béla. 7: Kis Maróckai ‒ két Maróczkai Mihály volt, a Kis
különböztette meg őket. 8: Kis Sallai ‒ mást nem mondanak róla. 9: Kis Sarusi. Míg a múlt században a
Sarusi volt a ragadványnév (pl. az 1882. évi földmérési összeírásban e név így szerepel: „Kis (sarusi)”, a
századelőn már, pl. az 1911-es kataszteri térképen „Kis Sarusi” ‒ tehát a két név egyenrangú lett, nem
derül ki, melyik a családnév, s melyik a ragadvány. 1890-ben született öreganyám (Kis) Sarusi Borbála,
s a család nem tudta, nem tudja megkülönböztetni a név két részét, nem választja szét. Kissarusinak
veszi, így is mondja. Ma a faluban csak Sarusi nevűek élnek, az utolsó Kis Sarusi az előbbi Borbála néni
volt. A falurajzíró dédapja, Sarusi János a községi halotti anyakönyvben 1929-ben Kissarusi Jánosként
szerepel, ahogy az ugyanakkor anyakönyvezett 1. világháborús hősi halott sógora sem Sarusi, hanem
Kissarusi Mihályként jegyeztetett föl. Nem egyértelmű, hogy a Kis(s) vagy a Sarusi volt-e a vezeték-,
illetve a ragadványnév. L. még Sarusi! A család magát Makóról eredezteti, ám a makai
összeírásokban Sarusi nem, csak Kis családok fordulnak elő. 10: Kis Setény, másképpen Setény Antal. Mi
Söténynek mongyuk. 11: Kis Szanda, Kis Anti, a korábbi téesz-elnök fia. 12. Kis Szekeres ‒
Szekeres fia. 13. Kis Tamás Jóska, másképpen Óriás, l. ott! A Kis ragadványnevet az iratosiak hol ’kicsi,
alacsony ember’, hol ’fi’, valakinek a fia, hol ’a szegényebbik’ értelemben használják. 1982-ben két házat
bírt a Kis család ‒ a faluban 1829-től megszakítatlanul él e vezetéknév.
KIS BÁRÓ /Nem ismeri./ Kis Báró: Barta Józsi, Barta Annus néni fia. Az anyja vót Báró
nevezetű. Az apja Báró Laci bácsi; ő is Báró Józsi (Vajda N.). L. Báró.
KIS GÓLYÁS /Nem ismeri./ Gójás (l. Gólyás) Kovács Jani bácsi (öreg Kovács Jani bácsi),
Gólyás Kovács Jani fiára is mondják. A fiának a fiára: Kis Gólyás. Kovács Jani ő is (Vajda
N.).
KIS ILLÉS /Nem ismeri./ Kis Illés Matyi: Horváth Mátyás, az orgonanyomogató. Magyarázattal nem
szolgálnak, összetett ragadványnév.
KIS KÁBA /Nem ismeri./ Faragó István, Kába fia a Kis Kába. Az öreg piált, mindig be vót rúgva.
KIS MUSZKA /Nem ismeri./ Sallai fia a Kis Muszka ‒ hogy miért, nem tudja emberem. Ha tudja, sem
mondja.
KIS SZŰCS /Kisszűcs (Almási-család): kistermetű szűcs volt./ Kis Szűcs, Kis Szűcs Almási: Almási Ferenc
neve. A faluban a XIX. században élt Szűcs nevű család. Kisszűcsök: a Kovácsok a Gyöpszélről
(Vajda N.).
KISBORBÉLY /Nem ismeri./ Kisborbély: Németh János (Vajda N.)
KISKÁSA l. Kis.
KISOLÁJ /Nem ismeri./ Kisolájnak, Kisolának, majd még Kisrománnak, Kisrománynak Kurtucz
Gergelyt hívták, mert büszke volt állítólagos román származására. Amiből annyi igaz, hogy az öregapja,
K. G. mácsai román fiúból lett iratosi magyar, akinek a gyermekei, így Kisoláh atyja, Kurtucz János is
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mélyen magyar érzelmű emberré nevelődtek a színmagyar faluban. S hogy miért Oláj? Mi oláhot nem
mondunk, oláj! ‒ adja meg az idős férfirokon. Kisromán művezető volt a gépállomáson, sok ember
kenyere függött tőle. E sorok rovójának édes unokaöccse, aki sok segítséget nyújtott, míg élt, e munkához.
KISPATKÁNY /Nem ismeri./ Kispatkány: Almási Attila, a 2011-ben elhunyt kántor fia. A
Patkány cigány család, így e ragadványnév nem erre utal.
KISROMÁN /Nem ismeri./ Kurtucz Gergely csúfneve, l. Kisoláj!
KISSARUSI l. Kis.
KISSZŰCS l. Kis Szűcs.
KISURASAG /Kisuraság (Kása-család): gazdagsága miatt kapta ezt a nevet./ Ma nem ismerik. Azért sem
ismerhették az 1980-as években sem, mert akkoriban ismeretlen Kisiratoson a korábbi jómód. A tisztes
szegénység már tehetősségnek számított a dicsőséges Ceausescu korszakban.
KISVONAT /Nem ismeri./ Kisvonat Laci: Pap(p) Laci. Kicsi, de gyors járású, mint a vonat.
Bolondvonat unokája (1990). A helyi zenekarban énekel, muzsikál.
KOLOP /Kolop (Kovács-család): nagy feje volt, mint egy kolomp. Kis-utcai gúnyversben: „Kártyabanda
összeül / Kolop Janiéknál”./ Kolop Kovács ‒ hogy miért, nem tudják.
KOPASZ /Kopasz (Hegedűs-család); egy szál haja sem volt. Kopasz (Papp-család): hamar
megkopaszodott./ Kopasz: Hegedűs István, az öreg! Jó öreg... De azelőtt is mondták rá. Kopasznak
kopasz... Papp családbeli Kopaszt ma nem ismernek. A korábbiak után a XX-XXI. század
fordulóján újabb (általunk most meg nem nevezett) iratosi férfiak jutott azok sorába,
akiket ezzel a csúfnévvel illetnek nyilván leginkább a háta mögött. Kopasz a
ragadványneve Andó tanár bácsinak is a XXI. sz. elején.
KOPASZ HASZNOS /Nem ismeri./ Kopasz Hegedűs Pista, másképpen Hasznos Hegedűs István.
Hasznos Pista, Kopasz Hasznosnak is mondták, elment az egész haja. A Hasznos Hegedűs família
megkopaszodott sarja Kopasz Hasznos.
KOPEK /Nem ismeri./ Kopek: Laczkó István. Nagyon dühös, ha így hívják. A Kopek nyilván csúfnév, de
hogy mit jelent, nem tudják, illetve nem árulják el.
KOPPÁNY /Koppány (Godó-család): az ősmagyarokról szeretett mesélni./ Ma nincs a faluban ilyen
ragadványnév. Bizonyára elhunyt azóta e Godó. Ha nem, mélyen hallgat ősmagyar ismereteiről.
KOSZORÚS /Nem ismeri./ Koszorút készít az ezredfordulón Falkus Margit, emiatt Koszorús Margitnak
is hívják. Másik két ragadványneve: Kántor Margit és Pittor Margit (Bajkó 218).
KÓKUSZ /Nem ismeri./ Kókusz: Tapasztó Ferenc „Komikus bácsi vót. Mikor dógoztak, délben
már megéhezett, és mondta (négykézláb állva): Möghúzom a kókuszomat, möhetünk
ebédölni, dél van! Járt fokhagymával a piacra, mögfigizte a tejeskocsist.” A tejeskocsi
fölborult, meg kellett fizetnie a kárt, de Kókusz csak azt mondta, hogy legalább megtréfálta
a tejeskocsit. (Vajda N.)
KÖRMÖS /Nem ismeri./ Néhai id. Juhász Antal (Bumbu) nevezte el saját feleségét
Körmösnek. Aki dolgos, arra mondják, hogy körmös.
KÖRÖSZTI /Nem ismeri./ Köröszti Gál Istvány, Gál József fia. Az öreg a Nagyfalusi-körösztnél lakott.
Emberem Keresztinek is mondja e Gállokat. Puszi Gál másképpen Köröszti Gál József. Nem tudni, hogy
erről a Gállról nevezték-e el a Nagyfalusi- vagy Gáll-körösztöt.
KRECU /Nem ismeri./ Sallai Ferenc, vagy másképpen: Krecu. Mácsán vólt egy focista, s hogy ő olyan lösz!
Azt mondta, amikor focizni kezdett... Krecu nagyon tudott. Rajta maradt.
KRISZTUS /Nem ismeri./ Nagyanyád, Kis Sarusi Borbála testvére, Kis Sarusi Rozália fia.
Dohánkertészek vótak, mama testvére pipált. Tizenhat gyeröke vót, Sujok a férje, Marosvásárhelyre
kőtöztek. Kevés vót a kinyér, nem győzött nekik öleget sütni a néném. A gyerökök alig várták, hogy kisüljön,
már el is fogyott. Ëgyszer az ëgyik kilopta a cipót a kemöncébül, ezér lött Krisztus ‒ kaptam a
magyarázatot, ám ebből sem derült ki, miért éppen ez lett a csúfneve ennek a Sulyok-fiúnak. Krisztus,
Béla bácsi, Kristóf Béla: a Szemeténél (gépállomáson) volt elszámoló; kopaszsága miatt lett Krisztus ‒
mondják, s hogy nagyon mérges volt érte. Magyarázatnak ez is sovány. Valószínűbb, hogy a hasonló
hangzás miatt lett Kristófból Krisztus.
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KUKA /Nem ismeri./ Kuka Pista: Szellelki. Az 1920-as, 1930-as évekről van szó, ö. K. M. meséli: Zavart
bennünket, mutattuk neki a keresztet az ujjunkkal. Ment locsolkodni, amikor kifogyott, belehugyozott. Ma
nem emlékeznek rá, de gyermekjáték nevében és mondókájának szereplőjeként elékerül: „Kuka Pista
pojáca, / Hámoriná tojása…” (Vajda 74).
KUKÁS /Nem ismeri./ A Godó Albertó nevű fiatal asztalos ragadványneve. A kólás, sörös
dobozokat gyűjtögette lakásdísznek.
KULLA /Névtárában nem említi, viszont a Kis-utcai gúnyversben ott van: „Elzavarták az embert / Kulla
Panniéktól”./ E nevet nem hallottam, valószínűleg azonos a Kullaival, 1. ott! (Gulyás).
KULLAI /Kullai (Gulyás-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják. A Kis-utcai gúnyversben:
„Csupa nagy a dicsekvés / Kullai Pistánál”./ Kúlai, Kulai Béla, Laposi Kullai ‒ l. ott! ‒, Kullaiak,
Gulyás. A Bácskából, Kuláról valók, mondja az egyik Gulyás. Kullai: Gulyás László a Tódáson.
KULÁK /Nem ismeri./ Kulák Lévai Lajos. Jobban érözte magát, mint a többi (a kommunizmusban?). Ű maga
adott nevet magának. Hogy ű különb kulák, mint a többi ‒ adja meg a magyarázatot egy kisgazdafi.
KURTUCZ. /Nem ismeri./ A Kurtucz családnév, ám a legenda szerint e név, akár az eredetibb, a Kurucz is:
ragadványnév! L. Kurucz.
KURUCZ /Nem ismeri/ A Kurtuczok családi hagyománya úgy tartja, hogy ősük magyar kurucként a
Rákóczi-szabadságharc leverése után Mácsán húzódott meg, ahol a románok csak Kurucz-nak hívták az
eredeti nevét eltitkoló bujdosót. Ám a Kuruczot a románok nehezen tudták kiejteni, a románosabb
hangzású Kurtucz (Curtuţi/u/) nevet adták neki. E magyarázatnak részben ellentmond, hogy a kuruc kor
végén Mácsán református magyarok éltek, azután húzódtak ide a hegyekből a vlahok. Györffy I. FeketeKörös völgyi adata ide illik: Rákóczival sok román is elment harcolni, „Aki azonban megérte a
kuruc világ végét, az mind hazajött. Az oláhok között gyakori Hajdú, Katona, Kuruc név s a hajdúénekek
innen datálódnak” (29).
KUSZU /Nem ismeri./ Vaskalap fia: Kuszu, így csúfolják Kristóf Jóskát. Kutyákkal játszott, azért? ‒
emberem maga sem tudja.
KUTYÁS /Kutyás (Szellelki-család): mindig nagy kutyákkal járt-kelt./ Kutyás, Kutyás János, másképpen Gazsi
Szellelki, Szellelki János. Hogy miért Kutyás, nem tudják. 2014-ben is emlegetnek Kutyást: Kutyás
Pista, ő helybéli cigány ember, nem Szellelki; mindig a kutyákról kérdez, koldul, „nem teljes”.
KÚLAI l. Kullai!
LACKÓ /Nem ismeri./ Lackó Kovácsok, Lackó, Lackó Kovács, Lackó Pityu. Lusta, mert a nyakába ült
Lackó ‒ mondják. A magyarázat: Biztos mer akkor a vót, hogy nem bírta vinni. Más: Lusták voltak a
Kovácsok. Lackó a nyakában ült. Laczkó nevű család ma több is él a faluban.
LAPOSI /Laposi (Juhász-család): nagy lapály volt az udvarán./ Laposi Juhászról ma is tudnak: Juhászék a
Kekecsről, mert a laposnál laktak (Vajda N.). Laposi Gulyás: Gulyás János, Falu Jánoskája apjára
mondták. A téesz előtti (nagyfalusi) laposnál volt a háza. Laposi Kullai, 1. ott! Laposiné: Mer a lapos
mellett laktak, Annus nénédéktől visszafele az ötödik ház. Az öreg Laposi útkaparó vót a Kevermesi-úton.
LAPOSI KULAI /Nem ismeri./ Laposi Kulai Béla: Gulyás Béla. Két Gulyás Béla volt, az egyiket Kulai
Bélának, a másikat Laposi Kulai Bélának nevezték el.
LAPOSINÉ /Nem ismeri./ Az egyik Laposi Gulyás oldalbordája, l. Laposi!
LÁSZLÓ /Nem ismeri./ László Horváth Feri, László Horvát. Az anyjukról nevezték el így őket. Féltestvérek
voltak, az asszony első férje volt László, a második lett Horváth./ Eszerint az egyik gyermeknek László, a
másiknak Horváth a neve, s a második házasságból valókra is ráragadt a féltestvér apjának a neve.
LENIN /Nem ismeri./ Lenin Kristóf Béla, Szent Bélának is hívják. Lenin, mer kopasz, és Szent, mer az
anyja is. Ő is szentnek tartotta magát ‒ hallom a helybéli forradalom napjaiban, 1990. Boldogasszony
havában.
LISZTES /Lisztes (Gáll-család): lisztként adta el a búzáját./ Mai magyarázat e név eredetére: Lisztes Gál
lisztet árult a második háború előtt. K. F. szófejtéséhez hozzátehetjük: az egyik Gáll
malomtulajdonos volt a faluban, talán őt hívták Lisztes Gálnak.
LÖKÖDI /Nem ismeri./ A farsangfarki maszkajárást fölújító 2004. böjtelőhavi
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népünnepélyen a Tarcsa Marcsa, Löködi Gyurka páros szórakoztatta Kisiratoson a
népet. Löködi agglegény, aki ezen a farsangon sem lelte meg az oldalbordáját, de aki
azért igencsak ácsingózik bármi nőszemély – legyen az akár a némiképp nyilván
könnyűvérű Tarcsa Marcsa ‒ után.
LUCA /(Nem ismeri./ Gál Jani, Luca Jani, Luca Gál Jani; odamaradt Oroszországba (a második
világháborúban fogságba esett). Gáll Jánosból akad néhány a faluban, ezért a Gál Janikat így
különböztetik meg: Kis Gál Jani egyben Luca Jani, egy másik Görögdinnye, megint másik Rendőr, a
következő Csősz, tódási Gál Jani pedig Makász. A Luca megfejtése: Luca Gál felesége Búza Luca, Luca
Rozál volt, s rajta maradt az emberén is, meg a fián is.
LUKÁCS /Nem ismeri./ Lukács, Pelle Ferenc, Pölle Feri. Több Pölle van a faluban, ezért amikor kérdik,
melyik: a Lukács Pölle Teri! Hogy miért, nem hozzák tudomásomra. A mai Lukács családot korábban
Lukácsinak hívták.
MAKARENKÓ /Nem ismeri./ Andó Laci nagyapja vót Makarenkó – azaz e nevet tőle
örökölte.
MAKÁSZ /Nem ismeri./ Makász: az egyik Gáll János, tódási Gál Jani másik megkülönböztető neve ‒
Makász Gál Jani. Meglehet, kártyás ember, aki álmában is fölrikolt örömében, ha ezt a lapot húzza.
MANKÓS /Nem ismeri./ Mankós embör, aki mankóval jár sérülése miatt. Mankós Feri bácsi, már nem él,
Lévai Feri bácsi vót. Mög Kurtuc Jani bácsi, ű së él. Mankós Jani bácsi – említi regélőm 2006-ban, ám
elsőre elvéti: Mankós Jani bácsi helyett Mankós Gergő bácsit mond, mert a rég elhunyt K. J.-nak
Gergely volt az apja, ráadásul Gergely az egyik fia is.
MARCI /Marci (Szatmári-család): egyik ősének Márton volt a keresztneve./ Marci Pali, Szatmári Pál. Ő a
kocsmáros Kónnál.
MÁTYÁS /Nem ismeri./ Mátyás Jóska: Vastag Jóska. Az apja volt Mátyás. Vastag Mátyás, a megyeszerte
ismert cigányprímás, l. Cigány!
MÁZSÁS /Nem ismeri./ Mázsás: László István. A téesz-ben volt mázsás, rajta maradt.
MEDVE /Nem ismeri./ Medve Pista, az anyja után; Faragó Pista lönne.
MILCSI /Nem ismeri./ A kekecsi cigány koldusnő az 1950-es években hunyt el, 2013-ban
emlegetik a róla elnevezett szatyor miatt (Vajda N.). A Milcsi/Mircsi valószínűleg
ragadványnév.
MINISZTER /Miniszter (Lévai-család): egyszer azt mondta, hogy a miniszter után ő az első ember az
országban./ Minisztör Lévai Lajos. Négy-öt évet dolgozott (az 1950-es években) a megyénél, attól érezte
magát ilyen nagy embernek. Más: Miniszter Lévai Temesváron takszival (személygépkocsival) járt,
lebukott. A tartománynál, Tömösvártt dolgozott, takszival járta az országot. Amikor e név keletkezett,
Kisiratos egész Arad megyével a temesvári központú Bánság tartományhoz tartozott. A falu nem
szerette; fő bűnei egyikeként tartják számon, hogy nem engedte a családját a templomba, emlegetik
2010-ben is. Hogy ű (Aradon) ojan rangba van, mint ëgy miniszter. A végin csősz vót a határba. Amikor
Szanda előtört, lëtötték. Miniszter Lévai Lajos – az ’50-es évek elején Kincignél dógozott,
députátnak beválasztották, vagy két évig députát a kollektivizálás idején (Vajda N.)
MOJSZA /Nem ismeri./ Mojsza, Mojsza Jani: Csigyár János megmagyarosodott román ember. Az egyik
magyarázat: nem a valódi apja nevelte föl, az apja után mondják rá. Más vélemény: Csigyár Mojsza az
eredeti neve, a Mojsza román keresztnév, rajta maradt. Mojszából Jánost, Janit csinált a falu? Előfordul a
Mojsze alak is. (Románul Mózes Moise, ejtvén Mojsze.)
MOJSZE l. Mojsza.
MONDOK /Mondok (Kúnszabó-család); az volt a szavajárása, hogy mondok./ Ma nem ismernek ilyen
nevet, bizonyára már meghalt Mondok bácsi.
MOZDONYVEZETŐ /Nem ismeri./ Szabadai: Mozdonyvezető. Drótot köt kerítésnek, annyira
olajos ‒ mondják. A masiniszta olyan olajos, mint ő.
MÓKUS /Nem ismeri./ Andó Juliannát, szerzetesi nevén Borbála nővért, a Hodács Ágostont
haláláig ápoló apácát Mókusnak hívták.
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MUCSI /Nem ismeri./ Mucsi Gál. Másképp Taknyos Gál József. Állítólag a román muciból ‒ ejtve mucsj, jelentése taknyos (Vajda N.)
MÚZEUMOS /Nem ismeri./ Kása Anti bácsinak, a falu legendás múzeumalapítójának
az egyik ragadványneve. Múzeumos, a Múzeumos Anti, (a) múzeumos Kása Anti,
Múzeumos Kása, Múzeumos Kása Anti bácsi ‒ hallhattuk az elmúlt század
nyolcvanas éveiben. Ugyanőt Pipás Kásának is hívták, mert nagy pipás volt Anti bácsi, és
Doktor úrnak is csúfolták.
NAGY /Nagy (Lévai-család): nagytermetű ember volt./ Az egyik Zámbori: Nagy Zámbori.
Szécsényi; Nagy Szécsényi. Az öregre mondják, Nagy Szécsényi Pista ‒ ebben az
esetben a nagy öreget jelent, ahogy a Nagyfalu öregfalut. Nagy Lévait ma nem említenek.
Néhai Tóth András: Nagy András, mert magas ember volt; e ‒ Nagy András ‒ nevet viseli
ragadványnévként az egyik unokája, Nagy András Józsi (Tóth József). A faluban 1829-től
mostanáig gyakori családnév a Nagy.
NAGYANDRÁS /Nem ismeri./ Nagyapja, Tóth András Nagy (András) ragadványnevét
viseli Tóth József nevű unokája, akit így Nagy András Józsinak tisztel a falu.
NAGYFEJŰ /Nagyfejű (Sebők-család): nagy volt a feje./ Az 1950-es években „nagyfejű
Jóska” a csúfolódóneve Sebők Józsefnak (KovácsMonogr). Ma Nagyfejűre nem
emlékeznek.
NAGYOLÁJ /Nem ismeri./ Raskó, azaz Tót Matyi, Tóth M. egyik ritkábban hallható neve.
Nagyolá, mert lelkes románbarát, a csárdában, lagziban csakis dákó-román muzsikát
rendelt, és minden módon kifejezte a nagyromán állam iránti érzelmeit ‒ kifejezte a
forradalomig, hogy a végén ő is megcsendesedjék.
NAGYTÓNI /Nagytóni (Németh-család): Antal nevű elődje hatalmas termetű volt./ A
faluban ma nem tudnak róla.
NÁNDOR /Nem ismeri./ Katkó Nándor úgy jött Nagyvarnyasról, a felesége Lévai Erzsébet, ő
idevalósi, őt hívják Nándor Örzsének. Nándor eddig a faluban nem volt, az itt
különlegesnek számító keresztnév ragadt az asszonyra.
NËFÜTYÜJJ /Nem ismeri./ Nëfütyüjj, Miska, Nëfütyüj Misa: Némöt Miháj ‒ mondja emberem,
magyarázván a név eredetét. Fütyüjj Német: Németh tanítgatta a gyermekeket fütyülni.
Fütyülj! S rászólnak: Misa, në fütyülj!
NËSZÓJJ /Nem ismeri./ Nëszójj Kovács pont a kertlábomba lakik. Pista, të csak në szój! ‒
ez volt a szavajárása, magyarázzák. Másik segítőm így tudja: Në szólj, Pali; tán Németh.
Ha gyűlésen föl akart szólalni, ezzel intették le: Të në szój, Pali! Eszerint két ember
csúfneve a Në szólj. Némethet az idősebb nemzedék csúfolta így, Kovácsot pedig
szavajárása miatt hívják így a középkorúak ‒ két nemzedék egy-egy tagja viselte, viseli e
nevet. 2014-ben Nészójj Janira emlékeznek, a néhai Kovács Janira.
NYÚLKI /Nyúlki (Tapasztó-család): a falu szélén lakott; hason csúszva ki nyúlt az útra, és úgy
húzgálta be a birkákat az udvarára./ Nyúl ki Tapasztó. Ëccő rádűtt a fal ‒ ám hogy miért
Nyúlki, nem tudja. Valószínűleg iszákos embör vót. A felesége Nyúlkiné. Nyúlki Jani
tatája a főszereplője az egyik kisiratosi kincsmondának (Kovács: Aradvégi mondák 36).
NYÚLKINÉ /Nem ismeri./ Nyúl ki Tapasztó felesége, l. Nyúlki!
ÓRIÁS /Nem ismeri./ Órjás, Tamás, Kis Tamás, Órjás Tamás. „Azt mondta, hogy a házat
összedűti a fejivel; nekiszaladt. Tamás Jóska.” Apja után ő Kis Tamásnak számít, ám
óriásnak képzelte magát, míg ‒ nyilván piásan ‒ pórul nem járt.
ÖBLÖDI l. Öblőgyi!
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ÖBLŐGYI /Öblögyi (Miklós-család): mély, öblös hangja volt./ Öblödi, Öblőgyi, és nem
Öblögyi! Tanyája volt Kutason ‒ magyarázzák.
ÖCSI /Nem említi./ A Klaudiu román keresztnevet viselő helybeli ragadványneve a XXI.
század elején. Becenév is lehet. Rajta kívül – mint másfelé, pl. Kalotaszegen is ‒ jó
néhány férfit illetnek ezzel a becéző tartalmú közszóból keletkezett becenévvel
(M. Ny. 2007/4.494). Öcsi a kisiratosi családnak a Békéscsabán élő, s
odahaza gyakran megforduló, mára jobb létre szenderülő Kurtucz Ferenc is. Öcsi bácsinak
hívják a 2010-es években a Malom uccai pékségben dolgozó (középkorú) Lévai Józsefet.
ÖREG /Nem ismeri./ 1836: öreg László István is aláírta a földesasszony, özvegy Szalbeck
Györgyné és a falu közti „Kötelező level”-et, amely a párbérről, a plébánia fenntartásáról
rendelkezik. Idős emberre, akinek vele azonos nevű fia van, gyakran mondják: Öreg.
Például Öreg Barják Mihály, Öreg Árvai (Öreg Árvai Jani, Árvai sógor), Öreg Kurtucz
(Gergely), öreg Búza Matyi, Öreg Sarosi, Sarusi Karcsi. Efféle az Öregelnök is, l. ott!
Öreg Szanda, Öreg Anti ‒ a téesz korábbi elnökének újabb (azaz a gyűjtő által
egykor föl nem jegyzett, ám azóta is gyakran hallott) ragadványneve. 1950-es évekbeli
följegyzés Öreg Kunszabót, öreg Lévai Ferencet (KovácsMonogr), Vajda 2013-ban öreg
Almási Bélát emleget.
ÖREG VENCEL /Nem ismeri./ Öreg Kis Vencel, Jóska bácsi, Kis Vencel József. L. Vencel!
ÖREGELNÖK /Nem ismeri./ Öregelnök: Szanda Antal, nyugalmazott kolhozelnök, hosszú
időn át a helybéli Szabó Árpád tsz vezetője. Korábban ő volt az Elnök.
ÖSPÖRÖS l. Esperes.
PADURÁNY /Nem ismeri./ Id. Tóth László mondja magáról: „Padurány, me nem nyőttem
nagyra!”. A románoknál a „padurány ló” kicsi, erdei ló (rom. pădure: erdő) L. még Tóth L.
Aranyom, Gémös, Pocok csúfolódó nevét.
PALKÓ /Palkó (Almási-család): egyik ősének Pál volt a keresztneve./ Palkó, Palkó Almási ‒
Almási csúfolódó neve. Almási Istvánt hívják Palkónak. Úgy tudják, Pál volt a család őse.
Palkó Béla nem, más, mint öreg Almási Béla, aki pedig Palkó(-féle) Almási – magyarázzák
2013-ban (Vajda 104).
PANDÚR /Nem ismeri./ Az 1982-es, karácsonykor esett utcai gyilkosság miatt leváltották az
addigi milicistát, az új román rendőrt hívják így, 1987 táján is, mert nagydarab, erős ember,
veri a részegeket a csárdában. Bizonyára rendet teremteni helyezték ide.
PAP /Nem ismeri./ Pap Franciska: Varga Franciska, a plébános szakácsnője. A falu szerint
leánya, Papp K. Franciska, akit Papkisasszonynak is hívtak, Hodács paptól van. Úgy
mondják, hogy a pap házat vett szakácsnőjének. Hodács Ágoston író s műfordító 1912-től
haláláig, 1951-ig a falu plébánosa. Túry esperes, Öspörös, (a) Pap, Pap bácsi ‒
ennyiféleképp hívják/hívták Túry László esperesplébánost (aki az új évezredben Temevárt
nagyprépost) ‒ l. még Esperes!
PAPKISASSZONY /Nem ismeri./ Két nőnek is ez volt a csúfolódó neve. A legenda szerint a
mai plébánia 1894-ben magánháznak épült, a Papkisasszonyé, Hügel pap szakácsnőjéé,
Hódosi Etelé (Hódosiné Gál Etelkáé) volt. Hügel János 1880-1906 közt iratosi plébános, aki
a kései emlékezet szerint a Papkisasszonyra hagyta 120 hold földjét (más 100 holdról
tud). A másik „papkisasszony” Pap Franciska, Papkisasszony: Papp K. Franciska Varga
Franciskának, Hodács pap szakácsnőjének a leánya. 1945-ben Vucsinyik Dusán (Vucinic
Dusan), Fekete segédjegyzőnél nevelkedő árvagyerek feleségül vette, s a Papkisasszonynak úgy
szerzett hozományt (regélik), hogy kirabolta a papot; majd párjával elköltözött a faluból.
PÁPASZÖMES /Nem ismeri./ Pápaszömes Faragó: mert szemüvege van. Jó szíjjártó a téesz műhelyében –
míg van téesz.
PECA /Nem ismeri./ Peca néni Godóék lakója, férje Búza Palcsi bácsi (1945 előtt) ‒ írja
Godó M. (Testamentum 16). Gyanúnk szerint Pëca.
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PELLE l. Pölle!
PENGŐ /Nem ismeri./ Pengő Lévai, Lévai József, Pengő Lévai József, Pengő Józsi bácsi. Mert szedte a pengőt,
gazdák voltak – magyarázzák. 2013-ban is él e ragadványnév: Pengő: Lévai Tibor (Vajda N.).
PÉNZTÁRNOK /Nem ismeri./ Pénztárnok: Lévai János. Ű fizetött a téeszbe.
PICSU /Picsu (Almási-család): formátlan volt a szája./ Picsu, Picsu Almási ‒ Almási csúfolódó neve. Picsu
Rozi. Picsu Almási Ferenc. Picsu Ferkó a póstás. Hogy miért Picsu, nem tudják, avagy restellik.
PIKÓ /Pikó (Márton-család): a név eredetének magyarázatát nem tudják./ Ma Pikót nem ismernek, tán
kihalt ez a Márton-ág, avagy csak feledésbe merült e név.
PIKTOR l. Pittor
PIKULÁS /Nem ismeri./ Pikulás Pap Anti, Pap Anti a zenekarban játszott. A helyi rezesbandában fújt
valamilyen fúvós hangszert.
PINABÍRÓ /Nem ismeri./ A néhai Tóth Károly ragadványneve volt a Pinabíró, mert folyton
folyvást e női szervről regélt.
PIPÁS /Pipás (Gáll-család): kis angolos pipáját még beszéd közben sem vette ki a szájából./ Pipás Gálról ma
nem tudnak. Pipás volt az egyik ragadványneve a tájmúzeumot alapító – néha Doktor úrként emlegetett ‒
Kása Antalnak is. Halála után jóval „pipás Kása”-ként emlegeti a megyei lap szerzője (Ny. J. 2009. máj.
17.) Vastag Mari csúfolódó neve. A cigányasszony nagyanyja, anyja pipázott, ű már cigarettázik (1992).
PIROS /Nem ismeri./ Piros Gál Jani 2013-ban (Vajda N.). Hogy miért Piros, nem tudni. Piroska
Gál Janinak is hívják.
PIROSKA /Nem ismeri./ Piros Gál Janit Piroska Gál Janinak is hívják.
PISZEPOJA /Piszepoja (Németh-család): pisze volt az orra./ Nem ismerik.
PITTOR /Nem ismeri./ Falkus Margit egyik ragadványneve a Pittor (azaz Piktor, mint falfestő asszony).
Pittor Margit.
PITTYFASZA /Nem ismeri./ 2014-ben emlegetik a Pittyfasza csúfnevet azzal, hogy a pittyfasza embör
semmi embert jelent. Hogy kit tisztelnek meg evvel, nem árulják el.
POCOK /Nem ismeri./ Id. Tóth László egyik ragadványneve. Pocok, mert kocsis volt a kollektívban,
és olyan gyorsan hajtott, hogy nem értek a nyomába: Úgy futsz, mint a pocok! ‒ kiáltották.
L. még Tóth L. Aranyom, Gémös, Padurány csúfolódó nevét.
POHOS /Nem ismeri./ Pohos Lévai Lajos – túl kövér, borzasztó nagy hasú. A kolhozosítás
kezdetekor a Tóz nevű mezőgazdasági társulás elnöke vót Pohos Lévai Jani, akire 2013ban mint padlássöprögetőre emlékeznek ; ő állítólag nem volt pohos. (Vajda N.)
POSTÁS /Nem ismeri./ „Ótata, ótata, megvert a postás Kata (a Tajtinak a nagyanyja postás volt)” –
(KovácsMonogr). A vezetéknév nem derül ki az 1950-es évekbeli jegyzetből. (A Tajtiról sem, hogy
vezetékneve-e, avagy csúfneve a Tajti István nevű, rikoltozó gyermeknek.)
POSZOGYI /Nem ismeri./ Poszogyi Kis Jóska ‒ nem tudják, miért. Az ÚMTsz-ban (IV/570-571) a
poszog és társai arra utalnak, hogy a megnevezettnek gondja van a bélműködésével.
Poszogyi Józsi – Tóth József, húzgálta az orrát, szívta (Vajda N.).
PÖLLE /Pölle (Lukácsi-család): egyik elődje egyszer pellét fogott./ Pelle, avagy Pölle Lukács (azaz
Lukácsi?) ma is él a faluban. Pöllének mondott Pelle család Kisiratoson a múlt század végétől a
közelmúltig lakott. Pelle nevű kis állatról a falu valóban tud, azt is mesélik, hogy akadt, aki megette. Pelle
család él a szomszédos Kevermesen.
PRÁGAI /Prágai (Antal-család): azzal dicsekedett, hogy mennyi felé járt a világon; még Prágában is
megfordult./ Prágai, Antal Pétör apja, de Antal Pétör is Prágai! ‒ mondják. Az Antal gyermekek árván
maradtak, a Prágai nevű sógor bácsi nevelte föl őket - a felesége volt rokona az Antal fiúknak. Vót több
Antal János, vót Borbéj Antal János, de Borbéj Antallal ëgyáltalán nem vagyunk rokonok. Én csak így
írom, P. Antal Pétör – tájékoztat 1985 táján sógorom. 1990-ben már azt állítja, hogy csak az apja Prágai,
rá nem mondják.
PUFI /Nem ismeri./ Pufi Godó: focista vót, apját hívják így, mer olyan erős, pufi vót. A fiát nem hívják
Pufi Godónak, Ferinek nem mondják.
PUFTA /Nem ismeri./ Terék István: Pufta. Erős embör vót. Ojan puff vót, még a bikát is mögfogta, mikor
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huszonötéves vót.
PUNCSU /Nem ismeri./ Puncsu Faragó János, már meghalt. Hogy miért lett Puncsu ez a Faragó, nem tudni.
PUSTYI /Nem ismeri./ Pustyi, Tóth Pista. A Pustyi, Pustyinál helynév is! Hogy miért Pustyi, nem tudják. De míg
a magas Tóth András neve Nagy András, a másik Tóth András, aki kicsi, Pustyi Tóth András…
PUSZI /Nem ismeri./ Puszi Gálnak Köröszti Gál Józsefet nevezték, mert mindig azt mondta: Én
mögpuszilom ma a feleségömet!
PÚPOS /Nem ismeri./ Púpos Gál, Púpos Gál Pista ‒ púpos volt, meghalt.
RASKÓ /Raskó (Tóth-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják./ Raskó, másképpen Nagyolá. Raskó
Matyi, Tót Matyi, Tóth Mátyás. Nem tudják, honnan ered a Raskó nevezet. Másutt előfordul családnév
gyanánt.
RENDŐR /Nem ismeri./ Rendőr, Gál Jani. Gáll János ragadványneve. Rendőr Gál Anti rendőr volt. Csüves
apja.
ROZA /Nem ismeri./ Roza Miháj: Andó Miháj köllene hogy lögyön. Nem vótak mögesküdve, mögmaradt az
anyja nevin - mondják. Roza családnevűekkel 1829 óta találkozhatunk a faluban, ekkor Rózaként
szerepelt, ma Roza.
RÖVID /Nem ismeri./ Horváth Jánost hívják így. Úgy csúfolik, alacsony.
RÖVIDLÁBÚ /Nem ismeri./ A Kis Fodorként is emlegetett Fodor Béla neve – alacsony termete miatt
hívják így (1992).
RUSZKI /Ruszki (Sirkó-család): orosz hadi foglyokkal barátkozott./ Sirkó: Ruszki. Orosztul lött. A Sirkó
helynév is, az államosítás előtti csapszék és köz népi neve.
RÚZSA /Nem ismeri./ Rúzsa Pista a Nyócháznál, Záhocki István a röndös neve. Rúzsának csúfolik - hogy
miért, nem tudják. Záhorszki. A XIX. század derekán előfordul Kisiratoson a Rózsa családnév, amelyet itt
Rúzsának ejtenek. Rúzsa Annus is.
SAROKI /Nem ismeri./ Saroki Franci: Almási Franci néni – utcasarki házban él.
SARUSI /Nem ismeri./ Eredetileg valószínűleg ragadványnév, az egyik Kis(s) családot különböztette meg a
többitől. Az 1882. évi földmérési térképen ‒ talán a dédöregapám ‒ így szerepel: „Kis (sarusi) János”,
ám a leánya 1890-ben már Kis Sarusi Borbálaként anyakönyveztetett, s az egyik rokon az 1911-es
kataszteri felmérésen „Kis Sarusi András”-ként íratott össze. Ma a faluban csak Sarusi meg Kiss család él,
a Sarusiak a Kis „előnevet” elhagyták. Apám regéli: a Sarusiak Makó környékéről valók, sarukészítők
voltak, és Kis meg Nagy Sarusiak, növés szerint. Kis Sarusi János alacsony volt, a felesége magas – „rá
hasonlítunk” (mármint hogy mi, Kis Sarusi János unokája, Kurtucz Mihály és az ő gyermekei mind magas
növésűek). Az egyházi anyakönyvekben a Sarusi családnév l838-tól máig megtalálható, ám ‒ hogy teljes
legyen a zavar ‒ a földmérési térképen Kis /sarusi/ Jánosként jegyzett ősömet korábban a plébános Sarusi
Jánosként vezeti be az anyakönyvbe. Kis Sarus és Nagy Sarus Árpád-kori falvak egymás mellett feküdtek
a zarándi Miske szomszédságiban, tehát a közelben. Ha a faluból levelet kapok, a címzett gyakran
Sarúsi.
SÁJGA /Nem ismeri./ Ifj. Tóth L. csúfneve arra emlékeztet, hogy kiskorában sájgának mondta a sárgát.
SÁNTA /Sánta (Kása-család): az egyik lába béna volt, sántított./ Sánta Kása, Kása Anti apja. Sánta Margit:
Hamza Margit. Sánta volt, az egyik lába rövidebb. Sánta Lévai Ferenc ‒ mert hogy ő is sánta. Sánta,
Sánta Kurtucz Jani bátya, Kurtuc Jani bátya ‒ fél lába a háborúban megbénult, a térde alatt falábat hordott,
s az onnan hátra lógó lába-szára eléggé akadályozta a paraszti dologban, mégis igen fürgén mozgott a
határban. A XIX. században családnévként is előfordult a Sánta nevezet. L. még Mankós!
SÁNTA KUTYA /Nem ismeri./ Oláh Attila egyik ragadványneve (műtét utáni sántasága miatt), majd
Buksi, Boksó, l. ott.
SÁRGA l. Sájga.
SEBÖS /Nem ismeri./ Sebes Jani, Sebös Jani: néhai Kovács Jani (Nёszójj Jani) fia, ifjú
Kovács Jani. Majdnem hadar, azaz gyorsbeszédű.
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SEGGES /Nem ismeri./ Tesedán, Tesedár (?) Jancsi: Segges, Segges Jancsi. A gyerökök nevezték el, mer
így jár: kinyomja.
SIKET /Süket (Lévai-család): nagyot hallott; a Kis-utcai gúnyversben: „Viszik mán a kis cekkert / Siket
Pistáékhoz”./ Siket Lévai Lajos: nagyot hall, süket.
SÍRÁSÓ /Nem ismeri./ Sírásó, Horváth Pista ‒ az apja volt sírásó. Az apját is Sírásónak hívják;
valameddig sírásó volt az öreg, s rajta maradt. Az öreg: Sírásó, Sírásó Horváth, Harangozó Horváth
János testvérbátyja. Az 1950-es években a Gróza térön Sírásó Katiékkal játszották a gyerekek a Bíró
uram, kútbe estem nevű játékot (Vajda 12). Sírásó Kati: Süli Katalin (az apja sírásó volt).
SKACE /Nem ismeri./ 2014-ben fiatal ragadványneve, l. Dögész. A tőzmiskei származású
Kis Jóskát hívják így ‒ állítólag alacsony termete s mitugrász viselkedése miatt.
SÓDER /Nem ismeri./ Sóder Varga, Sóder Franci. Vargáék sóderral, homokkal foglalkoztak ‒ kereskedtek,
bányásztak? Nem derül ki. Sódar (vezetéknév) a XX. század első felében fordul elő Kisiratoson.
SÜKET l. Siket.
SZABÓ /Nem ismeri./ Szabó: Barják Antal. Régen szabó volt, ma betegnyugdíjas. L. még Szabó papa! Két
évszázada ismert családnév a faluban a Szabó.
SZABÓ PAPA /Nem ismeri./ Szabó papa; Hallai Pista bácsi. Már most nevezték el, amióta a Magyar
Rádióban hallani a Szabó családot ‒ mondják. Valamiért hasonlít a rádió jeles műsorának eme alakjára?
SZAKÁLL /Nem ismeri./ Őze Szakáll György, elhunyt 1918-ban, egyházi adat. Szakáll sose volt a faluban,
így föltehetően az Őzék egyik megkülönböztető – vagy női ágon való beszármazott ‒ neve volt.
SZANI /Nem ismeri./ Szabó Attila ragadványneve 2014-ben.
SZANITÁR /Nem ismeri./ Szanitár Hallai: Hallai János. A katonaságnál kitanult szanitárnak (felcsernek);
dicsekszik, hogy jól beadja az ótást! ‒ mondják. Szanitár: Papp Mihály. Mindig a magyarokat várja.
Majd ha gyünnek a magyarok, mindig ezt mondja, hoznak olyan tehenet, hogy nem fél litert ad... Már
nem messze vannak! Itt vannak... Mindig ilyeneket mond. De hogy miért Szanitár, nem mondja meg
emberem.
SZARKA /Szarka (Németh-család): szerette a csecsebecséket, mint a szarka./ Szarka Német, Szarka Pista,
Német Pista, Német: Németh István, akinek az anyja volt Szarka. Egyetlen gyerek, jómódú Gál-lányt vett
feleségül, szeretett verekedni ‒ hallom, ám hogy miért Szarka, mesélőm nem tudja. Szarka Pista bácsi a
Kis-úcán.
SZÁRAZFEJŰ /Nem ismert./ Szárazfejű: Tóth Jóska. Nagyon okos, azért maradt rajta ‒ magyarázzák némi
éllel. Szárazfejű Tót(h) Józsi – Poszogyi Józsi sógora vót. Kekecsi, Andóék mellett, a nagy
tónál (lakott). A tó mindig ki vót száradva, innen van a neve (Vajda N.).
SZÁRICS /Nem ismeri./ Szárics Örzse, Szárics Örzse néni; a Szárics csúfnév, Horváth volt, mondja egy volt
szomszédjáról 1980-ban, ám más Száricsról is tud idős regélőm: Szárics Németh család, Szárics Német
Jóska nagyanyja volt Szárics. Helynévként is előfordul (Szárics-tanya, 1. helynévtár!). A XX. század
elején éltek Szárics nevűek a faluban. 2013-ban is él még e ragadványnév: Szárics Tibi Németh
Tibor, Szárics Atilla Németh Attila ‒ apai nagyanyjuk neve (a Szárics) után, nem
csúfolódónév, hangoztatják (Vajda N.).
SZÁZ /Nem ismeri./ Száz Róza néni: Goda Rozi. Két férje vót, nem tudom, mi vót az asszonyneve. A Száz
csúfolódó név. A fia Szabadai, ő a Mozdonyvezető. A XX. század elején él a faluban Szász nevű család,
talán ennek az eltorzítása a Száz. Kérdezzük egy nyolcvan éves asszonytól: Nem Szász? A válasza: lehet.
Szerinte a Száz Roza lánykori név. 2013-ban Vajdának azt mondják (104): Száz Roza Szász Roza volt.
SZEGÉNY l. Szögény.
SZENT /Nem ismeri./ Szent Bélának is hívják Lenin Kristóf Bélát ‒ 1. Lenin! Szent Rozi: Sóder (Varga)
Rozi anyukája ‒ 1. Sóder! Talán mert nagy szentasszony? Vagy mert szenteskedett?
SZÉP /Nem ismeri./ Szép Gergőnek hívták tatát, Kurtucz Gergelyt, amikor járt udvarolni. Jó kiállású,
amúgy mulatós szegény legény volt Gergő bácsi. Míg meg nem halt. Másképpen Öreg Kurtucz volt még a
családnak Kurtucz tata. Szép Gál Jani – szép arcú, vigyorgós, jókedvű öregembör vót (Vajda
N.).
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SZIKA /Nem ismeri./ Szika: Almási Károly. Gyerekkorában mondott valamit, rajta maradt - adják tudtul
embereim, ám egy Almási-származék közelebbit tud: a Szika Karcsirúl becenév.
SZILE /Nem ismeri./ Szile Őze. Szilének (szülének) szólították a gyermekek Őze mamát, rajta maradt. Szile
Őze (mama) mellett mások is így hívták öreganyjukat, vagy az anyjukat, sőt,
öregapjukat, atyjukat is. Édes Szile – a nagyszülőt, tatát, mamát hívták így. Szile
Rozi Almási Rozál volt, Magyar Andrásné. A legények nevezték el. Elzavarta a
kerítéstől a legényeket, ahol a lányával beszélgettek. Kopogtat az ablakon, hogy
menjenek! Kiszól: Rozi, gyere be! Mi a nagyszülőket hívtuk így, űk a szüleiket –
magyarázza László Mária 2005-ben.
SZÍNÉSZ /Nem ismeri./ Színész Hallai a Dadri Hallai családból. Így nevezte magát. Piás. A csárdában így
őbölygött: Itt a színház!
SZOBALÁNY /Nem ismeri./ Gaudi Mihály, Didili kanász leánya. Hogy miért Szobalány, nem tudják. A
férje után Kovács Györgyné.
SZOMORÚ /Szomorú (Gáll-család): sohasem szokott nevetni./ Szomorú Gál: fiatal srác, a CFR-nél
dolgozik. Az apja is Szomorú Gál ‒ hogy miért, nem említik.
SZÓDÁS /Nem ismeri./ Szódás Gáll ‒ szódavizet csinált otthon (eladni).
SZÖGÉNY /Nem ismeri./ Szögény Gál.
SZTOCSEK /Nem ismeri./ 2014-ben fiatal ragadványneve, l. Dögész. Kása Szabolcs
csúfolódóneve.
SZULCÁRNÓU /Nem ismeri./ Néhai Tóth Károly csúfolódó neve Szulcárnóu, mert komoly,
mint az ilyen nevű román miniszter volt – emlékeznek e hajdani csúfnévre 2014-ben
Vajdának.
SZUMI /Nem ismeri./ Antmann Károly tanár, volt edző csúfneve. Egyik emberem a feleséginek, másik
beszélgetőtársam pedig a nevelőtestületnek tulajdonítja a névadást. Okát nem ismerik. Ő maga is
Szuminak hívja magát.
SZUROK /Szurok (Hegedűs-család): nem lehetett szabadulni tőle; úgy ragadt másokhoz, mint a szurok./
Szurok Teca, Hegedűs. Szurok Pali: Almási ‒ kocsmája volt a Kis utca végén a két háború közti időben,
a csárdát róla nevezték el, l. Helynevek! A Szurok név eredetét nem ismerik. A századfordulóról több
adatunk van az itteni Szurok családnévre.
SZŰKÜDŐ /Szűküdő (Tóth-család): az 1863-as szűk esztendőben született./ Nem ismerik. Nem egy, több hét
szűk esztendő járja a Részekben és Erdélyben, ám még senkit sem neveztek el ez újabb Szűküdőről, a
Ceauşescu korról – a név régi viselője pedig már elporladhatott.
TAKÁCS /Nem ismeri./ Takács Némöt (Németh) Matyi pokrócot szőtt; szövő vót, Takács Faragó Pista
bácsi szőtte a pokrócot, pokrócszövő... Szőtte a vásznat. Nagyfaluban lakott! A falu alapítása óta élnek
itt Takácsok (is…).
TAKNYOS /Nem ismeri./ Mucsi, vagy Taknyos Gál József. Taknyos, „mert mindig
szippantotta (j)a...”
TARCSA /Nem ismeri./ Tarcsa Marcsa és Löködi Gyurka a híres kisiratosi
télbúcsúztató maszkapár (Ny. J. 2004. II. 23.). Mint köztudott, nem nagy
dicsőség, ha a farsang végére ‒ farsangfarkára ‒ az eladó leányzó nem kél el. Ilyenkor
(húshagyó kedd táján) a csúfondáros iratosiak szerint aki pártában marad, mindönét
odatarcsa, csak hogy vigyék, csak hogy kelendő lögyön a (némi farsangi
bátorításra) löködő kedvű vénlegények körében.
TATA /Nem ismeri./ Lolé János ragadványneve a Tata, a hely, ahol lakik, Tatájék uccája (SI).
Egyébként rokonságnév, a nagyapa megnevezése, a legtöbb családban van tata, sőt, Tata. Lolé
tatáról csak a környéken tudhatnak, pl. a kekecsiek nem hallottak róla s uccájáról.
TÁLAI /Tálai (Nagy-család): egyik ősanyja a tálaival – tálakkal - dicsekedett./ Öregember említi: Tálai
harsonás volt a rezesbandában. Tálai Nagyról mostanság a falunak nincsen tudomása. 1914. évi adat a
Tálai családnévről.
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TEJES /Tejes (Almási-család)/: ő kezelte a tejcsarnokot./ Tejes Almási, Jancsi bácsi: tejcsarnokos volt.
TÍZOSZTÁLYOS /Nem ismeri./ Tízosztályos: a szemeténél volt főnök, néhai Kovács Feri (Vajda
N.). Tán mert kérkedett az iskolai végzettségével?
TÓDÁSI /Nem ismeri./ Tódási Gál(l) Jani, azaz Makász, l. ott! E Gáll János a Tódás nevű utcában él, innen a
ragadványnév. E megnevezés egyébként általánosabb, valószínűleg más, Tódáson/Toldáson élő embert
is megkülönböztetnek e névvel a Kis utcában, a Kekecsön, Nagyfaluban s egyebütt lakó rokonától,
névrokonától.
TROMBITÁS /Nem ismeri./ 1857-ben írja Lovrits István, a falu jegyzője följebbvalóinak (B. M-i Levéltár,
Csanád m. Battonyai szb. 369. 1857): „Orosházánál és Kőrös szabályozásánál fel állítandó bandériumhoz
szükségeltető Trombitás Zsiga Lajos Ujj magyart jelen levelem által adójában személyessen tiszteletem
mellett van szerencsém bemutatni”. A Trombitás itt bizonyára ragadványnév. A királyi vendégek
fogadására kirendelt bandériumban e trombitás cigányra is szükség volt. Ez a név többé Kisiratoson
nem fordul elő.
TÚRÚS /Nem ismeri./ Férfi, akinek a szavajárása volt: Ëgy nagy túrú (túrús) az egész!
(1993-ban jegyzénk föl.)
TÜZES /Nem ismeri./ Tüzes Kiss Ferenc – hallunk róla 2016-ban. Tüzes Kis – a természete
miatt.
UNTYÚ /Nem ismeri./ Untyú: Kovács István. Dógozott a csirkékné ëgy román technikus is,
ő ëgyször idegyütt a sógoromhoz, oszt a fiam, Jancsi kicsi vót, tűle kérdözte: Unchiu,
unchiu? (A nagybácsi?) Jancsi bemönt, mondta: Untyú, unytú! Így maradt rajta. (Vajda
N.)
USZU /Nem ismeri./ Uszu: Almási. Gazsi Almási Antal fia, Almási Gáspár a rendes neve. Az iskolában
orosz órán azt írta föl „ucsenyikó” /?/ helyett, hogy „uszukó”! Így maradt rajta ‒ meséli Uszu egyik
valamikori osztálytársa.

ÚRI BORBÉ /Nem ismeri./ Öreg Kurtucz Mihályt ‒ Kurtuc Misát, Misa bátyát, Kurtuc Misa bátyát, Öreg
Kurtucot ‒ hívták így a háta mögött. Férfifodrász, az 1930-as években a falu egyik borbélya. A legjobban
ő dolgozott (Aradon és Kürtösön tanulta a mesterséget Hemmert Ferenc uramtól), ő járt a falubeli
urakhoz, a jegyzőhöz, a tanítókhoz, tanárokhoz, csendőrökhöz hajat vágni, borotválni. Ráadásul a
viselkedésében valóban volt némi uras ‒ a falunak tán az sem tetszett, hogy elhagyta a helyi nyelvjárást.
Öreg Kurtucz nem szerette, ha így hívják, dühbe gurult. Amúgy Iratoson gyakran csak Borbé
Kurtucként emlegették.
VADANGYAL /Nem ismeri./ 2013-ban Vadangyal: Duma Irina – talán Aradról jött r. pár nőtagja
(Vajda N.).
VASKALAP /Nem ismeri./ Vaskalap, Kristóf Palcsi, Palcsi bácsi: Vaskalapos katona vót. Hát,
páncélsisakja vót. Mondja, milyen volt az a vaskalap; ezért ragadt rá. Vaskalap fia: Kuszu, l. ott!
VÁSZON /Vászon (Kása-család): sápadt, színtelen volt az arca, mint a vászon./ Vászon Kása ‒ biztos
dicseködött a vászony ingével! ‒ tehát emberem így tudja, honnan a Vászon nevezet. Más ezt sem
hallotta.
VENCEL /Nem ismeri./ Vencel Jóska, Kis Vencel ‒ Kis József a rendes neve. Kis Vencel Kata néni.
Magyarázattal nem szolgálnak. A faluban jó ideje él Venczel-család. L. még Öreg!
VERÉB /Nem ismeri./ Idős Verba János csúfneve, kocsis a téesz-ben. Azt hiszem, azér Veréb, mer így
könnyebb kiejteni a nevét ‒ adják meg a név eredetét.
VEZÉR /Vezér (Varga-család): e név eredetének magyarázatát nem tudják./ Ma Vezér Vargáról nincs
tudomásuk. Egyébként is: az 1980-as években ha vezérről volt szó, csakis Nyikolájra, a Kárpátok
Géniuszára gondolhattak. Források a Vezért családnévként említik 1839-ben és 1902-ben.
VILÁGOSI /Világosi (Nemedi-család): Világosról származott be a faluba./ Ma nem említik Világosi
Nemedit. 1849-ben itt temették el Világosi Mihályt, azóta nem él a faluban Világosi nevű család. 1857191

ből Nemediékről találtam adatot, azóta ‒ nyilván ugyanazt a családot ‒ Némedinek írják s mondják.
Némedi ma is lakik Kisiratoson.
VIRÁG /Nem ismeri./ Virág Józsi: Horváth József. Virág azért Virág, mert fiatalkorában virágot
hordott a kalapjában.
VONAT l. Kisvonat, Bolondvonat.
VÖRÖS /Nem ismeri./ Vörös, Vörös Tóth János. A Vöröst csúfnévnek tartják. A faluban alapítása óta él
Vörös-család.
ZINGER /Nem ismeri./ Zinger Gulyás. Nagy kulák vót. Vött Zinger gépet, innen van. Más
megfogalmazásban: Gazdaembör, faszarági gyerök.
ZÖLD /Zöld (Szatmári-család): beteg szemében zöld csipa volt./ Ma már nem emlékeznek rá.
Ejtvén Ződ.
ZÖLDÁG /Nem ismeri./ Vajdának emlegetik a Ződág Jani bácsinak nevezett (a XX. század
derekán) betlehemező cigány embert. Gunics a vezetékneve. Állítólag azért nevezték így,
mert az udvarát elborította a növényzet.
ZŐD l. Zöld!
ZŐDÁG l. Zöldág!
ZSANDÁR /Nem ismeri./ Puja nevű román rendőr egyik csúfneve, l. Zsarnok.
ZSARNOK /Nem ismeri./ A körzeti megbízott csúfneve. Pedig csöndes, nem bánt sënkit.
Romány. Vót itt már magyar rendőr is, Székejből, de az nagy piszok vót; talán hogy
mutassa, mekkora romány. A helybéli milicista csúfneve 1978-ban, a rendes nevét nem
tudták. 1980-ban már arról tájékoztatnak, hogy Puja a becsületes román vezetékneve, és
Zsandárnak, Dandárnak, Dandártábornoknak is hívják a falu rendőrét, akit az egész falut
fölforgató 1982-es kocsmai gyilkosság után elhelyeznek, hogy keményebb zsandárt
hozzanak helyötte.
ZSELLÉR /Nem ismeri./ Zsellér, vagy Zsöllér, netán Zsillér. Az egyik Kása-család
ragadványneve, l. Zsölléri!
ZSELLÉRI l. Zsölléri.
ZSIDÓ /Nem ismeri./ Gulyás Laci: Zsidó. Zinger Gulyás öccse. Zsidó Laci, mer nagy
kupec! Más előadás: Ez mind Kúlai (a Gulyásokra mondja)! Kúlai Laci: Zsidó Laci!
Most nevezték el a téeszben, mióta kocsis. Zsidó még: László János, főmérnök a tsz-ben.
Ez eredeti zsidó. A mamája zsidó vót: Fridmanok vótak. Vót kocsmájuk. Többen úgy
tartják (nekünk is hasonló a véleményünk), ő volt az ész a kolhozban. Másképpen Fridman
Janó.
ZSILLÉR l. Zsellér.
ZSILLÉRI l. Zsölléri.
ZSÍROS /Nem ismeri./ Zsíros Gáll gazdaember volt, gazda, azért zsíros ‒ mondják. Zsíros
Kása Jánosra meg: Ojan zsírosat szarik, hogy sok szegény embör rántást csinálhat vele –
szokta mondani. Nem volt igaz, mert a gazdák sosë éltek jól, mindönbül vagyont akartak
csinálni.
ZSÖLLÉR l. Zsellér.
ZSÖLLÉRI /Nem ismerik./ Négy Kása család él Kisiratoson; Gájból jött Kása András,
Zimándról Kása Jóska bácsi, Trencsénből mi, és Zsölléri Kása János, nem tudom, honnan
került ide az apja ‒ sorolja Kása Anti bácsi, a múzeumos, 1980-ban. Más így magyaráz:
Zsellér Kása, Zselléri Kása, mert a Zselléren lakott. Valószínűleg Zsilléri az eredeti, mert a
zsellérsort az iratosiak hagyományosan Zsillérnek mondják.
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III. MUTATÓ családnevek szerint
Almási: Aranyom
Balog
Bolond
Borbély/Borbé
Bótos
Cigány
Doki
Gájer
Hűvös
Karmoj
Kántor
Kis Szűcs
Kispatkány
Múzeumos
Öreg
Palkó
Picsu
Saroki
Szika
Szile
Szurok
Tejes
Uszu
Andó:
Kopasz
Makarenkó
Mókus
Roza
Antal:
Borbély
Edy
Prágai
Antmann: Szumi
Árvai:
Csődörös
Frátye
Öreg
Balogh: Csüng
Kis
Barják: Bin Láden
Bótyi
Kancsi
Öreg
Szabó
Barta:
Báró
Kis Báró
Búza:
Luca
Öreg
Peca
Czank: Cserepes
Csigyár: Mojsza
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Csonka: Dobó
Deák:
Didu
Duma: Vadangyal
Falkus: Doki
Kántor
Koszorús
Pittor
Faragó: Atom Anti
Bivalyos
Csontos
Hosszú
Kába
Kántor
Kiskába
Medve
Pápaszömes
Puncsu
Takács
Farkas: Csáringer
Fodor:
Báros
Kis
Rövidlábú
Gaudi:
Didili
Szobalány
Gáll:
Bakancs(os)
Bognár
Bolondos
Bundás
Büszke
Csonka
Csopa
Csősz
Csula
Csüves
Görbe
Görög
Görögdinnye
Gugás
Gunár
Hasznos
Kis
Köröszti
Lisztes
Luca
Makász
Mucsi
Pipás
Piros
Piroska
Puszi
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Púpos
Rendőr
Szép
Szomorú
Szódás
Szögény
Taknyos
Tódási
Zsíros
Goda:
Száz
Godó:
Julis
Koppány
Kukás
Pufi
Gulyás: Dagesz
Falu Jánoskája
Fodrász
Kulla
Kullai
Laposi
Laposi Kúlai
Laposiné
Zinger
Zsidó
Gunics: Ződág
Hallai:
Báró
Borsi
Dadri
Dányel
Hari
Szabó papa
Szanitár
Színész
Hamza:
Sánta
Hegedűs: Bákos
Hasznos
Kopasz
Kopasz Hasznos
Szurok
Horváth: Harangozó
Illés
Kis Illés
László
Rövid
Sírásó
Szárics
Virág
Hódosi
Papkisasszony
Hügel
Fűrész
Juhász:
Bumbu
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Körmös
Laposi
Katkó:
Nándor
Kása:
Bolyhos
Doktor úr
Hóhér
Kis
Kisuraság
Múzeumos
Pipás
Sánta
Sztocsek
Vászon
Zsellér
Zsíros
Zsölléri
Kis:
Cánya
Csirke
Harangozó
Öreg Vencel
Poszogyi
Sarusi
Skace
Tüzes
Vencel
Korpa:
Csődör
Katkó
Kotroczó: Goda
Kovács: Baba
Babi
Buszos
Dobos
Eddás
Gólyás
Gugás
Kalap
Kantinos
Kis Gólyás
Kis Szűcs
Kolop
Lackó
Nëszójj
Sebös
Tízosztályos
Untyú
Kristóf:
Kertész
Krisztus
Kuszu
Lenin
Szent
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Vaskalap
Kunszabó: Csutka
Kakukk
Mondok
Öreg
Kuruc:
Kurtucz
Kurtucz: Borbé(j)
Hajíccsuki
Hajícs ki
Kántor
Kisoláj
Kisromán
Kurucz
Mankós
Öcsi
Öreg
Sánta
Szép
Úri borbé
Laczkó: Kopek
Lazok:
Cuci
László:
Bagi
Cigány
Fridman
Harangozó
Horvát(h)
Kikiri
Mázsás
Öreg
Zsidó
Lévai:
Bagi
Burga
Büszke
Cigány
Kulák
Mankós
Miniszter
Nagy
Öcsi
Öreg
Pengő
Pénztárnok
Pohos
Sánta
Siket
Lolé:
Faszi
Tata
Lőrincz:
Kis
Lukács(i): Pölle
Magyar:
Burdics
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Kabóca
Kis
Maróczkai: Kis
Márton:
Pikó
Miklós:
Keszi
Öblőgyi
Molnár:
Cukrász
Nagy:
Bëkai
Boci
Tálai
Némedi:
Világosi
Németh:
Bagi
Birkás
Borbély
Csorba
Fütyüjj
Indíccs
Kisborbély
Nagytóni
Nëfütyüjj
Nëszójj
Piszepoja
Szarka
Szárics
Takács
Oláh:
Basa
Boksó
Boros
Buksi
Sánta kutya
Ormai:
Csősz
Őze:
Acél
Asztalos
Gyuszi
Szakáll
Szile
Papp:
Bolondvonat
Cujka
Hasznos
Kisvonat
Kopasz
Papkisasszony
Pikulás
Szanitár
Pelle:
Lukács(i)
Puja:
Dandár
Dandártábornok
Zsandár
Zsarnok
Roza:
Andó
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Sallai:

Betlehemes
Kis
Kis Muszka
Krecu
Sarusi:
Dögész
Kis
Öreg
Schupkégel: Daka
Sebők:
Nagyfejű
Setény:
Kis
Simon:
Didanc
Fircang
Firgáncs
Sirkó:
Ruszki
Sulyok:
Krisztus
Süli:
Sírásó
Szabadai: Kántor
Mozdonyvezető
Szabados: Bábaasszony
Szabó:
Angyal
Szani
Szalai:
Csula
Finánc
Szanda:
Elnök
Kis
Öreg
Öregelnök
Szatmári: Harangozó
Marci
Zöld
Szász:
Száz
Szekeres: Kis
Szellelki: Bari
Bënga
Bugyur
Burga
Csattogó
Csattogó Bënga
Elnök
Gazsi
Kuka
Kutyás
Szécsényi: Gerendás
Nagy
Tamás:
Kis
Óriás
Tapasztó: Csehócki
Csentra
Kókusz
Nyúlki
199

Nyúlkiné
Bivalyos
Gazsi
Pufta
Tesedán: Segges
Torma:
Combi
Combos
Dobos
Füles
Tóth:
Aranyom
Bíró
Boldi
Borbély
Bűrös
Cigány
Cikó
Csehócki
Cserepes
Csirke
Gémös
Gyura
Hajzler
Iparos
Kacska
Nagy
Nagyandrás
Nagyoláj
Padurány
Pinabíró
Pocok
Poszogyi
Pustyi
Raskó
Sájga
Szárazfejű
Szulcárnóu
Szűküdő
Vörös
Túry:
Esperes/Öspörös
Pap
Uglovics Csárdás
Ujj:
Kakukk
Varga:
Gorilla
Pap
Sóder
Szent
Vezér
Vastag:
Cigány
Mátyás
Pipás
Terék:
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Vërba:
Virág:
Vígh:
Záhorszki:

Veréb
Karmojj
Bula
Csehócki
Rúzsa
Zámbori: Bőgő
Nagy
Zsiga(?): Trombitás
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Baszkianyád
Bitang
Bunkó
Cece
Csikós
Csíra
Dena
Farkas
Jupuca
Kilenc
Kutyás
Löködi
Milcsi
Pandúr
Pittyfasza
Postás
Tarcsa
Túrús

