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Szalbek-Iratos 
 

H E T V E N Ö T    É V    A    M A G Y A R – R O M Á N    M E Z S G Y É N 
                     
 
                 

                                                                                      A filozófia: Kisiratos. 
                                                                                                         (Bretter György) 

 
 
 
 

Elöljáró beszély 
 

Kisiratosról épp eleget írtam már, de úgy tűnik, nem eleget. Édesanyám Újkígyóson, 
édesapám Kisiratoson született, vagyis a szögedi nemzet fia vagyok, ha időnként messze elvet 
is a sors a szögedi fődtől. Apámnak, Kurtucz Mihálynak – meg a drága iratosi nagycsaládnak 
– köszönhetően Csaba, Veszprém, Almádi mellett Iratosunkon is otthon érezhetem magam. 
Vitt, csak vitt apánk minket három kis Kurtuczot Iratosra, ahogy lehetett: haza, édesanyjához, 
édesapjához, hat testvére közül még otthon élő négy testvéréhez, Jani bátyához, Pista 
bátyához, Feri bátyához, Annus nénénkhez a Kekecsre, a Gyöpszélre, a Bikaistállóhoz, Gájba, 
Szentpálra, meg persze Aradra. És úgy átadta nekünk otthon-szeretetét, Kisiratos, az egész 
aradi táj és népe iránt érzett szeretetét, a nagycsalád mélységes tiszteletét, hogy mit lehetett 
tenni, mi, gyermekei is iratosiakká váltunk. (És persze hogy Iratosról volt szó „odaát” Eleken 
Gergő bátyáéknál, Mezőhegyesen Béla bátyuséknál, kik hozzá hasonlóan elmenekültek 1940-
ben Dél-Erdélyben felejtett szülőfalujukból!) Vele együtt mi is mindannyiszor hazamentünk, 
hogy később, magunkra maradva, a magunk kiscsaládjával is neki-nekivágjunk a haza vivő 
útnak. Tanúsíthatom, nem rajtunk múlik, hogy egy tollvonással visszaadja Csonka-
Magyarország az egy tollvonással elvett állampolgárságot valamennyi kerítésen túli 
testvérünknek: húgom táncfőiskolás nagyfia a kettős állampolgársági népszavazás csabai 
kampánygyűlésén „Kisiratosért táncolt”, unokanővére meg sorra hívta fiú unokatestvéreit, 
nehogy egy pillanatra is elfelejtsék, hová tartoznak.  

Az 1986-ban megjelenő Magyar Krisztus című, majd’ két évszázadot átfogó aradi 
parasztregémre készülve fogtam neki „minden iratosi dolgok” összeírásának, s az eltervezett 
írói falurajz kötetei – elsősorban az ELTE tanárának, Hajdú Mihálynak köszönhetően ‒ 
rendre megjelentek. Kis iratosi falurajz volt a címe sorozatomnak, amelyből hét kötet látott 
napvilágot. A Jóisten megengedte, hogy – íme! ‒ befejezhessem csanádi‒aradi falurajzom. 

Miért is, kérdezhetik. Jó Buda várának Országos Levéltárában a kutatáshoz ívet kell 
kitölteni, az egyik kérdés az iránt érdeklődik, ki bízott meg e munkával? Mit nem válaszoltam 
az Úr 1970-es éveinek az elején: Kisiratos népe! Honnan vettem hozzá bátorságot? Ki vitt 
erre, ki, avagy mi vezette s vezeti máig így a tollam? Költői a kérdés. 

A szeretet, amelyet apánk átadott. (Melyet ő kapott.) (S amelyet tán továbbíthatunk.) 
Az önkormányzati önállóságról álmodozó, a változásoktól megbátorodó iratosi 

értelmiségiek – a „két Almási”: dr. Almási Béla körorvos, RMDSZ-es tanácsos, a Máltai Ház 
és a Falumúzeum megálmodója s megépíttetője, meg Almási Vince volt iskolaigazgató, a 
Kisiratossal összeboronált Kürtös alpolgármestere, 2004-től a 36 év után visszakapott 
önállóságnak köszönhetően a falu polgármestere – vettek rá e könyvre. A falutörténet 
megírására hiába kapacitáltak, Kovách Gézát, a környék legkiválóbb hivatásos történészét 
javasoltam, s Géza bátyánk 2004 nyarán még megélhette a szép könyv megjelenését. Mivel ő 
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csak 1944-ig vállalta a múlt fölmutatását, a továbbiak bolygatására – nyilván érthető okokból 
– nem vállalkozott, Almásiék bátorítására nekiültem. 

Hogy ne mondjam, nem esett nehezemre e munka fölvállalása!  
Első jegyzeteim a faluról érettségi táján születhettek – a könyvbe foglalt 70 év a 

krónikás 70 éve is, mert épp akkor, a háború utolsó előtti évében születtem a határ túloldalán, 
ahol (közel maradva az otthonhoz) apám családot alapított ‒, a két első évtizedről a magam 
és családom, meg a falubeliek emlékezete alapján írtam. A továbbiakról annyi a jegyzetem, 
hogy a szekrényt megtöltik. Így amikor kitaláltam, hogy a plébániai Historia Domus-ok 
(katolikus egyházközség-történetek) mintájára veszem sorra a történteket, csak a rendszerezés 
és a hiányok kitöltése, meg persze a megírás maradt.  

A Historia Domus-ba a lelkipásztor rendre beírta (vagy nem írta be) mindazt, ami 
falujával, nyájával megesett: járványt, gyilkosságot, keresztállítást, kiadós (tetőszaggató) 
vihart, szóba hozva az egyházközség gondjait és örömeit. Magam valami hasonlót kíséreltem 
meg a falubeliek segítségével, akik nélkül semmire sem mentem volna. Ha száz ember nem 
szólal meg e munkában, egy sem, úgyhogy fölsorolni hogy lehetne őket! Köszönet eleveneknek 
és holtaknak, valamennyi történet-mondó, regélő iratosinak. (Élükön Kis Sarusi Borbálával, 
édes öreganyámmal, akitől a legszebb történeteket hallottam!) Meg az aradi újságíróknak, 
mert a megyei napilapban a legsötétebb elnyomás idején is talált az ember tisztességes 
kisiratosi híradást (amelyet regáti parancsra dorobáncinak köllött írni). 

S hogy miért Szalbek-Iratos a mi Iratosunk, Kisiratosunk (vagy a ránk erőltetett 
Dorobánc) e könyv címében? Mert apáink nemzedéke – a mesélő öregeknek, meg tudós 
papjaiknak s tanítóiknak köszönhetőn ‒ még tudta, hogy a középkor Csanád megyei 
Nagyiratosa helyén az 1800-as évek elején a csanádi Puszta-Kisiratosra Szalbek uraság 
telepítette a falut s lett belőle jó időre Szalbek-Iratos. Ahogy az Arad megyei Puszta-
Nagyiratosra Forray uraság ültetett magyar dohánykertész telepet, amely emiatt lett Forray-
Iratos, Forray-Nagyiratos. Az egykor egyetlen Iratos további, Kurtaegyházból lett Kurtics-
Kürtös mellett fekvő harmadán a zselléreket otthonhoz juttató földesúrnak köszönhetően pedig 
Almásy-Iratos született (hogy mára nyoma sem maradjon e kis településnek, amely a XIX. 
század végén otthont adott dédszüleim, Kis Sarusi János és Kakuja Rozália családjának).   

Dicsértessék! – hallhattad még a hatvanas években is a falu utcáin. Szebben ma sem 
köszönhet iratosi az iratosinak, iratosi embör és asszony a vendégnek. Dícsértessék, ha lehet. 

 
 

1944‒2018 
 
1944. szeptember 13-án, szerdán reggel jöttek be a magyarok, vasárnap búcsú lött volna. 
Vagy két hétig voltak itt.  

Nagyiratosról a kolonisták beljebb menekültek. Kisiratoson az egyik embörcsempészt 
a magyarok hülyére verik, mert besúgó volt és elszedte az emberektől a pénzt.  Nagyon 
megvámolta őket, bejelentették. 

 
Búcsú előtt jöttek be. Törtünk a Nagyároknál. 
‒ Nem ágyúszó ez? – kérdezgettük egymástól. 
Mögraktuk a kocsit kukoricával, otthon a magyar katonák segítettek leszödni. 
Tíz nap múlva már azt hallhattuk: 
‒ Gyertök, möggyütt az ellenség! 
S már egy magyar katona sem volt a faluban. 
 
Jöttek a magyar tankok a Tódáson befele (Kevermes és Dombegyház felől), a 

gyalogosok a Kekecsön, űk foglalták el a pikétöket! Kónéknál volt a csendőrség. Egy magyar 
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őrmester vagy 20 embörrel jött: belőtt az ajtón egy sorozatot, aztán bemöntek. A disznót, 
jószágot odaadta a népnek, az embörök széthordtak mindönt; tudja, hogy van. (Sógor akkor 
13 éves.)  

Sokan a magyarokkal mentek Világosig, segítettek a szekereikkel, meg vissza; velük 
mentek a testvéreim, most a túloldalon élnek, ott maradtak. 

 
Akad emlékező, aki arról is tud, hogy azonnal magyar nemzetőrség alakult a faluban. 
‒ Második vasárnap este még tele volt katonasággal a falu, másnap, hetfű reggel már 

egy se volt.  
‒ Kürtösön két magyar század lőtte egymást; az egyik eléje került a másiknak oszt adj 

neki!  
 
A szegények széthordták a községháza bútorait, egyesek szerint nem jártak jobban a 

helybeli zsidók s a hivatalnoknak betelepített románok házai sem. Néhány magyart utána a 
románok elvittek, s egyes állítások szerint a román leventeparancsnok októberben, a 
szeptemberi fosztogatás viszonzásául, kirabolta a plébániát. A román iskolaigazgató is 
törlesztett, legalábbis egy emlékező úgy tudja, hogy „1944. októbёrbe az igazgató visszaadi: 
mindönt elvött a paptul!”. 

Ekkoriban írhatta le Márai Sándor: „Arad már a ’miénk’, ’tegnap elfoglalták 
csapataink’, de Budapest sorsa kérdéses. Ez az arány.”.  

‒ A magyarok visszavonulása után az oroszok a Tódáson a Kónig (Kohn üzletéig) 
annyian álltak, hogy majd leszakadt a főd. Innen indultak támadásra. A magyarok ágyúval 
nem lőttek, csak golyóval, a cserepek kopogtak.  

A román csapatok több falubeli gazdát erővel magukkal vittek Magyarországra, hogy 
lovas kocsijukkal segítsék a hadsereg fuvarozását, az oroszok pedig, ahol csak tehették,  
„mögpocskolták a nőszemélyeket” – emlékeznek az emberek a harmadik évezred elején is 
1944 őszére.  

 
Az oroszok röggelre értek be, mi a bunkerban voltunk. Azt mondták az embörök: 
‒ Lëlüvik, ha tanálnak valamit! Lëlüvik a disznót… 
Inkább leszúrom, mondta a másik, hogy mögelőzze az oroszát.  
 

 „Nehéz igazán élni, de jó!” (…érdemös.”) Ezt vallotta nagyapád, K. Gergely, apám. A 
Snájder birtokot (Snájdёr mácsai vót) kifosztotta a nép, amikor az oroszok bejöttek. Ötven 
marhája, sok disznaja vót itt a Kishalomnál, elhordták a jószágot az embörök. Snájder jött: 
  ‒ Gergő bácsi, egy tehenet odaadok.  
 Hogy ha nincs, nincs, ha lesz, lesz, visszaadja. 
 Utána visszaadtuk.  
 A többiek levágták.  
 Ki hogy érte, úgy marta. 
 Hallod, öcsi, bitang világ vót! 
   
 
Folytatódik s 1945-ben lassan befejeződik az embercsempészet, amely 1940-től ad egy kis 
keresetet némely bátor iratosi szegény embernek. A faluban közszájon forog, hogy 
milliomosok is akadnak a Magyarországra átvezetett szökevények között. Előfordul, hogy 
lelketlen helybéliek, vagy éppen a granicsárok kifosztják a Magyarországról néhány napra 
hazatérőket. 
 ‒ 1943/44-ben egy átmenés 12.000 lej volt Magyarországra. Jó pénz volt, többet ért, 
mint a havi fizetés. Úgy kellett összeszedni a családban. Négy diákot vitt, 48 ezer lejt kapott. 
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1945. tavaszán Gyulán újjászervezik a honvédséget s rövidesen határportyázó őrsöket 

is fölállítanak, mert igen nagy méreteket ölt a csempészet. Hiánycikk Magyarországon a só, 
az élesztő, a gyula, a petróleum s a benzin. Különösen szívesen fogadott csempészáru a békési 
megyeszékhelyen s a határ mentén a magyarádi kisüsti.   
 Kelendő Magyarországon a ló is: a front után nem maradt, elvitte a német meg az 
orosz, kellett a parasztnak. 
 
 K. G. az első világháború után  Romániából olcsó húst, sót, petróleumot vitt át 
Magyarországra, volt aki élő disznót hajtott át a határon. Magyarországról lámpaüveget cipelt 
vissza. 
 ‒ Még 1922-ben is petróleumot, sót, disznót vitt (hajtott), 2 lej volt a hús kilója.  
Magyarországról lámpaüveget hozott: fa deszka a hátán, rajta kampókon az üveg ‒ regéli az 
öreg kényszercsempész fia. (Öreg K-éknál – hálá Istennek ‒ tele volt a porta gyermekkel, föld 
meg csak az a kis talpalatnyi, amennyit a zsellértelek a Zsilléren s környékén tesz.) 
 

1992-ben hallani: Anti bácsi, Öreg Anti azt mondja, ő volt a falu cselédje! 
 ‒ 1945-ben cukrot hozott Magyarországról, csempészett. Elkapták és azt mondták 
neki: vagy velük tart, vagy becsukják! Így lött kommunista. 
 1940-45-ben embörcsempészet, 1944 őszén: Romániából só, cukor, Romániába búza, 
kukorica.   
 

Amíg meg nem erősödik a határ őrizete, ebben az évben is átjárnak egymáshoz a távol 
került hozzátartozók; a front átvonulása utáni, hónapokig tartó zűrzavart kihasználva jöttek 
haza – legalább látogatóba – azok, akik az elmúlt években átszöktek az anyaországba a Dél-
Erdélyhez tartozó, s így 1940-44. közt is romániai Kisiratosról. A román határőrökkel jó 
kapcsolatokat ápoló falubeli embercsempészeknek köszönhetően s a némi jutalékért 
egyébként is engedékennyé váló granicsárok jóvoltából még jó darabig elég szabadon 
átjárható a határ annak, aki nagyon haza akar menni. 
 

Főleg 1940-44. közt hagyták el sokan a falut s telepedtek le leginkább az országhatár 
túloldalán, közel a szülőfaluhoz, szülői házhoz Dombegyházán, Kevermesen, Lőkösházán; 
kisebb részük most hazatér, a zöm mostanra gyökeret vert Odaát. 
 
  1945-ben váratlanul lezárták a határt; volt olyan Magyarországon élő kisiratosi, akit 
éppen otthon talál az intézkedés. Szökhet vissza, menekülhet az immár puskát is használó 
granicsárok elől. 
 

A földreform során 248-an kaptak családonként 2,2 hold földet. 
 
 
1946. február 2-án megalakul a mezőgazdasági dolgozók szakszervezete, amely a falu 
szegény rétegének a képviseletét vállalja magára. Élharcosaiul a kommunisták állnak, hogy 
harcoljanak a Párt céljainak valóra váltásáért. 
 
 ‒ 1940-ben megkaptam a behívót; fogtam magam és gyerünk! Előbb Losoncon voltam 
a menekülttáborban, majd Hatvanban gazdánál dolgoztam.  Kevés volt a fizetés, 
továbbálltam, Tolnában Mórágyon némöt gazdánál szolgáltam olyan némöt vidékön, ahol 
magyar nem is volt. A háborúnak vége lött, húzódtunk hazafelé. 



7 
 

 ‒ Tápén vótam, aztán húzódtunk tovább, Dombegyházán kötöttünk ki. A Szvidrán 
tanyánál, ahol cselédlakásban laktam, vagy öt hold földet kaptam. ’45 végén, ősszel gyütt a 
híre, hogy Romániában amnesztia van! Szödtük magunkat és eljöttünk! 
 ‒ Itthon édösapám – édösanyám möghalt – azt mondta, nincs mit magyaroskodni, 
hogy ez Románia! Örökségünket nem vöhetik el. Ha ma mindönt visszakérnék, majdnem 
húsz hektárom vóna. Minek – regéli Anti bácsi 2003-ban. 
 
 Erre az időre már teljesen lezárták a határt, innen sehová, ide sem. A kettészakított 
családok csak az ötvenes években találkozhattak újra. Legföljebb képeslap jött otthonról 
Békéscsabára a jó baráttól:  

‒ Most szabadultam, aradi gyári munkás lettem… 
Futva a kollektív elől, menekülve a Dolgozók Társadalmának uralkodó osztályába. Pár 

évtizeden belül fél Iratos városba költözött. 
 
A mezőgazdasági dolgozók szakszervezete meg közben, ahelyett, hogy tette volna a 

dolgát, szolgálta a Pártot. 
  

  
‒ Egy évig használtam a fődet. Beválasztottak a községházára gazdasági felügyelőnek. Barják 
János akkor, 1947-ben a bíró. Ekkoriban kezdődött a téeszesítés. Tárgyalták, csináljunk egy 
kis szögénységből egy nagy szögénységet!  
 
 Ebben az évben hirdetik ki a Román Népköztársaságot; érezni itt is, hogy fokozódik a 
kommunista nyomás.  
 ‒ Adj neki! Rá. 
 Indíts elszödni a másét. 
 

A világháború után épül ki a Gróza-tér, Gróza-telep nevű falurész a temető, a 
Templom-utca és a Kis utca között. A falu szegényebb lakosai között házhelyeket osztanak ki, 
ezzel veszi kezdetét a Gróza-negyed építése.   

Dej idején már áll a Gróza-tér, Ceauşescu meg már mit tehet; hogyne, tenne: ahogy 
magához tér, nekilát nem hogy a Gróza-tér féle telepeket, falurészeket fölszámolni, a hasonló 
falvak lerombolását tervezi. 

Ha rajta áll, ma Dorobánc helyét a szántás közepén magasodó Templom-halom jelzi? 
Ahogy Almásy-Iratosét a Kripta az arad‒kürtösi vasút mellett. 

Almásyiratost elpusztította az uraság földéhsége, pénzéhsége: a parasztokat az 1800-as 
évek végén kizavarták a házaikból, hogy a házhelyüket is fölszántathassa-bevettethesse a 
birtok ura; Kisiratos megúszta mindkettőt.  

A Szalbek-Iratosból lett Kisiratos a román királyságnak köszönhetően lett egy időre 
Dorobánc. Dorobánc, melynek népére a Ceauşescu-féle beszántás várt. 
 
  
1948-49-ben átszervezik a közigazgatást: a megszűnő jegyzőség helyén néptanács alakul. 
 

1944-ig román a jegyző, az iskolaigazgató, az írnok, csak a bíró magyar, mert román 
származású helybélit nem bírnak beszervezni. 
 

‒ A falu utolsó bírója (polgármestere) Kása István volt, 1948-ig szolgált e tisztségben. 
Kása Istváné, meg a többi Kásáé volt az a terület, az a néhány egymás melletti telek, ahova 
később a kollektív betelepedett. 
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 ‒ Kása Istvánt 1950-ben kitelepítették, albérletbe költözött. Szívroham vitte el, egyik 
napról a másikra elvitte. 
 ‒ Úgy viselkedtek velünk a kommunisták, hogy ma (2003-ban) sem tudok rájuk nézni.  
 ‒ 1950-ben tizenhárom éves voltam, Kása István a nagyapám. Apámat is ütötték-
verték.  
 ‒ A portáján alakult meg a téesz; hogy miért éppen ott? Jelképes volt. 
 ‒ Az első termést rezesbandával kísérték, tele szekér búzával, kukoricával állítottak a 
kollektív-tagok háza elé. Hogy ennyi van! Az állam nem hogy elvett, adott nekik. Aztán újra 
semmi sem maradt, elherdálták. 
 

Bíró körülbelül 1938-1945. közt Almási Bálint. Szabósegéd, gazdag – Kása – leányt 
vett el.  1942-ben Magyar János, 1944-ben Almási Bálint a bíró. 1947: Barják János a bíró. 
1948-ig Kása István a bíró, az utolsó.    

 
  1945 után az első néptanács elnök Antal Pétör apja! Antal János (Prágai) 1949-től. 

 
‒ 1949-ben Antal János az elnök, utána Czirják? Valami ilyesmi, aradi gyárból jött, 

suszter. Schmidt? János volt! Cipész, tán 1-2 évig. Olyan jelentéseket írt, hogy milyen nagy 
dolgok történnek nálunk, de semmit sem csinált, leváltották. Aradról jött a titkár is. 
 ‒ Utána Búza Jóska, Andó Anti; Kristóf Franciska, Kristófné az utolsó néptanács 
elnök 1968-ban.  
 ‒ Az utolsó néptanács elnök Franci, Kristóf Franciska volt.  

‒ Bötönyánc a titkár; Deák a könyvelő, vagy anyakönyvvezető, magyar neve ellenére 
román volt, gyűlölte a magyarokat.   
 
 Más ennyit tud: 1953-54-ban Antal után Andó Anti jött; Andó Antal az utolsó helyi 
néptanács-elnök. 
  ‒ Még valameddig volt valaki, aztán bevitték Kürtösre a néptanácsot.   

 
Jegyző 1944-ben Igrisán. Tiszt volt, a magyarellenes hadseregben harcolt. Amikor 

bejöttek a magyarok, a nép széthordott mindent a községházán s a jegyzőségen.   
 
 Bötönyánc jegyző volt a múltban, aztán titkár. Román Kürtösről, de a felesége is jól 
beszélt magyarul.  Ő volt a faluban a tótumfaktum 1942-től 26 évig! – meséli magyarul 1981-
ben az iratosi buszon egy román ember, aki kenyérért jön Kürtösről, s apádat jól ismeri. 

 ‒ Titkár az öreg Bötönyánc volt, az írnokok kürtösiek. 1949-ben ezök mind elmöntek 
Kürtösre, maradtunk magunkra. 
 
 Ki így, ki úgy emlékszik; hivatalos irat minderről a kürtösi községházán… Biztos van, 
csak ki kéne bányászni… valahonnan. 
 
 
1949-50-ig volt meg a kettős birtok rendszere: akinek földje volt a határ túloldalán, átjárhatott 
művelni. Ekkor megszűnik ez a birtoklási rend s abbamarad az átjárás. 
 

‒ A két háború közt, 1921-től 1950-ig akinek a túloldalon maradt a földje, „hat napos 
igazolvánnyal” mehetett át a Töltésen. Senki sem törődött vele, meddig marad, ott aludtak a 
rokonoknál. Szántott, vetett, aratott, míg be nem ütött a kommunizmus.   
 

Más úgy tudja, 1948-ig volt érvényben a „kettős birtok” rendszer. 
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1949. június 1-én Antal János szegényparaszt lett a néptanács elnöke, helyettese Hügel 

István, a titkár pedig Battonyai György (Bătăneanţ Gheorghe) – olvasható a máig emlegetett 
„Bötönyánc”-ról az Andó-féle falutörténetben.   

 
‒ 1950-ben 77-en alapítottuk meg 93 hektáron a kollektívot. Többnyire szegény; 

középparaszt alig volt, talán Körösi József és Barják Franciska. Ötven éve egyetlen helybeli 
származású értelmiségink volt, Barják Franciska tanítónő. Idős már, nyugdíjas, amikor belép.  
 ‒ 1949-ben kezdődött a szervezéssel, tele voltunk aktivistákkal, aradiakkal, 
munkásokkal, és köztük sok magyar. Hogy önkéntes volt-e? A kvótákkal szorították az 
embereket, mentek be önként! 1952-ben már 205 család volt bent. 
 ‒ Nem úgy hítták, hogy az enyim, hanem hogy a mienk. 
 

‒ Az emberek szabadultak a földjüktől, aki tehette, eladta, hogy ne legyen a téeszé. 
Apám az összezsugorgatott pénzéből sorra vette nagyon olcsón a földeket! A végén ő is csak 
bekényszerült, minden odalett.  
 ‒ Annyira szerette a földet, hogy akkor vett, amikor más szabadult tőle. Így vett öt 
hektárt. ’52-ben ő is bemönt a kollektívba, tajicskázta a fődet, eketajigával. 
 ‒ Minden éjjel jött a párttitkár…, vele más aktivisták és verték az ablakot. Ordítottak, 
berúgtak, mint a disznók.  Beengedte őket, ott is hőbörögtek. Kuláklistára tették; most tíz 
hektárt visszaadtak.  
 ‒ Az elnök is ütött, vert. Amit a kommunisták csináltak…   
 

‒ Kuláknak számított nagyapám, Kása Mátyás. Nagybátyám Kása Anti bácsi, s 
apámat, Almási Györgyöt is elvitték.  
 ‒ Nagyapám fölment Bukarestbe; kiderült, hogy bevádolták, hogy csempészett a 
határon.  Legalábbis ezzel ijesztgették. Ilyen indokkal tartóztatták le Gulyás Andrást is.  
 ‒ Lágerban volt apád, valaki bejelöntötte, hogy csempészött. Apósom a 
minisztériumba mönt, hogy elröndözze; amnesztia gyütt, mind elengedték.  
 ‒ Ez 1948-49-ben volt, a rémítés előkészítés a kolhozosításra. Románia 1947-ig 
királyság, kikiáltják a „népköztársaságot”, 1948 júniusában tört ki az államosítás.  Lépésről 
lépésre tették szabaddá az utat a kommunizmus előtt.  
 
 
1950-ben alakult meg a Szabó Árpád Tsz. 
  
 ‒ Magyar Bélát a kollektív szervezésekor jól összeverték. Möghurcolták: elvitték, két 
évig volt börtönben, a családot kilakoltatták. Amikor hazajött, tovább űzték, a pajtában 
fölakasztotta magát. 
 ‒ Kilakoltatták őket, kommunista család költözött be hozzájuk. Pereskedtek, nem 
kapták vissza, aztán beköltöztek a hátsó házrészbe. Törvényileg visszakapták a házat, de 
amazok nem mentek ki csak ötvenhatban, amikor a magyarországi forradalom jól rájuk 
ijesztett. Egy éjjel eltűntek, hirtelen beköltöztek a még csak félig kész házukba. 
 ‒ Akkor volt a forradalom. Az a hír járta, hogy a magyarok jönnek és itt is fölakasztják 
a kommunistákat. 
 ‒ Rá is tettek, hogy megijesszék. Hamar ki is takarodtak. 
 

Kása Pálnak vagy 10 holdja volt, övé volt a mai Máltai-porta. Fia Kása Laci, övé a 
kollektív helyén. 
 Öngyilkos lett, fölakasztotta magát. 
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 ’50. táján; földjét és házát elszedték, kipakolták otthonából a családdal. Földönfutóvá 
tették, ez elől menekült a halálba.   
 ‒Igön, Kása Pali fölakasztotta magát. Elvötték a földjét; több volt neki, mint nekünk, 
vagy 100 holdja. Nagyot hallott szögény. Nem ëggyezött bele, hogy a földet a néptanácsnak 
adja.  Családi gondjai is voltak; a család nem ëggyezött, hogy kié lögyön a főd.  
 

1950. június 25-én alakult meg 77 családdal és 240 hektár földdel a 
termelőszövetkezet, elnöke 1981-ig Szanda Antal.    
 
  A kollektív mellett egy kisebb mezőgazdasági társulás is működött, a Tóz szövetkezet 
elnöke Tóth Ferenc volt. Összefogtak a gazdák, hogy ne kelljen a kolhozba belépni. Jobban 
ment, mint a Szanda-féle kollektív. 
 ‒ Tózista vagy, nem kollektivista? – kérdezték. 
 Emiatt az iskolában is bántották a gyerekeket. 
 

Hogyan lett a 93 hektárból 200-valahány? 
 ‒ Öt nagygazdától elvették a földet. Godó János 30, Gólyás Kovács János 25, Kása 
József vagy 20, Magyar Béla, tanyája volt, meg Maróczkai Károly földjét, volt vagy 121 
hektár! 1950-ben, amikor a téesz alakult, összegyütt vagy 200 hektár, 210, 215. 
 ‒ Maróczkai fiát az ötvenes években agyonverték a szekusok. 
 ‒ A főd köllött. 
 

‒ Volt, aki Amerikában is járt. Amikor hazajött, egy csomó földet vásárolt.  Most ez is 
a téeszé lett. Nem volt jó érzés nekik sem; ez nem igazság, nem törvényes! Csak aki önként – 
emlékezik a kollektív első elnöke. 
 ‒ Volt, aki felől az aradi törvényszék határozott. 
 ‒ Így kezdődött, ez volt az első lépés, ezökkel a földekkel. 
 ‒ Bekerültek a téeszbe, ugyanúgy dolgoztak a családtagokkal, mint azelőtt. A házuk 
megmaradt. 
 ‒ A 2.400 hektár közös tulajdonból 2003-ra ha 800 hektár maradt együtt. 
 
 
1951-ben meghalt Hodács Ágoston esperes-plébános, író. 
 A falu kommunista vezetője mindenfelé hangoztatja: Itt az lesz egyháztanács tag, akit 
én akarok! 
 

‒ El van vetve a kukorica? – szólt be minden portára az agitátor tavasszal, mintha a 
paraszt nem tudná, mikor kell nekifogni. 
 Hiába no, be kell lépni. 
 Be kellene. 
 Ha muszáj sem.   
 

‒ Jöttek éjszaka, be kellett engedni őket: dőzsöltek, ettek-ittak, etetni, itatni köllött 
őket. Jött …, a párttikár, kolbászt, tejfölt köllött eléjük hozni. A rendőr minden éjszaka 
idehozta őket. 
 ‒ Minálunk sok aktivista möghált! Itt szálltak mög, itt öttek; ide ötte űket a fene. 
Közel a községház, a kisbíró ide zörgött be. 
 ‒ Mögöregödtünk. Hatvan éve vagyok ezön a portán, de ezön a portán kevés jót éltem 
mög.  
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 ‒ A Gyöpön csépöltünk a bérösökkel, gyütt az egyik főkommunista: ‒ Úgy ötessetök, 
hogy a kvótát kifussa.  
 ‒ Bevasalták rajtunk valahogy.  
 ‒ Nagyon értötte a dógát, hogy köll mögnyomorítani az emböröket. ‒ Gyurikám, 
gyere, írd alá, elintéztük! Gyurikám, bevöszünk a közösbe! – mondta a pártitkár. 
            Hogy ki, jobb le nem írni, mert nekik, a rablóknak és gyilkosoknak, személyiségi 
jogaik vannak! Nekünk meg volt egyetlen életünk – szól közbe egy hallgatónk.  
 ‒ Addig-addig, míg alá nem írta.  
 ‒ Így vót, szép élet vót.  

‒ Nem sok jót éltünk mög, fiam, ilyenöket. Én sëmmi jót nem értem. Bejöttek a 
magyarok, aztán az oroszok; így telt az élet. 
   

‒ A téesz szervezői? Nagyon alattomosak voltak!  Nem egy közülük sokat ütötte-verte 
a gazdákat. Aztán fájt neki, amikor nem köszöntek az embörök a privatizáláskor!  
 ‒ Akkor nem fájt, amikor elszödte a másét. 
 

‒ Hogy Kása tatát mért vitték el? Székely nőt segített át a határon Magyarországra. 
Szólt, hogy vigyék át. Visszajött, követelte a gyűrűt, amit odaadott. Apámat akkor elvitték a 
szekusok. Politikai rabok voltak. 
 ‒ Ráfogták, hogy így beszélt: ‒ Akasztófát csinálok a kommunistáknak!  

‒ De nem volt igaz. Tatád mindig ki akart ugrani az emeletről; nem bírta a börtönt. 
Hazajött, nemsokára meghalt. 

‒ Sok baj volt! Három hónapig Tömösváron. Tudták, hogy nem bűnösök. 
‒ Együtt kártyáztak, mondtak ezt, azt, aztán valaki kommunista följelentötte. 
 
 

1952-ben ott folytatták, ahol 1951-ben abbahagyták. 
 

‒ Párttitkár, ki volt itt párttitkár? P. Misa, a kollektívé volt, de ez nem volt rossz. 
Mindjárt a háború után volt. L. Jani a kollektívnál, nem sokáig, K. Feri a kollektív párttitkára. 
(Másik) K. Feri.  

‒ Miniszter Lévai Lajos, az vót valaki! Nem itt tevékönyködött, bemönt Aradra. 
‒ M. K.? Nagy feketéző, gyilkos. Kirabolta, elintézte az embereket, akiket átvitt a 

határon. Elvötte az ékszert, aranyat. A fiát agyonütötték, a szekusok úgy mögverték, hogy 
belehalt. 

‒ Minisztör? Lëbukott, begyütt a kollektívba, csapatvezető vót a gyümölcsösbe, de jól 
írta nekünk a munkanaplót! 

‒ Úgy-úgy: jusson is, maradjon is. 
‒ K. Feri akkor vót a kollektív pártitkára, amikor a községé mögszünt, mert bemönt a 

község Kürtösre. Mögszűnt a községi pártitkárság is, a kollektívé vót itt mindön. 
‒ Az, hogy a fene essön belé. 
 
‒ Itt, pártitkár? 
Mintha sose lött vóna! Hogy emlékeznének rá. Pláne aki elkövette, semmi pénzért 

eszébe nem jutna e dolgáról bármi. 
‒ Ű, pártitkár? 
Majd ha megőrül. (2004-ben, vagy mikor.) 
 
Hogy mondják? Szarnak, bajnak nincs gazdája! 
A kommunizmusnak hogy lönne; nem öttek meszet. 
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1953 tájt, amikor először járt odahaza a krónikus, már kultúrház a régi jegyzői lakás. Jegyzői 
laknak csak édesapád emlegeti, amúgy ekkor már csak Kultúr. 

 Az udvaron e nyári napokban este mozi: a ház falára, vagy mire vetít a vándormozis 
kint az udvaron, hétvégén meg bál, fújják a kisiratosi rezesek! Tánc, tánc. Mert attól, hogy 
beütött a közös, az élet nem állhat meg. Az ifjúság.  
 
 1949-ben még a „régi kultúrházban” – a jegyzői lakban – lakik a jegyző, Bötönyánc, 
aki később néptanács titkár lett. A közigazgatás átszervezésekor lehetett, hogy elvette tőle a 
házat a katonaság, kaszárnya volt egy darabig; Antal János elnökségének az ideje alatt 
lehetett.  

A határőr tiszt kiásatta a gyönyörű kert díszbokrait és hazavitette a katonáival. Nagy 
botrány lett belőle, Bötönyánc elintézte, hogy emiatt kitegyék onnan a katonaságot. Aztán lett 
kultúrotthon. 

Három terem volt az utcára: az egyikből a színpad, a másik kettő egybenyitásával 
pedig a nagyterem lett. A faluban csak két ház volt, ahol abban az időben belső árnyékszéket 
használhattak: a mostani parókián, amely Hódosi Etelkáé volt, és a jegyzői lakásban, a mai 
Kiskultúrban.  

 
A kultúrház mögött jóféle tekepálya a legényeknek, embereknek, hátul a focipálya. 

(Később emögé kerül a fürdő.) Jól elütheti itt az időt a kolhozból kikapcsolódni igyekvő nép. 
 
1954-ben is hazavitt bennünket Békéscsabáról édesapánk, hosszú ideig minden évben.  
 

Amikor először futott be velünk a kürtösi állomásra a vonat, Feri bátya a téesz lovas-
kocsijával várt ránk; ő lent, a váróterem ablakában, majd hogy kiengedték, a peronon a szemét 
törülgetve, mi, míg le nem engedtek a vámosok, a két-három órás várakoztatás, az utasok 
halálra rémítése után, a vonaton… Megölelte egymást, a háború vége óta először, a két 
testvér. 
 Feri bátya – édesapánk öccse ‒ szeméből patakzott a könny, apánk könny nem látta 
szeme is meg-megrebbent. 
 ‒ Öcsi, öcsikém! – ölelt meg bátya, hogy sose feledd meleg szívét, otthonszagát, erős, 
dolgos karját, dalra könnyen fakadó jókedvét.  
 „Testvér”; Tőlük – jó atyád édes iratosi családjától tudod, mit tesz. Testvér, báty és 
öcs, bátya és öcsi, nővér és húg, nénje, húgom, bátyám, sógor, ángyi… itt mindenki! Majd’ az 
egész falu. 
 Hogy testvér; testvérnek kell lenni. Kell, mert ez a világ rendje. Segíteni a másikat, 
legalábbis megérteni. Bántani semmi pénzért! S hogy: gerinc, jó tartás, hit, dolog, emberség. 
S hogy mindez teszi a magyar embert arrafelé. Mifelénk! Odahaza, otthon… A Szalbek-
Iratosból lett Kisiratoson. No meg persze szerte e drága Nagy Magyar Alföldön minden 
hasonlóan istenverte szegény faluban, városszélen…  
 Ott, akkor – Feri bátyával kezdődően, a kürtösi‒kurtaegyházi vasútállomástól fogvást 
– ismerhetted meg kistestvéreiddel együtt, mi az, testvér! Magyar. Ember. Embör. Magyar és 
ember egy és ugyanaz. Hogy aki nem jó egyiknek, másiknak is alkalmatlan. Meg hogy egyik 
a másik nélkül mit sem ér. 
 Ott, akkor, 1950-valahányban. 
 
 Az ötvenes évek elején (Sztalin halála után?) megjelenhetnek a faluban a távolba 
szakadtak, hazajöhetnek családostul a Kisiratosról elszököttek. Később az iratosiak is át-
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átrándulhatnak az anyaországi rokonsághoz. 1944-től majdnem egy évtizedig a 
Magyarországra telepedők nem kaptak útlevelet, nem mertek hazajönni s hozzájuk sem 
látogathattak az otthon – itthon ‒ maradottak.  
 
 Képeslap Aradról Békéscsabára: Mosóczy-telepi fodrászmester férfifodrász fia írja az 
egykor náluk tanoncoskodó, majd segédként alkalmazott, kisiratosi származék iparosnak, 
akkori bécsabai ktsz-elnöknek: „Kedves Mihály! Leveled megkaptuk, nagyon örültünk neki. 
Az ollót megkaptam, köszönöm is. Tik hogy vagytok? A fiad karjára nagyon vigyázni kell, 
hogy jól forrjon össze. Hát az ilyesmi előfordul a gyerekekkel. Kívánunk kellemes karácsonyi 
és boldog új évet. Mi is jól vagyunk, 18-án vágjuk le a disznót. Hallom, hogy a Sz… Antit 3 
évre lezárták, én nagyon sajnálom. Különösebb újság nincs. Maradunk szívélyes üdvözlettel 
H...  M. és családja. XII. 13.”.  
 
 
1955. tájára már kezded megtapasztalni: templomjáró nép a Kis utca, Nagyfalu, Tódás, 
Zsillér, Gróza-tér népe. Nem sieti el a vasárnapi misére menetelt a legszegényebbek lakta 
Kekecs, Újtelep. 
 Öreganyád ellenben, meg a többi öregasszony a Kekecsről – meg nyilván Újtelepről ‒ 
akkor még el nem maradna egy miséről sem! Hogy az istentelen beszédre hajlamos férfinép is 
kövesse – ha csak teheti – asszonyát a templomba. 
 Később – a hetvenes, nyolcvanas évekre? – csappan meg alaposan a templom 
férfinépe.   
 

A plébánia a kolhozosításkor gazdaház volt, amelyet halála előtt a tulajdonos Hódosi 
Etelka, Hodács Ágoston házvezetőnője az egyházra íratott. 1950. táján a rendőrség itt 
működött, pincéjében voltak bezárva a nem engedelmeskedő gazdák.  
 A mai (2004-ben mai) óvoda volt eredetileg a paplak. Amikor áttelepült jelenlegi 
helyére a plébánia, a másikat a község, illetve az állam elvette. Még 1990-ben is „Paplak”-
ként volt bejegyezve a telekkönyvben, gyorsan átírták az állam nevére. Ilyen pontosan, szépen 
dolgoztak a kommunista időkben az elvtársak!  
 A téesz-kantin később épült az óvoda udvarában; ma már össze akar dűlni. Az egyház 
fölhasználná, újjáépítené, ha visszakapná a portát. Az idő múlásával egyre kevésbé lesz 
hasznosítható.  

 
2003-ban, május első vasárnapján majdnem tele az istenháza. Férfi – rajtad kívül – 

csak a kóruson; lenn, jobbra hátul (melletted) néhány, akit lassan a betegek kenete vár. 
Gyászba öltözött ángyi balról, fiát nem képes feledni. Előtted húgod. Amott a másik, öcséd 
kisleánya. 

Testvér, testvér. 
Másik ángyi – egyenest a Gyöpszélről jövet ‒ a kórusra csalna. 
Otthon, ennyi édes öreganyám, húgom, néném között. 
‒ Így könnyű… itt is itthon lenned. 

 1955-ben, 2003-ban. Egyvégtében! 
 
 
1956: új kultúrház épül.  
 Benedek Sándor, a későbbi művelődési ház igazgató 1949-ben került Kisiratosra 
tanárnak.  
 ‒ 1956-ban lett úgy-ahogy kész a kultúrház; elhúzódott az építés, soha hivatalosan 
nem volt átadása.  
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 1967-re lett kész. Az első műsor így nézett ki: Nem élhetek muzsikaszó nélkül, a 
Békéscsabai Jókai Színház játszotta. Még mindig nem volt betatarozva, -vakolva. A téesz 
építette. 
 Számtan-fizika szakon végzett a Bolyai Egyetemen 1949-ben, pankotai. 

‒ Orosz kivételével mindent tanítottam, 1949-ben románnal kezdtem; s kultúrház-
igazgató lettem.  
 Az 2004-ben is. 
 A helyi színjátszást 1952-től 1989-ig szervezi. 
 ‒ Erőszakolták, enélkül nincs bál se! Kellett vigyem a listát, hogy mit játszunk. Az 
utolsó években le kellett írni a teljes műsort, a zeneszámok címét is! Csak a műsorszámok 20 
százaléka lehetett magyar. Aradon a tartományi és a megyei kulturális osztályon kellett 
bejelentenem a műsort.  

‒ Minden vasárnap bál volt. Előtte be Aradra, utána újra: beszámolni, milyen nevelő 
előadás volt a bál előtt. Politikai. Batyubál újévkor, búcsúkor; nem lehetett, csak ha van 
műsor vagy előadás a kukoricatermésről, esetleg a szocializmusról. 
 ‒ A végén lagziba se mentem, nehogy amiatt is faggassanak. 
 Ki mit mond, továrisai az elvtársaknak. 
 ‒ Itt és a környéken ezeket a daljátékokat, operetteket, népszínműveket játszottuk: 
János vitéz, Falu rossza, Piros bugyelláris, Maricza grófnő, Csárdás királyné, Liliomfi, Sári 
bíró, Nem élhetek muzsikaszó nélkül, A csikós, A bor. És egyéb darabokat, például Kovács 
Ferenc egyfelvonásosait; az egyik Kossuth és Balcescu lippai találkozásáról szól, a másik 
pedig Bem József és Petőfi Sándor barátságáról. 
 ‒ Nem volt szabad máshová is mennünk, de például a János vitézt elvittük Kisperegre. 
Micsoda hatása volt, amikor a színpadon a huszárok elővették a magyar zászlót…! Valahogy 
megúsztuk. 

A színjátszók többsége 18-20 éves volt, de akadt idősebb is. 
 
‒ Az 1960/70-es években Nagyiratosra, Majlátra, Kisperegre jártunk szavalni, azok 

meg hozzánk. Ezzel a három faluval volt a legjobb kapcsolatunk – vélekszik egy volt 
színjátékos az Úr 1980. évében. 

 
 1996: rock-passiót ad elő a helybéli fiatalok csoportja. Piklor László mérnöktanár 
szerezte a zenéjét, tanította be s adták elő legelőször ez év nagyböjtjén, majd évente újra. 
Hangfölvétel készült (1999-ben) róla, 2000-ben nagy sikerrel Aradon is előadják. Bemutatták 
még Pécskán, Temesvárt.  
 
   
1957-ben kezdődött a villamosítás. 
 ‒ A villamosítást a téesz kezdte, az egyik épületben német traktorral hajtottuk az 
áramfejlesztőt. A 4 kilométer hosszú falut először mi villamosítottuk, nem az állam. Egy, 
másfél évig tartott, aztán az állam csinálta tovább. Véglegesen a ’70-es években lett Kisiratos 
villamosítva; a Kisiratos‒Kürtös közti utat a villamosítás kezdetén, az ’50-es évek végén 
aszfaltozták először. 
  

Formanek, és Almási doktor apja, Almási György szervezte a villamosítást. Almási 
György akkor már a téesz alkalmazottja, ő járt utána, hogy jöjjön a faluba villanypózna.  

 
‒ Formanek László iskolaigazgató volt az egyik szervezője; Andó Anti néptanács 

elnök akkor pártaktivista volt. 
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‒ A Kiskultúrban népgyűlés, amelyen nagy tömeg vett részt. Elfelejtettem, mit kell 
mondanom, nem kapcsoltam föl a villanyt!  Az volt a jelszó: „…Kigyulladnak Iljics lámpái”, 
de én nem figyeltem. Amikor másodszor mondta Andó Anti: ‒ Kigyulladnak Iljics lámpái! ‒, 
fölkapcsoltam a villanyt, valóban megjött Kisiratosra Iljics lámpása. 

  
‒ Almási Gyuri, Formanek László, Sávai János, együtt szervezték a villamosítást. 

Jöttek az ellenőrök, itt voltak egy hétig. Az embörök úgy vótak vele, na, most elviszik őket a 
börtönbe! Egy tarisznyában volt a falu pénze, amit a villamosításra összeszedtek az 
emböröktől, nyolc lej volt a diferencia. 
 ‒ A kollektív bízta meg őket a szervezéssel. Oszlopot, drótot vöttek, ők szödték össze 
a pénzt. Gyuri, ű vót a bandagazda, hozta a sok fenyőt Székelyföldről.  
 ‒ Csak annak volt bevezetve, aki kollektívtag volt. Csak annak világítottak, aki 
belépött a Szabó Árpád Szövetkezetbe. 
 
 Arad megye az újonnan alapított Bánság tartományhoz tartozik, a székhely Tömösvár. 
A megyerendszer 1968-ban tér majd vissza. 

 
 
1958-ban megjelenik Kovács Ferenc „Iratosi kertek alatt” című népköltési gyűjteménye 
Bukarestban, az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó gondozásában, Faragó József 
előszavával.  

Ronggyá olvasott példányaiból ma már csak néhány kötetet őrizhetnek a kisiratosiak. 
(Egy ilyen újrakötött példány van a históriás könyvesházában, egy jobb példányt testvér 
kapta.) A népköltészetet kedvelő és értő olvasók körében e kötetnek köszönhetően vált 
ismertté a falu neve az anyaországban is. Egy-egy Kovács Ferenc által a faluban lejegyzett 
népköltészeti alkotást azóta is gyakran idéznek, újraközölnek; ilyen például a Bogár Imre 
című betyárballada, amelynek gyönyörű változata került a könyvbe. 
 

‒ Erre az időre már majdnem mindenkit behajtottak a kolhozba. 
 ‒ 1950-ben alapították a Szabó Árpád Kollektívot. Kása Istváné, Kása Béláé, Kása 
István fiáé, Kása Lacié meg Szalai üres telke; ide telepedett a kollektív. 
 ‒ Első elnöke Szanda Anti; utána elmönt iskolára, Lévai Jani lött, talán elnök volt 
Papp Misa is, majd újra Szanda Anti. 1982-ben Szellelki József az elnök.  
 

1950: 77 család, 217 hektáron, 4 millió lej alaptőkével alapítják. Egy hektáron 20 
mázsa gabona terem. 117 szarvasmarhájuk van, a bevétel 6-7 millió lej.  
 

‒ A téesz ötvenben alakult. Ötvenkettőben behajtottak mindenkit, ötvenötben 
Romániában mindenki belépett! – regéli V. Valentin, mint Bálint, aki az aradi vonaton 
mondja a magáét 1980-ban. ‒ Az uraság inkább kiszúrta volna a szömit, mint hogy ilyenkor 
így álljon a kendör. Rég kazlakban állna szeptember 18-án.    
 

‒ 1950-1981: a kisiratosi téesz elnöke Szanda Antal, 32 évig elnök. Ű akarta, hogy 
Kurticshon tartozzunk; jobb lett volna Nagyiratoshoz!  

1950-es években, az általános iskolák 6. osztályosainak olvasókönyvében föllelhető 
„Az iratosi harmadik fiú” című írás róla szól – a faluról, a gyarapodásról, a rátermett 
parasztemberekről s vezetőikről.   
 

‒ …Kitüntetéseim közül a legnagyobb A Szocialista Munka Hőse érdemrend. A 
különböző évfordulókon vagy tíz 1. és 2. osztályú állami kitüntetést, érmet kaptam. 
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 Ficzay Dénes, Arad mindentudó irodalomtörténész, helytörténész tanára regéli később: 
1958-ban bemegy az aradi könyvesboltba egy iratosi ember, keresi Kovács Ferenc könyvét és 
azt mondja: 
 ‒ Elintézzük mi azt a híres Kovácsot! Rágalmazza a családot! 
 A könyv Aradon egy nap alatt elfogyott, az amerikások 500 lejt adtak érte – emlékezik 
Ficzay tanár úr a csonkaországi üzletekben 14 forintért vesztegetett munka megjelenésére. 
 Az Iratosi kertek alatt című népköltési gyűjteményben közreadott csúfnevek egyikét 
vette – nyilván okkal – magára az illető. Pedig a gyűjtő nem tette hozzá, mely csúfolódó név 
kire, kikre vonatkozik. Krónikánk szerzőjének 1992-ben látott napvilágot Pestbudán, az 
ELTÉ-n Kisiratos ragadványnevei című, pár száz példányban kinyomtatott, csak a szűk 
szakmának szóló dolgozata, de az egyetemre járó Arad megyei fiatalok jóvoltából eljutott a 
híre mellett néhány fénymásolata is a faluba. Így a nevezett szerző egy ideig óvakodott egyik-
másik testvére szemébe nézni, mert hasonlót ígértek neki, miután elkövette azt a hibát, hogy 
minden csúfolódó és ragadványnévhez hozzátette (nem gondolva a nyolcvanas években arra, 
hogy egyszer eljut ez a kis kötet azokhoz, akikről szól), kit illet a becses megnevezés.  
 
  
1959-ben véglegesen termelőszövetkezet lett az egész falu. Egy-két csökönyös ember maradt 
csak ki, aki sehogy sem akart belépni, de a végén a szükség őket is bevitte – regél 2003-ban 
az egykori elnök. 
 ‒ Nagy kedvvel a többiek sem mentek. Nem meggyőzéssel, erőszak hatására sikerült 
teljesen kollektivizálni Kisiratost, és ezt az emberek meg is mondták. 
 ‒ 1.200 embernek kellett a mezőgazdaságból megélnie! Kezdődtek a nehézségek. 
Munkát adni ennyi embernek, fizetni. Ekkor még kézzel vágtuk le a gabonát, cséplőgéppel 
csépeltük. 
 ‒ Az első években az állam belátással volt; ha elvitte volna a termést a 
beszolgáltatással, nem maradt volna nekünk. Volt beadás, de. 
 ‒ Fejleszteni kezdtük az ágazatokat! Elsőként a kertészetet hoztuk létre a ’60-as évek 
derekán, az első hektár melegházat’65-ben. Tíz hektárt akartunk, hét lett. 
 ‒ ’90-ben Szentannán, Kürtösön csődbe ment a szövetkezet, szétosztották, itt is ezt 
akarták. Szerencsére megmaradt. 
 ‒ Az állam igyekezett segíteni; Kisiratoson is az állam költségén fúrtak kutat. A ’60-as 
évek végén, a ’70-es évek elején fúrták a melegvíz-kutakat, amelyekkel a melegházakat fűtik. 
 ‒ 2.400 hektár a falu határa, de ennek egy része legelő, szikes terület.  
 ‒ Nem volt elhajintani való a téesz; nem Szanda miatt, a falu miatt!  Dolgos emberek; 
a fele zsellér. A zsellérek a Zsilléren, a Kekecsen laktak, volt zsellér Nagyfaluban, Tódáson is. 
Majd az Újtelep. 
 ‒ Amikor a Gróza-telep alakult, voltak olyan vélemények, egyes vezetők azt akarták, 
hogy a legelőn kell házhelyet osztani, ahol víz áll, mocskos helyen, hogy ne vegyük el a 
termeléstől. Jó helyen, a temető mellett osztottunk 60 házhelyet.  
 ‒ Sok nálunk a földnélküli. Az első háború után nagy harc volt a földért, a kisiratosiak 
a földosztáskor Arad alatt kaptak. Messze volt, használhatatlan, nem volt érdemes 30 
kilométerre járni kapálni. 1945-ben 2 holdat kaptak. 
 ‒ 1.200 munkaerő! Hogy lehetett (mindnek munkát találni); nem volt könnyű. 
 
 
1960-ban többfelé a villanykörte mellett még lámpa és mécs világít a házakban. 
 Lámpa az asztalon, vagy fölakasztva az asztal fölé a petróleumlámpa, amelyet éjszaka 
lecsavarnak annyira, hogy ne zavarja az alvást, de enyhe fényt adjon. 
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 Hogyne tetszett volna az anyaországi rokongyermekeknek! Nem csetlettek-botlottak a 
sötétben, ha éjszaka ki kellett menni (az udvarra), a gyönge fény éppen elég volt. Aludni 
viszont nyugodtan lehetett. 
 Mécs az istállóban: dobozba tett zsír s a rongy ég benne. Ezzel is találkozhattál, ha 
apád hazavitt. 
 Az itthon élőnek meg a villany volt az újdonság! Neked a petró és a mécsvilág, nekik 
Iljics lámpása. 
 

Az 1950-es évek végén, az 1960-asok elején lehetett, nyár, amikor kigyullad az utcai 
villanykörte a faluszéli Kekecsen. Az utca mezítlábas kölkei ‒ köztük a „magyarországiak” 
(azok közt te magad) – tán épp hazafelé készülődtek, a kisgyöpi csatangolás, focizás után még 
futkároztak egyet, amikor az addig semmibe vett, figyelemre nem méltatott újdonatúj 
villanypóznák tetejében kigyulladt a villany. 

‒ Ég, villany! 
 Ég a lámpa, ég. A villanykörte. 
 Micsoda öröm volt.    
 

1982. I. 30-án írja az aradi lap: „A villanyfogyasztás érdekében január 30-tól 
kezdődően a megye egyéni fogyasztóinál az alábbi napokon  és órák között szakítják meg az 
áramszolgáltatást. Arad municípium…, Kürtös: 9-14 óra…A megye községeiben a következő 
órarend  szerint történik az árammegszakítás: … 12-15 óra között … Szentmárton falu…” 
 A Dorobánc nevezetű Kisiratos nem szerepel a Ceauşescu-i áramszüneti órarendben a 
helybeliek szerint az üvegház megszakíthatatlan fűtése miatt. 
 
 
 Az egykor hírös kisiratosi csatár regéli 2003-ban:  

‒ 1961-től ’66-67-ig jó kis csapatunk volt! Kapus Faragó András és Takács Károly. 
Hátvéd: Andó Antal, Kunszabó György, Csuhai István, Szabó István (zerindi fiú vót, Aradról 
járt focizni), Németh Ferenc, Kása István. Elöl Kiss Ferenc, Antal Pétör, Amtmann Károly 
(tanár), Faragó József, Juhász János. Meg még egy-két embör játszott a csapatban. 
 ‒ A bánsági interliga, rajonközi, Temesvár tartományi bajnokságban játszottunk 
akkoriban, hogy többször is megnyertük a megyei bajnokságot. 
 ‒ Edzőnk Burdán Károly aradi sportember volt. 
 ‒ Később még egyszer lett ilyen jó kisiratosi csapat! 
 

Hogy később milyen a helyzet, mutatja: 2003 tavaszán azért nem tudtak kiállni például 
Soborsinban, mert nem volt pénz a 105 kilométeres útra. Az elmaradt meccset 3:0 
végeredménnyel a vendég nélkül maradt házigazdák javára írták. 

1993: a Kisiratosi Törekvés Sportegyesület labdarúgó csapata a megyei bajnokságban. 
Áprilisban a megyei bajnokság A csoportjában játszó csapat összeállítása: Takács – Falkus, 
Boros, Godó I., Ilies, Tapasztó, Godó II., Filip (Kotroczó), Szabó, Sajti, Verba. 

‒ Hajrá… 
 Dorobánc!… Kisiratos. 
 

A 2003-ban sikeresen megrendezett sakk-, asztalitenisz- és tekebajnokság után 
utcaközi kispályás labdarúgó-bajnokságot rendezett a kisiratosi sportegyesület. Az Andó 
Antal klubelnök által szervezett bajnokságban hét csapat vett részt: Gyepszél, Nagyfalu, Nagy 
utca, Kis utca, Toldás, Kekecs és Gróza-tér.  

A győzelmet végül a 16 pontot gyűjtő, Godó István (csapatkapitány), Almási Vince, 
Andó Antal, Antal Zsolt, Árvai János, Csíki János, Nagy Máté, Papp Róbert, Siclovan Ioan, 
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Szabó András, Szécsényi Béla és Szilveszter Tóth László alkotta Kekecs csapata szerezte meg 
a 14 pontos Kis utca és a 8 pontos Nagyfalu elõtt.  

A bajnokság legeredményesebb játékosa Antal Zsolt (Kekecs) lett 6 góllal, a 2. és 3. 
helyen Kiss József (Nagyfalu) és Sommer József (Nagy utca) végzett 4, illetve 3 góllal.  A 
szurkolók jól szórakoztak, a rendezvény jó hangulatú bográcsos vacsorával zárult.  

(Mit mondjon erre a krónikás, akinek a gólkirály – véletlenül s egyenest a Kekecshez 
csapott Zsillérről – az édes unokaöccse!) 
 
 
1962-ben? Akkoriban jegyzed meg, hogy megjárta öregapád a világháború Doberdó és Isonzó 
nevezetű poklát, és emlegeti a család a Pripeti-mocsarakat is. Öreganyád egy szem öccse, Kis 
Sarusi Mihály – 18 évesen?! – valahol ottmaradt! 
 Úgyhogy ő bizonyosan az első világháború kisiratosi hősi halottja volt.  
 Ő s megannyi társa többnyire jeltelen sírban, közös emlékmű – s közösségi emlékezés 
– nélkül maradt. Illetve: emlékkereszt áll máig a Csárdánál, a Tódás elején, fölirata az I. 
világháború helybéli hősi halottaira utal: 
 

HŐSEINK EMLÉKÉRE 
EMELTE… 

KÁSA KATALIN 
1935 

 
K. S. M. az én családomból; ha valamennyi család nekiáll emlékezetében kutakodni, 

csak-csak összeáll a teljes névsor! Mert az egyházi anyakönyvet – plébániaházunkról ‒ 
valakik eltüntették.  

Hogyne, hogy ez sem derüljön ki. 
 

A II. világháborús emlékmű a temetőben 25 halottról tud; „Az 1939-44-es világháború 
áldozatai… Állították a kisiratosi szeretteik 1984”-ben. Ami nem volt Arad megyében 
akármi! Túry László esperes-plébános bátorságát mutatja. 
 

‒ Koncsentrára vitték a magyarokat, munkaszolgálatra, például futóárkot ásni! A 
végén őket is bevitték katonának; sok iratosi fiú maradt ott… ‒ emlékezik egy idős ember a 
’80-as években. 
 

‒ 5 magyar katona halt a faluban hősi halált az 1944. szeptemberi támadáskor, az 
oroszok lőtték le őket – említik a falubeliek az emlékmű fölállítása után. 
 
 Már csak az első háború hősi halottainak a névsora hiányzik. 
 Ha összeadjuk minden iratosi család emlékezetét, a hivatal iratai nélkül is összeállhat a 
kép akkori veszteségünkről. 
 Családról családra, házról házra… egy hősi halott? 
 
 
1963-ban, meg előtte, utána annyiszor zaklatták a Kürtös és Lőkösháza közt közlekedő 
nemzetközi vonatok – valójában helybeli – utasait, ahányszor vállalkozni merészkedtek erre 
az útra: az „anyaországból” „Erdélybe”, „Romániából „Magyarországra”. 
 Jól néztünk ki, nem mondom! Ide-oda át az országhatáron... a szomszédba. Szomszéd 
faluba, szomszéd vármegyébe, testvér a testvérhez.  
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 Az Alföld magyar‒román (román‒magyar) gyepűjének – mezsgyéjének – egyik 
oldaláról a másikára, meg vissza. 
 Testvér a testvértől, szülő gyermekétől (gyermek szüleitől) elválasztva. 

‒ Piper? – fordult hozzád elsőként a román vámos. 
Mi tagadás, nem véletlenül! Anyaországivá lett kisiratosi szülőatyád anyaországi 

disznóvágásához, a disznóságok elkészítéséhez nélkülözhetetlen bors hogy lett volna Rákosi 
„kemény” és Kádár „puha” diktatúrájában?! A keményebb, meglehet, cselesebben puha, de 
legalább annyira elnyomó Gróza-i, Dej-i, Ceauşescu-i s miegyéb (épp oly folyamatos) 
elnyomás országában ha más nem is túl sok, piper nevezetű bors volt bőven! 

Szoronghattak a magad fajta rosszcsontok, el ne kottyintsák a délszaki fűszer után 
szaglászó egyenruhásoknak, mit nem rejt a ruhácskájuk, holmijuk rejteke. 

Vittünk magyar kártyát tucatszám, finom tokos szivarkát, cukorkát és csokoládét, 
később a gyermekeknek rágógumit, már a nyolcvanas években az óvatosabb fajta rokonnak 
óvszert, beteg hozzátartozónak orvosságot, annyi mindent! Hogy vissza – Aradról – néhány 
olcsó ruhaneművel (szívedben „csakazértis” reménnyel) indulhasson kis családod. 

 
Később válik majdnem általánossá a motozás, vetkőztetés. 1982 végén a szomszéd 

fülkében lemeztelenített és végigmatatott utastárs esete miatt lett rosszul asszonykád és 
szerzett olyan mély – első – élményt (az efféle – Közép-Európában tett ‒ balkáni utazásról), 
hogy azóta is félelem keríti hatalmába, ha ennek a határnak indul…. Férje szeretteihez. 

 
Határ; nyilván, mert mindennek van határa.  
 
Bors pedig… Mi több, a harmadik évezred elején igen olcsó Aradon a legújabb 

napnyugati holmi, az iratosi ember, asszonyával, a határ igazi megnyílása óta piacozni jár 
Csabára, Gyulára, Békésre, Kovácsházára… Hová csak elviszi a vonat, meg a személykocsi. 
 Hogy „odaát” lerománozza csabai szlovák, gyulai német, battonyai szerb, budapesti 
hottentotta, mafla magyar. 
 
 ‒ Piper? 
 Aki megszokta, hogy tántoríthatta el… a hazameneteltől. Ahogy a „románozás” sem a 
kisiratosit; legföljebb keserűbb lett a szája íze a magyarság anyaországában. Hogy aztán a 
nyolcvanas években ránk köszöntsön a „Könyv, puska?” (2004-ben a „Cigi, viszki?”) utáni 
buzgó finánc érdeklődés. 
 
 
1964-ben is buszok szállítják a népet Kürtösre, meg vissza, hogy időben elérjenek az emberek 
Aradra, aradi üzembe, aradi iskolába. 
 

A por beterít, a benzinszag (olajillat?) átitatódik a ruhádon, műszakváltás idején egyik 
utas a másik lábán, amaz emezén, emez amazén, jobb esetben (ha fiatal párról van szól) az 
ölében; de csak könnyebb, mint kutyagolni. Olyan irgalmatlanul zötyögős úton, hogy 
állapotos asszony aligha mer fölülni. 
 

1975: végre út épül a két falu között!  
‒ Tíz éve fizetjük, hiába! Nagyiratosra rég jó út visz, mert a falu fele román. Ha mi is 

úgy vónánk, rég lönne – állítja testvéreid egyike. 
1980-1981: aszfaltozzák a Kürtös és Kisiratos közti kövesutat. 
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 1981 februárjában írja az újság: Várni vagy elébe menni? – …Dorobáncon például, 
néhány ember az utcájuk „gödör kérdését” úgy látta a legegyszerűbben megoldhatónak, hogy 
betömte s ledöngölte azt, ami addig tengelytöréssel fenyegetett. 
 1981 májusában olvashatod a lapban: Dorobáncon az aszfaltozás idején, aránylag 
rövid távolságon, nem készítették el az új burkolatot. A rendkívül rossz útszakasz rengeteg 
bosszúságot okozott a járókelőknek, de a gépkocsik rongálásához is jócskán hozzájárult. 
Kedden, bár eső verte az útjavítókat, megkezdték a zúzott kő szétterítését a foghíjas részen. 
Remélhetőleg rövidesen befejezik a munkát és a faluba vezető egész úthosszon összefüggő, 
sima burkolaton gördülhetnek a járművek. 
 1982-ben is van minek örülni a Vörös Lobogóban: 14 km. betonjárda van a faluban, 
villany mindenütt, rendelő, posta, áruház, új házak, Kürtösre új út, iskolabővülés 5 teremmel, 
3 tantermes óvoda.   
 
 Az 1970-es évek végén regéli (egyik) Anti bátyád:  

‒ Adó az útra vagy húsz éve! Évi 200 lej házanként, most 150. Levonják. Azt 
mondják, 1980-ra lesz kész. 
 ‒ A régi vasúti átjáróig kész (Kürtöstől). Van ott valami üzem, tán amiatt.  
 ‒ Bukarestben megtudhatták, hogy másra kőtik a dorobánciak pénzit, valaki rájuk 
ijesztett, most csinálják. Csak olyan lassan, két-három ember ténfereg. Mikor érnek ide?! 
 ‒ Már mindenhová van, csak Kisiratosra nincs jó út. 
 ‒ Mi építettük a járdát, az utat (a Kis utcát, a Templom utcát, Nagyfalut), a 
kultúrházat!  

Vagyis: külön adóból adta össze a rávalót a nép.  
 
 A hetvenes-nyolcvanas években a buszt visszafelé rendszeresen megállítják a 
határőrök a falu szélén, hogy nincs-e rajta idegen, illetve az országhatáron átszökni igyekvő 
több mint gyanús személy. 
 Amikor egy ilyen ellenőrzésen „anyaországiként” magad is átesnél, az emberek 
odaszólnak a kiskatonának: nem, nincs köztük idegen. Mert addigra kiderül, hogy rokonod, 
édes unokatestvéred, sógorod, komád is ül a poros, büdös, olajos, hatalmasakat döccenő, 
sűrűn majd’ fölboruló társasgépkocsin.  

 
 1998: Ádámtúr (Adamtour?) nevű nagyiratosi cég busza közlekedik a Kisiratos‒Arad 
közti járaton. A magánbusz tulajdonosa a nagyiratosi Pap Attila, náluk van körjárat Aradra, 
ezért jött át ide is. Reggel 6-kor indul Aradra (Kürtösön át jár) s 7 előtt ér oda. Délután 4-kor 
indul vissza, 5 előtt itt van. 7.000 lej oda. Olasz nagybusz – tudja a nagy család. 
   
 
1965-ben, 1965 előtt és után, egészen mostanáig, ki tudja meddig – nyilván míg él Kisiratos 
határain túl, szerte a nagyvilágban iratosi ember ‒, két harang is szól értünk. Apádért, 
anyádért, testvéredért, kit a sors máshová rendelt.  

Harang szólal meg lelked üdvéért, társaidat reád emlékeztetve, sírkertbe hívogatva 
azon a szent helyen – falun s városon ‒, hol lehunytad szemed s ahol örök nyughelyet lelsz. 
És megszólal a lélekharang odahaza, itt Iratoson is, jelezvén, útra bocsátó családod, a 
fölnevelő falunyi közösség nem felejt, nem feledett még el s nem is fog, míg élnek családod 
azon tagjai, akikkel valaha egy levegőt szívtál a Zsilléren, Nagyfaluban, Kis utcában, 
Kekecsen, Tódáson, Templom és Malom utcában, Piac-téri Vaskútnál, Kisgyöpön, Gróza-
téren és Újtelepen, egyebütt. Meg azon valahai iskolatársak, játszótársak, szeretők és 
ismerősök, akiknek valamit csak-csak jelentettél: az Ér-parton, oskolában, bálban, 
katonaságnál, aradi, radnai vagy menyházi kiránduláson történt valami olyasmi veletek, amit 
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hogy lehetne kitörölni az emlékezetből? Mely közös emléket, élményt csak erősít, mélyít, 
örökre rögzít a valahol messze elhunytra emlékeztető harangszó. 
 ‒ Misáért szól a harang.   
 Misuért, tudod meg jóval később. 
 Pistáért, Matyiért, Bözsiért, Terkáért; ángyiért, bátyáért, öcsiért, apádért, mamáért. 
 Míg itthon is megveri a harangozó, vagy gombnyomásra a villanyszerkezet a léleknek 
rendelt harangot a távolba szakadtért, a kenyér és szabadság, jó szó után ki tudja hova el nem 
kalandozó kisiratosiakért, nagy baj nincsen. 
 
 
1966-ban sem maradt el a hazalátogatás. A határ túlfelén élő kisiratosi deák-féle (főiskolai 
hallgató) fölül a vonatra, a Pestről Csaba, Lőkös és Kürtös érintésével Aradon át a 
Havaselvére tartó nemzetközi gyorsra, s ha esik, ha fú, ha éjszaka van is, meg nem áll a szülői 
házig. Atyja szülői házáig; mely nem is az, mert egy utcával arrébb jött világra, de a család itt 
lakik, deák urunk öregapja, öreganyja, meg apja testvére a családdal itt él. 
 Utcai világításnak nyoma sincs – a karók a helyükön, ám tetejük vaksin mutat a 
Mindenható lakhelyére ‒, de a hold ad annyi fényt, hogy a kürtösi indóháztól idáig úgy 
hozzászokjon a fiatalúr szeme a sötéthez, hogy nyaktörés nélkül megússza a hazáig 
kutyagolást. 
 Koccan az előbb említett módon mégiscsak szülőinek tekintett ház ablaka – ablakán az 
üveg ‒, mert a kapu ugyan most is nyitva, de hát itt, a tisztaszobában alszik a család, így 
adhatja igen csöndes jelét nem várt, bejelentetlen, de talán mégsem zavaró hazatértének. 
 Ha búcsú előtt, amikor mindenkit hazavár a falu (s minden valamire való közösség), 
ha hétvégén, amikor egy kicsit itthon tudnak maradni (pihenés, Istenhez fordulás mellett vagy 
helyett odahaza buzgólkodni a hét közben megtehetőnél jóval többet), ha bármikor, éjnek 
évadán térsz is be e házba, ugyanaz a szeretet fogad. Most sincs másképpen. 
 Öröm; hamar örömre vált az álmot félbeszakító koccanás okozta váratlan ébredéssel 
járó csodálkozás. 
 Otthon van, megint hazaérkezett az anyaországba szakadt testvér nagyfia. 
 Édes jó Istenem. 
 
 2003-ban olvasható az aradi lapban: meglepő, szinte már németalföldi az a hangulat, 
amely Kisiratosra jellemző. Amiatt támad ez az érzése az újságírónak, hogy a művelődési ház, 
orvosi rendelő, miegyéb közintézmény előtt lakatolás, zárás, láncolás nélkül ellehet Iratoson 
bármiféle kerékpár, hogy nyúlna ahhoz bárki? 
 ‒ Szinte mint Hollandiában! 
 Már-már. 
 Mióta is? Mitől fogvást?  
 Amióta az eszét tudja… az itteni ember (meg asszony).  
 Bármennyire is igyekszik falunk felé a globalizációnak nevezett lopakodó 
akármicsoda, valóban, csodák-csodájára a harmadik évezred első éveiben többnyire még 
mindig betörőktől, tolvajoktól mentes Kisiratos. S: ajtó-ablak tárva. 
  
 Mint azon a negyed évszázaddal korábbi nyári, nyári – szünidei – éjszakán; meg 
annyiszor.  
 Kisiratos, meg a retesz; zár; lakat. 
 Mert amióta – 1818-tól fogva? – fölépítette faluját e nép, így szokta meg. Ilyen 
szabadon. 
 „Brüsszel”, „Németalföld”. Hogyne, Kisiratos.   
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1967-1968-ra teszi 1997-ben a kürtösi polgármester Kisiratos önállóságának a megszűnését. S 
való, az időben lehetett!… Hogy híre jött. Aztán a következő esztendőben be is következett. 
 

‒ Akkoriban az Aradi Népi Egyetem minden előadását elhozták Kisiratosra, hogy a 
téesz kantinjában megetessék őket s így itt is előadást tartottak. Bretter György is így járt itt, 
amikor én katona voltam.  
 „A filozófia: Kisiratos” – mondotta volt itteni élményeinek a hatására Bretter György 
(idézi a Tiszatáj 1979. 1. száma).  
 Bretter, a kiváló – magát marxistának valló – filozófus így járhatott falunkban, ahol 
bölcseleti előadása akkora érdeklődést keltett, hogy megtelt kíváncsi, minden újra fogékony, 
minden iránt érdeklődő, gondolkodni kész parasztemberrel és parasztasszonnyal, ifjúval és 
vénnel a művelődési ház. S még hogy zsúfolásig tele a nagyterem, kérdésekkel árasztotta el a 
nép a meglepődő tanárt! 
 Akkor fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy az egész filozófiából az ér valamit, ami 
eljut a néphez, amit a tömeg földolgoz, amit a legalul lévők, a társadalmi ranglétra legalsó 
fokán tengődők beépítenek saját világképükbe, mindennapinak is mondató 
gondolkodásukba… A többi. 
 A filozófia: (szálbeki, dorobánci) Kis-Iratos. 
 

‒ 1960/70-es évek: Nagyiratosra, Majlátra, Kisperegre jártunk szavalni, azok meg 
hozzánk. Ezzel a három faluval volt a legjobb kapcsolatunk. 

 
  
1968; ekkor – a falu csanádi alapításának a 150. évfordulóján ‒ csapják (Aradban) Kürtöshöz 
a falut. 
 

Ettől fogva gyakran megesik, hogy az öregje dolgavégezetlen megy haza a (kürtösi) 
tanácsról, mert nem értik. Ő (akárcsak a kürtösiek nagy-nagy többsége) még csak egy nyelvet 
ért, az anyanyelvét. Valaki tud a néptanácsnál magyarul, de nincs mindig kéznél. 

A hangadó szerepet a termelőszövetkezet veszi át elnökével, elnökhelyetteseivel, 
pártitkáraival, brigadérosaival, szekció-vezetőivel. A téesz épít és rombol (épít nagyobb 
istállót, üvegházat, pusztít tanyát, szabad gazdaszellemet) s a település teljessé váló 
kollektivizáltságával megalapozódik a fél-ázsiai jellegű kolhoz itteni egyeduralma. 

A kisiratosi néptanácselnökök egyike Andó Antal; egy másik Andó Anti – e sorok 
rovójának unokaöccse – 2004-ben a közös társulás elnöke. 

Hogy lesz-e a falunak a harmadik évezred elején polgármestere, nem itt fogják 
eldönteni. Ám, ha lehet, biztos, hogy azt fogja választani, akit erre a legrátermettebbnek tart! 

Várjuk ki. 
 

 Kisiratos a továbbiakban – szóval 1968-tól ‒ nem hogy Dorobáncnak, egyenesen 
Curtici-nak számít. (Mely Curtici hogy emlékezne eredeti magyar Kurtaegyháza, 
Kurtafehéregyház, Kurta, Curt=Kurt /Kürt?/ nevére, melyből lett a rácok ajkán Kurtics, 
honnan már könnyen eljuthatnak az újabb betelepülők a Curtici-hoz…) 
 
 Dorobánc? 1926-ban „kérték” e nevet a helybéliek ‒ nyilván a regáti jegyző, 
iskolaigazgató, csendőr, pikéti granicsárkapitány – az ezer éves magyar megszállást fölváltó 
ókirálysági bevonulást megvalósító bukaresti darabont ezred tiszteletére. 
 1968 újabb lépés „Kisiratos” ellen; hogy majd a falurombolás réme is fölmerüljön a 
Kárpátok Géniuszának működése vége előtt valamicskével. 
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1969-ben az újabb közigazgatási átszervezéssel megszüntették Kisiratos község önállóságát és 
felsőbb parancsra Kürtöshöz csatolták – tudja másképp az elcsatolás idejét másvalaki.  
 

Ez évben is szép termelési eredményekről ad számot a Szabó Árpád Téesz. Andó 
Attila 1987-ben íródott falutörténetében áll: a CAP, magyarán a téesz az elmúlt 30 évben 
megsokszorozta a hektáronkénti termést (h/tonna): 
 
           1959            1969            1979 
 
búza              1,927                          2,964                           4,407 
kukorica        2,878                          3,191                           6,097 
cukorrépa    24,856                        35,764                         25,685 
kender           6,765                          7,450                           8,460 
 
Teljes termelési érték (millió lej): 
                       6,3                           19,491                         26,379 
Vagyonleltár (millió lej): 
                      2,969                        19,163                         32           
                             
 
1970-ben egy kilométer szélesen folyik Kevermesnek, Lévésnek az elszabadult Körös vize, rá 
a betakarításra váró termésre. 
 Júniusban tetőznek a Körösök. A Fehér-Körös mindkét oldali gátját áthágja a víz. 
 

‒ A ’60-as évek végén építettük a baromficsarnokot, vagy tíz személy dolgozott ott. 
Eleinte százezrivel tenyésztettünk baromfit, de nem tudtuk értékesíteni, takarmányt sem 
tudtunk beszerezni. Az állam átvötte. A mi tulajdonunkban maradt, az állam bért fizetött érte. 
2003-ban gabonát tárolunk benne. A baromfitenyésztés a ’80-as évek első felében megszűnt – 
sorolja a téesz régi elnöke.  

‒ Meg kellett tanulnunk: nem az keres jól, aki jól tud kapálni, hanem aki jól tud 
üzletelni! Nem elég megtermelni, értékesíteni is kell.  

‒ A ’60-as évek végétől 80 hektáron korai paradicsomot termesztettünk. Aki jobban 
dolgozott, több pénzt keresett, mert bizony a némötök jó pénzt adtak érte! 20-25.000 lej 
prémiumot tudtam havonta fizetni; a 20.000 nagyon nagy pénz volt, a téesz-elnök, meg a 
mérnök 15.000-et keresett. Vagon tételben naponta szállítottuk a kürtösi állomásra, a 
némötöknél kötött ki.  

‒ Volt, ami ráfizetéses volt.  
‒ A ’80-as évek elején 1.000-en felül volt a szarvasmarha, 5-600 a fejőstehén! 

Kötelező volt megtartani. Ha nem volt tehén, nem tudta a szövetkezet teljesíteni az állam által 
előírt tehenenkénti napi 3 liter tejet. A tehén a hereszénával ötszörösen megette a tej árát! 4 
lej, 4 lej 50 bani 1 liter tej előállítási költsége, amikor meg értékesítettük, az állam 2 lej, 2 lej 
50-ért vette mög! Amikor szóvá tettem, azt válaszolták: ‒ Jó, jó, elnök bácsi, máson 
megkeresik! 

‒ A mérnökkel számoltattam ki. 
‒ 4-500 disznónk is volt, azt se árán adtuk el. A zsírost olcsóbban; üzletelni is tudni 

kell.  
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1971-ben, ahogy 1970-ben és 1972-ben sem, hogy lett volna saját helységnévtáblája 
falunknak? Az egy szem magyar fölirat változatlanul a volt Községház melletti épületen 
kopik, tünedezik: KISIRATOSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ TESTÜLET SZERTÁRA.  
 Ezekben az évtizedekben ennyi, ez a szertári fölirat idézte a falu Kisiratos-múltját. 
 Még jó, hogy legalább ennyi megmaradt; mert az emberek mintha elhitték volna, hogy 
lőttek Kisiratosnak! 
 Belefásultak a reménytelen küzdelembe? Úgyis mindegy; minden mindegy; egyre 
megy;… ott, ahol; itt. 
 

1989 végén (1990 elején?) tették ki a kétnyelvű helységnévtáblát a kürtösi úti 
faluszélen: 

DOROBANŢI 
KISIRATOS 

A tábla 2004-ben (sőt, 2020-ban) is kint van. 
  

Almási dr. mondja 2000-ben:  
‒ Többször lehajlították, mi vissza. A prefektúra jó néhányszor utasította a várost, 

Kürtöst, hogy leszedni! Kérdezte a polgármester, mi legyen vele, le kell venni. Azt 
válaszoltam: „Leszedhetitek, ha ez a parancs; nem tudom, mit szólnak hozzá az emberek. De 
biztos, hogy akkor, azt mondják az emberek, kimennek, ha leszedik! Kimennek az utcára”. 
Nem nyúltak hozzá. 
 

1980-ban hiába nevezi a téesz-elnök Dorobánc helyett Kisiratosnak a faluját, a 
búcsúnapi őszköszöntő állami ünnepélyen a Nagykultúrban a háta mögött legyintenek s 
lehurrogják:  

‒ Késő… Eddig mért Dorobáncot mondtál?! 
  A „Kisiratos” a szabadságot, a szabad, téeszcsé-nélküli paraszt-életet, a falu 
önállóságát jelentette volna a népnek? 
   
 A szomszédban, Nagyiratoson 2003-ban föl kell újítani az Arad felőli helységnév-
táblát, mert valaki megrongálta a kétnyelvű föliratot. A forray-nagyiratosi polgármesteri 
hivatal leszereltette és újrafestette az elrondított névtáblát. Júliusban azt írja az újság: 
„Reméljük, a tábla hamarosan megújulva kerül vissza a helyére.”. 
 
 Valakiknek nagyon fáj valami. Csak tudnánk, kiknek, s mi, mire föl.  
 
 
1972-ben újabb kisiratosi fogadalmi kép kerül a ferences kegyhelyre, Máriaradnára – 
olvasható a szegedi egyetem néprajzi tanszéke által 2002-ben kiadott könyvben. A betlehemi 
Szent Családot ábrázoló színes nyomaton ez áll: „Hálából Szűz Anyának. Kisiratos 1972 
V/13. ifj. Gulyás Béla és családja”. 
 A fogadalmi képről s adományozásának a körülményeiről tudósító tanulmányszerző, 
Gulyás Gáborné Kiss Bernadett leírja: az áldott állapotát elhallgató asszonyt – veszélyeztetve 
a magzatot ‒ kétszer is beoltották az országos fekete himlő járvány miatt, s a nagyon várt 
második gyermek nem születhetett meg. A vándor árusoktól Aradon vásárolt kép a kolostor 
második emeletén lévő kétezer hasonló szentkép közé került. Juci néni és férje így köszönte 
meg a Radnai Szűznek, hogy megsegítette őket, nem született beteg gyermekük. 
 A tanulmány szerzője diákként járt Radnán és a kép nyomában Iratoson; a találkozás 
után a Gulyás család egyetlen gyermeke a férje lett. 
 „A faluban pedig azt beszélik, hogy minket a Szűzanya hozott össze…” 
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 A szögedi néprajzi kötet tanúsága szerint még két kisiratosi fogadalmi tárgy látható a 
radnai rendház falain: özvegy Kovács Antalné és családja 1936. évi fogadalmuk emlékére a 
jószágok védőjének, Szent Vendelnek a képével, ugyanők 1956-os fogadalmukra emlékezve a 
Jézus születése című olajnyomattal fordultak köszönettel a Radnai Szűzhöz. 
 
 Radnára korábban elsősorban pünkösdkor járt a kisiratosi ember s háza népe; az 
ezredfordulón akkor megyünk, amikor időnk engedi, meg amikor Doktor Úr (dr. Almási) 
elviszi a búcsújárókat Szűzanyánkhoz. 
 
 
1973-ban meséli apád: a két világháború közt Romániában, az 1924-es elemi oktatási törvény 
alapján 7 osztályos volt az iskola. Az alsó 4 osztályban megengedték az anyanyelven tanítást, 
a felső 3 osztályban a tanítás nyelve kizárólag román lehetett.   
 Sokan aligha lehettek, akik innen továbbtanultak! Egyen-ketten… 2003-ban többen 
állítják, hogy az első helybéli származású, itt élő értelmiségi a Barják lány: tanítónő, akit a két 
háború közt a román hatalom nem engedett az iskola közelébe sem. Csak majd 1945 után 
állhat katedrára, amikor megszűnik a színtiszta román elemi. 
 
 ‒ Az aradi magyar gimnázium egyik fenntartója a kisiratosi iskola! – állítja 1980-ban a 
már életében legendás aradi tanár, Ficzay Dénes irodalomtörténész, a város mindenese. ‒ 
Innen jönnek évek óta a legtöbben a 3. számú líceumba. Jól tanulnak, erős bennük a 
tudásszomj, törekednek. És jó magaviseletűek. Azt hiszem, azért, mert kivételesen jók a 
házasságok! Aki elválik, bejön Aradra dolgozni; a falu nem fogadja el a válást.  
 

Apád így emlékszik: a két világháború közt csak egy-egy tanyasi gazda – például 
Borsi – adta gimnáziumba a gyermekét, lányát, meg a zsidó. A falusi gazda úgy volt: ott a 
föld, gazdálkodjék a gyereke! A szegény ember meg iparosnak adta, ha tudta. 
         

1982-ben hallod nénédtől:  
‒ Most már az iskoláért fizetni kell: a líceumért 1 évre 5.000 lejt fizet a szülő, az 

egyetem 12.000 lej – a szakiskola ingyenes marad, de az internát (diákszálló) 700 lej! Ki 
bírja… És csak 8 osztály kötelező, 10 osztályt már nem kell, maradjon otthon! 
 A szegényebb családok gyermekei ismét elkerülik a középiskolákat. 
 A ’80-as, ’90-es években válik szinte lehetetlenné a továbbtanulás, az aradi, tömösvári, 
kolozsvári, váradi oskoláztatás koszt‒kovártély, miegyéb költségének a vállalása a 
szegényebb sorsú falusiaknak. 
 …Hogy a harmadik évezred elején is Kisiratos legyen az aradi magyar gimnázium 
egyik fő beiskolázó helye. 
 
 2003. őszétől 12 iratosi diákot szállít az egyház kisbuszával minden hétfőn 
Tömösvárra, pénteken onnan haza a plébánosunk, a 12 diák a Szent Gellért Gimnáziumban – 
a Gerhardinumban – tanul. 
 ‒ 2001-ben 4-en érettségiztek az egyházmegye katolikus gimnáziumában a mieink 
közül, az első osztályba heten indultak. Ma mind a négy egyetemre, főiskolára jár. 
 Az aradi Csíky Gergely Líceum gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai 
osztályaiban ennél valamivel többen tanulnak Kisiratosról. 
   
 
1974-ben is: hetipiac helyben, nem beszélve a kürtösiről, meg az aradiról. 
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 Már aki megteheti; akit odaenged a pártállam és rendőrsége. 
 
 A kereskedés egyre lehetetlenebbé válik; 1980-ban mezőgazdasági terményhez már 
elég körülményesen lehet csak hozzáférni. 1 liter olaj: az árából levonják az 1 db. kötelezően 
leadandó tojás árát. Az asszony, ha nincs tojó tyúkja, 2 lejért veszi a szomszédoktól, hogy 60 
bánnal kevesebbet keljen fizetnie. 
 1 kg. cukor: ugyanígy 5 tojás. 
 Háztartási gép (tévé, rádió, hűtő, villanyfőző, stb.): tehén, bika, disznó, lúd 
beszámításával. Csak éppen: nem éri meg, kevesebbet adnak a húsért, állatért, mint 
amennyiért (feketén?…) ‒ persze hogy feketén! ‒ el lehet adni. 
 

A fölvásárlás így fest 1980-ban: 1 kg. disznóhúsért 15 lejt adnak, most emelték, 18 lej, 
de ha eladja a faluban, 28-30 lejt is kap érte. 
 
 1980-ra javul a helyzet, péntekenként bejárhatnak az aradi hetivásárra. Nénéd regéli: 

‒ Nagyszüleid idejében csütörtök délben vagy este elindultak a tehenesek, lovasok, 
hogy legeltetve péntek reggel ott árulhassanak. Möntek gyalog is. A szekeresek éjfélkor 
indultak. 

Möntek s mönnek, amíg löhet. Amíg a Párt engedi. Amikor éppen a Párt úgy gondoli. 
… Gondolja.  
 

 ‒ Vásár november 1-én, 4 napos, állatvásár és kirakóvásár. Hozzá voltunk szokva, 
hogy „Mögyünk a vásárba, hozunk lekvárt”, fa dézsában. Ma magunk főzzük. Akkor a hegyi 
oláhoktól vették a finom (szilva?) lekvárt. 
  

Járnak az aradi piacra 2000 táján is, de most már inkább – az utazás költségei miatt ‒ 
csak ide a kürtösire. Tejet, túrót, szárnyast, tojást visznek (természetesen többnyire az 
asszonyok, a férfiak szállítani segítenek). 
  
 Csabára az 1990-es években járnak át tömegesen, ma már ez sem éri meg. Pedig 
milyen hatalmas „KGST-piac” volt – s van mindenféle tiltás ellenére ma is – a tótok alföldi 
székvárosában! 

2 kisiratosi lábasjószág-vevő Csabán az 1851. febr. 23-i vásárban – írja a tudós 
b.csabai szerző a túloldali várostörténetben 1970-ben. 

Akkoriban – 1970-ben, vagy éppen 1974-ben – egy fia iratosit nem láthattál Csabán 
piacozni. 
 
 
Hogy 1975-ben hány ház van a faluban? Ki számolta azt akkoriban. 
 

1855-ben – jegyzé Palugyay urunk ‒ 200 kertész zsellér ház vala, meg 
                                                                           2 urasági lak, 
                                                                           2 lelkész- és tanítólak, 
                                                                           1 községház. 

1873-ban a Helységnévtár                 249 házról tud. 
1892-ben a Helységnévtár szerint     327 a házak száma.                                                                           
1980-ban esperes urunktól tudható:  800-egynéhány házszám van a faluban s  
                                                           700-valahányban laknak.       
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2003-ban eléd teszi Almási Vince vicepolgármester a nagyfalusi Bugyur-portán 
tartandó pinceszer előtt egy községházi papíron. 

Lakóház:  
                        1900-1960 között épült       439, 
                        1961-1980      -,,-                170, 
  1981-1990      -,,-                    7, 
  1991-1992      -,,-                    1. (A továbbiakról nincs városházi számvetés,  
                                                                                             de épült néhány ház.) 

Régi épületek (a kürtösi nyilvántartásban): templom, iskolák (két épület), óvoda, 
kultúrház, néptanács, szövetkezet. 
 Új épületek: orvosi rendelő (1958), szolgálati lakások (nyolc, 1960), kultúrotthon 
(1966), panzió (1994), máltai ház (1996), malom (1999). 

Házszám:                  810.  
A lakóházak száma   680 körüli (az üres telkek miatt.) 

             Az utcák hossza 13,5 kilométer. 
 
              

1976-ban már biztos nem Formanek vezeti az iskolát, igazgatónak jött ide valamikor az 
ötvenes években, ő vezette a villamosítást. Csinált valamit, három hónapra lecsukták. Utána 
nem jött vissza tanítani többet – szól a fáma egyik nevezetes igazgatónkról. 
 

A két háború közt az utolsó magyar tanító Ormai (József?) volt; apád is emlegette, 
pedig a húszas-harmincas években nem taníthatta, minden tanítója született román volt. 1940-
ben behívták tartalékosnak a román hadseregbe, mert amúgy magyar királyi honvédtiszt lett 
volna. Átszökött, utána megint csak románok tanítottak. Tiszta román iskola volt, románul 
oktattak.  
 1945-től idejöttek a Szőke testvérek, újra magyar iskola lett a kisiratosi. De addig a 
gyermekek nem jöttek a román iskolába, inkább dolgoztatta őket az apjuk.  
 Barják Franciska tanítónő volt a falu első értelmiségije. A második világháború előtt 
nem kaphatott állást, mert magyar címeres diplomája volt. A háború után ő is katedrára 
állhatott. 
 

Lengyel (József) idejében, a ’60-as években (más úgy emlékszik, Püspök – György – 
igazgatóságának az idején a ’70-es években a 9-10. osztályban) rászedték a szülőket s 
ötödiktől egy osztály román volt.  

‒ A második évben is, a harmadik évben is. A negyedik évben jött a negyedik osztály 
az ötödikbe, nagy létszámú volt! Feleségem lett az igazgató. Rábeszéltem a szülőket, ne 
lépjenek be a gyerekek a román osztályba. Többet nem is lett nálunk román osztály. 
 A legjobb diákokat csalták át! Jöttek velük a román tanárok, ők is tanítottak a magyar 
osztályokban. 
 ‒ Később Lengyel is dutyiba került, bujdosott, hogy ne kelljen bevonulnia a börtönbe. 
Szabó Pista is börtönben volt Búza Jóska néptanácselnök alatt.  
 ‒ Püspök (igazgató) azzal védekezett, mentségül azt hangoztatta: azért ment bele, hogy 
így könnyebb legyen a tanulóknak!  Jobban boldoguljanak, hisz az állam nyelvén biztos 
könnyebb, mint a sajátjukon. 
  
 
1977, éjszaka csak a templom előtt ég villany, meg a Kekecsen, ahol valaki fölszerelt egy erős 
körtét s nem tudják kikapcsolni, mert a házból jön a villany, egyébként az egész falu sötétbe 
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borult. Csak sötétlenek a fölszerelt villanykörték a még helyükön lévő villanykarókon. 
Takarékoskodik a még létező állam. 
 

Éccaka mintha repülők röpködnének a koromsötét égen; futhat a bakter riasztani a 
milíciát, mit nem látott egy ember a mennyég előtt valamivel! 
 ‒ Mennyit ivott? 
 Mármint a Csárdában, Kónnál. Hol Kohn uramnak persze réges-rég sem híre, sem 
hamva. 
 ‒ Csak gyütt az a fene nagy repülő. 
 Abban a sötétben hogy vette volna ki pontosan! 
 Ez sem indokolta – a földerítési indok sem – a több fényt kérés jogosságát. 
Batramoskodhatsz a sűrű, sötét éjben hazáig. Alig járható járdán, rettenetes kövesúton, porban 
nyakig. Kezed-lábad ha ép marad; a házakból, istállóból, nyári konyhából kiszűrődő pisla 
fény igazít el. 
 Csak azt is el ne túlozzák! Jöhetnek az imperialisták. 
 Mi több, a magyarok. 
 ‒ Kár volt kimondanod. 
 Úgyis mindenki ugyanarra gondol. Gondolt akkoriban. 
 A Szvidrán-tanya (helye) felé Kevermes, Dombegyház felől az az őrült erős fény… 
Mit meg nem enged magának a magyar. 
 ‒ Mikor is jár le az Szerződés? 
 Lejárni lejár előbb-utóbb, de hogy mikor hajtik végre, máig nem sejtik. 
 
 
1978-ban mutatja be Kása Anti bácsi a gyűjteményét.  

‒ Először a lakásomon volt, aztán a régi kultúrházba került, onnan meg vissza ide. 
‒ Pénzzel, bélyeggel, könyvvel foglalkoztam a háború előtt. 600 kötetem volt, a 

papnak sem volt annyi. Pap Franciska, a Hodács lány ajánlotta, amikor meghalt az apja, 
vigyem el ingyen a könyveit! Csak pénzért akartam. A téeszben a parasztok csomagolásra 
használták Hodács Ágoston könyveit. 

Gyűjtőszenvedélyében odáig merészkedett, hogy Mácsáról el akarta hozni az aradi 
vértanúk sírkövét, amikor azt kidöntötték. Damjanichét és Láhnerét. 

‒ Dr. Kovács Ferenc csinálni akart egy másik könyvet, Kincskeresők címmel rólam! A 
gyűjtésről. Nekem a Kalászdi nevet akarta adni.  

A gyűjteményben ekkor vagy ezer darab, nyolcvan százalékuk itteni. A többit hozta 
mindenhonnan. 

‒ Konstancától Iratosig gyűjtöttem! A falu állatorvosa mellett felcser voltam, sokszor 
az állatorvost is helyettesítettem, kísérleteztem, például a lóhúgy kimutatja, ha a béka hasas. 

A nagyfalusi Kása-porta kisházában a magángyűjtemény, melynek első két szobájában 
a tárlókon „kincsek”, a bejárattól balra eső, harmadik helység lomtár, szemben az ötödik 
teremben a befőttes üvegek (azokban különböző szörnyszülöttek áznak spirituszban), az 
utóbbi kettő között a tornácon pedig néhány nagyobb tárgy, amely nem fér a házba. 

‒ Kővéső; 1946-ban a Kisiratos és Nagyiratos közti határban, a Harmadik halomnál 
vadásztam, ráakadtam. Ez volt az első. Iratos-ajja, Nagyiratos-alja, kisiratosi határ. Az 
újkőkori kőkalapácsot a Tódáson találtam. 

‒ Ez a lándzsahegy bronzkori; Falu-végén, Falu-düllejében került elő. A feliratokat az 
aradi múzeum adta. A rézcsákány a szomszéd házból való. Hálónehezék: negyedik ház a 
templom felé. Két kézi malom, ezek is a Téglás-dűlő felé eső részen kerültek elő, a községnek 
az a része volt lakott. 

„Átmeneti vaskorszak”: edény a Régi-temetőből. 
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Vaskor, i. e. III-IV. századi edény, díszes csat a kollektív területéről, IV-V. századi 
gyöngysor színes kövei a Régi-tömötőtől. 

A dák állammal egyidős, időszámításunk elejéről való nagyiratosi kétfülű edény, meg 
szürke füleskancsó. 

‒ Kisiratosról kis füles csészék szürke palából, innen az ötödik házban, Nagyfaluban 
találták őket! 

A hűbériség kora (a X. századtól 1848-ig): lándzsahegyek, zablák, csizmapatkó, 
dohányvágó (amely családról családra öröklődött), XV-XVI. századi sarkantyú, hasított szárú, 
meg sima koporsószög, amely a régészek szerint XVIII. századi, a Régi-temetőből. 

‒ Hodács könyvtárából 1789-es német-latin szótár. Ez itt XVI. századi kereszt alakú 
olvasó! A Régi-tömötőből, meg ez a koponya. 

‒ A tulipános ládát Godó Vera 1820-ban kapta a szüleitől. Leveses tálak, 30-50 centi 
az átmérőjük, 20-30 centi magasak; letették őket a földre, tíz gyerek kanalazhatott! Fazék: 
ebben főzték őseink a szármát! Letették a földre, alá kanális, tűz, főzték! Fél méter magas.  

1836-tól 1927-ig a születés, halálozás, 1836-1950 között az egyházi házasságkötés 
anyakönyvének a kivonata, mutatója? Nem a teljes, de ad némi támpontot az érdeklődőnek. 
Az egyházi anyakönyveket Kása Antal emlékezete szerint a kommunisták elvitették 
Gyulafehérvárra (K. G. tanár úr aradi levéltárról tud), így a faluban csak ennyi maradt. 

‒ Két kőszobor a mácsai kastélyből (a tornácon), Jancsi és Juliska!   
Bent a házban Láhner pipája, szintén Mácsáról; iskola harangja.  
‒ Kőkorsó, petróleumot töltött bele apám, amikor nem lehetett kapni. Mozsárágyú, 

négy volt! Ez a legnagyobb. A tisztviselők, mielőtt Kürtösre költözött a néptanács, leadták. 
Ezt nem engedtem. Nagyobb ünnepen a község ezekkel adott le díszlövést vaklövéssel. 

A kamrában tölcséres gramofon, Kovács Ferencé volt. 
A kamra: boszorkánykonyha! A befőttes üvegekben szalamandra Menyházáról, ahol 

Anti bácsinak nyaralója volt.  
‒ Állat, bogár preparátumok, például hatlábú s félkezű malac, csirkemagzat-sorozat, 

ahogy növekszik az embrió a tojásban, hát nem csodálatos?! A feleségem azt hitte, a kotló a 
hibás. 
  
           Kása Antal (született 1919-ben, elhunyt 1991-ben) a telkén álló kisházat rendezte be 
falumúzeumnak a mai Máltai Ház helyén.  A régi múzeum-épület lebontása után Dr. Almási 
Béla és felesége, Olga asszony vásárolt új házat a túloldalon falumúzeumnak. 
 Tájházavatás a templombúcsún, Nagyfaluban, a 482. sz. portán 2002. szeptember 14-
én: 11.00-kor szentmise, 16.00-kor avatás. A neve: „Múzeumi Gyűjtemény, Kisiratos – 
Colecţia Muzeistică, Dorobanţi”. 
 ‒ Mi vettük, mert más megoldás nem volt! Bízunk benne, hogy valaki fölfigyel rá és 
támogatja. Pályázni szeretnénk – mondja Almási doktor.   
 
 
1979. augusztus 24-én, Aradon: lóverseny kisiratosi résztvevőkkel. Árvai János csődörös a 
téesz lovával első lett. 

‒ Mit akarsz, te vén szivar, vén vagy! – bátorította, állítása szerint, az asszony. 
Ha bevallod, ha nem: édes nénéd. 
‒ El se akart engedni az asszony, szégyent hozok a fejére!  
A diplomát a téesz kirakja, az érem a szoba falán („arany lófej”). 
Román-magyar, nemzetközi lóverseny mezőhegyesi, orosházi és jugoszláviai 

lovasokkal. 
‒ Amikor megnyertem, földobtak! A magyaroknak dobálták a pénzt, százasokat! 
Hogyne lenne boldog az utolsó iratosi csikós. 
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‒ A gondozó azt mondta: Árvai, nem tudom, hogy mész el vele, nagyon ijedős! Két 
hétig tanítottam a lovat, minden nap lefürdettem, kitakarítottam, adtam neki kockacukrot és a 
ló észrevette, hogy társa vagyok, ő meg az én társam. Induláskor Csézár, nóniusz paripa, 
fölágaskodott, négy került elé, de hamar elhagytam őket. Hamar a kisvonal mellé (a belső, 
rövid pályára) kerültem.  

Amikor Cézárral befutott, újból körbejárta a pályát, díszkört írt le a lovával. 
‒ Fekete kalap, fekete ruha, fehér ing rajtam! Megemeltem a kalapomat. 
Kisiratosi négyes fogat is volt, harmadik lett.  
‒ A kordéverseny után odajött a mezőhegyesi csikós: „Maga ért a lóhoz!”. Hát, 

harminc éve vagyok állami mének mellett, azelőtt is lovakkal foglalkoztam! A lovász azt 
mondta: „Mi színészek vagyunk”. Fönt áll a két hátsó ló hátán, elöl három! Ötös fogat volt. 

‒ Este 10-kor jöttünk meg, 3-ig mulattunk. Almási, az emberorvos kért: „Árvai bácsi, 
csikós nótát!”.  Nagyon szereti.  

Az emberek azóta megbékítették Annus nénémet, annyit dicsérik az urát, hogy már 
nem bánja, hogy idős Árvai János 56 évesen kordéba szállt.  

Ő kordénak tudta (nyugodjék békében…), hivatalosan a homokfutó fogatversenyt 
nyerte meg.  

 
 

1980-ban kezdődött. Kísérlet a búcsú államosítására: állami ünnep a templombúcsú napján, 
hogy kivonják a népet az egyház hatása alól. 
 1980-ban volt az első, utána még kétszer rendeztek Kisiratosi Őszköszöntőt. 
Próbálkoztak, de nem volt olyan sikere, mint a majlátinak. Ott Majláti Vasárnap néven 
rendeztek állami búcsúnapi népünnepélyt. 
 ‒ Te kisiratosi, én majláti – szól rád Ferenczes István csíkszeredai szerkesztő 
testvéröcséd a berekfürdői írótáborban, mert hogy ő meg Majláthfalván töltötte rokonainál a 
nyarait, s például a kölyök focicsapattal Iratosunkra is át-átrándult. 
 

‒ Az Alföldi Őszköszöntőket az évtized elején rendezték meg néhányszor. Az utolsó 
őszköszöntőn kiderült, az új elnök, Szellelki mondta az aradi vendégeknek: az asszonyok 
hazamentek a saját vendégeiknek főzni, az aradiak hideg ebédet kapnak a kantinban – regéli 
Sanyi bátyánk. 
 ‒ Nem ehhez voltak szokva! 
 ‒ Na mindegy, bementünk az óvoda udvarára, nekilátunk a hideg búcsúi ebédnek. Jön 
Túry esperes, hogy igen nagy tisztelettel meghív mindenkit a plébániára egy kis meleg ételre, 
meg egy kis italra. Románul is elismételte!  Alaposan meglepődött a társaság. 
 ‒ Valamelyikünk megkérdezte Hegyi Tibortól, a magyar nemzetiségi szervezet Arad 
megyei vezetőjétől – magyar neve ellenére nem tudott magyarul, mert állami nevelőotthonban 
nőtt föl ‒, hogy mehetünk-e, vagy sem. Hegyi megrettent, mit fog ő erről Aradon jelenteni; 
nem ajánlotta, hogy kövessük Túryt.  
 ‒ Többet nem szerveztek nekünk az aradiak őszköszöntő állami ünnepet a 
templombúcsú napjára!  
 A hivatalos vendégsereg átment a plébániára ebédelni, s papunk, mi tagadás, jól 
tartotta őket. 
 
 
1981: se nem jobb, se nem rosszabb kollektív-esztendő a többinél. 
 ‒ Harminc évig 1 lej 50 bani a búza kilója átvételkor, amit kötelező az államnak 
leadni. 
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 ‒ A ’80-as évek elején 8.000 kiló, 8 tonna termett 1 hektáron, 30 éve 6.000 kiló… 
Benne volt az újságban. Honnan vötte?… A megyei központtól kapta a propagandaszámokat. 
 ‒ Hogy nem csak nekem volt ekkora tervem, a pécskai elnöktől tudtam meg. Kőmíves 
Anti mondta: volt 200 hektár a Maros-mederben az ártéren, amely nincs nyilvántartva, de azt 
is bevetették! A termésátlagot a kisebb vetéstervre számították, így jöttek ki a rekordok. 
 
 1978 nyarán, aratáskor gépész testvér mondja, ki Glóriával, román arató-cséplő géppel 
jár:  

‒ Biztatnak, dógozzunk, dógozzunk, nógatik az embört, hogy a gépnek éjjel-nappal 
mönnie köll, hogy mindön szöm magtárba kerüljön, mindön hétön három nap esik az eső; 
neköm aztán mondhatják! Előbb ebédelünk, s leülök nyugodtan, hogy ögye űket a fene. 
 

 Ki zsákkal, kannával, ki traktorral lop: gabonát, gyümölcsöt, szénát, homokot, 
benzint. Hordják haza, akár a főnökök. K. G. is, az ÁG-ban brigádvezető: szólnak neki, hogy 
a vendég elvtárs kocsijába tegyen 1 ládával (gyümölcsöt). Ha nem tenne, megnézhetné magát.  
Hát akkor teszik el ők is! 
   

1980. szeptember 14-én a téesz termékkiállítása a művelődési ház előcsarnokában. 
Szanda Antal nyitja meg a szövetkezet 30. évfordulója tiszteletére – búcsúnapon ‒ rendezett 
bemutatót. 
 Szól az eredményekről, megemlíti, hogy ebben a harminc évben átadtak 7 hektár 
melegházat (az állami gazdaságnak), sertéstelepet…  
 Sorolja s a táblákon olvasható: 

‒ a kertészetben zöldség termék több mint 3.000 tonna, 
                                   1976-ban                  2.994 tonna, 

                                               1980-ban                  3.166 tonna termett, 
            ‒ 21 hektáros gyümölcsös, 10 hektár szőlő is van a tsz-ben, 

‒ cukorrépát 30-40 hektáron termesztenek, 
‒ rost-kender hektáronként                       7-8.000 kilogramm, 
    1971/75-ben             7.023 kg/h, 
    1980-ban                  7.150 kg/h, 
‒ „dohánytermesztésünk inkább visszatekint őseink foglalkozására”, 

 ‒ búzatermés               1970-ben                  3.555 kg/h., 
                                               1977-ben                  5.989 kg/h,  

1980-ban                  5.044 kg/h, 
            ‒ kukorica termett      1971/75-ben             5.027, 
             1980-ban                  5.500 kg/h, 
 ‒ tej                             1976-ban                  8.578 liter,                
                                               1980-ban                 11.760 l.   
 

 1981 koratavaszán ángyi regéli: 
‒ Éhön döglenek a csikók. A téeszben jó ha egy-két hétig elég még a szár. A fele 

fennmaradt (a kukoricaföldön), a nép nem szedte le. Szalmát darálnak, melasszal keverik, 
ezzel etetnek. A tehén fél liter tejet ad. 
 (Pécskán is ugyanígy állnak. Jött Nyiku, a téesz összeszedte a házaktól a nagy tőgyű 
teheneket, mutogatták, hogy náluk milyen a jószág. Ott is maradt, a téesz kifizette őket.) 

Meg nem nevezhető helybéli lakos 1981 nyarán 100 lejt ad zsák műtrágyáért, másik 
százast zsák búzáért (amely amúgy vagy 600 lejt ér). Az illető a téeszben szerezte.  
 Szörzésben – kényszerűségből – a fél falu. (Vagy tán az egész.) 
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1982-től fejadag: 150 kg. búza (=85 kg. liszt) a felnőtt téesz-tagoknak. 100 kg. a 
gyermekeknek. Meg 30 kg. mamaligaliszt. 
 1982 januárjában Bugyur (Szellelki) József volt főkönyvelő a téesz-elnök a nyugdíjba 
vonuló Szanda Antal Vince helyett. 
 1982 januárjában a feketepiacon 1 mázsa kukorica 800 lej, 1 mázsa búza 1.000 lej. 
Hivatalosan az állam 150-200 lejért veszi. Annyiért, ha nem kötelező, ki adja?    
 

‒ Januárban kint volt az elnökválasztáson Áron Pál megyei párttitkár, fölállt egy 
öregasszony, akinek már nincs mitől félnie s olyanokat mondott, hogy ha a dorobánciaknak 
150 kg.-ból kell megélniük, nem fognak tudni dolgozni. Napi 20 deka kenyér nem elég annak, 
aki ilyen nehéz munkát végez! Reggeltől estig lögyön mög két szelet könyérön! Akkor a falu 
nem tud adni së húst, së sëmmit! 
 ‒ Áron azt mondta, hogy a falusiak még sosem haltak éhen, biztos ezután sem fognak. 
Más felszólaló azzal toldja meg, majd csak lesz valahogy. ‒ De hát ez nekünk kevés! 
Valahogy… ‒ ellenkezett volna az öregasszony. 

‒ Az elnökválasztó népgyűlésön románul beszéltek, pedig a nép csak a nyolcvan 
százalékát értötte. A helybeliek közül oláhul szólt M. sógor is, de úgy mondta, hogy alig 
értötték, csak nyögött románul! 
 
 ‒ A mostani gyűlésön fölállt ёgy öreg romány asszony és olyanokat mondott, hogy 
Ceauşescu könnyen beszél, ű nem 150 kg. búzábul él, mindig vendégesködik valahun! 

‒ A román eddig nem szólt, mert ha nem vót, lopott! De most mán lopni sem löhet, 
mer akit elfognak, mögbüntetik. Nem csukják be, de lefogik a fizetésibül a 70 (75?) 
százalékot. Az asszony tartja el az embört, ha így jár.  
 ‒ Tavaly hazahoztam ёgy rёmorka búzát! Köll a jószágnak, anélkül nem tarthatnánk. 
Adni köll belőle másnak is, mer különben főjelöntenek. Nem tudhatja az embör, még a 
legjobb barátjában sem bízhat, ha möglátja s nem kap ű is.  

‒ A tehenök éhön vesznek! A téesz-istállóba mozdulatlan fekszenek, a markoló 
föltöszi űket a  a tehörautóra, viszi Aradra! Ott kötelet kötnek a lábára, úgy húzzák lё, möhet! 
Lёdarálják, táp lösz. Olyan soványak, hogy nincs rajtuk hús. 
  

1982: 730 család a kollektívban, 2.380 hektáron gazdálkodnak, az alaptőke 40 millió 
lej. Egy hektáron 50-60 mázsa gabona terem. A kertészetben 3.500-4.000 tonna zöldséget 
állítanak elő. Ezer szarvasmarhájuk van. A bevétel 30 millió lej.  
 A téeszalapítás óta 1.000 hektárt lecsapoltak, 300 hektáron öntözéses földművelés 
folyik. 7 hektáros az 1966-ban létesített üvegház – lelkesedik az újság.   
 

Aradra ingázik Anti öcsém; Aradon dolgozik, szakmunkás.  
‒ Amelyik gyári munkás nem dolgozik öt éve, visszamehet a faluba, elküldik!  

 ‒ Nemrég gyárba látogatott Nyiku. Alig, hogy kijött, fölrobbant. Az volt a 
szöröncséje, hogy gyorsabban mönt végig a gyáron, mint tervezték. Most várják a mi 
gyárunkban, már ötször kitakarítottunk, mégse gyütt; ma megint röndöt csináltunk, várják, 
bármikor beállíthat.  

‒ Nyiku olyan, hogy hirtelen mögjelönik… 
 ‒ A munkásnak két disznóra köll szerződnie, hogy otthon falun neveljen.  
 Márciusban P. bátya leánya azzal fogad: 

‒ Nem dolgozom, a gyárból hazaküldtek! A termékeink nem kellenek a kutyának se.   
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1983 táján kerül e sorok rovója kezébe a Kisiratosról írt első román falutörténet. A plébánián 
fordítják magyarra, rövidre fogva, az egyház adattárában megőrzött román nyelvű dolgozatot. 
1992-ben már nincs meg az egyházközség irattárában a 2 lapos gépirat. 
 Silviu Andrei, kisiratosi jegyző írta 1941 októberében, címe: Monografia comunei 
Dorobanti. Valahogy így hangzik (hangzott, míg megvolt): 
 „Az öregek emlékezete szerint 1800 táján Nógrádból jött a nép, az a rész most átesik 
Csehszlovákiába. Meggyőződésünk, hogy ez a nép szlovák, csak elmagyarosodott. Barják, 
Kravec, Moravszki, Katkó, Csehorszki, Rabcsánszki, Prunyek… 
 Mit mondhatunk még róluk? Gyanús e magyar nép eredete. 
 A plébános azt mondta nekem, hogy ez katolikus nép, magyar, s hogy ezer éve itt él a 
magyarság! 
 A Hétvezér… Egy maréknyi kolonistát hoztak ide, hogy bizonyítsák, mióta vannak itt! 
 Az iskolában 6 tanító… 1893-ig felekezeti, azóta állami iskola. 
 1873-ban kolera pusztított, 1903-ban és 1904-ben tűz emészti a falut. 
 A kommün idején egyedül Sándor Mihály agitált a kommunizmus mellett, de magára 
maradt, senki sem követte. Ma is él. 
 Búzát, dohányt, kukoricát, cukorrépát, kendert termesztenek. 
 Háziipar nem igen van, a kereskedőktől szerzik be… 
 Jó gazdák, szorgalmasak, tiszták; nagyon szép állataik vannak, jó fajta marhát, disznót 
nevelnek, leginkább mangalicát s a német fajtával (jork) keresztezve. 
 Az itteniek nem értelmesek – kinézetük ment minden értelemtől, kezdeményező 
szellemtől. Buták s a szemükben semmi jókedv (mitől lenne 1941 őszén, kérdi fordítónk), 
nehéz a tekintetük. Nem tudnak nevetni, brutálisak, magukba zárkózottak ‒ az ázsiai jellem 
visszaütése, vagy mert elmagyarosodott, elkorcsosodott szlávok.  
 Régi szokásaik nincsenek, nincs hajlamuk a művészetre. Alig találni parasztot, aki 
énekelni, verselni tud. 
 A központ Kürtös… Nagyon rosszak az utak. 
 3.840 hold a határa – szántó és legelő. Földosztás…” 
 

Kelt s két aláírás: a jegyzőé és a bíróé, Magyar Jánosé. 
 Kár, hogy valaki ‒ 1981 után, 1981 és 1992 közt ‒ itt kutatva kölcsönkérte az 
egyháztól s megtartotta magának a falu első eredeti román (román nyelvű és román szellemű) 
„monográfiáját”. 
 
 
1984-ben? Aligha, inkább harminc esztendővel korábban, ’54-ben történhetett, hogy öcséd 
lába megbénult. Mire az orvos odaért (volna), öcséd lába megjavult. Jéghideg kútvízzel teli 
vályúban áztatta magát fél napon át, míg (majdnem) úgy maradt. 
 Orvos Kisiratoson… Hogyne lett volna! 
 

‒1944 előtt Kürtösön volt az orvos; az első itteni orvos egy idősebb férfi, ideiglenesen 
Aradról járt ki, zsidó ember volt. Utána jött Hirsch. 
 ‒ Hirsch Jani a gyönyörű Magyarország történetet elvitte (Ormai tanító kallódó 
gyűjteményéből). Jó pár évig volt itt, visszament Aradra. Utána jött egy Lídia nevű, majd 
Macean Teofil, Mácsai, Marosvásárhelyt végzett az orvosin, az anyja még nem tudott 
románul. Őt Almási Béla követte, aki ma, 2003-ban László Terézzel együtt orvosa a falunak. 
László Teréz (Czank Terézia) gyermekorvos képzettségű családorvos.   
 

A tudományos táplálkozás ekkor már tombol kis hazánk e fertályán, unokaöcséim 
egyike „tudományos övés”-ről tud. 
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 ‒ Nyiku kezdeményözte s az ő irányításával dolgozták ki a lakosság tudományos 
táplálkozásának tervét. Megvitatásra hozták nyilvánosságra. A szakemberek szerint 
Romániában 1 embernek napi 2.700-2.800 kalória elég, pedig jelenleg 3.300-at esznek – adja 
tudtul a kisbíró helyett a lap.  
  
 Állatorvos ez időben a kollektívban; 2003-ban a nyugdíjas Almási doktor látja el a 
falut Kurtucz felcser segédletével s beállni készül az embörorvos Almási Kolozsvárt tanuló 
állatorvos-jelölt fia.   
  
 
 1985 is mivel telt? Éltünk, ahogy élhettünk. 
 

Ekkoriban löhetött, ezökben az években, hogy egy cigányasszony vödör kukoricát 
lopott. Állapotos volt, möghalt a börtönben. A babát sem adták vissza ide a családnak. 
 Zsilaván volt, fél zsák kukoricát szödött össze a gép után a letört tábláról.  
 S. Ida volt.  
 Elítélték, a börtönben möghalt, a gyerök maradt. Akkoriban nem engedték az embört 
böngészni. Akármennyit ott hagyott a gép, nem löhetött összeszedni. 
 

‒ Estefelé zsák répát vittem haza a kollektívból. Egyszer csak egy kéz megfogta a 
vállam: ‒ Hát te mit csinálsz?!  

‒ Az elnök volt. 
 ‒ Mit, viszöm haza. 
 ‒ Kérdi: ‒ Honnan vötted?! 
 ‒ Viszem az üszőnek. 
 ‒ Azzal kivette a kezemből és kiborította: ‒ Vidd be a téesz-istállóba! 
 

‒ Szödtük a krumplit. A gép kifordította, szödtük a vödörbe. Amikor vége vót a 
napnak, vittük haza a vödörben.  
 ‒ A falut akkorra körbevötte a rendőrség!  A milicisták tudták, hol löhet bemönni a 
faluba. Kürtös felé kerültünk. 
 ‒ Képesök voltunk, mert mögpakoltuk a vödröt krumplival! Vitte mindön asszony. 
Máskor paradicsom, amit szödtünk. 
 ‒ Gyühetött értünk a milicista társaság, hajtottunk a biciklivel, mint a szélvész!  
 ‒ Szedtük a gogosánt (paradicsompaprikát), sétált köztünk a milicista. Ma ezzel, amit 
csináltunk. Eldugtuk, másnap elvittük. 
 ‒ Aki nem lopott, nem boldogult.  
 
 
1986-ban Szellelki József téesz-elnök a Vörös Lobogó január 22-i számában, a Gyógyfürdő 
Dorobáncon? című cikkben arról nyilatkozik, hogy a falu a melegvizű forrásokat kihasználva 
hévíz-fürdőt szeretne építeni. 
 

Adó az 1980-as években, ahogy néném sorolja: 
villanyadó                                                 816 lej          (három hónapra), 

             tévé-, rádióadó:                                           75,  
             házadó                                                       350                  (fél évre), 
             bakteradó (fogik tőlünk a kolhozban)         20                 (minden hónapban), 
  nyugdíj (kiskönyvre fizetünk)                   120, 

füstadó (kéményseprő adó), 
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sportra, stb. adó 1 évre                              786 lej! 
 

Jön Aradról a magyarul is értő „adó”-beszedő. Riadalom a Kekecsen: az asszonyok 
augusztus helyett szeptemberre várták! Futás megszerezni! Mert különben be kell vinni 
Aradra s naponta késedelmi díjat is fizethetnek. 
 

‒ Házról házra járnak, összeírják a „búzafölösleget”! Aki nem ad, azzal ijesztgetik, 
hogy fölmennek a padlásra és lesöprik… 70 mázsát szedtek össze! 
 Miközben az embereknek sincs elég. 
 Nénéim egyike: ‒ Mi nem adtunk, nincs mit! 
 Öcsém: ‒ A lengyeleknek gyűjtik, de hát ki tudja… 
 
 Robot, 1986-ban: évi 6 nap, férfinak, nőnek 18 évtől nyugdíjig. A napszám 120 lej, ezt 
fogják le, aki nem tölti le munkával. Faluszépítés, orvosi rendelő, művelődési ház rendezése, 
járdajavítás, középületeknél munka. A néptanács betervezi a lakosok által végzendő 
munkanapokat; a szomszédos Nagyiratoson ebben az esztendőben 3.272 robot-munkanapra 
számítanak a 2.600 lelkes faluban ‒ ez a „községfejlesztési hozzájárulás”. 1-1 le nem 
dolgozott munkanapért Nagyiratoson is 120 lejt kell fizetni. 
 

Kekecsi gazda ez év áprilisában magánszorgalomból számlálja a portáján élő állatokat: 
  1 fejőstehén, 500 litert kell szerződésre az államnak eladnia 3 lej valamennyi 
banyiért, a faluban 1 literért 8-9 lejt adnak; 
  2 üsző, a kollektívé, a két fiatal üsző tartásáért hereföldet (kaszálót) kapnak; 
  3 süldő az ólban, olyan 30-40 kilósak; 
   néhány tyúk; 
  vagy 100 kiscsirke, ők ültettek kotlót; 
  2 kiskutya. 
 Most indulnak Szentannára, onnan hoznak kiskacsát, búzát. 

Máskor van még: nyúl, liba ritkábban – jobban szeretik a zsírosabb kácsát! ‒, bika… 
Sógor már nem bír a bikával.  

Csak amit megesznek! Eladásra semmit. (Bár a nagyfia most adta el – túl olcsón, 
mondják – az apjától kapott süldőt.) 
 
 
1987: az elmúlt 30 év alatt a falu lakói 740 rádiókészüléket, 650 televíziót vásároltak, s ez 
évben 1.300 újság-előfizetés van – áll az Andó-féle falutörténetben. 
 

‒ A községi könyvtárban 4-5.000 kötet volt Ceauşescu munkáival együtt. 1990-ben 
kiszedtük a Ceauşescu brosúrákat, 1.000-rel csökkent a könyvállomány. 
 Ugyanekkora az iskolai könyvtár is.  
 Nagy könyvtára volt a faluban Ormainak, meg Hodácsnak, mindkettőt széthordták. 
Ormai könyvtárát egy ismerőse őrizte, 1953-54-ben átvitték a néptanácsra s ugyanaz lett a 
sorsa, mint Hodács kincseinek. 
 2004-ben a harmadik legnagyobb könyvtár a faluban a Máltai Házban van.  
 ‒ Hodács Ágoston könyvtára a plébánián egy nagy szoba fele volt. 1951-ben a 
könyveket átadták a földműves-szövetkezetnek, élesztőt pakoltak a könyvlapokba. Néhány 
kötetet megmentettek.   
 

Budapesten 1986-ban megjelent a Magyar Krisztus című regény, amely a környék 
népéről szól; a hatóság házkutatást rendez annál a tanárnál, aki a nyilvánosság előtt 
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szóbahozza. A kötet több példányát tűzbe vetik tulajdonosaik, nehogy őket is elővegye a 
politikai rendőrség.   

2003-ban kérdi egy akkori vezető: 
‒ Mi volt abban? Annyira keresték. 

 Tűvé tette érte a falut a politikai rendőrség. 
 ‒ Az 1980-as években nem csak a Magyar Krisztussal volt baj, Illyés Gyula összes 
könyvét ki kellett venni a községi és az iskolai könyvtárból is ‒ emlékezik tanár bácsi. 
 
 A tévében régóta Budapestet nézi a falu. 
 
    
1988 tavaszán a sportpálya mellett melegvízzel működő fürdő építése kezdődött meg – árulja 
el az aradi napilap július 9-én. 
 

Az Öreg Elnök fia, Szanda Antal a „kisiratosi farm”, a kiváló eredményeiért 
nemrégiben a Munka Érdemrend I. fokozatával kitüntetett aradi melegházi szövetkezeti és 
állami zöldségtermesztési társulás itteni üvegházának a vezetője.  

1987-ben az üvegház 46 százalékkal szárnyalta túl tervelőirányzatait – írja A hét.  Az 
üvegházban folyamatos a termesztés, egymást váltják a termesztési időszakok (s termények, 
termékek, amilyen például a szegfű és az uborka). 

Ültet, nevel, szed, palántáz 70 munkás. 
Télen csak hidegtűrő növényeket termesztenek: salátát, karalábét, retket. 
Nyár vége: hónapok óta szedik az uborkát, jó része külföldre kerül.  Hektáronként 80 

tonna a termés. 
A legkifizetőbb a szegfű: 1,5-2 millió szál bimbózik ki hektáronként, különösen tél 

végén keresik. 
Palántával, szaporítóanyaggal ők látják el a környék szövetkezeteit s állami 

mezőgazdasági vállalatait. Tavasszal 3 millió palántát neveltek a telepen. 
A szövetkezetben szántóföldi paradicsom- és padlizsán-termesztés. 
Az államivá vált melegházakat a határban fúrt hévíz-kutak vizével fűtik: ötödik éve a 

másodpercenként 25 liter hozamú 3 kút termálvizével s évi 400-500 tonna lignittel melegítik 
üvegházaikat. 

Még 2 kút kellene, hogy teljesen megoldódjanak gondjaik. 
 
2000 áprilisában hallani az Agrodor üvegházáról: jól ment a saláta, sorba álltak érte a 

szállítók. Pedig tavaly azt mondták: többet nem bajlódnak vele, mert rajtuk maradt. S már nő 
a karalábé. 
 Virág? Nincs! Nem viszik. Például a brassói (üvegház) közelebb van Bukaresthez, a 
tengerparthoz. 

 
   
1989 júniusában a Nagy Imre temetés napján Benedek Sándor tanár bácsi az évzárói ünnepély 
próbáját tartja a tanulókkal az iskola és a kultúrház között, amikor lerohanja őket egy csapat 
rendőr. 
 A szektorista (a Kürtösön székelő rendőrségnek az embere, akinek a Kisiratos 
nevezetű „szektor” a munkaterülete) vagy itt volt, mert figyelmeztették, hogy legyen résen, 
vagy a beépített embere tájékoztatta, mit csinálnak tanár bácsi gyermekei a falu főterén 
világos nappal a vértanú magyar miniszterelnök, Nagy Imre újbóli és ünnepélyes temetése 
pillanatában. Valaki áttelefonált a városi kapitányságra, gyorsan jöjjenek! 
 ‒ Dorobáncon forradalom van! – mondták az emberek Kürtösön. 
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 A tanároknak azon a helyen kellett maradniuk, ahol éppen érte őket a különítmény, 
míg tartott a razzia. Almási Vince, az iskolaigazgató ekkor éppen nem volt odahaza. 
 ‒ A kürtösi rendőrségre vittek be, százszor le kellett írnom, hogy nem akartam 
tüntetést szervezni. Ahányszor bírtam, leírtam, amíg a fényképezőgépemet el nem hozták. 
„Filmfölvevőre veszem és elküldöm Pestre”, ezzel gyanúsítottak.  Otthon volt, film nélkül, 
üresen.    
 A rendőrség készült, illetve valaki jelentette, hogy „most van a tüntetés Kisiratoson” 
Nagy Imre temetése napján! 
 Mint a kommandósok, lerohanták az évzárói menetelést gyakorló diákokat. 
 ‒ Engem meg elvittek.  
 Bevitték kocsival, utána hazaengedték, mehet gyalog! 
 ‒ „Ballag már a vén diák, tovább, tovább…”, énekelték a gyermekek, batyu a hátukon. 
 Nagyon ijesztő lehetett azon a napon, amikor a magyar tévé a Nagy Imre temetést 
közvetítette. 
 Ballagtak, mint a pesti temetésen.  
 

Karácsonyra kitör Aradon is a forradalom, az emberek reménykedve figyelik a ‒ 
kivételesen a bukaresti ‒ tévét, mi történik velük. Az új év első napjaiban tör ki a helyi 
zendülés.  
 1989. december 25-én a karácsonyi szentmise után a zsúfolt templomban Almási 
Vince iskolaigazgató elmondta a népnek, mi történt. Az emberek nem értették, mi zajlik, meg 
kellett nekik magyarázni. Utána a művelődési házban többször volt népgyűlés. 
 
 
1990-ben, az új év első napjaiban tör ki az évtizedek óta elfojtott népharag. Népgyűlés 
népgyűlést követ; menesztik a tsz vezetését, a földek és a vagyon kiosztásáról döntenek, 
megalakul az RMDSZ, a nemzeti megmentési front, a diktatúrában hangadó szerepet betöltő 
néhány helybéli – nem ok nélkül ‒ fenyegetett helyzetben érzi magát. 
  
  ‒ A Mák Társulás 800 hektárral mönt ki a kollektívból.  Aki akart, maradt a téeszben; 
a földosztó bizottság kimérte a földeket. „Kikaptunk a virágpénzt”! … A lagziban arra tűznek 
virágot, aki pénzt ad. Visszakaptunk, de az ajándék maradt, nem adták ki. A jó föld az 
Agrodoré lett – vélekszik a falu legnagyobb magángazdaságának a tulajdonosa 2003-ban. 
  

A kollektívból Agrodor (Agro‒Dorobánc) Mezőgazdasági Társulás lett, birtokában 
gépek, javítóműhely, üvegház, gyümölcsös, zöldségkertészet. 1990 elején Hügel László 
technikus (a zöldségfarm addigi vezetője, agrármérnök) a vezetője, majd Szellelki József, aki 
a bevásárló volt. Évtizede Andó Antal az elnök. 
 

‒ Kiutaltuk a téesz- és nem téesz-tagoknak az egyéni parcellát. Az aktív tagoknak és 
téesz-nyugdíjasoknak fél hektár, az olyan családoknak, melyeknek tagjai máshol dolgoznak, 
25 ár földet juttattunk. Ahol egy családban téesztag, meg munkás is él, az mtsz közgyűlésének 
a határozata értelmében nem jár külön a gyári munkásnak is föld – sorolja a Jelenben Hügel 
László.  
 ‒ A falu határa (nem tudom, meddig maradunk falu, kértük a néptanács visszaállítását) 
2000 hektáros, ebből a külterületen 450, a belterületen 150 hektárt tesznek ki a kertek. 
Minden családot fölkerestünk, mit szándékoznak vetni az egyéni parcellában. A terület 80 
százalékába kukoricát, 10 százalékába búzát, a fennmaradó részbe cukorrépát, zöldséget, 
takarmánynövényeket szeretnénk.   
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 ‒ Egyáltalán nem, vagy minél kisebb területen termesztünk eddig ráfizetéses vagy 
minimális nyereséget hozó növényeket. Ilyen volt elsősorban a paszuly és a fokhagyma. 
Burgonyából is kevesebbet termesztünk majd, mint régebben, a mi éghajlati és 
talajviszonyaink nem ideálisak ennek a növénynek. Csökkentenünk kell a zöldséggel, a 
paradicsommal és vinettával beültetett területet is, hisz a téesz-tagok félhektáros egyéni 
parcellát kapnak, amelyet szintén meg kell művelniük, a közösben valamivel kisebb 
teljesítményekre számíthatunk, mint eddig. Természetesen továbbra is a megye egyik 
legnagyobb zöldségtermesztő gazdasága maradunk, ezentúl is exportálni fogunk paradicsomot 
és vinettát, sőt ha teljesen visszakapjuk az üvegházat, más termékekkel is kirukkolunk a 
külföldi piacon.  
  

Ebben az évben nyílik meg a hévízfürdő meleg- és hidegmedencékkel, öltőzőkkel és 
gépkocsiparkolóval.  A fürdő a következő években egész Arad megye s különösen az aradiak 
kedvelt pihenőhelyévé válik.  

 
  
1991-re alaposan megnő a szekerező gazdák száma: míg a kollektív idején szinte nem volt ló, 
a ’80-as években 10 magán-ló sose volt, ’90 után a legtöbb ló 120; azóta sokan traktort vettek, 
ma nem kell annyi.  
 
 Szatmári Pál 2003-ban már 120 hektáron gazdálkodik, saját föld 80 hektár. 
 4,5 hektárt örökölt; kocsmáros a Kohn Csárdában a ’70-es évek végétől (25 éve vezeti 
a csárdát), előbb bérli, majd ő a tulajdonos. 370 birkája, 160 disznaja, 45 tehene is van, kisebb 
gépállomás a portája a Kekecs és a Templom utca sarkán.  
 A Kilsőgyöpön – ahol a környékbeli falvak nyájaival együtt 1.000 juh legel – 7 hektár 
legelője van saját hodállyal. 

‒ A kisiratosiak 60-70 százaléka az állatból él; akik képviselik a falut, nem érdekli 
őket – véli a nagygazda kocsmáros. 

‒ Gyütt a vagyonmegosztás, megalakult a vagyonmögosztó bizottság. Kikaptuk a 
virágpénzt, az ajándék mög bentmaradt. Így történt a falu széthúzása.  

‒ 2.150 hektárról döntött a földosztó bizottság, 800 hektár a Máké, 370 a 
magángazdáké, a többi az Agrodoré lött. Vittük a pálinkát, a mezsgyekarót, van fődünk!  
Köllött volna kapnunk a ránk eső részt a vagyonból. Mikor kéne kapjuk. A Szérát tíz évön 
körösztül elvötte az állam tőlünk, az embörök havi fizetést kaptak, aztán visszakapta a 
kollektív.  

‒ ’89/90-ben 60 millió lej vagyona volt a téesznek, ’90-92-ben elosztották, akkor már 
megalakult az Agrodor. A tíz év fizetését, munkaegységét átszámították, 10.000 lej és 20 ár 
föld egyaránt 1 részt jelentett. A 60 millióból 17 a Máké, 40 az Agrodoré. 

‒ 550 lovat vittek be a kollektívba; ami maradt, 111-et osztottak ki. 5 ló után járt 1 ló. 
Tehenet nem vittek be, de azt is vagyonértékben szétosztották. 

‒ Vitte volna a magáét a magángazda, a Mák társulás, az Agrodor; addig húzták-
halasztották, amíg úgy nem vették: aki nem jogi személy, nem kap semmit! 

‒ Máshol nem így csinálták, szétvittek mindent az emberek.  
‒ Bodonya Gyuri társulása; köllött nekik a kantin, traktort kaptak. Meg két remorkát, 

istállót, Molotov teherautót, csak hogy mönjünk! Az Agrodor már mög volt erősödve. 
‒ Egymillió lej a Bodonya társulás vagyonértéke, amikor ’89/90-ben 30 lej 1 márka 

volt. 
‒ A kollektívban két istálló egymással szemben, egyenként a 60 millióból 110 ezer. 

Amit kértünk, mindönt kiadtak! Bodonyának kiadták.  
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‒ 1950-1960 közt lött a téesz, 1990-ben egy év alatt szétszödték. A régi Szanda-
röndszörben nem volt annyi élősködő, mint most. A falu, sajnos, kettészakadt. Bűn volt 1990-
ben újra engedni a kollektivizálást.  

‒ Az iratosi asszonyt messziről megismerni a szomszéd falubeli asszonyok közt: 
lagziban a mieink elsőnek fáradnak el, a nagyiratosinak, a kürtösinek meg se kottyan! Mert 
agyondolgozták magukat, míg a többi… nem annyira. Anyám is, porcióba, 40 ár 
paradicsomot fogott. Nem bírta.  

‒ 460 ezer lej, ez ’89/90-ben 6 és fél traktor ára; járandóságomat nem kaptam ki a 
gazdaságtól. ’95-ben leromlott lejben akarták kiegyenlíteni, hogy fogadtam volna el?! ’92-ben 
már 1 millió lej volt egy traktor ára. 

 
Kisgazda panasza 2003-ban: 
‒ 25 hektárt művelek, a mienket, a rokonságét, meg a szomszédokét árendában. Gép 

annyi van, amennyi ehhöz köll. Mégse tudok belőle mögélni úgy sem, hogy a gépökkel 
másnak bérmunkákat vállalok. Kénytelen vagyok beállni traktoristának Kürtösre Mironhoz 
(volt téesz-elnök nagyvállalkozóhoz). 

Emellett műveli a saját kis birtokát. Így már valahogy boldogul a családjával. 
‒ Nem tudom eladni, nincs rá piac. 
 
Másik kisgazda:  

  ‒ 12 hektárom van, megélek belőle. Hol a disznó, hol a kertészet jön be. Több lábon 
köll állni. A tej most jól mögy. 
  ‒ Valamikor mindent kézzel műveltünk, de Mindenszentekre mindent behordtunk! Ma 
még tovább is találni kukoricaszárat a földeken. 
 
 
1992-ban Túry pap bácsi árulja a környéken a gyulafehérvári püspökség lapját, a Keresztény 
Szót. 11 elkel Kürtösön, 15 Németszentmártonban, 10 Nagyiratoson, 80 Kisiratoson – ebből 
68 előfizetőé! 
 
  Kezdett csökkenni a búcsújáró kedv, amikor Almási Béla kezdeményezésére 1996-ban 
megszervezték az első „máltai” zarándoklatot október 8-ra Radnára. Azóta minden évben 
Magyarok Nagyasszonya napján társasgépkocsi viszi a kisiratosiakat a Radnai Szűzanyához.  
 ‒ 1996-ban csak mi voltunk ott ezen a napon Máriaradnán, az ötödiken, 2000-ben már 
több százan; mi két busszal mentünk, a többiek, más erdélyi máltai szervezetekből Bíró Antal 
ferences atya vezetésével. 
 Radna továbbra is kedvelt kirándulóhelye a kisiratosiaknak: jó néhány család 
rendszeresen jár személykocsival Máriaradnára, sokan évente több hétvégén is megteszik ezt 
a családi, baráti kiruccanást a táj legnagyobb katolikus zarándokhelyére s gyönyörű 
környékére.  
 
 1999-ben majdnem leégett a templom a villamos rendszer rövidzárlata miatt. A kárt 
senki sem fizette meg. 
 
  
Nem 1993-ban, 1994-ben jött ide a falu jelenlegi plébánosa, Zilahi András. 

‒ 1992-től van hittan az iskolában. 2003 őszétől iskolán kívüli hittan is van, a 
templomban tartjuk, mert a törvény szerint az állam dönti el, hogy mit taníthatnak az iskolai 
hittanon, a tananyagot a minisztérium engedélyezi. Azért van a templomira szükség, mert az 
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iskolai kötelező hittananyag az ortodoxot követi. A temesvári püspök rendeletére az iskolai 
hittan mellett külön templomi erkölcsi és hitbeli oktatást is tartunk. 
 ‒ Aki iskolába jár, annak a hittan kötelező. Csak akkor nem, ha a szülő kérvényezi, 
hogy nem kéri gyermekének a hitoktatást. Itt senki sem kérte, hogy ne! Kisiratoson olyan erős 
a katolikus közösség, hogy a pár bekerült román ortodox család gyermeke is katolikus hittanra 
jár, elsőáldozóként lép be a katolikus egyházba. Az ortodox egyház csak azt köti ki, hogy 
bérmálni nem lehet, mert azt a görögkeletiek nem engedik.  
 ‒ Teljesen magyar és teljesen katolikus falu. Szekta nincs, két család tartozik 
hozzájuk. 
 
 Templomba járók? 2003-ban a május eleji vasárnapon jó másfélszázan vannak a 
vasárnapi misén. 

‒ Vetni kell! 
 ‒ 1.700 lélek; 1.000 sincs, aki a hitét úgy-ahogy gyakorolja. Úgy 500 templomba járó 
van, akinek a vasárnap szentmise nélkül nem vasárnap. A férfi, aki délután elmegy a csárdába 
kártyázni, délelőtt itt van a szentmisén is. 
 ‒ Vannak, akik nem minden vasárnap, de 2-3 hetente eljárnak. Nincs 10 százalék, aki 
egyáltalán nem jön karácsonykor, húsvétkor sem. 
 ‒ Élnek még olyan idősek, akik emlékeznek arra, anyjuk úgy vitte a templomba őket, 
hogy az 5-6 gyerek a szoknyájába kapaszkodott, mentek a szentmisére! Ezek buzdítják a 
fiatalokat, hogy ebéd előtt tessék imádkozni! 
 ‒ Persze sokat változott a falu. Régen semmi áron nem adták el a házukat nem 
magyarnak, ma eladják, hétvégi háznak vesznek kiürült kisiratosi házat a környékbeliek.  
 
 Rózsafüzér imádság minden első vasárnap. Ilyenkor délután többen vannak, mint 
délelőtt a szentmisén! Az öreg mamák is eljönnek, elhozzák őket a fiatalabbak és együtt 
imádkoznak a Szűzanyához. Ezek a Mária-ájtatosságok. 
 ‒ Hány rózsafüzér-társulatunk van?… Titok-cseréhez képeket vettünk, 16 koszorú. 
Egy koszorú 3 x 5, az 15 személy a koszorú főnökasszonyával; összesen 240. 
 Az ágyhoz kötött rózsafüzér-társulati tagokhoz ő viszi haza a titkot, hogy mit kell 
imádkozni.  Elég szép szám, és igen tevékenyek. Anyagi szempontból is támogatást jelent, 
mert ők szokták kifizetni a templom-költségeket, például miseruhát is vettek, új ministráns 
ruhákat csináltattak, oltárterítőt. 
 
 
1994 óta szolgál a faluban a jelenlegi pap. 
 ‒ Házszentelésre bemegyek a cigányokhoz is, a pénzt el sem fogadom. Olyan helyre 
nem engednek be, ahol talán részeg a gazda és nem tud az ajtóhoz jönni. 

‒ 2000-ben a szentév tiszteletére kicseréltük, vagy fölújítottuk a falu körül a 
kereszteket. Két keresztet újra fölállítottunk, a háború után ezek eltűntek. Az egyiket 
traktorista húzta ki, megbüntette érte az Isten. Körmenettel szenteltük föl a két keresztet.  
 ‒ A búzaszentelő körmenet már nincs meg, az úrnapit viszont rossz időben is 
megtartjuk, ragaszkodnak hozzá az emberek. 
 ‒ Búcsúnapon, a Szent Kereszt föltalálásának az ünnepén szeptemberben mindig 
sokan gyűlünk össze, hazajönnek a fiatalok, ma is elég ünnepélyes. Szent Anna napja 2001-
től három napos faluünnep! A szentmise mellett felvonulás, tánc, minden.  
 ‒ Június első napjaiban van a kürtösi ortodox község fogadott ünnepe, a kürtösi 
románok jég elleni ünnepe. Kizavarni sem lehet az embereket a mezőre, mert a kommunista 
időkben ezen a napon a villám a földeken dolgozó embereket csapott agyon. Azóta kerti, vagy 
mezei munkára ilyenkor semmi pénzért ki nem mennének a kürtösiek. 



41 
 

‒ Ez visszahat a kisiratosiakra! Itt régen fogadott ünnep volt Szent Anna, jég elleni. 
Munkatiltó, ünnepi hangulatban kell megtartani.  

‒ Ma is: ha fekete felhő jön, „különös módon” harangoznak, kondítják a harangot. 
Amíg kézzel húzták, erősebb volt, élénkebb, élesebb és látható volt, hogy a jégfelhő a 
harangozás hatására kettévált és kikerüli a felhő a falut. Amióta villany működteti a harangot, 
nincs az az éles hangja s nem hat úgy. 

‒ De a szokás megvan! Ha viharfelhő látszódik, szalad a harangozó, indítja. Ha 
egyszer-egyszer elmarad, az emberek zúgolódnak.  

‒ A Szérában két éve elverte a jég az üvegház harmadát. Senki sem kérdezte, hogy 
harangoztak-e.  
 
 
1995 táján már érzékelhető a változás a helyi kereskedelemben és iparban, a harmadik 
évezred első éveire pedig (a kollektív-utód társuláson túlmenően) a magánvállalkozás az 
uralkodó a faluban.  
 Az ipart az 1990 utáni első évtizedben a Gyöpszélre települt Faragó-féle malom 
testesíti meg, 2002-től pedig a Kis utcai Rózsa bár portáján létrehozott bútorüzem gazdagítja a 
helyi, remélhetőleg életképes ipari kisvállalkozások sorát.  

‒ A tulajdonos műhelyt épített; Fodor Mátyásé. Megrendelésre dolgoznak, például 
hálószobabútort készítenek. Ott dolgozik G. Laci sógorod. Hat-nyolc embernek ad kenyeret.  
 A volt szövetkezeti áruházban 2003-ban már varroda működik, olasz a tulajdonos, tíz-
húsz embert foglalkoztat.   
 Két „Jutka üzlet” – Jutka ÁBC – a faluban, mindkettő a Templom utcán. A társulásé 
az Agro‒Bonita Kft. (S. L. R. Agro‒Bonita): három elárusító helye van a községben, két 
kirendeltsége Aradon.  
 Több további magán elárusítóhely (például Fodor János élelmiszerboltja), elegáns 
vendéglő és egy 9 szobás, emeletes szálloda létesül 1990 után a faluban – írja Kovách Géza. 
 „Kávézó – Cofetărie” – áll a cégtáblán, működtetője Zámbori Irénke. 
 Rózsa bár a Kis utcában, Nagyfaluban, meg a Rózsa fogadó a fürdő előtti utcasarkon. 
 A 9 szobás szálloda s vendéglő, a Rózsa motel hirdetése a 2001-es Jelen 
Kalendáriumban: „A kisiratosi Rózsa Szálló a termálfürdő szomszédságában, egy- és 
kétágyas szobáival egész évben az Ön rendelkezésére áll. Szombatonként itt szervezik a 
környék legnépszerűbb diszkóját! Töltsön egy kellemes hétvégét a Rózsa Szállóban. 
Figyelmes kiszolgálás, szolid árak. Szobafoglalás a 057/535-020-as telefonszámon.” 

1990-re fejeződött be a helyi hévizet hasznosító fürdő építése a Pálya mögött, a 
sírkerttel átellenben.  

‒ Kár, hogy a társulás nem kínálja a vendégeknek a saját terményeiből készíthető 
ételeket – hallani 2003 forró nyarán azoktól, akik szívesen ennének pihenés közben egy kis 
iratosi lacipecsenyét, rucasültet, szármát, bográcsos gulyáslevest, avagy éppen krumplis 
pogácsát, túrós lepényt. 

Forró vizű medence, pancsoló a gyermekeknek, uszoda langyos vízzel. 
A Kisiratosi Agrodor Mezőgazdasági Társulás vállalkozása a hévíz-fürdő, amely 

megyeszerte ismertté és vonzóvá teszi a falut, s amely további lehetőségeket kínál a helyi 
vállalkozások bővítésére. 

 
 
1996-ban dr. Almási Béla alapítja 28 taggal a gazdakört. 
   1998 szeptemberében írja az újság: 21 gazda igényelte az ezüstkalászos gazda-
tanfolyamot; 17 járt s nyert oklevelet. A faluba 40 Erdélyi Gazda jár. Vizsga a gazdakör 
székházában, jelen van Almási Vince, Kürtös‒Kisiratos alpolgármestere is. Okleveles 
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ezüstkalászos gazda lett Almási Bálint, Almási Gábor, Tóth B. János, Tóth József, Őze István, 
Őze Márton, Lévai Lajos, Németh Attila, Gulyás János, Papp Antal, Hallai László, Kovács 
Antal, László László, Szabadai István, Szellelki Antal, Godó Károly, Bali Ferenc. 

1999-ben megrendezték a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének az országos 
tanácskozását; Almási doktor egyben a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének az Arad 
megyei elnöke.  

  
 Andó Antal elnök sorolja 1993-ban a társulás székházában: a falu határa 2.250 hektár. 
Kürtös községé a 94 hektáros Kilsőgyöp, ahol 2 tehénistálló, 1 gulyásház van. 1.350 hektár az 
Agrodoré, amelyen van 20 hektár gyümölcsös, 5 hektár szőlő (5 hektárt kiszedtek, nem érte 
meg), 70 hektár gyöp is. 
 769 tag volt, ennyien alapították a társulást 1991-ben. 1992-ben sokan jöttek még 
földdel együtt. A többi parasztember a MÁK-ban, vagy magángazdálkodó. A MÁK, úgy néz 
ki, idén föloszlik. Bodonya családi társulása? Állítólag föloszlott. 
 A régi kollektív 220 lovát 1991-től szétosztották; 1000 marhán is osztozkodott a falu. 
 1993-ban így gazdálkodnak: 
  450 hektár búza (1 q-ért 10-11.000 lejt adnak), 
  100 h. árpa, 
    50 h. szója (szójaszalmával fűt a társulás péksége), 
    70 h. zab, 

  70 h. cukorrépa (mázsája 10.000, + 50 kg. cukor, amely 35.000 lejt ér ), 
130 hektár kukorica (mázsája 7.000 lej), 
  30 h. kertészet (amelyből 7 hektár üvegház), 

                             +   vetemény, háztáji a tagoknak. 
 1992-ben 100 millió lej tiszta jövedelmet értek el. Ezt a sport és a kultúra 
támogatására, fejlesztésre fordították, 65 millió lejt kiosztottak a tagoknak és a dolgozóknak. 
És a fizetés: átlagosan az üvegházban 50.000 tisztán, adót is beszámítva 70.000 lej, a 
gépészeké 70-80.000, a részeseké 35-40.000 lej. 
 A társulásé a pékség, a Malomnál lévő szikvízüzem, a Szifonéria, s bognárműhelye, 
kovácsműhelye, javítóműhelye is van az Agrodornak. 
 Kereskedelmi vállalkozásuk az Agro‒Bonita nevű, három üzletből álló cég (a 
„Bonita”: virágnév): I. élelmiszerbolt a Malomnál, II. vasárut, ruházati cikkeket, cementet 
kínáló üzlet a volt Bikaistállónál, III. élelmiszerbolt Sofronyán. 
 Az Üvegházban (Szérában) 120-an dolgoznak. 1956-ban még csak pár négyzetméter 
volt, amikor mozdonykazánból szárral fűtötték. Ma virágot (például szegfűt), zöldséget 
(karalábét, padlizsánt, paprikát) termesztenek az üvegháziak. 
 

‒ 2003-ban 4.000 valamennyi kiló búza termett hektáronként, kukorica elég jó, vagy 
70-80 mázsa. Jó föld a társulás 800 hektárja!  A társulás másfél milliárd lej adót – tva-t – 
fizetett; ha magam művelek ennyi földet, semmit sem fizetek! – védi az új szövetkezetet a 
nyugdíjas elnök, Szanda.  
 
 
1997-ben már a Máltai Ház utcai szárnyának az építéséhez fognak. 
 
 1991-ben Kolozsvárt a Szuverén Máltai Lovagrend a németországi segélyszervezet és 
a romániai katolikus egyház támogatásával újraalapította a Romániai Máltai 
Segélyszolgálatot. A szervezet a temesvári székhelyű  csanádi püspökség területén Aradon, 
Resicán és Temesvárt tevékenykedik.  
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 Az aradi máltai segélyszolgálat 1993-ban alakult, 1999-ben önállósult a kisiratosi 
szervezet, amelynek dr. Almási Béla a vezetője. Testvérszervezetük a szatmárnémeti, amelyet 
a kisiratosival egy napon jegyeztek be. 
 

1992-ben hallani a faluban: Borbála nővér és Godó atya, nyugalmazott pankotai 
plébános azon töri a fejét, hogy nyugdíjas papi otthon legyen Kisiratoson. Almási doktor és a 
falu akkori plébánosa, Túry László fölkarolja az ötletet. 

‒ 1995-ben eladó lett az a telek, ahol később fölépült a Máltai Ház. Pályázatot adtunk 
be mozgássérültek otthonának az építésére; először öregotthont akartunk, de kiderült, hogy az 
van máshol is. Jó ötletnek bizonyult, hogy a Németországi Máltai Segélyszervezethez 
fordultunk, amelyet onnan ismertünk, hogy adományait többször mi oszthattuk szét. A 
főtitkárhoz fordultunk, hogy 14.000 márkáért eladó a telek az épületekkel, majdnem 1 hektár. 
Sikerült, augusztus 3-án volt az alapkőletétel és megkezdtük az első rész, a főépület építését 
az istálló helyén. Itt kapott helyet az ebédlő, a konyha, az emeleten három iroda.  
 1996. június 13-án, Szent Antal napján szentelték föl a főépületet. A konyha a faluban 
a napközi ellátást is biztosítja, az első évtől napi 300 porciót készítenek a szakácsok.  
 ‒ A következő évben, 1997-ben hozzáfogtunk az utcai épületnek, ez a lakóház, a 
beutaltak otthona. Tíz kétágyas szoba a háromszintes épületben, húsz mozgássérültnek ad 
helyet. Az alagsorban raktár, a tetőtérben iroda. 1998-ban adtuk át és megkezdtük a 
benépesítést. 
 A harmadik épületet, amely a régi gazdaház helyére került és szintén húsz embernek 
ad otthont, 2001 júniusában Roos Márton püspök szentelte föl. Így ma 40 mozgássérült ember 
fér el a Kisiratosi Máltai Házban.       
 ‒ Terveink: kápolnát szeretnénk és hévizes medencét, nyitottat és fedettet, hogy 
rehabilitációs központtá fejleszthessük a házat. Csak a pénz hiányzik, a terv megvan.   
 2003 tavaszutóján 37 lakója, 23 alkalmazottja van a máltai otthonnak. 
 Hátul gondozott kert öntözött veteménnyel, a gazdasági udvar óljaiban 10 fajkoca 
majdnem 100 malaccal, süldők, az istállóban 2 ló, 2 fejőstehén, 2 vemhes üsző, 5 borjú. 
 A rendre 3 kutya vigyáz. 
 
 A Kisiratosi Máltai Házban rendszeresek a képzőművészeti kiállítások és művésztelepi 
rendezvények, néptánc- és hagyományápoló-, sajtó-, ifjúsági alkotó-, építő- és máltai-
táboroknak adnak otthont, biztosítják a faluban a közétkeztetést, s szívesen látott vendégek az 
Aradra ellátogató magyar politikusok, tudósok, művészek, írók is. A néhány román gondozott 
lelki ellátásához hozzájárulva időnként görögkeleti istentiszteletet is tartanak a Házban a 
mácsai román pap közreműködésével; a katolikus lelki gondozás természetesen állandó.  
 
 
1998-ban 15 elsős diákja van a helyi iskolának, közülük 14 magyar, 1 román. 
 1852-ben 144-en járnak iskolába a 178 tankötelesből (olvasható az egyházmegyei 
értesítőben); 1855: 117 tanuló, 1861: 122 (a tanköteles 190-ből), 1873: 98 (146), 1889: 144 
(jár a 243 tankötelesből), 1894/95: 340 gyermek tanul 2 épület 2 tantermében 2 tanító 
közreműködésével (Csanádvármegye népoktatásának monográfiája szerint), 1952/53: 404  
(jár a párhuzamos osztályokba B. S-né emlékezete szerint), 1978: 18 nyolcadikos végez, 
közülük 1 megy az aradi magyar líceumi tagozatra, 1979/80: 230 (ugyanekkor a hasonló 
nagyságú, de a határ túloldalán lévő Kevermesen 380 diák tanul). 
 1979 őszén mondja Benedek Sándorné tanítónő, aki egykor Bánffyhunyadról került 
ide: 

 ‒ Nincs párhuzamos osztály. 13 tanárból és tanítóból, meg 3 óvónőből áll a 
tantestület. Zárkózottak az emberek, nem olyan őszinték, barátkozók, mint felénk. Talán mert 
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gazdagabbak? Az iskolában nagyon lecsökkentünk. Tavaly két nyolcadikos osztály volt, most 
mindegyik osztályból csak egy-egy. 
 1979-ben 16 nyolcadikos, 1980-ban 234 tanuló, 1993-ban 13 elsős és a minisztérium 
azt sürgeti, hogy nyíljon román osztály is. Van a faluban 10 – nagyobb részben moldvai és 
mármarosi ‒ román család, még jön 10, kikövetelik. 1996-ban 148 diák.  
 2000-től évente 9-10 szülés a faluban (1974-ben 34 szülés volt, a ’80-as évekre 
csökkent 10-re). 
 A 2000/2001. tanév tantestülete (2001 nyarán):  

Hadnagy Dénes – igazgató, matematika tanár, 
   Almási Magdolna – magyar, román – kisiratosi, 
   Szabó Gizella – helyettes tanár, katolikus hitoktató – kisiratosi, 
   Godó János – kémia, biológia, technika – kisiratosi, 
   Fischer Zsuzsa – matematika, fizika, informatika (a Csíkyban is) – kisiratosi, 
   Andó László – tornatanár – RMDSZ helyi vezetőségi tag, kisiratosi, 
   Sztánné, Gotia Anca – román szakos helyettes tanár, Aradon lakik, 
   Engelharth Mária – történelem, helyettes tanár – vadászi, Aradon él, 
   Benedek Sándor – ny. ének-zene tanár – kisiratosi, 

Gaic Irén ‒ I. osztály tanítónője – Némedi-lány, kisiratosi, 
Kunszabó Valéria – II. oszt. tanítónője – kisiratosi, 
Tarkó Erzsébet – III. oszt. tanítónője – aradi, 2001/2002-ben nem lesz itt, 
Gulyás Gabriella Csilla – IV. oszt. tanítónője – kisiratosi, 
Deák Diana – angol-, történelemtanár, 
Fischer Csilla – óvodaigazgató, 
Németh Emese – óvónő – Barják-lány, kisiratosi, 
Jáger Hajnalka – helyettes óvónő – Török-lány, kisiratosi, 
Almásiné, Gulyás Gyöngyike – helyettes óvónő – élelmiszeripari mérnök, 
Szellelkiné, Horváth Margit – helyettes óvónő, 
Falkus Endre ‒ iskolaszolga és takarító, 

                        László Irénke – takarítónő.  
  

139 tanuló a 2002/2003-as tanévben: első osztályos 19, másodikos 16, harmadikos 12, 
negyedikes 18, ötödikes 19, hatodikos 16, hetedikes 15, nyolcadikos 24.  2003-2004-ben 16-
20 elsős lesz. 

Óvodába jár 2002 tavaszán 52, a fele cigány gyermek. 
 

2002 szeptemberében írja a Nyugati Jelen: Kisiratoson 8 tanterem van, laboratóriumok 
a Kisiskolában. A tantestületben 3 címzetes tanár, a többi helyettes is szakképzett, 1 tárgyat 
tanít képesítés nélküli tanár. Számítógépeikre 120.000 forintot nyertek az Illyés Alapítványtól. 
 
 
1999-ben sorolja Almási doktor: 
 ‒ Az 1950-es években 50 gyermek született évente; az 1970-es években, amikor 
idejöttem orvosnak, 32. Izgultunk, hogy két osztály legyen. 2000-ben 9 elsősünk lesz. 

 
A 2000-es nagyiratosi Arad‒Békés megyei határmenti polgármester-találkozón 

közreadott adattár úgy tudja, Kürtös lélekszáma 1992-ben 10.494 – román 7.537, magyar 
2.181, természetesen Kisiratossal együtt. 

Kisiratos lélekszáma (a különböző források szerint) az elmúlt, lassan két évszázadban 
így változott:  
                        1819 :      260 család települ ide (a legenda szerint) 
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1821:    1.043,                                                                                  
1828:       807,                                                                                   
1841:    1.532,                                                                        
1850:    1.997      (1.973 m,   10 r,   1 n,  13 cigány), 
1854:    2.052      (2.019        12                                 21 zsidó),                                      
1857:    1.897      (1.890          1                                   6 zsidó),             

                                        -61            -61   K.i.-puszta   
1871:   1.994           -83 Kisiratos-puszta 
1900:    2.373                                                                                                   
1916:    2.583                                                                                               
1930:    2.452      2.362 m     68 r   19 n    3 más   
1977:    2.341      2.215         27              99                                           

          1992:    1.845      1.785         57                                      
2003:    1.731      1.586     

 
 
2000-ben helyhatósági választás. Az RMDSZ polgármester-jelöltje Almási Vince, az eddigi 
kürtösi‒kisiratosi alpolgármester. 17 tanácsos-jelölt az RMDSZ listáján, amelynek élén 
Almási Vince, dr. Almási Béla, Szanda László, Misik József, Lőrincz Lajos, Hallai László, 
Németh Attila, Gulyás Gyöngyi, Hügel János áll. 

Csak listás jelölés van, egyéni nincs s a tanácsosi hely az első fordulóban eldől. A 
most lejáró időszakban Kürtösön 4 RMDSZ-es városatya volt, meg az alpolgármester. Idén 16 
polgármester-jelölt indul a városban. 
 Az eredmény: 1-gyel több, 5 RMDSZ-es tanácsos jut be a testületbe, s marad 
hatodikként magyar alpolgármesternek Almási Vince volt kisiratosi iskolaigazgató, kürtösi 
vállalkozó. 
 

A 2000. évi parlamenti választások elemzése, elvégezte az RMDSZ Arad megyei 
szervezete: Kisiratos – 1.845 lakos, 1.785 (96,75 %) magyar.  

       1.452 választópolgár közül 986 szavazott (67,91 %). 
           928 érvényes szavazat, RMDSZ-re 839 (90,41 %). 
 

Az RMDSZ helyi szervezete 1990. januárban alakult, első elnöke Benedek Sándor, az 
induló taglétszám majdnem elérte a 600-at. 2003-ban 280 a fizető RMDSZ-tag, elnök Jáger 
Hajnalka óvónő. 
 Kürtösön 1990-ben 80-an hozták létre az RMDSZ helyi szervezetét, alapító elnöke dr. 
Almási Béla.  Itt 2003-ban 26 a fizető tag, elnök Piklor Margit tanítónő. 
 
 
A 2001-es Jelen Kalendáriumban áll: a Kisiratosi Agrodor Mezőgazdasági Társulás 
üvegházában termesztett primőr zöldségféléket olyan olcsón adják, ahogy sehol máshol az 
ország nyugati részén. 
 Az utóbbi időben a hol Szérának, hol Üvegháznak nevezett melegházi kertészetben 60 
ember dolgozik.   
  
 A falu vendégeit meglepi, hogy amikor Kisiratosra érnek, a zsebtelefon megszólal s 
magyar üzenetet közvetít: Üdvözöljük Önt Magyarországon! Mert itt már kilép a „dialog” 
rendszerből a magyarhoni „Westel”-be. 
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 ‒ A magyar‒román zsebtelefon határ éppen átszeli Kisiratost és Kürtöst. A ház 
szobájából a Westellel lehet, a konyhából a Dialoggal, az udvarról meg a Connex GSM veszi 
át az irányítást. Mert hogy üzlet is van a világon, nem csak államhatár. 
 A legszebb az egészben, amikor ülsz édesapád iskolájának az udvarán a padon, a szél 
egy ültödben odébb fújja a villanyhang hullámait s a Connex helyén egyszerre csak a Westel 
fölirat tűnik elő. Hogy a szél csöndesedésével visszagyüjjön a román.  
 Kár, mondja sógor, hogy nem mi döntünk, hanem a szellőcske, ahogy jár, kel 
közöttünk.  
 
  ‒ Sok az öngyilkosság a faluban. Szerényebb a temetés, de eltemetjük. Rövidebb 
búcsúztatóval, harangszóval, de eltemetjük. Nem a mi dolgunk megítélni, majd elszámol az 
Úr előtt azzal, amit tett. 
 Hogy az italozás miatt? Nem lehet csak az italra fogni, nem lehet csak a szeszre, 
kábítószerre. Az útkeresés, úttévesztés világszerte jellemző. A világ nehézségei miatt? 
Sokszor a megélhetéssel sem lehet magyarázni; a lélek sérül meg. 
 Az ördög az oka. 
 Godó atya mondta 1995-ben, halála előtt egy évvel itt a templomban egy ifjúsági 
lelkigyakorlaton: ‒ A Sátán biztos létezik, de valamivel Jézustól le van kötve, mint egy rossz 
szándékú kutya. Tőlünk függ, hogy mennyire közelítünk felé; elérhet bennünket, vagy csak 
vicsorogni tud ránk. 
 

Kisiratos, „üvegházi védőburok” nélkül. 
 

     
2002: kinek így, kinek úgy. 
 ‒ Régön három embör élt úgy a faluban, mint ma háromszáz, hogy nem tudja, holnap 
mit fog önni! Ha szögény a paraszt, szögény az ország is – tudja öcsém uram, nem úgy, mint a 
hon urai. 
 

A legutolsó állatösszeírás a faluban: 
                       457 szarvasmarha, 

             522 juh, 
    47 kecske, 
                  3.075 disznó, 
              21.483 szárnyas, 
                                    64 ló, 
                                    13 méhcsalád. 
      

Mezőgazdasági földterület összesen: 2.650 hektár (a Faiskolával együtt, ez Kürtösé 
volt). Ebből 101 hektár legelő, ezen tartják a majdnem félezer tehenet. Beltelek 188,3 h. A 
lakosság száma (a 2002-es népszámlálás adata): 1.731. 

Bejegyezve 14 kft., 
                       7 gazdálkodó (fizikai jogi személy), 
                       s több családi vállalkozás („nem jogi személy”). 

Összesen 234 munkakönyvvel rendelkező munkavállaló a faluban, Kürtösre, Aradra 
ingázó munkaerő kb. 80-100. 

Nagyobb helyi munkaadók: 
Malom ‒ kb. 30 alkalmazott (a tulajdonos 300 hektár földet is műveltet velük), 
Agrodor  60-80 ember, 
tanügy          20 (iskola, óvoda),  



47 
 

egészségügy  4, 
Rózsa bár    15 (a bútorüzemmel), 
varroda        20. 

 
A kft.-k (sorolják a krónikásnak 2003-ban a nagyfalusi pinceszeren):  

  Agrodor, 
  Malom (Faragó Andrásé), 
  Rózsa bár (fogadóval, asztalosműhellyel, Fodor Mátyásé), 
  S. C. P. ‒ Palimp Kft. (Szatmári Pálé),  
  Gulyás Kft. (Gulyás Judit Kft-je, a két élelmiszer Judit-üzlet), 
  Miklós Kft. (Molnár Miklós Kft-je, élelmiszer-kiskereskedés), 
  Ham Bár (Misik Endréé a Gróza-tér sarkán). 
 

Magyarigazolványt 2003 májusáig 420-at adtak ki a faluban. (Arad megye 49.000 
magyarjából 7.300 kért s kapott magyarkoronás igazolványt.) 

  
2002 végén népgyűlés a művelődési házban, Almási Béla javaslatára megszavazzák: 

kérik az elszakadást Kürtös várostól. 
 
 

2003. március 16-án, vasárnap népszavazás Kürtös városban Kisiratos elszakadásáról, újbóli 
önállóvá válásáról. Szavaz a város és a falu valamennyi választópolgára, így – általános 
vélemény szerint, ha csak rá nem tudják beszélni a románok, vagy a cigányok legalább egy 
részét a részvételre ‒ nem sok esély van a szabadság visszanyerésére.  
 

Fölhívás a Nyugati Jelenben: „Vasárnap Kisiratos önállósága a tét! 
Kisiratosi és kürtösi polgárok! Vasárnap népszavazáson Kisiratos önállóságáról 

dönthetnek. Szavazzanak IGEN-nel, hogy ezentúl magunk dönthessünk helységünk fejlődési 
üteméről, településünk arculatáról, saját sorsunkról. Hiszem, hogy önerőből, saját pénzünkkel 
gazdálkodva sokkal nagyobb dolgokat vihetünk majd véghez, mint eddig.  

Kürtösi polgárok, ne maradjanak közömbösek, és ne féljenek IGEN-nel szavazni a 
vasárnapi népszavazáson. Kisiratos különválása mindkét település javára válhat.  

Szavazatát mindenki a saját szavazókörzetében vasárnap 8–20 óra között adja le. 
Almási Vince alpolgármester” 

 
Híradás a Ny. Jelen 2003. március 17-i számában: „Népszavazások Arad megyében ‒  

Kisiratoson győzelem! 
 Harmincöt éves vágyuk teljesül a kisiratosiaknak azzal, hogy visszanyerve községi 
státusukat, különválhatnak Kürtöstől. A rendszerváltás óta többször bebizonyították, mekkora 
erő rejlik összefogásukban, egységes szavazatukban. Tegnap sem történt másképp: alig múlt 
el 8 óra, megérkeztek az első szavazók. A csúcsidőszak délben, a szentmise után volt, amikor 
sorban álltak az urna előtt. 18 órakor (ott jártunkkor) a szavazásra jogosult 1.421 személynek 
a 75-80 %-a leadta voksát – tájékoztatott Szellelki Zsuzsanna, a 4-es számú kisiratosi 
választókörzet elnöke.   

A végeredmény közlésekor tudtuk meg, hogy Kisiratoson este újabb sorok keletkeztek 
az urna előtt, de a kürtösiek is kitettek magukért. Városi szinten a 7.824 szavazati joggal 
rendelkező polgár közül 4.942, azaz 63,1 % szavazott, méghozzá – 60 kivételével – igennel az 
önállósodásra.”. 
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Ugyanezen a napon teljes érdektelenség Nadab függetlensége ügyében: még hogy 
Kisjenőn és Erdőhegyen alig megy valaki szavazni, az urnazárás előtt 40 perccel Nadab 1.423 
választópolgára közül alig 200 jelent meg a szavazóhelyiségben.  
   A kürtösiek (iratosi) vicepolgármesterének az első nyilatkozata szerint az önállóságra 
szavazó kisiratosiak számára a legsürgősebb az országút járhatóvá tétele a falu és a vám-
szabadterület közti 4 kilométeres szakaszon, amelyet nyaranta a gyógyfürdő miatt napi 5-600 
személygépkocsi is használ.  
 
 …Élni szeretnének.  
  A maguk uraként, odahaza, a Szalbek uraság puszta-kisiratosi földjén 1818-ban 
újratelepített (azóta Csanád vármegyéből Arad vármegyébe átkerült) faluban. 
 
 
2004-ben a falu visszanyerte önállóságát. A népszavazási kezdeményezést jóváhagyva 
Bukarest áprilisban a választásokig ideiglenes polgármesternek Almási Vince kürtösi 
alpolgármestert, az ismét községgé vált település alpolgármesterének Lőrincz Lajost, titkárnak 
Lupan Adinát, a kürtösi önkormányzat jogtanácsosát nevezte ki.   
 

A júniusi önkormányzati választáson Almási egyedül induló polgármesterjelöltként 
nyert. Alpolgármester Lőrincz, akit rövidesen Halai János vált (aki valójában Hallai, de 
valaki, valahol – nyilván a regáti kiképzésű kancellárián ‒ elírta a nevét). A helybéli román 
párt (PD, magyarán Demokrata Párt) szerencsére lemaradt, nem nyert tanácsost. (Listájuk első 
helyén magyar, másodikán román jelölt állt.) Hál’ Istennek a PSD (magyarán 
Szociáldemokrata Párt) névsora sem vonzotta kellőképpen a helybéli román kisebbségieket és 
a velük tartó, románbarát – már-már román érzelmű ‒ magyarokat. A harmadik helybéli 
román kisebbségi lista (Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt, PNTCD) élén egy helybéli 
férfi, másodikként és egyben sorzáróként az édesanyja állt. A négy polgármesterjelölt: Almási 
Vince (RMDSZ), Szatmári Pál (PD), Caran Gligor (PSD), Bodonya Róbert (PNTCD).  

A Roma Pártnak egy tanácsosjelöltje volt Darócz László személyéjében – ő elég sok 
szavazatot kapott. 

Az RMDSZ tarolt, 80 %-ot kapott. Polgármester lett Almási Vince, a 11 tanácsosból 
10 a magyar pártot képviseli – Andó László, Antal Antal, Kovács Antal, Hallai János, Fischer 
Csilla, Szécsényi Károly, László Teréz, Németh Attila, Jerger Hajnalka, Almási Gyöngyike ‒, 
és 1 független, Almási Olga (a Máltai-ház alapító körorvos felesége). 

 
Az iskola szeptemberben 130 gyermekkel kezdett új tanévet. Az Andó László tanár 

által vezetett, 2004 ősze óta működő Kis utcai (amerikai alapítású) úgynevezett Ír Házban 
nyolc környékbeli szegény sorsú magyar gyermek él, tanulni a helyi általános iskolába járnak. 
A Ir-Ka-Ter nevű otthon első kis lakói kisperegi, aradi, nagyiratosi, németszentpéteri 
gyermekek, akikre két felügyelő vigyáz. Az utóbbiak egyike, Bella Zoltán a parancsnoka a 
kisiratosi Godó Mihály cserkészcsapatnak. A gyermekekkel élő nevelők irányítják a 
kisdiákokat iskolába, viszik orvoshoz, velük tanulnak, rendezik kis életüket. 

Aztán 2010 szeptembere: 123 tanuló, 51 óvodás. Ebben a tanévben már nem tud 
gondoskodni az addig a felügyelete alatt lévő gyerekekről az Ír Ház. A szegénygondozó 
intézményt fenntartó egyesült államokbeli, de belfasti származású Bob Gass keresztény 
vezető és az észak-írországi karitatív szervezet a gazdasági válságra hivatkozva megvonta a 
támogatást a kisiratosiaktól. Az Ír Házat 2002-ben alapították, és azóta évről éve 10-20 
általános iskolás gyermek otthona a tanulás idejére (sokan csak a nyári szünidőre mentek 
haza). Arad megye, illetve a szomszédos megyék településeiről származtak, valamennyien 
rossz körülmények között élő magyar családból. Nekik megváltás volt itt lakni, és a családjuk 
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is szívesen bízta a nevelőkre őket, hiszen szállást, teljes ellátást kaptak, iskoláztatták őket és 
felügyelet alatt voltak. A többségüket az utcán való csellengéstől mentették meg. Ugyanakkor 
a 15-20 gyermek sokat jelent az iskolának, mert hogy az Ír ház bezárta kapuit, nehezen 
sikerült összeszedni annyi gyereket, hogy minden évfolyamon önálló osztály indulhasson – 
nyugtázza a Jelön.  

 
 

2005-ben is megtartja a falu a hagyományos templomnapot, a Szent Kereszt fölmagasztalása 
napi búcsút. Szeptember 14-e helyett a kommunizmus kitörése óta rendre a második 
szeptemberi vasárnap az iratosi búcsú napja. 
 
 A Szent Kereszttel eljegyzett kisiratosi egyházközségi templom helyén 1836-ben 
fölszentelt kis templom állt, amely pár év múlva kapott tornyot. 1838. szeptember 14-én a 
toronnyal együtt szentelték föl az első harangot és a ma is használatos orgonát. Néhány év 
múlva a püspök a nagy harangot Szent György, a középsőt Szent Mihály, a kis harangot 
Nepomuki Szent János tiszteletére áldja meg. Az első itteni bérmáláson, 1842-ben Lonovics 
József, a csanádi egyházmegye püspöke 1400 helybélit részesített a bérmálás szentségében. 
 A régi templom hamar kicsinek bizonyult. Az új a régi helyén a régi öregek 
emlékezete szerint 400 ezer téglából épült (1880-ban), 1881-ben szentelték föl. 1892-ben az 
új templomban először megtartott bérmáláson a csanádi püspök 1036 iratosi keresztségét 
erősítette meg. A legnagyobb harangot 1899-ben a Szűz Anya tiszteletére szentelik föl.  
 
 2011: megint javítják a kisiratosi templomtornyot. 10 napig dolgoznak a munkások a 
tornyon, amit a tavalyi vihar alaposan megtépázott. Mint a (Nap)Nyugati (nevezetű, a 
csonkaországból nézvést /Nap-/Keleti) Jelön írja, három székelyföldi alpinista, kötelekkel 
biztosítva, a torony lemezborításán, illetve a lemez alatt lévő sérült deszkaburkolat felújításán 
ügyködik. Helyrehoznak minden előre nem látható hibát, ami a javítás közben előkerül. A 3 
vakmerő férfiúnak naponta más-más család biztosítja az étkezést. A toronyújítás költségeit a 
községi tanács támogatásából és a hívek adományaiból fedezik.  
 
 
2006-ban, meg előtte, utána valameddig ihat egyet a vendég Bugyur Jancsi, azaz a Szellelki 
János borkereskedő nagyfalusi parasztházból lett pincéje előtti filagóriában a jobbnál jobb 
nedűkből. 2008-ban a krassó‒szörényi Tirol (Királykegye) bódító pirosát nyakaljuk szép 
csöndben… Avagy netán a Tömös-vidéki Rékas fehér boraiból veszünk magunkhoz ízelítőt. 
  
 Erdélyi vendégforgalmi honlapon olvasható, mit nem kínál a kisiratosi hévízfürdő. 
Medencéibe a 61 Celsius fok hőmérsékletű melegforrásból föltörő víz kerül. A hévizes 
kismedencék mellett nagyobb, úszásra is alkalmas fürdőmedence található, amely kellemes 
hőmérsékletével az úszni vágyóknak is megfelel. „A víz ízületi bántalmak, csonttörés és 
izomsorvadás utókezelésére, idegrendszeri betegségek, nőgyógyászati betegségek és 
reumatikus megbetegedések gyógyítására alkalmas” – hirdeti magát a helyi mezőgazdasági 
társulás (az Agro‒Dor) tulajdonában lévő fördő. Nyitva tartás pünkösd havától Szent Mihály 
hava végéig – magyar idő szerint ‒ délelőtt 8-tól este 7-ig. A kisiratosi hévíz lúgos kémhatású, 
kiváló fehérítő hatással rendelkezik, ezért a falubeliek kannákban hordják mosáshoz, de 
sokszor fürdéshez is. A gyógyvízből a fürdő mellett szabadon tölthetünk edényeinkbe, hogy 
megkönnyítsük asszonyaink dolgát.  
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2007: új út Kürtösre! Sosem volt itt ilyen finom a Tőtés… Kürtösről az ipari parknak nevezett 
Ipartelepig az elmúlt évtizedben már jó utat építettek, innentől viszont Kisiratosig továbbra is 
elég döcögős volt a kövesút. Az ez évi Anna napi faluünnepre ezen száguldoznak 60 km-es 
sebességgel a helybéliek és vendégeik, köztük az elszármazottak. 

Rövidesen már százötvenen dolgoznak a kürtösi ipartelepen, a nagy külföldi cégek 
buszaikkal gyűjtik össze munkásaikat, hozzák-viszik őket otthonuk és munkahelyük között. 
Ezzel lényegesen javult a faluban a megélhetés. 

 
Átadják az iskolai sportcsarnokot, avat Borbély László miniszter. 
 
A következő évben készül el a két Iratos közti, négy és fél kilométer hosszú műút. 

Ezzel könnyebbé válik a tornyai átkelő megközelítése, s a Pestre – egyáltalán a nyugatra – 
utazók Varsánd helyett erre hajtanak, mert így hamarabb jutnak el a magyarországi 
autópályára, hogy gyorsabban célba érjenek. 

A falu azt szeretné, ha pár év múlva határállomás nyílna Kisiratos és Dombegyháza  
között a meglévő, csak elhanyagolt kövesút mellett a Hármashatár-halomnál. 
 

Négy év múlva sorolja Almási Vince a terveket a Jelönben. Sok reményt fűznek a 
Kisiratos–Mácsa út fölújításához, amit a megyei önkormányzat vett be tervei közé, és a 
kisiratosiak közvetlen átjárást szeretnének Magyarországra. Minősített megyei út vezet 
Kisiratosról nyugatra, ami Dombegyház és Kevermes között csatlakozik a magyarországi 
úthálózathoz (a Battonya‒Gyula közti útba torkollik). A mi oldalunkon 2,8, a határ túloldalán 
3,2 kilométert kellene leaszfaltozni. Abban bízik a polgármester, hogy majd csak 
csatlakozunk a schengeni övezethez, és akkor határállomást már nem kell építeni. A 
Kisiratos‒Mácsa közti 6 km. hosszú, 709J  jelzésű megyei út aszfaltozását szeretnék. (2013-
ban sem egyiknek, sem másiknak nem látni nyomát.) 

 
Kisiratoson valamikor úgy félezer tehén járt naponta a legelőre, illetve onnan haza, ma 

félszáz sem. Út közben a tülekedés, vagy a „pityörehiány” miatt tönkretették a 
virágágyásokat, végigganézták az utcákat… A legeltetés május 1-jén indul, a tehenészek 
időben találtak olyan családot, amelyik vállalta a 40-nél valamivel több tehénnek a legelőn 
való őrzését. Megegyeztek a legeltetés díjában is, így Munkás Szent József napján már 
kihajthatták a jószágot a legelőre. Az első nap után a fél falu a polgármesteri hivatalban 
méltatlankodott a jámbor kérődzők által okozott utcai károk, a fölfordulás miatt… ‒ írja a 
Jelön emböre (a kisiratosiak régi üsmerőse, Balta János) Virágágyások-e vagy szabadon 
vonuló csorda címmel.  

Hogy Kisiratos  a tehenei ‒ egyáltalán a paraszti munka, a földművelés és az állattartás 
‒ nélkül megmarad-e, költői kérdés. 

 
 
2008-ban hosszas tárgyalás, huzavona után a társas a faluvezetés közvetítésével eladja a 
gyógyfürdőt, melynek fejlesztésre, nyugat-európai színvonalú, az európai szabványoknak 
megfelelő szolgáltatásokat nyújtó gyógyhellyé emelésére a volt téesz pénz hiányában nem 
vállalkozhat. Magyarországi befektetőé a kisiratosi hévizes fürdő, ám ez évben még a társas 
működteti. S működteti, még mindig mint tulajdonos, 2013-ban is… Mert az üzlet: ugrott.  
 

A helyhatósági választás után június 18-án tartotta alakuló ülését az új községi tanács. 
Mint az aradi lap írja, magyarul folyt a szertartás, de ez itt nem újdonság, hiszen a 
tanácsülések hivatalos nyelve is a magyar. A 11 tag mind magyar nemzetiségű, de az 
RMDSZ-t csak kilencen képviselik: Almási Béla, Almási Gábor, Andó Antal, Andó László, 
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Dani Lajos, Gulyás Levente, Hallai János, Jerger Hajnalka és Lőrincz Lajos; Szalai Szabolcs 
az Új Generáció Pártja, Szatmári Pál a Demokrata-Liberális Párt jelöltjeként jutott be. 

A hivatalban lévő s újraválasztott polgármesternek, Almási Vincének az alakuló ülés 
előtt le kellett mondania a tanácsosi mandátumáról, így került bejutó helyre Almási Gábor. 
Alpolgármesternek újra Hallai Jánost választották. 

 
A falu először avat díszpolgárokat. A Szent Anna napi faluünnepen három közismert, 

a falu történetében fontos szerepet játszó személyt tüntetett ki a helység képviselőtestülete. A 
98 éves Bérczi Ferenc igazgatótanító 1949-ben került Kisiratosra, és évtizedeken keresztül 
szolgálta rendkívüli odaadással faluját, mondta köszöntőjében Almási Béla körorvos. A ma 
Aradon élő idős tanító, akit 90 éves korában Márki Sándort-díjjal tüntettek ki eredményes 
életpályája elismeréseként, egészségi állapota miatt nem vállalta a megjelenést, az oklevelet a 
község polgármestere adja majd át neki. Átvette viszont a díszpolgári oklevelet a 80 esztendős 
ft. Túry László nagyprépost, aki 14 évig (1980-tól 1994-ig) szolgálta plébánosként a falu és 
több környező helység híveit. Andó László, az Ír ház tanár vezetője méltatásában 
hangsúlyozta: igazi jó pásztorként tevékenykedett, nagyon sokat tett a templom 
rendbehozataláért, a temetőben ravatalozót épített. Túry László köszönő szavaiban arra 
figyelmeztette a kisiratosiakat, hogy túl sok a temetés és túl kevés a keresztelő, s arra bíztatta 
őket: ne féljenek a jövőtől, neveljenek gyermekeket, hogy megmaradhassanak. Benedek 
Sándor tanár, a harmadik díszpolgár dicséretére az egykori tanítvány és tanártárs Almási 
Vince polgármester hangsúlyozta: a pár hónap múlva 60 esztendeje Kisiratoson dolgozó, ma 
82 éves tanárember nemcsak tanított, szakköröket vezetett és az általa szervezett 
kirándulásokon természetszeretetre nevelte tanítványait, de jó öt évtizeden át, 2006-ig a 
művelődési otthon vezetője volt, 20 éve, a strand létrejötte óta pedig azt irányítja – s 
mindezért sokszor egyetlen banit sem kapott.  

 
November 26-án hivatalosan átadják a vízvezetékrendszert. Előtte megkezdték a 

tűz(oltó)csapok és az utcai kutak fölszerelését, sőt az iskola rákapcsolását is a rendszerre. 
December 16-án pedig birtokba vették a Malom utca és a Nagyfalu kereszteződésénél 
majdnem 100 négyzetméteres, betonozott padlóval ellátott, fedett, 6 hosszú asztalból álló, 
éjjel megvilágított piacteret.  

 
 
2009-ben írja a Jelön: 2008 őszén indította el a (Nyolcház-gyöpi) „fészekrakó” vállalkozást a 
polgármesteri hivatal. A 35 évnél fiatalabb helybeliek családalapítását és letelepedését 
próbálta bátorítani az önkormányzat, és az első felhívásra több mint 30 kérvényt nyújtottak be 
az egyenként 500 négyzetméteres házhelyekre. Aki kevesli a területet, még vásárolhat mellé, s 
a fennmaradó 15-20 házhelyre is jelentkezhetnek azok, akik lemaradnak a kedvezményezettek 
listájáról. Jó öthektáros területet jelöltek ki az „új negyed”-nek, de a területrendezési terv, az 
útépítés, a villany- és vízbevezetés terve a vártnál jóval lassabban készül. Közművesítés 
nélkül nem akarják átadni a telkeket, ezeket pedig európai uniós beruházás keretében képzelik 
megvalósítani. A polgármester szerint (írja a Jelön) az utóbbi négy évtizedben öt-hat új háznál 
több nem épült Kisiratoson, és a „fészekrakástól” a társadalmi-gazdasági élet vérfrissítését 
reméli a község vezetősége. 
 (2019-ben épp hogy megkezdődött az új családi otthonok építése.) 
 
 Május 15: Almási Béla halála, temetése rá három napra a tájház udvarán. 
 
 A nagyfalusi nádtetős parasztházból tájház lett, a telek közepén, az udvart lezárva 
húzta föl Almási a nádtetős családi házat, amely (kis)nemesi udvarháznak is megtenné. A 
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porta udvarán lelt végső nyughelyet a falu már életében híressé vált körorvosa. Ez volt a 
végakarata; hogy ne a helybéli sírkertben, itt hantolják el. 
 A faluban a nép morog: itt ez nem szokás, csak a havasi románoknál, náluk ma is ott 
temetik el az embereket, ahol éppen kedvük szottyan, mert távol a falu, a községi temető… 
Ám itt: nem. S Béla hagyománytisztelő ember volt. Sőt! A polgármester nyakára is járnak, 
miért nem a temetőben… 
 Almási felesége, Olga asszony köti az ebet a karóhoz: Bélának ez volt az utolsó 
kívánsága, neki azt teljesítenie kell. 
 
 A fél falu és a megye hangadó magyarjainak a java részt vett Almási Béla temetésén. 

Almási Béla sírját 61 bontott téglából Tasi József (TaJó) temesvári születésű, a Néra-
völgyében,  Krassó‒Szörény vármegyében, az Oravica melletti kis román faluban, Szakaláron  
élő szobrászművész, az iratosi művésztábor tagja alkotta, avatása a következő évben volt. 
Háttérként téglából kirakott „üresen maradt szék” árválkodik. Almási Béla bronz mellszobra 
az aradi Pakurár Mihály, szintén rendszeres művésztábori vendég műve. Mindkettő a 
Múzeum (az Almási-porta) udvarán áll.  
 

Nagyboldogasszony napján (az Iskola utca elején) fölavatták a Világosi fegyverletétel 
emlékművét, amelyet a Szent György Lovagrend békéscsabai csoportja állíttatott. Az 
emlékmű alkotója dr. Füredi Gábor képzőművész. A szeptember 13-i búcsún avatják Godó 
Mihály (1913–1996) szobrát a templomkertben, alkotója Kocsis Rudolf aradi művész. Az 
iskola október 23-án fölvette Godó Mihály atya nevét. Az avatóünnepségen leleplezték a 
jézustársasági szerzetes domborművét, Kocsis Rudolf aradi szobrászművész alkotását.  

 
 
2010. július 16-18: Anna-napi faluünnep. A legfőbb tanulság: Kisiratos visszamagyarosodik. 
 
 „Dorobánc”? A Regátban van belőle vagy hat. Visszakérik, legalábbis a románoknak, 
azt a nevet, ahogy a környékbeli oláhok hívták korábban – a magukéra fordítva a nevünket ‒ a 
falut. IRATOŞU(L) MIC! Rakják össze az iratokat, küldik Bukarestba. 
 Eddig nem voltak hivatalos utcanevek, most lesznek: a régi hagyományos népi 
utcaneveket teszik hivatalossá!  

A festőtábor is magyarosodik: eddig gyakorlatilag a román volt a hivatalos nyelve a 
tábornak, most egyenrangúvá akarják tenni a magyart. A szervező román képzőművésznő 
megsértődik, amikor a X. tábor kiadványának szövegét a román és az angol mellett magyarul 
is kérik… Ez is Románia, nem? – kérdé a művésznő. De a falu magyar, nemde? Mi több, itten 
magyar kinyeret öszünk – a magunkét; tik is. És erre ő kivonul. S üzen a régi táborosoknak, 
nem lesz, ha meg lesz tábor, ne gyüjjenek, Kolozsvárt meg följelenti őket: Dorobáncon 
nacionalizmus ütötte föl a fejit… (2013-ban már nincs festőtábor: az országos Máltai 
szervezet nem vállalja, önerőből meg hogy lehetne.) (Az ű keze vóna a dologba?) 

A helybéli néptánccsoport legényeinek kalapján – most először – háromszínű, magyar 
nemzeti színű szalagok lógnak, lengesse űket a nagyromán szél – bele a Nagy Magyar Alföld 
huzatjába.  

Fölirat csak magyarul a színpad fölött: KISIRATOSI FALUNAPOK 2010. július 23. 
(2013: megint két nyelven, vendégeinkén is.) (Kötelező volt?) (Nem, magunktul töttük ki.) 

A polgármester csak magyarul mondja el megnyitó beszédét, nem fordítja – mint tette 
eddig, kényszerből – románra is. A pécskaiak szélsőromán országgyűlési képviselőjét – Hossu 
a neve – csak magyarul üdvözli: Isten hozta, érezze jól magát minálunk! 
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A kaposvári színtársulat operetténekeseinek jó félórás műsorát a SZÉP VAGY, 
GYÖNYÖRŰ VAGY, MAGYARORSZÁG, valamint a SZÉP VÁROS KOLOZSVÁR…, 
AHOL MINDEN PIROS‒FEHÉR‒ZÖLDBEN ÁLL! zárja. 

 
Hogy meglegyen az ellenhatás, kifejtődjék-kifejlődjék az ellenállás is a bennszülött 

többséggel szemben. Az egyik beházasodott román asszony hosszú évek során sem volt 
hajlandó megtanulni magyarul, csakis románul szólal meg, más hasonló helyzetű román 
asszonyokat is igyekszik megnyerni, maga mellé állítani. Fenyeget az iskola elrománosítása: 
ha valaki román osztályt akar, egy szál maga megkapja; eddig megúsztuk. Mert akkor a 
magyar gyermekek egy részét is odaadják. Az önkormányzat tárgyalási nyelve a magyar, mert 
valamennyi tanácsos magyar. Ám ha az egyik román pártot képviselő helybéli átadja a helyét 
egy román jelöltnek, és az is megkapja a bejutáshoz szükséges (140?) szavazatot, az egy szem 
román képviselő miatt kénytelenek lennének románra fordítani az ülések nyelvét… (2013-ban 
lemond a nem RMDSz-es képviselő, a helyére lépő magyar származású, ám román párti, 
magát /politikailag?/ románnak valló tanácsos… a várakozással ellentétben nem töri meg az 
eddigi szokást, továbbra is a falu nyelvén folyik a tárgyalás a testületi üléseken.) 

 
Éjfélkor a falunap mulatozó ifjúsága megszakítja a hejehuját, fölcsendül Kölcsey 

fohásza és a székelyek himnusza. 
A sokadalomban, keresztbe-kasul, meg a széleken kommandós kinézetű csendőrök 

cirkálnak. 
 

 
Három magyarországi mezőgazdasági vállalkozó érdeklődik a faluban földterületek 
haszonbérben történő megmunkálása iránt. A kunágotai vállalkozó a földtulajdonosoknak 
hektáronként 800 kiló szemes gabonát ígér hazaszállítva vagy annak az ellenértékét, továbbá 
kifizeti a föld adóját is. Az ajánlat nyomán a helybeli Agrodor Mezőgazdasági Társulás 
mintegy 30 tagja, majd’ 70 hektár földdel átiratkozott hozzá.  

Az aradi lap világhálós honlapja 2011 pünkösd hava utolsó napján ad hírt bizonyos 
feszültségről Kisiratosi elégedetlenség nyomában címmel. A lényeg annak a pletykának a 
cáfolata, hogy a faluban külföldieknek adtak el földet. Más ellenben valóban történt. Egy 
dombegyházi vállalat bérben művel 60-65 hektárt. A helybeli vállalkozó kedvre példa a 
malom, amit a tulajdonos éveken keresztül árult, mégsem vásárolta meg kisiratosi. Végül 
tenkei befektető vette meg és működteti. A helyi gazdakör vagy néhány tehetős gazda 
összefogva megvásárolhatta volna, mégsem tették. Ha viszont Kisiratoson nem a helybeli tőke 
fektet be, azt nem nézik jó szemmel ‒ mondja a polgármester a Jelönben. Arra a kérdésre, 
igaz-e a híresztelés, miszerint az új malomtulajdonos az alkalmazottaknak megtiltja, hogy 
munka közben egymás között magyarul beszéljenek, a polgármester kijelentette: nincs 
tudomása ilyen esetről. Szerinte az új malomtulajdonos megpróbál beilleszkedni a 
közösségbe, kenyeret ad díjmentesen a gyermekotthonoknak, támogatja a helybeli 
közművelődési rendezvényeket.  
 Hogy az aradi lap honlapján jöjjenek rögtön a hozzászólások. 

‒ Aki nem kisiratosi, nincsenek ott élő családtagjai, az külföldi, ugyebár!  
‒ A kisiratosi olvasók elégedetlenek, mert sok helybeli magán földterületeket  

külföldiek vásároltak meg. 
1. A dolog nagyon világos: MAGÁNTULAJDONT a gazdája annak ad el, akinek 

akarja. 
2. Most érnek meg a gyümölcsei annak a felelőtlen politikának, melyet a forradalom 

után folytattak a kormányok. Hogy az egyszerű embernek NEM ÉRI MEG, hogy 
megdolgozza a földet. És eladja! 
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3. A kérdés azonban az, hogy miért éri meg a külföldieknek?  
‒ A malomtulajdonos nem tűri a magyar szót, mert én ott dolgozom és tilos magyarul 

beszélni, a földek eladása külföldinek hülyeség, mert miért ne mi dolgozzuk meg a mi 
földjeinket.   

‒ Miért éri meg a külföldinek? Mert ők értékelik a földet, nem mint a falusi paraszt, én 
is azért vettem meg pár hektárt, mert idegesítő, hogy egyesek lusták művelni a földet.  

‒  Inkább arra kéne odafigyelni, hogy a házakat kinek adjuk el.  
‒ A Toldáson legalább 10 család bocskoros, van, akiknek már templom, iskola meg a 

f.........om kéne nekik. Hát hova jutunk, pár év múlva el leszünk korcsosodva! Figyelem, 
kisiratosiak!!! Ha egy mód van rá, ne adjátok az ingatlanokat románoknak, menjenek 
máshová. Az a jöttment bocskoros malomtulajdonost jól meg kell nyújtani, hogy a menkő se 
vágjon bele jobban és csináljon törvényt ott, ahonnan jött!!!!!  

‒ Na figyelj ide „kopasz”.  32 ha jó minőségű szántóföldet adok igaz 8 parcellába, 
hogy idegeskedj te vele továbbra, mert én már nem teszem. Nem telik ki a 827 lej 
nyugdíjamból, amit 37 év munka után kapok, hogy bemunkáljam a saját gépeimmel. UI: nem 
Iratoson.  
  
Egyre kevésbé érzik magukat a maguk urainak a kisiratosiak. Idegön (nem falubeli, külföldi, 
illetve máshonnan való) kezében 2011-ben:  

‒ Kútason Muszka többektől földet bérel (Dimitrie Muscă a Kürtösi  
Mezőgazdasági Kombinát /CAI/ vezetője, volt téesz-elnök), 

‒ lévési gazda vagy 60 hektárt bérel, 
‒ a Malom tenkei (lakos, valójában oltyán) kezében (a tulajdonos nem engedi, hogy  

a dolgozók magyarul beszéljenek?), 
‒ az Üvegház aradi román vállalkozóé, 
‒ a Fürdőt el szeretnék adni (az eddigi külhoni – magyarországi – ajánlkozók rendre  

elálltak a tőkeigényes beruházástól), 
 ‒ a Máltai betegotthont úgy veszi a romániai Máltai segélyszervezet, hogy az az övé, s  

nem Almási Bélának és a helyieknek köszönhető a léte,  
‒ …(?)  

 
 
2012 elején a polgármester sorolja a Jelönben, hogy s mint. Az elmúlt év legnagyobb 
beruházása az új lakónegyednek a kiépítése volt, melynek során úthálózat, villany-, 
vízvezeték kiépítésével adják át a telkeket az új tulajdonosoknak. A kimért 64 házhely közül 
év végéig 27 gazdára is talált. Sajna a telket vásárlók harmada nem magyar. Akik viszont 
ingyen kapják, azok helybeli fiatalok. A beruházás összértéke 500 ezer lej, ami tartalmazza a 
vezetékes víz, az utcakövezés és a villanyhálózat kiépítésének a költségeit, nagy részét a 
megyei tanács biztosította.   

Ahogy lenni szokott minden valamirevaló cikk után, nyomban nagy adok-kapok a lap 
világhálós oldalán – szorul a polgármester. 
 Hozzászólt: EGYENLORE MAGYAR / Hétfõ, 2012. január 09., 10.38 ‒ EZEKKEL 
AZ UJ HAZHELY KIARUSITASSAL ALMASI UR AZT ERI EL HOGY LASSAN DE 
BIZTOSAN ELROMANOSITJA A MEG ARANYLAG EGYETLEN MEGMARADT 
MAGYAR FALUT AZ A 17 KISIRATOSI FIATAL AKINEK HAZHELYET VETTEK A 
SZULEI INKABB MEGVETTEK VOLNA EGY-EGY ROMOS URES HAZAT 
[RENGETEG VAN BELOLE].S NEM KELLENE ELROMANOSITANI A FALUT. 40 EV 
MULVA A ROMANSAG ARANYA LEGALABB 50 SZAZALEKOS LESZ… KAR 
NAGY KAR EZERT A MEG MAGYAR FALUERT 
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 Az új önkormányzati választáson a legtöbb szavazatot Andó Antal kapta, második 
Halai János, harmadik Andó László, őket követi Lőrincz Lajos László, Tóth Hajnalka, Almási 
Bálint, Németh Tibor, László Terézia, Miklós Tibor, Varga Roland István, Kecskés Dani 
Zsolt, Cepan A. István. Almási Vince a szavatok 85 %-ával nyerte a polgármester-választást. 
A szomszédos Nagyiratosnak újra magyar a polgármestere, Papp Attila.  

‒ A 11 képviselőből 10 a mienk (RMDSZ), egy pedig az a bizonyos román párti 
(USL: Szociál-Liberális Szövetség), akit különben úgy hívnak, hogy Miclos Gabriel. 
Édesapjával, Miklós Istvánnal I-VII. osztályban osztálytárs voltam – közli a krónikással az 
újraválasztott polgármester.   
  

A kiszivárgott hírek szerint az év végi népszámláláson 170-en vallották magukat 
románnak. A faluban csak egy-két román család él, így a cigányság körében nőhetett a magát 
románnak vallók száma. Mire a Jelön írja: községünkben 141-en vallották magukat románnak. 
A magyarság fogyásáról szóló cikkhez fűzött megjegyzések egyike a honlapon: „Romania a 
romanoke! Dorobanti Romania romanOKE” (Mitru). Erre válasz: „Én kisiratosi vagyok és 
szerintem lenne egypár román család mely eltakarodhatna innen” (Attila). Majd kiderül, a 
faluban 1474-en vallották magukat magyarnak – Nagyiratoson még 1085-en vagyunk. 
 

Varga Roland kertészmérnök szervezte az első kisiratosi fogathajtó versenyt. A 
községben és környékén a lovak száma megközelíti a 100-at, minden ötödik alkalmas 
fogathajtásra is. Egy év múlva a futballpálya adott helyet a II. Kisiratosi Fogatversenynek. A 
tavalyi 8 helyett 19 fogat indult ‒ több, mint a román országos bajnokságon. A kisiratosiak 
saját lovas sportkör szeretnének, de a 18-20 lovat egyelőre igáslóként használják.  
  

‒ Följelöntöttek bennünket, amiért a rendőrség nevét magyarul is kiírták. Kitelefonált 
a parancsnok az őrsre a rendőrünknek, vögye lё! Röndőrünk mén a polgármestörhön, mit 
tögyön? Ragasztd lё! – kapta az útmutatást. 

Telefonált a falu első embere, hívják be, szívesen elmagyarázza nekik, miért van kint 
magyarul is a rendőrség neve. A törvény szerint 10 százalék fölött a kisebbség nyelvén is ki 
lehet írni az állami és önkormányzati szervezetek nevét! Kinyomtatta a törvényt, amely 
engedi a kétnyelvűséget; megmutatja annak, aki nem hiszi! Nem válaszoltak neki, de:  

‒ Ëgyször csak gyün a röndőr, hogy röndbe, lёvötte a ragasztást (a Röndőrségrül). 
 

 
2013-ban fölújították az óvodát. Beindították a napközis ellátást ebéddel, déli alvással. Idén 
39 gyermek jár óvodába, két csoporttal délelőtt, egy csoporttal délután foglalkoznak. A 
napközisek ebédjét a Máltai Házban főzik.  
 

A Jelön (Mikulás táján) ír a kisiratosi postai helyzet remélhető rendeződéséről.  
Amióta e falu létezik, mindig volt postakirendeltsége, egészen a közelmúltig – kezdi a 

polgármester. Ősszel a két postai alkalmazott hölgy fölmondott, mert nem óhajtottak ketten 
egy fizetésért tovább dolgozni. Az egyetlen kézbesítői állásra volt jelentkező, ám ő egy nap 
után fölmondott, mert megijedt a föladatoktól. Újfönt meghirdették az állást, egy fiatalembert 
sikerült rábeszélni, hogy segítséggel vállalja.  

A 800 lejes fizetéséért kézbesítenie kell az 1700 lakosú település villany- és 
telefonszámláit, meg a leveleket. Miután a nyugdíjak kézbesítése is akadozott Kisiratoson, a 
helybeli idősek jelentős része már banki átutalással igényli a nyugdíját, ezért a postás komoly 
bevételtől esik el. A kisiratosi postai szolgáltatás talán legnagyobb gondja, hogy Petre Roman 
kormánya idején a helybeli községháza épületéből kormányhatározattal a Román Postának 
adományozott egy részt, amit telekkönyveztek is a nagyvállalat nevére. Ott kellene működnie 
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a hivatalnak, legutóbb azonban olyan feltételek között hirdették meg az állást, hogy a postai 
kirendeltségnek a postás házában kellene működnie. A polgármester kezdeményezni fogja a 
Román Posta kisiratosi kirendeltségének a postaépületbe történő költözését. Ha erre nem 
hajlandók, a polgármesteri hivatal pörbe fogja a Román (királyi) Postát, mivel azért kapta az 
épületrészt, hogy ott működjön a hivatal. Az új postás nem óhajtotta a munkahelyét  
hazatelepíteni, decembertől a postai kirendeltség a polgármesteri hivatal által adott másik 
helyiségben működik, miközben a kormányhatározattal megkapott iroda ajtaját lakat őrzi.  

Az elmúlt időszakban úgy működött a szolgáltatás, hogy havonta egyszer a helyszínre 
érkezett négy személy az összes levéllel és számlával, amelyeket egy asztalra öntöttek, 
mindenki keresse a magáét. Az asztalnál nagy kavarodás támadt, az emberek órákon át 
keresték leveleiket és számláikat. A legtöbben viszont nem tudták, hogy a hivatalba kell 
menni a küldeményekért, ezért a kézbesítetlen leveleket, számlákat visszavitték. Mivel a 
számlák hónapok óta nem jutottak el a címzettekhez, néhány kisiratosinak már letiltották a 
telefonját, de a villanygyártól is felszólítást kaptak a villanyszámlák kiegyenlítésére. 
Ellenkező esetben lekapcsolják az áramszolgáltatást.  

  
Ejrópa, dák módra (a magyar határnál). 

 
  
2014 februárjában újjáalakult a gazdakör. Elnök Lévai Tibor, alelnök Almási Loránd dr., 
pénztáros Őze Tibor, elnökségi tag Német Attila és Szatmári Pál.  
 

Az évtized talán legjelentősebb beruházása lesz Kisiratos közvilágításának a felújítása 
– írja szintén márciusban az aradi lap. A tervezett fejlesztésnek köszönhetően a falu minden 
villanyoszlopára takarékos világítótestet szerelnek. A jelenlegi 288 villanyoszlop helyett a 
jövőben 395-re kívánnak a villanyt takarékosan fogyasztó körtéket szerelni. A több 
világítótest dacára a fölhasznált áram a jelenlegi mennyiség 72 %-ára csökken, miközben a 
felszerelt égőknek 60 ezer óra a jótállási ideje. Ráadásul olyan kivitelezőt találtak, amelyik a 
saját költségén végzi a felújítást; 5 év alatt, a megtakarított villanyáram értékéből törlesztik a 
beruházás költségeit. A mintegy 90 ezer eurós beruházás árát tehát a megtakarított áramból 
fizetik ki.   
  
 Magyar házat magyar háztól elválasztó kerítésen, az udvaron: német zászlót lenget a 
huzat. Hazajött Németországból a gyermekünk! Vele német férje, velük mindkét nyelven 
gagyogó gyermekeik. Mindkét nyelven, értsd: a magyar szülő magyarul szól gyermekeihez, 
azok értik, hogyne, s németül válaszolnak. A házaspár német fele néha magyarul válaszol a 
párjának. A magyar fél hol így, hogy úgy. Amúgy boldog pár. Látható jólét. Itt 
megmutatandó. 
 A falunapra jelent meg Vajda Noémi (Almási Lorándné) könyve a helyi 
gyermekjátékokról. (2016-ban elnyerte a Székelyföld című irodalmi folyóirat Szabó Gyula-
díját.)  
 

Almási Vince regéli a krónikásnak: megkeresték a falut is, járuljanak hozzá a palagáz-
kitermeléshez. A képviselőtestület elutasította őket. 2015-ben (hogy egy temesközi falu 
népszavazáson elutasítja az efféle természetkárosítást) írja a pesti sajtó, hogy Romániában 
található Európa harmadik legnagyobb palagáz mezeje.  
 

A novemberi államelnök-választáson a kisiratosiak 90 százaléka Johannisra, 10 
százaléka Pontára szavazott. 
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2015  Az Aradi Magyar Nemzeti Színházból lett helybéli román nemzeti színházban játssza 
február végén két alkalommal a csabai Tabán táncegyüttes Farkas Tamás 13 című táncjátékát 
a szabadkai Juhász zenekar közreműködésével, a táncszínházi előadás rendezője Tapasztó 
Ernő, az Aradi Magyar Kamaraszínház igazgatója. Mindkétszer förgeteges siker.  
 Farkas Tamás az egykori aradi iparos legény, Kurtucz Mihály unokája, a regényíró 
Sarusi Mihály unokaöccse. 
 ‒ Ha nagyapád ezt látja!… Végigríja. 
 Iratosiak is velünk szipognak az aradi magyar táncszínházban. 
 Rítuk apánk nélkül is. 
 „13”…  
 Az özvegyeket egymaga képviselő táncos Farkas Tamás menyasszonya. 
 Édös jó Istenkénk! 
 

Kevés a magyar Aradon? Régen is sokan eltitkolták. Öcséim egyike alkalomadtán 
bement a Ziridavába. Az egyik eladó mejjén ott virított a kiírás, névjegy gyanánt: „Piroska 
Kovács”. Na, jó helyön vagyunk, űt mögkérdözhetjük! – vette olybá a legény, hogy vele 
biztos szót ért. 

Hát nem. 
Nem. Mert csak csóválta a fejét, hogy ű nem bír a magyarral, ungurestye nú vorbic. 
Jani odahajolt a kisasszony füléhez, és belesúgta, hogy a személyzet más tagjai és a 

vásárlók közül senki más meg ne hallja, csakis ő! 
‒ Megb…d te a k…a anyádat, Kovács Piroskának hívnak és letagadod, hogy magyar 

vagy?! 
‒ Kikérem magamnak! Huligán! – kelt ki magából, szinte ékes magyarsággal Piroşca 

Kovaciu. 
Hogy a csudába ne. 
  
Fölújítják a volt jegyzői lakot, a falu legszebb középületét, a Kiskultúrt. Az épület az 

Európai Közösség támogatásával visszanyeri régi szépségét, s a továbbiakban is a helyi 
művelődést fogja szolgálni. 
 
2016 A 837 hektáron gazdálkodó Kisiratosi Agrodor Mezőgazdasági Társulásnak 300 hektár 
búzája és 70 hektár őszi repcéje van elvetve. A repcét két részletben vetették, ezért a korai 
vetés kissé megsínylette a fagyokat, mert lefagytak a növény alsó levelei. A búzavetések is 
szenvednek, de mínusz14 fokos hideg (eddig ez volt a legalacsonyabb) sokat nem ártott nekik. 
A búzában nem tettek kárt a mezei egerek, amelyek viszont veszélyeztetik a szántatlan 
hereföldeket. A rágcsálók általában 6-7 évenként szaporodnak el. Tavaly a napraforgóban 
nagy kárt tettek a hörcsögök, amelyek a 100 hektárból legkevesebb 5 hektárt tönkretettek – a 
védekezést nehezíti, hogy a hörcsög védett állat, nem szabad irtani. Befejezték a mélyszántást, 
ennek egy részét, napraforgó alá, meg is tárcsázták. Amint az időjárás engedi, elkezdik a 
műtrágyázást, majd a tavaszi munkálatokat – tudta meg januárban Andó Antaltól, az Agrodor 
elnökétől Balta János, a Jelen főmunkatársa. 
 

Február 7-én búcsúztatják a telet a kisiratosiak, ám ezúttal a korábbi években 
megszokott Tarcsa Marcsa és Löködi Gyurka helyett Hanszi és Krédli a főszereplő, akiket a 
falujárás után a művelődési ház udvarán elégetnek.  (Talán sértette a két korábbi néven 
nevezés az ezúttal is hoppon maradó öreglegényeket és vénlányokat?)  
 

Június 25-én letették az esküt a kisiratosi tanácsosok. A kilenc RMDSZ-es és a két 
szociáldemokrata párti tanácsos a magyar szövetségben tevékenykedő Andó Lászlót 
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választotta alpolgármesternek. RMDSZ-es tanácsosok: Andó Antal, Almási Gábor, Antaluta 
Petra, Dani Lajos, Halai Attila, Kiss József, Lőrincz Lajos, Miklós Tibor; a PSD-s tanácsosok 
Adoba Francisc és Doruţ Wilhelm. A polgármesteri esküt július 1-jén 16 órakor teszi le 
Korondi Erika.  
 

A kolozsvári egyetemen évfolyamelső lett Gál Krisztián, aki a magyar nyelvű vegyész 
alapképzést fejezte be, s folytatja mesterszakon (2018-ban már doktoriskolás). Hasonlóképp 
évfolyamelső lett a szintén kisiratosi Németh Nikolett, aki pénzügyi szakon angolul tanult; ő 
Bécsben készült továbbtanulni, végül Temesvárra került orvostanhallgatónak.   
 
2017 elején Almási (Fischer) Zsuzsanna vegytantanár lett az általános iskola igazgatója. Férje 
Almási Gábor történelemtanár, a Szalbek Énekkar karnagya.  
 

Anyaországban élő iratosi panaszkodik: az otthoniak egyre gyakrabban egymás közt is 
románul tartják egymással a kapcsolatot a világháló közösségi oldalain.  
 Ebben a világban… az ellenkezője lenne csoda? 
 

Tanév végén 14 nyolcadikos diák búcsúzik a Godó Mihály Általános Iskolától: Almási 
Dóra, Almási Lóránt, Andó Melisza, Antal Ernő Dániel, Ardelean Claudia Veronica,  Bajkó 
József Attila, Bőhm Rebeka Melinda, Ciora Alexandra, Coroi Claudia Dóra, Gémes 
Anastasia, Kása Sebastian Csongor, Samu Terézia, Torma Alex, Vörös Bertalan. 
Osztályfőnökük Szabó Csilla volt.  

Az év felénél járva faluvezetői bejelentés: eddig 26 temetés, 1 születés. (Kitelik-e 
majd ebből az évjáratból egy osztály?)    
 

A Tódás végén emeletes új épület, oromzatán nemesi címer jellegű faldísz. Román 
vállalkozó építtette, öregotthon, idősek betegotthona… román lakókkal.  
 ‒ A falu lakóinak már a 20 százaléka román. 
 Jönnek Aradról, meg a környékről, szerte Romániából, vonzza őket a falusi nyugalom, 
a finom alföldi magyar kenyér, a Nagyalföld mélyéből fakadó gyógyvizet hasznosító fürdő… 
A Nyócház-gyöpön a kedvezményes telekvásárlásnak köszönhetően néhány új ház, köztük 
román tulajdonos is. Miközben sok a faluban az üres ház, üres telek – ezeket kellene 
megtölteni magyar élettel. (Kellene, csak nem lehet?) 50 agglegény a faluban – érdekes, 
vénlány kevesebb van. De szülőképes, férjezett nő csak 8-10.  
 ‒ Előbb-utóbb (inkább előbb, mint utóbb) össze kell vonni az osztályokat, mert egyre 
nehezebben jön ki a szükséges létszám (évjáratonként 10-12 gyerek) az önálló 
osztálynyitáshoz. És ha be kell vezetni a románt, megszűnik az iskola magyar jellege. 
 Ám ha a gyermekeink nem idehaza boldogulnak… 
 

A magyar nemzet kenyeréhez Arad megyében is gyűlik a búza – áll a Jelenben. 
Csupán a kisiratosi gazdák összesen 5800 kiló búzát ajánlottak föl, ami a többszöröse az egész 
megyében tavaly begyűlt mennyiségnek. Az állatorvosból lett gazdálkodó Almási Loránd 
maga 2 tonnát adott. 
 
            Fritz Mihály Aradi rajzfüzet című képeskönyve Szent Mihály havában jelenik meg, 
benne vagy 200 rajz és 40 érme fénymásolata. A megörökített jeles aradi közemberek között 
hét kisiratosi: Almási Béla dr. (orvos, közösségszervező), Almási Vince (tanár, volt 
polgármester), Faragó Péter (közgazdász, politikus), Hadnagy Dénes (volt iskolaigazgató, 
politikus), Hadnagy Éva (volt gimnáziumigazgató), Sarusi Mihály (író‒újságíró), Vajda 
Noémi (író‒dramaturg). A faluhoz kötődő aradiak közül Kovách Géza (tanár‒történész) és 
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Horváth László (tanár) is helyet kapott, ők itt haltak meg, a kötet Panteon fejezetében 
szerepelnek. Az egykor itt tanító tanárok közt látjuk mások mellett Brauch Magdát.   
 
2018 A falu utcáinak aszfaltozására 460 ezer lejt ítélt meg Bukarest.  

A júliusi falunapon Almási Vince volt polgármester és nyugalmazott iskolaigazgató 
díszpolgári címet nyert. (A magyar köztársasági elnök korábban a Magyar Arany 
Érdemkereszttel tüntette ki.)   
  

„Kisiratos 200 éve képekben”… Történetírónk e 200 évből 55-öt ismer közvetlenül, 
valamennyire. Ugyanennyit szüléink meséiből. A többit… eleink legendáiból. Meg persze 
történészek, néprajzosok és a „régi öregök” előadásából. S. M. irodalmi estjei a faluban: 
1997-től 2018-ig 17 volt a kis meg a nagy művelődési otthonban, a községházán és a 
Kisiskolában. A képes falurajzot a Kisiratos újratelepítésének 200. évfordulóját köszöntő 
ünnepélyen mutatták be.  
   

Mácsa és Kisiratos között új út lesz ‒ írja a Jelen júniusban. Elfogadták az Arad 
Megyei Tanács útfelújítási tervét, és engedélyt adtak a Mácsa és Kisiratos közötti útszakasz 
felújítására. Az alig járható 709J megyei út megújításra szoruló szakasza 3 km hosszú és 
megközelítőleg 6 millió lejbe kerül. Mint a megyei tanács alelnök kijelentette, a két település 
között nemcsak a gazdasági kapcsolat szoros, az idegenforgalmi szempont is számításba 
jöhet: a jelenleginél jobb minőségű aszfaltút biztonságosabb közlekedést biztosít majd az itt  
lakóknak, s könnyebb hozzáférést a határátkelőhelyekhez.  

Hogy még több teherkocsi dübörögjön át a falun? – kétkednek többen. Pedig jó lesz az 
az út… A gyalogosoknak, kerékpárosoknak, lovas kocsival közlekedőknek is – ráadásul a 
többség már nálunk is kiskocsival jár.   
 

Szeptember 3-án, a nagyiratosi búcsú napján ütközik meg a megyei V. osztály helybéli 
listavezetője és sereghajtó szomszédbélije, a két Iratos – írja a Jelön újság. Döntetlenre (2:2-
re) viszik a dolgot a szomszédbéliek, ráadásul úgy, hogy a korábbi helyzet alaposan 
megváltozott: idegenlégiósok nélkül, tiszta helyi csapattal, születött kisiratosiakkal – hogyne, 
magyar gyerökökkel ‒ állnak ki a mieink. Isten éltesse űket! 
 Íme a csapat: Zámbori András, Lévai Zsolt, Miklós Tibor, Szalai Dávid, Almási 
László, Horváth Pikó, Varga Tibor, Göcző Attila, Miklós Márk és Barna Gabriel. Góljainkat 
Göcző és Varga rúgta. Edzőnk Csonka Csaba. 
 ‒ Hajrá Iratos! 
 Persze, mindkettő. 
 IRATOS. 
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Fő, hogy mögvagyunk 
 

Ö T E N   I R A T O S R Ó L 
 

 
 Öten, Iratosról, akik valamiért kiemelkedtek az elmúlt jó száz évben tetteikkel a 
faluközösségből. Tudós és műfordító lelkipásztor, népköltést gyűjtő tanár, Mindszenty József 
és Márton Áron (meg a pápa?) között közvetítő, eszméiért a börtönt is vállaló jézustársasági 
atya, ezeregynéhány halottbúcsúztató versezetet farigcsáló parasztkántor, falujába 
szeretetotthont, tájházat, művésztelepet varázsoló körorvos… Hitükért, fajtájukért minden 
áldozatra kész emberek voltak ők. Akikre nem véletlenül bukkant a falurajz szerzője. 
 
 

Hodács pap kálváriája 
(Szeged, 1879. augusztus 5. – Kisiratos, 1951. június 17.) 

 
 

Hodács Ágostonnal először apám történeteiben találkoztam; ő keresztelte (1919-ben), ő 
tanította hittanra (az 1920-as években), s 1940-ig Kisiratoson élve róla leginkább az maradt 
meg benne: nagy magyar volt! És író. 
 A dolog innentől egyre érdekesebb lett. 

Ráadásul apám és a többi iratosi öreg meséiben – „igaz történeteiben” ‒ rendre föltűnt 
Hodács plébános, öspörös és főöspörös házvezetőnője, akitől leánygyermeke született, s a falu 
száján Papkisasszonynak tisztelt leánya. 

Kisiratos múltját, népéletét, nyelvét, társadalmát mind nagyobb nekiszánással kutatva 
a temetőben hamar ráakadtam a falu nevezetes papjának a sírkövére, amelyen ez áll: 

 
ITT NYUGSZIK 

HODÁCS ÁGOSTON 
FŐESPERES 
ÉLT 72 ÉVET 

KISIRATOSI PLÉBÁNOS 
1912-1951 

ADJ URAM 
ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI 

 
Így jutottam el a Magyar Irodalmi Lexikonhoz, amelyben ez áll: HODÁCS ÁGOSTON 

(Szeged, 1879-): író, műfordító. Versek, elbeszélések írásán kívül jelentős egyházirodalmi 
munkásságot fejtett ki (egyházjogi műszótár stb.). Ezenkívül nagyszámú verset, elbeszélést, 
regényt fordított görögből, németből, franciából. Művei: Idegen tájakról (Szeged, 1912), 
Nyugat felől (Szeged, 1912). 

„Falukutatóként” bukkantam a hiányzó lexikonadat nyomára, s évtizedes adatgyűjtés 
után lassan összeáll – a sok-sok törmelékből – a kép egy zaklatott életű, hányatott sorsú 
alföldi római katolikus papról, aki mérnök akart lenni, papnak készülve íróvá s műfordítóvá 
vált, hogy a kelet-csanádi sárba ragadva is megpróbálja végül mégiscsak vállalt hivatását 
teljesíteni.  

Inkább szomorú, mint nagyszerű történet az övé.  
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SZEGEDI KOVÁCSMESTER FIA 
 

Hodács Ágoston szegedi származású; kovácsmester fia, tizenketten voltak testvérek – állítja 
szülőatyám, s Szeged-Felsőváros plébániájának anyakönyvi adatai majdnem ugyanezt 
bizonyítják. 

Hodács János kovácsmester és Kertész Erzsébet első gyermeke, János Ferenc 1866-
ban született, őt 1868-ban Antal László, 1870-ben Emilia Erzsébet, 1872-ben pedig József 
Ferenc követte. A következő keresztelés Hodács János kovácsmesternél 1875-ben volt, ekkor 
született Gizella Anna nevű leánya, ám a gyermeket szülő feleség, a kisded édesanyja már 
Feischiffter Anna.  Az első feleséget (harmincéves korában, tizenkét esztendei házasság után) 
1873-ban a kolera vitte sírba. Következett Ilona Annamária 1876-ban, Sándor 1878-ban (még 
ez évben elhunyt), Ágoston 1879-ben, Ferenc 1881-ben, Gizella 1885-ben, Gyula 1887-ben, 
András 1888-ban, végül Lajos 1892-ben. 

Hodács Ágoston 1879. augusztus 5-én született, valószínűleg a Vásárhelyi sugárút 12. 
számú házban; egy 1944-es bejegyzés „Pfeilschifter”-re pontosítja édesanyja nevét. 

Meglepő lehet annak, aki nem ismeri a falusi emlékezet megbízhatóságát, hogy a 
fölszögedi plébánia anyakönyve igazolja öreg Kurtucz Mihályt: aszerint ugyanis éppen 
tizenketten voltak testvérek, akik együtt nőttek föl,  hisz a tizenharmadik, amely Ágoston előtt 
a hetedik gyermekként született, csak fél évet élt. S ez akkor is igaz, ha mi most már tudjuk, a 
tizenkettőből hét (illetve nyolc) édestestvére, négy pedig féltestvére volt a későbbi kisiratosi 
papnak. A féltestvér is testvér a népes Hodács famíliában – ahogy különbséget máig nem 
tesznek a (szögedi gyökerű) kisiratosiak sem. 

Hodács János felsővárosi kovács nyolcadik ‒ második felesége, Feisifter Anna 
negyedik ‒ gyermekeként született Szegeden Hodács Ágost egyházi író. 

A Hodács-Hodáts név a XVIII. század végén jelenik meg Szegedében. A felsővárosi 
plébánia keresztelési anyakönyvében Hodács először 1795-ben fordul elő, ekkor született 
Georgius Hodáts és Anna Hanzell Julianna nevű leánya, s a kereszteltek mutatójának tanúsága 
szerint 1814-ig sorjáztak az első szegedi Hodács-gyermekek. Az esketési mutatóban 1791-es 
adat: Hodáts György és Hantzel Anna ekkor kötött házasságot. 1814-től 1866-ig nem 
kereszteltek Hodácsot Felsővároson, ezután következnek Hodács János gyermekei, majd 
1898-tól fiának, legifjabb Hodács Jánosnak a családjai. 

Reizner János (Szeged története, 1899. I. 369) kiderítette, hogy a Hodács család 
származási helye Galánta, míg az első szegedi Pfeilsifter Németországból, Pemflingből jött 
(1790-ben) a Tisza-parti városba. A Hodács családban a közelmúltig hagyományozódott a 
kovács mesterség, az utolsóról (?) Bálint Sándor ad hírt: Hodács Andor kovácsmester 
segítségével írta le a kocsi részeit s a kocsihoz kapcsolódó hiedelmeket (A szögedi nemzet II. 
51 – Sz., 1977). 

Hogy nem egyszerű patkolókovácsok voltak a szegedi Hodácsok, több adat bizonyítja. 
Hodács József 1835-ben baromorvos is (B. S.), Hodács János – az író édesapja – 1883-ban a 
helyi ipartestület kovács szakosztályának az elnöke (Szegedi Kalauz), ugyanő 1907-ben 
kocsigyáros fiával, ifjabb Hodács Jánossal együtt (Szegedi út- és névmutató). Gyulay Endre 
szeged‒csanádi püspök közlése szerint Hodácséknak a jelenlegi Lechner téren lámpagyáruk 
volt. 

Hodácsok a XX. és XXI. századok fordulójának szegedi távbeszélőkönyveiben is 
szerepelnek. 

 
PAP, ÍRÓ, MŰFORDÍTÓ 

 
Hodács Ágoston a kisiratosiak tudomása szerint a csanádi püspökség székhelyén, Temesvárt 
végezte el a teológiát, a Schematizmus Csanadiensis kötetei szerint pedig 1902-ben szentelték 
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pappá, majd káplán Stájerlak, Temesvár-Belváros, Nagybecskerek, Kiszombor, 
Fehértemplom, Szeged‒Rókus plébániáján, 1912. október elsejétől Kisiratoson 
adminisztrátor. Az évkönyvben még 1916-ban is csak adminisztrátor, később nevezhették ki a 
kisiratosi egyházközség vezetőjének, a sírkő fölirata szerint pedig mint főesperes végezte be, 
ugyanitt, földi pályáját. 

Gyermek- és ifjú éveiről nem tudni semmit, mindössze annyit sikerült kideríteni, hogy 
a szegedi kovácsmester sokadik fia mérnök akart lenni, ám a család papnak szánta; s bár 
később módja lehetett volna pályamódosításra, hivatásához – a nehézségek ellenére is – hű 
igyekezett maradni. 

Számos idegen nyelvet megtanult (a németet talán még az édesanyjától), hiszen görög, 
német és francia műveket fordított, a latint bizonyosan bírta, s az őt utolsó éveiben ápoló 
Borbála nővér tudomása szerint angolul és románul is tudott (ez utóbbit 1919 után kénytelen 
lehetett elsajátítani, ám kivételes nyelvérzéke miatt ez sem okozhatott gondot neki). 
Könyveiben káplánként (1903), világi papként (1910), hittanárként (1910) és áldozópapként 
(1914) jegyzik. 

Gulyás Páltól tudjuk meg (Magyar írók élete és munkái XIII. Bp. 1993. 747-750), 
hogy a középiskolát Szegeden, a teológiát Temesvárt végezte. Míg Gulyás 18 önálló kötetről 
tud (ebből egy nem szerepel első jegyzékemben), magam első nekifutásra 21 műre bukkantam 
(közülük 4 nincs ott Gulyás jegyzékében). E 22-es listám a falurajz 2010-es zárásakor a 
világhálós Magyar Katolikus Lexikon (MKL) Hodács-cikkének köszönhetően további 
kettővel bővült: Benson híres regényére és Jörgensen Siena-i legendaföldolgozására itt 
akadtunk (emiatt a kezünkben sem lehettek).  1903-tól 1930-ig így – tudomásunk szerint ‒ 
huszonnégy kötet jelent meg, amelynek Hodács Ágoston (illetve Hodács Ágost) volt a 
fordítója, átdolgozója, összeállítója és szerzője. Közülük huszonegyet vehetett kézbe e sorok 
rovója Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban és Szegeden a Somogyi 
Könyvtárban. A huszonkettedikről csak három Hodács-könyv végén, vagy borítóján olvasható 
ajánlás tájékoztat: a Katholikusok kincsesháza című kötetet sem könyvtárban, sem Kisiratoson 
nem találtam meg… egészen a közelmúltig. 2007-ben dr. Almási Béla a kisiratosi tájházban 
mutatja a helybéli Wittmann családtól kapott eléggé tépett könyvet! Alcíme szerint Oktató-, 
épületes és imádságoskönyv a magyar nép számára, kiadja Hodács Ágost 
csanádegyházmegyei áldozópap. Megjelent 1905-ben Kölnben a Rajna-vidéki Kath. 
Könyvkiadó-vállalat, Brake Gusztáv jóvoltából. A MKL-ban lelt további két kötettel válik – 
úgy-ahogy? – teljessé a Hodács-életmű. 

A 24-ből nyolc egyházi, illetve vallásos tárgyú, tizenöt kötet idegen nyelvű, keresztény 
szellemű irodalmi mű magyarítása, egy pedig idegenből fordított és saját elbeszélések 
gyűjteménye (Nyugat felől). Temesvárt hét, Budapesten hat, Szegedében négy, Kolozsvárt 
négy, Fehértemplomon, Győrött és Kölnben egy-egy (első kiadású) könyve vagy füzete látott 
napvilágot, több kiadást pedig hét munkája ért meg (hat, s talán hetedikként a háromszor is 
hirdetett Katholikusok kincsesháza). Gulyás jegyzéke szerint Hodács legtöbb műve 
különböző lapokban folytatásokban is megjelent, jó néhányszor több folyóiratban is 
napvilágot látott ugyanaz a fordítása. Pesttől Szegeden, Temesváron át Kolozsvárig több lap 
és folyóirat rejteget kötetben soha meg nem jelent Hodács-művet, Hodács-fordítást. 

1903 és 1915 közt jelent meg életművének java, húsz kötet, a háború után, Kolozsvárt 
a további négy. A halála után fönnmaradt, kiadatlan kéziratai elvesztek. Az első műve 
irodalmi alkotás fordítása volt (Lilien A.: Párbaj s becsület, regény), az utolsó pedig a 
Szentírásban szereplőkről szóló történetek fordítás-kötete (Legendák könyve). Az első ima- és 
énekgyűjteménye német nyelvű: 1904-ben jelent meg Katholisches Gebet- und Gesangbuch 
című összeállítása. 
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Álneveit s betűjegyeit Gulyás Pál gyűjtötte csokorba, ezek: Ács Ágost, Ács Gusztáv, 
Chanadiensis, Csanádi, (h. á.), H. Á., Hodoegus, H. Pelbárt Á., Ignotus, Ignotus II., Iratosi, 
Nádi Cs. A. 

Hodács Ágoston fordításainak, összeállításainak és saját műveinek a talán teljes 
címsora a következő.  

I. Lilien Anna bárónő: Párbaj és becsület. (Társadalmi regény; ford.) Bp. 1903. Kny. 
az Alkotmányból, 2 kötet. – 2. kiad. Bp. 1904.  

II. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. (Imák, Jézus szenvedéstörténete, 94 német 
és 25 magyar ének.) Temesvár, 1904.  

III. Katholikusok kincsesháza. (Összeáll.) Köln, 1905.  
IV. Vincze és Paula. (Németből – Franczia apróságok; ford.) Temesvár, 1905.  
V. Ekenste(e)n Mária: Békét a kunyhóknak. (Társadalmi regény; ford.) Bp. 1906.  

VI. Grotthus(s) Erzsébet bárónő: Az amerikai párbaj. (Társadalmi regény; ford.) 
Temesvár, 1906.  

VII. Pankratiastes: A német katholikusok munkaterve. (Ford.) Temesvár, 1908.  
VIII. Champol (F.): Alexandrina nővér. (Ford.) Bp. 1909.  

IX. Auer Vilmos: Mentsd meg lelkedet! (Missió-könyv, németből ford.) Temesvár, 
1909 (?), 2 kötet – 2. bővített kiad. Bp. 1914.  

X. Weiler, Mathias: Imádkozol-e még? (Fejtegetések az imádságról Weiler M. 
plébános nyomán.) Győr, 1910 – 3. kiad. Temesvár, 1915.  

XI. Jörgens(en) János/Johannes: Példabeszédek ‒  Élethazugság és életigazság. 
(Ford.) Fehértemplom, 1910 – 2. kiad. ugyanott, ugyanabban az évben.  

XII. Krane Anna bárónő: Az Emberfiáról. (Krisztus-elbeszélések; ford.) Bp. 1911 – 
újabb kiad. Kolozsvár, 1927.  

XIII. Krane Anna: Magna peccatrix. (Regény Krisztus Urunk idejéből; ford.)  Bp. 1911. 
(Gulyás említi: XIII/749 + MKL).  

XIV. Idegen tájakról. (Elbeszélések; ford.) Szeged, 1912.  
XV. Nyugat felől. (Elbeszélések – a 12-ből 10 ford., 2 Hodácsé).  Szeged, 1912.  

XVI. Benson, R. H.: A világ ura. (Ford.) Bp. 1912. – 2. kiad. Bp.‒Bécs, 1995. 
XVII. Champol (F.): János herceg öröksége. (Elbeszélés, ford.) Szeged, 1913.  

XVIII. Herbert Mária: Aglája. (Elbeszélés a kereszténység IV. századából; ford.) Szeged, 
1913.  

XIX. A jegyesoktatás korszerű anyaga. Temesvár, 1914. kny. Havi Közlöny.  
XX. Háború idejére alkalmas imádságok és templomi énekek. (Összeáll.) Temesvár, 

1915. (Egy példány – „Gulyás Béla tulajdona” beírással ‒ a falurajzíró 
gyűjteményében.)  

XXI. Jörgensen, J.: A szent tűz. Legenda a régi Sienából. (ford., átdolg.). Kolozsvár, 
1927 – kny. Hírnök. 

XXII. A kisdedek. Elbeszélések a gyermekvédelem köréből. (Ford.)  Kolozsvár, 1928.  
XXIII. Karácsonyi történetek. (Ford.) Kolozsvár, 1929. (1939?) 
XXIV. Legendák könyve. (Ford.) Kolozsvár, 1930. 

A Karácsonyi történetek a katolikus lexikon szerint 1929-ben jelent meg, Monoki  
István könyvjegyzékében viszont 1939 szerepel a kiadás éveként. 

 
CSAK MAGYAROSAN! 
 
1848-1849-ben a vidéki papság mozgalmat indított a katolikus egyház megújítására, többek 
közt a nőtlenségi tilalom föloldásáért, s ebben élen jártak az alföldi – különösképp a 
temesközi ‒ falusi lelkipásztorok. Mert őket sújtotta elsősorban ez az előírás. Egyedül – 
ráadásul többnyire tanult emberként egymaguk – kisded falvainkban… Hodács, amikor első 
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cikkeit írta, papnövendékként, majd kezdő hittanárként nem sejthette, hogy később, kisiratosi 
plébánosként hasonló gondjai támadnak, mint drága, ifjú – csanádegyházmegyei – elődeinek. 
Hogy egyet s mást másként gondol, mint főpapjaink, arra e cikkeiből fény derül. Folyóiratbeli 
jegyzeteire bukkanva hamar kiderült, hogy a magyar nyelvért emelte ekkor föl a szavát. A 
magyar bölcselet és a magyar egyházi szaknyelv megmagyarításáért szólt. 
 Szögedi iparoscsalád gyermökeként hogy nё jutna eszibe, mit érthet mindebbül a 
fajtája! Mondhatni, sёmmit. Hát tönni kéne ellene! Érte. 
 Édös jó Istenkénk. Tött, amit töhetött. Javasolt, kezdeményezött. Jó magyar embör 
vót! – töhetjük hozzá. Amennyire akkoriba löhetött az embör – valamelyik feleközetbe 
szorítva. 

A Magyar Nyelvőrben 1900-ben, tehát még papnövendékként jelentkezik először (5 
sorral): a latinos elválasztás helyett magyarosan, a magyar nyelv szabályai szerint válasszuk el 
szavainkat, pl. Cip-rus és nem Cy-prus… 
 Mondhatni, jól kezdi! Megadja a hangütést. 
 1901-ben a német‒magyar szótárhoz egy-egy szóra megoldást kínálók közt szerepel 
Hodács is, tíz szó és kifejezés megfelelő magyar fordítását kínálva szögedit is fölmutat:  
„Ramschbazar: ócska-kereskedés, zsibvásár, zsikpiac, Szegeden legalább így is nevezik; hogy 
miért, nem tudom; lehet, hogy ugyanott talán zsikot is (?) árúlnak.” (A szerk. szerint a 
zsibpiacból lett.) Már fölszentelt papként (1903-ban) a confetti helyett a sarkadiak által 
használt „dobzó”-t, és egy szegedi könyvben emlegetett „aprószínes”-t ajánl figyelmünkbe. A 
purgatórium helyett pedig az egyként helyesnek tartott „tisztítótűz” és „tisztítóhely” közül az 
utóbbi használatát tartja kívánatosnak. Később szóvá teszi a szentírási hely idegenszerű 
idézését (II. Tim. 1, 5 – II. könyv, Timotheus 1. fejezet 5. vers), amit magyarosan is 
megtehetünk (Tim. II. 1: 5 – A Timotheushoz írt második levél első fejezetének ötödik verse).  
 Csak magyarosan… A papnövendék és a növendékpap közül az első szabályos (meg a 
kispap, toldja meg a szerk.). Az anyagelvi és az anyagelvű szó egyaránt használatos, pedig 
csak az utóbbi helyes – írja. A dr. kapcsán megjegyzi: magyarosan a címzés (foglalkozás, 
állás) a név után áll, pl. Dániel Ernő báró, Márki Sándor dr., Falk Miksa dr. kir. tanácsos. „Azt 
hiszszük tehát, hogy a czímnek a név elé helyezése idegenszerű.”       
 (Megint egy „idegenellenes”…) (Még csoda, hogy megvagyunk!) (Európában.)  
 1904-ben is van még javaslata a német szavak magyarítását illetően. Nyilván mert 
fordít – mégpedig nem keveset, tehát maga is megküzd egy-egy szóval. A Kriegsspiel: 
háborúsdi. A szalon helyett pedig a Vay Sándor által emlegetett nappalit ajánlja… (Csak meg 
ne tudják a XXI. században a fodrászatot is – s még mi mindent nem ‒ leszalonozók!)  
 Hodács Ágost a Hittudományi Folyóiratban A hittudomány magyar nyelve nevű rovat 
szerzőjeként jelentkezett. 1901-ben, még kispapként a kánonjog szó mellőzését és az 
egyházjog használatát javasolja, hogy cikke végén oda jusson: „Beszéljünk magyarul!” – írja 
a pesti lapnak Szögedéből. A szentmise részeit is hasznosnak tartja anyanyelvünkön 
megnevezni – ahogy teszi egy veszprémi szerző, akinek a könyvéből gyűjtötte össze 
szószedetét. E magyarítások javát ismerjük (pl. communio: áldozás, úrvét, vagy úrvételi 
imádság a misében, credo: hiszek(egy első szava), hitvallás, gloria: dicsőség, miserész, 
Sanctus: szent‒szent, tractus: kivonat), de jó tudni, hogy a tömösvári papnövendék – későbbi 
plébánosunk – a frissen elsajátított egyházi szaknyelv megmagyarítását pártolta. Hogy ha 
római katolikus is egyházunk, mégiscsak magyar, s nem a latin az anyanyelve a híveknek. 
Végül Pesch Tilmann Az Istenes Élet című, Tömösvárt ez időben kiadott imádságos könyvét 
ismerteti a lap eme évfolyamában. 1903-ban egyházjogi műszótárt közöl Hodács (Krassó-
Szörény vármegyéből, Stájerlakról, ahol káplán), amely ugyanekkor megjelent a Bölcseleti 
Folyóiratban is.  
 A temesvári Bölcseleti Folyóirat először 1901-ben közöl Hodácstól tanulmányt, 
mégpedig A bölcselet magyar nyelve című rovatban ejt néhány szót a nyelvművelésről a 
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magát szögediként jegyző, tömösvári diák. A magyaros szóhasználat, helyesírás, a fölös 
idegen szavak használata ellen szólva, pl. hogy kiejtés szerint írjunk emancipatio helyett 
emancipációt… (Az egyenjogúsítás eme megnevezése s leírása is ellenállásba ütközött?)  
 Az Adalékok egy bölcseleti műszótárhoz című tanulmányának bevezetőjében elárulja, 
hogy erkölcsbölcseleti összeállításához forrásként Cathrein Győző kétkötetes munkáját 
használta, amelyet a csanádi papnövendékek fordítottak le s adtak ki Temesvárott 1900-1901-
ben. „Úgy gondolom, hogy teljes joggal használhattam ki e művet, mert mint papnövendék 
jelentékeny részt vettem a Moralphilosophie fordításában, javításában egyaránt, de nem 
kevésbé, sőt első sorban nekem van részem abban, hogy az Erkölcsbölcselet fordításában ‒ 
elismerem, hogy talán nagyobb mértékben, semmint kellett volna ‒ keresztülvitetett a 
magyarosítás elve.” …Ami ma, a XXI. században miért oly lehetetlen?... „Nagyobb 
mértékben – mondom; mert most sokkal jobban  érzem annak igazságát, amit annak idején 
írtam: ’Talán vissza kellett volna riadnunk e nagy feladattól (t. i. a Moralphilosophie 
fordításától), különösen, ha tekintjük, hogy a magyar bölcseleti nyelv csak nagyon gyöngén 
van kifejlődve s csak most kezd fejlődni; s mi mégis magyar nyelven bölcseletet akarunk 
kibocsátani’…” Mely német, vagy épp nemzetközi filozófiai szaknyelv magyar bölcseleti 
nyelvvé válása máig késik? Vajh miért? Mert Hodácsék… elavultak? Szemléletük – 
szellemük ‒ aligha. „Meg akartuk legalább némileg mutatni, hogy édes hazai nyelvünk nem 
oly szegény, mint hinnők, s bölcseletet magyar nyelven írni nem lehetetlenség.” Filozófiát 
valóban, de bölcseletet… S írá mindezt Hodács a tömösvári papnövendékek által lefordított 
Cathrein-mű előszavában. Azaz… ez a műfordítás is az övé? Nem kis részben. Bevallja, nem 
boldogultak jó pár szakszó, pl. a dogmatizmus magyarításával, de mondjuk a 
traditionalismusra meglelték a megfelelő magyar szót a hagyományelvűségben. 
 Hogy kiadós szószedetének bevezetését így fejezze be: „Mily szép s gazdag is vagy 
édes magyar nyelvünk. Nem is képzelhetem, hogy nem szeretne csak egy is, ki e földön, 
áldott magyar földön látott napvilágot. Zengd el Isten létét, egyház dicsőségét, beszélj a lét és 
élet elvont fogalmáról. Senki se mondja azt, hogy szegény vagy erre. S ha talán úgy volna? 
Tegyük gazdaggá mi! Ez szent kötelesség! Miként érzésünkben, legyünk nyelvünkben is, 
legyünk mi magyarok! Egy Pázmány, Faludi, Vörösmarty álljon példányul előttünk. Magyar 
föld, ég alatt, magyarul susogjon még a fa lombja is, magyarul susogjon a játszi szellő is, 
magyarul érezzen minden magyar kebel. És e szent érzésnek magyar szóban s dalban adjunk 
kifejezést. Magyarul s egyszersmind magyarán beszéljünk!” 
 Tegyük gazdaggá. Mármint mi, magyarok, a saját nyelvünket. Más nép fia meg… a 
sajátját. 
 Censura: könyvvizsgálat. Rationalismus: észelvűség. Idealizmus: eszmeelvűség. 
Ontológia: lényegtan. Naturalismus: természetelvűség. Materialismus: anyagelvűség. 
Pantheismus: mindenistenítés. Maxima: sarkigazság, alapelv. Fidelitas: szavatartósság. 
Vivisectio: élveboncolás. Polytheismus: sokistenhívés. Magia: varázslás. Usus: használat. 
Confusio: összekeverés. Traditio: átruházás. Entitative: lényegileg. 
 Tömösvárt mire nem jutottak kispapjaink! Továbbadva mindazt, ami arra érdemes 
(mert nem az ujjukból szopták). Élükön Hodács Ágosttal. Ekkor már Krassó‒Szörényben… 
 „Krassó‒Szörény”… Tudja még valaki, merre keressük? 
 Hodács, Hodács. 
 Hogy a végén a csanádi fekete földbe merüljön. 
 A Nagyasszonyunk című győri képes folyóiratban 1909-ben, 1910-ben fordításai 
jelennek meg. Franciából Eugénie Dubarry-elbeszélések sorjáznak, amelyek a Sur le chemin 
(Az úton) címmel megjelent párizsi kötetből valók; Hodács kisebb műfordítás-kötetet 
állíthatott volna össze ezekből a dolgaiból is. Majd Jörgensen János írásai következtek – 
ezeket viszont már kötetben adhatta közre, ahogy Weiler M. imádságmagyarázatait is (ezúttal 
már hittanárként jegyzé magát Hodács Ágost). Az igényes győri katolikus lapban többek közt 
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Nyírő József, és a balatoni világot megörökítő Váth János is közölt. A Jörgensen dán író 
művét tartalmazó műfordításkötetét maga ajánlja: „A 112 lapra terjedő könyvecskét 
példányonkint 70 fillérért szállítom bérmentve, bolti ára különben 1 k. Legalább tíz példány 
egyszerre való megrendelésénél a példányokat 50 fillérjével számítom.”     

 
HODÁCS-NÉVTELEN A 2000-ES ÉVEKBEN 

 
Az angol Robert Hugh Benson utópisztikus regénye, amely Krisztus második eljövetelének 
apokaliptikus előzményeit írta meg, a századvégen is megjelent: 1995-ben a budapesti 
Cristianus és a bécsi OMC jelentette meg az „ismeretlen fordító” 1912-es munkája nyomán, 
Tarbay Ede szöveggondozásában. (Mint a gondozó közli velünk 2010-ben – a könyv új 
kiadásának tán utolsó könyvesbolti példánya megszerzésekor ‒, gyakorlatilag a Szent István 
Társulat volt a kiadó.) Az új közreadás hírverése a világhálón így zárul: „Az 1912-es első 
magyar kiadás fordítója mindmáig ismeretlen, így neve a jelen kiadásban sem szerepelhet, 
csak jó néhány stilisztikai javítást végeztetett el a Kiadó, hogy ez a különleges regény minél 
tisztább nyelven kerüljön az olvasó kezébe”. Gyorsan értesítsük Budapestet (Almádiból, 
Iratosról, akárhonnan): Hodács Ágost volt az elkövető!  

Az ő jó szemét dicséri annak a regénynek a lefordítása, amelyben a szerző „…a 
világuralmi törekvések, Hitler és Sztálin ‒ előképét mutatta fel Felsenburgh-ban. Felsenburgh, 
a regény egyik fő alakja maga az Antikrisztus, aki a világot ‒ földrészeket, országokat sátáni 
egységbe fogja össze, és a protestantizmus korábbi felszámolása után tűzzel-vassal irtja a 
katolicizmust. A látszólagos ’világbéke’ utolsó előtti, katolikus szigete Róma, ide menekültek 
az egyszerű hívők, uralkodók és királyok. De Felsenburgh Rómát is elpusztítja léghajó-
bombázói segítségével, így a kereszténység ‒ és egy új egyházi-világi szerzetesrendet alapító 
angol papból lett pápa ‒ utolsó menedéket a Szentföldön talál. Ide hívja össze a világ még 
létező püspökeit, és Felsenburgh, a világ ura itt akar végleg leszámolni az Egyházzal, de a 
világ igazi ura, Krisztus második eljövetelekor ’eltűnik a föld, és annak minden 
dicsősége’…”. 

1912-es példány kikiáltási ára (2010 böjtelő havában) egy világhálós 
könyvkereskedésben 1.900 rénes forint, amit fölvertek 2.500-re – legalábbis ez a helyzet az 
árverés lezárta előtt 7 óra 41 perccel. Az új kiadást viszont „fillérekért” megkaphatjuk. 

Hodács, 2010-ben! 
Tudta, mi vár ránk. 1912-ben, hogy 1944 előtt meg után… mi lehet a sorsunk. 
Lett, majd’ olyan. 
Az évben (ősszel) jött hozzánk, hogy megjelent e munkája. Előtte (Rókuson, a jó 

szögedi, hazai levegőn) tán már befejezte. Hogy itt majd valami másba fog. 
 

KISIRATOSON 
 

1912-ben került Kisiratosra a szegedi iparos fiából lett tudós és irodalmár Hodács Ágoston, 
miután megüresedett a battonyai járásban fekvő – kelet-csanádi – falu plébániája, s ott is 
ragadt.  

A kisiratosi pusztára (Puszta-Kisiratosra) 1818/1819-ben javarészt Szeged környéki 
dohánykertészek települtek. Amikor Hodács Iratosra kerül, 2200 lakosa, posta- és távbeszélő 
hivatala van a falunak, amelyet kövesút köt össze (a vasúti megállóhely) Kürtössel és 
Dombegyházával‒Kevermessel. Az egykori gányókból lett gazdák és zsellérek társadalma 
élesen szemben áll egymással, a tudós pap falujában három összecsapást is megél: 1918-ban a 
szegénység kifosztja a gazdagokat (a közeli uradalmakat is), 1944-ben a magyar hadsereg dél-
erdélyi támadása idején az elmenekülő román megszállók helyett a zsidó kereskedőkön tölti 
ki a bosszúját, az 1940-es évek végén pedig megkezdődik a minden eddiginél kíméletlenebb, 
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véres „osztályharc” a gazdák ellen. Híres az iratosi nép munkaszeretete, az itteniek 
állattenyésztése. A falu lakói a XX. században egyre inkább a gabonatermesztésből élnek 
meg, ám megmarad különösen lószeretetük, kertész ismereteikből pedig máig hasznot húznak 
(a közeli aradi és kürtösi piacra viszik terményeiket).  

Kisiratos első plébánosa (1836-tól) Nagy János, őt a mai templomot építő Hügel János 
követi (1880-1906), Hodács Ágoston előtt pedig hat évig Mihályffy Gyula a falu papja. A 
templom, amelyben Hodács is szolgált, 1880-ban épült, az akkori plébánia pedig, az 
istenházával átellenben, 1882-ben (ebből az államosítás után óvodát csináltak, s a paplak 
másik helyre, a templom mellé költözik). A Schematizmus szerint 1916-ban Kisiratosnak egy 
leányegyháza van, Almásyiratos (a plébániához ekkor 2490 római katolikus tartozik, az 
almásyiratosiak inkább reformátusok és görögkeletiek). Kisiratos a századfordulón a csanádi 
egyházmegye Maroson túli (Tömösvár felől Maroson túli…) főesperességében a felsőcsanádi 
– Arad, Békés és Csanád vármegyei – esperesi kerület aradi felső alesperességébe tartozott.   

A későbbiek miatt tanulságos két elődjének a sorsa. Hügel János szakácsnéját, Hódosi 
Etelt a falu sokáig a Papkisasszony csúfolódó névvel emlegeti, mert a „felesége” volt a 
papnak. (Később Hodács Ágoston leányát is így hívják.) 1912-ben a kisiratosi káplán, Herdt 
József Kevermesen lett plebánus-helyettes, s ott hamarosan olyan súlyos beteg lett, hogy papi 
tevékenységét alig képes teljesíteni. „Megtörténik, hogy vasárnap szentmise közben az 
evangéliumos könyvet reszkető kezében tartva áll a nép felé fordulva, az evangélium szövegét 
pedig a kóruson lévő kántor olvassa hangosan” (Bodor J. kevermesi plébániatörténete). 
Hodács Ágoston nem kevésbé súlyos beteg utolsó éveiben. 

Madridi, párizsi, tiroli történeteket fordít, hősei grófok, bárók, gyárosok, művészek, 
előkelő hölgyek és urak, meg papok. Egyház és tisztaság, ima és szeretet, szent ének és 
önfeláldozás – ez hatja át a fiatal lelkipásztort, mielőtt Kisiratosra kerül. Ahol, ne tagadjuk, 
úgy ragad a sár, hogy szinte lekaparni sem lehet. Áldott jó föld, de eltűri-e a nemesebb fajtát? 

Főleg ha ez a nemes is: ember. Pap létére is esendő. 
Könyveit forgatva kerestem a titkot, miért lett oly szomorú vége (túl zsarnokságon, túl 

megszálláson, túl betegségen) Hodács Ágoston életének. Nem mondom, hogy megfejtettem, 
mindenesetre tény, hogy az általa magyarra ültetett elbeszélések, regények hőseinek egy része 
csalódott a szerelemben. Az Amerikai párbaj áldozata nem kapta meg azt a leány, akit 
szeretett, a Párbaj és becsület hősét pedig elhagyják barátai, sőt az a nő is, akiért odáig van, s 
hitében, meg a munkában keres és talál vigaszt; a Nyugat felől egyik elbeszélésében a szív 
győz az ész fölött…     

Pap és szerelem? 
Elfojtott, megtisztítani akart szenvedély, amelyben el lehetett (volna?) bukni. 
Kisiratoson szerkesztett még néhány könyvet, ám azok sora 1930-ban megszakadt. 

Azelőtt pár évvel születhetett leánya, Papp K. Franciska a „szakácsnő”-jétől, Varga 
Franciskától. 

Pedig ezután is rendre ellátogatott hozzá Kisiratosra Pacha Ágoston püspök, aki 
évtársa volt a temesvári szemináriumban, egy évben háromszor is jött Kisiratosra. „Nagyon 
szerette a papunkat, de a népet is” – emlékezik Borbála nővér. 

Az iskolatárs és püspök eszerint megbocsátott? Mert a falu nem nagyon. 
Volt miről beszélgetnie s vitatkoznia a két barátnak. 
 

A PAPKISASSZONY ATYJA 
 

Kisiratosi életéről és működéséről alig maradt írásos nyom, s a falu népe is inkább csak utolsó 
éveire, meg a Papkisasszony-históriára emlékezik. 
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Hogy miért lett pap Hodács Ágoston, Andó Julianna (Borbála nővér) tud bizonyosat – 
tudott az 1990-es évek elején (a falu egyik negyedének, a Kekecsnek a sarkán lévő 
otthonában, hová hazahúzódott szolgálata után), mert azóta ő is jobblétre szenderült.   

„Sokszor sírdogálta, mérnök szeretett volna lenni. Az édesanyja azt mondta: 
‒ Nem, fiam, te pap leszel! 
Amikor fölszentelték, elég hamar idekerült. Jött az édesanyja, és hogy látta (nem 

biztos, hogy jól tette, amikor papnak küldte), kérte: 
‒ Nem papnak való vagy, fiam, lépj ki! 
 ‒ Nem, édesanyám! – válaszolta. – Én mérnök akartam lenni; kérte, hogy pap legyek. 

A jó Isten adott hivatást, hagyjon nekem békét, hagy végezhessem!” 
A falu helytörténésze, az 1991-ben elhunyt múzeumalapító Kása Antal szerint Varga 

Franciskának hívták Hodács szakácsnéját (házvezetőnőjét), akit a falu emiatt Pap 
Franciskának tisztelt, s akitől az esperesnek Papp K. Franciska – a falu nyelvén Papkisasszony 
– nevű leánya született. A Papkisasszony 1945-ben kötött atyja előtt házasságot Vucsinyik 
Dusánnal; a leánygyermek 1925-1928 közt láthatta meg a napvilágot.  

Míg Kása Antal szerint Varga Franciska aradi úrinő volt, Borbála nővér úgy tudja, 
szegedi, onnan hozta Kisiratosra. Amikor a nővér Hodács Ágostont utolsó éveiben gondozta, 
Varga Franciska már nem élt. (Élt viszont még Hügel pap Papkisasszonya, akit százegy éves 
korában, 1955-ben „temetett” Kurtucz István parasztkántor. ) 

Hodács leányának az iskola regáti igazgatója, Tatomir udvarolt, Hodács öspörösnek 
nagyon nem tetszett – vélekszik gyűjtésem kezdetén idős Kurtucz Mihály. Kása Antal szerint 
a Papkisasszony férje (az anyakönyvben: Vucinic Dusan) Fekete segédjegyzőnél nevelkedett 
árvagyerek, s 1945-ben a falu kommunista párttitkára volt. „Hű, de haragudott” – mármint 
Hodács Ágoston a házasság miatt. 

Indulatos ember lehetett Hodács Ágoston (a falunak leginkább Hodács pap, Hodács  
esperes, Hodács öspörös), mert haragját más emlékező is említi. Ahogy Borbála nővér sorolja:  
 „A lánya elment az oroszokkal. Nagyon haragudott rá, kitagadta. Amikor visszajött,  
nem engedte, hogy eljöjjön hozzá!  

Amikor a halálán volt, kérdeztem tőle, látni akarja-e? A szemével jelezte, igen. 
Idehívtam.  

Rosszul végezte, Aradon halt meg nemsokára. Gyermeke nem volt.  
Igaz, papnak nem lehet utóda!  
Így jobb.  
Így való.” 
Ez az egész: titok. 
Csak a falu tud róla. (Neked a nővér azt javasolja, ne add tovább! Hogy adnád.) 
Andó Anna néni meg azt mondja:  
„Nála voltam kislányként szolgálni, cseléd. A szakácsnő fia, Béla az azelőtti paptól 

származott. A leányát elkényeztette.” 
Higgyed, ne. 
Hogy ez a fiú kitől volt? Tán csak a szóbeszéd szerint attól, akire a falu ráfogta.  
A falunak, úgy látszik, (ezek után) minden gyanús lett. 
Tapasztalatunk szerint a vallásos emberek megértéssel, a vallásból kivetkőzők 

ellenségesen viszonyultak „így járt” papjaikhoz. Hodácshoz is. 
 

HAZAINDULT 
 

„1951. június 17-én halt meg, a plébánia halotti nyilvántartása szerint a halál oka agyér-
elmeszesedés; Takács Vince nagyiratosi címzetes esperes temette június 19-én” – olvassa 
1980-ban a könyvből a falu akkori plébánosa, Túry László. Majd amit az öregektől hallott: 
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„Előtte egy évvel egy körmeneten – keresztjáró napon – pofon is ütötték. Mit akar itt az 
egyház!... Nagyon támadták akkor a vallást. Miniszter Lévai (Lévai Lajos, hetvenévesen halt 
meg) volt az, mindenki félt tőle. Ő pofozta meg. A felesége áldott jó asszony volt, én 
temettem”. 

Az egyház Kisiratoson, a XXI. század elején is a legműködőképesebb szervezet, a 
vallásgyalázók, egyházüldözők meg, ha még élnek, letagadják, mit követtek el, s pappal 
temettetik el magukat.  

Andó Anna néni – kissé maga is meszesedik – így vélekszik: „…S nem volt, hogy 
csúfságot mondjak, nem volt mindig észnél; lógázta ki a lábát. Megzavarodott! A végén kiült 
a plébánia ablakába és lógatta ki a lábát”. 

Hodács Ágostont utolsó napjaiban Andó Julianna gondozta, aki Borbála nővér lett a 
Miasszonyunkról elnevezett szegény iskolanővérek rendjében, ahova 1939-ben, tizenöt 
évesen állt. A kisiratosi apáca a szerzetek romániai szétverése után került haza Temesvárról. 
1992 Mindenszentek havában („Hatvanhét éves leszek…”) szülőfalujában emlékezik az őt 
faggatónak. 

„Zárdában voltam Temesvárt. 1948 táján, amikor szétzavartak bennünket, 
hazakerültünk, eljött édesanyámhoz, hogy engedjen el engem. Ágyban feküdtem, 
tüdővérzésem volt. Beteg voltam, de adott az Isten olyan erőt, hogy le tudtam zárni a szemét. 

Amikor egyszer tisztába tettem, édesanyám rám nyitott: 
‒ Jaj, lányom, mit vállaltál?! 
Sérve volt, mint egy babafej! Kérdeztem anyámtól:  
‒ Édesanyám, minden férfi ilyen csúnya? – mert férfit rajta kívül nem láttam.     
‒ Nem, nem ilyen csúnya – mondta. 
Volt itt egy Jancsi nevű doktor, megkértem, magyarázza el, hogy gondozzam. 

Ruhával, olajjal… Ha nem, megbüdösödött volna.  
Vette az imakönyvét, hogy a kertek alatt megy Szegedre, mert ott van az ő otthona. 

(Kisiratos meg Szeged közt jó száz kilométer a távolság, s közben van egy államhatár is.) 
Imakönyv és rózsafüzér volt a kezében, hogy megy Szegedre.  

Sokat imádkozott. Egész nap a kezében volt az imakönyv és a rózsafüzér. Kétrét 
hajtotta a rózsafüzért, úgy imádkozott. 

Nagyon okos ember volt! Franciául, angolul is tudott, a román nyelvet bírta. Igen 
jóságos öreg bácsi volt. Buzgó ember volt, mindig imádkozott. 

Volt mellette egy öregasszony, szentannai öreg néni, buzgó néni volt. (Itt) 
Felszabadult, másik pap mellett volt, azóta meghalt.      

Kövérkés; amikor meghalt, akkor is kövérkés volt (Hodács Ágoston).  
Nagyon szerettük. Az iskolában hittant tanított; nádpálcával járt, a fiúkat… (tartotta 

kordában). Szerette nagyon a gyerekeket. 
Mindig sírt! Hozta ki a sámedlit, még ha morzsoltam, akkor is odaült. Az öregek 

elvárják a szeretetet. A szenvedését türelemmel viselte. 
Mindenféle mocsokságot ráfogtak, jött a szeku. 
Nem engedte, hogy más fogja a gyertyát, én fogtam – amíg le nem zártam a szemét. 

Nem sokat szenvedett. 
Én zártam le a szemét. Megszépült! Látszott, hogy megnyugodott. 
Huszonkét éves voltam, amikor meghalt. Azóta csak plébánián voltam (Erdélyben, 

Németországban és Magyarországon). Sok idős pap bácsi volt, akit ápoltam. Sokat 
szenvedtünk a kommunizmus alatt, mert a papokat meghurcolták.” 

Még egy emlék (Andó Anna nénié), milyen volt Hodács Ágoston:  
„Hamar beszédű és indulatos! Ha a gyerek rosszalkodott, a padra fektette és 

nádpálcával elfenekelte”. 
Hazament Szegedébe. 
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EBEK HARMINCADJÁN 

 
Csúnya világ járt akkoriban a keresztény emberre. Kisiratoson 1945 után a mai plébániaház 
(az akkori milícia) pincéjében verték a gazdákat – közülük többen öngyilkosok lettek –, és 
sorra került a falu papja is: őt is megverték. Öregsége, betegsége mellett tán ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy megzavarodjék. 

Borbála nővér így folytatja: 
„Uray nevezetű pap került ide utánunk. Uray beadta az iratokat a szövetkezetnek 

csomagolópapírnak, a könyveket meg elégették az emberek. Modern pap volt, anyukája 
egyetlen gyermeke, elkényeztette.”  

(Uray József 1953-tól 1963-ig kisiratosi plébános, 1951-1953 közt – papír szerint ‒ 
Huszár Jusztin a falu lelkipásztora.) 

„Az emberek (a vallásos emberek, s nem a könyvégető, nem a könyvlapokat 
gyújtósnak használó emberek) sírtak, hogy a könyveket olvasták volna! Az emberek (…) 
éhezték a könyvet. 

Jött Uray: 
‒ Vigye el a függönyt! Szedje le, jó lesz (otthon)!   
Én nem tudtam elhozni; elmosolyodtam, mit csináljak én azzal? 
Ilyenek az emberek. 
Volt Hodács bácsinak egy öccse (a legkisebb Hodács fiú), ő minden értékes könyvét 

magával vitte. Resicán volt öntő rézgyáros. Minden értékes holmiját, bútorát, könyvét elvitte. 
Lajos bácsi, Hodács Lajos (volt ő). 

‒ Lajos bácsi, kegyed még a szögeket is kivenné a falból! – mondtam neki. 
‒ Neked is hagyunk! 
Nem kellett nekem. 
Egy évig őriztem a plébániát; üres volt. 
Lajos bácsi elvitte, egy hónap múlva értesítenek, hogy börtönbe került, elvették a 

gyárát, állami kézbe került. A felesége otthon maradt, a gyár portáján kapott egy szobát. 
Gyerekük nem volt; egy autószerencsétlenségben meghalt. 

A kommunista, aki bántotta: amikor elmentem a sírja mellett, olyan bűzt éreztem! 
Olyan hulla-, borzasztó szag.” 

Hodács püspökét, Pacha Ágostont 1950 nyarán tartóztatják le, s 1954-ben engedik 
haza Temesvárra meghalni (Virt L.: Katolikus kisebbség Erdélyben). A legvadabb 
keresztényüldözés ideje ez, megjárta a börtönt és az internálást Erdély, meg a Részek szinte 
minden lelkésze, ki nem állt be békepapnak. 

1953-ban vették el az egyháztól a plébániát, akkor hordták szét Hodács Ágoston 
hagyatékát. Akkor, meg tán amikor lehetett: aki bírta, marta! Néhány könyv a faluban maradt, 
egy-két bútorát is megmentette a nép, a Hodácsot ábrázoló egyetlen fönnmaradt fényképet 
Andó Ferencné Szabadai Anna néni őrizte meg nekünk. Ekkor hordták szét a Hodács-
könyvtár megmaradt értékeit: könyveket, kéziratokat, leveleket, hogy csomagolópapír, meg 
„fűteni való” legyen belőlük.  

1951-1953 közt még nem foszthatták ki a plébániát, mert Huszár Jusztin ferencrendi 
(minorita) atya nem valószínű, hogy engedte volna. Tán emiatt is száműzte az új, istentagadó 
hatalom 1953-ban Esztelnekre. Az öregek emlékezete szerint a Hodács-örökség 
széthordásában részt vett a Papkisasszony és embere is: kocsival álltak a plébánia elé, s 
megrakták, amennyire tudták. A múzeumos Kása Antal regéli 1980-ban: „Pénzzel, bélyeggel, 
könyvvel foglalkoztam a háború előtt, hatszáz könyvem volt. Papp Franciska, Hodács lánya 
ajánlotta, vigyem el ingyen a könyveit! Csak pénzért akartam…”. 
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1992-ben Hodács-nyomok után kutatva a faluban házról házra küldenének: volt egy 
könyvük Hodács paptól, de nem lelik, állt itt egy nagy üveges ebédlő-szekrénye, valaki 
elvitte. Semminek sem híre, sem hamva. 

Csak az emlékezet. 
A pogánya – ma is – gyalázkodó, a kereszténye megbocsátó, tisztelő. 
Nyugodjék békében, Hodács uram! 
Kása Antal helytörténeti gyűjteményében árválkodik egy szem kötet a műfordító pap 

könyvtárából: német-latin szótár, 1789-ben Lipcsében nyomták. Az elején bejegyzés: 
„Andreae Babay Presbyteri Diocensis Csanad: ab Anno 1826.” Nem akármilyen út lehetett 
Lipcsétől Kis-Iratosig! (Azóta Hodács-könyv is került a tájházba.) 

A kisiratosi Hodács-hagyatékra a kommunizmus mondott áment. 
Egyház és irodalomtörténet már-már megfeledkezett róla, csak kálváriájának, 

küzdelmeinek, szenvedéseinek és helytállásának a helyén, a ma is színkatolikus Kisiratoson 
őrzi szívósan a nép emlékezete – s a népi kisepika, az igaz történet ‒, mi mindent nem élt át 
papjuk, Hodács Ágoston a XX. század első felében.     

   
 

Az aradi végek kutatója 
(Kovács Ferenc, 1907. Temesvár – 1959. Arad) 

 
 

Kovács Ferenc az 1958-ban (bukaresti kiadónál) megjelent IRATOSI KERTEK ALATT című 
kisiratosi népköltési gyűjteményével szerzett magának némi hírnevet. E munkáját úgy említik, 
mint amely egyike az 1945 utáni első romániai folklórköteteknek, s amely több érdekességet 
mutatott föl. „Kötetünk legterjedelmesebb, legértékesebb és ugyanakkor legeredetibb részét 
kétségtelenül a mesék alkotják” – írja a könyv bevezetőjében a szerkesztő, Faragó József. A 
balladák közül a Kőmíves Kelemen két helyi változatát emeli ki, a dalok fejezete viszont – 
mint a szerkesztő fogalmaz – meglepően szegényes. (Szegényes és – tegyük hozzá – zenei 
leírás nélküli, mert kottát nem közöl az iratosi gyűjtemény.) 

A kisiratosi népköltésből kiemelkednek még a találós kérdések, amelyek nagyon 
népszerűek a faluban. (Gyermekkorában a krónikást is próbára tették e talányokkal.) 166 a 
Kovács Ferenc által kiadott kisiratosi talány, a kéziratban maradt aradi gyűjteményben pedig 
több mint 500 szerepel. Hogy milyen sok akár a 166, akár az 500, bizonyítja Ráduly János 
kibédi székely Hold elejti, Nap felkapja című találós kérdés-tárának bevezető tanulmányában 
a szerző: e könyv megjelenéséig a kisiratosi volt a legnagyobb talánygyűjtés. (A kibédi kötet 
az aradi négyszeresét, majdnem 2000-et ad közre.) 

 
IRATOSI KERTEK ALATT 

 
Kovács Ferenc az Aradba kebelezett kelet-csanádi falu élő népköltészetét a kisiratosi általános 
iskola tanáraként a diákjai segítségével gyűjtötte. Így adatközlői javarészt a magyar nyelvű 
tanoda felsőbb osztályainak a tanulói, de néhány „túlkoros”, úgy 16-18 éves leány s legény is 
akad a mesék, dalok és játékok lejegyzői közt, a kisiratosi népköltés nem akármilyen részét 
pedig az idősebbektől gyűjtötte. 

A kötet 22 meséjét 13-18 éves fiatalok előadásában ismerhetjük meg, a 8 balladából s 
3 változatból 7 felnőttektől származik (6 az akkor 38 éves Talpai Gergely bátyáé). A 26 
szerelmi dal, a 12 betyárdal és katonadal, a 7 tréfás dal, a koldusének és a bakternóták 
forrásaként az eddigieknél több középkorút és öreget jelöl a gyűjtő. Az iratosi nótafák közt 
élen járt a 82 éves Bűrös Pál, akitől a 47 dalból 16 származik, Talpai Gergelytől pedig 8 dal 
való (egy helyt a gyűjtő megjegyzi: „Talpai Gergely füzetéből”). A 22 gyermekjátékot (s 6 
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változatot) egytől egyig – 13-17 éves – süldő leány és süldő legény jegyezte föl, míg a 
betlehemezést, a 15 lakodalmi (vőfély-) verset és a 3 gúnyverset a felnőtt nemzedékek 
képviselőitől szedte össze Kovács Ferenc. (A kisiratosi betlehemezés leírása a 38 éves Sallai 
Ferenc, a vőfélyversek megörökítése a 86 éves Barják Károly bácsi érdeme.) Az Iratosi kertek 
alatt 36 lakodalmi kurjantást, 94 gúnynevet, 157 közmondást és 166 találós kérdést ad még 
közre. 

Az ötvenes években Kisiratoson majd minden házban ott volt egy példány a népköltési 
gyűjteményből, a falu nagyra tartotta mind a gyűjtőt, mind könyvét – nyilván önbecsülésből 
is, melyből (szerencsére) elegendő szorult az iratosiakba. A hagyományokhoz ragaszkodás és 
saját magyarságuk értékként óvása őrizte meg Kisiratost a román uralom alatt ‒ mindmáig. 

Kovács Ferenc könyvét – nemkülönben a falu 1951-ben elhunyt irodalmár 
plébánosának, Hodács Ágostonnak a majdnem két tucat művét – hamarább kitakarította az idő 
az iratosi portákról, mint a magyar dalt s a magyar imádságot, így magam a nyolcvanas évek 
elején csak hosszas kuncsorgás után jutottam egyetlen alaposan megviselt példányhoz. A 
család a fél falut végigkérdezte, míg a kezembe adhatta a foltos, gyűrött, tépett kötetet, melyet 
(a hiányzó oldalak bemásolása után) azonnal vihettem „helyreállíttatni” a könyvkötőhöz. 

Ma már csak a róla, róluk szóló történetek őrzik Kisiratoson Kovács tanár bácsi s 
könyve, no meg a gyűjtés emlékét. És néhány csárdai (kocsmai, presszóbeli) öregedő 
„nótafa”, ki az 1950-es években öregapja nótáit mondta el, írta le, énekelte tanárának, hogy 
most a negyedik és az ötödik üveg sör közti kényszerszünetben ríva emlékezzék a régi szép 
ötvenes évekre.  

1980-ban Ficzay tanár úr emlegette; a legenda szerint a könyv megjelenésekor egy 
iratosi ember így háborgott az aradi magyar könyvesboltban: 

‒ Elintézzük azt a híres Kovácsot! Rágalmazza a családot! 
Nem rágalmazta, csak leírta a falu lakóinak legismertebb csúfneveit, s az egyiket –

nyilván okkal – magára vette a könyvesboltban dühöngő férfiú. 
Hogyne emlékeznének az iratosiak a fél évszázaddal ezelőtti évekre, midőn erre járt 

egy nagyszerű ember. Csak az lehetett, hisz szerette a népet. (Népét.) (Neki az is volt; 
ugyanez a 2000-valahanyadik években nem állítható minden magyar anyanyelvű 
értelmiségiről.)  

Jött, ment, s maradt!  
Kovács Ferenc további munkásságáról az aradiakon kívül nem sokan tudnak. Az aradi 

népköltési tárra némi kerülővel találtam. Kisiratos fiaként a Trianonban Arad megyéhez 
kapcsolt csanádi község írói falurajzát készítve akadtam reá – Kovács Ferencre s további 
munkáira. 

 
MEGKERÜL A KÉZIRAT       

 
Kása Antal, a falu egykori régészkedő s múzeumalapító felcsere 1980-ban regél az 1950-es 
évek végén Aradon elhunyt Kovács Ferencről, Kisiratos valahai tanáráról, ő hívja föl rá a 
figyelmemet. Anti bácsi a spirituszban tartósított torzszüleményeket is őrző múzeumában, 
hogy ízelítőt adjon a helybéli szájhagyományból, rémségekkel tarkította előadását Kovács 
Ferenc nehéz sorsáról. Például: A faluban azt beszélték, hogy az anyósa, Elza néni 
megmérgezte. 

‒ Amikor meghalt, nemsokára fölkerestem a feleségét. Épp akkor jött egy rendőrtiszt, 
Ferit kereste – sorolta Anti bácsi, akit még Doktor úrnak is hívtak ‒, hozta neki az útlevelet. 

‒ Mehet haza végleg – mondta a tiszt. 
‒ Már elutazott – szóltam. 
‒ Hová? 
‒ Messzire. 
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Baba sírt. 
Baba a felesége, Kovács Ferencné, Pászthy Mária. 
Nem tudni, mi igaz a további Kása-meséből, mindenesetre Múzeumos Anti bácsi úgy 

tudta, hogy Kovácsnak felesége s két gyermeke is volt Magyarországon. Ferenc az apja halála 
után Temesvárra ment (Pestről) rendezni a dolgait, akkor ismerte meg az atyja barátjának a 
leányát, Babát, s végül ott ragadt. 

Anti bácsi tudott egy készülő (tervezett?) regényről is, amelynek KINCSKERESŐK 
lett volna a címe, s maga mint Kalászi szerepel benne. (Tudni való: Kása Antal a kisiratosi, a 
néphit szerint kinccsel teli kunhalmok rendszeres ásója, kiváló műkedvelő régésze, mondhatni 
kincskeresője volt, míg meg nem holt.) 

Az általa megadott aradi címen Kovács Ferencné özvegyét nem leltem, ám ekkor 
ismerkedtem össze a város jeles ismerőjével, Ficzay Dénessel, aki minden eleven s holt 
Maros-parti dolog tudója volt. Tőle tudtam meg, hogy Kovács Ferenc Juhász Zoltánnal együtt 
gyűjtötte a város külső negyedeiben, a város peremén élő, mindenfelől Aradra került emberek 
népdalait. Talán Babánál megvan – mondotta volt Arad irodalomtörténésze, Ficzay uram. – 
Juhász Zoltán – a tanárból lett újságíró – az Előrénél dolgozik, de Aradon él; nemrég baja 
volt, ne keresse. 

Tíz év után nyitottam rá az ajtót – Ficzay Dénes addigra már elhalálozott, e 
cselekedetében nemsokára az önkény is követte ‒, s Juhász Zoltán nagyot nézett: valóban, 
1980-ban bajban volt. Nagyon jártak a nyakára a titkosrendőrök. Más se kellett volna, mint 
hogy akkor egy ismeretlen magyarországi keresse! 

S 1990-ben a már a bukaresti Romániai Magyar Szó aradi tudósítójának, Juhász 
Zoltánnak a városszéli kamrájából előkerült a harminc éve majdnem érintetlen ARADVÉGI 
MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET egyik (sokadik, alig olvasható, némiképp hiányos, ám 
mégiscsak valóságos) példánya. Akkor, a karácsonyi forradalom után Kovács Ferencnéhez is 
eljutottam, s ha a kézirat eredeti – azaz első – példánya nem került is elő, egy másik legenda 
igazáról is megbizonyosodhattam (Ficzay urambátyám szerint ugyanis Kovács Ferenc már 
kismagyarországi életében író lett volna): elém tette férje egyetlen anyaországi munkáját. 

S. Kovács Ferenc KONDOR TAMÁS KARRIERJE című, Budapesten a Kozmos 
kiadásában 1935-ben megjelent regényét a budai várban (a Széchényiről elnevezett Nemzeti 
Könyvtárban) vehettem végre kézbe. Özvegye szerint sok mindent írt, Ficzay Dénes 
színdarabokról is tudott. Az új évezred elején Kisiratos kitűnő népművelő magyartanára, 
Benedek Sándor sorolja, mely két egyfölvonásosát adta elő az általa vezetett parasztszínház a 
későbbiekben: az egyik Kossuth és Balcescu lippai találkozását, a másik Bem és Petőfi 
barátságát álmodja színpadra. (Hozzátartozó, barát, színjátékos meg nem őrizte, tán a policáj 
ha – a szeku levelesháza netántán!)   

Ficzay tanár úr említi (Válogatott írások, 2005. 18.): Szántó György 1946-ban 
„…meghívott magához. Üzenetét szegény Kovács Feri, az alig ötvenéves korában elhunyt, 
helyi író közvetítette. Feri társszerzője szeretett volna lenni Szántónak. Hármasban 
transzcendális drámát (így nevezték!) írtak. A harmadik: B. Réli, elkallódott, jó fantáziájú 
amatőr filmíró volt”. 

 
ARADON ÍGY TUDTÁK 

 
Aradon?... Ficzay Dénes, Arad irodalomtörténésze! Ő így tudta. 

Schmidt volt, Temesvárt született, az apja gazdag földbirtokos. Ő Magyarországon 
tanult, jogász lett. A világháború után visszajött, elvette a második feleségét, Babát. És mit 
tehettek: elmentek tanítani Kisiratosra! 

A felesége Pászthy Baba, tán Erzsébet. Ő fedezte föl Iratoson az eredeti iratosi 
merítőst! Néptánc, a leírása megvan az akkori Művelődésben! 
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Kovács Ferenc regényei: 
Ormosék báloznak, Budapesten jelent meg, 
Ember a hágcsón, 
Pénz őfelsége. 

És németből fordított. 
Missz Monte-Karló című operettjét Aradon bemutatták a ’30-as években. 
Kovácsné annyira csak Baba volt az aradiaknak, hogy keresztnevét a tudós tanártárs 

sem tudta.  
 

S. KOVÁCS ÉLETE 
 

Kovács Ferencné adta meg ura adatait: Kovács Ferenc Temesvárt született 1907. szeptember 
15-én, s Aradon halt meg 1959. augusztus 10-én. Amit még elmond az özvegy, aki egykoron 
tánctanár volt: Ferenc az 1920-as, 30-as években Budapesten élt, a jogi egyetemet viszont 
Szegeden végzi el. 

‒ Feri már beteg volt, amikor én a kéziratot elküldtem Faragónak Kolozsvárra. 
Meghalt, s évekig áltatott Faragó, hogy meg fog jelenni. Aztán elkértem tőle. 

Amelynek (az első példánynak) így nyoma veszett?  
1980-ban doktor Kovács Ferencről beszélt nekem Kisiratoson Kása Antal, azt hittem, 

félreértette a dolgot. (Őt, a felcsert, le doktor urazta a falu; úgy gondoltam, azért nevezte ki 
doktornak Kovács tanár bácsit – valahai diákjai ma is így említik Kovács Ferencet ‒, mert ha 
ő Kisiratoson valamennyire doktornak számít, a nála iskolázottabb ember csakis az lehet.) 
Tévedtem, valóban az volt. (Ennyit – ez esetben ‒ a „népi emlékezet” állítólagos 
megbízhatatlanságáról.)  

Kovács Ferenc a kisiratosi iskolában 1949 őszétől 1955 nyaráig magyar nyelv- és 
irodalom-, valamint történelemtanár, s itt tanít akkor a felesége, Baba is. 

Juhász Zoltán így emlékezik: 
A kisiratosi könyv megjelenése után Kovács Ferencet a tanügytől eltanácsolták. Rossz 

pedagógus volt, de politikai okai is voltak annak, hogy kitették az állásából! Helyettes tanár 
volt Kisiratoson. Ekkor hozzáfog Aradon összegyűjteni a népköltés eltorzult, módosult 
alkotásait. 

Aradra jellemző: mint egy őshüllő, kicsi a feje, hatalmas a teste – kis belváros, nagy 
külterületek. 

Kovács Ferenc úgy gondolta, e külső városrészek meg kellett hogy őrizzék a régi 
népszokásokat! Mozgósította a helyi tanárokat, mi pedig a diákokkal gyűjtöttük a 
népköltészetet. 1959-ben lett kész a kötet. A kolozsvári folklorisztikai intézetben Faragó József 
(aki Kovács Ferenc kisiratosi könyvét is szerkesztette) ígérte, hogy rövidesen kiadja! Megírta 
az előszavát is. Postázzuk Faragó Józsefnak, mondta Feri, mert őt bevitték a kórházba. Máig 
nem tudom, mi történt vele, de szinte biztos, hogy bélcsavarodásban rögtön meghalt. Akkor 
azt mondták, az orvos volt a hibás.  

Faragó József elhidegült a kötettől, meg aztán kezdődtek a megszorítások: a 
kiadványok számát csökkentették, nem fért bele a keretbe. Faragónál többször jártam, 
tologatta. Aztán 1962-ben kimondta: nagyon sajnálja, de nem tudják kiadni. 

A tanfelügyelőség engedélyével gyűjtöttünk. Egyszer Horváth szekus őrnagy behívott 
bennünket: mi célból gyűjtjük a magyar népdalokat? Hasznos-e ma, Romániában a magyar 
népköltészettel foglalkozni? Mivel állandóan tökrészegre itta magát, a nyolcvanas években 
májzsugorban halt meg. 

‒ Az iskolának az a célja, hogy oktasson, s ne „magyar népköltészetet” gyűjtsön! – 
oktatott ki bennünket. 

Barátságosan bánt velünk, de azért fenyegetés is volt a viselkedésében. 
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Kovács Ferenccel szerződést kötöttünk, eszerint (a gyűjtemény és az érte járó pénz) 
kétharmada az övé, egyharmada az enyém. 

Kovács egykori társaságára is emlékszik a valamikori gyűjtőtárs, Juhász Zoltán. Az 
aradi írók közül baráti viszonyban volt Károly Sándorral (az Ötszáz emelet című regény 
szerzőjével), Szántó Györggyel és a Temesvárról Aradra látogató Franyó Zoltánnal.  

Kovács Ferenc az aradi íróelittel akart kapcsolatot tartani, de lenézték ezt a 
tollforgató jogászfiút. Zárkózott ember volt, akit nem kedvelt a társaság – jogász, de nem 
képes közönség előtt felszólalni ‒, kirekedt ebből a körből. Ezután Ficzay tanár úrral, dr. 
Sántha Alajos tanáremberrel s velem talált kapcsolatot. 

Egy méter nyolcvan centiméter magas, széles vállú, jó megjelenésű ember, arcán az 
ijedtség: nehogy minden mondatától nevetségessé váljon – állítja Juhász Zoltán. – Sokszor a 
háta mögött kinevették, mert nem volt irodalmi műveltsége. Otthon papucshős volt.  

Tenni akart az aradi magyar közösségért, amely az ő idejében erősebb volt, mint 
amivé mára lett. Valamit hagyni akart maga után. Amennyire nem értett az irodalomhoz, 
annál inkább volt érzéke a népköltészethez. 

Valamit hagyni maga után: amivel bebizonyíthatja, hogy alkotó tagja a magyar 
közösségnek! 

Amiről sokat beszélgettem vele: az élet értelme és a hiábavalósága. Ő tagadta a 
hiábavalóságot. 

Molnár Sándor költő mondott beszédet a temetésén – sírja a Felsőtemetőben (román 
neve Eternitate), az UTA textilgyár mellett a Pécskai úton kifelé; itt van Goldis sírja is. 
Molnár Sándor Czine Mihály barátja, 1960-ban halt meg; a sírján az áll, hogy hatvan évet 
élt. 

Molnár Sándor maga adta ki a verseit. Köpcös, fehér hajú ember, a Korzó ismert 
alakja, azonnal feltűnt, ha hiányzott. A magyar irodalom leglelkesebb terjesztője volt. Néha 
dolgozott, könyvkereskedésben is, de valójában a semmiből élt – többnyire a felesége 
fizetéséből. Állása ritkán volt. Könyveket vett, könyveket adott. De mindig rendes ruhában 
járt, s 25 lej mindig volt a zsebében. 

„Veszett kommunista” volt, de nem volt az! Vad kommunista verseket írt – a Zsilvölgyi 
Naplót szerkesztette a háború után Petrozsényban, valójában szociáldemokrata volt. Akkor 
még színmagyar volt a Zsil-völgy. Hetilap volt, egyedül írta. Aztán ráfogták, hogy elárulta a 
munkásokat, kiszolgáltatta őket a szociáldemokráciának. Akkor már aradi lapnál dolgozik, 
amikor kitették, kizárták a kommunista pártból. Azért lett kommunista, rácáfoljon, hogy 
elárulta a munkásságot! Utolsó tangó című kisregénye a harmincas évek végén, a háború 
elején jelent meg. Ez volt a hattyúdala; írta a verseit, novelláit, de semmit sem jelentetett meg. 
Később a Vörös Lobogóban néhány cikkét láttuk. 

Kovács Ferencre és Molnár Sándorra az volt a jellemző: jó cimborák, akik állandóan 
marakodtak! 

Juhász Zoltán 1932-ben született Aradon, a kolozsvári Bolyai Egyetemen 1954-ben 
végzett magyar irodalom szakon; előbb tanár, majd hírlapíró. A magyarság által mára szinte 
teljesen kiürített, javarészt ókirálysági románok által lakott Mosócin (Mossóczy-telepen) él az 
1990-es években is a párjával. És sehogy sem megy – sehogy sem ment akkor, amikor 
társalkodtunk Kovácsról, Kovács-hagyatékról, Aradról –, nem megy a fejébe, miért nézi ki őt 
innen az ideköltöző moldvai ember; s hát valóban, mit keres itt a magyar?... Magyar a Maros-
parton! 

Honnan tudná a belvárosi, buzsáki, fakerti, gáji, kisszentmiklósi, kürtösi-úti, 
mikelakai, mossóczytelepi, ségai, szentleányi, újaradi, zsigmondházi telepes (jól mondod, 
kolonista a mi kolonizált Aradunkon!), mi keresnivalója van ezen a tájon annak az 
értelmiséginek, aki majd’ negyven éve e végeken kutatta, miről s mit regél a szegény magyar? 

Arad, Maros, magyar… 
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Az 1930-as temesvári Ki kicsodá?-ban áll az alábbi „életrajz-előzetes”: Schmidt-
Kovács Ferenc 1907-ben Temesvárott született, apja nyug. Posta és távirda műszaki felügyelő 
ugyanitt. 1926-ban a temesvári Déli Hírlap munkatársa, majd a Keleti Ujság, a Rivalda és a 
Tizperc munkatársa volt, közben a budapesti egyetem jogi fakultásán folytatta tanulmányait. 
Előszeretettel foglalkozik az irodalommal. Apjáról az előző lapon olvashatunk: Schmidt 
Mihály 1880-ban Kisőszön született, atyja földbirtokos volt. A műegyetemet Pesten végezte s 
nyomban a temesvári postaigazgatóságnál állt munkába. A háborúban századosként szolgál, 
és egy sor kitüntetés a díja katonai érdemeinek. A Bánsági Német Bank rt. alapitója és 
főrészvényese, több helybeli gazdasági alakulat és szociális egyesület vezetőségi tagja. 

Édesapja kemény ember lehetett, hogy a fia annál finomabb lélek… Akire – 
mindamellett – az „osztályidegen” szerepe várt a Román Kommünben. Csoda, hogy 
egyáltalán megtűrték. (Sváb gyökerű magyar, keresztény, polgár, író, a magyar népköltészet 
gyűjtője!... Ennyi rosszat a legnagyobb „jóakarattal” sem hordhatott volna össze róla a 
ráállított szekus.) 

 
NÉPKÖLTÉS A VÁROS PEREMÉN 

 
Egyedülálló gyűjtés az aradi: egy partiumi sorsra jutott magyar város külső negyedeiben (a 
város végein) élő, paraszt gyökereit még őrző, városi munkássá és polgárrá válás előtt álló 
emberek közösségének minden bizonnyal teljes népköltészetét megmentette az aradi 
hétosztályos magyar iskolák tanárai és diákjai segítségével. Az ötvenes évek második felében 
folyt a munka, amely a mára alaposan elrománosodó külkerületek egykor volt magyar 
népköltészetét őrzi.  

A 723 oldalas kézirat 51 mondát, 57 mesét, 27 balladát, 434 népdalt, 133 
gyermekjátékot, 1 betlehemest, 21 verses szerelmes levelet, 21 vőfélyverset s 83 lakodalmi 
kurjantást, 1127 (!) közmondást és több mint félezer találós kérdést tartalmaz. A meglévő 
egyetlen kézirat-példány hiányos, bizonytalan 36 népmese azonosítása (ezek a mesék csak 
füzetbe másolva maradtak fönn), és a találós kérdések zöme nem került elő (a több mint 500 
talányból csak 36-ot rejt az évtizedek viharait átvészelő, dohánypapír vékonyságú sokadik 
példány – a kéziratot Juhász Zoltánné gépelte, regéli ő maga.) Kovács Ferenc aradi 
gyűjtésének nyilvánvalóan legkevésbé értékes része a népdal-tár, mert a gyűjtő (akár a 
kisiratosi kötet esetében is) csak a szöveget rögzítette, a dallam lejegyzése elmaradt.  

A kéziratos mű talán legizgalmasabb része az aradi‒kisiratosi mondatár! Aradi és 
kisiratosi, mert bár – ahogy aradvégi gyűjtőtársa, Juhász Zoltán mondja – a gyűjtemény az 
aradszéli magyarság népköltészetét igyekezett megmenteni s fölmutatni, Kovács Ferenc e 
kéziratába dolgozta bele mindazt, ami valamiért kimaradt az IRATOSI KERTEK ALATT 
című művéből. Ez különösen az aradi gyűjtés mondafejezetében nyilvánvaló: az 51 
népmondából 25 kisiratosi! Különösképp a kincsmonda gyakori a Kelet-Csanádból Nyugat-
Aradba metszett tájon: a 19-ből 16 iratosi. 

Az 1950-es években az „aradvégi” mondatárban is megtalálható kisiratosi (az ottani 
faluszéltől nem messze lévő) Schneider-halmot s a szomszédos Szöllőshalmot naponta 
szemrevételező öreganyám, Kis Sarusi Borbála regélt unokáinak a 
Forrayiratos(Nagyiratos)‒Lévés(Dombegyháza)‒Kevermes‒Szalbekiratos(Kisiratos) közti, 
kincsekkel – s annál is több mesével – teli kún-, avagy Atilla-halmokról. Lidércről, 
boszorkáról, lámpás emberről, borba s halomalji pincébe fojtott török vitézekről, valamint 
egyéb rémséges alakokról és történetekről mesélt Sarusi mama, hogy máig sajnáljam, miért 
nem jegyeztem le azokat. (Főiskolás magamra találásom idején távozott az örök békesség 
honába.) Kovács tanár bácsi viszont megtette. 

Ahogy olvassa a régi iratosiak ajkán egykoron élő történetek ismerője e gyűjteményt, 
gyakorta bólogat boldogan: ezt is, azt is hallotta! Amaz pedig alaposan meglep – például 
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amikor Szent Miklós fából faragott képének kiásásáról regél nekünk Antal Mihály valahai 18 
esztendős legény. Ugyanis az eme történeti monda alapjául szolgáló középkori históriát 
Csanád vármegye – Borovszky Samu-féle – kétkötetes XIX. század végi monográfiája 
nyomán valami olvasni tudó embertől ismerhették meg a kisiratosiak. S huszadik századunk 
első felében egyetlen iratosiról állíthatjuk bizonyosan, hogy forgatta a megyetörténetet, ez 
pedig az 1951-ben elhunyt Hodács Ágost, aki a falu műfordító és író plébánosa – kiről épp 
elég „igaz történet”-et hallhatott Kovács Ferenc néptanító. (Kár, hogy ezeket nem szedte 
össze.) 

Meglehet, a többi kisiratosi történeti monda szülőatyja is Hodács uram, aki 
közvetítette népének a tudósok állításait – mi mással magyarázható, például, az iratosi (a 
valóságban a középkori nagyiratosi) templom oltárképéről szóló monda? Nem beszélve a 
többi, Kisiratoshoz még így sem kapcsolható, ám itteniek által előadott mondáról.       

Kisiratosra – az üres kelet-csanádi Puszta-Kisiratosra (Kisiratos puszta helyére) – a 
XIX. század elején települt Szeged tájékáról a nép. A határ halmainak megannyi titkát (a 
paraszt ember hitvilága alapján és némi tudós segítséggel) maguknak kellett kitalálniuk. 

 
KINCSES IRATOS 

 
Kovács Ferenc aradi mondagyűjteményének a fele származik Kisiratosról, s míg a 32 történeti 
mondából csak 9, a 19 kincsmondából és mondatöredékből 16 az emiatt akár Kincses-
Iratosnak is nevezhető faluból való. 

Kisiratos nyugati határában, a falu szélétől pár száz méterre emelkedik a Schneider- és 
a Szöllős-halom, amelyek eme – Aradban legalábbis – páratlan kincsmonda-termésre ihlették 
az itteni népet. A Nagyiratosra, Szentpálra, a két Varjasra, Aradra, vagy más délre és nyugatra 
lévő helyekre igyekvő kisiratosiak e két domb közt kocsiztak, gyalogoltak el. Piacra, 
vásározni, búcsúba s más sátoros ünnepre, vagy éppen csak dologba, szántani-vetni igyekezve 
valóban szinte naponta látták a Nagy- és Kishalmot. A korán kelő és a világosodó ég alatt a 
határba tartó, este a szürkületben hazasiető iratosi ember félelem keltette gyakori képzelgése 
is hozzájárulhatott a két halom ihlette költészethez. A két domb múltja körüli sejtelmes 
homályban eligazodás vágya mellett a kincskereső szenvedély is ott munkál e mesés 
történetekben. A kincs- és kincskereső mondákat (no meg sok-sok embercsontot) termő 
kisiratosi föld és népélet ihlette meg a falu költői lelkületét, alakot a kincskeresés 
hiedelemvilága adott, műformát pedig a mesemondás kínált.        

Egy házzal arrébb – a nyugati szomszéd Dombegyházán – Atilla kincséről regél a nép. 
Úgyhogy a dombegyházi halmok egyike, természetesen, Atilla-halma. 

A kisiratosiak egyébként – az aradi gyűjteményben – más népköltési műfajnál 
(forrásként, mesélőként) csak elvétve fordulnak el. A vaskos kézirat adatközlői közt szereplő 
19 iratosi közül 4 szolgál egyébbel (1-1 gyerekjátékkal-gyermekdallal s népdallal, 2 mesével). 
Amit Kovács Ferenc Kisiratoson gyűjtött, volt hol megjelentesse, a falura igen jellemző 
kincsmondákkal viszont adós maradt az IRATOSI KERTEK ALATT. A kiadásra várakozó 
aradi kéziratban helyezte el őket. 

Olyan fiatalabb vagy idősebb kisiratosiak is akadnak, akik az aradi gyűjtemény és az 
iratosi kötet adatközlői közt egyaránt előfordulnak. Andó Etelka, aki az IRATOSI KERTEK 
ALATT anyagának gyűjtésekor 15 éves volt, a kisiratosi kötetben gyermekjátékkal, az aradi 
kötetben (20 évesen) mondával szerepel. Antal Péter (15, illetve 18 éves) – szóba hogy 
hozhatjuk: utóbb e sorok rovójának sógora, és nem egy máshol fölhasznált történet forrása - 
előbb mesével s játékkal, később gyermekjátékkal és gyermekdallal segíti a gyűjtést. Barják 
Károly (a két gyűjtés közt 86-ról 90 évesre vénülvén) a könyvben vőfélyversekkel szolgál, az 
aradi kéziratban mondával. Hallai László (16-19 éves) az első gyűjteményben mesével, dallal, 
játékkal, a másodikban mesével jelentkezik. Hügel László (15, majd 19 éves) a kisiratosi 
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munkához játékkal, az aradvégihez mondával járult hozzá, ahogy Korpa János (14-20 
évesként), Tapasztó János (14-20) dallal és kincsmondával. A Sávai lány, Juci korában (13 
évesen), játékot ír le, Juliannaként (immár 18 évesen) mesét mond. Az életkor 
meghatározásakor jelzett 3-6 év különbség a két gyűjtés között eltelt időt mutatja. Az 
ARADVÉGI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET mondatárában a legtöbb kincsásó történettel a 
kisiratosi (akkor 19 éves) Almási Rozi van jelen: 4 kincsmondát tud. 

A 26 nem iratosi mondából 16 mossóczytelepi, 3 mikelakai, 1-1 gáji, (gyula)varsándi, 
kisszentmiklósi és ségai, 3 pedig közelebbről meg nem határozott Aradvégről való. A kézirat 
történeti mondái közt betyár-, eredetmagyarázó és helyi mondák is szerepelnek.  

Az ARADVÉGI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET-ben – talán nem csak az itteni 
magyarok örömére ‒ a mondák gyűjteménye felerészben kisiratosi.  

 
S: SCHMIDT (VILMOS FERENC) 

 
Hogy az újkígyósi népfőiskola közreadta Kovács aradi gyűjteményéből a mondákat (Aradvégi 
mondák címmel), 1995 nyarán átvittünk Aradra néhány tiszteletpéldányt az özvegynek és az 
eredeti kézirat főmunkatársának. Harangozó Imre, a kígyósi katolikus műhely megteremtője, 
maga is népköltési gyűjtő, ekkor készítette a Batthyányi utcában azokat a fénykép-
fölvételeket, amelyekből néhány megjelent a szintén újkígyósi, 1997-ben Kovács kéziratából 
kiemelve kiadott aradi mesekönyvben (címe: A sánta kutya lábán forgó palota).  

Baba – elcsodálkozva azon, hogy ura egykori buzgólkodása miatt neki bárki emberfia 
pénzt ad (amely ugyan nem sok, de hát forint) – további adatokkal egészítette ki férje 
életrajzát.             

Hogy mitől „S. Kovács”? 
Schmidt Vilmos Ferenc volt a neve! Aradon lett Kovács. 1946-ban házasodtunk össze 

(Temesvárt), itt adta be a névmagyarosítást, mert újságíróként így ismerték. 1946-ban lett 
Kovács.   

Maga (Pászthy Mária) 1917. december 1-én született Petrozsényban. 
Írt egy (másik) könyvet, Kolozsvárra elküldte; jó könyv, de nem ennek a világnak 

való… Valami rosszéletű írónőről (írta). 
A falakon a fényképeken megőrzött egykorvolt: a tömösvári esküvői fölvétel, Wilhelm 

és Hans Schmidt a bécsi diplomataképezdében…(Mert hogy Kovács oda is járt.) Szép fiatal 
nő, kövérkés férfiarc. 

Hogy aztán 1997 elején az aradvégi meséskönyv kisiratosi bemutatóján újabb 
meglepetések érjenek bennünket. 

Akkor már özvegy Kovácsnénak semmi gondja nem volt a család visszakapott 
hegyaljai szöllejével: követte emberét – (ha igaz:) 1996 februárjában – a túlvilágra.    

 
TANÁRTÁRS EMLÉKEI 

 
Az ARADVÉGI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET-ből kiemelt mesegyűjtemény kisiratosi 
bemutatóján (1997. böjtelő hava 21-én) a vendéglátókat képviselő Almási Béla – a falu 
embörorvosa – arra kéri a kötetet megjelentető csabai‒kígyósi csapatot, elsőként hadd 
szólhasson Kovács Ferenc egykori tanártársa, Bérczi Ferenc, aki (87 éves már) nem tudja 
megvárni a könyv-est végét.       

A kisiratosi Régi kultúrházban rendezett találkozó – aztán – (szinte) Bérczi tanár úr 
előadásával kezdődött s hozzászólásával végződött! 

1949-1955 közt, melléktárgyként, földrajzot, történelmet tanított Kovács Ferenc 
Kisiratoson, főtárgya a magyar volt. A magyar irodalom, nyelvtan, magyar helyesírás; 
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nagyon tudta! Gyengéje volt, hogy a módszertant nem ismerte, fegyelmet nem tudott tartani. A 
gyerekek szerették! Meséltette őket (az órán), a nyakába borultak. 

Szó ami szó, (doktornak doktor, de) képesítés nélküli néptanító volt.  
Az összes férfi tanár közt ő volt a legrendesebb; tisztelettudó, udvarias. 
Simulékony, népszerű ember volt. 
   Velem íratta a kérvényét, felmentették az állásából. Temesvár körül fél év, utána 

dramaturg a színházban; 5-6 hónapig, ha bírta. 
Megírtam neki a kérvényt, mert nem tudott jól románul.  
Nyugtalan, ideges volt.   
Kiesett onnan is, hazakerült. 
A Zsil-völgybe került: 5-6 hónapig Topillán bányánál dolgozott. 
Itt Kisiratoson kőkorszaki kőbaltákat talált Kása Antallal. Budapesten ismerkedtek 

meg, ahol gabonaforgalmi vállalatnál volt hivatalnok. Fél évig kisiratosi régész. 
Aztán Aradon gyermekotthonban könyvelő, a Coşbuc utcában laktak. Téesz-

alkalmazott Kisiratoson, munkanélküli Aradon… 
Nyugodjék békében! 
Ilyen (majdnem-) Áment egy könyvbemutatón… 
 

FERI MEG BABA 
 

Pászthy Baba először maga jött ide, Kása Antinál lakott. Baba egy-másfél évig tornatanár 
Kisiratoson; tánccsoportja volt. Hegedültem, onnan tudom, a zenekarban, végig kísértem őket 
a zenekarral!  

Pászthy Baba titkárnő volt (az oskolában), de egy betűt le nem írt, helyette Feri 
dolgozott. Kovács Feri csinált mindent! 

Nagyon szerette a feleségét.    
Mindkettő azt mondta, a saját titkait nem árulja el! 
Volt Babának – az egész falu és fél Arad által jól ismert – titka épp elég. 
Kovács Ferencnek (Magyarországon) gyermekei voltak. Az apja postafőtiszt, Baba 

apjával jó barát. 
Jött Kovács Ferenc a temetésre (haza, Temesvárra), megismerte Babát, otthagyta a 

családját.   
Babának volt barátja, de szakított vele. 
(Ferenc) Cseléd volt Babáéknál! Az édesanyja, az anyós! Ilyet még nem láttam, hogy 

az anyós a vejét a felettese előtt szidja… 
Bérczi Ferenc (Petrilla, 1910‒Arad, 2012) – írja a könyv ‒ katolikus kántortanító, 

iskolaigazgató, tanfelügyelő, műkedvelő festőművész és diákszínpadi rendező 1949-től 
nyugalomba vonulásáig, 1970-ig Kisiratoson tanít. Százkét évesen a megyeszékhelyen hunyt 
el.  
 
SZÍNDARABOKAT ÍR, SZÉLKAKAST ÁLLÍT 
 
1942-ben Kolozsvárt, a Bolyai Egyetemen szerzett diplomát.  

A Román Írószövetség tagja volt. 
A Revolver című temesvári élclapnál dolgozott a háború előtt.  
Három regénye volt, s apróságok. 
1: KONDOR TAMÁS KARRIERJE. 
2: MAROS-MENTI VÁROS – Munteanu a sajátjaként adta ki, pedig Feri írta. Sokat 

segített neki, Munteanu társszerzője volt. 
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Később Bérczi igazgató úr úgy fogalmaz: a MAROS-MENTI VÁROS-t Kovács és 
Munteanu közösen írta. 

3: ÉLŐ MÚMIA című regényét olvastam, nagyon intelligens könyv volt. (Ezt 
említhette Kovácsné.) 

 1950-ben 6 hónap alatt megírja Kisiratos monográfiáját! A plébániáról veszi az 
adatokat. Kiadták, 32-42 oldal, 200 évet tárgyalt. A városi (aradi) levéltárban is kutatott. 

1818-ban Szegedről 50 dohánykertész családot hoztak (ide). 
 Barják Franciska tanárnőnek meg kell köszönni, nagyon sokat segített Kovács 

Ferencnek, az IRATOSI KERTEK ALATT egyharmadát ő diktálta, tollba mondta. 
Kovács Ferenc írt szonetteket is! A gépelt verseket beküldte, nem tudom, mi lett velük. 
Írt színdarabokat, egyfelvonásosakat; nem válaszoltak neki! 
Egyszer válaszoltak: helytelen, amit ír! A párt viszi a népet a Paradicsomba; az élet 

persze más volt. 
(Kovács, szegény, az életről írt.) 
Ferivel meteorológiai állomást csináltunk. Kása Anti bácsival szélkakast állított. Mint 

földrajztanár csinálta ezeket a dolgokat. 
Pionírszervezet alakult, Feri Bocskai-sapkát tervezett! Baj lesz, mondtam, mire Feri 

azt válaszolta: Csináljuk pirosra!  
Bordó színű lett; vagy 35-öt sikerült toborozni (35 tanulót a kisiratosi úttörőcsapatba). 
1950-től analfabéta-tanfolyamot szerveztünk. Házhoz jártunk. 35 ember jelentkezett, 

13-an vizsgáztak és a 4 osztály után a 7 osztályos elemit is elvégezték. Volt, aki 
középiskolában folytatta, például Szanda elvtárs (az országos hírű kisiratosi 
termelőszövetkezet állami díjas elnöke).  

 
MESEMONDÓ MONDJA 

 
Kovács Ferenc egykori mesemondóinak egyike, Sávai Julianna sorolja a kisiratosi 
könyvnapon: 

Kovács tanár bácsi óráin öt meséért egy ötös járt! Akkor még 5-ös volt, nem 10-es a 
legjobb jegy. 

Rádió, tévé nem volt, este meséltek az öregek. Leírtam. 
Amikor 18 éves voltam, újra kérte, nem tudok-e mesét? Maga leírta. A Tódás végén 

éltek a nagyszüleim, tőlük hallottam. 
Sávai Julianna előbb a kisiratosi, utóbb az aradi gyűjtéshez járult hozzá meséivel. 
Kovács Ferenc tanítványainak az egyike, Szellelki József regéli: 
1949/50-ben, amikor a „pirosgombos egyesületbe” is jártunk, az osztályfőnökünk volt! 

Nyolc-kilencen voltunk a tizedikben. A magyart nagyon jól tanította. 
Az est hatására (a következő hetekben) további történetek kerülnek elő, s kiderül, 

fénykép is maradt a faluban Kovács tanár bácsiról. Az egyik fölvételen kilenc diák s 
osztályfőnökük, Kovács Ferenc látható, egy iskolai pecsétes aláírás pedig hősünk, Dr. Kovács 
kézjegyét őrzi. 

 
AMIT AZ RMIL TUD 

 
A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon harmadik kötetében (különösképp, hogy a második a 
„szintén iratosi” Hodácsról nem tud) örömmel fedezhetjük föl – „mi, szálbekiratosiak” – a 
Kovács Ferencről tudósító szócikket. Szekernyés János az alábbiakba sűríti mindazt, amit 
hősünkről sikerült megtudnia. 

 KOVÁCS Ferenc, S.  K o v á c s  (Temesvár, 1907. szept. 15.-1959. aug. 10. Arad) – 
regényíró, folklorista, újságíró. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, 
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Székelyudvarhelyen és Budapesten végezte (1926). A Déli Hírlap munkatársa, majd a bécsi 
Konsular Akademie elvégzése után a temesvári Magyar Újság szerkesztője. 1933-ban 
Budapestre költözött, ahol a Független Szemle munkatársa, a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezetének tisztviselője. A szegedi tudományegyetemen államtudományi doktorátust 
szerzett (1940), 1945-ben hazatért Temesvárra, majd Aradra költözött; a kisiratosi általános 
iskolában tanított magyar nyelvet és irodalmat (1949-55). 

K o n d o r   T a m á s   k a r r i e r j e   c. regénye Budapesten jelent meg (1935). A 
Déli Hírlap folytatásokban közölte  J a c h t – t e a   a   B r i t a n n i á b a n   (1936) c. 
regényét. Sarkadi Dénessel lefordította Figueiredo  S a v a n y ú   a   sz ő l ő    c. darabját, 
amelyet 1957-ben mutatott be a temesvári és a nagyváradi magyar színház. Tanítósága alatt 
összegyűjtött gazdag népköltési anyaga Faragó József szerkesztésében és bevezetésével  I r a - 
t o s i   k e r t e k   a l a t t   címmel jelent meg (1958), mint az első Arad környéki magyar 
folklórgyűjtemény. Egy másik gyűjteménye  (A r a d v é g i   m a g y a r   n é p k ö l t é s z e t)  
kéziratban maradt.  

S(chmidt). Kovács Ferenc iratosi gyűjteményét (a szintén aradi) Kovách Géza értékeli 
a Korunk 1959/9. számában. (Ugyanő írja meg a falu történetét, Kovách e munkája 
közvetlenül a halála előtt, 2004-ben látott napvilágot.) 

 
ÉS A HAGYATÉK 

 
Kovács Ferenc iratosi és aradi népköltési gyűjtéséből lenne még mit megjelentetni, s hírlapba 
temetett folytatásos regénye, meg (ha előkerülnének a kéziratok) kiadatlan – és ellopott, vagy 
csak félbemaradt – regényei is tartogathatnak meglepetést. 

 A falu meg a város (Kisiratos és Arad) – nem tudom, Temesvár mennyire, mert 
Pest semennyire sem – őrzi valameddig, valamennyire a Schmidtből lett Kovácsként helyálló 
aradi(‒csanádi)‒temesközi magyar értelmiségi emlékét. Néhány mindenre elszánt hazafi 
viszont (teszem azt az újkígyósi Harangozó Imre, ki csudás népi imákat lelt Kisiratoson) 
folytatja, hol Kovács Ferenc abbahagyta.    

  

 
Fő, hogy mögvagyunk 

(Godó atya ‒ Kisiratosról ‒ Jézus Társaságában) 
 
 

(2001. Szent Jakab hava 28., Kisiratos. A Godó-ház a Malom utca előtt a község ősi részén, 
Nagyfaluban. Regélőm Godó András ‒ született 1927-ben ‒, a ház mai öregura.) 
 (Öregnek öreg, de annyira nem, hogy ne tudna még magáról – meg szeretteiről – 
gondoskodni. Hogyne, a két keze munkájával.) 
 (Amennyire az idő – azaz a jó Isten – engedi még neki.) 
 (Úrnak meg hogy nevezhetnéd… ezt az elsőre eléggé bizalmatlan, majd egyre 
megbátorodó parasztembert.) 
 (‒ A doktor úr tavaly szólt, hogy jön. Vártam, nem jött.) 
 (‒ Maga az.) 
 (‒ Annus nénje? Együtt jártunk az iskolába. Pista bátya, a kántor?) 
 (S mire bekerülünk a konyhába, már-már bizalmába fogad.) 
 (‒ Volt nekik egy testvérük Magyarországon, Miska, borbély.) 
 (‒ A maga apja?) 
 (Így már más.) 
 (De ehhöz – hogy idejussunk ‒ beszélgetni köll vele néhány órán át.)   
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A gazda hagymát szed a kertben, hogy ne rohadjon tovább az esőben. 
 Asszonyának elég nehezére esik embörét a kertből – az idegön kedviért – előhívni. 
 Hogy lóg az eső lába, megkönnyíthetné, egyben meg is nehezíti a Godó-járó 
gyalogportya dolgát. 
 Az elején mintha harapófogóval szednéd ki belőle. 
 
18 ÉV BÖRTÖNBEN 
 
A börtönben meglátogattam: Zsilaván, Prahován, Nagyváradon, Bukarestben, Tömösváron, 
Tömösváron a katonai törvényszékön, Resicán, Karánsebösön ‒ regéli Godó atya testvére. 
 Gorombán bántak vele. 
 Rimniken a föld alatt volt, egy magáncellában, ott sokat panaszkodott. Akkor  
mondta: 
 ‒ Na, most már a halál markában vagyok teljesen. 
 Valahol olvasta, hogy a nevetés gyógyít. Elkezdett a magáncellában hangosan nevetni. 

‒ Godó páter mögbolondult! – jöttek a börtönőrök. 
 Kérte, menjen ki Afrikába a bélpokolosok közé! Sokszor kérte, nem engedték. 
 A börtönbe nem mindig engedtek be. 
 Tíz év után kaptunk tőle levelet. Be volt dobva az ablakon. 
 (Virt László írja Katolikus kisebbség Erdélyben című könyvében: miután1952-ben 
vita támadt az egyházhoz hű és a hatalomnak behódoló papság között arról, ki az egyház 
titkos vezetője ‒ Márton Áron és helyettesei /ordináriusai/ már börtönben sínylődtek ‒, Godó 
Mihály több társa támogatásával levelet írt a szovjetromán politikai rendőrség 
ordináriusjelöltjeinek, hogy kifejtse, miért nem jogosultak e tisztség betöltésére. E levelet 
Godó atya a papság körében terjesztette.) 

(„A levél a hatósághoz is eljutott, Godó Mihályt letartóztatták, akkor első fogsága 
alkalmával lázításért és hazaárulásért /kapcsolata volt a Szentszékkel/ tíz évet volt börtönben, 
ebből nyolc évet Rimnicu Sarat-on, magánzárkában. Godó Mihály élete során 12 évet töltött 
börtönben és 6 évet internálásban. Utoljára 1981-ben szabadult, miután 41 gyilkos megtért a 
kezei között!”) 
 (Az erdélyi katolikus szellemi ellenállás egyik vezetőjeként 1954-ben – börtönéből –  
lelki motorja volt annak a szervezkedésnek, amely nyomán, a békepapokat kijátszva, többfelé  
titkos lelki gyakorlatokat s bojkottmiséket tartottak az egyházhű lelkipásztorok. Év végén e  
hálózat csaknem  összes tagját lefogták a szekusok.) 
 
Prahován a belvárosban úriembörök voltak! Volt börtön a város szélén is, űt a belvárosban 
tartották. Bukarestből villamossal kimentem a város szélire, aztán visszamöntem, mert  
bent volt. Vittem neki csomagot. Elfogadták, úriembörök vótak! 
 Azt mondták, átadják, engem mög beengedtek hozzá. A fényképezőgépét, karóráját  
ideadta, vigyem haza. 
 Várakoztam, jött egy tiszt: 

‒ Menjen! 
‒ Mögyök! 

 Mint ez a kis konyha; ű már ott ült. 
 Apám, hogy möghalt, testvérek; ilyesmirül beszélgettünk. 

‒ Hoztál cigarettát? – kérdezte. 
 Tíz dobozzal vittem, de Mihály kevesellte! 

‒ Mönjön, vögyön még cigarettát! – szólalt mög a tiszt, aki közben ott ült a szobában. 
 Amikor kiszabadult, csak feleket szívott, aztán elhagyta. 
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 A tüdejével volt baja. Másfél évig a Korányi szanatóriumban, Budapesten volt, 
kikezelték. (Később tudjuk meg: pestbudai gyógykezelése idején ismerte meg cimboránk, 
Nagy Gáspár, akire szintén óriási hatással volt.) 
 Helyregyütt. 
 Bukarestben volt tán?  Úgy fázott a börtönben, hogy neki adtam a bakancsomat. Ő 
mezítláb volt. 
 Vele volt egy miniszterhelyettes; meg is halt. 
 Nem volt igényös! Ha vót, jó, ha nem, az. 
 Aszonta, Prahován, amikor volt, hogy kiszabadult: 

‒ Nem akarok innen kiszabadulni! Segíteni akarok azokon az embörökön, akik itt  
sínylődnek a börtönben. 
 ‒ Hej, bandita! – förmedt rá a börtönőr.  
 Hát, ez volt a sorsa. 
 (Kemény embör vót!) 
 Az, hajja. 
 
MESÉK A PÁTERRÓL 
 
‒ Nemrég csukták le. Herkulesen volt plébános; az volt a baj vele, hogy magyarul,  
románul és németül egyaránt prédikált, és túlzottan megszerették az emberek. Meg ráfogtak  
mindent. Tudja, a katolikus egyház sok mindent kap nyugatról, Nyugat-Németországból is, a 
papok másképp éhen halhatnának. Én is a kintről ajándékozott kocsival járom a filiákat; 
máshogy nem lehet ellátni ezt a sok elhagyott plébániát. Aztán ránk fogják, hogy illegálisan 
kapott valutából vettük, hogy lopunk, csalunk – hallom odahaza 1981-ben.  

‒ Őt még kémkedéssel is meggyanúsították. 
 Más (később!) – Herkulesfürdő helyett ‒ Újaradról tud. Meg hogy nagy magyar! 
 Valóban, a nyolcvanas évek elején Újaradon szolgált, miután a „Herkulesért” kapott  
büntetést megkurtítva hazaengedték. Jól tudták az Aradon naponta megforduló iratosiak,  
Godó atya itt sem nyugodott. 
 (‒ 1979-ben Herkulesfürdő miatt hat évet kapott. Mivel Herkulesen a titkos rádióadó,  
amelynek működtetésével gyanúsították, tovább tájékoztatta a „román igazságról” a Nyugatot,  
1981 nyarán hazaengedték.) 
 Kisiratoson hallottam először Godó Mihályról. Csak a legjobbakat! Hogy 
rendíthetetlen. Becsukhatják akárhányszor, üthetik, vághatják, üldözhetik, nyomorgathatják, 
nem és nem, nem enged – otthonról hozott? ‒ keresztény katolikusságából, magyarságából, 
emberségéből. 
 Majd 1982-ben magam is láthattam s hallhattam. Iratosunk jelenlegi templomát  
százkét évvel azelőtt építették – építtettük mi, helybeli magyarok ‒, száz éve emelte a falu a  
templom előtti kőkeresztet, s a fényes búcsúi évfordulós ünnepségen megszólalt Godó atya is. 
 Bevallom, sosem felejtem. 
 Aztán még egyszer találkoztunk: megkerestem Szentannán a német öregotthonban. 
 Fölment szülőfaluja szószékére és olyanokat mondott, amitől melege kezdett lenni az  
embernek. 1982-ben nyilvánosan mifelénk – különösen Romániában – nem nagyon hangzott 
el efféle kommunista- és szovjetellenes uszítás.  
 Különösképpen nem prédikációban.  
 Jóval később tudtam meg, hogy Márton Áron, Mindszenty József és a pápa között  
közvetített. Vatikán és Erdély, Róma és a magyarság közös dolgaiban ügyködött; hogy ne  
tekinthette ügynöknek a bizánci – egyre megy, hogy vallásos, vagy istentelen ‒ vakvilág?! 
 Hogy „békepappá” – a kommunista „nemzeti”-katólikus egyház-féleség emberévé –  
válni semmi áron sem volt hajlandó. 
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 Szentannán árulta el, hogy nem lelkesedik a magyarországi egyházi vezetőkért, mert –  
szerinte, aki inkább évtizedekig ült, mint hogy „ezeket” szolgálja – túl engedékenyek voltak. 
 Azt firtatta, melyik – katolikus ‒ lap milyen; azoknak szurkolt, akik kimondják s nem  
kenik el az igazságot. 
 Tömösvárról gyüvet fölment a százesztendős iratosi szentegyház szószékére s – a  
megörökítés szerint – így szólt a búcsús néphön: 

‒ Itt vagytok mint egység!… A kereszt tövében alapított faluban, e vérzivataros tájon  
megmaradt a nép!… Mert jó helyre jöttek, oda, hol már állt a kereszt… ‒ Az emberek sután 
törlik könnyeiket. ‒  Mert a kereszt hatalom, erő! Mert a kereszt hatalom, erő!… Ez a kereszt 
diadalmaskodik az egész világon! Moszkvától Fokföldig, Washingtonig a kereszté a 
hatalom!… Ennek a keresztnek a hordozójának hangzottak el a szavai a Holdon!… 
Maradjatok ilyen egységesek, akkor örökre megmaradtok… Másképpen az ördög 
diadalmaskodik, az Antikrisztus! 
 2001-ben tudom meg, hogy éppen akkor – szóval nemrég ‒ jött ki a tömlöcből. 
 Ennyire hatott rá a lenini módi átnevelés. 
 Ha nem kínzással kísérleteznek, sem mehettek volna vele sokra. 
 Bevallom, megrázott. Hogy népemre mennyire hatott, csak sejtem. Biztos, hogy  
nagyon! Azokra, akik hallhatták. De a mái új nemzedék honnan tudná mindezt!? 
 Istenházát kerülve, vallást elhajintva, keresztény katólikus erkölcsöt sutba vágva, 
hagyományainkból kivetkőzve egységesek mára hogy maradtunk volna, meg hogy 
maradhatnánk, az ördög hogy ne diadalmaskodhatna? 
 Ha minden papunk ilyen okos, ilyen kemény, ilyen rendíthetetlen?! 
 Hogy lehetne. Ahogy mi sem. Mindannyian hogy lennénk rá képesek. 
 Ellenben Godó Mihály. 
 Kisiratosi – Szent kereszt fölmagasztalására szentelt ‒ istenházánk 102. (rendesen  
Szent Mihály hava második vasárnapján megtartott) templomnapján életének 69. évében állt  
elénk. 
 Tanítani. 
 Jobbá tenni. 
 Mert ez lehetett az élete. 
 Tenni; segíteni; fölemelni.  
 
GODÓ GAZDA S GYERMEKEI 
 
Három évig a Duna-csatornánál dolgoztam munkaszolgálatosként. Az ilyen 
mögbízhatatlanokat a katonaság helyett odavitték. 
 (A testvér regöl tovább.) 
 A kollektív után vasutas voltam. Ha hozzáutaztam, ingyen utazhattam. Nem a 
szabadjegy miatt, hanem mert elengedtek a kalauzok. 
 Adtam volna neki háromszáz forintot; nem fogadta el. 
 Kurticson voltam vasutas húsz évig. Málhakezelő, tolató, mindenhol dolgoztam. Előtte  
tizenkét évig a kollektívban. 
 Ötvenben berukkoltam, három évet lehúztam a Duna-csatornánál. 
 Hazajöttem, négy-öt napra möghalt az apám. 
 Részös vótam, aratni jártam. 
 Ötvenben jött a kollektív, a „beszélgetés”.  Apámmal erőszakoskodtak. 
 Nehéz idők voltak. 
 De fő, hogy mögvagyunk! 
 Főleg, hogy most visszaadták a fődet. 
 De, tudja, lassan lejár az idő. 
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 Nekünk van a feleségemmel tíz hektár földünk, 87 éves anyósomnak tíz hektárja, de  
lemondtak róla, kiadta bérbe. 
 Kilencen voltunk testvérek. (Hetényi Varga Károly a Szerzetesek a horogkereszt és a 
vörös csillag árnyékában című sorozatának II. kötetében közzétett Godó-életrajzban tizenkét 
gyermekről ír, s hogy Mihály az ötödik volt a sorban.)  
 Volt földünk, de nem olyan nagy. 
 A gyerekek, ma? Egyáltalán nem foglalkoznak a jószággal! Tisztán járni, jól élni! 
 A határban fiatalt kapálni, kaszálni nem lát. Ceauşescu tanította őket erre. 
 Hiába tanul (a fiatal), sehol sincs állás. A föld meg… 
 A nyolc testvérem?… Hajja, már meghalt Tóni, Gyuri, Matyi, Boris, Piri, Mihály. Él  
még Andris, Örzsike, Bözsi, Feri. 
 (Zilahi András, a falu plébánosa 2003-ban így magyarázza a 9 és a 12 közti 
különbséget: Godó Mihály mindent leírhatott, számon tartotta édesanyja szüléseit. Öccse, akit 
Bandrinak becézett, csak azokra emlékszik, akikkel együtt nőtt föl; azokat a testvéreit, akik 
kisgyermek korukban meghaltak, elfelejtette.) 
 Mind a hárman itt élünk, Kisiratoson. 
 Anyánk Kása Mária, apánk Godó András. 
 A háborúban kétszer hajtottak el a románok. Először Körösladányon át mentünk, a  
Tisza-hidat építettük, a némöt bombázta le. 
 Aztán télön Nagymágocson jártunk, lovakat vittünk. Lovakkal Purghlytól, Sofronyáról  
(Horthy sógorának uradalmából). Sebesült lovak, de jó lovak voltak! Az oroszok után, a front  
után vittük. 
 Majd megfagytunk! Az oroszoknak vittük az ottani uradalomba. 
 Hajja, igazságtalan az élet! Sok mindön mögtörténik, a legtöbb rossz, hajja.  
 Ide is hoztak a szatmáriak emléktáblát, a parókián van. A falat előbb rendbe kell tenni. 
 Ez a szülőháza. Nagyfalu, 446. szám a Godó-ház. 
 A leányom Pitestben gyerökorvos; a veje fogorvos. Két unokám van. 
 (Mindkettő éppen itthon nyaral. A legényke odaül mellénk hallgatózni.) 
 (Nagyra nőjj, kisfiam!)  
 
ITT SZÜLETÖTT 
 
Mihály 1913-ban született ebben a házban. Gimnáziumba a gyulafehérvári papi 
szemináriumba ment. Gyulafehérvárról elkerült Krakkóba; Lengyelországba került, ott 
folytatta a tanulást. Jezsuita lött. 
 1942-ben, vagy 1943-ben szentölték föl Szögedében egy kis utcában, kis templomban.  
Ott voltam az aranymiséjén. 
 Márton Áronnal nagyon jóban volt. Ismerte II. János Pált, a lengyel pápát is. 
 A legnagyobb bűne az volt, hogy amikor volt a változás, alá köllött írni, hogy ők  
ennek a röndszörnek a hívei! A papság közt is volt egy kis huzavonás. Ű fölkérte űket, ne  
engedjenek ennek a röndszörnek! 
 Üzent a pápa, hogy ne fogadják el ezt a röndszört. A postán elfogták a levelet. 
 Ű írt a pápának. A pápa válaszát kapták el.  
 Innen indult az ű legnagyobb bűne. 
 Más bűn is vót! Voltak mások is ebben a zűrzavarban. 
 Nem adott ki senkit se! Nem akart senkit belekeverni a dologba, inkább magára 
vállalta. 
 Nagyon titoktartó volt! (Megtartotta a dolgokat magának.) De olyan természete volt,  
hogy mindenkit magához tudott vonzani. 
 Egyszer kérdezték, hogy bírta ki? Három dolgot említött. 
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‒ A harmadik: mindönön körösztülmöntem mán, csak a körösztre feszítés hiányzott. 
 Hogy miért lött pap? A pap mondta neki: 

‒Te, Miska, pap löhetnél! 
 Mert nagyon jól tanult. Abban az időben másképpen nem tanulhatott a parasztembör 
 gyermeke. 
  Meg a tudást akkor nem nagyon értékelték! 
 (Msgr. Ross – a mai /tegnapi mai/ tömösvári püspök – halotti búcsúztatójában sorolja: 
Godó Mihály S. J. „… itt Kisiratoson született 1913. szeptember 25-én. Holnap lesz 83. 
születésnapja. Teológiai tanulmányait a Krakkói Egyetemen végezte, ahol a jelenlegi 
Szentatyánk is, II. János Pál pápa később tanult és élt. Pappá szentelése után 
Hódmezővásárhelyen, Kolozsvárott és Szatmáron szolgálta az ifjúságot, mielőtt 
egyházmegyénkbe jött volna. 1965. április 1-én került hozzánk, közelebbi hazájába. Életének 
majdnem egyharmadát töltötte közöttünk, beleértve a börtönéveit is. Plébánoskodott, 
káplánkodott egyházmegyénkben, ahogyan ezt éppen kívánták, követelték tőle elöljárói, az 
állami hatóságok, melyek az ő számára /akarva, nem akarva/ csak a jó Isten akaratának 
végrehajtói voltak. Mehádián, Herkulesfürdőn, Újaradon, illetve Angyalkúton működött. 
Életének utolsó éveit Szentannán az öregek között mint idősebb testvér és lelkipásztor 
töltötte.”) 
 
Szülőháza: majdnem a Gál-köröszttel szömben. 
 A falu határában – a cigánkai részen – Godó-tanya (Godó-halom s Godó-dűlő, 
tanyahely) hűlt helye. Kifele – természetesen – a Godók úttyán. 
 
(Más úgy tudja: Mihályt erővel kellett iskoláztatni, mert többre becsülte atyja tizenkét  
lovát, mint az egész Oskolát. Anyja, hogy megzabolázza, adta volna Szatmárra a 
jézustársaságiakhoz. Úgy megfogták a jezsuiták, hogy apja helyett maga írta alá a 
szerzetesrendbe való jelentkezésnél a szülői beleegyező nyilatkozatot.) 
 
GODÓ-REGE 
 
‒ Tizenhét évig volt börtönben? Ebből hetet sötétzárkában töltött. Utoljára  
Herkulesfürdőről vitték el; rádióadót kerestek rajta. Hosszú ideig szolgált Szatmáron, itt 
tanított is. Végül Pankotán volt, onnan került Szentannára. Jött volna Kisiratosra a Máltai-
házba! – regéli Almási Béla, a falu körorvosa, az RMDSZ kürtösi önkormányzati tanácsosa, a 
Máltai Szeretetszolgálat aradvármegyei vezetője, aradi szegények ingyenorvosa, kürtösi 
magánorvos, iratosi betegmenhely-építtető. 
 Hogyne, ’80 után a parókián hallottam e tervről: Godó atya azt szerette volna, ha 
szülőfalujában papi otthont rendez be a tömösvári püspökség. Így hazajöhetett volna Iratosra. 
 Egyik sem sikerült.  
 ‒ 1996. szeptember 22-én halt meg (Szentannán), 24-én temettük Kisiratoson. A 
temetésén görög katolikus pap beszélt románul, együtt raboskodtak. Itt volt Déváról a 
rendfőnök is. 
 Halála napján is misézett a szentannai öregeknek. 
 Amikor eltávozása előtt valamivel meglátogattam, épp szentmisét tartott a szentannai 
sváb öregotthon lakóinak. Lefényképeztem volna, ahogy áldását adja a kicsi öreg 
gyülekezetre! Leintett, ne, s később, beszélgetésünket sem engedte megszakítani bármiféle 
fényképezkedésért. 
 Szerénysége miatt nem örült, hogy levenném? Vagy mert ehhez szokott hozzá a rab s  
félrab, majdnem rab ötödfél tized alatt? Hogy teljesen háttérbe kell húzódnia, el kell bújnia,  
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kerülnie kell az efféle megörökítéseket? Akármilyen rögzítését bármikori szereplésének? 
Hogy épp erre fáj a foga a vörös vallás- és magyar-elhárító politikai titkosrendőrségnek? 
 1994-ben, Magyar Televízió-beli szereplése után írja a (miskolci) Keresztény Élet 
szerzője: vagy tíz éve ellátogatott hozzá Újaradra, s beszéltetni szerették volna az atyát. 
„Múltjáról, szenvedéseiről, a börtönévekről. Ő beszél is, de inkább másokról, mások 
hősiességéről, hazaiakról, kint élőkről. Aztán csendesen hozzáteszi: Jézus Szíve megengedte, 
hogy ő is társuk legyen a szenvedésben, s hogy bátorítsa őket a szükségben. 
 ‒ …a tv képernyőjén. Godó atya a dicsérő beszéd alatt fejét lehajtva, szemét lesütve 
állt félrehúzódva (ősz hajával is), mint a megszidott gyermek, a súlyos börtönévekre ítélt 
börtöntöltelék.” 
 
‒ 1999. szeptember 22-én, halálának 3. évfordulóján dr. Bura László mondott beszédet a 
sírnál, ahova eljöttek a szatmári tanítványai. A sírra márvány emléktáblát tettek. 
 Az iratosi sírkertnek a ravatalozóhoz vezető fő útján balkézről sorakoznak a Helybéli  
Golgota állomásai. A tizenharmadik stáció (”XIII. Jézust leveszik a keresztről”) előtt a 
jezsuita atya síremléke. A kövön felül ez áll: 
 

ITT NYUGSZIK 
GODÓ MIHÁLY 

JEZSUITA PÁTER 
1913. IX. 24. – 1996. IX. 22. 
NYUGODJÉK BÉKÉBEN. 

 
Alul pedig a külön rátett tábla: 
 

„TÖRTÉNELEM TŰRŐPRÓBÁJÁT 
ÁLLTA, MINT A HŐS MÁRTÍROK. 

NEM TÖRTÉK MEG SEM A BÖRTÖN, 
SEM A VÖRÖS PILÁTUSOK.” 

HITVALLÓ NEVELŐJÜK EMLÉKÉRE 
A SZATMÁRI TANÍTVÁNYAI. 

 
‒ Csodálatos ember volt! Egyszer szeretném megírni – sóhajt Banner Zoltán, a volt  

szatmári tanítvány, aki Csabán élve nem jut el az iratosi évfordulós megemlékezésre. 
 A verset egy pap barát írta. 

‒ Bíró Antal atya Godó Mihály barátja volt, Simándról ment nyugdíjba, Aradon él.  
Délben bejár ebédelni a Minoritákhoz. Mikelakánál a hídnál vett magának lakótelepi lakást;  
helyettesíteni szokott.  
 Német-magyar szakos tanár lenne. 

‒ Verseket ír, költeményt szerzett a Márton Áron pályázatra is. A szatmáriak ebből  
vettek idézetet Godó atya sírjára. A tábla fölszentelésére Bíró atya eljött. 

‒ Jé, ezt én írtam! – fedezte föl. 
‒ Nem tudtuk! 

 A név nincs ott a versrészlet alatt. 
 ‒ A szatmáriak emléktáblát hoztak a szülőházra is. Később fogják kitenni. A 
szülőházban most András bácsi él, Godó atya öccse. A másik öccse a Tódáson, leánytestvére 
a Malom utcában lakik – regél tovább Almási doktor. 
 Dr. Bura László 1999. szeptember 26-án a szatmárnémeti Kálváriadombon  Godó  
atyáról szólva elmondotta, hogy egyetemi lelkészként, Szatmárnémetiben a konviktus 
vezetőjeként, a Mária kongregáció elöljárójaként, az államosítás után még hittant tanítva, az 
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egyház egységéért küzdve, a 18 évi börtön alatt mindenkor egyenes jellemével, meg nem 
alkuvásával, célratörésével hatott az emberekre, a diákokra, a felnőttekre, az egyháziakra, 
ezernyi rabtársára. 
 ‒ Godó atya a rábízottaktól, neveltjeitől azért kérhetett kitartást, készséget és 
munkaakaratot, mert őt is ez jellemezte. Azért volt eredményes, mert ősforrása a 
meggyőződés és a lelkesedés, illetőleg a következetes cselekvés volt. 
 ‒ Élete tartalmas és eredményes volt. Egyszerű életmódja, meggyőződéséhez való 
töretlen ragaszkodása, az egyházhoz való hűsége tanúskodott arról, hogy amit hirdetett, azt éli  
is. Jelentős volt az egyházellenes folyamat megbuktatásáért végzett tevékenysége; 
eredményes volt, mert 18 nehéz börtönévet (8-at magánzárkában) hitéért és meggyőződéséért 
szenvedte. Börtönéveit lelkipásztori munkának is tekintette, hiszen egy nagyon elhanyagolt 
réteg, a súlyos bűnözők, az életfogytiglan elítéltek körében hirdette az evangéliumot. 
 ‒ 1952. december 6-án Jilava földalatti börtönének 2-es cellájában meghalt dr. 
Scheffler János, Szatmár megyéspüspöke, akit Rómához való hűsége miatt börtönöztek be. A 
börtönvilág sajátos csatornáin keresztül Jilava földalatti lakói sokat tudtak egymásról, így a 
püspökkel a kihallgatásokon történtekről és a börtönben való viselkedéséről is. A 8-as cella 
lakói, Páter Godó és 105 cellatársa még aznap értesültek a püspök haláláról. P. Godó letérdelt 
a cellában és hangosan imádkozott, cellatársai némán hallgatták. Hálát adott Istennek, hogy a  
püspököt megmentette az ellene tervezett, Mindszentyéhez hasonló pertől, s azért, hogy az  
egyháznak újabb követe áll ezentúl Isten színe előtt, aki közbenjár értünk. 

‒ Ahogy Ross Márton, Temesvár mai püspöke mondta: „Imáinkban hálát adhatunk  
Istennek, hogy közöttünk élt, velünk együtt dolgozott és hitét megvallotta, velünk 
megosztotta, példájával arra tanított mindenkit, hogy mit jelent a mai világban hinni, Istent és 
embert szolgálni.”. 
 Ámen. 
 
MIHÁLY ATYA SZOLGÁLATA 
 
Bíró atya így emlékezik a „Magyar jezsuiták vallomásai”-ban (+PPEK): 
 ‒ Talán hiába is mondom a ma emberének, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. 
Óhaját jelezte szüleinek, hogy pap szeretne lenni. Édesanyjának nem volt kifogása ellene, de 
édesapja azt szerette volna, ha az elég tekintélyesnek mondható gazdaságban marad s lesz, aki 
a 12 ló gyeplőjét kezében tartja. Az édesanya óhaja győzött, de 12 ló helyett – ha szabad így 
mondanom – a szellem és a lelkiség 12 lovának gyeplőjét tartotta feszesen a kezében, és ezt 
soha el nem engedve olyan életpályát futott, amit csak bámulni, de gyarló embernek követni 
alig lehet. Nem ismert megalkuvást sem az állam, sem az egyház előtt. Szent Ignác harcos 
magatartása jellemezte, ami egyhuzamban 10 év szigorított börtönbüntetésbe került, egyedül 
egy cella magányában. A kákán is csomót kereső diktatúra gondoskodott róla, hogy 
börtönéveit megszakításokkal 16 évre gyarapítsa. Börtöntársa vallomásából tudom, hogy 
magas korára való tekintettel az utolsó büntetését megrövidítették, de ő kérte a börtön 
igazgatóját, hogy a rá kiszabott büntetést teljes egészében letölthesse, mert a vele elítélt 
szerencsétleneknek nagyobb szüksége van a vigasztalásra, mint a szabadon élőknek. 
  
(András bácsi folytatja.) 
 Herkulesen szolgált. Több nyelven tartott misét, onnan emiatt elhurcolták.  Herkulesen  
Králik néni szakácskodott; nem ő, a szakácsnője főzött. 
 Az volt a helyzet, hogy Herkules előtt máshonnan indult a börtönbe. 
 Volt egy másik pap, az ű dolgát is magára vállalta. Körösztöt árultak, rózsafűzért. 
Aradon valami alumínium dolgokat kicsempésztek a gyárból s körösztöt gyártottak. Ki, ki 
nem, besúgta űket. 
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 Resicán azt mondták neki: 
‒ Hunnan szödte az anyagot?! 
És miért gyártották a körösztöket mög a rózsafűzéröket? 

 Ügyvéd nem köllött neki, nem hagyta beszélni, majd ű. 
 Herkulesön némötül, magyarul, románul prédikált, de csehül is tanult, mert Herkules  
körül voltak cseh falvak; tán már csehül is tudott. 
 (Ez is az egyik bűne volt.) 
 ‒ Te ‒ aszondja ‒, annyi folyóiratom volt Szatmáron, a püspöktől kaptam, hogy 
használjam a konviktusban a tanítványaimmal. Eldugdostam a könyveket a padláson a deszka 
alá! 
 Nem mögtalálták aztán? Mindönét elszödték. 
 Szamosújvárt – ahol szintén volt börtönben ‒ ferences szerzetes volt a parókián. 
Amikor möglátta a plébános, azt mondta: 

‒ Na, ebbül së lösz embör! 
 És jól tartotta, hogy mögerősödjön. 
 Lejárt a Szamosra. Reumás volt, ott kúrálta magát. 
 Az orvos lassan talpra állította. 
 Majd aztán Budapestön (Szentannáról vitték el oda) a szürkehályogot leszödték a szö- 
méről, de nagyon legyöngült tőle. Egyszer (Szentannán) elesött, majdnem eltörte a kezét.  
 Szalontán, Pankotán volt még azután.  
 Várjon, leengedem a cserepet. Ne ázzunk be. Ilyenkor fel szoktam néhányat húzni,  
hogy levegőzzön a búza. 
 (Mert hogy az eső megint rákezdett.) 
 Volt neki egy könyve, róla írta egy író. „Kisiratostól Szentannáig.” 
 Pankotáról Szentannára gyütt, amikor már nem bírta. 
 Vittem neki a disznóvágásból Herkulesre, még Pankotára is. Egy-egy fél disznót.  
Nagyon szegényesen élt. 

‒ Jaj, András, ez a fráter nem veszi el a pénzt! – mondta egy asszony. 
 Erre-arra köllött az igazolás. 
 Egy némöt ott könyörgött, hogy az anyakönyvből írjon ki! Írja ki az adatait. 
 ‒ Nem gondolja, hogy engöm ezért börtönbe csukhatnak? – mondta. 
 Sokat kisegítött. 
 Herkulesön valaki beszerelt a szobájába egy rádió adó-vevőt. Mindönt tudtak róla! 
 A harangórába tötték, Némötországból kapta. Órakor a harangot bekapcsolta. Ebbe  
rejtötték el az adóvevőt. 
 Jött a szeku, elvitték. Fölkerült az ügye Ceauşescu elé, aki azt mondta: 

‒ Hagyják el! 
 (El nem hagyták.) 
 
Bíró Antal ferences atya így vett tőle búcsút: 
 ‒ „Kisiratostól a poklon át Kisiratosig.” Ezzel a mondattal jellemezhetném a 
legtalálóbban azt az életpályát, melyet P. Godó Mihály, a Jézus Társaság tagja 83 éven át 
jellemcsorbulás nélkül megfutott. A klasszikus eposzok rendszerint így kezdődnek: Arma 
virumque cano – Fegyvert és férfit éneklek. P. Godó életpályáját kiértékelve így 
fogalmazhatnék: szikla jellemre s Krisztus hős papjára emlékezem, mert neve fogalom, nem 
csak a papság körében, hanem egyházmegyénk határain túl is igen nagyra becsült egyéniség 
volt. A jellemóriások közé tartozott, nem hiába volt titkos közvetítő a diktatúra évei alatt a két 
egyházfejedelem, Mindszenty bíboros és Márton Áron püspök között. A magyarságért hozott 
áldozataiért megkapta a Magyar Köztársaság Nagykeresztjét.  
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RIMNIKTŐL SZENTANNÁIG  
 
‒ Születésem után a családommal tanyán éltem, a kevermesi határnál. 
 Hogyne, Kútason, a Cigánka nevű határrészen. 
 ‒ Apámnak vagy nyolcvan hold földje volt, tizenkét lova, mindene. Jól éltünk. 
 ‒ Eleven gyerek voltam, szerettem a parasztéletet. Együtt nőttem föl a tanyasi magyar,  
román, sváb gyerekekkel; románul, németül tőlük kaptam az alapot. 

‒ A gyulafehérvári egyházi iskolában tanultam; ott is elég pajkos voltam, piszkáltam  
a lányokat! 
 Meg-meghúzta a hajukat.  

‒ Örültem, amikor hazajöhettem. 
‒ Papnövendék lettem, jezsuita. A rend, a Societas Jesus, a Jézus Társaság, hogy 

nyelvet tanuljak, Krakkóba, Rómába is kiküld iskoláztatni. 
 
Elég nehéz szóra bírni. Valamit csak-csak kiszedek belőle a szentannai öregotthonban  
(1994-ben). 
 Sokkal ügyesebbek a szekuritáte vallatói sem lehettek! 
 ‒ Tizenkét évet töltöttem börtönben, hat év internálás. Nyolc évig Moldvában, 
Rimniken egy szűk, háromszor három méteres lyukban voltam. Magánzárkában, egyedül 
kellett lennem. 
 ‒ Nem csoda, hogy időnként bezártak! A kommunista időkben háromszor kerültem  
börtönbe. Például egyszer amikor a kommunisták békepapokat küldtek volna a nép nyakára,  
megszerveztem, hogy a nép a falujából, ahova már betelepedett volna a békepap, misére 
átment a szomszéd faluba. Ment utánuk a lovasrendőrség, de akárhogy szidták az embereket, 
hogy Futuz… így, Futuz… amúgy, azok csak átvonultak a szomszédba. 
 A tüdőbajt, amelyből öregkorában kigyógyították, a tömlöcben szedte össze. 
 Éppen misézik, amikor rányitok. Vagy húsz német vénasszonynak s négy-öt apácának 
prédikál németül a szentannai otthonban. 
  Az öregotthon ‒ ahol (a tervezett Kisiratos helyett) vén korára meghúzódott – 
németországi segítséggel a régi katolikus konviktusból kialakított, emeletes házban kapott 
helyet. A menhelyen negyvenen férnek el. 
 
Az egyik bentlakó, Holczer bátyám – nyolcvanegynéhány éves – most költözik ide  
Aradról. Mindenkijét eltemette, utoljára a feleségét is. Mehetne Németországba, de inkább  
idejön. 
 ‒ Amikor Németországban jártunk, mire visszajöttünk, kiraboltak bennünket. A 
szomszéd cigánycsalád apránként mindent elhordott, festményt, ezüstkanalat s villát – regél 
Godó atya legújabb lakótársa. 
 Van kiknek vigaszt nyújtani Szentannán is. 
 
‒ A tévé Magyarországon filmet mutatott be rólam, de lesz egy több órás is, a filmgyáré! 
Megmondtam nekik, hogy csak akkor vetíthetik, ha már nem élek. Nem akarom látni magam.  
 (A filmet – a rövid változatot nem számítva – azóta sem látta senki.) 
 Nekem sem mond semmit magáról. Mert alig emlékszik valamire? Mert ha bármi (?) 
 eszébe jut, annál részletesebben adja elő. 
 ‒ 1930 táján, amikor a Godók meg akarták venni a Krosán-malmot, egy nagy csapat  
cigány tört ránk éjszaka. Összevertek bennünket, de a pénz nem került elő, mert előtte bankba  
tette a család, hogy ott biztonságban legyen. 
 ‒ A rablókat végül elfogták. Amikor dolgavégezetlen távoztak, azt mondták: „Egy 
fánál találkozunk!”. Simándnál csendőrök vártak rájuk az út menti fánál. 
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 Vittem atyámnak egy-egy példányt a Magyar Krisztusból, meg V. L. erdélyi katolikus  
ellenállásról szóló könyvéből – gyorsan beütötte a pecsétjét, az már az övé! 
 Ad egy sokadik másolatot temesvári kitüntetésekor mondott beszédéből. Mond néhány 
keresetlen szót a magyarországi főpapokról, akik az elmúlt évtizedekben behódoltak a 
kommunistáknak, s közben pálinkával kínál. (Skót viszkivel.) 
 Hogyne emlékezne neves elődjére, Hodács öspörösre! 
 Iratosi író, műfordító hittanár a XX. század első felében. 
 ‒ Mindig attól félt, hogy nem lesz mit ennie. Egy hibája volt: több gyermeket csinált.  
Egyet biztos, egyet elismert, de több volt neki. Mókusnak hívta az őt ápoló nővért. 

Kisiratos papvilága Hodács Ágostontól Godó Mihályig (meg vissza). 
 
KÖZÉPKÖRÖSZT 
 
Tömösvárt a püspökségön vötte át Entz Géza címzetes államtitkártul, az anyaország Határon 
Túli Magyarok Hivatala vezetőjitül a Magyar Köztársaság Érdemröndjének középkörösztjét. 
 1994. Szent György hava 28. napján – Virágvasárnapon – valahogy így köszönte meg  
az elismerést. 

‒ Megígérték, hogy közlik. 
Máig senki. 
Mi megtettük. (A kezünkbe adta; íme!) 
 

Mélyen tisztelt Miniszter Úr! 
 
Amikor megköszönjük a Magyar Kormány figyelmét, egy magas kitüntetésben részesült német 
tábornok szavai jutnak eszembe: Fönség! Ez a kitüntetés elsősorban nem engem illet  
meg, hanem azokat az ismeretlen hősöket, akik szavamra a halálba mentek. 
 Volt idő, amikor Románia összes katolikus püspökei le voltak zárva és börtönben 
haltak meg. Ha életben egy-kettő haza is jött, mint Ágoston főpásztorunk és atyánk, vakon 
hagyta el a fogházat és pár héten belül itthon hunyt el, Temesvárt. Bemutatták neki, mit jelent 
a papi engedelmesség. 
 A katolikus papság jó hányada, kb. 120 szintén börtönt járt, akik viszont otthon  
maradtak, lelkileg talán többet szenvedtek, mint akik „beérkeztek”. Zaklatás, félelem és lelki  
szenvedés volt sorsuk. 

… 
 A temes-szlatinai katolikusok görög-keleti testvéreikkel együtt fejszével, kaszával 
felfegyverkezve, halálra szántan  védték meg a falu közepén felállított ősi keresztet, amelyet a  
kommunista hatóságok el akartak onnét távolítani. És a kereszt ma is áll, hirdetve az egyszerű  
nép ragaszkodását Istenéhez. 
 A bihari keresztények ragaszkodása az Úr szentélyéhez, nem csak az 
egyháztörténelem, hanem a világtörténelem egyik fénypontja. A hatóság le akarta rombolni 
Szent László Várad központjában lévő ősi templomát. A kereszténység válasza megrendítő 
volt. Katolikusok, reformátusok, román ortodoxok imádkozva álltak őrt, hogy életük 
feláldozásával akadályozzák meg a vörös hatalomnak ezt a sátáni tervét. 
 A miniszteri kiküldött, látva ezt a mindenre elszánt keresztény tömeget, állítólag azt  
mondotta: Itt nem segít csak a sortűz, vagy hagyjunk fel egyelőre tervünkkel. És a templom  
áll, hogy örökre hirdesse  a bihari keresztények hitét. 
 … 
 A temesvári nagy forradalom szintén a keresztény nép műve volt. Talán először talált  
egymásra a hősi városban minden nemzet. Először nyújtott kezet a román és a magyar, és 
először történt a történelem folyamán, hogy az igazi román kimondotta ezt a mondatot: 
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Magyar testvéreink. Megérezte a magyarság vértől átitatott hűségét nemzetéhez, látta a 
szegény Magyarország teherautóit megrakva élelemmel az éhezőknek, ruhát és gyógyszert a 
rászorulóknak. Először életünkben szakad fel lelkünk mélyéről az a különös érzés, amit így 
tudnánk visszaadni: Uram, milyen egyszerű volna ilyennek maradni örökre és akkor ez a két 
nép Európa két legboldogabb népe lenne. 
 … 
 Pazar bőséggel szórta be a gondviselő Isten Erdély földjét az áldozat halálig elmenő  
rubint szemeivel. De lesznek-e szerető kezek, amelyek összegyűjtik ezeket a rubintszemeket,  
hogy elhelyezzék minden magyar szívbe, főleg a fiatal generáció szívébe és hogy fényt és 
meleget, valamint erőt árasszon lelkünkre egy egész életen át az igazság. 
 … 
 Ne feledjük századunk egyik legnagyobb államférfiának kérését, melyet a pápához 
intézett, amikor kérte, hogy váltsa le az összes békepapból lett püspököket. Sőt, még a halála  
előtt úgy rendelkezett, hogy ne akárki temesse el. 
 … 
 Ami politikai felfogásunkat illeti, szintén Antall József miniszterelnök úr szelleme 
vezérel bennünket. Ahogy Magyarország határa szent és sérthetetlen, ugyanolyan 
sérthetetlennek tartjuk a szomszédos országok határait. Meg vagyunk mi erdélyiek győződve, 
hogy ezer bécsi döntés sem fosztja meg a román népet Erdélytől. A történelem igazolta ezt. De 
ugyanakkor ha az összes ördögök feljönnek a pokol fenekéről és nagyéhű kutyákká változnak, 
hogy darabokra tépjék az erdélyi magyarság varratlan köntösét, akkor sem fogjuk itt hagyni 
Erdélyt. Itt születtünk, itt hullott népünk vére is, őseink itt építettek szentélyeket számunkra,  
csontjaik itt szentelik meg az ősi földet. 
 Egyet kérünk a hatóságoktól, védjék meg népünk becsületét azoktól az emberektől,  
akik a hazugság és gyűlölet világához tartoznak és csatorna-cikkeikkel be szeretnék mocskolni 
népünk becsületét, mocskolni népünket. Adják meg népünknek a legemberibb jogainkat és  
mi őszinte jóakarattal fogunk viseltetni minden román iránt.  
 Önök kitüntettek bennünket, mi cserébe a legszentebbet adjuk, azt a rózsát, amely itt  
fogant, itt szökött szárba Erdély földjén és itt bontotta ki szirmait, amelyre annyi drága 
ártatlan vér hullott: az Istenhez és népünkhöz való hűség örök jelképeként. 
 
HŰSÉGE JUTALMA 
 
 2002-ben, a falu által fölújított Szent Anna napi fogadalmi ünnepen avatták föl Godó  
atya szülőházán a szatmáriak emléktábláját. 

‒ Amikor egyszer kijött a börtönből, eljött közénk. Elmondta: Bedobtak egy börtönbe, 
aztán meg kidobtak! Mert amikor közölték, hogy nem kell leülnöm a teljes büntetést, azt 
mondtam: Maradni szeretnék! Erre kidobtak. Látta: a börtönben nagyobb szükség van egy  
papra, mint a polgári világban, hogy a bűnözőknek, a szenvedőknek jó szóra lenne szükségük!  
Hogy akiben megmozdul valami, ne fojthassa bele a börtön pokla – emlékezett a tábla alatt  
lelkésztársa. 
 A szatmáriak három éve hozták ide a márványtáblát, most kerülhetett a helyére. 
 

ITT SZÜLETETT 
P. GODÓ MIHÁLY 
JEZSUITA ATYA 

1913. IX. 24. - 1996. IX. 22. 
HŰSÉGE JUTALMA 

18 ÉV SZENVEDÉS, BÖRTÖN. 
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 Odahaza. 
 ‒ A Godók? Nyakas embörök – hagyják helyben az iratosiak 2003-ban. 
 
 

Kántorének 
(Pista bátya halottbúcsúztatói) 

 
 
Kurtucz István, Kisiratos parasztkántora, aki 1913. szeptember 8-án a Dombegyházához 
tartozó Szvidrán-tanyán született (apja itt volt cseléd, ezért ment ki a szomszéd falu határába a 
vele már háromgyermekes család). S akit odahaza, gyöpszéli házában 1980. december 11-én 
szólított magához az Úr… legkedvesebb nagybátyáim egyike. Apám hat testvére közül az 
egyik. Egyik drágább, mint a másik, egyik szeretni valóbb, mint a többi… Az egyik jobban 
szeretett bennünket, mint a bátyja, öccse, húga, nénje. 
 
KURTUCZ 
 
A Trianonban a határ magyarországi, tehát túlfelére tett Szvidrán-tanyát az 1950-es években a 
nagyszülők kekecsi háza mellől méregethette a magasabbra nőtt unokák csapata. (Azt a 
Szvidrán-tanyát, amelynek gazdasszonya Misa bátya feleségének a nagynénje volt… S aki – 
azaz Szvidránné ‒ Misa bátya csabai családjában arról is nevezetes, hogy 1956 előtt a Corvin 
uccai házban rejtethette el emilyen-amolyan értékeit a körülötte igencsak sürgölődő ávéhá 
elől.) 
 Jani bátyám: igen harapós ember. (Ha őszinték vagyunk, azt mondjuk: embör. Ha még 
mondhatjuk, mert huszadik századi álszellemi sajtó-terrorlegény kiképzésen átesett 
elődeikhez hasonlóan a mai „nyelvi”, tömegpublikációs, tele-ez, tele-az, hangos-képes s 
miegyéb szerkesztőék szemében az efféle szó së több, së kevesebb: szálka.) Nem biztos, ám 
valamennyire tán az tette ilyenné, hogy a háborúban – magyar létire oláhkatonaként, de 
valóban a keleti, mi több, szovjet-orosz arcvonalon – megrokkant. S egy életet 
végigkínlódhatott a megnyomorodott fél lábával a kicsi saját földjén, meg a kollektívén. 
 Béla bátyát Mezőhegyesre, majd Kovácsházára vetette a sors – vezette a jó Isten ‒, s a 
ménesbirtok cselédjéből lett újgazdának annyira ellenére volt a termelőszövetkezeti 
csoportnak is gúnyolt kolhoz, hogy minapi haláláig pörben-haragban van mindenkivel, akinek 
köze lehet kisemmizéséhez. „Mindent vissza!”, harsogta a kárpótláskor, s bármennyire 
megroggyant már 1990-re, visszavette és mindvégig műveli (s művelteti) a családjával a 
sajátját. 
 Gergely bátya is áttette magát a bécsi döntés táján „Dél-Erdélyből” „Fél-
Magyarországra”, s Eleken kapaszkodva a háború után kitelepített sváb kisparaszt otthonába 
fészkelhette be magát. Az ő szelídsége hasonlítható Pista bátyáéhoz. Édesanyjuk, Kis Sarusi 
Borbála mama természetét örökölték. Nyughatatlan édesapjukra, Kurtucz Gergely tatára 
leginkább Jani bátya, valamennyire Misa, meg Feri ütött. 
 Misa, akit tűzoltó munkaszolgálatra szánt a rumun király hadereje, 1940-ben lépett át a 
trianoni nevetséghatáron, hogy Csabán – fodrászsegéd létére – beleszeressen a kisgazdalány 
Farkas Bözsikébe, s szülőatyja legyen öt kismagyarországi gyermeknek, köztük a Pista bátya 
regényét papírra rovó ismeretlen (elkövető) személynek. 
 Feri bátya – apámnak Feri öcsém – akár snájdig nagyromán katonatiszt is lehetett 
volna, olyan jó vágású, talpraesett, ráadásul jó kedélyű, mulatós ember volt, s akibe hiába 
szeretett bele egy menyecskének való dák nőszemély. Iratoson, Szentpálon, végül Gájban élve 
boldogult, ahogy tudott. Amikor az ötvenes években először – s másodszor, harmadszor, ki 
tudja, hányszor! ‒ kijött a kollektív szekerével Misa bátyáért és családjáért a kürtösi 



94 
 

indóházhoz, a jó kötésű, erős, munkában edzett, jóképű ember csöndes zokogással borult 
„…Bátya, Misa bátya…” nyakába. Mígnem a sofronyai vágóhídon akkorát nem emelt – fél 
marhát, egészet? ‒, hogy a két karjával fogta fel: kifordult mindene. 

Annus nénéd, akihez ma is eljárhatsz, aki „az ősi portát” (a tatánk által az első háború 
után a kis zsellértelekre rakott kedves családi fészket) lakja s népét kommandírozza, az egy 
szem leánytestvér volt a családban. Végül is ő került haza, hogy gondoskodjék az öregekről, 
akikkel bivalyerős, de jámbor természetű, a többi itteni valamirevaló emberhez hasonlóan 
dolgos, a csikós, a csődörös és a fogathajtó mesterséghez e vidéken legjobban értő urával, 
Árvai sógorral együtt szépen bántak. 
 Csak hogy tudja a Tisztelt Olvasó, honnan jött (mely családból) – s hová távozott: 
(belénk, lelkünkbe, meg hát egyébként is:) örökké valóan ‒, s hogy mi köze e sorok rovójának 
Hozzá, Pista bátyához. 
 Sem több, sem kevesebb. 

‒ Édes bátya, ha megbocsátasz. 
            Ő meg, s tán azok is, akik azt hiszik, Misa (öcsi, bátya, sógor, testvér – szóval: a 
„szerző”) ebből szedi meg magát. Mert honnan tudnák – neked hogy hinnék, nyilván 
szerénykedsz ‒, hogy az efféle írásért nem hogy köszönet, fizetség sem jár. Legföljebb 
fanyalgás, kiközösítés… A XX., meg a XXI. századi jajmagyar világban. 
 Keresztény, magyar, paraszt, Nagy-Alföld, Iratos, Csanád, Arad; eddig sem ért sokat – 
így együtt – (sem „Erdélyben”, sem „Magyarországon”), eztán meg miért érne. „Hiszen” 
mindez feledni való múlt. 
 Pista bátya – meg mindaz, ami e katolikus csanádi szegény magyar ember számára az 
életet jelentette – (nektek) valóban az. Nekünk ellenben… 
 Mi tagadás, változatlanul: minden. 

‒ Mindön, de mindön… 
            A hét Kurtucz testvér szülőatyja, Kurtucz Gergely félárvaként Mácsáról került 
Kisiratosra, ahol gazdáknál cselédeskedi végig az életét. Dolgos szegény ember, az első 
háború után csinos (zsupptetős) saját házat rak a kekecsi faluszélen. Bár (félig sem, de) 
valamennyire román származású, igen várja vissza a magyar államot e királyi Romániába 
csapott tájra, hogy elnyerhesse a háborús hőstetteiért kapott vitézségi érmei jogán a Horthy-
világban járó vitézi földet. Vitézi telek neki, akinek éppen hogy futja talpalatnyira…  Jó 
hangú ember, a Kis utca végi Csárdából hazafelé menet végigénekelte a falut, s ha a cigány 
abbahagyta az általa rendelt nótát – kedvenc nótája a Temető kapuja, végig tea rózsa volt ‒, 
visszament, s újraindította a vonót: 

‒ Hazáig halljam! 
            Hallhatta. 
 Párja, hét gyermekének a szülőanyja, Kis Sarusi Borbála belerokkant a szegénységbe. 
Hogy a nyomorba, nem mondhatjuk, mert a csanádi keresztény katolikus szegény ember fia s 
leánya a legnagyobb elesettséget sem érezte nyomorúságnak, ha megvolt a betévő falatja. 
           ‒ Otthon a magunk fajta szegényeknek a kenyérhez hagyma jutott, Magyarországon 
legalább szalonna. Micsoda különbség! – mentegette 1940-es Magyarországra futását az 
egyik Kurtucz testvér. 

Mamának, Sarusi Kis Borbálának valaha olyan szép hangja volt, hogy az egyik 
gazdája operaénekest akart belőle neveltetni. 

Énekelni – mulatni úgyszintén – mind a hét Kurtucz igencsak tudott. A legjobb hangja 
viszont valóban Pista bátyának volt.  
 Ám hogy parasztkántor lett, ahhoz a jó hangján kívül más is kellett. A szegénység. 
 Hogy a háborúban megrokkant, eggyel több oka lett a parasztkántorság folytatásának 
abban a korban, amely amúgy a kommunizmus diadalútja volt Nagyromániában éppúgy, mint 
a véle szomszédos Kismagyarországon. 
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 Gyermekei: Piros, Jancsi, Rozi, Annus… Szeretni való játszótársaid voltak, s szeretni 
való emberré, asszonnyá értek valamennyien! Ne tagadd: édes testvéreid. Asszonya pedig, 
Rozi ángyi – Hegedűs Rozália – híven őrzi ura, embere áldott emlékét. 
 
PARASZTKÁNTOR 
 
1939-től 1979-ig kántora Kurtucz István a kisiratosi római katolikus közösségnek. Az 
emlékezet szerint ő volt az első parasztkántora a kelet-csanádi falunak; a korábbiak egyben 
tanítók is voltak. A kántortanítóság lehetőségeinek a nagyromániai múlásával nyílt meg az 
emelkedés útja Pista bátya előtt. 
 Köteg halottbúcsúztató versét 1980 nyarán, betegágyában adta nekem; utoljára ez év 
decemberében, halála napján délelőtt beszélgettem vele. 
            ‒ Még nem értél haza, amikor Pista bátyád meghalt! ‒ siratta urát Rozi ángyi 
hónapokkal később is. 
           A családban a feleségén kívül én láttam életében utoljára. 

Elhunyt 1980. december 11-én este fél nyolc tájban, temetése 13-án, szombaton 
délután kettőkor volt. 
           ‒ Öt osztályt végeztem. Négy osztály a kötelező, meg az ipariskola. Az ipariskola 
három év, vagy amennyi inasságra szerződve volt! Aztán a kántoriskola – sorolta, amikor 
élete végén sikerült leülnöm vele beszélgetni.  

Mert amíg bírta, hogy lett volna erre ideje. 
            ‒ Előttem kántor Nádasi Károly, utána Ormai József vagy négy évet a harmincas 
években. Nádasi ahogy hazakerült a frontról, egészen 1935-ig kántor. Nádasi tanított, akkor 
hatvan éves lehetett. Pankotán élt, hazament, ott halt meg. Szölleje, háza volt ott. Ormai 
Pesten van. Tanító volt mind a kettő.  

‒ 1930-ben kezdtem el, ’39-ig volt Ormai. Magyarországra szökött. Hodácsnál latint 
tanultam. Sokat kell (a kántornak a szertartásoknál latinul szólnia), mondom neki is latinul.  
            Hodács Ágoston Kisiratos plébánosa volt. 
             ‒ Kántori vizsgát végeztem 1943-ban, odavoltam Tömösvárba! Azért kapom a 
nyugdíjam, másképp nem kapnám! Sokszor mondta a püspök: Ha nálunk lennél, Tömösvárt, 
na, milyen úr lönnél! Paka Ágoston, most ő a püspök.    

Pacha ‒ bátyámnak Paka ‒ Ágoston temesvári-csanádi püspök 1954-ben hunyt el.    
            ‒ Orgona… De sokat az ujjamra vert Nádasi!  Nyugodjon meg ott, ahol fekszik. ’40-
ben halt meg. Huszonhét évesen lettem kántor. Előtte otthon voltam, napszámosként éltem, 
átaljás.       
            Az átaljás: átalányban, részesként dolgozik a más földjén, hogy a családnak nagyobb 
kenyér jusson. (Ötödéért, nyolcadáért, tizedéért?)      
            ‒ Legelőször néhány temetésnél a plébános úr, Hodács Ágoston csinálta, aztán 
beletanultam. Ormaitól is (tanult verset írni), Ormai a végén csak orgonált, elvezettem én a 
kórust, énekeltem!  
           ‒ Kint voltunk a határban, megszólalt a harang, meghalt valaki, már mondták: Pista 
bácsi, milyen lesz a búcsúztató? Attól függ, hogy férfi, vagy nő! Mire beértem, már itt voltak. 
Előtte már gondolkodhattam, milyen legyen a bekezdés. Olyan ez, mint a költészet.        
           ‒ Negyvenháromban Sztalingrádból hoztak haza, Krimériából, a Krim félszigetön is 
voltunk, repülővel. Gergő bátya Kercsön vót, mindketten román katonák. Bemöntünk a 
városba, megismertem a házakat, az állomást a tévében! Vagy két hétig, aztán kiszorultunk. 
Száz kilométeres frontunk volt, ahol csak románok voltak. Gergő bátya kapott valami sérülést, 
már huszonnyolc hónapja volt a fronton, nem vitték vissza! 
            ‒ Pontázi és Antoneszku táborszernagyok versenyeztek a hatalomért; Antoneszku lett 
az államfő, Pontázi ment ki a frontra (parancsnoknak).  
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            ‒ Román? Magyar? Nem az vót, hogy te ki vagy, te mi vagy! Ó…, csak 
megmenekülni! A századból ketten maradtunk meg, Kümpiánu százados, mög én. Egy 
gödörben aludtunk; neki a gránát az ujjait vitte el, nekem a combom, karom összezúzva. Négy 
hónapig Krajován voltam, kórházban, leszöröltünk.  

1942-től 1944-ig korcsmáros is. 
‒ 1950-re már nem volt (kórus), egyáltalán az egyház űzőbe került, mindenféle 

összeomlott. Negyven tag volt, vögyöskar: legényök, lányok. Hajaj, hogy örűtek, mikor 
énekőtünk!  Vasár- és ünnepnapokon. Én voltam a karmester; négy szólamba éneköltünk, két-
két férfi, nő. Nők: szoprán, tenor, a férfi: alt, basszus. Tenor? Mindenfajta. A basszus is olyan 
vót, mint a tenor vagy az alt. 
            Ahogy köllött, töheti hozzá édös öcsikéje. Mert amikor megszólalt, abban nem volt 
hiba! Csodálatos tenorja betöltötte a lelkünket, s a vögyöskar is úgy szólt, ahogy a nagy 
könyvben mög löhetött írva. 

A paksaméta búcsúztatót átnyújtva mondja: 
            ‒ Sok hiányzik, mert van, aki elkéri. Odaadom. Ez (amit nekem ád, majdnem száz 
Kurtucz-vers) az utóbbi négy-öt évből való. Kovács Ferenc (az Iratosi kertek alatt című itteni 
– ötvenes évekbeli ‒ népköltési kötet gyűjtője) elvitt százötven darabot; azt mondta, hogy 
majd honorálja. Meg Godó Mihály vagy három éve, Nagybányán pap, idevaló, elvitt tőlem 
egy csomót. Temettem, a testvérit. Godó Mihály egy idős velem, Szegedében tanult a gyerök. 
            ‒ Az irodalomra nagyon köll figyelni! Ki is köll színezni, meg a szavakat mögtalálni – 
regéli ágyán fekve halála napján délelőtt.     
           Ahogy a szögedi nemzethez tartozó kígyósi magyarok közül való Farkas Bözsike, 
Kurtucz Mihály felesége is tette, ha bensőségesebbé vált a beszélgetés: édösre fordította a szót 
a halálra vált embör. 

‒ Amikor 1979. január elsején nyugdíjba mentem, akkor volt 996. Ennyit írtam a 
harminckilenc év alatt. Utána még 12-13. A negyven évben 1005-1006. Ezörhat! 

Ezerhat kisiratosi búcsúztató szerzője volt Pista bátya.  Pontosabban, igazít ki: 
           ‒ Szentpál, Kurtics, Sofronya, Mácsa, (Nagy-)Iratos, bejártam az egész környéköt, 
mindönfelé jártam én! Mácsa: némöt kántorunk vót, Szentpál, Sofronya: nem vót kántorunk, 
Fórai-Iratoson sé vót sokáig kántor! Faragó Sándor szentpáli parasztkántor vót rajtam kívül 
ezön a tájon az ötvenes évektül vagy tizenöt évig. Már nem, nincs egyedül az utódom, most a 
három falunak nő kántora van.  
           ‒ Aradig más parasztkántor nem volt! Az öccse, Faragó János, most ő a kántor 
(Kisiratoson), idevaló család. 
           ‒ Én vagyok itt a faluban az első parasztkántor, az elődeim kántortanítók. Utoljára 
1979. november huszadika körül búcsúztattam; Gál Jolán, fölakasztotta magát. Nagyon szép 
temetés volt, mindenki sírt.             
            ‒ Tegnap és ma vért köptem, nem tudom… Köhögök és vért köpök. 

S az aranyér is kibabrál vele. 
           ‒ Vért köpött? Hajaj, kiköpi a tüdejit és kész! Őszre elviszi – hallottam a testvérektől a 
Kekecsön. 
             ‒ Kiénekelte a tüdejét! – állapítja meg férfifodrász öccse, Miska Békéscsabán. 

Pista bátya ragadványneve: Kántor, mert hogy Kántor Kurtucznak is hívják. 
(Emlegetik, nagy néha, ma is.) A család, s az iratosi Gyöpszél népe másképp is tudja: 
Hajíccsukki, Hajícski Pista bátya. Mert asszonya, Rozi ángyi odahaza a disznótorban kérdezte 
tőle, hová tegyék a zsírt, mert nagyon sok lett belőle. Erre mondta Pista bátya: Hajítsd ki!   
           Rajta maradt. 
 A család nem örül, ha az ember ilyesmit szóba hoz, pedig (gyakran a hátunk mögött) 
szinte valamennyiünknek van valami csúfolódó-neve. Titoknak érzik, amit nem szabad 
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kiadni? Idegennek (a kedves olvasónak) különösen nem? Baj, persze, nem e ragadványnevek 
játékosságával van; hogy megnevettetjük vele az embereket. 
 Pedig hát e nevekben ott a szeretet is. 
 
KOTTA UTÁN SZABADON 
 
‒ Énekelve, kántálva mondom. Van hozzá kotta, abból a kottából énekelem a verseket. 
           Ahány búcsúzó, annyi vers. 

‒ Számolom a tagokat, hogy melyik a kettőből. 
           Számolja a halottbúcsúztató soraiban a szótagszámot, hogy a vers a két búcsúztató 
egyházi ének közül melyikhez illik. 

‒ A bekezdésre nagyon kell vigyázni. 
           Ahogy nekilát az ember. 

‒ A fizetség? Ki mennyit adott. 
           Vers után, szabadon. Versenként; a búcsúzók számától függően eleve többet, 
kevesebbet. 
          ‒ A búcsúztató dallama az egyházi énekeskönyv dallamára: egy halott, egy dallam, 
másik halott másik dallamra. Ezen a két dallamon van az egész! Tizenhárom meg tizenöt 
tagos; annyi a hangjegy, nem löhet megnyújtani. A tizenhárom tagos: Jézus az én reményöm. 
A tizenöt tagos: Reám nézve a Föld ölén, vagy Mondj naponként és óránként… 

          Az elsőt a Temető-könyvben lelem meg (Szent István Társulat, Bp., 1960. 245), 
a harmadik a Hozsannában (a 186. ének, 1629-ből). A középsőnek, a Reám nézvén…-nek 
azonban semmi nyomát nem találom, s lelkipásztor barátaim sem tudnak róla. Tán az egykori 
tömösvári kántorképezde környékén kellene kutakodni!… Míg rá nem akadsz  Kájoni János 
1600-as évekből való énekeskönyvében (Domokos Péter Pál, 1979. 712): Mária-ének, Szent 
Kázmér himnusza („Azon Sz. Casimirus hymnusa magyarúl”):  

 
  Mondgy napon-ként, és órán-ként lelkem dicsireteket: 
  Mariának, Szüz Anyának, ülly vigan innepeket… 
 
 No lám, nem akármit énekel Pista bátyám az iratosi sírkertben! 
 Ez is mutatja: Tömösvárt valóban jóra – csak jóra ‒ tanították. 

           Hogy milyen ősi hagyományokat őriz és folytat a harmadik évezred elején egyházilag 
már betiltott (?) kántori halottbúcsúztató, 1984. március 15-én a magyar tévé nyugat-német 
néprajzi filmje figyelmeztet(hetne): az őserdőben kőkorszaki idejét élő új-génuai aszmatok 
fejvadász népe siratózik, akár az iratosi, halottat búcsúztató asszonyok. (Akik elsiratták Pista 
bátyát is.) Az óceániai asszonyok bánatukban fetrengenek, a mieink: a fejüket fogják, verik… 
Temetés után megmosakodnak a folyóban (tengerben?), az iratosi – veled együtt – ha megtér 
a sírkertből, otthon, a halottas ház küszöbe mellé tett lavórban mos kezet. A Csöndes-tenger 
szigetvilágában vér és mész köti a fadob keretéhez a bőrt, mert csak úgy köt meg! Ahogy 
Kőműves Kelemenék elei is tették?  
 A tegnapi őskorhoz képest évezredekkel későbbi tegnapelőtti gyakorlatunkról tudósít 
Bél Mátyás a Hungáriából Magyarország felé című művében: „Miután a pap befejezte 
beszédét, népnyelven verset mondanak, amelyben részben a halott érdemeiről emlékeznek 
meg, részben a fájdalom kimutatására alkalmas gondolatokkal az egyesektől külön-külön, 
majd pedig mindenkitől búcsút vesznek”. 
 A Magyar Néprajzi Lexikon (V.) is úgy tudja, mint Pista bátya: az ősi hagyomány 
alapján egyes szám első személyben kell Isten hozzádot mondania a halottbúcsúztatónak. 
Ugyanerről azt írja Vargyas Lajos A hősének maradványai népköltészetünkben (Magyar 
Néprajz V.): fogalmazásbeli sajátosságunk, amit a honfoglalás előtti hősénekekből 
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örököltünk, hogy a történetet a hős mondja el. „A halotti búcsúztató pedig szinte máig 
megtartotta ezt a hagyományt – a halott nevében, első személyben búcsúztatja el 
hozzátartozóitól.”  
 Sávai uram, szintén a szögedi nemzetből, írja (S. János: Missziók, mesterek, 
licenciátusok): a középkorban az iskolamester, később a kántortanító, majd a kántor feladatai 
közt szerepel a halott verses búcsúztatása. „… még a halottvirrasztó imádságot, temetési 
éneket is ők vezették. Pilisi Mátyás gazda végrendeletében a kántorra Holdas nevű lovát 
hagyja a búcsúztatásért.” Majd az 1500-as években megtörténteket fölelevenítő szerző a 
jegyzetben folytatja: „A ’búcsúztató’ sok helyen máig megkövetelt cselekmény a falun: a 
kántor versbe szedve ’kiénekli’ az elhunyt érdemeit, de főként azt, hogy az ott álló szerettei 
mennyire gondozták és most nagyon fájlalják eltávozását; mindezért az elhunyt most 
köszönetet mond”.   
          Kodály Zoltán így szól parasztvilágunk eme megnyilvánulásáról (A magyar népzene):  
„A kántor búcsúztatója némi tekintetben szintén a sirató szerepét vette át. Benne a halott itt 
maradt rokonait néven szólítva, sorra elbúcsúzik tőlük. Igen régi hagyománya lehet, 
tudományos vizsgálója eddig nem akadt. Szintén a népkultúrából való kibontakozás tünete: 
fizetett szakemberre, ’specialistára’ bízni amit régen ki-ki maga végzett.”. 
 Majd végezetül: amit az Isten nélküli világ nem végzett be, megtette – 
kántorbúcsúztatónkkal – az egyház. Kr. u. 2000-ben olvasom a kötelező Szertartás 
szabálykönyvében a Szentelményeken belül a Temetésről szóló parancsolatot: „A névszerinti 
kántori búcsúztatók mind stílusukban, mind tartalmukban ellenkeznek a szertartások 
kellemével, ezért használatuk tilos”. 
 Ahogy – nyilván – tiltott lett az asszonyok siratóéneke, a halál és a temetés közti 
estéken, éjszakákon való szentasszonyi siratózás is a halott ember házában, a halott ember 
lábánál. S hogy a kántor nem említ téged, az elhunyttól búcsúzó testvért, miegyéb 
hozzátartozót, nyilván elmarad a legalább ilyen ősi halott-, illetve koporsó-csókolás. (Amikor 
a neved említi énekében a kántor, kimégy, ráhajolsz a lezárt koporsóra s megcsókolod a 
deszkát.) Ahogy tetted magad is a Pista bátya porhüvelyét rejtő ládánál a gyöpszéli, zsúfolásig 
megtelt Kurtucz-porta közepén, az udvaron. (S ahogy meglepte a csabai plébánost a Ligeti-
sírkertben a kisiratosi testvérek koporsócsókolása Misa bátya temetésekor.) 
 Kellemtelen, meglehet, csak hát. 
 Ha egyszer avítt, ugye. 
 Áment mondottak Pista bátyáéknak, kellemtelen paraszti hagyományuk… zavaró lehet 
a továbbiakban. 
 Még szerencse, hogy Pista bátya nem élte meg! 
 Tudós főpapjaink be, mi meg ki. (Mi be, ők ki? – valamiből, valamiért.) 
 Ha tilos, hát tilos; több szó erről ne essék. 
 (Hogyne, a „Tilos!”-ról ‒ s szerzőiről – e széptanulmányban.) 
 
A MI HÁLÓNK 
 
A temetési énekek névsorolvasásaiból kitetszik a jelen lévő ifjúnak is: a családi kapcsolatok 
hálóként tartják egybe a falut. Hogy itt ‒ szegről-végről ‒ mindenki mindenkinek testvére, 
keresztkomája s komaasszonya, barátja, kartársa, szomszédja! 
 Ez lenne a baj? Emiatt lett útban – ha kell, egyházi lepel mögé búvó 
globalizátorainknak is – a paraszt kántorének? Ők tudják. Mi – persze – nem kevésbé. 
 Hogy lehet bármilyen naív a kántori búcsúztató, gyönge szerzemény a vers, mégiscsak 
rólunk szól? A nevünkben? S hogy a: miénk? Mert mi magunk vagyunk? Csetlő-botló szavú, 
de tiszta szívű, reménykedő… közösség? Falu, város; család. Olyanok, amilyenek? 
 Lássuk Kisiratost Pista bátya zöngeményeiben! 
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 Tagról tagra. 
 A négysoros versszakok egy-egy sora 13, vagy 15 szótagos. A rímképlet, hogy úgy 
mondjuk, egyszerű: hol mind a négy sor vége összecseng, hol páros rímmel találkozni, hol a 
négyből három – úgy-ahogy ‒ rímel, az egyik pedig (ez az egy a négy sorból bármelyik lehet) 
nem rímel a többivel. Úgy tűnik, halottbúcsúztató kántorköltőnk nem esett kétségbe, ha nem 
tudta egységessé tenni a rímelést: ahogy adta magát a „vers”, úgy zárta a sorokat. Szinte 
tetszés szerint – majdnem a legelső, költésre vetemedő ember módjára. 
 A 91 búcsúztatóban együttvéve 2817 vers(szak) található. A legrövidebb 9, a 
leghosszabb 54 versszakból áll, s egy halott átlag 31 versben vesz búcsút ‒ a kántor 
közvetítésével ‒ a világtól. Mint föntebb említettük: a legtöbb esetben egy versszak egy 
búcsúzó személy és családja nevében fogalmazódik, a versszakok kisebb száma pedig egy-
egy rokoncsalád, szomszédcsalád, a rokonok, barátok, munkahelyi ismerősök nevében. A 
búcsúztató hosszúságát a megrendelő dönti el: akitől csak néhányan vesznek végső búcsút, 
néhány versszakból áll a mű, akinek meg népes a családja, sokat megélt és tömérdek 
falubelijével tartott szorosabb kapcsolatot, arról akár félszáz versszak is szólhat. 
            A legjellegzetesebb kántorversek közül való a gyűjteményben 51. számot viselő 
búcsúztató, amely a 96 éves korában elhunyt Godánéra emlékezik. 
 A Godánét búcsúztató, 35 versszakos – soronként 15 szótagos ‒ mű a Reám nézve a 
Föld ölén című egyházi ének dallamára íródott. Fölépítése jellemző a többi Kurtucz István-
féle búcsúztatóra. 
 A népdalokhoz – s a máshol, például a Temes megyei Újszentesen is dívó kántori 
halott-búcsúztatáshoz ‒ hasonlóan természeti képpel kezdődik:  
 
  Őszi szellő jár a fák közt, le hull a fák levele 
  Halni készül a természet és az ember is vele. 
  Ime hozám is be nyitott kilencvenhat év után 
  A zord halál, hogy el vigyen oda, hol hitvesem vár.  
 
 Jellemző e versszak a tekintetben is, hogy mutatja: a Magyar Tudós Társaság által 
jóváhagyott helyesírást aligha lehet számon kérni öt – nagyrománniai – osztályt végzett 
kántorunktól. 
 A második versben (bátyám versnek hívja a négysoros versszakot) arról énekel, hogy 
hosszú szenvedés, 65 év özvegység után megy jó férje után, a harmadik verssel pedig az 
eltávozott búcsúzik – úgy általában – a szeretteitől. 
 A 4. verstől a 7.-ig egy-egy versszakban négy gyermekétől, a 8-14.-ben hét unokájától, 
a 15-25.-ben tizenegy dédunokájától, a 26.-ban egy szem dédunokájától s családjaiktól 
(házastársuktól és gyermekeiktől) vesz búcsút Godáné nevében a kántor. A 27-29. vers(szak) 
a három keresztgyermektől, a 30.-ban egyetlen jelen lévő unokatestvérétől,  a 31.-ben 
valamennyi távol lévő rokonától, a 32.-ben a nászoktól és nászasszonyoktól,  a 33.-ban a 
társulati (nyilván: rózsafüzér-társulati) tagoktól, a 34.-ben pedig a szomszédoktól s a 
temetésén megjelent ismerőseitől búcsúzik. 
 Az utolsó, 35. vers(szak) ismét a halotté: 
 

 Jézusom légy irgalomal szolgáló lányod iránt 
  Mutasad meg nekem a te hozád vezető irányt 
  Éretem ontot véredel tisztitsad meg lelkemet  
  Míg a rám boruló sirhant testem szerint el temet 
 
 Olyanok Pista bátya búcsúztatói, mint általában a hazai parasztkántor művek (akár a 
már említett temesközi Újszentesen elhangzók, amelyekről az 1999-ben Váradon kiadott 



100 
 

Partiumi temetők című kötet ír a 227-230. lapon): költői műként elég gyöngék. Az ének egy, 
két, három kaptafára megy, a rímelés – műköltészeti szemmel méregetve a dolgot – már-már 
költészeti tömegszerencsétlenség, a jelzők laposak… Például: valamennyi búcsúzó családtag 
és ismerős vagy jó, vagy kedves, ha pedig elmarad ez a minősítés, annak vagy a „tag” (azaz 
szótag), a soronkénti kötött szótagszám az oka, vagy arra utalhat, hogy az illetőre mégsem 
mondható egyik sem. 
 Ha úgy tetszik, igen egyszerű költészet (volt) a kisiratosi parasztkántoré, meglehet, 
költészetnek sem nagyon lehet venni. Ám azon posztmodern és posztavantgárd és 
akármicsoda elképzelés szerint bizonyára színtiszta líra, amely nem tud költésről, csak 
szövegelésről, költői műről nem, csak szövegről, s amely szerint nincs költő, mert bárki 
ember fia az lehet… 
 Pista bátya viszont olyasmit tudott, amit a helyi munkamegosztás rászabott, olyasmit 
művelt, amelyre más a faluban nem volt képes. Olyasmit vállalt föl – hogyne, hogy megéljen, 
s hogy szolgáljon! ‒, amire a falunak szüksége volt.  
 A magad élményét is szóba hozva megemlítheted: amikor Pista bátyát temették az új 
parasztkántor közreműködésével, a számodra is oly kedves, testvérekkel, szeretni való 
emberekkel megtelt udvaron a koporsó közelében állva hogyne ríkatott volna meg az a pár 
esetlen szó, amely az iratosi költő tollára-szájára jött, amikor a halott szeretett Misa bátyját, 
Misa bátya jó gyermekeit, s családjukat említette. 
 Aki átélt hasonlót, tudja, milyen fontos e kezdetleges, a népköltészetből, népi halott-
búcsúztatásból, siratózásból valóban kivetkőző – mert jó uraink által kivetkőztetett!!! – 
kántorének. Mással pótolhatatlan annak a népnek, amelynek a fia vagy, annak a közösségnek, 
amelyhez tartozol, azon családnak, amely utolsó lélegzetig – s azon túl is, míg emlékszik rád 
‒ azonosul veled. Szemedbe könny szökik, torkodat sírás fujtogatja, s karod ölelni indul a 
legközelebbi testvért. 
 Hogy erre mikor képes műköltői mű – vagy épp hivatalos egyházi ének ‒, jól tudod. 
Elvétve egy-egy! Mondjuk Kölcseytől a Himnusz. 
 Szóval: kár lesajnálni s kár volt elbúcsúztatni a paraszt kántoréneket. „Emelni rajta” 
egy kicsikét, „pallérozni”… persze, hogy nem lett volna könnyű föladat! 
 
TAGRÓL TAGRA 
 
A Pista bátya által valaha elbúcsúztatott jó ezer majdnem egytizedét kitevő 91-ből 57 nő, 34 
férfi, s közülük 5 férfiúnál, 9 nőnél a kántorének nem említ életkort. E 77 kisiratosi összesen 
5.187 évet élt; a legfiatalabb eltemetett három hetes, a legöregebb 96 éves volt. Az 1970-es 
évek végén eltemetettek átlagéletkora 67 esztendő ‒ a férfiaké 64, a nőké 69 év. 
 A búcsúztatókból kiderül, hogy a távozók közül egyedülálló 4, házas 40, özvegy nő és 
férfi 47. A 91 elhunytat összesen 258 gyermeke gyászolja, egy búcsúzónak átlag 2,8 leány 
vagy fiú családja volt. Gyermektelen 9, több házasságból való gyermekeket (és 
mostohagyermekeket) nevelt 10, a legtöbb gyermeke pedig, 8, annak a férfinak volt, akiről 
annyit tudhat meg a búcsúztató hallgatója és olvasója, hogy Vastag nevezetű (valószínűleg 
cigány magyar ember), ötvenvalahány éves, s 35 esztendeig élt házasságban a feleségével. 
 Az eltávozók és hozzátartozóik keresztneve helyett gyakran az illető beceneve 
szerepel a búcsúztatóban: kortól függetlenül előfordul, hogy – például ‒ Antal helyett Antit, 
Erzsébet helyett Bözsit vagy Erzsit, Katalin helyett Katit, Katót, vagy Katicát, Mária helyett 
Marist, Mariskát, Marikát, Mihály helyett Misát, Miskát, Misikámot, István helyett Pityut, 
Pistát, Rozália helyett pedig Rozát, Rózát, netán Rozált említ a kántor. 
 A 91 elhunyt és a tőle búcsúzók családneveit (az igen gyakori Almásitól az egyetlen 
Zékányiig) összeszedve gyakorlatilag a csanádi‒aradi falu teljes vezetéknévtára összeállítható 
lenne, mivel a rokonság-háló révén e majdnem száz emberhez az akkoriban kb. 2100 lelkes 
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Kisiratos valamennyi lakója kötődik annyira, hogy legalább egy esetben szerepeljen a 
megváltó halál kegyelmében részesülők valamelyikének nevében emlegetettek között. 
 Néha az is kiderül a kántorversből, hogy a halott élete párja, vagy más hozzátartozója 
egyéb nemzetiségű. Az egyik asszony például, akinek román volt a férje, így int Isten 
hozzádot: 
 

it születem testemet  honi föld veszi be 
 

 A kisiratosi születésű nő – bizonyára – városi, vegyes házasságából tér meg a 
szülőföldbe mindörökre. 

 Arra is utal ‒ a család fölkérésére – a búcsúztató, ha valakire „az alapszervezeti 
tagok” is emlékeznek, ha valamiért fontos, hogy „hétfő reggel négy órakor” távozott az örök 
élet honába. Hogy „kettős özvegység után megy el”, hogy „három árvát hagy itt” az, akit 
leütöttek, hogy „65 éve özvegy”, vagy „59 éve házas”, „családtalan özvegy”. Akad olyan is, 
akit agyonütött az áram, a túl korán, leányként 19 évesen eltávozó leány „bús temetési éneke” 
pedig ‒ két változatban is ‒ az elmaradt lakodalomra emlékeztet. 

Pista bátya megmaradt búcsúztatóiból kikerekedik a kelet-csanádi faluban használt 
rokonságnevek jó része is. Férje, felesége avagy neje, (egyik vagy másik házastárstól való) 
gyermeke, fia, lánya, árvája, apja, anyja, komája és komaasszonya, keresztfia, keresztlánya, 
násza, nászasszonya, (unoka, dédunoka esetében) másod-, vagy  harmadnásza s -násszonya, 
nagyapja, dédanyja, unokája, déd- és ükunokája, testvére, húga, nénje, öccse, bátyja, sógora, 
sógorasszonya, nagybácsija, ángyija, unokatestvére, vőlegénye, vagy menyasszonya, 
valamilyen rokona odahaza csak-csak akad minden iratosi asszonynak s embörnek.  

Az egyéb említésre méltóak közt – a már említettek mellett ‒ szobatárs, kartárs, 
háznéni, szomszéd, vendég, ismerős is szerepel. 

Míg az ének elfedi a látszólagos fogyatékosságokat, mert Pista bátya csodálatosan 
zengő hangja betöltött minden lehetséges teret, olvasva szembetűnőek a helyesírási „hibák”: 
el-elmarad az ékezet, vessző, pont szinte sehol, a sorkezdő nagybetű néha – váratlanul ‒ 
kicsire vált, a szavak gyakran egybeírva, más szavak kettévágva, a hosszú – kettős – 
mássalhangzók röviden (egymagukban) árválkodnak. S az sem zavarja meg különösebben 
népköltőnket, ha nem jön ki a kötelező soronkénti 13, vagy 15 tag: ha nem annyi, hát nem, ki 
tehet róla. Énekéből úgy sem derül ki e „hiba”. Az írott változatbeli „s” az énekben „és” lesz, 
az „az kívánom” mindenki számára ugyanazt fogja jelenti: „azt kívánja”…  
            A falu gazdag szókincsére – így taníthatták neki tömösvári, meg helybéli lelkipásztor 
és kántortanító mesterei – csak utal egy-egy szóhasználat: a „családom” a „gyermekem” 
helyett, az „ezt” helyetti „eztet”, a „magányos”-ságra utaló „magános”.  

Az ö-ző szögediségre viszont egyetlen jelzést sem találtam e paksaméta 
búcsúztatóban. Csak amikor nagyon belemelegedett az öcsikéjével való beszélgetésbe, 
feledkezett meg egyre jobban a tanodában tanultaktól, s tért vissza, tért meg édösanyja, Kis 
Sarusi (Sarusi Kis) Boriska mama nyelvjárásához. (Amelynek – a kántoroskolában hallottak 
szellemében ‒ hogy maradhatott nyoma a leírt s elénekelt halotti búcsúztatókban?!) 

Drága Pista bátya: még hogy versenként, tagonként sorra vette ezt a kicsi, nekünk oly 
kedves, egyedülálló magyar közösséget! S előfordul, hogy – mivel ő is e közösséghez tartozik 
‒ magát is megverseli: a 78 éves korában elhunyt özvegy Szécsényiné nevében búcsúzva 
versszak jut neki, a búcsúztatónak és asszonyának: „Keresztkomám Kurtucz István s Hegedűs 
Rozália / Rátok a nagy irgalmú Isten áldását adja / Szeretetben boldogságban még sokáig 
éljetek / S hogyha eljő végórátok a menyégbe térjetek”. Tudván tudja, hogy – bármiképpen 
írja a román tisztviselő a román kiléti igazolványába Nagy-Románia legközelebbi 
községházáján ‒ a neve Kurtucz, és nem Curtuţi. 

A róla szóló búcsúztatónak nyoma veszett. 
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Almási Iratosról: a szeretet orvosa 
(Iratostól… Iratosig) 

 
 
Béla megint meglep s nem is akárhogy. Regélt róla valamit, mesélte, mit tervez, többször 
emlegette, de hogy egyik napról a másikra megcsinálja? 
 Igaz, csak engem, az Iratostól azért mégiscsak némi-nemű távolságban élő iratosi-fit 
lep meg, aki odahaza él (otthon, úgy a Makra-aljától a trianoni határig terjedő térben – 
Radnától Tornyáig, Világostól Három-Iratosig meg vissza – Arad vármegyénkben), nem 
lepődik meg ennyire, mert nap mint nap látja, mi nem zajlik Szalbek-Iratosként induló 
Kisiratosunk Nagyfalu nevezetű fertályán. 
 Almádi lakosként a világhálóról minden áldott reggel leszedett Nyugati Jelen-
tudósításból (2002. Szent Mihály hava 16-án) tudtam meg, mit követett el dr. Almási Béla és 
neje, Olga asszony: házat vásároltak, öreg nagyfalusi parasztportát, hogy azt a maguk 
költségén helytörténeti múzeummá, mi több, tájházzá varázsolják s hogy abban Kása Antal 
felcser legendás gyűjteménye végre – végleges? – helyet kapjon. 
 
TÁJHÁZAT AVAT 
 
Kása Anti bácsi – falu felcsere, falu műkedvelő régésze, falu (inkább földmíves, mint 
értelmiségi, gazdaságából a komonizmus nevű szörnyűség által kilakoltatott) mindenese – a 
hatvanas években alapított falumúzeumot. Gyűjteményének csodájára járt fél Nagyrománia, 
nyilván mert nem volt szokva az efféle polgári cselekedethez. 
 Az 1969-ben megnyitott iratosi magángyűjtemény előbb a Kiskultúrnak nevezett 
épületben, majd az alapító nagyfalusi portáján álló kisházban kapott helyet. E házikót akkor 
kellett lebontani, amikor éppen ezen a telken állt neki Almási doktor a Kisiratosi Máltai Ház 
megépítésének. Azóta a gyűjtemény értékei ki tudja, hol porosodtak; Almási Béla rejtette el a 
falu múltjából megmentett s megőrzött tárgyi emlékeket, hogy egyszer méltó helyen 
nyílhasson meg újra a kis múzeum. Almási doktor a „falutár” őrizgetése közben tovább 
bővítette a Kása-féle gyűjteményt főként a néprajzi anyaggal. 
 Kása Antal (1919-1991) Almási Béla nagybátyja: Anti bácsi Almási doktor 
édesanyjának a bátyja volt, Anti bácsi felesége pedig Almási Béla édesapjának a húga. A 
kolhozvilág javán nyitott magán kiállítóhelyén közkinccsé tette mindazt, amit összehordott 
kamrájába, fészerébe, csűrjébe, kotárkájába, udvarába: minden rendű s rangú régészeti, 
történeti, népismereti, levéltári emléket, mely falujáról, az 1919-ben Nagy-Magyarországból 
Nagy-Romániába igazított színmagyar Kis-Iratosról szólott volt. Mindent, mi a keze ügyébe 
került. 
 Anti bácsi, mielőtt megtért őseihez, unokaöccsére, Almási doktorra bízta kincseit. S 
Almási Béla jó évtized múltán teljesíthette be ígéretét. 
 Nyilván várt, várta, hogy segítsen az álladalom, önkormányzat, netán az anyaország 
valamely segélyszervezete, bárki! Hogy támogassa valaki. Nem tudni, ki mennyire segített, 
mivel járult hozzá az újabb falumúzeum-avatáshoz, mindenesetre tény s való, hogy az aradi 
lap az Úr Jézus Krisztus 2002. évében a Szent Kereszt Fölmagasztalására, szeptember hó 14-
re rendelt kisiratosi templombúcsú után arról adott hírt, hogy az Almási Béla és felesége által 
vásárolt házban megnyitották a helytörténeti múzeumot. 
 Megunta a várakozást? Hogy majd csak megsegít az Úristen, vagy legalább – helyette, 
nevében, késztetésére, fölbujtására – valamelyik alapítvány?  
 A 482. számú kisiratosi portán álló házat Múzeumi Gyűjtemény néven plébánosunk, 
Zilahi András szentelte föl, avatóbeszédet dr. Almási Béla mondott. Ne is említsd, megint mit 
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nem mondott az országhatár egyik, vagy másik felén erőlködő hagyománytalanítók, 
gyökértelenítők nem túl nagy örömére, szívünket simogatva, bizakodásunkat erősítve: 
 ‒ Hagyomány, gyökér nélkül nem lehet élni.   
 S hogy ez a ház legyen mindenkié, tartson össze bennünket. 
 Tudni való: Almási afféle ember az Aradi Rónán, aki egy darab ideig vár, várakozik, 
hátha; aztán hogy semmi nyoma a segítségnek, nekiáll maga rendet tenni. 
 Amikor már olybá vehetnők a dolgokat, ebből semmi sem lesz?  
 Almási megint bemutatta, mire képes… az a nem túl sok hozzá hasonló férfiember. 
 Ha belerokkan, akkor is. 
 Csak reménykedhetünk, hogy talán mégsem. Hogy még sokáig bírja! Ideggel, erővel, 
szeretettel. Hogyne, honszeretetével. Ebben a gyüvő-mönő korban: Iratoshoz való 
maradéktalan hűségével. 
  
ALMÁSI: GAZDA FIA 
 
A Romániai magyar ki kicsoda 1997-es kötetében kisiratosi születésűként öten, Kisiratost 
lakhelyként megélőként úgyszintén öten szerepelnek. A kétszer ötből egy személy azonos: dr. 
A. B. szülőhelye és lakhelye is Kisiratos. 
 Mit tud róla a személyi adattár? 
 „(74) ALMÁSI BÉLA orvos, községi tanácsos. (Kisiratos, 1947. szept. 2.) Sz.: 
György, Jusztina. V.: róm. katolikus. F.: Olga, kozmetikus (1971). Gy.: Roberta (1971) 
technikumi hallg., Loránd (1976) egy. hall. T.: Mvh-i OGYI (1971). Ép.: 1971-1972: a Bákó 
megyei Pancesti-en, 1972-1974: az Arad megyei Rajon, 1974-től Kisiratoson körorvos. Ém.: 
1989-ig az aradi Népi egyetem előadója. Tudományos-népszerűsítő és egészségügyi 
előadásokat szervez. Sz.e.: Ady Akadémia (Debr., 1995). Társ.: 1992-ben vesz részt a Máltai 
Segélyszolgálat aradi szervezetének létrehozásában, amelynek azóta vezetője; 1995-ben 
megkezdték az ország első mozgássérültek otthonának építését. A helyi egyháztanács tagja; a 
helyi RMDSZ elnöke (1990), megyei választmányi tag; az RMGE megyei elnöke (1996-); a 
Segítő Jobb Alapítvány aradi megbízottja, az EME és a Keresztény Orvosok Szöv. tagja. Mh.: 
Dispensarul medical, 2930 Dorobanţi-AR, nr. 428. Lc.: 2955 Curtici-AR, str. Primariei nr. 
45.” 
 Hogy Almási doktor nyomban pontosítson: 1972-74. közt az Arad megyei Brazii-ban, 
a Honctő melletti, régen Szaturóként emlegetett (Szatul Rau: Rosszfalu) helységben 
gyógyított. A Máltai Szolgálat Aradon 1993-ban alakult, a kisiratosi szervezet 1999-ben 
önállósult. 1998-2000 között a Magyar Gazdák Egyesületének megyei elnöke, büszke arra, 
hogy 1999-ben Kisiratoson megszervezték az erdélyi gazdák tanácskozását. 
 Ma nagyobbrészt odahaza, Kisiratoson tevékenykedik, s bár állandó lakhelyeként a 
kürtösi Városház-utcában magasodó házat jegyzik, a szülőfalu Máltai Háza legalább ennyire 
az otthona. 
 Emlékezéseiből, ritka meséiből kiderül: gazdaember fia. A Csanád, utóbb Arad 
megyei falu zsellérekből és gazdákból – a kommunisták által alaposan összeboronált, előbb 
jól megbérmált, jócskán helybenhagyott s tönkretett, valamint legalább ennyire becsapott, egy 
életre elámított, valójában egyformán kifosztott földmívesekből ‒ álló közösségének a 
hűséges fia lett. Valóban rendületlenül.  
 Küldhette a hatalom Óromániába, annak Moldova nevezetű tartományába, mit tesz 
Isten, a hatalom ellenkező igyekezete ellenére (a hatalmon lévők butaságának s 
tájékozatlanságának köszönhetően) ott is magyarokkal hozta össze a sors. Csángóföldön a 
beteg magyarok anyanyelvükön szólhattak orvosukhoz, bajukat, panaszukat nem kellett az 
állam nyelvére fordítaniuk: Doktoruk így is érti! Értette magyarul, ahogy akkor már a papok 
sem nagyon akarták, a románkatolikus szentatyák is csak ha előbb átestél az ördögűzésen.  
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 Ma is ráférne Moldvahon korcsosuló magyarjaira néhány hasonló erdélyi értelmiségi! 
Persze ha nem kényszerlakhelyként jelölik ki nekik a Szeret, a Beszterce, a Tatros, a 
Dnyeszter, meg a többi ottani folyó közti (Etel-közi) falu valamelyikét. 
 Moldva, Csángóföld? Amikor lassan itt, Aradban is utolér bennünket ugyanaz a sors. 
 ‒ Táguljunk! – vehetné Almási doktor is magára, ha afféle volna.  
 Ha megijedne a saját árnyékától. 
 Hogy tenné, amikor a másé sem tudta mindeddig innen tovaűzni. 
 Marad, hogy maradhasson… ez a nép. Halad, ahogy haladni lehet e néppel – itt, 
odahaza. Csanádban, mái Aradban. A magyarigazolványt csodálva; egyenjogúságban, 
egyenlő esélyben bizakodva, a megmaradásban reménykedve. Vagy ha nem lehetne is, 
legalább emberül… állni. 
 Nem elfeküdve, magad megadva. 
 Na, nem, Almási nem ezt teszi. 
 A valaha volt iratosi magyar ember tartására ismersz Almásiéban. Aki nem veri a 
mellét, nem mutatja, mire nem képes! Nem döngeti sem a maga, sem a más kapuját. Teszi, 
amit tehet. Csöndben, de következetesen: épít, hogy megmaradhassunk. 
 Bevallom, féltem, nehogy túlzásba vigye. Nehogy idő előtt föl kelljen adnia. 
 Nem kulákfi, nem: Almási Béla gazdafi! Afféle ember fia, akinek a gazdasága, ekkora 
vagy akkora birtoka a mindene. Élete, nem vitás. Akinek ha ilyen gyermeke születik, mint 
Béla, biztos, hogy nem magáért fog küszködni; háza népéért, amely belakja… a határt, 
ameddig a szem ellát. 
 Éppen egy falunyi közösség tud ebben a körben megélni. Almási Béla esetében ezt a 
községet mi Kisiratosnak, Iratosnak hívjuk. (Hogy az ánglusok, meg a jappánok hogy 
neveznék, az ő dolguk.) (Hívatlan regáti vendégeink keresztelték el – tágas havaselvei 
hazájukra gondolva – Dorobáncnak; a román szomszédnak is Iratoşu/l/ Mic a falu neve.) 
 
RENDELŐBŐL VÁROSHÁZÁRA, RMDSZ-BŐL FÖLDÉSZ-KÖRBE 
 
…meg vissza Iratos, Kürtös és Arad között. Mert jön, megy, állandóan úton van szegény 
Béla: annyit vállalt magára, hogy ha egyfolytában a kocsijában ülne, sem érne oda időben 
minden parancsolt helyre. (Amikor e sorokat rovom, Almási doktor épp az aradi 
egyetemistáknak tart előadást a megyeszékhelyen.) 
 Körzeti orvosi rendelést Kisiratoson folytat, magánorvosként pedig mindkét helyen, 
Iratoson és Kürtösön is fogad betegeket. 
 Nem vitás, hol itt várják, hol ott várnak rá. Kürtösön ráadásul ő a román mezőváros 
egy-kétszáz magyar lakójának a reménye, ha testi-lelki nyomorúságáról olyan orvosnak akar 
kitárulkozni, aki érti is, amit mond, nem csak gyanítja. Aki ráadásul a véréből való, 
ugyanannak a kis közösségnek a fia, ugyanolyan szomorúságok szomorítják, s akivel örülni is 
jobban esik. 
 Hogy ne hagyják el magukat! Kitől fogadnák el jobban, ki szólhat erről nála 
hitelesebben? Ha néha megszorítja is a tenger dolog; de hát helyette ezt a munkát senki sem 
végzi el. 
 Ezt? 
 Ez az, fölsorolni is körülményes. Kap néha érte, de joggal legyint; nem tehet mást, 
mindből elvégez annyit, amennyit el lehet, amit el tud, el képes egy ember. 
 ‒ Röndölőbül röndölőbe! 
 Még hogy az iratosi körzet, meg a városi és a falusi magánrendelő betegei, várják 
Aradon is a rászorulók! Nem akárkik: akiknek nincs semmijük, csak a betegségük. Magyar 
szerencsétlenek, román szerencsétlenek, bármi szerencsétlenek: éveken át Almási doktor 
ingyenorvos rendelőjébe sietnek. Mert dr. Almási Béla az Úr 1990-es évtizedében a máltai 
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segélycsapat aradi vezetőjeként nem csak külhoni adományokat osztogat az aradi több 
nemzetiségű szegény nembeli lakosságnak, máltaiként ingyen-orvosi teendőket is ellát. Ne is 
mondd: ezt is sok-sok együttérzéssel. 
 Kijár-e neki a Máltai Lovagrend tagsága? A máltainak mondott iratosi szeretet révén. 
 Az elesett, kegyelemre szoruló emberiségért.  
 Az elmúlt ezredév utolsó Szent György havának a derekán odahaza járva Almási Béla 
egy koraeste becsal az évtizedekkel ezelőtt bezárt községháza egyik helyiségébe. Az erdélyi 
gazdaegyesület helyi szervezete ülésezett a gulyásfogadásról. Nyilván mert nyakukon a 
kihajtás, marhás meg sem égen, sem földön; már ami a szegődtetést illeti, mert – gondolom – 
pályázó lenne épp elég a környékbeli magyar és nem magyar szegény emberek közül. 
 Béla kifut a gazdaszóval és dohányfüsttel teli teremből, beteghez hívták? Vagy csak 
egy kis jó szó hiányzik valamelyik közeli házban? Segély kellene a Tömösvártt tanuló 
nagyfiuknak? Munka sehol, a család kenyér nélkül, hogy tehetetlenségében C. – vagy B. ‒ 
(netán A.) sógor eligya az eszét a Csárdában? Mire visszaér, elviekben a gazdák 
megegyeztek: mennyi kenyeret és szalonnát kap egy-egy tehén után a gulyás. 
 Az 1989. decemberi aradi fölkelést követően itt 1990 első napjaiban kitörő zendülés 
nyomán megalakult helyi RMDSZ-szervezet vezetőjeként két társával bekerült a kürtösi 
városi önkormányzatba, s városi tanácsos jó ideig. A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetségnek az 1990-es években 2.000-ről 1.800-valahány lakosúra apadó Iratoson a 
megalakuláskor vagy 600 tagja volt, s bár egy-két köpönyegforgató miatt meg-megroggyan az 
erdélyi magyar párt népszerűsége, a szinte tiszta román Kürtöshöz kapcsolt Kisiratos 
egységes szavazata miatt a szomszéd mezővároska képviselő-testületében 1990-től 
választásról választásra a legerősebbek közt van a helyi magyarság érdekében szót emelő 
RMDSZ-es városatyacsoport.    
 Szenátorjelöltséget is vállalt, amikor a köz érdeke ezt kívánta tőle. Például 1996-ban 
az RMDSZ megyei szenátorjelölti listáján a 6., névrokona, a kisiratosi iskolaigazgató, Almási 
Vince az aradi magyar képviselőjelöltek névsorában a 7. helyet kapta. Ezekről a helyekről 
Aradvármegyében magyar ember nem kerülhet a bukaresti törvényhozás alsó-, vagy 
felsőházába, de tekintélyükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a bátortalan polgárok is ránk 
szavazzanak. 
 Béla bukaresti szenátor, Vince nagy-nemzetgyűlési képviselő nem lett, de utóbbit a 
kürtösi városháza ellenzéki többsége a szociáldemokrata polgármester mellé RMDSZ-es 
alpolgármesternek választotta. 
 Almási tanácsos úr – e határ menti alföldi magyar közösség robotosa – megint siet 
egyik tisztség megkövetelte dologból a másik föladat szülte teendőt teljesíteni. 
 Azt lehet mondani: Almási Béla mindig siet valahová. Tán akkor is, amikor látszólag 
(?) magába roskadva ül: megoldáson töri a fejét? 
 Csöndes természetű, inkább lassú, mint a dolgokat elkapkodó ember. Akinek azonban 
valóban mindene ez a föld, ez a nép, ez az élet; úgyhogy mit tehet. Mi mást? 
 Mehetne a világ gazdagabb felébe; ha fizetnének neki e megfutamodásért, sem 
tehetné. 
 Hős? Egy pillanatig sem érzi magát annak. Hogy is érezné; küszködve, fajtájával 
azonosulva, népéért – néha tán népével is – viaskodva, gyötrődve, de minden apró sikerben a 
megmaradás esélyét remélve. 
 Ha bírja, ha nem. 
 
MÁLTA, MINÁLUNK 
 
Máltai Ház Kisiratoson? Mutatja az öregház, nagyfalusi gangos (tornácos) gazdaház udvarán, 
mi nem készül itt. Mit nem tervez!… Mit nem remélnek. 



106 
 

 Úgy sorolja, mi hová kerül a nagyfalusi pocsétában, hogy magad sem hiszed. Ő igen, s 
bevallom, Olga asszony is hiszi. Magad – hittel hívőként is örök kétkedő lévén – némileg 
tamáskodva hallgatod lelkes előadását a puszta iratosi fekete földből, porból, sárból rövidesen 
kiemelkedő szeretetházról, hol otthonra lelhet bárki nyomorék ember, ki itt kér s lel 
menedéket. 
 S mit ad Isten: mikor legközelebb meglátogatom a nagyfalusi gazdaportán Almásit, a 
parasztház oldalában, az utcai fronton s arra derékszögben a gazdaházzal párhuzamosan már 
áll a félig kész szeretetbéli – Máltai-féle – betegotthon. A szerte heverő építőanyagra is vigyáz 
a két hatalmas dög – Béla s Olga, meg két gyermekük meg ne hallja, pláne ne a nagyfiuk, aki 
rendre országos (román) kutyabajnokságokat nyer velük, mert ebből az ebfajtából csak ez a 
pár található Romániában. Mely ebek még hogy különlegesek, meg hatalmasok, rémesen 
tudnak rád vicsorogni, úgyhogy ember fia nincs, aki itt át merné lépni a kerítést egy kis ezért, 
azért, bármi hazamenthető holmiért! 
 A falu réme e két jókora – bevallhatjuk, némiképp ijesztő – állat. 
 ‒ Hát nem gyönyörűek? – kapod meg gazdájuktól. 
 Vitán felül. 
 Legközelebb bepucolva, bebútorozás előtt a Ház, hogy amikor rácsodálkozol, Béla 
már az új mesével altasson: 
 ‒ Látod, oda épül majd a következő szárny. 
 Igen, hogy az udvart mind a négy oldalról kerítse az épület. Az udvar körül, mint 
valami kolostorban, zárdacellák helyett a betegszállás lakosztályok, előadó-teremként is 
szolgáló étterem, jókora konyha, miegyéb. Hátul hatalmas kert veteménnyel, gyümölcsössel, 
gazdasági udvar jószágokkal, az utca felől a volt tájház helyére épülő vendégház. 
 Atya Isten, Béla megint ábrándozik! Hogy lesz erre pénz, ehhez erő, türelem, mindaz, 
ami együtt sem biztos, hogy ha megépül is, megtartja ebben a jó fekete csanádi‒aradi, nagy-
magyar-alföldi porban. 
 Még hogy az utoljára megépülő sarokpalotában kápolna is helyet kap, a régi gazdaház 
helyére is másik épül! Az építőanyag egy része már az udvaron. 
 Mondom, a felét ha hiszem. 
 Aztán amikor 2002 nyarán járok náluk – kovártélyozom be magam Arad-járó 
írótársaimmal a Kisiratosi Máltai Szeretetház vendégszobájába – a négyszöget záró 
saroképület helyett a gazdaház hűlt helyén magasodó szárnnyal ismerkedhetem. Lesem; ha 
merném, a szemem törülgetném, hogy jól lát-e, azt látja-e, ami a való, vagy csak az Almási-
ábránd tükre szemem fenekén, vagy hol! Ahogy rábámultam az első félbéna bentlakóra, majd 
az első ötről tizenötre, rácsodálkozom a mára ki tudja mennyire, harmincra szaporodó 
menedéket lelő ifjabbra s öregre, magyarra, románra, nőre és férfiúra, s lep meg biztosan 
legközelébb is valamivel Almási Béla, ha rányitok Máltai Házában. 
 Még hogy a rászorulók, máshol betegségüktől és magányukban már lassú kínhalálra 
ítéltek, az egyik gondozóleány nem egyéb, mint édes unokahúgaid egyike. A jószágot – főleg 
a szeretetház kis birtokán tartott tehenet, csikót és disznót – gondozó ember meg öcséid közül 
éppen az, aki 1989 karácsonyán nálad, csabai otthonodban  leste szívszorongva „erdélyi” 
„menekült”-ként, mi nem történik a határ túlfelén, odahaza, Arad vármegyében, hogy az új 
esztendő legelején édesanyja újabb hívó szavára hazafusson. 

Atya Úr Isten! És még némelyek csudálkoznak, hogy e faluban otthon érzed magad. 
Lépsz egyet s testvér köszön reád. 

 Nem tagadom, itt kezdődik ‒ s végződik – minden. 
Ahány beteg, annyi alkalmazott: gondozó, szakács, takarító, udvaros. Sofőrnek itt van 

az Almási házaspár, háziorvosnak Béla, lelkipásztornak a falu plébánosa, a pár görögkeleti 
ápolt kedvéért átjár néha misézni a mácsai, magyarul is jól értő pópa. 
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Semmiben sincs hiány e házban! Ha fönntartani legalább olyan csoda is, mint 
megépíteni volt: az állam egy vasat sem ad a vállalkozásnak. Olybá veszi, aki ilyesmit magára 
vállal, nyakába vesz: fedezze a fönntartási költségeket a bentlakók vagyonkája? S mit tegyen 
a ház – s vezetése, Almási és Almásiné ‒, ha az az összeg nem elég? Arról nem beszélve: mit 
tegyen Almási, ha valami agg vagy aggné úgy jön ide – esetleg gyalog Aradról ‒, hogy egy 
vasa sincs, mert a családja kifosztotta, de hallotta, hogy itt emberséget kaphat?  

A Máltai Segélyszolgálat aradi fiókja 1995. Szent Mihály hava 10. napján, vasárnap, a 
falu Szent Kereszt Fölmagasztalása tiszteletére rendezett búcsúja alkalmából teszi le 
Kisiratoson a mozgássérültek 30 ágyas szeretetotthonának az alapkövét. 

‒ Később a hévizet is idevezetjük, gyógyfürdőt tervezünk. 
1999-ben – sárga alapon máltai keresztes – fölirat a házon: SERVICIUL DE AJUTOR 

MALTEZ CENTRUL SOCIAL DOROBANŢI, magyarán MÁLTAI SEGÉLYSZOLGÁLAT 
SZOCIÁLIS KÖZPONT KISIRATOS, s hogy az erre tévedő, vagy épp kíváncsiskodó 
adományozók is értsék: MALTESER HILFSDIENST SOZIALZENTRUM. 

Hévízi feredő Iratosunkon: évek óta várja (s fogadja) az aradiakat! De hogy a Máltai 
Házba is bevezessék a gyógyvizet. 

Bélától – ezek után azt mondhatom – még ez is kitelne. 
 

SZUVERÉN IRATOSI ALAPÍTVÁNY 
 
A Szentföldön 1070-ben alapított Szuverén Máltai Lovagrend romániai segélyszolgálatát 
Kolozsvárt – nem vitás, némi késéssel – 1991-ben hozták létre, az aradit 1993-ban, hogy 
1995-től kiépülhessen a kisiratosi szeretetotthon (1999-től önálló a máltaiak itteni szervezete). 
 Az Iratosi Máltai Ház szórólapjára fénykép is került: nyolc helybéli asszony üli körül 
az asztalt a Ház egyik rendezvényén. „Véletlenül” a nyolcból kettő a nénéid közül való: apád 
két bátyjának a mára már megözvegyült s megőszült leánya a fölvételen.  
 (Idenézel, testvért látsz, amoda testvért; könnyű így otthon lenned!) 
  Azt hihetnéd, Béla elérte, amit akart. Hogyne, úgy lehet, de hát milyen az Almási-féle 
embörök eleje? Ha már Ház, teljék meg élettel… az egész falu! 
 Tánctábort kezdeményez, művésztelepet, képtárat alapít, erdélyi magyar tévések s 
rádiósok szakmai tanácskozását hívja ide, tárlatokat szervez, könyvbemutatóra csábít, az 
ország magyar közösségének a vezetőit állítja falubelijei elé, aranykalászos gazdatanfolyam 
indítására késztet, együttműködést vállaló Békés megyei gazdakört keres faluja 
gazdaembereinek; mondom, abba nem hagyná. Pedig lenne épp elég baja, ha észrevenné, ha 
lenne rá ideje. 
 ‒ Alapítvány kellene, mert másképpen nem kapunk támogatást. Anti bácsi múzeumát 
szeretném egy régi parasztházba telepíteni, pályázaton szereznénk rá pénzt. Ha létrehozzuk, 
belépsz? – kérdi tőled pár éve. 
 Alapítvány sehol – hogy lenne még arra is ideje, hisz mindent majdnem egymaga 
csinál, szerencsére újabban a kürtösi alpolgármester Almási támogatásával, s 
megmozdulásaikba be-be tudnak vonni egy-egy helyi értelmiségit is, de mindezt így sem 
győzik ‒, a régészeti, néprajzi, történeti anyag meg törik, foszlik. Emiatt, ezt pótolandó vett a 
maga kontójára házat a falumúzeumnak? 
 „Iratosért Alap” valóban jó lenne. Hát még ha támogatók is kerülnének. (A 
Kisiratosért Egyesület Pro Ki Dor néven 2002 végén alakult meg.) 
 Legutóbbi találkozásunkkor véletlen éppen arról igyekezett meggyőzni az iratosiakat, 
hogy csakis az önállóság méltó hozzájuk! Hogy visszaszerezzék a hatvanas években elvett 
községi rangjukat, elszakadjanak Kürtöstől. 
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 Ki tudja, nem kényelmesebb-e, amit – kényszerből – megszoktak? Húzódoznak, a 
nagyobb kürtösi (városi) költségvetésből tán több pénz jut nekik, mintha a saját lábukra 
állnak. 
 ‒ Őseink azért jöttek ide, alapítottak falut, tették termővé és lakták be ezt a tájat, hogy 
a szomszédban döntsenek rólunk? 
 Az is melléállt, akinek addig esze ágában sem volt. 
 A falu főterén a régi községház megvan, de megfelel-e a polgármesteri hivatal 
igényeinek? 
 Főhet tovább Béla (Almási dr., Kisiratos, melyhez száz éve még hozzátették: u. p., 
azaz utolsó posta – a Kurtaegyházból lett – Kurtics‒Kürtös) feje. 
 …2003 nyarán avatják föl az egyik nagyfalusi portán létrehozott tájházat, amely 
Almásiék magánvállalkozásában nyílhatott meg. Almási Béla (mivelhogy más vállalkozó nem 
akadt széles e határban) valóra váltotta; hogy úgy mondjuk, mögtötte, amit löhetött. 
 2004? 2005?…2007? Ki tudja, mit hoz a jövő Neki, nekünk.  
 Teszi, amit tehet. (Ha a szíve közben azért ‒ néha ‒ neki is fáj.) 
 
KISIRATOSTÓL KISIRATOSIG 
 
2009. pünkösd hava 14., csütörtök: „A szomorú hír, hogy apósom nagyon rosszul van, 
valószínűleg eljutott már Balatonalmádiba is. Karácsonykor összeesett, egy havi késéssel a 
leukémia egy ritka és agresszív változatát diagnosztizálták. Az elején még ő is reménykedett. 
Akkoriban mondta, hogy ’Miskával majd akkor akarok beszélni, mikor egy kicsit jobban 
vagyok. Most még ne értesítsétek’. Sajnos az állapota rohamosan romlott, s nem érte meg, 
hogy még egyszer utoljára találkozhasson a barátjával. Ma hozták haza Vásárhelyről. Mély 
kómában van. Az orvos csak órákat, napokat adott. Úgy éreztem, illő, hogy értesítsük az 
embert, akit annyira szeret”. 
 Ugyanaznap a polgármester (merthogy a falu közben visszanyerte önállóságát) így ír: 
„Rossz hírt kell közölnöm veled, ha még nem tudod. Béla hónapok óta betegeskedik, többet 
volt kórházban, mint itthon. Bizakodtunk, hogy rendbe lesz, az orvosok is azt mondták. 
Sajnos ma hazahozták Marosvásárhelyről, kómában van, talán pár napja lehet hátra. Ezt 
közölte velem Olga, érdeklődésemre. Most készülök hozzá látogatóba. Sajnos talán már nem 
is tudok vele pár szót sem váltani. Továbbra is értesíteni foglak a fejleményekről.” 
Unokahúgaim egyike azt mondja a telefonba: „Nem biztos, hogy a reggelt megéri”. 

Másnap, pénteken délelőtt jön Almási Vince újabb értesítése Almádiba: „Meghalt 
Béla ma 10,30-kor”. A menye szombaton ezzel toldja meg: „Tegnap délelőtt, mintha csak 
megvárta volna, hogy újra melléérjen az édesanyja, fél óra leforgása alatt lassan 
elcsendesedett a légzése, és mire Juszti néni befejezte a Siralmas olvasót, Béla földi útja is 
bevégeztetett. Hétfőn 16 órakor temetjük. Engedélyezték, hogy a múzeumkertbe hantoljuk, a 
kertbe, amelyhez annyi reményt fűzött, és amelynek minden szöglete magán őrzi a keze 
nyomát”. 
 Május 18-án, hétfőn a temetés a kisiratosi sírkert halottasház-kápolnájától a község fő 
utcáján a Nagyfalu nevű falurészen álló Almási-portáig tartó (félezer gyászoló alkotta) 
menettel kezdődött. Folytatódott a kisnemesi udvarház kinézetű családi otthon mellett „a 
Doktor” által létrehozott tájháznak is helyet adó telken az egyházi szertartással, hogy 
bevégződjék az udvaron a végső nyughelyre hantolással, a virágerdő sírra helyezésével, 
magyar, német, román nyelvű fohászunkkal.  
 A családtól tudhatjuk: Almási Béla élete utolsó heteiben kérte, hogy oda temessék, 
ahol élete 61 és fél éve alatt a legjobban érezte magát. A talán fő művének tekintett, szép 
nádtetős, öreg gazdaházból lett tájház kertjébe‒udvarára. Ahova szobrászművész barát tervez 
méltó emlékművet. 
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Tán nincs kisiratosi család, amelyik ne képviseltette volna magát a temetésen. Barát el nem 
maradhatott; márpedig barátja épp elég volt Bélának idehaza, Iratosunkon, szerte Aradban, 
egész Erdélyben, meg a velünk időnként mostohaként bánó anyaországban.  

Szerény, szemérmes, szelíd ember volt, aki azért meg tudta magát makacsolni, 
különösen ha valamennyiünket – mindig a valami módon rászorulókat ‒ szolgáló tervéről volt 
szó. Szülőfalujához, fajtájához mindhalálig hű férfi, akitől mindamellett távol állt bármiféle 
bezárkózás: a lehető legtermészetesebb lehetett neki, hogy Moldvában a magyarságukban 
megnyomorított csángók bajait orvosolhatta, Aradon (ha kellett) a szegények ingyenorvosa 
lett, román elesett, magyar beteg egyaránt bizalommal fordulhatott hozzá. A Máltai 
Segélyszolgálat tevékenységébe kapcsolódva is ugyanaz munkálhatott benne, mint egész 
életében: a másokon való segítés vágya. A művészetek iránti érzékenysége művésztelep-
létesítésre indította, a tájházat pedig felcser nagybátyja műkedvelő kutató- és 
gyűjtőmunkájának a folytatójaként alapította. 

Ahhoz, hogy kiábrándult sok mindenből, érzésünk szerint hozzájárult betegsége, 
amely az elmúlt években alattomosan jelentkezett nála. Egyre fáradtabb lett, tavaly, 60 évesen 
az öregség keserveiről panaszkodott, s ahogy tehette, orvosként nyugdíjaztatta magát. (Nem a 
gyógyításba fáradt bele, hanem abba – ha jól értettük ‒, hogy ma az orvos munkájának 
nagyobbik részét teszi ki a „könyvelés”.) Azt remélte, ezután már csak azzal foglalkozhat, 
ami a legkedvesebb számára: a tájházzal, amely magába sűríti e nép és e táj egész múltját. 
Rendezi a gyűjteményt, fogadja a látogatókat, magyarázhat a falu vendégeinek…  

Almási Béla, a szeretet aradi‒csanádi orvosa itt hagyott bennünket. Holt tetemével e 
tájba porlik; szellemét nekünk kell fölvállalnunk, folytatnunk, ápolnunk. Amennyire tudjuk, 
tehetjük… Nyugodj békében, Béla! 
 
(A temetés után egy évre a tájház és utolsó otthon – a kisiratosiaknak a Múzeum ‒ udvarán 
fölavatták a Tasi József temesvári szobrászművész tervei alapján készült síremléket és a 
Mihai Păcurar aradi szobrász alkotta mellszobrot. Mindkettő azóta is dísze nem csak az 
Almási-portának, a maradék aradi magyar világnak is.)  

(2012-ben Nagyboldogasszony napján a leányunoka után megszületik fiúunokája, akit 
– véletlenül – a Csanád keresztnévvel illet fia, menye.) 
 (Csanádban mi más járja egy fiúnak ott, ahol rég elfelejttették a néppel, hova tartozik, 
mihöz mi közünk, ám akinek az öregapja, drága szüléje híven őrzött mindönt, ami 
csanádi…?...) (Csanádban mi nem.) 
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Akik möglátják az aranybárányt 
 

M O R Z S Á K   K I S I R A T O S   N É P É L E T É B ŐL 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kisiratos néphagyományaiból adunk ízelítőt az alábbiakban. Rögzítjük, fölmutatjuk mindazt, 
amit magunk ismerünk a szögedi nemzetbéli kisiratosiak népéletéből – túl mindazon, amit a 
kis iratosi falurajz előbbi fejezeteiben leírhattunk. A népdalokról fejezetnyire sem tellett, mert 
azt hellyel-közzel teljességében mutatta be Kovács Ferenc Iratosi kertek alatt című szép 
munkája. Ami abból hiányzik, Kurtucz Erzsébet Borbála szedte össze fél évszázaddal később, 
s e kiadásra váró kéziratban a népdalok már a hangjegyekkel leírt dallamukkal szerepelnek. 
Magunk ezt a két gyűjtést csak pár (a legmegfelelőbbnek tetsző helyen előadott) dallal, 
rigmussal, mondókával, igaz történettel tudjuk kiegészíteni. Meséinkre, mondáinkra viszont 
pillantást vetünk.  
 
A magyarságot néprajzilag 6 nagytáj, 40-45 közepes táj, s vagy 200 kistáj népcsoportja 
alkotja – legalábbis Katona Imre útikalauza szerint. Szalbek uraság Kisiratosát keresve e 
rendszerben azt mondhatnók: alföldi, a szögedi nemzethez tartozik, annak szigete Kelet-
Csanádban, az aradi megyeszélen… szinte egymagában! Két ö-ző falu, Nagyvarjas és 
Szentpál szomszédságában, az ë-ző – „palóc” – Nagyiratossal párban, az utóbbihoz hasonló 
„gyëpësi”-„gyepesi” Kisvarjas közelében, nagy román helység, Kürtös tőszomszédságában, 
(egykor) német falvak (Szentmárton, a valaha részben német Mácsa) közelében… Épp eléggé 
bizonyítva már a térbeli – földrajzi ‒ elhelyezéssel, mennyire összefügg minden Kárpát-
medencénkben. Az aradi‒csanádi megyeszélen különösképp. 
 
A falu 1950-es évekbeli kutatója, Kovács Ferenc Kisiratos község monográfiáját tervezte 
megírni. Ez korai halála miatt nem készülhetett el, ám a kézzel írt füzet megmaradt s a 
kisiratosiaknak köszönhetően eljutott hozzánk. A kéziratban utalásszerűen szó van a helyi 
hagyományokról is, ezeket falurajzunkban hasznosítjuk – mindig illő módon utalva a forrásra. 
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Paraszt észjárás 
  
 
Az alföldi ember legalább annyira csavaros eszű, mint a székely! Amaz góbé, emez  
‒ a bíkísi ‒ Csuba Ferke módjára… akár későbbi csavarintos unokatestvérük (édös öcsikéjük 
a cselákoknál:) Svejk közlegény. (Hogy nem beszélünk félre, tán bizonyítja valamennyire: 
minden jel szerint cseh volt e sorok rovójának dédöreganyja, Chlotni Anna mama Mácsán, 
Aradvármegyében.) (Szóval hogy egyáltalán nincs tőlünk olyan messze az a cseh világ.) 
(Hasektól a b.csabai kaszárnya, hol, állítólag, megfordult, s kis időt időzött is volna ottan.) 
Avagy mint a sarkadi‒szalontai hajdúlegény Csavarga Miska! Aki annyiszor járt túl a török 
eszén, ahányszor úgy adta az ég – hogyne, mert rákényszerült.  
 Ahogy elhallgatja az ember a „Kisiratos: kis irattal, Nagyiratos: nagy irattal”, s a 
megannyi hozzá hasonló „történet”-et, nem csodálja, hogy mi ёgyek vónánk! Ádámtól, Évától 
fogvást.  
 Amit írunk: népisme, hagyomány, hiedelem (nevezetű babona)… Morzsánként! 
  
A FILOZÓFIA: KISIRATOS 
 
„Bretter György a Román Televízió magyar szerkesztőségének felkérésére írta ezt a 
forgatókönyvet (Apáczairól). Az egyszerű nézők százezreihez kívánt szólni. Apátzai Tsere 
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 m.) téesz arra költi a pénzt, 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”‒ írta egykor Bretter Kisiratos-
élményéről Tamás Gáspár Mikós. 
 Legföljebb annyi ellenvetésünk van: aligha világvárosi az iratosi igény! Annál inkább: 
természetes emberi vágy szólaltatta meg bátyáimat, öcséimet, nénéimet, húgaimat, barátaimat, 
amikor Brettert kérdezték. Kurtucz Gergő, Árvai Annuska, Torma Béla, Bugyur Jancsi, 
Almási Béla neve jut hirtelen eszembe, ha valaki a kíváncsi, kérdezni bármikor kész, a világ 
dolgai iránt érdeklődő kisiratosakat említi. 
 
Az Aradon szervezett munkás Rajcsik az 1920-as, ’30-as években tatának (öregapámnak) is 
magyarázza a kekecsi udvaron, hogy van a Szovjetunióban (hallotta valahol, vagy maga is 
megjárta a dicső álladalmat?): ‒ Befejezöm a munkát, bemögyök az étterömbe, a jegyömre azt 
öszök, amit akarok: kiválasztom, és a jeggyel fizetök! ‒ Tata nagyon nem szerette a 
kommunistákat. Az 1940-es évek második felétől aztán maga is megtapasztalhatta (anélkül, 
hogy a kedves vörös lágernióba utaztatták volna), valójában hogy néz ki az a „azt eszem, amit 
akarok”. 
 Az 1930-as, ’40-es években a románok szerették volna, ha tata (akit, nem épp ok 
nélkül, oláh származásúnak tekintettek) elvállalja a bíróságot. Tata nem állt kötélnek! Horthyt 
várta, hogy ha visszajönnek a magyarok, a világháborúban szerzett vitézsége érmeiért vitézi 
földet kap.  Földtelen zsillérnek, ki legföljebb tanyás béresnek állhat, mi lett volna a legtöbb? 
Bíró, ő… 
 Ember! Hogy embörnek mondhassa, hihesse, érözze magát. 
 Magyar, román? A lényeg (e tekintetben) egyre megy. 
 Amúgy nem egészen. 
 
Unokatestvéreimnek „a bölcselet”, öregapáméknak a tisztesség? Apáméknak a megmaradás.  
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 A hét testvérből egy lány, 2015-ben már csak ő él Kurtucz tata és Sarusi mama hét 
csemetéjéből. Kisiratos Dél-Erdéllyel „Romániá”-ban maradt, a hat fiúból három áttette 
magát – véglegesen – a nevetséghatáron. Három Kurtucz megjárja a Don-kanyartól a 
Krimériáig tartó keleti harcvonalat, s míg Gergő sebesülten kerül vissza, Jani és Pista (magyar 
oláhkatonaként háborúzva) csonkán, bénán ért haza a Krímből. Apánk ellenben… Nem volt 
annyi pénz, nem volt az az állampolgárság, amiért puskát fogott volna a másikra! 1940-ben 
menekítette át magát a nevetséghatáron, s csak a háború után kapta meg a magyar 
állampolgárságot. Inkább vállalta, hogy hontalannak minősítsék (a hazájában), meg hogy a 
háború legvégén munkaszolgálatra hurcolják „román”-ként… Onnan szabadulva hogy 
asszonya s kisfia mellett maradhasson, még félre kellett vezetnie a „Kicsi robot!”-ra csalogató 
szovjetmuszka vöröskatonákat. 
 Hamarabb hazaért B.csabára, mint katonává lett testvérei a maguk kis családjához 
Kisiratosra! 
 Ki, hogy. 
 „A filozófia: Kisiratos.” 
 Van benne valami. 
 …Mindön, de mindön. 
 
EREDETMONDA 
 
Töredék(ek), persze. 

Kurtucz Pista bátya szerint Szalbekné földbirtokos alapította Kisiratost. A két halmon 
vót kastéja. A Kisiratos név Szalbeknétul van! Halála előtt szétosztotta a főggyét. A 
telekkönyvnél, hogy në lögyön nagy a fizetség, kis irattal készítötték el az átírást. Ērül maratt 
mög a neve (Kis Iratos). Nagyiratost nagy irattal írták át. 
 Szalbekné nagyon szép terömtés vót, gróf udvarolt neki. El akarta vönni, de Szalbekné 
nem mönt hozzá. Erre a gróf ‒ vagy herceg – azt mondta: amit ëgy nap alatt körül tud járni 
(Szalbekné), az üvé lösz! Körül is járta, nem gyalog, kocsival, így lött ez az iratosi határ - 
regélte bátyus. 
 Ezzel szemben a szakirodalom úgy tartja, azért Iratos a falu (a középkori Nagyiratos), 
mert temploma ‒ egyházának fala ‒ „iratos”, azaz festett, díszes, írt… (Iratosra igazított 
istenházánk utolsó tégláit a Faludűlő melletti Régi-temetőnél lelték meg a mieink.) Borovszky 
így fogalmaz: „A mai Kisiratos község helyén feküdt (a középkori Nagyiratos), s nevét 
alighanem iratos (szépen festett) templomától vette”. Azaz az iratos szónak a régi nyelvben 
festett, díszített jelentése volt, így valamely díszes épületről, vagy szép templomáról nevezték 
el a falut. Kovách Géza aradi történész föltételezése szerint viszont az ’iratos’ szó a középkori 
– majd’ ezer évvel ezelőtti ‒ erdőirtások emléke lenne. Mert hogy e tájt az aradi síkot 
akkoriban szerinte még erdő borította, amelyet apránként irtottak ki. „Az írás, iratás szóból 
való származtatással szemben inkább az irtás szóból eredeztetjük.”  
 Szalbek Györgyné Török Zsófia 1818-ban vesztette el a férjét, 1819-ben már ő 
népesítette be Kisiratost, s 1859-ben halt meg (HD). Azaz szép mese a legenda azon állítása, 
hogy Szálbekné egynapos kocsiúttal szerezte volna Kisiratost, amelyet valójában a férje 
vásárolt még az 1700-as években. Ám hogy valami hasonló történt, a plébániatörténet 
előadása bizonyítja. A Historia Domus (Kisiratoson csak „Az Plebánia Eredeti Történetei”) 
ugyanis így kezdődik: „Hatalmas az Ég az ö végzésében, mellynek Felséges Ura ki szollitván 
e gyarló világban Nagyságos néhai Szalbeck György Királlyi Tanácsos Urat, hátra maradott 
példás életü özvegyének, az Árvaság terhei könyeb s’ nyugottabb hordozására ezen Kis Iratosi 
Pusztát vég rendeletének erejénél foga 1818-ba egész Földes Uri joggal felruháztatva, egész 
özvegy életének használására által engedte. ‒ A ki… az érintett Pusztát még 1819-be tsekél 
számu kertész jobbágyival letelepedve mivelteté…”. 
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 A mesebeli gróf valójában a földbirtokos, valóságos királyi tanácsos férj.  
 Öcsém, Gergő valamivel későbbi dolgokról tud (1980-ban). Kisiratoson kincstári és 
kiráji fődek vótak. Szalbekné alapította a falut. Özvegy vót! Dohántermesztőket, 
napszámosokat hozott ide a Cömönt-kúti düllőbe, itt épült az első kisiratosi település. 
Áttelepítötte a Régi-temető mellé, ezt beszántották. 
  Van, aki úgy tartja, a Tódás végében állt az első település, ahonnan az árvíz elől 
húzódtak a Kis utcába az emberek. Más a Ponyvahátra teszi ugyanezt, s ennek a vélekedésnek 
a valamelyes létjogosultságára utal, hogy Kovách G. tudomása szerint 1848 előtt e tájon 
Nagyiratoson 88, Ponyvaháton 62 zsellércsalád művelt szerződéses dohánykertet, s ugyanezt 
támasztaná alá az az egyébként tévesnek tetsző halvány (helybéli földmíves) emlék, hogy 
Ponyvaháton volt a Szalbek-főd.  
 Gergő (természetesen Kurtucz G.) sorolja tovább. Az első dohánfődek a Nagyfalun túl 
vótak. Az öregök úgy mongyák, Szalbekék a Cömöntkútnál (túl az Öreg-Zsillérön) telepítöttek 
dohánt és kertészöket… (Erre föl arra van – lenne – a Szalbek-dűlő…) 
 Vad nép lakta kis falu a falu mellett. Ha tehén tévett arra, többé nem látták. A csendőr 
së mönt oda – veszi át a szót Pityu. Tán a Szalbek-szállás, majd Jakabffy-, utóbb Snájder-
tanya idegen béresei lehettek a dohánykertész falu rémei. 
 Godó Mihály 1980-as prédikációjában emlegette, s mástól is hallottam azt a 
vélekedést, hogy Kisiratos „a kereszt tövében alapított falu”. Bálint Sándor jut erről az ember 
eszébe. Alsóvárosi könyvéből tudjuk, hogy a Szögedről elvándorlók „Legelőször kőkeresztet 
és harangot állítottak az építendő templom helyén, hogy áldás legyen itteni életükön”. 

Amit a családom – bátyám, öcsém, meg a többi – (valójában a falu) megőrzött, a 
közösség emlékezete. És tisztelgése a falutelepítő Asszonyság előtt.  
 
CSALÁD 
 
Vitmannénak huszonnégy családja vót, nem hiába élt a világba! 

Withmanéké volt Májer, a későbbi állami gazdasági birtok Kútas szélén, a kisiratosi 
Kis utca végében. Ma már a falu része ez a fertály. 

Májer igen, a 24 gyermek hogy lenne. 
Egy családban? A faluban sem születik már egy évben ennyi gyermek s leány. 
Witmanné nem hiába élt a világban!  
Mi miért élünk hiába? 

  
Az 1930-as években félrelépés csak titokban történhetett. A szegény ember nem ért rá! Annyi 
a nyomorúság, hogy nem volt ideje félrelépni – legföljebb a gazdáknak a cselédlányokkal. És 
a nép nagyon vallásos, ez is fékezte az embereket. Az erkölcsre a becsületesség, szorgalom 
volt jellemző – emlegeti fél évszázad múltán apám, aki akkor (kényszerűségből, hogy első 
felesége korán elhunyt) a negyedik asszonynál tartott.  (Ha van még neki tíz éve, biztos 
kipróbálja az ötödiket is.) (Valami nála 30 évvel fiatalabb óvónőt emlegetett, hogy az kellene 
neki hatvanévesen.)  
 Aki félrelépett, a falu könnyen világgá zavarta. Ahogy azt a lányanyát is, aki 1849-ben 
Aradon a polgármesternél cselédeskedve megtapasztalta Haynau virgonc kedvét. Semmibe 
vett iratosi zsillér leányanyánk meg nem a hóhér kezére ütött, nehogy már, vén disznaja?! 
 A tábornok-főhóhér akár ki is végeztethette volna. Akkor épp sorra lógatták Aradon a 
magyar fiúkat.  
 Több tisztesség volt a megesett iratosi parasztnőben, mint.   
 Mint az egész habsburgi (hasburg-párti, pecsovics) csürhében. 
 (Örömest regémbe kapnám ezt az aradi hősnőt!) 
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A lány csak tisztán mehet férjhez! Ha bál szünetében, bármikor eltűnik a sötétben a 
szeretőjével, a falu a szájára veszi, menyasszonyi fehérben már nem állhat a közösség elé! 
Oltár elé csak szűzen… Ha nem, hát nem, csöndben összeházasodnak. Így lagzi hogy lehetne! 
 Ha a fiatalok úgy veszik, nem terhelik meg a családot a lagzi költségeivel, a legény 
megszökteti a lányt, a lagzinak fuccs. 
 Aki otthagyja férjét, feleségét, a közelmúltig nem maradhat meg a faluban. Mehet 
világgá! Mert nem méltó a faluhoz. Híresen jók a kisiratosi házasságok! – vélekedik még 
1980-ban is az aradi magyartanár Ficzay Dénes. 
 Híresen jók… lehetnének ma is. Ha közbe nem szól kommunizmus, istentagadás, 
megszállás, világméretű falupusztítás – a kis, természetes közösségeket halálra ítélő 
(globálbuzernyák) pénzistenhit tombolása. 
 
SZÁZKÉT ÉV, MÖG ËGY NAP! 
  
Kilenc évre, mög ëgy napra ítélték. Az az ëgy nap sosë telik le – az az ëgy nap lösz a 
leghosszabb! – tudta bátyám, K. I. 1980-ban. 

1982-ben a cigány gyilkos 19 évet mög 1 napot kapott. Az az ëgy nap azt jelönti, hogy 
ha nem viselködik röndösen, a 19 év után së eresztik el, hanem bent tartják kényszörmunkára 
(sóbánya)... – tudatja velünk Á. I. 1984-ben. 
 Nyóc év, három hónap, mög ëgy nap! Az az ëgy nap nem akart sëhogy së letelni – 
regéli bátya az ezrödvégön. 
 Az ezüstkulcs című mesében a boszorkány „…Se ételt, se italt nem adott 3 éve, 3 
hónapja meg 3 napja” (Kovács 47).   
 Mesében, köznapi előadásban (igaz történetben!) rendre előjön ez az 1 nap. Látjuk, 
máskor 3. Hogy honnan szedtük, ki nem találhatjuk. Pedig nyilván megvan neki a maga oka.  
 Ráteszünk egy lapáttal az igazságtevésre. Bíróra, kaporszakállúra. 
 Az az ëgy nap, az nem fog sosë elmúlni… 
 Hogy múlna. Az a leghosszabb. 
 
Öreg Kovács Pétör fölakaszti magát. A ’30-as évekbe késsel legénködött! Most a fiatalok 
visszaadták neki, jól elverték a kocsma előtt. Ēmönt, otthon végzött magával – tudatja 1975-
ben édös öcsém.  
 Javít, nem Kovács, Fazekas… Kis embör Fazekas Pétör, de ha kés van nála, mindönki 
fél tűle; még a rendőr is védi! A barátja… Fölakaszti magát. 
 A rossz ember borzalmas kínok közt hal meg, pl. a rák gyötri halálra Miniszter Lévait, 
aki beállt a kommunisták közé. A gonosz, egyházára támadó ember sírjából pedig förtelmes 
bűz árad – tudjuk meg a Hodács papról szóló történetben is. 
 Ítél a nép, ítélni fog, s ezörször jaj a bűnösöknek – gondolja máig Ady Alföld-széli 
magyar népe. 
 Ha meg nem sikerül, káromkodás a nóta vége. 
 …Tizenkilenc év mög ëgy nap? Azt hihetnők, népmesei a fordulat. Pedig a bírói 
ítéleteknél is előfordul, pl. 2009-ben a honi sajtóban olvasni, hogy egy amerikai bíróság ennyi 
és ennyi évre, mög egy napra ítélte azt a banktisztviselőt, aki megcsapolta a saját 
pénzintézetét.  
 Lehet népmesei a fordulat. Akár környékbeli is! Aradi mesében olvassuk: a szegény 
ember és szegény asszony fiát három évre, három hónapra meg három napra viszi el a 
szakállas öreg, hogy megtanítsa a világ minden mesterségére! Valahogy eltelt a három év, 
meg a három hónap, „de a három napot már nem győzték kivárni” (KovácsMese). 
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KÁROMKODÁS 
 
Ha az igasságtövés törvényösen nem mögy, gyühet az istenkáromlás! Zsillér módra; mert a 
gazda nehezebben engedi el magát. Ű mán pógár! Istenfélő. 
 Mögtöheti? 
 Van mibűl. Tellik neki. 
 Minekünk ellenben… 
 
Kegyetlenül tudja cifrázni a templomjáró embör s asszony is! 

Joli néni: Édösapja f…a! 
Apám: A beteg oláj f…a nem kéne?! 
Mind: Isten… mingyár mögmöndom micsodája (nem)! 
Tata imádkozik. Mi Atyánk… Közben szórja az átkot gyermekeire, unokáira, 

odapofátlankodó kutyára, miért zavarik a röggeli mosakodással együttjáró imádkozás közben.  
Hogy minemű rút dolgokat szoktak egymás fejihön vágni az iratosiak, mondom, 

embörök, asszonyok, gyerökök, jányok, ifjak és vének, kiderül valamennyire tájszótárunkból! 
A szólások közé besorolt káromkodás is bőven akad (szótáracskánkban), itt nem akarjuk 
cifrázni. Csak ha nincs mese (pl. róluk – rólunk – szóló regény írása közben). 

Amúgy káromkodni nem csak csúnya dolog, istenkáromlás, még érdekeink ellen való 
is! Ugyanis kincsmonáinkból kitetszik (KovácsMonda): aki a halom megfúrása közben 
elkáromkodi magát, fuccs a kincsnek, ahhoz nem juthatnak! Úgyhogy jobb csöndben 
maradni. Veszteg! Nyelvedre lakatot tönni. Embörhön méltó módon… szólni.   
 
NË CSÚFOSKODJ! 
 
Csúfondáros szellem hatja át mondókáink, rigmusaink egy részét. Ezekből is adunk egy kis 
ízelítőt! 

Talány (találós kérdés, beugrató) az első. 
Së keze, së lába, 
Së szöme, së szája, 
Mégis bőgve gyün a világra! ‒ Mi az? 

  ‒ (?) 
  ‒ Fing! – Majd ismétel:  
  ‒ Na, mi az:    

Së keze, së lába, 
Së szöme, së szája, 
Mégis bőgve gyün a világra!   

  ‒ A fing! 
‒ Idd mög mind! – szórakoztak a gyermekek az 1920-30-as években (öKM 

 regéli az ’50-es években Csabán). 
 Ugyanez rövidebben: 
  Së keze, së lába, 
  Mégis bőgve gyün a világra! – Mi az?... 
 Temesi Ferenc a Porban említi, tehát Szögedében is jól üsmerik e mondókát 
ugyanarról a jelenségről: „..sé keze, sé lába, mégis dúdolva gyün a világra!”. Hasonló a 
talány-kezdés Anton (l. Fábián): „Se keze, se lába, / Dúdolva jön a világra”– a dudaszó. 
   Szögén disznószar 

De mög röpödösztél, 
Egész nyáron át 
A gyöpön sütkérösztél! – mondták, ha valami nagyon kiszáradt, emlékezik a  
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dolgokra öKM 1981-ban. A „röpödöztél” túlzás, vagy tévedés… 
  Öregapád a pojvásba(n) 

Maj(d) megszakad a fingásba(n)! – emlegeti nevetve öreg Kurtucz a régi szép  
időket (mármint hogy amikor ilyesmikkel szórakoztak az 1930-as években, kinevetve az 
öregebbeket.) 
 Aztán egy alkalommal, váratlan eszébe jut majdnem az egész! Ezt is énekeltük, 
mondja (s nem danolja) öreg Kurtucz Miska 1981-ben:  
  Kicsi kislány, nagy a csöcse, (vagy: Kicsi a lány, nagy a csöcse,)  
  Nem fér a legény kezébe. 
  Nyehó, nye! 
  
  Fölveti a bal vállára, 
  Úgy mögyön ki a konyhába. (Úgy mögy – Úgy mén ‒ legénnyel konyhába.) 
  Nyehó, nye! 
 
Ugyanez Vajda gyűjtésében (87): 

Kicsi a lány, nagy a csöcse, 
 Asse tuggya, hova tögye, 

Nyehó-nye! 
  

Ha fölveti a vállára, 
 Leér a segge partjára, 

Nyehó-nye! 
 
Öreg Kurtuczcal folytatva: 
  Öregapád a pojvásba, 
  Maj(d) mög szakad a fingásba. (vagy: Majd mög szakad a baszásba.) 
  Nyehó, nye! 
  … 
  Jó(l) van neki, minek jáccik, 
  Mindig csak mással cicázik. 
  Nyehó, nye!  
 Vagy:  Jó(l) van neki, minek jáccott, 
  Mér(t) nem inkább bibliázott. 
  Nyehó, nye! 
 Így is énekelték: 
  Nem kapálok, nem kaszálok, 
  Fazekas inasnak állok. 
  Nyehó, nye! 
  
  Sok kis fazekat csinálok, 
  Abba(n) főznek a leányok.   
  Nyehó, nye! 
 Énekelték? Lehet, hogy inkább mondták, mondogatták, rikoltották… 
 Beugrató mondóka gyanánt löhetött hallani: 

‒ Mondd azt, hogy Templom alatt mosnak… 
‒ Templom alatt mosnak! 
‒ …Nyakad közé fosnak! – emlegeti öreg Kurtucz Miska 1982-ben a XX. század 

elejének egyik beugatósdiját, amely persze nagy vidámságot keltett a kelet-csanádi 
gyermekhadban. Biharban így zajlik majdnem ugyanez (Fábián Imre gyűjtése): 
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‒ Mondjad azt, hogy… A híd alatt mosnak! 
‒ A híd alatt mosnak… 
‒ Nyakad közé fosnak!  
Némiképp másról, a fenéken billentésről van szó az Alföldön lakodalmi kurjantásként 

gyakorolt (Katona), nálunk attól függetlenül is hangoztatott rímes rikkantásban:  
 Jaj, de kutya kedvem van, 

Hat gölődin bennem van! 
Ha valaki seggbe rúgna, 
Hat gölődin kigurulna. 

De kigurulna… 
Koncsentrán lévő iratosi magyar fiúk, amikor a románok nem hallják, rázendítenek 

(rázendíttek az I. és a II. világégés közti szünetben):   
  Öt liba egy sor-bakaf…abum. 
  Mönnek a templom-bakaf…abum. 
  Elöl mögy a sátán, 
  Lóf…t visz a hátán, baka f…a bum! (Regéli apád 1980-ban.) 
 A román tiszthelyöttes hogy értötte vóna. 

Vajda közli (128) az alábbi szókimondó játékos népi gyermekdalt: „Tiszába úszik a 
pap, / Seggibe sütött a nap, / Lesi a habokat, / Fingik jó nagyokat, / Ilyen a majomkirály. // 
Tiszába úszik a harcsa, / Fogom a csöcsödet, Marcsa. / Fogom a csöcsödet, / Te meg a 
tökömet, / Ilyen a majomkirály.” 

 
SZÓFEJTÉS 
 
Kis irattal Kisiratos, nagy irattal Nagyiratos… 
 Kürtös: kürtölt a vonat… 
 Kurtucz eredete: Kuruc (Mácsán). 
 Nem beszélve a kisnemes, nagynemes eredeztetése a kisnemerusos, nagynemerusos 
gazdából… 
 S még mennyi szótáracskánkban! Még egyszer sorra nem vesszük. Ami a lényeg: 
ugyanúgy, mint szerte a magyar világban, igen eleven népünk képzelete.  

Kurtucz István kántor (mint az előbb már idéztük) magyarázza 1979-ben: Kisiratosnak 
Szalbekék kis irattal készítették el az átírást. Nagyiratost nagy irattal jegyöszték be a 
főthivatalnál.  

Kürtös a középkori Kurt(a)/Kürt?/egyházból lett Kurtics mai magyar neve, a helyiek 
szerint azért, mert a nagy román falu mellett elhaladó vonat sokat kürtölt. Kürtös: ott kürtölt a 
vonat… Mi több, idehallatszott. 

Világos Arad-hegyaljai faluról hallom 1980-ban: Amikor Árpád vitézei ideértek, a sok 
sütét erdő, högy után az Alföld tárult ki előttük, nagy világosság, ezér neveszték el 
Világosnak. Más magyarázat szerint arról kel a nap, a világos (onnan támad), innen a neve! 

(Emléköztetőül most ennyi.)  
  

A VILÁG KÖZEPE 
 
…természetesen Kisiratos. Ahol állsz. Élsz. Ahol otthon vagy. Ahova – bármerre vet a sors – 
hazatérsz, hazakívánkozol. Ahol anyád vár. 
 Az aranykulcs című mesénkben a hősök (Antal Pétör, aki később húgom ura, tehát 
sógorom lett, adi elő Kovács tanár bácsinak jó fél évszázada:) „Csaptak olyan lakodalmat, 
hogy elment a híre hetedhét országon túlra, de még azon is túlra, egészen Kisiratosig. Folyt a 
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bor, még a kutyák is fácánt ettek jódolgukban…”. Mert történhet a dolog bárhol, Iratoshoz 
mérjük... Onnan, s vissza.  
 Apám és két testvére 1940-ben a (mégmindig-)csonkamagyar‒”(csonka-)nagyromán” 
(a Tiszához képest nekik ez még mindig nem az igazi) országhatár túlfelőli oldalára húzódott, 
hogy közel maradjon Iratoshoz. …Közel legyenek Anyjukhoz. Testvéreikhez. A nagy 
családhoz. Szülőfaluhoz. 
 Mehettek volna ők is világgá! Apám készült (hol Nyugat-Európába, hol Amerikába), 
hogy ő se tudja levenni a szemét… Iratosról. Közel, a lehető legközelebb! Ahonnan egy 
ugrás! Ahová átlátni. 
 A csabai Körgátról még hogy az Aradi síkig, Iratosig, a Világosi hegyekig látni! Csak 
kikerekezett az öreg a város szélére (kertbe, avagy tanyasi vendéghez hajtva a kerékpárjával), 
s már otthon érezhette magát. Odaát is! Itt. 
 A bölcsőhely? Anyád melege? Az első szerelem? 
 Apám két testvére iratosi nagylányt tett asszonyává s vitt át az anyaországba magával. 
Hogy ágyukban, portájukon nagyon otthon maradjon! Bárhol. 
 Anyám Csabán várta Miskát finom kígyósi – szögedi – szeretettel, igaz magyar 
lányszívvel. 
 Hogy 1944 karácsonyára hazaugorhasson a három testvér… az anyjához. 
 „Amerika”… Nekik. A magunk fajtának. 
 (Míg engedik?) (Engedi a vakvilág.)  
 
FÖLDSZAGÚ ÖNTUDAT 
 
A városin fél métörös fű nől, mire én éhön halok! – állítja magabiztosan K. G. öcsém 1982-
ben.  
 Paraszt? Falusi. 

Magyar? Paraszt. 
A földműves embör életereje. Hite. 
Míg ki nem tetszettek verni belőle! 
…Ű igön, de a világ? Csucsu mögdöglött, űk talpon maradtak. 
Maradunk? 
Arad: marad! 
Maradhatott volna. 
Apám iparosként is ragaszkodott paraszt(származék) mivoltához, ahhoz, hogy nem az 

urakkal tart. Ahogy apja, az igyekvő cselédember, aki a kisgazda barátaival tartott, s ki nem 
állhatta az úrhatnám zsírosparasztokat, apám is haláláig úgy volt vele: „A putrival tartok.” 

Mái szegény tudatlanok honnan tudnák, hogy a putri nem a cigányságot, hanem a 
szegény magyar emberek világát jelentette neki! Azokét, akik a két kezükkel keresik meg a 
kenyerük. Mást ne mondjunk, a dolgos cigány és a zsidó kiskereskedő is közénk tartozik. 

A legnagyobb sértésnek vette, hogy le Úri borbélyozzák falubelijei! Mert városi 
fodrászként a helybéli urak őt keresték, nem parasztborbé társait! Akik a borotvát gyakran 
kaszára, kapára váltották. Apánk nem, ő vérbeli iparos-legény lett! Városi s polgár vágyakkal. 

Lélekben a paraszttal… Hogy Csonka-Magyarországon a kisgazdákkal, a 
kereszténydemokratákkal és a nemzeti parasztpártiakkal tartson. Azokkal, akiknek közük van 
a fajtájához.  

Mihozzánk. 
(A többi? Elmehet.) 

 
Igaz történet? Adoma? Ezekben is a paraszt öntudat. Dalainkban, meséinkben. 
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SÜVEGÖL  
 
‒ Sapkában nem öszünk! Nem vagy të zsidó. 

‒ Vödd lë a sapkádat! Úgy öszöl, mint a zsidók! 
 Semmi bajuk nem volt a zsidókkal, csak egyszerűen ragaszkodtak a saját 
hagyományaikhoz. (Ahogy űk is a magukéhon.) 
 A süveg levételének a jellege az opletány nevű kártyajátékban mutatja meg magát. 
Azaz nem is annyira vallási, mint ősrégi viselkedési (nyilván a hitvilággal szorosan 
összefüggő) hagyományról lehet szó.  
 Még a házban sem veszik le a süvegüket (kalapjukat), csak ha ösznek, mög ha 
imádkoznak. Amúgy az Istennek së! 
 Annak igen. 
 Amúgy mögsüvegölnek mindönkit! Ahogy illik. Mögadni a tisztösségöt. Úton, 
útfélön. Bármikor, bárkinek.  
 Másképp az Istennek sem. 
 
NË VICCÖJJETÖK 
 
Csak mutatóba néhány. 
 Háromezer tehene van a téesznek, napi két liter az átlag tej. Kihajtják a legelőre a 
szarvasmarhákat, köztük van egy kecske is. Kihajtanak egy bikát is, hogy elröndözze, ami 
röndözni valója van.  Kérdi a kecskét:  

‒ Mit keresel itt a tehenek közt?  
A kecske azt válaszolja:  
‒ Az elnök azt mondta, ugyanannyi tejet adok, mint a tehenek, hát ugyanannyi porció 

jár nekem is, mint nekik! 
 Mire a bika kifakad: 
 ‒ Tudod mit, basszon mög tégöd a téesz-elnök, én nem fogyok lë azér, hogy neköd 
ugyanannyi porció jár! 
 (…Ezt arra mondják, hogy milyen rosszul gazdálkodnak a románok – jegyzi meg az 
előadó, KG 1980-ban.)  
 
Összeáll a magyar, a némöt mög a romány, hogy melyik fingik nagyobbat! 
 Nekiáll a némöt: a képek lëesnek a falrul. 
 Fingik a magyar, mögreped a fal. 
 Akkor jön a romány: Krisztus leesik a keresztről, kihúzza a szöget a falból, befogja az 
orrát és indul kifelé: ‒ Büdös oláj! (1985; olvasható valamelyik írásunkban, némileg 
finomítva.) 
 
Az alábbi adoma bekerült a Magyar Krisztusba. 1982-ben adta elő K. G. testvérem. 
 Három ember vár az orvosra. Bemén az első. Az orvos kérdi, mi a baja, erre az öreg 
mutatja, hogy itt is fáj, ott is fáj, mindöne fáj!  
 ‒ Mibül él? – kérdi az orvos. 
 ‒ Nyugdíjas vagyok. 
 ‒ Mennyit kap? 
 ‒ 3000 lejt. 
 ‒ Akkor a betegségére a legjobb orvosság: hús, hús, hús! 
 Bemén a következő. Az is sorolja, mi mindön baja van. Az orvos látja, hogy az is öreg 
már, nyugdíjas. 
 ‒ Amíg dógozott, mivel foglalkozott? 
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 ‒ Művezető munkás vótam. 
 ‒ Mennyi a nyugdíja? 
 ‒ 280 lej. 
 ‒ Legume, legume! Zőccség, zőccség! 
 Bemén a harmadik. Az is előadja, hol fáj. 
 ‒ Aztán azelőtt mibül élt? 
 ‒ Paraszt vótam. 
 ‒ Nyugdíja? 
 ‒ 80 lej. 
 ‒ Levegő, levegő, levegő! 
 Mi más. 
 
A 2012-es (Kölcsey-s) színjátszótábor gyűjtésében olvasható kis történet az alábbi. 
 „Történt egyszer, hogy a falu bolondja bekerült a bolondok házába, mert a falusiak 
nem tudták már kezelni. 
 Ahogy telt az idő, mindenki csodálkozott, hogy miért is került ő ide, mivel semmi 
bolondságot nem tett. Egyszer azonban ebédkor sült csirkét kaptak, amihez persze kés is járt.  
A kés láttán a bolond lázba jött és játszani kezdett vele. Az orvos ezt észrevette és elindult a 
bolond felé, hogy lenyugtassa. Nem is kellett több a bolondnak, felállt az asztaltól és elkezdte 
kergetni az orvost. Végigkergette az egész házban, míg zsákutcába nem kerültek. Az orvos 
persze halálra rémült, gondolván, hogy most meg fogja ölni a bolond. A bolond lassan 
közelített hozzá, majd mikor teljesen közel ért, megszólalt. 
 ‒ Most te vagy a fogó! – majd odaadta neki a kést.” 
 Aztán még egy anekdota a táboriak gyűjtésében, amelynek Keresgélés a címe. 
 „Történt egyszer a faluban, hogy egy házaspár nagyon összeveszett. Az asszony 
annyira megsértődött, hogy eldöntötte, ő bizony többet nem szól a férjéhez. Így is történt. Az 
asszony végezte a dolgát, mint mindig: sütött, mosott, takarított, kikészítette férjének a tiszta 
ruhát szokás szerint, de egy árva szó nem sok, annyit se szólt az urához. A férj nem is bírta 
sokáig és eldöntötte, hogy akárhogyan is, de szóra bírja asszonykáját. Hát elkezdett kutatni: 
keresett, keresett, kikutatott mindent. Az asszony eleinte csak nézte-nézte, mit csinál a férje, 
de amikor meglátta, hogy szünet nélkül pakol és keresgél, megelégelte s megkérdezte tőle: 
 ‒ Te meg mit keresgélsz? 
 Erre a férje: 
 ‒ Áh, megvan! A hangodat!” 
 Mondhatni, mint a mesében.  
 Másik kincskereső babonaság- és anekdota-kereső kisdiák mire nem lelt: ugyanennek 
a részeges változatára, melynek A haragos asszony szóra bírása címet adták. 

„Nagyapám mesélte, hogy a faluban élt egy ember a feleségével. 
Az ember nagyon szerette az italt és biza jó sokszor leitta magát. A felesége 

megelégelte a dolgot és elhatározta, hogy többé nem szól iszákos férjéhez. 
Teltek-múltak a napok, mindketten dolgozgattak, de a férj nem bírta szóra bírni dühös 

feleségét. Egyik reggel nagyszerű ötlete támadt: feltúrta a szobát, a szekrényből elkezdte 
kidobálni a holmikat. A felesége egy darabig tűrte ezt, de mikor már a második szekrényt is 
feltúrta, nem bírta tovább és megkérdezte: 

‒ Mondd, mi a csudát keresel annyira? 
Mire a férj abbahagyta a kutatást és mosolyogva mondta: 
‒ Megvan már! Csak a hangodat kerestem!” 

 Majd a következő (már-már rémmese). 
 „Egyszer történt, hogy Vince bácsi és a testvére egyedül maradtak otthon, mert anyjuk 
elment a temetőbe. Gondolkodtak, hogy mit játszanak és mivel anyjuk temetőbe ment, ők is 
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temetőset akartak játszani: azt mondta Vince bácsi a testvérének, hogy azt a kacsát, amelyik 
elsőnek kidugja a fejét, fogja meg és adja oda neki. 
 Ez így is lett. Vince bácsi megölte a kacsát és eltemették. Majd a „sírjára” cirok 
keresztet és az anyja legszebb virágait tették. Ez így ment, míg az összes kacsát el nem 
temették.  
 Mikor hazaért az anyjuk és meglátta a harminchét sírt, rajta a virágjaival, nem tudta, 
hogy sírjon vagy nevessen-e kínjában.” 

Aztán újabb, igaz történetterjedelműre kurtított mese a kis gyűjtőktől: 
„Élt egyszer egy ember, aki nagyon szeretett inni, de a családja megelégelte ezt és nem 

adott többet pénzt neki. Egy ideig tűrte ezt az öreg, de egy napon emelégelte a ’szenvedést’, 
így hát elhatározta, hogy ír egy végrendeletet, amivel pénzt fog kicsalni a családtól. Meg is 
írta a végrendeletet, amiben az állt, hogy amennyiben nem kap pénzt italra, felakasztja magát. 
Kitette a levelet az asztalra, pont akkor, amikor a lánya hazaért a munkából. Ő felment a 
padlásra és meglátta, hogy az öreg pont akkor készül felakasztani magát. A lány nagyon 
megijedt és annyi pénzt adott az öregnek, hogy amíg élt, elegendő italt tudott vásárolni 
magának.” 

Nem mese. Efféle történethez hasonló, sajnos, nem egyszer zaklatja föl a kisiratosi 
embereket, asszonyokat.  

Részeges férfi önakasztása… Bár megmaradna – megmaradt volna ‒ a mesék  
(ne adj’ Isten szomszédfalusi „igaz történet”-ek) birodalmában! 
 A temetőben éjszaka a kabátját a fejfához szögező, ijedtében szörnyet haló („kissé 
ittas”) legényről a kisiratosiak is tudnak. Ezt regélte el az 1950-es években Kovács Ferencnek 
az akkor 20 éves Andó  Etelka, s A szájhős legény végzete címmel bekerült az aradvégi 
népmonda-gyűjteménybe. A falurajz szerzőjének édesapja, öreg Kurtucz Mihály ugyanennek 
a „vándortörténet”-nek egykor azt a változatát adta elő, amely szerint a koma egyik barátja 
fogja meg a sötétben az éccakai temetői hősködésre vállalkozó, ezúttal is szörnyethaló 
helybéli legény történetét.       
 
MAGYARSÁG 
 
A székely szarta a magyart! – hallotta 1938-ban egy székelytől öreg K. M. (emlegeti 1982-
ben). 
 A székely, az igen. 
 Később székely rendőr veri az iratosi (szalbekiratosiból lett kisiratosi, darab ideig 
dorobánci) fiúkat. Jobban nyúz bennünket, mint egy átlag román rendőr nyúzza a magyarokat 
Arad(‒Csanád) megyében.  Nem és nem, ezzel akart bizonyítani? Elhelyezték, ott aztán 
megbérmálták. 
 Nem egy iratosi jobban ismeri a székelyeket, mint az anyaországiakat. Együtt szolgált 
velük a seregben, a dolog is összehozza egyikünket-másikunkat a székelyföldiekkel, A 
Kárpátok Géniusza idejének végén meg a falu határán is át-átosonnak a Nyugatra menekülő 
székelyek. 
 Székely. 
 Magyar. 
 A java magyar! 
  
Beke Györgynek elég rossz volt a véleménye az Alsó-Marosvidék és a Bánság 
(Tömösközünk) magyar szellemiségéről. Nem a parasztéról – az nyilván olyan, amilyen, se 
nem rosszabb, se nem jobb az átlag erdélyiénél ‒, az értelmiségéről. Hogy a „bánsági” – le 
Bánságozták az aradi‒csanádi világot amiatt, mert valameddig e megye is a Tömösvár 
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székhelyű Bánság tartományhoz tartozott ‒, hogy a temesközi‒aradi értelmiség behódolt a 
román szellemiségnek, megalkuvó lett! 
 Tőkés László ugyan mást bizonyít, de az e vidéki magyar értelmiségre a félelem a 
jellemző. Valóban, a kényszerű alkalmazkodás a többséghez, az óvakodás a magyar érdekért 
való nyílt kiállástól. 
 Akinek kést tartanak a torkán, mi mást tehet?    
 Szedi a sátorfáját és odébbáll. Vagy marad. 
 Mint tette az a három szökevény Kurtucz. 
 De aki marad, „Romániában” marad.  
  
Lëfeküdtem a Kaszálón – az Oláh kaszálón ‒, áttöttem a lábam, csúnyán rám szólt a magyar: 
‒ Vögye vissza, maga romány! Nem mertem mondani, hogy milyen jól érzi magát a lábam 
Magyarországon!... Még ezt sem engedték mög – rí öcséd 1970-ben.   
 Mondta az olá sógor, űk kétezör éve vannak itt, mi csak telepösök vagyunk! Akkor 
hogy van az, hogy Ezöréves határ?! Nem is hallottak ezök errül, azt së tudják, hogy a 
Kárpátokba vót a magyar határ. Mögmagyaráztam neki, tik vagytok a betolakodók! Azt së 
tudjátok, ki csinált benneteket, nem hogy kétezör év! A némöt anyádat mögbaszta ëgy magyar 
legény, oszt most veröd a mejjed, kétezör év! Káromkodott, szidta az anyámat, a többi jót 
nevetött – folytatja magyarságtudományi érteközésit másik édös öcsém 1980-ban. 
 Jó, hogy gyüttek a muszkák; azóta nem gyűlölködik a két nép – állítja a magyar‒román 
barátság mai (1970-ben mai) állásáról az egyik kekecsi szomszéd. Ha száz évig lösz itt 
demokrácia, akkor is gyűlölni fogik a magyart! – adja meg sógor.   
 A második világháború előtt (Beszélj románul! – adta hírül a falragasz) nem szabad 
magyarul megszólalni a hivatalban, azért is magyarul tárgyalnak! 1983-ban szabad (lenne, 
állítólag), mégis mindenki olájul! 

Jobb lönne, ha nem engednének át bennünket! Aki ëgyször átmén, látja, mi az Odaát; 
mögszakad a szíve. (Magyarban, 1980-ban.) 
 A kekecsi műkőkerítésen mázolás a falu felől 1980-ban: FTC, UTA, HONDA. 
 „…Három évig magyar katona! – (Három éves magyar katona!)” – éneklik a kisiratosi 
legényök, embörök az 1970-80-as években rendületlenül. Lagziban, mulatságban, kocsmában, 
akárhol. Három évig… ‒ be jó is lönne! Lött vóna. (1944 szeptemberében is csak egy jó ‒ ? ‒ 
hét.) (2010-ben a majlátiak a kisiratosi falunapi mulatságon „román katoná”-ról danolnak.) 

2012: az ötven éve kizárólag a Kossuth Rádiót hallgató rokon (most, hogy rányitsz) a 
bucureşti tévéadók egyikének a műsorát élvezi nagy műélvezettel.  

A nótában viszont – csárdában, gazdaházban, bálban ‒ változatlanul… három évig 
magyar katona! 
 
Apám regéli, hogy Mama (az ő édesanyja, a mi Sarusi öreganyánk) 1925-ben énekelte: 
  Kossuth Lajos azt üzente, 
  Elfogyott a regimentje!... 
 Emlegeti 1982-ben Öreg Kurtucz Mihály, hogy s mint, milyen szellemben növekedtek 
a Kurtucz gyerekek a trianoni rablóknak köszönhetően a királyi Oláhországhoz csapott 
Csanád vármegyében. 
 Ím ígyen. 
  Ha elfogyott, kettő-három, 
  Lösz helyibe harminchárom. 
 
Idegönt 1945-ig nem fogad be a falu. Ű maga sё mén el. 1945 után elházasodnak a környék 
magyar falvaiba. 
 Majd gyün, aminek gyünnie köll. 
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EGYÜTT(ÉLÉS)  
 
Az idegen: japán. Aki nagyon messziről gyütt. Sárga, fekete, szerecsen. Mint példának okáért 
az 1919-22 közt erre kalandozó „francia” katonák, meg a határt húzó antanti útonállók. 
 
Igen változatos az iratosi népnév-kínálat!  

Bocskoros – román. Hun a bocskor?! Hol a bocskor! 
Bocskoros olá ‒ román. 
Japán – minden idegen, furcsa. 
Mitika – regáti román. Az ókirálysági (havasalföldi) románok csúfneve a románban, 

de újabban hallani a magyarok beszédében is, ahogy idézik a szomszédok véleményét 
egymásról (azaz magukról). Jelentése állítólag paprikajancsi, keljföjancsi, „kicsi”. Talán a 
Dumitru (Demeter) becézéséből: Mitru, Mitika.        

Mokány – román, havasi oláh. A mokány anyádat!… ‒ hallani néha (nem 
dícséretképpen). 

Móc – szintúgy. 
Muszka – az orosz beceneve. 
Olá, oláj, romány ‒ a román. 
Ruszki – orosz. 
Rücskös – orosz.  
Sváb ‒ a némöt. 
Szerb – „jugoszláv”, jugoszláviai. 
Székely – a magyar legjava Erdély délkeleti negyedében. 
Szőröstalpúak – rományok. 
Tokos ‒ a némöt.  
Tót – szlovák. (Mög az ö helyött ё-vel élő környékbeli magyar, a „palóc”.)  

 
A kisiratosi Vőfénykönyv sült hús beköszöntője ezzel zárul: „…Krumplit és vizet nyeljen a 
tót és a szamár”. 
 Nekünk ahhoz előbb meg kell bolondulnunk! Már ami a lagzit illeti. 
 (A bécsabai tótokat ismerve kijelenthetjük: nincsen másképp ezzel a tót koma sem! 
Hogy a mönyecskékrül szót së ejtsünk… De hát minderrül hogy vóna tudomása az itteni 
magyar embörnek! Különösen három-négy pohár pálinka után, kupa bor előtt.) (Hogy hasonló 
hangulatban a bécsabai tótok meg azt mondják: a magyar ajtó szó onnan lönne, hogy amikor 
Árpád apánk vitéze a honfoglalás javán lekapta a ház ajtaját és tovaszáguldott véle, a 
kifosztott tót atyafi az iránt érdeklődött vóna: Aje to?! Azt is?... ) 
 (Tót? Talán inkább dák – szól közbe liter monopol után a kurticsi szomszéd.) 
 
Olá mönyecske kerül a szomszédba. Hamar előjön: 
 ‒ Főjelöntött! ‒ mondotta volt öcsénk 1998-ban. 
 Valaki. De ha valaki, csakis ű löhetött.  

‒ Ki más löt vóna. 
  Másik olá „lány” a szomszédban – mönyecske! 
 ‒ Úgy beszél magyarul, mint én! Hidd el!...  
 Tudd mög! (1980-ban.) 
 
Van több romány a faluban, mind tud magyarul. De tiszta romány ide nem gyün! Fél, hogy 
kicsúfolik, mer nem érti a magyart. 

Mert tiszta románnak az számít, aki nem tud egy szót sem a falu nyelvén. Magyarul. 
Akivel szót lehet érteni a mi nyelvünkön, az már nem igazi romány… 
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Már-már közülünk való.  
…Vagy annak adja ki magát. 

 
(1980-ban) Azt mondják, három olá van a faluban: Gergő, Puja (a rendőr), meg Tika. De 
tiszta román nincs, mert tiszta román az, aki nem ért magyarul! Ilyen pedig honnan lenne.  
 2015-ben már kerül néhány.  
 
Az öreglegény olá fátát hozna (1980-ban). 
 ‒ Kitagadlak, az anyád istenit! – támad rá az anyja. 
 Máskor: rendőrnek állna. 
 ‒ Nézze, anyám, nem dolgozik ez sëmmit, mégis mindöne mögvan!  
 ‒ Ha ezt töszöd velem, möghalok. 
 A végén csak romány lesz a menye. A portán azután egy darabig (pár évig) szinte csak 
romány szót hallani: mindönki a mönyecske kedvibe akar járni! Mígnem a mönyecske egész 
jól mögtanulja a falu nyelvit, s már úgy felesel vissza anyósának, mintha születött kisiratosi 
asszony vóna.  
 Várjuk ki a végit.  
 
Az aradi kórházban mögkapi az embör: ‒ Aki román kinyeret öszik, tanuljon mög románul! – 
szólnak rád évtizedek óta.  
 Katona vótam, azt mondtam Marikának, Máriusz lögyön! ‒ Tíbor lött. Elfelejtöttem, 
úgy töttem, mintha elfelejtöttem vóna – szól vissza az asszonya. ‒ Úgy töttél? ‒ Igön, még mit 
nem. Magyar ellenállás? A megalkuvó férfié helyett asszonyáé. Szelíden, szolidan, csöndben.  
 
Az egyik gazda 1919-ben azt mondta: Inkább löszök román nömös, mint magyar paraszt! 
 Mögkapi. 
 Mögkaptuk.  

Ebbe a században a gazdák és a szögényök is elárulták a falut. A gazdák akkor, 
amikor átkérték Romániába Kisiratost: az első háború után itt húzták mög a határt, Kisiratos 
átesött vóna Magyarországra, de a gazdák fődje akkor a Kürtöshöz tartozó Kútason 
Romániába kerül. Ēre kérvényezték, kerüljünk Romániába, úgysë tart az sokáig… A 
szögényök mög akkor árulták el a falut, amikor 1945 után nekiestek a gazdáknak, ēvötték 
mindönüket, behajtottak bennünket a kolhozba. Sokan fölakasztik inkább magukat. 

Inkább… 
Nemes, paraszt. 
Gazda, zsillér. 
Java, szemete. 
Csak hát: a magánérdek! Mi – állítólag – mozgati az emböriségöt. 
Nömös vagy nem nömös. 
Mitül nemes? 

 
1940-ben hallotta apám, s amikor hazament (kis falujába), sok hasonlóval szórakoztatta a 
fülét hegyező nagycsaládot.  Példának okért e román nótával, amely az erdélyi szomszéd 
nyelvét csúfolja. 

Báté vüntul hotolmás,    Hatalmasan fúj a szél, 
  Mérg ficsóri lá sorozás.   Mennek a legények a sorozásra. 
  Fétélé szö busulészk,    A lányok búsulnak, 
  Ficsóri szö rukulészk.    A legények meg berukkolnak. 
 Effélékkel szórakoztatta odahaza a népes hallgatóságot. Mög a tengör viccel, 
adomával, tréfás történettel. Az embörök ëgymás hasát fogták, úgy nevettek! 
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1980. június éjszaka a Piactéren az éjjeliőr mit nem vett észre: Az öste szólt a röndőr, 
figyeljem a repülőt, mögén készül ëgy. Az ű dóguk, tőlem nyugodtan kiröpülhet, hogy vönném 
észre? Bakter, figyeli az üzletöket, duhajokat. Hiába szólnak rám a vonaton, bárhol, hogy 
beszéljek románul!... Ez nem igaz, nem az üvék, hiába verik a mejjüket! Ezek nem is tudnak a 
szent istváni határrul! Nem hiába gyütt haza a korona. Tudja, hogy bánt ez minket? Ennek 
nem lönne szabad Oláhországnak lönni. 
 
Magyarország kifizeti Románia tartozását s mögkapja Erdélyt! ‒ Honnan vöszi kend? ‒ A 
Szabad Európa mondta be, hogy az ëgyik vezető (a magyar miniszterelnök?) így nyilatkozott ‒ 
mesélik Kisiratoson 1982-ben (regélik ugyanekkor Gyimesben, az országúton az ezöréves 
határ előtt valamivel) a magyarok… Jugoszlávia ugyanígy a Bánátot!  
 Mögkapi.  
 
A török után újranépesedő Iratosi pusztára előbb rácok jönnek (ökreikkel), majd a háromfelé 
szakadó pusztán három magyar falu születik. A szomszédban, a Kurtaegyházából lett 
Kurticsot mögkörösztölő Kürtösön a románok szaporodnak el, s a falu helyén támadt pusztán 
kiadós község, szinte kismezőváros kerekedik.  
 A kurtaiak (újkurtai oláhok) gazdálkodása – szinte – semmiben sem tér el a környező 
magyar falvakétól. Ugyanolyan a porta, ugyanolyan alföldi magyar parasztházban élnek, 
ugyanazt a jószágot tartják, ugyanazt termesztik a kitűnő földeken, s társadalmuk is 
hasonlatos a mienkéhez. A más nyelv, a más műveltség, a más vallás miatt üt el csak 
egymástól újkurtai oláh és háromiratosi magyar. (Ugyanezt említi „útikalauz”-ában az egész 
Alföld vonatkozásában Katona I.) 
 Hatás, persze, hogyne érződne mindkét közösségen! De tán nem véletlen érzi azt az 
ember: a kisiratosi magyar és a kürtösi román közelebb áll egymáshoz, mint a kurticsi és a 
bukaresti oláh, vagy az iratosi és pestbudai magyar.    
 Több tekintetben; ámbár. 
 
Nem csak a környező falvak románságával keveredik (újabban) a nép, a táj magyar falvainak 
lakóival is. Összeházasodtak Nagyiratos, Nagyvarjas, Kisvarjas, Szederhát, Szentpál, Pécska 
magyarjaival. S a beházasodottak hozzák magukkal (táj)nyelvüket, szokásaikat.  Hogy legyen 
mit beolvasztani? 
 Eddig sikerült. 
 
1980 nyarán Válogatik az asszonyok a paradicsomot, úgy mindön 10. láda mögy külföldre. 
Most nem viszi úgy a némöt, mint régebben! Azt mondják az embörök: Mér nem a mócoknak, 
mög a székelyöknek adják? Szegényök sosë látnak paradicsomot… Arad mögye eltartaná a 
havasiakat is! 
  Hogy lönne ellenség… Az, akivel egy házban él. 
 Mert igaz ugyan, ha így fogalmazunk, fején találjuk a szöget: Aki más: idegen; az 
idegen: más. Ám ű is csak embör.  
 Embör, értöm, embör! 
 
…MINT A TRIANONI HATÁR 
 
Össze-vissza van, mint a trianoni határ! ‒ mondják a mieink, nem ok nélkül. Mint az 
ökörhugyozás, girbe-gurba, görbe, tekeredik jobbra, balra, le, föl, keresztbe-kasul! Át 
települések határán, birtoktól-birtokostól, néptől-akarattól független. „A népek önrendelkezési 
joga”; jó vicc vót! Más alig. 
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 Apám regéli. Amikor a románok megtámadták Magyarországot, a Dorobánc nevű 
ezred szállta meg Kisiratost. Innen a falu román neve. Dorobánc nevű falu Dobrudzsában, a 
tenger-part közelében is van, de az román és kisebb! 

‒ A világháború után Kisiratos Magyarországhoz tartozott volna, de a földek nagy  
része Romániába esett. Kutason volt sok gazdának a földje, Kutas pedig a Trianonban 
Romániába csatolt és Arad megyei Kürtöshöz tartozik. A kisiratosiak kérték, hogy Románia 
adja vissza a földeket! Erre a falut csatolták Romániához. 
 Az emberek többsége valóban úgy tudja, hogy a kútasi földek miatt a gazdák kérték a 
falu Romániához csatolását. Búza József, aki eladta Kisiratost, azt mondta:  
 ‒ Inkább löszök román nömös, mint magyar paraszt! 
 …Emlegetik ezt a Búzát a III. évezred elején is. 
 
Unokaöcsém ugyanezt eképpen adja elő. Japánok, franciák mérték (1920-22-ben?) a határt. A 
gazdáknak sok fődje Arad megyébe, Kürtös alatt vót, a határt pedig a Nagyfalu alatt akarták 
meghúzni, a régi megyehatárnál. A gazdáknak kellett a főd, így a falut Romániába mérték, 
pedig Magyarországé maradt vóna. 
 A gazdák úgy vótak vele: Úgysë tart ez sokáig! 
 Hát tart még valameddig. 
 
Öreg Kurtucz Misa úgy tudja (a régi öregöktül), hogy 1922-be húzták meg a határt. 
  
FALUCSÚFOLÓ 
 
Mindamellett (azért) mindönki mögkapi a magáét. Ami jár! 
 A dombegyáziak (lévésiek) és kevermesiek (azaz a búcsúban a két szomszédfaluból 
való legények) a kisiratosiak szerint duhaj fiúk, ezért mondhatjuk:  
  Dombёgyháza, Kevermes, 
  Légy irgalmas, kegyelmezz! 
 vagy 
  Dombёgyháza, Kevermes, 
  Légy irgalmas, kegyelmes! 
 Dombiratoson így tudják e mondókát (Tóth 289): „Dombiratos, Kevermes, / légy 
irgalmas, kegyelmes”.  
 A nagyiratosiak azt mondják: ‒ Megyek a kerten keresztül. ‒ Mi azt mondjuk: Mögyök 
a kertön körösztül.   

Gepesiek – a nagyiratosiak.  Mivel a nagyiratosiak a gyöpöt gyepnek mondják, így 
heccelik őket: Maguk gyepesiek, mink dorobánciak, menjenek a fenébe! – mer nagyon e-vel 
beszélnek. Kisiratoson gyöpösiek mönnek… ‒ hallom 1981-ben. Ugyancsak a foraiiratosiakat 
bántják, amikor így csúfolódnak a mieink: Megyek a gyepen keresztül, eszek meggyet 
kenyérrel! Mer hogy Kisiratoson így mondik: Mögyök a gyöpön körösztül, öszök möggyet 
könyérrel! A nagyiratosiak nagyon nem szeretik, nagyon haragszanak érte. 

Könyérrel, kinyérrē. 
  Hány ucca van Kisvarnyason? ‒ Ha ezt kérdezöd a kisvarnyasiaktól, hüjére vernek, 
mer csak egy uccájuk van! Ugyanennek a változata: Ëggy uccája van, ojan kicsi. Ha valaki 
megkérdi, mejik uccába lakik a bíró, félholtra verik, mer csak egy uccája van! – regéli 
édösapád. 
  
BESZÉLJÜNK TÓTUL! 
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„…az alföldiek a palócos beszédű felföldi magyarokat gyakran tótoknak nevezték” – írja 
Katona Imre.  Nálunk nem csak őket: a palócos, e-ző, ë-ző környékbeli magyarokat, így pl. a 
nagyiratosiakat! 
 ‒ Beszéljünk tótul! – mondotta volt Pista bátya, folytathatjuk az előbbi fejezetecskét. 
 Beszéjjünk tótul: Ëgye mëg, tata! – szól a kisgyermek az öregapjához, hogy csúfolja a 
gyepesieknek mondott nagyiratosiakat. Mert nálunk Ögye mög… Gyepesi – teszi hozzá 
csúfondárosan. 
 Tótul, azaz e-vel, az ö-zést nem ismerve. Miközben a nagyiratosi, pontosítanak 
értelmiségi kisiratosiak, nem e-vel, hanem ë-vel beszél… Annyira idegen tőlünk az ë, hogy e-
nek vesszük? Pedig alkalmanként előfordul náluk is az ë… Végül helyösbít a többi 
szalbekiratosi is: Forrayiratoson nem e-vel, hanem ë-vel mondik… 

Gyepesi... Mer a kisiratosi: gyöpösi. Maguk gyepesiek, mink dorobánciak, mönnyenek 
a fenébe!     
  
NÉPI VALLÁSOSSÁG 
 
Például a kisiratosiak  M á r i a – t i s z t e l e t e.  
 1856 eseményeit összegezve írja a lelkész, Nagy János a plébánia-történetben: a falu 
egy emberként állt Mária-szobor állítási elképzelése mellé. „1856-dik évben, midőn a 
szószékröl a Lelki Pásztor egy Maria szobrának elkészitésére szollitá fel Hiveit, maga 10 
pengő fttal kezdve meg az aláirási ivet: Ezen Napnak délutáni 4 órája vala kitüzve az 
aláírásra, mellyre 562 vv f. igényeltetett. – Ez volt Lelkipásztorkodásom legörvendetessebb 
pillanattya. A délutáni ájtatosság után, tömve volt a Plebánia lak, egy óra müve volt, a Maria 
Snt Szobrára a leg gazdagabtól az utolsó koldusig sietett ajánlatát meg tenni, meg volt egy óra 
alatt az ajánlatt, hogy ha még egyszer anyiba kerülne is készek örömmel áldozni. – Azonnal 
meg rendeltem Grátzból az illető müvet, melly hoszu 3 holnapok után késznek lenni 
jelentetett, és Szegedre a Vaspállyán leküldetett. Ezt tudomásul tevém azonnal a már 
nyugtalanul várakozó buzgó népnek, melly is a snt müvet kotsiján haza hozhatni. Elment tehát 
egy négyfogatú kotsi egy esküdt emberrel és a Templom Atyával által venni, és haza hozni 
ama kedves vendéget, akit példátlan buzgosággal vártak és fogadtak. – Lovasok mentek 
száguldozni és tudni vallyon jön é már a Szegedi Kotsi, a nép egy tömegbe a falú végén várta 
azt; Hejjába mondotta a Lelki Pásztor, Hogy a Tisztelet eme (Mária) Szobrot csak a 
Felszentelés után illetendi, ‒ mind hejjába – Hozzák a Máriánkat – vágtat a lovas – ez egy 
pillanat müve volt, a harangok zugtak, a nép a falú végén kifogja a lovakat, és maguk százan 
és mind akik hozzá férhettek huzták, és tolták a kotsit a kedves teherrel. – Az Egyház ajtajába 
a Lelkész a 80 éves öreg Földes aszonyal és a legöregebbekkel várta a megérkezést, az egész 
tömegnek egy hangú üdvözlete: Isten hozott szegény Helységünkbe és szegény 
Templomunkba Mária, Istennek Snt Anya, késéré bé a Templomba a tisztes müvet, melly is a 
fent irt év September 14-én a legbuzgobb ájtatosság és az egész környékbéli nép jelenlétében 
az Hellybeli Plebánus Nagy János által Püspöki engedélly mellett felszenteltetett. – Adgyon 
Isten minden jámbor közönségnek sok illy napot. A lelkész pedig ön magátul ’távol minden 
álarczoskodás’ mélly alázatba vallya és iktattya ide, hogy ez nap szellemileg a jobb világba 
vándorolt.” (HD) 
 Az iratosiak nagy Mária-tiszteletét bizonyítja az itteniek rendíthetetlen, máig tartó 
Radna-járása is. Sarusi mamánk is többször megjárta Radnát, hogy orvosságot leljen 
bénaságára, tenger bajára.  
 Máriaradnán külön fogadalmi keresztje van a kisiratosi keresztény katólikus népnek. 
 Míg korábban a pünkösdi, meg a Kisasszony napi búcsúra jártak az iratosiak Radnára 
Máriájukhoz, utóbb – a mindenes Almási Béla körorvos kezdeményezésére – október 8-án, 
Magyarok Nagyasszonya napján indul a faluból társasgépkocsi Máriarandára. 
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 Mindamellett egyik népmesénkben (Szorítsd, zsákom!) Boldogasszony anyánk – Szűz 
Mária képiben – segít hősünknek az ellenséget legyűrni. Nem imádsággal, hanem az 
ellenségnek hősünk, a legszegényebb parasztember, János tarisznya nevezetű zsákjába 
varázslásával. 
 
Kurtucz tata reggel lavorban mosakszik a kútnál, közben  i m á d k o z i k. „Üdvöz légy, 
Mária… Az Úr van tёveled…”. A gyermekek ott rosszalkodnak, lábánál lábatlankodnak; 
imádságát félbehagyva rájuk förmed, esetleg így: ‒ Az anyátok jó istenit, hagyjátok abba, 
mert szétverem a fejeteket! – Hogy visszafordulva, a víz fölé hajolva folytassa a mosdást és 
az imádságot: „…Magaddal vagy teljes…”. Ám a következő pillanatban, hogy csak nem 
hagyják békén a gyerökök, újra kitörjön: ‒ Az isten … (erre meg arra)!...  ‒ emlékeznek rá 
1983-ban az unokái. Mert hogy tata öregkorára vallásos lött.  
 Legénykorában éccaka bedobta a plébánia ablakát, mert a pap kiprédikálta, amiért nem 
jár vasárnapi szentmisére, s e duhajkodása miatt bezárták rövid időre – nyilván hogy 
ráijesszenek, a rend tiszteletére okítsák ‒ a batonyai tömlöcbe.    
 Mácsán görögkeletiként keresztelték meg, idehaza az asszony (és az egész falusi 
közösség) római katolikus vallásához kellett igazodnia.  
 Tette, amennyire bírta. Kis Sarusi Borbála mellett kicsit megjuhászodott.  
 2010-ben így emlékszik rá egyik unokahúgom: „Tata étkezés kezdetekor pálcával a 
gyerök kezire ütött, ha imádkozás nélkül látott vóna az övésnek. Napközbe odafutottunk a 
kosárhoz, hogy törjünk ëgy darab könyeret, tata jól elvert, mer csak ha itt az ideje, akkor löhet 
könyeret vönni! Anyám kérte, në bántson minket, már nem olyan idők vannak…” Édösanyja, 
apám húga megtoldja: „Este, lëfekvéskor elmondtuk az imát (Én Istenem, jó Istenem, 
becsukódik már a szemem…), majd hálát adtunk a napért szüleinknek, köszönjük 
édesapánknak, édösanyánknak, hogy gondoskodtak rólunk!”. 
 
Egyébként: vallásos a gazdaréteg, kevésbé templomba járó a helybéli zsillér társadalom. (Úgy 
épp fele-fele a falunak.) Vasárnap templomba indul a Tódás, a Kis ucca, a Templom úcca és a 
Nagyfalu. Az Újtelep, a Gróza-tér, a Kekecs és a Zsillér kevésbé, illetve asszonya inkább. 
 Akár manapság. 
 A gazdák maguk adtak példát: elöl jártak a vallásosságban. 
 Érdekes: az egyéb hagyományok őrzésében nem! A tájnyelvet és a régi iratosi 
szokásokat a szegényebbek tartották meg. 
 
Az adventi  k i s b ö j t, meg a húsvét előtti  n a g y b ö j t  mellett érdemes szóba hozni a  
p é n t e kit. A zsillérétekről szóló (Betevő falat című) fejezetben említhetjük: péntek 
hajnalban sütötte öreganyám az egész hétre való kenyeret, „mert a péntek a böjti nap”… Nem 
nehéz kitalálni, hogy illett ez a (nem szentfazék, de valóban nagyon vallásos) szegény asszony 
gondolkodásához: bűtnek bűt, péntökön bűtülni köll, ám akkor legalább friss lögyön, még 
meleg, igencsak kívánatos, a legízletösebb a kemöncébül épp hogy kivött kinyér! Ami akkor 
is finom, akkor is ízlik, ha csak sóval, paprikával hinted mög, ha csak vaj, olaj jut rá, vajba, 
olajba mártogatod, magában öszöd! 
 Lёkvárt rá! Nyáron föl az epörfára, szödni-vönni hozzá epröt… Almával, bármivel 
magában is. Hogy zsír, hús, hurka, kolbász, szalonna, töpörtyű, sonka, oldalas és más hasonló 
disznóságok nélkül is ellögyön embör, asszony, gyerök, jány. Öregje, fiatalja. 
 
D í c s é r t e s s é k – szögedi főd. „…a szögedi főd, a szegedi ember világa addig terjed, 
ameddig idegeneknek is ezzel a formával (Dicsértessék a Jézus!) köszöntek oda” ‒ írja Bálint 
Sándor A szögedi nemzetben.      
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 Még a hatvanas években is Dícsértessék!-kel, Dícsértessék a Jézus Krisztus!-sal 
köszöntek rád az utcán a falubeliek, amikor hazajöttél. Nénéid is. Hogy aztán egyre kopjon – 
a régi Iratos tartása.         
 Csodálod, Dorobáncon?                                                                                   
 
A  k i n y é r r e  (könyérre)  k ö r ö s z töt vetünk, mielőtt mögszegnénk – rajzoltunk késünk 
hegyivel, míg lё nem szoktattak bennünket ērül is. A templom előtt úgyszintén körösztvetés, 
úti köröszt előtt nemkülönben. Az olá szomszéd nem csak a görögkeleti előtt hányja magára a 
keresztet, valamennyi istenháza előtt, a magyarokénál, németekénél is.  
 Isten, Isten! Jobb óvatosnak lönni. 
 Kereszt, kenyér… Egyik szentebb, mint a másik.  
 Az igazán komoly embör, mög asszony mögcsókoli a szegetlen kinyeret! Ha földre 
hull, fölkapod, be vele! Legföljebb letisztogatod. Szent… (Szentelmény már attól, hogy te 
mögkörösztölted.)  Ëgy morzsát së a szentőtbű! A keresztet úgyszintén csókoli a magunkfajta.  
 Magadfajta? 
 Körösztény katókikus embör hogynë…  
 Annus néném emlögeti 2010-ben az 1930-as éveket: Tata lëvötte (lëtötte) a kalapot, 
körösztöt vetött a könyér ajjára, mögszegte és mondta: Édös Jézus, köszönöm! 
 Ű még köszönte! (Tán ezér jutott nekik, szülőnek, 7 gyeröknek.) 
  
Nyilván a népi vallásossággal függ össze, hogy a falu népe máig úgy tartja, a gonosz ember 
sírjából förtelmes bűz árad! Neveket is mondanak, pl. egy régi kommunistáról szólva 
emlegetik, hogy a sírjánál, ha elmész mellette, borzalmas szagot (már-már illatot) érzel. Arról 
nem beszélve, hogy az illetőnek – akár a többi rosszéletűnek – kimondhatatlan kínok között 
kellett kiszenvednie! Úgy látszik, enélkül el sem tudják képzelni az effélék végét. Ezek együtt 
a mieink szemében az  i s t e n i   i g a z s á g s z o l g á l t a t á s  jelei. Hogy mindez milyen 
régi hiedelmekkel függ össze, bizonyság rá, amit a középkorban jegyeztek föl: Fehérvárt 
István király megbontott sírjából 1083-ban, szenté avatásakor „nagy mondhatatlan szép illat” 
csapta meg az ott lévők orrát (Várkonyi N. emlegeti). Azaz a jónak jó, a rossznak rossz szaga 
van holttetemként is…  

A két példa közt egy évezred feszül. 
 
HIEDELMEK 
 
Van belőlük épp elég! Hogy csak néhányat említsünk, azokat, amelyeket hallottunk. (A 
legtöbbet apánktól s öreganyánktól.) 
 Előbb nézzük a bűbájosságokat s bűbájos szömélyöket. Majd a többit.  
  

boszorkány ‒ Az elátkozott vörös arcú ember című helyi mondában az öreg 
boszorkány elátkozza azt az embert, akire megharagszik. „Az átok úgy szólt, hogy az 
embernek olyan pirosan égjen a teste, mint a sült hús.” A nagyiratosi bálba igyekvő 
legényeket halálra ijesztgette a vörös ember, mígnem egy bátor ifjú egymaga vágott neki az 
útnak, s bottal támadt az elátkozottra. Mire föl az visszanyerte eredeti mivoltát, megszabadult 
a varázslattól. A mérgezett lepény című mondában a vénséges vén öregasszony, 
boszorkányként, az iratosi legelőn kiszívta az egyik tehén tejét. Odahaza lepényt sütött, és 
ráokádta a tejet. Elküldette unokájával a menyének. Amikor az asszony a szájához akarta 
emelni a szép pirosra sült lepényt, kislánya kikapta a kezéből és a kutyának dobta. A kutya 
fölfalta és fertály óra múlva megdöglött. Szóba kerül Luca napján a lucaszéke körül, meg 
uborkánéként a boszorkány. A legjobban A vetőlapát meg a két gyermek című mesénkben 
leplezi le magát a boszorkány. Foglyul ejtett ifjú hősünket így bátorítja a gonosz 
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vénasszonyként jelentkező boszorka: „No, téged most befoglak hízni, mert mire én kétszáz 
éves leszek, elevenen megsütlek… mert csak akkor élek kétszáz évig, ha születésnapomra 
fiúhúst eszek!” Az aranypálca című mesénkben is szerepel boszorkány, ám itt a hős 
segítőtársa az Útszéli király ellen, s végül átváltozik gyönyörű királylánnyá. „Te boszorkány 
vagy, olyan sokat tudsz!” – szólnak rá arra, aki a másiknál jobban emlékszik a dolgokra. 

bűbájos ‒ „Bűbájosokról is mesélt Kis Sarusi öreganyád…” A lucaszéke köré gyűlt 
szenteste a templomban a falu összes boszorkánya, bűbájosa.  

elátkozott embör l. boszorkány 
esőcsalogató – Vajdának adták elő 2013-ban mese-, illetve gyermekjátékgyűjtés 

közben ezt az esővarázsló mondókát: „Csak úgy montuk: Ess, eső, ess! / Bugyborékot vess! / 
Árpa szaporodjon (v. Széna szaporodjék…), / Búza bokrosodjon, / Az én hajam olyan legyen, 
/ Mint a csikó farka, / Még annál is hosszabb, / Mint a Duna hossza!” (56-57) 

fekete hintó l. tüzes golyó 
fény l. kisértet, lámpás, lidérc, tüzes golyó, viharlámpa.  
fog ‒ Játékos gyermekmondókában (Vajda 52): „Mikó az első foga a gyeröknek 

kiesött: Dobd a kuckóba! Hátrafelé bedobta a kuckóba: Egér, egér, adok neked csontfogat, / 
Te meg adjál vasfogat!”. Fogvarázslás…  
 gurászta ‒ A megellett tehén első tejét, a gurásztát az öregasszonyok megfőzték, 
odahívták a környék gyerekeit is és megetették velük. Olyan volt, mint a túró. Akkor a 
nyakunk közé borították a vödör vizet, hogy a tehénnek sok teje legyen – tudod meg jó 
atyádtól Bcsabán.  
 halál ‒  Ēmögy a levélhullássā – mondi Rozi ángyi a nagybeteg, tüdőbajos uráról, K. 
Pista bátyáról 1979-ben. Tavasszal, hogy akkor még él az emböre: Ēviszi …És eccő csak el is 
mönt. Hirtelen halált jelent nálunk is a hullócsillag, mert arra utal, valakinek múlóban az élte, 
azért ment le a csillaga (Vajda 42). 
 hazajáró lélök – Leginkább a temetőben találkozhatsz vele. Községünkben is hallani 
azt az állítólagos történetet, hogy éjszaka valaki a sírkertben véletlenül leszúrta a kabátját a 
földhöz, nem tudott mozdulni, azt hitte, a halott megfogta, és ijedtében szörnyethalt. Van, aki 
az illető nevét is tudja. A hazajáró lélök hitével függ össze az a történet, miszerint a Ződág 
nevezetű ‒ amúgy adventba a helyi betlehemös játékban játszó ‒ cigány ember ki-kijárt a 
sírkertbe fakeresztet lopni. „Valaki fölőtözött halálnak, oszt amikor húzta ki a körösztöt, azt 
mondta: Jani, hozd haza a körösztömet!”. A hatás elképzelhető. L. lepedős. 
 időjóslás ‒  Vajdának mesélik (77-78, 202) az időjóslás tudományáról: ”mindég 
mondom a fiamnak, este is, mikor kigyüvünk, ugye, a Hold állását, mikor látom, hogy gyün 
az eső. Mög a csillagokrúl nagyanyámtúl mög édösapáméktúl is tanútam, hogy, milyen 
időjárás lösz. Ugye, láttuk, hogy mikó a hold lefelé áll, csurgóra, és akkó van egy nagy 
karimája, mint egy udvar – úgy mondják, udvara van a Holdnak –, akkó biztosan eső lösz 
hamarosan, másnap. Akkó mögint: mikó bárányok vannak az égön, az a sűrű bárányfölhők, az 
is azt mutatja, három napon belül köll hogy lögyön eső biztosan. És ez úgy is van! Azúta is! 
Jósolom, hogy most nem lösz! Az este is azt mondja a fiam: Anyu, hogy áll a Hold? Lösz 
eső? – Dehogy lösz! – hogy most nem lösz, mer fölfelé áll. Mikó udvara van a Holdnak, az is 
biztos eső. Régön ezeket mondták. (…) Mikor halottakról álmodunk, lösz eső. Halottak 
megjelönnek, régön azt mondták, akkor egész lent gyün a fölhő, oszt a lelkök 
fölszabadúnak… Hogyha csurgóra áll (a Hold), akkor kifolyik belőlle, ha a két ága föl, akkor 
tele vót, telehold. Na, nézzétök, telehold van, lösz esső! Akkor, mikor a Hód így, félig le, 
akkor azt mondja: Nézzétök, kifolyt belőlle, akkor mán nem lösz esső. Ha Arad felől fújt a 
szél, ha aradi szél fújt, délről, akkor azt mondták, hogy esső lösz. De hogyha északrúl, akkor 
nem lösz esső…” Ezek mellett a napi – kalendáris (máshol is ismert) – időjóslások. 2014-ben 
hallja a falurajzíró: ha Arad felől gyün a fölhő, a vihart a Marus elszívja, nem lösz nagy baj. 
(Nem is zavarta szét 2014-ben zivatar a falunapi sokadalmat!)  
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 jós ‒ Ősz öreg embör jósol a kürtösi határban a vasúttöltésnél dolgozó apának ebédet 
vivő gyermekeknek: három lyukat mutat, az egyikben zab, a másikban búza, a harmadikban 
vér van. „A három lyuk három évet jelent” – mondta az öreg. „Az első évben zabból lesz a jó 
termés, a második évben búzából lesz olyan termés, mint amilyet még nem is láttatok, de a 
harmadik évben annyi vér fog folyni, hogy nagyon”. 1846-ot írtak akkor, regéli az iratosi 
mesélő Kovács mondagyűjtésében. Dédapám, Sarusi Kis János pár évtized múlva épp onnan, 
a Kürtös és Kisiratos közt fekvő Almásyiratosról, a vasúttöltés mellől települ át 
kényszerűségből a családjával Szalbek-Iratosra, hogy attól fogva időjóslásból igyekezzék 
megkeresni családjának a betévő falatot. 
 kénköves szikra – Az ördög meg az ámen című mesében „istentelen kénköves szikra” 
jön ki az ördög szeméből, füléből (KovácsMese). 

kincsásás ‒ Kincskereső mondáinkat Kovács Ferenc gyűjtötte össze az 1950-es 
években, s ezekből valamire 60 év múlva is emlékeznek. Mint Vajdának regélik (190): „Már 
nekifogtak, az én időmbe is, kicsi vótam. Nekifogtak az egyik ódalán, de mögmondták, 
hogyha nekifog, csak úgy fogjon neki, ha el nem káromkodja valaki magát, mert ha odaérnek 
a véghön, lehet, hogy tüzeshintók, tüzeslovak – elkacagja magát, de ijesztően komolyan 
mondja – fognak kijönni, és hogyha megijedsz, elszaladsz, akkor tovább nincs semmi, akkor 
nem tudsz mit csinálni tovább!” L. kísértet, lámpa, öregasszony. 
 kísértet – Egyik mondánkban fény kísérti a kincskeresőket a dombnál, a másikban 
kisaszonyféle tesz csúfságot a bácsival, aki a domb mellett didergő kisasszonyt hívja, jöjjön 
föl a kocsijára, mire az csúnyán szól vissza. A gazda ustorral vágna rá, de „Mikor felemelte az 
ostorát, valami erő visszadobta őt a kocsi derekába”. A falu szélén lakók úgy látták, hogy 
gazduram tüzes bikával verekedett. 
 lámpa – Lámpa kísért a domb körül, mutatja a kincs helyét  a Kovács Ferenc által 
gyűjtött több mondában is. L. lidérc. 
 lámpás, lámpásos, töklámpásos – A Halomnál, éccaka, tökmécsössel ijesztgetnek. 
Lámpás (lámpásos) embör jár a halomnál; éccaka nem mernek āra mönni. A „lámpásos 
ember” előtt nincs akadály, fölmegy a padlásra, behatol a zárt ajtón, s nem más, mint 
lidércfény, l. ott. 

lepedős – Lepedőbe burkolózott legényök ijesztgetik a temetőbe járókat, akik hazajáró 
lélöknek gondolik őket, pedig csak szeleburdi (fékezhetetlen) fiatalok „szórakoznak” velük. 

lidérc – Öreganyánk meséiben a Szőlős-halomnál tűnt elő; fény a Halomnál. Az arra 
járókat ijesztgeti. A „lámpásos ember”: lidércfény. 

lucaszéke – Valamikor nálunk is készült lucaszéke, tudjuk szülőatyánktól. A Jelös 
napok című fejezetben írunk előállításának körülményeiről a Luca napnál. L. még bűbájos. 
 mankós – A gólyalábas embörre mondik, nem csak a rossz lába miatt mankóval 
bicegőre. L. még a ragadványneveknél. 
 orvos ‒ Sarusi Kis János (a falurajz írójának dédöregapja) időjósló, orvosló embör  ‒ 
amúgy fódozó cipész ‒ vót. L. még jós, táltos. 
 ördög – Egyik mesénkben (Az ördög meg az ámen – KovácsMese) a hősünkkel 
találkozó „olyanfajta kis furcsa emberke”, aki amikor maga vallja be, hogy ő az ördög 
személyesen, „a szemin, a fülin csak úgy jött ki az istentelen kénköves szikra”. A tizedik 
gyermekének keresztapát kereső szegény embert meghalasztaná, de annak könyörgésére 
vállalja a halál elhalasztását azzal a föltétellel, hogy a családban bárki az imádság végén 
áment mondjon. A mese avval ér véget, hogy a mégiscsak kimondott ámen hatására 
ördögtöket forgószél ragadja a magasságba. A Szoritsd, zsákom! című mesében (Kovács) 
megjelennek az ördögök, ezúttal a mesebeli királyt nem hagyják békén, ám János, aki oly 
szegény volt, hogy az éhségtől az egyik szeme a másikhon járt vizitába, kibabrál velük: 
kinyújtóztatja valamennyit. 
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 öregasszony, öregembör – Egyik mondánkban a két halomhoz kincsásásra csábítja az 
embereket a két öreg. Az öregember sántának tettette magát, az öregasszony meg kérte, hogy 
vegyék föl őket a kocsira; az ugrik egyet az asszony mögül, oszt bemegy a dombba. Az öreg 
ember jóslata című mondánkban az ősz vénember 1846-ban megjósolja az elkövetkező véres 
időket. 

rezes – „Örökké itt övött a rezes! (Jelentése:) Állandóan itt vótam, vagy örökké itt 
övött a fene” (Vajda 149). A szólásban előforduló rezes valószínűleg azonos a Dél-Alföldön 
is ismert gyermekijesztő „rézfaszú”-val, „rézfaszú bagoly”-lyal, ami a magyarság ázsiai 
eredetű, jórészt feledésbe merült népi hitvilágának bálványára utalhat (Balázs 102).   
 szentölt víz – A vízkeresztkor (vízszenteléssel) megáldott szentelt víz minden 
betegségre foganatos! Kenik, isszák, meghintik egymást, magukat vele. L. Jelös napok 
fejezetben a vízkeresztnél, és a Tájszótárban. 
 szeplő ellen ‒ „Fecskét láttam, / szeplőt mostam, / Pfű, pfű! Mind a seggire ragadjon!” 
– mondták, hogy múljon el a szeplő (Vajda 58). 
 szöröncse ‒ Aki visszafordul, annak nem lösz szöröncséje! ‒ tartják mifelénk is.  
 tá(l)tos ‒ Annus nénénk regéli: „Mamád öccse foggal születött, hat ujjal, tátos vót. Az 
első vihar elvitte”.  Szülőatyád ugyanezt így adja elő: „Táltos fia született: két sor foga volt! 
Azon az éjszaka akkora vihar volt, hogy majdnem elvitt mindent! 1915, 1916 táján. Két órát 
élt”. Kis Sarusi János (dédöregapám, született 1848-ban, meghalt 1928-ban) és Kakuja 
Rozália fia volt ez a táltos gyerök! Atilla temetését a kisiratosi mondában a táltosok irányítják. 
De táltos lehet – a táltos társa? – a kutya és a ló is. 

táltos kutya – Burkus kutya táltos kutya A szegény leány három ruhája című  iratosi 
mesében (Kovács). A táltos eb lelopja a hírnök fejéről a kalapot, hogy az ne tudjon addig 
elmenni, amíg választ nem ad a gazda kérdésére. A szegény ember elrabolt s az ezüstkirály 
palotájának tömlöcében őrzött Rezeda leányának kiszabadítására induló Jánosra, a falu 
legszegényebb legényére véreb támad, ám nyomban az is a pártjukat fogja, ahogy Burkus, a 
táltos kutya megszólal. János az ezüstkardjával levágja a királyt 12 testőrével egyeteben, majd 
a lóháton hazafelé tartó szerelmes pár elhagyja a varázserejű csodakalapot, amit ‒ szerencsére 
‒ Burkus kutya utánuk visz.   
 táltos ló – Paripa (ami eredetileg mindössze herélt csődör) megnevezéssel szerepel a 
kisiratosi népköltési gyűjtemény A három mag című meséjében: „Jánosnak kezibe akadt a 
mag. De alighogy a kezibe akadt, leesett a földre. A vén gebe meg egy pillanat alatt befalta, 
oszt uram isten, láss csudát: gyönyörűséges paripa lett belőle. Még szárnya is lett 
egyszeribe…”. „Táltosfajta ló” is szóba kerül, nyilván ez is táltos ló: „ez a ló, ez a gyönyörű 
paripa valamiféle táltosfajta, oszt ahogy rátaposott, öcsénk azon nyomban eltűnt” (Kovács: A 
zsoltármadár). 

tüzes bika l. kísértet 
 tüzes golyó ‒ Röpül a domb felé, majd fekete hintóvá változik, amelyben egy 
nagysága, meg egy úri ember ül – majd eltűnnek a dombnál. Más szemtanú arról az esetről 
számol be, amikor a golyó öregasszonnyá változott, s térden állva megkerülte a dombot. 
Amikor az emberek leszálltak a kocsiról, közelebb mentek, hogy beszélnek vele, a domb 
megnyílt, oszt az asszony eltűnt ‒ tudjuk meg az egyik mondánkból. 
 tüzes hintó l. kincsásás 
 tüzes ló l. kincsásás 
 uborkáné – Boszorka ez is, akár a zöld uborkáné – derül ki Kovács iratosi 
gyermekjáték-leírásainak egyikében. L. boszorkány. 
 varázslás l. esőcsalogató, fog 

viharlámpa ‒ Jön ki éjszaka a dombból; két lámpa birkózik egymással, majd 
visszamennek a (nem csak mondáinkban szereplő) halomba.Töklámpa?     

vízszentölés l. szentölt víz 
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ződ uborkáné l. boszorkány, uborkáné 
 zsoltármadár – Templomi éneket éneklő madár, A zsoltármadár című mesében fordul 
elő (Kovács iratosi gyűjteményében). 
 
A további babonaságok közül néhányat 2012 nyarán gyűjtött össze a színjátszó tábor ifjú 
tagsága. Nézzük őket sorjában (a Kölcsey-tábori alkalmi kiadványból). Többségük a 
szerencse‒balszerencse körül forog. 
 A fekete macska balszerencsét hoz. 
 A kotló alól a tojást nem volt szabad köténybe vagy zsebbe rakni, edénybe kellett 
tenni. 
 Ha a kiscsirkéket megverik szemmel: pohár vízbe hamut szórnak és megszentelik. 
 Ha nyúl megy el az ember előtt és jobbra szalad, szerencsét hoz, ha balra tart, 
balszerencse ér. Másik kis gyűjtőnk szerint az adatközlő helybéli szerint éppen fordítva: ha az 
átszaladás balra történik, akkor van, ha jobbra, nincs szerencsénk.  

Ha elindulsz, mindent szedj össze, és ha valamit otthon hagysz, akkor se fordulj 
vissza, mert az balszerencsét hoz. Más ugyanezt így fogalmazza meg: Ha útnak indulsz, 
lögyön nálad mindön, mer ha visszafordulsz, nem lösz szöröncséd! 
 Szürke lovat látni: sok pénz áll a házhoz. Más így tudja: mikor „Szürke lovat látok, 
gombot nem találok” – fogd meg a gombot. (S nyilván szöröncséd lösz.) 
 „A karácsonyi böjtben a családnak ahány tagja van, annyi almát dobnak a kútba és 
amikor megérkezik a Szilveszter, akkor kiveszik az almákat. Amelyik alma beteg, a 
hozzátartozó családtag is megbetegszik.” (Az, aki azt az almát kútba dobta?) Azaz érdemes 
szép, egészséges almát pottyantani a kútba… Bálint Sándor írja A szegedi nép című 
könyvében, hogy az anyavárosban a karácsonyi almát pohárba rakják, kútba vetik, s erről 
iszik újévig a család, hogy egészségesek legyenek, majd kiveszik a vízből és megeszik. Ennek 
a csökevényes emléke – vagy változata? – a 2012-ben gyűjtött kisiratosi (úgynevezett) 
„babonaság”.   
 A söprögetést „hátul az ajtónál kezded”… 
 „Amikor mész valahova, akkor fordítva kell legyen rajtad valami”.  

Mosogatáskor először a fakanalat kell elmosni, hogy első táncos légy a bálban. 
 „Mikor eszünk (ettünk?!), vissza kell tolni a széket, hogy szerencsénk legyen.” 
 (2013-ban tán folytatják a kis tábori gyűjtők az iratosi babonaság-betakarítás… 
Helyettünk. Sok szöröncsét a vállalkozóknak!) 
 
E kézirat lezárása után írja 2015-ben Vajda Noémi: „Régi naplómat olvasgatom, és Dorka 
(lányom) keresztelőjénél egy bejegyzés: Juszti nénihez mentünkben keresztelő után ’a 
keresztanyának a frissen keresztelttel háromszor kellett felmennie a küszöbön, csak utána 
léphettük át a küszöböt.’ Sajnos valamit elírtam: nem világos már, hogy a lépcsőn kellett 
felmennie a küszöbig, vagy a küszöbön átvinnie háromszor a porotnyot, mire mi is 
átmehettünk.”  
 
Amit babonának mondunk (mert erre tanítottak bennünket), a tudománynak hiedelem. 
 Valószínűleg tudós hölgyeinknek és urainknak van igazuk! 
 Iancu Laura költő s néprajzkutató (a Magyar Naplóban): „Mi a babona? Amit a tudós, 
képzett teológusok állítanak, az miért hit és nem babona? Amit nem szakképzett ember talál 
ki, figyel meg, gondol el, az babona? A ’babonás’ embernek a saját ’babonája’ bizonyság és 
tapasztalat, amelyhez hittel viszonyul. A babonát a katolikus doktrinákhoz viszonyítva 
határozzák meg. Ami a dogmával ellentétes, az babona. Egyik sem tud egzakt bizonyítékokat 
felhozni a saját igaza mellett. Én azt tapasztaltam, hogy a valóságban a babona népi 
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megfigyelés révén szerzett tudás, benyomás, hiedelem vagy akár transzcendens tapasztalaton 
alapuló tabu”. 
 Ha valaki nekiállna, tán még föl lehetne mutatni egy szögedi gyökerű dél-alföldi 
magyar falunak a XXI. század elején is eleven népi hit- és hiedelemvilágát. Akár Kisiratosét 
is. (E téren a mi vállalkozásunk ennél szerényebb.)  
 
JÉG ELLEN  
 
„A harangszó is szent, elűzi a gonoszt, ezért lehet vihart, jégesőt is elhajtani a harang 
szavával” – írja Szabó László a Jászság című kötetben. Nálunk is valami hasonlót jelenthet. 
 „Amint mondogatták: vihar elé harangoztak. A harangozó 1723-ban szövegezett 
hatósági esküjében ünnepélyesen kötelezte magát, hogy ’háborgó fölhők alkalmatosságával’ 
mindig harangoz” (Bálint S.: A szögedi nemzet III). Hogy lassan háromszáz év múltán 
ugyanúgy vihar elé harangozzanak Kisiratoson a szögedi származék harangozók… 
Harangozzék újabban helyettük az önműködő harangozó szerkezet.  
 
„A harangot ágyúból öntötték, régi rézágyúból! Hallai öntette Tömösváron a két háború közt. 
A rézágyúból öntött haranggal nyáron jégfölhő ellen harangoznak. Azt mondják: 
 ‒ Harangoznak fölhő elébe!  
 Ha meg nem harangoznak: 
 ‒ Na, nem harangoznak fölhő elébe? Nem látja a harangozó, hogy gyün a fölhő? 
 A községi ágyúval ünnepen lőttek, mög ha jégfölhő gyütt, hogy elzavarják! És van 
benne valami… 
 Az igazság, sokszor elhajtották a fölhőt Kürtös felé és ott volt jégverés. A hang elverte 
a fölhőt, rájuk hajtotta a vihart. A régi öregök mondják, emiatt vita vót Kisiratos és Kürtös 
közt, ellentét. 
 Három harang van. A nagyharanggal déli tizenkettőkor harangoznak” – tudjuk meg 
öcsém uramtól 1980-ban.   
 
Jég ellen – sütőlapát, fejsze az eresz alá. 

Öreg K. M. mondja 1980-ban: Amikor esett az eső és kezdett jég esni, a sütőlapátot 
kitették  élire az udvarra, hogy ne legyen jég. Vagy a fejszét belevágták a földbe, úgy hagyták.  
 Unokatestvér regéli 2005-ben. A férje, Pétör családja babonás vót, ű is az! Ha jégeső 
van, a fejszét belevágja az eresz alá a fődbe. Aztán esik be (a házba), ott hagyja. Esküszöm, 
hogy van benne valami! Mer 5 perc múlva eláll. 5 perc, a nagy mögszűnt, még 5 perc, az apró 
jégdarabok is mögszűnnek. (Hogy errül Kálmány Lajos előadása jusson eszünkbe, miszerint 
népünknél a rossz elűzésére szolgálhatnak a szúró-vágó eszközök is ‒ KL 32 ‒, amelyek 
egyike, lám, a fejsze.) 
 Húgom ezt arra föl meséli, hogy a népköltési gyűjtő Harangozó Imrének egy kisiratosi 
öregasszony elmondja: ha jégfelhő közeledik a faluhoz, imádkozni kezdi jég elleni imáját! 
Attól Kürtösnek fordul a felhő! Amikor a kürtösiek megtudják, hogy az iratosi néni 
imádkozni kezd, elküldenek valakit, hogy leállítsa…   
 
KÖPÉS, SZÖMMEL VERÉS, RONTÁS 
 
Köpés gonoszűzés és szerencsevárás, szerencsekérés, szerencsevarázslás jegyében. Mert a 
köpés lehet varázslás, gonoszűzés is. 
 Phű, phű! Apád, anyád idegyüjjön! – köpködi meg a kezébe került aprópézt öreg 
Kurtucz Misa (megesett vele, hogy a fodrászműhelyben, a borravalót zsebre vágva, tehát még 
a vendég előtt). 



135 
 

 Pű, pű ‒ köpködi meg Annus nénéd a kisdedet, hogy szöröncsét hozzon neki, a kisfiú 
szöröncsés lögyön. Hogy el ne vigye a szerencséjét… És csak rövid ideig nézi, nëhogy 
mögverje szömmē!  Annus néni 1982-ben azért jött Csabára, hogy megnézze a pár hetes babát, 
Csabát, Misa bátya unokáját.  
 Phű, phű! – köp a hízó felé az embör, hogy jó zsíros lögyön, disznóvágásra jó kövérre 
möghízzon. Hogy el ne vigye a szerencséjét… 
 Pű, pű! – köpsz mérgedben a gyerekre, ha rosszalkodik.  
 
Ha valakinek szúrós szöme volt, azt mondták: köpködjön meg akár állatot, akár gyereket (ami 
tetszik neki), hogy në verje mög! 
 Akinek olyan a szöme, amikor szarik, nézze mög a budiban a szarát, és akkor nem fog 
fogni a szöme! Így igaz, rászólnak rontás ellen, hogy ne verje szemmel: Nézd mög a szarodat! 
Legközelebb nem ver mög sënkit, vagyis soha sënkit! 
 Ha kisgyerök sír, szömverés az oka. Mögverték szömmē! És akkor szenes vízzel 
megmosdatták… ‒ hallod 1980-ban. 
 Öreganyám fél keze megbénult. Mitől? Fia – édesapám – szerint a XX. század elején 
egy helybéli borbély felesége rontotta meg mamát: Elbájolta, bűbájos vót. 

Szemmel vert? Mással? Ki tudja. 
 

A nyál amúgy (köpéssel vagy anélkül) sebre való orvosság is. 
 
ORVOSLÁS, BETEGSÉG 
 
A legtöbbet apámtól hallottam (lejegyeztem őket 1979-83-ban). Ő meg, föltehetőleg, anyjától, 
Sarusi mamától, aki meg az időjós, állatgyógyító – annyi mindönt tudó ‒ Sarusi dédapámtól. 
 Valami csak-csak. 
 

alvászavar – „Ha a gyerek nem tudott aludni, mákgubóból főztek teát, azzal altatták. 
Aludt szerencsétlen éjjel-nappal. Ezért lett olyan sok hülye.”   

bakháj l. fájás ellen 
bénaság l. szentelt víz 
borbély dolga l. érvágás, köpölyözés, pióca  
csíra ‒ Nemi elváltozásban szenvedő nő, l. Tájszótár! 
csonttörés l. nadály 
daruháj l. seb 
duzzanat l. ütés  
ecetös szalonna l. kelés, seb 
élesztő l. seb 
érvágás – A borbély szakmát kürtösi (németmagyar) mestertől tanuló (Kisiratoson 

Úriborbé névre szert tevő) szülőatyánk elsajátította a (magas) vérnyomás ellen alkalmazott 
érvágást is. 

fájás ellen ‒ „Vótak olyan öregasszonyok, mikor fájt valami, mondták: Na, majd 
ráolvasok: Óháj, bakháj, / Ott ögye mög a fene, / Ahun fáj!”; „Óháj, bakháj, / szíved, ha fáj.” 
(Vajda 113) 

fázás, nátha, köhögés  ‒ E betegségek ellen nálunk is használatos a gőzölés: székvirág 
fölforrt vizének páráját leheljük be a fejünkre borított kendő, törülköző alatt.  

fejfájás – Fejfájás ellen borbé szülőatyánk a homlok és a halánték, valamint a 
nyakszirt kenését (masszírozását) alkalmazta, mindig sikerrel: az illető megkönnyebbült.   

frász l. rángógörcs 
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 fülbetegség – „Gyógyítás szentölt vízzel. Lámpa fölött (régi lámpa, petrós) 
melegítenek ëgy kalán szentölt vizet, a beteg fülbe csöpögtetik. Fülfájást, fülbetegségöt 
orvosol. Talán még mög is isszák, ha valaki nagybeteg” (K. J-né, Tódás, 1980). A sáncok, 
kerítések tetején volt rengeteg kőrózsa. A fájós fülbe belecsavarták (a nedvét, levét).   

genny l. mandulagyulladás  
gilva l. kelés  
gőzölés l. fázás 
gyёrtya l. köpölyözés  

 gyomorrontás – „Ricinusmagot adtak annak, akinek gyomorrontása volt, hogy hajtsa 
meg. Rekutabálom volt harminckilencben, így novemberben, megzavarták a mulatást a 
csendőrök: bejöttek, hogy vége a bálnak! Adtunk nekik néhány száz lejt, Na, csak 
mulassatok! – mondták. Az asztalon állva ittuk a tízliteres demizsonokból (a bort). Tudod, 
hogy nem szoktam inni, nem bírom, eléggé kikészültem. Otthon hányingerem volt, mama 
beadott 5-6 szemet, majdnem belepusztultam. Földobáltam magam ilyen magasan. A 
ricinusmagot féléretten vették be. Később hallottam, hogy a ricinusmag méreg, meg is 
halhattam volna tőle” ‒ emlegeti öKM.    
 gyomorsav(túltengés) ‒ Ha sok a sava az embernek, gyomorsavtúltengés kínozza, 
vagy épp kinyílik a gyomorszáj és ellepi, marja gégénket, torkunkat, fojtogat bennünket a 
gyomorsav? 6-10 szem babot kell lenyelni. A száraz bab magába szívja a fölösleges 
gyomorsavat, s így elmúlik a nyitott gyomorszájjal járó égő fájdalom is – tudod meg 
unokahúgodtól 2014-ben. 

hamu l. síró gyerek 
 hasfájás – „Kenyérhéjból pénz nagyságút vágtak, késsel bevágták, hogy belemenjen a 
rongyszalag, keresztbe rátették a két rojtot, bezsírozták, hogy égjen, és késheggyel tették a 
gyerek kődökire! Üvegpoharat borítottak rá, gázt eresztett, fölhúzta a hasát (hasán a bőrt). 
Elmúlt a görcs, a hascsikarás!” „Hasgörcse volt a gyereknek? Verébszart szedtek össze, 
nagyobb kávés kanálba anyatejet fejt rá az asszony, összetörték, megetették vele!”    
 hátfájás ellen – „Tavasszal az első mennydörgéskor meg kell hengergőzni, akkor nem 
lesz hátfájásunk! Márciusban Bélával a fehér ingben meghengergőztünk a porban. Amikor 
anyám hazajött, megkérdezte, mit csináltunk? Megmondtuk, hogy ne fájjon a hátunk! Jól 
elvert.”  L. köpölyözés. 

hengergőzés l. hátfájás  
ijedtség l. ólomöntés 

 izomlazítás – Borbé szülőatyánk keze aranyat ért: a fájó hát, fájó nyak izmait úgy 
meglazította, görcseit oldotta a keze munkájával (masszírozással), hogy elmúlt a fájdalom.  

ízület l. nadály   
 kelés – Kelésre, gilvára, sebre kettévágott paradicsom, avagy ecetes szalonna került. 
Egyébként pedig a szentiváni tűz átugrása Szent Iván éjjelén. 

kés l. ütés 
kinyér l. hasfájás 
köhögés l. fázás  
köpés l. malária, seb 

 köpölyözés – A borbélymesterséggel járt (szülőatyánk emlékezete szerint) a 
köpölyözés is. A borbé a fájó testrészre (pl. a hátra) fölmelegített kis, búraszerű edényt 
(poharat?) nyomott, az fölszívta a bőrt, s vele ki a testből a betegséget... Ha a mindennek a 
pontos lejegyzését négy évtizede elmulasztó krónikás emlékezete nem csal, gyertya került a 
beteg helyre, rá a búra, s így szívta föl a kis edény a bőrt. Az 1950-es években itt gyűjtő 
Kovács Ferenc följegyezte (monográfia-tervezetében), hogy „A borbélyok köpüzték az 
embereket”; névsoruk: Adler, Heckmann, Bogdán. 

kűrúzsa l. köpölyözés 
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 láz  – Bizonyára Priznic doktor hatására nálunk is járta, járja láz ellen a vizes 
borogatás. 

magas vérnyomás l. vérnyomás  
 malária – „Konstancán török családnál laktam. Amikor maláriát kaptam, ugyanúgy 
gyógyítottak, mint otthon! Szenes vízzel kenték be a testemet, megköpködtek!” – regéli (ezt 
is) öKM. 
 mandulagyulladás – „Genny (gennyes zacskó) a torokban. Anyám összetekerte a 
törülközőt, és a torokra téve kétoldalt hátrafelé nyomta, hátra haladt a nyomással – kinyomta a 
gennyet!” Újkígyósi, szintén szögedi származék öreganyánk is mögoldott a mögoldandókat: 
borotvával vágta ki a gyulladt manduláját, hogy ne kerüljön pézbe az orvos. Vajdának efféle 
régi népi gyógymódokról számolnak be 2013-ban (114): törülközőt csavartak a gyerek 
nyakára és húzták fölfelé; éjjel az anya megnyálazta az ujjait és erősen nyomkodta a mandulát 
kívülről; a megsodort törülközőt a beteg gyermek nyakára tekerte, jól meghúzogatta, 
„körösztöt a fejire a türűküzűvel vagy kaszakővel, hogy ne mönjön a szivére”; „mög még 
néha fakanállal is benyútak, de az köllemetlen dolog vót.”   

masszírozás l. fejfájás, izomlazítás 
mák l. alvászavar  

 nadály – „A nadály növény, nálunk fekete-nadályként gyógyszernek használták, teát 
főztek belőle, vagy kovásszal ízületi borogatásra alkalmazták, de sokszor csonttörés (repedés) 
gyógyítására is” (AV 2006). L. a Tájszótárban! 

nátha l. fázás  
nemi elváltozás l. csíra  
nyál l. mandulagyulladás, seb 

 nyughatatlan gyeröknek – „A gyereknek, ha nem maradt, összerágott az anyja 
kockacukrot és kenyérbélt, bekötözte zsebkendőbe, és a gyerek azt szopogatta. Nagy görcsöt 
kötött rá, hogy ne nyelje le. Cumi helyett.”  
 nyúlháj l. seb 
 óháj l. fájás ellen 

ólom l. ólomöntés, rángógörcs 
 ólomöntés – Babonás népi orvoslási mód, pl. rángógörcs ellen, l. ott. Szögedében is jól 
üsmerték, népünk tudomása szerint kigyógyítja a gyermeket az ijedtségből ‒ olvassuk a 
szögedi szótárban.  

paprika (törött p.) l. seb 
paradicsom l. kelés, seb 
parázs l. szenesvíz 
pálinka l. vérnyomás  
petróleum l. torokfájás  

 pióca – „Gyerök koromban sokan alkalmaztak piócás kezelést, de ennek sëmmiféle 
tudományos alapja nem vót. Az idős embörök otthon üvegben tartottak piócát, azt időnként 
mögitatták saját vérükkel, főleg vérnyomás ellen. Mi, gyerökök, pénzért fogtuk ki a piócákat a 
különböző állóvizekből. Sajnos nem tudok manapság a létezésükről. (A faluban) Nem ismerik 
pióca jelentéssel a nadály szót, amely errefelé gyógynövényt jelent” (AV 2005). „Nagyon 
sokat jártunk piócát fogni, beleálltunk a tóba, pár perc múva már 4-5 pióca ragadt a lábunkra, 
kicsi sóval leválasztottuk, én 2 lejé adtam darabját az idős asszonyoknak, akik borkánba 
tartották, időnként vérnyomás ellen szívatták vérüket velük a nyakuk táján” (AV 2013). Borbé 
szülőatyánk is emlögette a piócás kezelést, mint azon gyógymódok egyikét, melyeket 
akkoriban (a XX. század első felében Arad- és Csanádvármegyében) a férfifodrásznak mög 
köllött tanulnia. Vajdának így mesélték (66): „…a piócákat szöttük. Én a nagymamámra azt 
raktam rá. Merhogy ű vérnyomásos is vót, s akkor ráraktam a hátára, és akkor mikor az 
teleszívta magát, lepörögtek. S akkor bele köllött tögyem pörnyébe, s akkor ottan kigyütt 
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belőlük a vér. S utána vissza köllött tögyem borkányba, vízbe. S akkor nem fétem, most mög, 
esküszöm, úgy fénék tülle. Akkor úgy szödtük, hogy ihajj-csuhajj, az árkokbul mög 
csatornákbul ki.” Az Ér vizében „…vót sok pióca is. Mindég vót a zsebbe egy kis só, ha 
megcsípott, töttük rá, oszt leesött a lábunkrúl.”  

pohár l. köpölyözés 
 priznic l. láz 
 rángógörcs – „Rángógörcsöt kaptak a gyerekek, azt mondták rá: ’Benne van a frász!’. 
Gyertyát gyújtottak, fölé üveget tartottak, az üvegen a láng fölé ólom került. Az ólom 
elolvadt, tányérba, vízbe öntötték. Kifolyt, szétesett, különböző formákat adott. Erre voltak 
külön asszonyok, bárki nem tudta. Ha ördögforma volt, azt jelentette, hogy kiűzték a 
gyerekből a gonoszt, a gyerek megmarad. Ha virágformát mutatott, azt jelentette, hogy 
meghal a gyerek! Ördög, ha farka van…” L. még ólomöntés. 
 ráolvasás l. fájás, szemmel verés ellen 

ricinus l. gyomorrontás  
sav l. gyomorsav 

 seb – „Kis Sarusi tata (a jós embör) a végén odaköltözött hozzánk. Fódozó cipész vót. 
Egyszer dikiccsel elvágta a kezét. A vért sóval és törött paprikával állították el. Utána egy kis 
kanál zsírt és ugyanannyi élesztőt összegyűr és rátette a sebre, rákötözte. Reggelre hófehér 
lett, kiszívta.” Kisebb seb kezelésére a nyál is megteszi. Nemkülönben az ecetös szalonna 
(vagy csak egyszerűen a szalonna), ha nincs más, paradicsom – hogy fertőtlenítsük. 
Gyermekünk – avagy épp a magunk ‒ sebét lenyaljuk, hogy fertőtlenítsük. Vajdának szúrt és 
vágott sebre mondanak varázsigét az öregek (113): „Mikó elvágtuk az ujjunkat vagy 
mögszúrta a szög a lábod, ezt mondták mindég, ráolvasták a szülők. Türűközőt mögcsavartak, 
s akkó húzták föl a gyerököt. Kendővel a torkunkat fölkötötték, oszt húztak… Nyúlháj, 
daruháj, / majd meggyógyul, / ha nem fáj!” Máshol torokgyíkra mondták. Móránál a teljes 
ráolvasás (24): „Nyúlháj, / daruháj, / majd meggyógyul, ha nem fáj. / Varjúháj, ebfül ‒ / 
Elmaradhatsz már ettül”. 
 síró gyerök – Síró gyermeknek szenesvíz… „Ha kisgyerek sír, azt mondják: 
’Megverték szemmel!’ És akkor szenes vízzel mosdatták meg. Hét szál seprűszálat 
meggyújtottak, és tiszta pléhtányért (ilyenek voltak, és laposak) tettek alá. A seprűből (való) 
szálakat a víz fölött elégették, a hamu beleesett a vízbe, és akkor a fejitől a lábáig húzta az 
anyja a belemártott kezét (tenyerét, ujjait). Mikor a (gyerek) szájához ért, a kezével 
beleeresztett néhány csöppet. Közben ’Távozz gonosz az ártatlan testből!’, ezt mondogatta. A 
gyerek meztelenül volt.”  
 só l. seb 

söprűszál l. síró gyerek 
szalonna (ecetös sz.) l. kelés, seb 

 szenesvíz – Például malária, szemmel verés ellen, síró gyerök gyógyítására szenes 
vízzel mosdatnak. Hogy mi a szenesvíz, csak a néprajzi szakirodalomból tudjuk meg: hideg 
vízbe parazsat dobnak (MNL IV), s eszerint ezzel orvosolnak. Aranyosszéken szenesvíz 
ólomöntéskor keletkezik azzal, hogy az olvadó ólom vízbe folyik (Komáromi 149). 

szentiváni tűz l. kelés  
 szentölt víz – Szentelt vízzel sok mindent igyekeztek gyógyítani. K. J.-né a bénaságára 
kente, itta, iszogatta, másnak fülbetegség ellen szolgált. Hogy más nem hatott, sem orvosság, 
sem semmi nem tett jót! Ez állítólag jó löhet.  

szömmel verés ‒ Vajda közöl egy szemmel verés elleni ráolvasást a könyvében (16): 
„Szíve szerette, / Szöme mögverte, / Boldogságos Szűz Mária / Vögye ki belűlle”. L. még síró 
gyerök, szenesvíz.  

szúrás l. seb 
tányér l. rángógörcs, síró gyerök 
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 tea l. alvászavar 
toll l. torokfájás 
torok l. mandulagyulladás, seb, torokfájás  

 torokfájás – „Torokfájás, bedagad a torok (orvoslása): petróleumot itatott velünk az 
anyám, persze keveset. Vagy tollal beecsetelte. Petróval, ami a lámpában volt.” L. még seb. 
 torokgyík l. seb 

törött paprika l. seb 
törülköző l. mandulagyulladás  
tűz l. kelés  

 ütés – Ütés, csapás, összekoccanás nyomán a fejünkön (fejünk búbján, avagy épp a 
homlokunkon) kelezkető duzzanatra azon  nyomban kés lapja nyomandó, hogy azonnal 
elsimuljon, ne duzzadjon meg a helye. 

üveg l. pióca, rángógörcs 
verébszar l. hasfájás 

 vérnyomás – Pontosabban magas vérnyomás ellen minálunk is jól üsmert szer a 
pálinka. Nemkülönben a piócás kezelés, l. ott. Üsmeretös az érvágás is.  
 vérzés l. seb 

vizes borogatás l. láz  
víz l. síró gyerök, szenesvíz, szentelt víz, vizes borogatás. 
zsír l. seb 

 
Hogy a végére érek, kiderül: dédöregapámtól, a (csak pár napot élő) táltos fiút nemző Sarusi 
Kis Jánostól öröklődik ránk ez a kicsi kis paraszt orvoslási tudás még a XIX. századból! (Ide a 
XXI.-be.) Makóról-Csongrádról Almásy-Iratosra, majd a végső nyughelyre, Szalbek-Iratosra. 
 Hozta, vitte, átadta. Annyit, amennyit: sosem látott (de bizonyára remélt) 
dédunokájának.  
  
AMERIKÁS BÖLCSESSÉG 
 
Végül álljon itt ez a szalbekiratosi bölcsesség. Világjáró embörtül való! Paraszt észjárás. 

Amerikát-járt iratosi magyar, Sirkó József – a korcsmaalapító Kis-úcai Sirkó – mondta 
állítólag vagy száz éve (a kétezör-hárombeli emléköző szerint). 
 ‒ Annyit möntem gyalog, hogy ha még ёgy kicsit möntem vóna, a sёmmibe értem 
vóna! 
 Hova, ha nem oda. 
 Buda.  

 
 

Jelös napok 
A z   e g y h á z i   e s z t e n d ő   ü n n e p e i 

 
 
Valamennyit hogy vehetnők sorra!... Csak annyit említünk, amennyivel találkoztunk – 
magunk személyesen, avagy jó atyánk meséiben, az Iratos-kutató Kovács Ferenc s mások, 
főleg Bálint Sándor műveiben, néhány esetben a nagycsaládhoz tartozók emlékeiben. Bővebb 
az adventi és a karácsonyi, legalaposabban körbejárható a templomnapi, búcsúi szokáskör. A 
többit jobbára csak megemlítjük. 
 Dédöregapánktól, Sarusi Kis Jánostól ennyi maradt ránk. Mert ő kicsit többet tudna 
minderről – napra nap ‒ elmondani… 
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 Mi annyit, amennyit! 
 
ADVENT – KISBŰT  
Az advent – régiesen úrjövet ‒ négyheti előkészület karácsonyra. Rorátéval, hajnali misével – 
már ami a templomot illeti. 

Ami a kisiratosi adventi hagyományokból – Kovács Ferenc könyvének köszönhetően 
– valamennyire országos hírű lett, az a betlehemösünk. Kovácsnak a 38 éves Sallai Ferenc írja 
le, 1935-ben miként zajlott a betlehemezés.  

  Az öreg Szanda Gyuri bácsi tanította be a fiatalokat. Két hét próba után december 10-
én indultak útnak: Nagyiratos, Kisvarnyas, Nagyvarnyas, Tornya, Nádasdy-birtok (Vizes?),  
Purghly-birtok (Sofronya), Szentpál, Ötvenesi birtok, Zimánd, Kisjenő, Szentmártony, Mácsa  
katolikus családjait látogatták meg. Ott játszották el a betlehemest, ahová beengedték őket. 
Gyalog bandukolva végig az utat visszaértek Kisiratosra, ahol a Tódás felől kezdik házról  
házra járva a betlehemezést. A végén hazamentek az öreghez (Szanda Gyuri bácsihoz), az  
ajándékot elosztották, az enni, innivalót megették, megitták. Karácsony böjtjén átmentek  
Kürtösre, ahol alaposan berúgtak. Éccaka hazafelé tántorogva az úton a betlehemi templomot 
földhöz vágták. Karácsony szent napján az 5 betlehemező elosztotta a pénzt testvériesen. 
Ötükre igen sok, 5500 lej jutott. 3 subás (pásztor) és 2 angyal játszotta a kisiratosi 
betlehemest.  
 Apánk, öreg Kurtucz Mihály egészíti ki a Kovács-féle leírást. 

„A Sallai család, a Kekecsen (apámékkal) szemben, nagy betlehemes család! Dróton 
madzagon rángatták a  bábukat, végigjárták a falut, rengeteget kerestek, csak lestük, hogy 
táncolnak a pásztorok. Sallaiék az innenső Lapossal szembe laktak. De a legöregebb 
betlehemes Forgács Jankó volt! (A csúfneve nem jut eszembe). Gyerekkoromban még ő volt a 
pásztor. A betlehem nagy láda volt hosszú toronnyal, olyan, mint a templomtorony, kereszt 
rajta, és valahol az üstökös: mutatta az utat. Két oldalt fogóval. A ládában dróton alulról és 
hátulról rángatott bábok: Szent József, Mária, kis Jézus, három király, meg a jászol. Két 
angyal fogta, három pásztor előtte bement (a házba?). ’Pásztorok…’, énekeltek az angyalok. 
Fölugrott az egyik pásztor, nagyot üt a bottal, csordít a lánccal (ami a boton volt). Kőti a 
másikat is, az öreg nem ébred: ‒ Kelj föl, öreg! (Hallod-e, öreg,) megyünk Betlehembe! – 
Beteg tehénbe? – tápászkodik az öreg. ‒ Nem, kis Jézuskát köszönteni! – Kis Juliskát 
ölelgetni? – Szóval így marháskodtak.”  
 Sokfelé viszi betlehemes játék a kis Jézus születésének jó hírét a népeknek, akad olyan 
hely (pl. Vörs a Kis-Balatonnál), ahol bábtáncoltató betlehemezés nevel – tanít és szórakoztat 
– nemzedékeket. Nálunk már csak emlék a betlehemes játék. 
 Hogy a ki(z)sbűt idején mit ettünk, a Zsillérétek alcímű (Betevő falat) fejezet tudósít. 
 

 SZENT MIKLÓS NAP 
December 6. Ma Mikulás-ünnep, a gyermekek megajándékozásának a napja minálunk is. A 
középkorban Vizes és a mai Kisiratos helyén fekvő Nagyiratos határát faragott Szent Miklós-
kép jelezte. Mint Borovszky írja: 1506-ban az önkényeskedő Jaksicsok 188 jobbágya (köztük 
53 iratosi is) „fegyveresen a vizesi határba törtek. Itt Szent Miklósnak fából faragott képét, 
mely Iratos felől rég idő óta a határt jelezte, a földből egyszerűen kiásatták, s egészen Vizes 
falu alatt állították fel újra” – hogy ezzel megnöveljék az Iratost (is) bíró földbirtokos Jaksics 
birodalmát. Szent Miklós eszerint a középkorban a mainál nyilván nagyobb tiszteletet élvezett 
az aradi‒csanádi magyar világban.  

   
LUCA NAPJA 
December 13. A Gergely-naptár előtt Luca nap, azóta Tamás az év legrövidebb napja. 
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 „Luca napján kezdték a lucaszékét faragni, az illető elvitte a szentesti misére, ráállt, és 
meglátta a boszorkányt!  
 Luca napjától karácsony böjtjiig… kikeverték a bájitalt? Valami szerelmi babonaság… 
Nem tudom pontosan!... Dióhéjba kevertek kovászt…  
 Luca naptól Karácsony böjtje, éjféli miséig készült a lucaszéke. Oda kellett ülni a 
templomban Szent Antalhoz a kórus alatt – baloldalon van, hátul. Aki csinálta, ráült, gyorsan 
krétával húzott egy kört maga körül, és a körön kívül megjelentek a falu boszorkányai! Mind 
a boszorkányok! De: vigyázni kellett, mert hazafelé menet a boszorkánynak szarva nőtt és 
dobálták föl a háztetőre. Szóval ilyen hülyeség. 
 A boszorkány rontani tudott. Jószágot, gyereket; legényt, hogy ne tudja elvenni a 
lányt.” (öKM 1981) 
 
Luca napjára sütöttek: Luca napi pogácsát, tettek bele (egybe-egybe) pénzt. Valami mondás 
volt hozzá… A pénz az övé lett. „A luca, lucapogácsa Luca napján sütött zsíros pogácsa. 
Egyikbe aprópénzt sütnek bele. Fontos, hogy a háziak találják meg, nehogy elvigye más a 
szerencsét a háztól. Jó mulatság volt a gyermekek számára a luca keresése” (Vajda N.).  
 …Boszorkány volt, akit megégettek. Hajnalba kimentek a tyúkketrecbe, egy pálcával 
megkotorták a tyúkok seggét, hogy jobban tojjanak.  
 Régen csináltak lucaszéket. A templomban a kórus alá tették, a Szent Antal szobor 
előtt, a karácsonyi éjféli misén ráült, aki csinálta, és körülötte megjelentek azok, akik a 
faluban boszokrányok, bűbájosok.  
 Luca napjától 12 napig, karácsony estéig, reggelig: dióhéjba kovászt tettek, és azon az 
éjen a lány megálmodta, hogy ki lesz a párja (regéli más alkalommal öKM.) 
 Vajda könyvében olvasható (258): „Lucakor azt mondták, hogy mög köll piszkáni a 
tyúkketrecbe, s mondani: Az én tyúkom üjjön, tojjon, a másé mög kotkodáljon! Azt is 
mondták, hogy Luca napján nem köll kiadni pézt a háztól. Az nem vót szöröncsés nap, a Luca 
nap.”  Luca időjósló nap is: „Lucátúl karácsonyig nem nől az éjszaka. Egy állapotban van (az 
éjszaka a nappallal). S akkor karácsonytúl, újév után mán löhet észrevönni, hogy kicsit 
hosszabbodik a nap.” (78) Luca naptól Szilveszterig a legények lucázni jártak: fehér lepedőbe 
bújva ijesztgették a lányokat (107). 
  
KARÁCSON BŰTTYE 
Szenteste (december 24-én), karácson bűttyin a kisiratosi embörök este kántálnak. 
Öregapádék kántá(l)nak! – azaz kártyáznak. Leginkább opletányoznak (l. külön). 
 „Kántáltunk Jani bátyánál. Kártyáztunk. Elnyertünk tőle vagy öt katuja gyufát, 
szálanként… Mérgibe az ajtóba mind ёgy szálig elvötte tőlünk” (ÁI 1989). Az 1920-30-as 
években Szögedében „Karácsony böjtjin minden házban kártyáztak, dióra. Déltől az éjféli 
miséig. Akkor mindenki elment a misére, fiatalok, felnőttek. A karácsonyi diót az egész 
szegedi világban emlegetik”. 
 Amúgy az igazi kántálás régen nálunk is bizonyára úgy zajlott, mint a szögedi 
világban mindenütt! Az adventi gyermekjáték lényege: néhány gyermek jár egy-egy kántáló 
csapatban, házról házra menve karácsonyi énekeket énekelnek, költeményeket szavalnak, 
jutalmuk valami finomság – tudjuk meg ezt is Bálint Sándortól. 
 „Karácsony böjtjin csak délben ettek, egész nap semmit. Délben bablevest, de csak 
vajjal berántva (a zsír halálos bűn), és nagy ostyákat hoztak a paptól, és volt törött cukor 
(süvegcukor) 1 kilónyi, és fokhagymát mártogattunk a cukorba és ettük! Azt mondták, hogy 
akkor nem leszünk gilvásak! Az ostyát nem volt szabad rágni, csak lenyeltük. És csak amikor 
följött az Esthajnalcsillag, akkor lehetett mákos gubát enni. Mézzel ettük, olcsóbb volt a 
cukornál! A gubát mama a kemencében sütötte, nagyon finom volt!” (öKM 1980) 
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„Karácsony bűttyin nem vót szabad ögyünk délig, mer ha öszünk, nem látjuk mög az 
aranycsikót. Ha valaki elesött, akkor azt mondja: Né, mán mögláttam az aranycsikót! Ez 
olyan viccféle vót. A karácsonyi morzsa az vót, amikor mögebédöltünk, az asztarrúl leszödtük 
az önnivalót, ami morzsa ott vót, azt beletöttük az aranycsikónak a kosárba. Azt a morzsát 
nem öntjük ki csak karácsony utóján a kosárbúl, aztán kiadjuk a jószágnak.” (Vajda 20.) 
 „Szenteste napján kukoricát öttünk. Éccaka az éféli mise után anya betötte a hurka, 
kolbászt a kemöncébe. Vacsora után mama lesöpörte a kezibe a morzsát, onnét az asztal alá 
tött kosárba, amibe a kinyeret szakajtotta; a szakajtó kosárba. Kis szalma vót benne, és 
beleszórta, hogy az az angyaloké!” (ÁKA 2010) 
  
Szögedében a kántálás „angyali vigasság”: szenteste gyermekcsapat vacsora és éjféli mise 
közt ablaktól ablakig haladva énekel. 

Bálint Sándor írja a nagyünnepekről szóló művében: „a virrasztásnak ezekben az 
óráiban az embernép álmosság ellen országszerte dióra szokott kártyázni.  Pénzre nem szabad, 
illetőleg nem illik. A kártya egyébként az ördög bibliája, a könnyű nyerészkedés eszköze, 
most karácsony estéjén azonban a tét mintegy a kisded”. 
 Nálunk is így festett – míg löhetött. 
 Mindön szögedi dógok tudója, Bálint Sándor ír a karácsonyi almáról is, amelyre 
népünk máig emlékszik, l. a hiedelmeknél.  
 
Karácsony böjtjén ezzel szoktak táplálkozni, ostyát vesznek! Néhány öregasszony. Itt ez a 
szokás – mondja Tamás Ágoston ny. plébános az őt váltó Túry esperesnek 1980 ádventjén. 
Karácsony bűttye e tájon nagyon erős böjt. Bálint Sándortól tudjuk, hogy az ostya karácsony 
előtti eszegetése palóc szokás. A szögedi nemzetbéli Kisiratos népe palóc telepeseket is 
beolvasztott magába – s átvette ezt a hagyományt. 
 A szögedi nemzet ezen az éjszakán éjfélig, gyakran reggelig virraszt, hogy ébren 
fogadhassa az Úr áldását. A férfiak dióra kártyáznak ‒ teszi hozzá a Dél-Alföld nagy tudósa.  
 Már a szentesti kántálásunk eláruli, kifélék vónánk! 
 
KARÁCSONY NAPJA  
December 25., szent karácsony első napja. Ilyenkor láthatja meg, aki megérdemli, az 
aranbáránt. „Aki ezt a böjtöt betartja, meglátja az aranybárányt! Kerestük (az 1920-as 
években, karácsony böjtjin), de sose találtuk. Nem is tudtuk, micsoda” (öKM 1980). 
Középkori hagyomány: a (húsvéti) bárány maga Krisztus Király. Pásztorhagyomány a szögedi 
világban a karácsonyi bárány fölajánlás. Szögedében régen a gyermekek karácsonyi bárányt 
kaptak: apjuk földből gyúrta, gyapjút ragasztott rá, s a lábuk fából, gyufából készült, szemük 
egy-egy bors (írja Bálint S.) – ennek emléke az iratosi aranybárány. Kisiratoson „Száz Róza 
néni (70-80 éves) agyagból, vattából, drótból csinált kisbirkákat” – olvasható Kovács Ferenc 
1950-es évekbeli (falurajzba tervezett) néprajzi jegyzeteiben. Ezeket aranyozhatták be, hogy 
így kerüljenek a karácsonyfára, illetve a gyermekek kezébe a legjobban várt jézuskaként. 

A karácsonyi – angyali – bárány készítéséről így regélnek (Vajda N.): „Vót itt, nem 
tudom milyen Roza néninek híták, oszt az gipszből csinát birkát. Hófehér birkát, ilyen kis 
pácákkal a lábát, vattábúl tött rá ilyen szőrt. S akkó kék masnival, vót amelyk rózsaszín 
masnival, mög vót kötve… (Szász Roza és Márton Piros néni volt a két, karácsonyi 
birkakészítő, Roza nénit pedig sajátos kisiratosi humorral Száz Rozának keresztelték. Juci 
néni karácsonyi képet vesz elő, hogy mutassa a birkákat a fa alatt)”. Azaz 2013-ra némelyek 
emlékezetében az egykori aranybárányból birka lött. 

Kis juhászbábu ‒ s mellé „juhászkutya” ‒ is kerülhetett a karácsonyfa alá. A juhászt 
hívták mikulásnak is, szintén sárgaföldből készült figura, és az ő subája volt un. 
birkabárányból, azaz irhabundából – emlegetik még Vajdának. 
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 Aranycsikó is lehet Kisiratoson az a csodaállat! Ha bűtülsz, möglátod az arancsikót! – 
mondta tata, öreg Kurtucz Gergely Szenteste – emlegeti Torma Béla 1989-ben. 
  Az angyali kolbász is a karácsony ajándéka. Akár az aranycsikó, aranybárány… Ha 
nem bűtűlsz, nem kapsz angyali kóbászt! (AP 1984). Angyali kóbász amit az adventi 
disznóvágáskor készített friss kóbászból az éjféli mise után ösznek (TB).  

Mint Újkígyóson az aranyszekér! Bálint Sándor írja Újkígyósról: „Karácsony 
böjtjén… A böjt miatt éhes gyermekeket e napon azzal biztatták, hogy jutalmul meglátják az 
aranyszekeret a pallaton, vagyis a mennyezeten”. Palócföldön (mint Manga J. írja): a 
gyereknek azt mondják, ha böjtöl, meglátja az aranytyúkot. Szőregen aranymadár a böjtölő 
gyermek jutalma. (Valamennyit fölsorolja A szögedi nemzet szerzője.) 
 Az éjféli mise után jár Szögedében az angyali kolbász (a fölmelegített disznótoros 
vacsora), esetleg az angyali kocsonya mellé ülnek.  
 „Amikor főgyütt a csillag (az első), már nekiláthattak a szármának… Nem szabad, 
csak az éjféli mise után önni, de…” Erre hivatkozva a vacsora már hússal (TB); megnevezése 
nélkül, szintén az Esthajnalcsillagot említi. Szegedében is: addig nem látnak hozzá, míg föl 
nem jön az első csillag. 

„Száz Roza néni agyagbul báránt csinált. Kiégette, befogta vattával, krepp papírbul 
virágot, nyakláncot csinált neki, rugóból szarvat. A karácsonfa alá töttük. Ezelőtt 10 évvel 
még csinálta. Valami tíz éve, hogy möghalt. Karácsoni kisbáránt…” (AP 1983). 
 Szögedében a gyermeknek ajándékul kisbárányt, karácsonyi bárányt adtak, Drágszélen 
Jézuska báránya néven bárányalakú játékot. 
 
„Romániában” a kommunizmus évtizedeiben a román karácsonykor van munkaszünet, 
magyar karácsonykor nincsen. Erre magyar karácsonykor bemennek dolgozni Kürtösre az 
iratosi magyarok; üres munkahelyeket lelnek, a románok nem dolgoznak! Mehetnek haza a 
kisiratosiak is pl. 1980-ban.  
 Néha a jó is ragad. 
 Azokra, akik möglátik az aranbáránt? 

  
KARÁCSONY HARMADNAPJA 
(December 27-én, János napján) Jánoskor „viszik ki a szemetet, oszt az eladó lány viszi ki, 
(figyeli), hogy merre ugat a kutya. Amerre ugat a kutya, arra viszik el a lánt (férjhez)” – 
emlegették a minap a gyűjtőnek (Vajda 274). 

 
APRÓSZENTÖK 
(December 28-án, aprószentök napján) Átküldték őket valami ürüggyel, megvesszőzték a 
szomszédban a gyerekeket (öKM 1980). Ugyanő máskor arra emlékezik, hogy vízkeresztkor 
(l. ott) a gyermekek lába szárát a felnőttek addig vesszőzték, míg meg nem tudták mondani, 
hányan vannak az aprószentek. A helyes válasz: Mindön sarokba százan!  
 
SZILVESZTER 
December 31., az óesztendő utolsó napja: „Minden szilveszterkor a házasoknak tartják az 
emberbált, mostanában a Kultúrban” (öKM 1980.) E napot és újévet is kiskarácsonyként 
említi. Szilveszterözni ki nem kívánkozik… 
 
ÚJÉV 
Január elsején mentek a gyerekek köszönteni az új évet, és mondták: „Itt az újév, új jót 
hozzon, / Régi jótól meg ne fosszon, / Ha már több jót nem is hozhat, / Vigye el a régi rosszat 
/ Ebben az új évben! / Boldog új esztendőt kívánunk!” – emlékeznek a régi szép időkre 2013-
ban az öregebbek. (Vajda 133) 
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VÍZKÖRÖSZT (HÁROMKIRÁLYOK NAPJA) 
Január 6., vízköröszt, másképp Háromkirájok napja. „Háromkirájok ‒ Gáspár, Mönyhért, 
Boldizsár napja, vízköröszt ‒ után embörbált tartanak; mulatnak, maskarába őtöznek.” Míg 
háromkirályok a farsang kezdete, vége a háromnapok. 
 A vízszentöléskor megáldott víz gyógyít. Kancsóban hordják haza a templomból.  

  Házszentölés – az egyházadó beszedése, az 1980-as években a jobbára „külföldről”, 
Magyarországról beszerzett jövő évi fali naptárak kiosztása, a ház megszentelése e napon. A 
ministráns, vagy a kántor előremegy megtudni, ki fogadja őket. Kisiratoson szinte kivétel 
nélkül mindenki beengedi a házszentelő papot.  

  „A január 6-i vízszentölés után kezdi (a pap a faluban a házszentölést), de idén a 
vakáció miatt, hogy a fiatalok itthon vótak, hamarabb kezdte. Röndösen 2 hét. Imádkoznak, 
énekölnek, a végén a pap az asztalon találja a pézt (a möglátogatott s mögáldott házban)” – K. 
J.-né a Tódáson 50 lejt adott a papnak, 10 lejt a kántornak, 5 lejt a ministránsoknak. A pap 
egy katolikus falinaptárt ad annak, aki befizette az egyházadót. 

  Kántor Pista bátyám ilyenkor kétezör lejt is mögkeresött. 
  Két ház ellen jön a ministráns, csengővel csönget, hogy beengedik-e. A Kis utcában 

volt egy ház, ahol nem engedték be.  
  A ház (nagyszoba) ajtajára (belül, felül) krétával fölírja a kántor: Gáspár – Menyhért – 

Boldizsár; a háromkirályok neve. K. J.-nál a Tódáson január 5-én jártak, itt a fölirat: 
19+G+M+B+80.                                         
 
1981. Vízszentölés, vízköröszt január 6-án. A templomban a kórus alatt hordóban a víz, a pap 
megszenteli, az asszonyok negyed, fél literes üvegben visznek haza belőle. 

  „Temetéskor egy kis csészében a halott lábához töszik, kis székre. Aki begyün, 
lëtérgyel, körösztöt vet a kis csokorral (télen téli ződbül készítik). Belemárti a szentölt vízbe s 
mögszöntöli vele a halottat. Így vót Pista bátyánál is! 

  Más gyógyításra használi, például fülbetegség ellen.  
  Másnap a vízszentölés után házszöntölés!” (ÁKA) 
 
 „Vízkereszt?... Bejöttek a felnőttek, a gyerekek lába szárát nyírfavesszővel addig ütötték, 

amíg (azok) meg nem mondták, hányan vannak az aprószentek! Azt kellett mondani, hogy 
minden sarokban százan!” (öKM) – Föltehetőleg nem vízkeresztkor, hanem aprószentekkor 
történt mindez. (Ámbár…) 

   
FARSANG  
Vízkereszttől húshagyó keddig tart.  „Farsangkor a menyasszonynak fokhajmakoszorút tettek 
a fejére” – temették a telet (öKM 1982); nyilván a Tarcsa Marcsa-féléknek, tehát a 
maskaramenyasszonynak. Bál a bálozó kedvűeknek rogyásig – l. a táncos alkalmakat a 
Zsillérjáték című fejezetben. L. Háromnapok, Tájszótár (Tarcsa Marcsa, Lödödi Gyurka).  
 
VINCE NAP 
Boldogasszony hava 22-e időjósló nap. Mifelénk is azt mondják, hogy „Ha csordul Vince, 
tele lesz a pince”. Azaz csak egy kis enyhülés a zord tér kellős közepén, s már 
reménykedhetünk is, hogy idén jó szőlőtermés, bőséges boráldás lesz. 
 
HÁROMNAPOK  
A három farsangfarki nap. Háromnapok a farsang vége: hamvazószerda előtti vasárnap, 
(húshagyó) hétfő, (húshagyó) kedd napja, a téltemető mulatozás tetőfoka Kisiratoson is.  
Szögedében farsangháromnapok (BálintSzögedi III/243). 
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 Vajdának regélik (68), hogy háromnapokkor még a hatvanas években is „fölőtöztek 
csúnyának” a férfiak „menyasszonynak, vőlegénynek, katonának, cigánynak, ami mindön 
csúnyaság létezött. Möntek végig a falun zeneszóval, és mindenütt kaptak valamit: pálinkát, 
bort, pénzt, sonkát, amit, azt” (68). 

 
HÚSHAGYÓ KEDD 

 A III. ezred első éveiben újították föl a régi helyi téltemető hagyományokat. A farsangvégi 
maszkajárás két főszereplője Tarcsa Marcsa és Löködi Gyurka, kik ebben a farsangban sem 
lelték meg életük párját. A játékban összeboronálják őket. Mindez nyilván a régi helyi szokás 
és a tévében látott, rádióban hallott, újságban olvasott honi s világvégi téltemető 
hagyományok ötvözete. Mindenesetre a Tarcsa Marcsa és Löködi Gyurka alkotta díszes pár a 
csanádvármegyei magyarság bővérű humoráról, életkedvéről ad nekünk hírt a 2000-es évek 
elején is.  

Az álarcos, maskarába bújt menet végigvonul a falun, fánkot osztogatnak, bábut 
égetnek, az ifjú pár – Tarcsa Marcsa és Löködi Gyurka – örök hűséget esküszik egymásnak. 
Eszem-iszom, zene, tánc. Búcsúztatják a telet. A 2011-es iratosi maszakjárás a világhálón is 
látható (http://www.youtube.com/watch?v=4xuNPUiy-GE): a falujárás után a fiatalok a 
Gazdaház udvarán tálcolják ki a telet, máglyát raknak és azon elégetik Löködi Gyurkát mög 
Tarcsa Marcsát. 

…(a közeli) Kétegyházán téltemető maszkajárás, (a Duna-parti) Mohácson busójárás, 
(a dunántúli) Mohán tikverőzés… A kapos(vár)i megyeházán Dorottya a férjfogó bálban… 
Velencében, Rióban karnevál…Valaha valami hasonló löhetött Kisiratoson is – erre utal, 
hogy az anyavárosban, Szögedön húshagyói fölvonulás járta. 
  
NAGYBŰT  
Nagybűt hamvazószerdától húsvétig: Sarusi mama kemény böjtje. Negyven napig húsmentes 
étkezés, sütés-főzés zsír nélkül, csak növényi eredetű ételökkel, ha szigorú, tejtermék nélkül. 
Erős böjtben pl. sóbavízbeleves, l. az ételöknél!  
 
SZEN(T)GYÖR(GY)NAP(JA) 
Ha Szent György napján (április 24-én) már akkora a búza, hogy el tud benne bújni a varjú, jó 
termés lösz – vélekedtek a régi iratosiak. Vajda följegyezte (78), hogy e nap nevét így ejtik: 
Szengyörnap.  

 
BÚZASZENTÖLÉS  
Április 25.,  Szent Márk napja: búzaszentölő körmenet. 1981-ben április 26-a vasárnap, ekkor 
tartják a búzaszentelő körmenetet a Temlomkertben, a Templom körül.  „(Régen…) Május 
elején? Amikor már ekkora (mutatja: vagy másfél arasz a búza), körmenettel ment ki a nép a 
határba, a pap megszentelte a búzát. Vitték a lobogókat…” (öKM 1980). Most csak az 
istenháza körül, jelképesen. 

 
NAGYHÉT 
Nagycsütörtök. Ezen a napon elhallgat a harangszó. A harangok Rómába möntek! – mondják. 
Nagypéntek. „Nagypéntökön nem harangoznak!” (KI 1977). A kürtösi román sem harangoz, 
harang helyett tókát ver, tokál. Nagypéntektől föltámadásig, péntek reggeltől (?) szombat 
estig nem harangoznak. A kürtösi románok (a maguk nagyhetében) a tókát használják a 
harang helyett, a magyarok a kereplőt. A gyerekek járták a falut a kereplőkkel. Amikor 
(nagyszombat este) megszólal a harang, az asszonyok söprik a ház elejét és mondják:  

Békák, kígyók, bogarak,  
Kerüljétek (el a) házunkat!  
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„Húsvétkor stációjárás! Végigjátszották – az 1930-as években – Jézus szenvedését a 12 
apostollal. Ki volt osztva a szerep, és azok egymással beszéltek egyházi nyelven. Menet 
közben. Én nem láttam! Nagypénteken? Úgy hiszem! Vagy nagyszombaton? A temetőben 
kálvária, talán itt volt a stációjárás?...” (öKM 1980). A temetőbeli 14 állomást érintő 
körösztútjárás ma is él. 
   
HÚSVÉT (SZENT NAPJA) 
Húsvét vasárnap föltámadási szentmise a templomban, föltámadási körmenettel.  
 „A húsvét a zsidóknál a legnagyobb ünnep, tavaszünnep, tőlük ered a mi húsvétunk. A 
románok (Kurticson) – az 1930-as években ‒ nem locsolkodnak, de piros tojást minden 
háznál hatalmas kassal festenek. A legények, lányok kimennek a piactérre, a tarisznyájuk tele 
tojással, és azt mondják egymásnak: Csoknyálunk! Románul „Csoknyim!” Csoknyálás. 
Markukba fogják, csak a vége van kint az összeszorított markukból (öklükből) és összeütik! 
Előbb a hegyivel, utána a hátuljával.  Aki betörte a másikét mindkét oldalon, azé lett a másik 
(tojás)! Akié erősebb volt. Mind a kettőt be kellett törni, különben nem lett az övé. Hemmert 
Miki (fodrász, mesélőnk mesterének a fia) fából csinált, befestette, elnyert egy tarisznyával. 
Hazahozta, megettük, s megint kiment, de rájöttek, csúnyán elverték. A Csoknyim: Üssük 
össze!” (öKM 1983) 
 A kürtösi románok csoknyálásáról tudnak a mieink, de nem vették át e szokást.  Bár ki 
tudja; ki tudja, ki mit vett át kitől? Szöged vidékén a játékos húsvéti tojáskoccintás régi 
szokás: a gyerökök összeütik a piros tojás hegyit, akié eltörik, vesztett, s odaadja a nyertesnek 
– olvasható A szögedi nemzetben. 
 Húsvét kapcsán „a fokhagyma, az ostya, a méz, a dió és az alma rituális elfogyasztása” 
kerül szóba Bajkó Árpád 2012-es kisiratosi gyűjtőútján (Bajkó 211). 
 
HÚSVÉT MÁSNAPJA  
Húsvét hetfű reggelén a kisiratosi legények – ahogy szerte a mi világunkban ‒ vödör vízzel 
köszöntötték húsvét reggelén a leányokat. Néha hajba kaptak emiatt: „Húsvétkor a kövér 
szomszéd hideg kútvízzel nyakon csördítette Annus nénédet. Gergely bátyád éppen otthon 
volt, jól lehordta, majdnem nekiment. Ha még egyszer meg meri tenni, agyonüti!” (öKM 
1981). Ma – városi módon ‒ szagos vízzel, kölnivel öntöznek itt is. 
 2013-ban így emlékezik egy 85 éves férfi, hogy is volt régen (Vajda 230): „a kisebbek 
párfummal locsolkodtak, a legényök kivitték a lánt a kútra, és nyakon öntötték egy vödör 
vízzel”. 
    
HÚSVÉT HARMADNAPJA  
„Húsvét harmadik napján, húsvét kedden a lányok jöttek locsolni, kendervirágzásig (jártak)” 
(öKM 1980). Vajdánál így kerül elő (105): keddön mög az asszonyságok locsoltak. 

 
MÁJUS ELSEJE   
Újabban Munkás Szent József (egyébként Fülöp és Jakab) napja, a régi májusfa-állítással.  

  1831-ben Kisiratos fogadott ünnepe május elseje az epe (epemirígy, azaz a kolera) 
megszűnése örömére – 1980-ban Túry L. esperesplébános közli a Háztörténetből. „Ezen 
közönség fogadott ünnepei évenként. 1-ör Május 1-ő napja, az epe mirigy meg szünése hálás 
emlékezetére szentelve, = fogadatott 1831-ben midőn az ugy nevezett kholera itt ily nagy 
pusztálása utánn meg szünt = Nagy pompával tartatik.” (HD) 

  Száz éve a velünk szomszédos Arad vármegyében már szűnőben volt a májusfa-állítás 
(Arad vm. néprajza). 

Csak a legöregebbek emlékeznek arra, hogy valaha minálunk is állítottak májusfát a 
lányoknak a legényök.  
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FAGYOSSZENTÖK  
„Májusba gyünnek a fagyosszentök, Pongrác, Szervác, Bonifác” (napjai). Ha az ekkor 
esedékös hideg napokat túléli a vetés, nem fagy lё gyümölcs, vetemény, jó termés – jó évünk 
– löhet! 
 
PÜNKÖSD NAPJA 
Pünkösd vasárnapja, 1981-ben június 7. – hamvazószerda után 50 napra.  

  „A lányok összefogóztak egy páran, rózsát tettek a hajukba, körtáncot jártak és 
énekeltek:  

  Mi van ma, mi van ma? 
   Piros pünkösd napja. 

  Holnap lösz, holnap lösz 
   A második napja!” 
  – énekelték öreg Kurtucz Mihályék gyermekkorukban, az 1920-as, ’30-as években. (Ahogy 

egész Aradvármegyében ‒ Arad vm. népr.) „Mentek a házakhoz és áldást adtak a házra.” 
Bálint Sándor A szögedi nemzetben e gyermekdal teljes szövegét és dallamát leírja. 

  A falurajzíró apja által is megőrzött előbbi versrészlet a teljes pünkösdölő köszöntés 
részlete, derül ki az újkígyósi gyűjtésből is (Újk. 111-112). 

  A radnai búcsú napja, l. Lagzi, búcsú, tor. 
 

SZENTHÁROMSÁG SZOMBATJA  
1831-ben a Szentháromság vasárnapját megelőző napon, június elején baromkút-szentölés. 
HD: (a XIX. század első felétől) „Ezen közönség fogadott ünnepei évenként… 2-or. Szent 
Háromság vasárnapját megelözö szombat. Ezen ünnepen az Barom Kutat Processioval ki 
menvén meg szentelni szokás, minthogy az egész ünnep (:melly buzgon tartatik:) az Barmok 
veszedelmek elháritásáért szenteltetik az Tellyes Szt Háromságnak.” 
 
SZENT ANTAL NAPJA 
Június 13., Páduai Antal, Antal napja.  
 Szent Antal az iratosiaknak is igen kedves.  1981-ben mondja plébánosunk: minden 
kedden jönnek (Szent Antal ájtatosságára)… főleg az öregasszonyok a rózsafüzér társulatból. 
A szögedi világban a keddet a nép Antalnak szenteli (BS: Ünnepi kalendárium). Régi a 
„kilenc kedd” nevű fogadalmi ájtatosság, később „52 kedd”. „Antal a szegedi 
dohánykertészek, paprikatermelők védőszentje.” A keddet illetően Bálint Sándortól tudjuk: a 
középkori eredetű Szent Antal-tiszteletet Szent Annáé váltotta, s lett Kedd Asszony, l. ott., 
hogy valami azért megmaradjon a Szent Antal hagyományból is a szögedi nagytájon. 
 
ÚRNAPJA  
Jézus mennybemenetele, júniusban. Körmenet, elöl a pap, rózsaszirmot szórnak az emberek 
lába elé. Gyönyörű úrnapi körmenet ma már csak a Templomkertben. 

 
SZENT IVÁN NAPJA 
Június 24., Körösztölő Szent János napja. „Szent Iván éj, szentiványi tűz. Június 24-én este, 
még Péter-Pál előtt, tüzet gyújtottunk a falu szélén, a Kekecsen a híd után, és átugráltuk; 
gyerekek, fiatalok; aki átugrotta a tüzet, meggyógyult a kelése, gilvája. A gazdák gyerekei 
más csináltak, ott nem gyújtottak tüzet, csak a szegények. A zsillériek is odajöttek hozzánk, 
néha jól összeverekedtünk” – regéli öKM 1980-ban, hogy két év múlva június 26-án így 
fogalmazzon: „Szentiváni tűzugrás Kisiratoson: aki átugorja, nem lesz gilvája! Utána 
elmentünk a faluba; az egyik háznál szentiváni alma érett, azt loptuk!” . 
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Azaz: a gazdák gyermekei már az 1920-as években elhagyták ezt a szokást, csak a 
szegényfertály népe tartotta Körösztölő János napját. 
 Az egész országban egykor a gyermekeknek adták a Szent Iván tüzében sült almát, 
ami a szögedi világban a fog- és hasfájás orvossága volt – olvashatjuk néprajzi 
lexikonunkban. Azaz Kisiratoson a XX. század elején nem ezt, hanem a Szent Iván napja 
táján érő almát nevezték szentiváni almának – legalábbis a fél évszázaddal későbbi emlékezés 
szerint.  
 Vajdának 2013-ban elregélik a szentiváni tűzön való átugrás mikéntjét és vélt hasznát 
(125-126). 

    
SZENT PÁL NAPJA 
Ha június 26-án, Pál napján fényesen süt a nap, gyönyörű termést aratunk – vallották a régi 
öregek. Ahogy az iratosi közmondás állítja: „Ha fényes szent Pál, minden termés szépen áll” 
– jegyzé népköltési könyvében Kovács Ferenc. 
 
SZENT ANNA  
Július 26., Szent Anna napja Kisiratos fogadott ünnepe mindenféle csapás (betegség, 
égiháború, jégverés) ellen – mondják, leírva ennek nyomát nem találtuk. Szegedi 
Keddasszony, Kedd asszonya. Szent Anna, Mária édesanyja az asszonyok védőszentje. A 
környéken Szentanna (németjeinek), Kisvarjasnak és az aradi Szilvás-telepi templomnak a 
védője Anna. 
 „Anna asszony, Anna asszony napján, Szent Anna napján, Szent Anna asszony napján 
nem dógoztak, a tanyákon së vót sënki! Szent Anna fő van fogadva jég ellen. Harminc éve 
elég gyakori vót a jégverés. Nagy ünnepöt köll tartani, hogy në érje jég a falut” (KG 1980). 
Ugyanő mondja: „A kösségi ágyúval lőttek, ha jégfölhő gyütt, hogy elzavarják!”. 
 
„Szent Anna van fölfogadva jég ellen! A falu régön fölfogadta, hogy védje mög égiháború 
ellen!” – igazít el harangozó unokanővérem, K. Bözsi. 1980-ban ünnepi nagymise 11-kor, 9-
kor kismise. Aznap búcsú Kisvarnyason.  
 A nagymisén vagy 30 feketébe bújt ünneplő nő s férfi. A nők bent imádkoznak, a 
férfiak kívül várják a papot, megbeszélik a templom csinosításának teendőit. Az előbb még itt 
dolgoztak a 100. évfordulóra megújuló egyházon. A napokban kiesött az állványból egy 
embör, s csak a csontja törött össze. 
 Délután háromkor jön a dologból egy asszony: 
 ‒ Na, most már ünnepelhetünk! – szól át az utcán. 
 
„Kürtös fogadott ünnepén a kolhozvilágban hajtották ki az embereket dolgozni. Két asszonyt 
agyoncsapott a villám. Csak borulás volt, egyet villámlott és kész! Azóta nincs ember 
Kürtösön, aki kimenne dolgozni a határba a jégeső ellen fogadott ünnepen!” (AB 2002) 
 
Kisiratoson hosszú idő után először, látványos keretek közt, 2002. július 26-án Szent Anna 
napján ismét megülik a falu régi fogadott ünnepét, falunapnak nevezik el az immár 
hivatalossá tett – több mint egyházi, vallásos – ünnepet. Az azóta évente megismételt 
ünnepély három napig tart: pénteken kezdődik általában művelődési-művészeti rendezvénnyel 
(pl. könyvbemutatóval), szombaton a falun végigvivő menettáncos-néptáncos, csikós, fogatos 
fölvonulással, a Sportpályán, illetve a művelődési ház udvarán lévő szabadtéri színpadon 
művészeti csoportok előadásával, este bográcsossal, majd hajnalig tartó könnyűzenei 
hangversennyel és bállal folytatódik, vasárnap ünnepi szentmisével és sporteseményekkel 
zárul a sorozat.  
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2014-ben e napon (amely szombatra esik) az ünnepi misén hálát adnak a jó időért. Mert az 
aratást ugyan hátráltatja a váratlanul ránk-ránk törő eső, nagy baj nem érte, nem éri a falut, 
amiért köszönet jár Istenünknek. 
 
NAGYBOLDOGASSZONY 
Augusztus 15., sokan ilyenkor mennek búcsúra Máriaradnára. L. Lagzi, búcsú, tor. 

 
KISASSZONY  
Szeptember 8. ‒ Máriaradna! Jelös radnai búcsúnap ez is a kisiratosiaknak. L. Lagzi, búcsú, 
tor.  

 
SZENT KERESZT FÖLMAGASZTALÁSA  
Szeptember 14. – kisiratosi búcsú (templomnap, védőszentünk napja) őszelő hó második 
vasárnapján. A falu legnagyobb ünnepe ma is a szent köröszt fölmagasztalására. E katolikus 
ünnep eredete az ókorba nyúlik vissza. A hagyomány szerint Constantinus római császár 
anyja, Szent Ilona Jeruzsálemben, az Olajfák hegyén 320. szeptember 14-én lelte meg Jézus 
Krisztus keresztfáját. Lásd külön a kisiratosi templomnap szokásait a Lagzi, búcsú, tor című 
fejezetben! 

 
ZSIDÓ SZEPTEMBER  
Öreg Kurtucz Mihály úgy tudta, hogy „Szeptember derekán deret kérnek, kérik a deret, 
mondják a parasztok a zsidókra, és nagyon haragszanak rájuk! (Nyilván mert nekik nagyon 
nem hiányzik még a dér.) 10-15-e közt mindig megfagy (tönkremegy) a paradicsom, aztán jön 
a jobb idő. Ilyenkor ünnepelnek a zsidók, három nap bőjtölnek, szagolják a birsalmát”. Az 
alföldi parasztember számára a legrosszabbkor… Zsidó származású barátainktól tudjuk, hogy 
ebben az időben valóban van valamilyen ünnepük a mózeshitű magyaroknak, a magyar 
anyanyelvű zsidóknak, nemkülönben a világ egyéb zsidóinak. 

  Zsidó ünnep szeptemberben: birsalmát szagolgatnak a szeptemberi böjtben a 
zsinagógában (M.o-i zs. ételek). Olvassuk a zsidó műveltség adattárában: e Szent Mihály havi 
nagy böjtben sem enni, sem inni, sem nemi életet élni nem volt szabad. A mieink mit nem 
gondoltak: kínjukban szagulgatják a birsalmát… Hogy azzal verjék el éhségüket? Avval is 
sanyargassák maguk. 

  Nem akármilyen böjt löhetött! 
  Nálunk nem volt zsidótemplom, otthon szagolták az birsalmát? Apánk meg – kisfiú 

korában – nem megleste őket.  
  A kíváncsiság független a vallási felekezettől. Ahogy a mieinktől elütő szokásokkal 

szembeni óvakodás is.  
   

ARADI VÉRTANÚK NAPJA 
Október 6. Aradi gyásznap. Aki tehette, elment Aradon a Csucsu-korszakban is a 
Vesztőhelyre emlékezni. A kisiratosi iskola diákjai Benedek Sándor tanár bácsi vezetésével a 
XX. század második felében évtizedekig átkerékpároztak Mácsára a Csernovics-kastély 
kertjébe Damjanich János és Lahner György vértanúk sírjához, hogy emlékezzenek, 
megismerjék a legkülönb magyar hősöket. 2009-ben világosi emlékművet avatnak a 
községháza előtti téren, azóta évről évre megemlékezés e napon – Világos helyett – 
Kisiratoson a kopjafás emlékműnél a negyvennyolcas szabadságharc hőseiről. 

 
MAGYAROK NAGYASSZONYA 
Október 8. Újabban – Almási Béla dr. kezdeményezésére ‒ ezen a napon is járnak búcsúsok 
Kisiratosról Máriaradnára. A búcsúsok különbusszal utaznak a Magyarok Nagyasszonya napi 
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radnai búcsúra. Az iratosiak hagyományt teremtettek, ma már távolabbról is jönnek 
társasgépkocsikkal a katolikus hívek az e napi búcsúra Máriaradnára. Az új hagyomány a 
kezdeményező halála után is él Kisiratoson, évről évre megjelenünk Radnán Máriánknál, 
hogy segítsen nekünk. L. Lagzi, búcsú, tor. 

 
MINDÖNSZENTÖK  
November 1. 1999-ben este mintha ki lenne világítva a temető – s virágtenger borítja a 
sírkertet. Az elhunyt szeretteinkre való emlékezés itt is kétnapos, másnap, 2-án halottak 
napján is emlékezőkkel tele a kisiratosi temető. Az előtte való napokban kapával állítunk 
szeretteink sírjához, hogy rendbe tegyük azokat, Mindszent napján öl virággal, hogy sírjaikra 
tegyük, s gyertyával, hogy mindönszentjeink tiszteletére meggyújthassuk. 
 Gulyást a falu „Május elsőtül egészen mindönszentökig” fogadott (Vajda 265). 
 
MÁRTON NAPJA 
November 11. „Hogyha esött a hó – mán ilyenkor vót, hogy esött a hó! –, akkor azt mondták,  
hogy: Na, Márton szürke lovon jön!  Ha nem, akkor fekete lovon.” (Vajda 78)  
 
KATALIN 
November 25. „Ha Katalin lotyog, (akkor) karácsony kopog”, azaz befagynak a tócsák az 
iratosi határban is karácsonyra, s tán fehér lesz a csanádi (meg aradi) táj e szent ünnepre. És 
fordítva is igaznak tapasztalják: ha Katalin napján fagyos az idő, karácsonyra (sajnos) 
kienged. 
 
…Hogy evvel kezdődjék elölről az egész. Iratosunkon is az egyházi (mondhatni magyar) 
esztendő. 
 
 

Lagzi, búcsú, tor 
 
 
Kezdhetnők a kiemelt, legnépesebb, legbensőségesebb és leghangosabb ünnepek sorát a 
körösztölővel, de erre vonatkozóan csak csabai élményről számolhatnók be. Mivel kisiratosi 
apám, Öreg Kurtucz Misa volt az örömapa módjára lelkesedő szervezője, s a vendégsereg 
több mint fele kisiratosi származék volt 1950-ben húgom születésekor, (legalábbis említés 
erejéig) ki nem hagyhatom.  Apám nagy örömében – hogy három fiú után lánya született 
végre! – a nyári forrósággal nem törődve disznót vágott, úgyhogy a disznótorokhoz hasonló, 
annál is vidámabb, fölszabadultabb, önfeledtebb volt az ünneplése leánya 
megkeresztelésének.  
 Nyilván odahaza, Kisiratoson is hasonló indulatokkal – véghetetlen szeretettel ‒ volt 
tele egy valamirevaló körösztölő… Ám erre, így (sajnos) nem térhetünk ki. 
 
LAKODALOM  
 
Hogy milyen volt a régi iratosi lagzi?  

1935 táján még átjárnak egymáshoz lagziba a dombegyházi/lévési, kevermesi, 
batonyai, iratosi magyarok (öKM 1980). 

Kovács Ferenc írja le a kisiratosi lagzit (177-181): kérő, jegykendő, kézfogó, 3-szori 
templomi hirdetés, hívogatás (2-2 vőfény, kalapján selyem virágcsokor, pántlika, kezében 
vőfénybot csokorral, pántlikával – Bálint Sándor leírása szerint Szögedében: öregvőfély vagy 
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nagyvőfély, és a fiatalabb kisvőfély), esküvő, kikérés, lagzi, vőfényköszöntő fogásonként a 
vacsoránál, kárlátó, menyasszonytánc-újasszonytánc stb. 
  Á. G. és Ő. A. 1978-as lagzija szolgált alapul a Magyar Krisztus című parasztregém 
Embörének-fejezetéhez, így ezt nem írom le még egyszer. (Nem azonos vele, egy-egy dolgot 
elírtam, átírtam, valamit hozzátettem, mást elvettem…, regöshöz illően elrejtöttem, 
átváltoztattam.) További iratosi lagziélményeimből merítik e falurajzrészben. 
 
K.  E r z s i k e   é s   G.  L a c i   e s k ü v ő j e   1 9 8 1 – b e n 
 
Kézfogó: húsvét szombatján a templomi 3 hirdetés előtt (szombat-vasárnap). J., az 
örömapa(jelölt) tehenet vágott, sokat kimért húsvétra. 80 kgr. tehénhús, 40 tyúk – banda 
húzza a sátorban, amely áll a ház udvarán a lagzi végéig. Rég volt ekkora kézfogó – 
újságolják testvéreid. Vagy hatvanan voltak, csak a legszűkebb rokonság. Apám (öKM) is, 
mint nagybácsi. 

Háromszori hirdetés a templomban. 
Lagzi délután 6-kor. Indulás 5-kor. Minden család küld 1 tyúkot. Finom bor a téeszből. 

Vőfény a Falkus gyerök. 
A menyasszony szülői házának udvarán állított sátor falán falvédők körben. A 

bejárattal szemben a menyasszony fényképe. A vőlegény családjának násznépe a Kultúrban. 
Vagy 300 ember a lagziban K.-éknál. 
 Délután 3-kor ebéd az addigra már (messziről, pl. Csonka-Magyarországról) érkező 
vendégeknek: húsleves, tehénpaprikás savanyával, sütemény. Jó itteni fehér bor (iratosi szőlő 
levéből a ménesi borvidéken készített bor), pálinka. A banda húzza. Minden fogás előtt a 
vőfély verset mond, hogy azzal zárja: …Éljen! 
 Indul a násznép menete. Elöl a menyasszony a koszorúslányokkal, utánuk a lányos 
násznép, végül a banda: előtte 4-5 legény járja, közte Á. P. öcséd is. Az örömapa K. J. a 
kapuban sírva vigadva búcsúztatja leányát. 
 A templomba bevonulnak. Utánuk a Nagykultúrból a másik menet, a vőlegényé, a 
vőlegényes ház násznépe, a vőlegény körül a fölvirágozott kardoslegényök 
(koszorúslegényök) csapata tüsténködik. Túry pap ritka szépen beszél házasságról, 
kötelességről, hűségről – amit, tanúsíthatod, Erzsikéék meg is tartanak. (Valaha a módosabb 
vőlegény barátaiból álló koszorúslegényök csapata lóháton tötte mög az utat a szülői háztul 
idáig, mög vissza – emlegeti a tudós könyv, Bálint Sándoré a szögedi dógokrul. 
 A templomi szertartás alatt Raskó Matyi a bandával húzatja az oláhost a régi 
községháza előtti sarkon, a piactéren. Máshol ezt paptáncnak hívják.  

Aprópénz-szórás templomkapuból, esküvő után, hazaindulás előtt. Furcsállom, oláh 
szokásnak gyanítom.  Domokos P. P. írja a csángó lagziról: a templomból hazatérő újember és 
újasszony elé a házba lépéskor búzát, pénzt, bort öntenek, s hívják az asztalhoz enni, inni a 
vendégeket. Erdős Szászka Péter emlékei közt szerepel: a menyasszony Szabófalván az őt az 
utcán köszöntő gyermekeknek (s felnőtteknek) lejt hajít marokkal. 
 Otthon a sátorban jön a vacsora: húsleves, paprikás, sült tyúk, torta (mindenki a maga 
tortáját kapja, kínálja, a maradékot hazaviszi). A vőfény ismét versel. Már ott a pap is, a 
másik helyen nem érezte jól magát, („sok az idegen, román”, magyarázzák, s a hangulat se 
ilyen jó). 
 Tánc: csárdás, frisses, foksztrott (polka), és 1-1 mái is (rángatózhat egyet a vőfény). S 
a népdalt éneklők ütemét gyorsítja a gitáros banda újmódija. A vőfély a mönyecsketáncot 
beharangozva elrikkantja magát: Három csárdás! Három frisses! 
 Lassúra frisses, csárdás? 
 Amúgy csak az oláos körtánc. Körbe, karikába a rezes zenére.  
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 Újasszonytánc – mondják arra, ami régebben mënyasszonytánc löhetött. Röpülnek a 
100 lejösök, Rozi ángyi, az örömnagymama miást (ezör lejt) tösz a szakajtóba. R. Matyi 
„románosat” kér, a veje „magyarost” kérve veszi meg az újasszonyt! Aki átöltözve megtudja: 
itt 4.000, ott 3.000 lejt táncolt (össze).   
 „Ilyen jó magyar lagziban még nem voltam!” – mondja István öcsém. A bátyja azért 
nem jött, mert összeveszett a feleségével, akinek a rokonságából valaki Kürtösre házasodott, 
magyar mindkettő, de oláh lagzit csináltak. Azt mondta Jani, ű oda nem mén! Erre most 
Ilonka visszaadta, akkor most mög ű nem mögy. Nem és nem; azért sё. 
 
T i b i   é s   V e r i   l a g z i j a   1 9 9 0 – b e n 
 
Lagzi a Gróza-térön a fiús háznál.  A sátorfákat piros-fehér-zöld szalagok borítják. Azért a 
tető alatt: mintha a piros-sárga-kék színek állnának össze a színes szalagokból (óvatosságból?) 
álladalmi hármassá.  
 Megy haza az új pár a vőlegény házához a templomból és a kultúrbeli kikérésből. A 
sátor és a kapu előtt, a Gróza-térön az árokpart és az út közt: szénából rakott tűz lobog, 
körötte, mellette néhány (főző)asszony. Húgom szerint a tűz azért van, hogy megismerjék az 
új asszonyt, nem tévesztette-e el a fiú, nem mást kapott-e (a Nagykulturban mulató másik 
násznéptől). Meg hogy régen nem volt világosság, nem volt villany, ezért gyújtottak tüzet. 
 A tűz mellől (játékból) harcias asszonyok kiáltoznak, példának okáért ím ígyen: … 
fogd meg a pináját! 
 Hogy megismered-e? Nehogy csúfság érjön.  
 Amikor a vőfély elmondta a pecsenyét köszöntő versét, és mielőtt az étekfogó 
asszonyok, leányok, fiúk ki nem osztanák a sültet (sült tyúkot), a főzőasszonyok egyike 
kakast tesz az asztalra a násznagy elé, aki az új pár mellett ül, és vad verset mond a kend 
tökéről. Az új pár és a násznagy közé szorult esperes: pislog, mosolyog, remeg, de… 
megszokta.  
 
Újkígyóson is: fonóban, lakodalomban gyakori a fajtalan beszéd, amiért 1842-ben 25 krajcár 
büntetés, vagy 2 órai fogság jár. A kelet-csanádi (Kisiratost is  magába foglaló) járás 
székhelyén, Battonyán 1842-ben községi hirdetményben olvasni: „A felsőbb K. rendelések 
folytában szoros tilalomképpen közhírré tétetik ismét, hogy a lakodalmi alkalommal az utcán 
való fertelemes versek kiabálása, lövöldözés, zászlóval való járás, kocsival való futtatás, 
lovaknak ijesztgetése s kocsi mellett menetkor dobolás, szorosan tilalmaztatik…”. (A 
zászlókat kendőből készítették.)  Mint a szerző írja, még az 1920-as, 30-as években is gyakori 
tájunkon a „kocsival való futtatás”; fölvirágozták, pántlikázták a lovak szerszámait, s hangos 
kurjongatással, nótaszóval, néha zászlólobogtatással hordták össze a lagzi kellékeit. A 
kisvőfély fölszalagozott, kendőkkel ékesített botjával táncolva, kurjongatva haladt a zenekar 
előtt (ÚA). Eszerint az egykori batonyai vőfélyvers is akár az iratosi!  
 
A vőfény (vőfély) viszi a prímet. Van kisvőfény is. A vőfénynek (s kisvőfélynek) a 
menyasszony tűz botja hegyére virágot, kalapjára (kalapjukra) vőfényvirágot (Vőfélyk.). A 
banda e ’90-es lagziban is: gitárzenét játszik! Gitárzenekar húzza a magyaros talpalávalót, a 
csárdást. A zenekar: gitár, szakszofon, dob, tangóharmonika. (Helybéli parasztbanda játszik.) 
Ahogy új vendég jön, tust húznak. 
 Rokonférfi regéli. „Az egyik lagziban elénekölték a székely himnuszt. Valaki 
följelöntötte űket, behívták a családot a milíciára. Vallatták űket, mér éneköltek? 
Mögbüntették űket 2-3 ezör lejre. ‒ Ki vót az? Ott löhetött a lagziba, csak rájött a család!? 
Mért nem törték össze? ‒ Nem löhet, nagy fejes.”  
 A sátorban a főhely fölött VERI TIBI fölirat ékeskedik. 
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M a g y a r   i g e n   a   k i s i r a t o s i   h i v a t a l b a n   (2 0 0 4) 
 
Az aradi napilap tudósít (Kr. u. 2004. Pünkösd havában) arról, hogy az iratosi községházán a 
helyi közigazgatás megszűnése, 1968 óta az első házasságkötést tartották meg. (Akkor 
Kürtösön számunkra igen kedves pár, Antal Péter és Árvai Anna fogadott hűséget 
egymásnak.) Almási Vince polgármester előtt 2004. május 29-én mondta ki az igent Almási 
Béla és Torma Eleonóra. Örök hűséget magyarul fogadhattak egymásnak a fiatalok. A 
községház után a templomba vonultak át az egyházi esküvőre. 
 A vőfély, Varga Roland a tudósítónak elmondja: a vőlegény a vőféllyel és a 
rokonsággal a menyasszony házához megy, ahol kikérik és elbúcsúztatják a szülőktől a 
menyasszonyt. Miután a menyasszony szülei odaadják leányukat a vőlegénynek, gyalog, 
zenei kísérettel elindulnak a kultúrházba, ahol várja a vendégeket a terített asztal. A 
fölszolgálók eléjük teszik a csirkeaprólékból főzött savanyú levest, második fogásként a 
paprikást.     

A templom után a násznép egy része hazamegy, hogy elrendezze az állatokat – 
megetesse őket ‒, és este 10 után jön vissza. Ekkor már javában tart a tánc, az asztalokat 
kihordták, hogy fölszabaduljon a táncparkett – írja a lap. Általában középen teszik szabaddá a 
termet, az asztalok körben, a falnál megmaradnak, jó időben kijjebb is kerülhetnek. Éjfélkor 
visszaviszik s megterítik az asztalokat, hogy fölkínálják az újabb fogásokat: tyúkhúslevest, 
sült húsokat tört krumplival, savanyúsággal. Most jöhet a bor és a torta! 

Fél három körül Szabad a menyasszony! – annak, aki megfizeti. 
A menyasszonytánc után a bolondmenyasszony tánca következik: egy férfi 

menyasszonynak öltözik, őt a vőfény így mutatja be:  
Íme, itt áll előttünk egy nagy marha, 
Akinek lába közt nőtt meg a szarva. 

 Hajnali négykor jön az újasszonytánc, vagy menyecsketánc. A vőlegény/újember bort 
tölt a férfiaknak, a menyasszony/újasszony süteményt kínál körbe az asszonyoknak, s reggelig 
folytathatják a mulatságot. 
 Ebben a lagziban a pécskai Quint zenekar húzta a talpalávalót – adja tudtul a 
hangulatos beszámolót író költő-újságíró, Nagyálmos Ildikó. A Nagykultúr melletti 
(kantinbeli) konyhán az asszonyok több mint félezer vendégre főztek. A főzőasszonyok, 
Rajcsek Anna és Márton Anna mondják: a hatalmas üstökben 150 tyúk főtt.  
  
N a g y m a m a   m e s é l i   (2 0 0 5) 
 
Hadnagy Kinga (aradi lakos, akkor 14 éves) A kincses Kisiratos című kis írásával vett részt 
2005-ben a békéscsabai Karácsonyi János Honismereti Egyesület kevermesi táborának 
Nagymamám, nagypapám mesélte pályázatán. Az írás a Föld adta sors című egyesületi 
kiadványban látott napvilágot. Az ifjú szerző nagyszülei otthonáról, Kisiratosról írja le, amit 
tud, s elmondja, miket mesél öreganyja a házasságkötés helyi szokásairól.  
  A lánykérés szombat este történik: a legény a szüleivel állít be a lányos házhoz, és ha 
igen a válasz, a fiatalember jegykendőt kap. Elmennek a paphoz, bejelentik szándékukat, s a 
harmadik templomi hirdetés után jöhet a lagzi. A megelőző vasárnap két-két vőfély a lányos, 
illetve a legényes háztól hívogatni indul. „A nyoszolyólányok színes virágcsokorral, hosszú 
pántlikával díszítik a vőfélyek kalapját és a vőfélybotokat.” 
 A lagzi napján a vendégeket a nyoszolyólányok és a vőfélyek kaláccsal, pálinkával 
fogadják, a férfiaknak virágot tűznek a kabátjára (ezt a virágpénzzel fizetik meg). „A 
párnákat, dunyhákat, a stafirungot a lány viszi magával, ezt nagy alkudozás közepette adják át 
a vőlegényes ház nyoszolyóasszonyainak.” A lakodalmas menet mindkét háztól megindul elöl 
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a zászlótartóval (kezében a rúdon hímes pántlikák, hímzett kendő lógnak), meg a két 
(fa)kardos legénnyel, akik mellett szedi a lábát a két vőfély, hogy borral, pálinkával kínálják a 
kapuk előtt ácsorgó kíváncsiskodókat. 
 A templomi esküvő után visszaindul a násznép a két házhoz, a vőlegény (a maga 
rokonságával) is a lányos házhoz mén, ahova viszont csak akkor engedik be, ha felelni tud a 
násznagy három kérdésére. Egy kis közös mulatozás után elkövetkezik a menyasszony-
vőlegénytánc, és a menyasszony-búcsúztató, s a „vőlegény” a maga násznépével, meg persze a 
„menyasszonnyal”, visszaindul a saját házába, folytatni a mulatságot.  
 A lagziban vőfélyversek vezetik be a különböző fogásokat. A menyasszonytánc 
hangulatát fokozhatja, ha a nyoszolyólányok nem elég elővigyázatosak és valaki ellopja a 
menyasszonyt ‒ ilyenkor a násznagy „sokvödörnyi vörösbor” árát fizetheti váltságként, hogy 
visszakapják.A bolondmenyasszony tánca is növelheti a hangulatot. „Valaki, általában egy 
férfi, bekormozza az arcát, szoknyát húz, aztán azzal táncol, aki nem tud elfutni előle. Talán a 
legszebb mégis az új asszony-új ember tánca, a legfinomabb a torta, amit az új asszony kínál, 
a legaromásabb pedig az a bor, amit az új ember tölt.” 
  
L a g z i   c s a k   s z ű z n e k 
 
Lagzi csak szűznek! ‒ mondják. 
 1983-ban N. M. leányát a fiúja megszöktette. Sógor mindig azt hajtogatta, hogy a sátor 
a kertlábig fog érni, akkora lagzit csinál. Nem lehetett, a lány szobára járt (a fiújával). 
 1984: K. E. fia, A. megszöktette a menyasszonyát. Látták másokkal, a főnöke 
(munkahelyéről) kijárt hozzá, el-eltűntek séta közben. Buta lány, el lehetett téríteni. A. azt 
mondta az anyjának: az első menyasszonyát más vette feleségül, ha ezzel is így jár, fölakaszti 
magát! ‒ Në, fiam, szöktesd mög! – mondta az anyja (regéli néném). 
 1985: A. P. a lányának: „Vigyázz, hogy lagzi löhessön!”.  
 
VŐFÉNYKÖNYV 
 
Vőfélykönyvet kaptam, hogy lemásoljam, Kr. u. 2000-ben Szent György hava 16.-án 
Kisiratoson Almási Bélától.  

‒ Kurtucz Gergő Antal Misutól kapta a vőfélykönyvet – mondja. – Eredetileg a 
legteljesebb Sebők Józsefé volt. 60 körüli, az övé elégett. Valószínűleg odaadta valakinek 
lemásolni, állítólag elégett. Azt mondják, ezt is az eredetiről másolták! Misu másolta.  

Antal Mihály született 1941. október 17.-én Kisiratoson, írta le maga! Házszám nr.  
500 ‒ regélik.  
 Hasonló a Kovács Ferenc által közzétett lakodalmi versekhez, de nem ugyanaz az 
összeállítás. Kovács az 1950-es évek elején gyűjtötte az akkor 86 éves Barják Károly által 
ismert vőfényverseket, az újabb nemzedékhez tartozó Antal Mihály leírása 1958-ból való. 
Nyilván Barjáké a régiesebb. 

Vegyük sorjába, hasonlítsuk össze a kettőt! 
 Barják Károly                                                Antal Mihály 
       Virág kikérés I.  
       Köszönet a vőfény virágért II. 
       Hivogatás III. 
 Búcsúztató esküvő előtt   Búcsúztatás az esküvőre X. 
 Hazaköszöntő az esküvőről 
       Indulás a menyasszonyért 
 Menyasszonykikérés 
 Első kikérés 
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 Második kikérés 
 Harmadik kikérés 
 Ajándékköszöntő 
 Menyasszonybúcsúztató   Menyasszony búcsúztatás 
       (Új) Menyasszony búcsúztatás 
 Búcsú a leányos háztól 
       A menyasszony beköszöntés 
 Asztalhoz hívó 
 Ételköszöntő – Leves                                    Leves beköszöntés IV. 
 Paprikás                                                         Paprikás beköszöntés V. 
 Bor       Bor beköszöntés VI. 
 Sülthús                                                           Sűlt hús  
       Sülthús beköszöntés VII. 
       Sütemény beköszöntése VIII. 
 Menyasszonytánc    A menyaszony tánc 
       A menyaszony tánc pénzért 
       Menyecsketánc 
 Menyecskeköszöntő 
       Az uj asszony beköszöntése 
       Hazainduláskor  
 
 A mindkettőnél megtalálható versezet általában ugyanaz, az eltérés többnyire kicsi. Pl. 
így kezdődik egyiknél, másiknál a Leves-beköszöntő: 
  Érdemes vendégek, nem üresen gyüttem,         

Étkekkel terhelve vagyon mindkét kezem.           
De mielőtt hozzányúlnak a kalánhoz, 
Buzgó szívvel hálát küldjenek az Úrhoz.       (Barják) 

  
  D. J. K.  

Érdemes vendégek nem üresen jöttem 
Étkekkel telve vagyon mind két kezem. 
De mielőtt a kanálhoz nyulnának, 
Buzgó szívvel adjanak hálát az urnak. 

                Éljen.                          (Antal) 
  A bort beköszöntő két versezet eltér, érdemes egymás mellé tenni őket! Barják 2, 
Antal 3 versszakot alkotott ugyanabból a szövegből. 
  Szív-vidámításul Isten a bort adta, 

A mi házigazdánk hordóját kifúrta, 
Teli üvegeit ide behozatta. 
Ez az a vörös bor, ennek neve: bánom, 
Ez mártotta sokat sárba a nadrágom. 

 
Nem is iszom többé vöröst, csak fehéret, 
Majd ettől könnyebben hordom a fejemet. 
Ebből a jó borból mindnyájan igyanak, 
Hogy a menyegzőben vígan mulassanak,  
Köszöntsék egymásra, el ne aludjanak.   (Barják) 

 
D. J. K. 
Szív vidámításnak Isten a bort adta 
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Szent Dávid oltárjánál azt mondotta: 
Ami házigazdánk hordoját kifurta 
Teli üveg borát ide fel hozatta. 

    Éljen. 
 

Ez a vörös ennek a neve bánom 
Ez mártotta sárba a nadrágom 
Nem iszok többé vöröset csak fehéret 
Attol majd könnyebben hordom a fejemet. 

     Éljen. 
 

Ebből a borból mindnyájan igyanak 
Hogy a lakodalomban reggelig mulasanak 
Köszöntsék a poharakat hogy el ne aludjanak 
De egy poháral a vőfénynek is adjanak. 

    D. J. K.   (Antal) 
Szembetűnő változás: időközben a menyegzőből lakodalom lett. 
A sült hús beköszöntésére való Barják féle vers Antalnál is szerepel, ám e 3 versszakos 

mellett Antal 4 versszakos másikat is tud: 
D. J. K. 
Hogy a konyhára semi roszat ne mondjak 
Házunknál valaki éhen ne maradjon 
Gondolkoztam étel legyen bőven 
Hozzá is kértem a mult esztendőbe 

    Éljen 
 

Most pedig sült pecsenyét kerítettem sorba 
Ha ilyet kapna a baka a táborban 
Aztán torkát borral öntözhetné 
Még az ördögöt is pokólba kergetné 
   Éljen 

 
Ős atyáink háborut viseltek 
Télen nyáron sült hussal éltek 
Félvilág bámulta hősi bátorságukat 
Miránk is ránkszármazott dicső szokásuk. 

    Éljen. 
 

Itt hát uraim leteszem a tálat 
Bűbájos illat töltse be a házat 
Bort is igyanak ürítsék a poharat 
Krumplit és vizet nyeljen a tót és a szamár. 

    Éljen. 
D. J. K. 

„Bűbájos illat”-ról persze az iratosiak aligha tudnak, jó (pecsenye)szagról annál 
inkább! Sebaj, lagziban bármi elmegy – még az efféle álnépi városiasság (szinte már úri 
modor) is.   

Nem szerepel Kovácsnál (illetve Barjáknál) a sütemény-beköszöntés. Lássuk, hogy 
fest Antal Misué! 

Itt van a finom lisztből jó féle sütemény. 
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Nincs ebben se mustár sem tömény. 
Puha jó ízű egy csep se kemény. 
Aki ilyennel él azt nem bántja a köszvény. 

    Éljen. 
 

Elhoztam végre béleseket mazsolát 
Szöllővel kelt édeseket tudtam hogy szeretik 
Az itt lévő szűzek, öregek és vének. 

    Éljen. 
 

Olyan ez uraim minth a kisutult méz 
Meg kivánja az ember mihelyt rá néz 
Bátran lehet enni, gyomornak nem nehéz. 
Fogjon hát minden darabot egy kéz. 

    Éljen. 
D. J. K.  

„Kisutult méz”? Kisajtolt, kipergetett?... 
A Virág-kikérést sem ismeri Barják bátyánk (nyomán K. F.). Ez így hangzik: 
 1958. XI. 12-én     I.     Kisiratos.  

D. J. K. 
Továbbá bátor vagyok még egyet kérni 
Amit hiszem hogy fognak teljesíteni. 
Ezen kérésem azt tartalmazza 
Amit kedves menyaszonyunk is beláthatja 
Hogy semmi jele se nincs hivatásunkba 
Mi jelezné mi célja van a mi dolgunknak 
Kérném szépen tehát hogy azon virágot 
Fel tűznék helyére a nyoszojú lányok. 
Amiért mi nekik megfogunk szolgálni 
Ha az égura rá fog segiteni. 
Hiszük hogy kérésünket nem fogják meg vetni 
Amiért mi hálásan meg fogunk köszöni. 
D. J. K. 

 Más a szövege Barják menyasszonytáncra hívó, és Antal menyecsketáncra kérő 
zöngeményének. Ím az utóbbi: 
  Tisztelt vendégeim, minden megváltozott, 
  a lányok serege eggyel megapadott, 
  a menyecskéké pedig eggyel szaporodott. 
  Vésse jól mindenki méjen elméjébe, 
  ki itt áll előttünk, díszes fejkötőbe, 
  az előtt még táncolt hajadon lány fővel. 
  Asszony lett a lányból, bimbóbol a rózsa, 
  ezt mondja a nóta sok-sok száz év óta. 
  Kívánjunk hát nekik erőt, gazdagságot 
  de mindenek előtt hosszú boldogságot! 
  HÁROM CSÁRDÁS! 
  HÁROM FRISSES! 

Az újasszonyt beköszöntő versezet alá véste a szerző (?): „Irtam 1958. XI. 15-én 
Kisiratos. Arad. Timisoara N. 500. Antal Mihály. Született. 1941 okt 17-én Kisiratoson. 
Vigyázz rá…” – az utóbbival talán a másolót figyelmeztetve.  



158 
 

E versezet (amelyet ki tudja, ki írt) egyébként így hangzik (az írást valamelyest 
helyesre téve): 

Az újasszony beköszöntése 
      D. J. K. 

Tisztelt násznagy uram, egy csodát mutatok,  
Amit még nem látott, tessék elhinni, hogy 
Igazat mondok, amit könnyen be is bizonyítok. 
Mert szép menyasszonyunk az elébb még lány volt,  
Tessék most megnézni, hogy megváltozott. 
A haját nem látom, nem tudom hová lett, 
Csak annyi bizonyos, hogy (a) feje bekötött. 
Kérném szépen tehát násznagy uramékat, 
Fogadják be ismét szép menyasszonyunkat, 
Mint új asszonyt e szép társaságban 
Részeltessék őtet először a táncban. 
Nosza, Laci komám, hegedűd zendüljön, 
Hogy az újasszony füle megcsendüljön. 
Húzd el Rákóczi híres indulóját, 
Mi sem látunk egyet, sem apácát, se barátját, 
Járjuk el tehát az újember és az újasszony táncát. 

      D. J. K. 
A vőfély a menyasszonnyal a vőlegény házához való induláskor a lányos ház népét 

másnapra meghívja: 12 órakor a kálátoba el várjuk. Éljen. Dicsértessék Jézus Krisztus. 
Ká(r)látó ma már ritkán van, ugyanis a két háznép együtt üli meg a lakodalmat. 

Nemrég külön-külön ünnepelt a két család, s éjféltájban (éjfél után?) a lányos ház népe 
megindult a legény szüleinek a házába, hogy „megnézze”, beteljesedett-ë a nász nászéknál…   
 Antal Mihály leírásából kiderül (ami K. F. könyvéből nem), hogy a verseket a 
kisiratosi vőfény Éljen!-nel és Dicsértessék Jézus Krisztus-sal kezdi, illetve zárja. Például a 
Leves beköszöntést D. J. K.-sal kezdi s Éljennel fejez be valamennyi versszakot, hogy 
legvégül (az Éljen után) ismét elhangozzék a D. J. K. köszöntés. És Antalé, leírva, nem jelzi a 
helyi nyelvjárást – Barjáknál legalább gyüttem, kalán olvasható. Viszont Antal kisutult mézet 
említ, ami a népi méhészet szakszókincsének helybéli közismertségére utalhat. 
 Antal Mihály vőfénykönyve nótákkal zárul. Dall a fölirata valamennyi magyar 
nótának, amelyet szorgalmasan lejegyzett. Nyilván amelyek megnyerték a tetszését! Ezek 
(kezdete): Van egy szőke asszony…, Vándor felhők fenn az égen…, Mint egy koldus úgy 
járok…. Aztán gyün a Tangó, több is: Kopogtat a fakopács az erdőn…, Szeretlek, jöjj vissza 
hozzám…  Utóbbiak, nyilván, tangósított nóták.  

S minden Dall meg Tangó alatt a jegyzés ideje: 1958. XII. 3-án, 4-én, 5-én, 29-én.  
Aláírással: Elnök (olvashatatlan), Titkár Antal Mihály. Máshol alul megjegyzi: Emlék, vagy 
épp „1958. XII. hó 4-én este hallottam Sávai Imrétől. Írta Antal Mihály 1958. XII. 6-án” – 
azaz szinte másnap (a másnaposságot követő napon?).  
 
Öreg Kurtucz Mihály így emlékszik 1981-ben, hogy az 1920-as, ’30-as években „Hunyadi 
Lászlóból énekelték” ‒ nyilván Erkel Ferenc dalművéből ‒ a lagzikban: 
  Gyere ki te vén boszorkány 
   nézd csak, mit hoztunk, 
  Ezért a szőke (barna) leányért 
   sokat fáradtunk (fáradoztunk). 
  Hogyha nem kell, visszavisszük  
   édesanyjának, 
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  (A)Ki fölnevelte szép eladó lányának. 
 
Vőfényeink „költészetéből” kitetszik, mit tettek egykor a násznép elé: elsőnek (hús)levest, 
majd gyütt a (marha)paprikás, hozzá bor (előbb vörös, majd az igazi, a fehér), gyütt a sült, sült 
hús, a pecsönnye! Hogy zárja a sütemény: béles, mazsolás, s mindenféle más édös. Nëhogy 
valaki éhön maradjon. 
 
BÚCSÚ 
 
Szeptember 14.: Szent köröszt fölmagasztalása. A kisiratosi búcsú (újabban) évente Szent 
Mihály hava második hétvégéjén vasárnap. (Mert korábban nyilván mindig 14.-én volt.) 
 Messze földről hazajön ilyenkor a család. Szombaton megjönnek, vasárnap délután 
indulnak haza. Aki teheti, csak hétfőn; erre nem túl sokan érnek rá, menni kell haza, vár 
dolog, a jószág, a ház. 

 
A   k ö r ö s z t   t ö v i b e n 
 
„1838-ban az Uraság kegyessége által az Templom rendes Toronyal diszes nagy harangal, és 
orgonával…. éppen butsu Templom Napjára, vagy is 14 septemberre ágyú róbajja és diszes 
Lakoma melett tökéletessen ellátatott, és elvégeztetett” (HD). 

  Irat 1855-ből a plébánián: „Kiss Iratos község egyháznapját f. szept. 16-án fogja 
tartani, melly ünnepély alkalmakor öszve gyülekezni szokott nép tömeg töbnyire kortsmai 
mulatság kedvéjért jelenik meg, hol azután rendes koczódások és az innen keletkezni szokott 
garázdálkodások ’s törvény ellenes kihágások merülnek fel. Az illy nemü kihágások 
meggátlása tekintetéből kérjük a Cs. Vm. Tettes Szolgabirói Hivatalt, hogy a fentebb irt 
napon Kiss Iratosra… csendőrt  kirendelni  méltóztatna. Lovrits jegyző Németh Mihály biro 
és tanácsa ’855. szept. 13.”   
 1930-as évek, regéli öKM: „Vagy ötöt összevissza szúrtak a búcsún. Minden búcsúkor 
verekedések voltak és szurkálások. Kevermesi fiú szurkált. Romániában be is csukták. Átjött 
a búcsúba. Leütötték a lámpát, aztán adj neki! Az egyik a kezében vitte ki a belét. Meg bálkor 
is volt mindig verekedés. Csak a román csendőrség erős volt, megkenték az embereket, ezért 
volt csönd. ’Gurá báte kúru’ – Száj veri a segget… ‒, mondták.” 
 1979. Szombat estig dolgoznak, éjszaka sütnek, főznek. Sok helyen két-három óráig, 
az asszony alig alszik valamit. A szombaton érkező vendéget már szármával kínálják, a 
kacsát, a tyúkot – s a disznóhúst – este s éjjel is sütik. Nénémék disznót szoktak vágni, most a 
szomszédban vágtak, tőlük vettek friss húst. A vendégek jobbára vasárnap jönnek. S a búcsú 
inkább a házaknál – sok helyen kiülnek az udvarra, a gyümölcsfák és szőlőlugas alá, ott 
esznek, isznak, beszélgetnek egész nap. Az egyik házban magyar muzsika, a másikban (a 
Kekecsen) oláh bömböl (a rádióból, vagy magnóról). Vasárnap magyar 10, oláh 11 (óra) előtt 
indul a nép feketében a templomba. Körmenet a templom körül. A téren: 3-4 sátorban 
édesség, műanyag játék, műanyag bóvli. Bolondkocsi most nem jött. Inkább csak a 
gyerekeket vonzza. Oláh (cigány)banda húzza az oláh talpalávalót, magának, a kutyát sem 
érdekli ez a zenebona. Nagyritkán rázendítenek egy-egy magyar nótára. (Olyan büdöset ereget 
e szent napon a kisiratosiak vendége… A hús teszi? Ki tudja, mi nem. Az asszony odahaza 
ebből tudja, hun jártál.)  És mindenki annyit főzött, hogy ha megjönnek a rokonok, ne 
éhezzenek! Néhol potyára főztek, senki sem jött. Sérti őket, ha a rokon nem néz be hozzájuk – 
minek készültek?! Ott marad az étel egész hétre. A hagyományt még tartanák, de nincs 
mindig kinek.    

  1980: 100 éves a kisiratosi templom (alapkövének elhelyezése). Ünnepi nagymise 
szeptember 14-én délelőtt 11-től a felvonulás végeztével ½ 1-ig.  
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  A szent köröszt fölmagasztalásának napján – mondi a pap. Az iratosiak szerint ez 
annyit tösz, mint a templomszentölés napja! A tömösvári vikárius meg további 5 pap nem jött 
el, sorolja az öspörös. Mindenesetre tehenet vágatott Túry esperes is vendégeinek. De itt van a 
helybélin kívül még 7 pap, tehát összesen 8 lelkipásztor. S ha jól vélekszöm, 4 szólt hosszan-
röviden a gyüleközethön. Jó néhány ministráns, 1 helyett 3 kántor, Pista bátyámat bántja, 
hogy már nem énekölhetött. 

  Túry az egyik igét románul is elmondja: „Vannak itt román testvérek…”. Aztán jön 
egy vele egyívásúnak tetsző (pedig jóval idősebb), kemény pap, s olyan prédikációt vág ki, 
hogy az emberek a szemüket törülgetik. Magam a csodálkozástól. (Hogy mit mondott, 
megíratott a FŐ, HOGY MÖGVAGYUNK című falurajzfejezet Godó-részében.) Bátor, 
egyértelmű kiállás a keresztény szellemiség mellett – amitől úgy elszoktunk Odaát. 

  Ami még meglep: Godó Mihály valami olyasmit állít, hogy „a kereszt tövében 
alapított falut” az idetelepedő nép. Ha ez igaz (és nyilván az, ha a falu jézustársasági tudós 
papja állítja), azt jelenti, hogy 1818-ban valahol itt, Kisiratos-pusztán, az Iratosi-puszta 
Szalbek-részén kereszt állt. S hogy eszerint nem véletlen a névadás, az istenháza keresztelése: 
a szent kereszt tiszteletét hirdeti templomunk is. 

  A mise végén kihozzák a hímzett új és régi képes lobogókat, majd a gyermekek, papok 
s a nép is kitódul a templomkertbe. Túry pap röndözi űket, indulás körbe, szép komótosan: 
elöl a gyerökhad, élén a kis (virág?)feszülettel, majd a férfiak, a lelkészök, mögöttük az 
oltáriszentséggel a sátor alatt az egyik pap, aztán a férfikórus, végül hosszan a nők, s mi, 
férfiak. Lépésben vissza a szentegyházba, s ott még ezzel sincs vége. 

  Délután a Tódáson végigsétál 4 pap. 
  Kocsik, a nemzetiségi szövetség megyei elnöke Aradról, mi Csabáról, más Nyugat-

Némötországból. Idehaza a szanaszét szaladt nép. 
  

A hivatal (az Arad Megyei Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottság, valamint a Magyar 
Nemzetiségű Dolgozók Arad Megyei Tanácsa e szent napon röndözi mög Szálbek-
Iratosunkon az Alföldi Őszköszöntő művelődési ünnepélyt. A kétnyelvű falragaszból kitetszik 
a műsor: 10 órakor mezőgazdasági termékek kiállítása, Bérczi Ferenc festménykiállításának 
megnyitója 11-kor, Dorobanţi‒Sofronea megyei labdarúgó-mérkőzése délután 5-től, helyi és 
környékbeli műkedvelő-művészeti együttesek előadása este 8-tól, majd táncmulatság. (A 
művelődési házban és a pályán.) Megnyitja Kocsik József, a megyei nemzetiségi tanács 
elnöke (utóbb csabai nyugdíjas költő). Szanda Antal elnök a téesz kiállítását, Havasi Pál 
rajzoló a képtárlatot adja át némi bevezetővel. Mindannyian Kisiratost emlegetnek – a 
hívatalos Dorobánc helyött. Egy öreg iratosi megjegyzi:  

  ‒ Most mán késő!   
  Egész nap nyitva Kása Anti bácsi helytörténeti gyűjteménye is (a Kiskultúrban). 
  Álló nap 3 társaskocsi hordja oda s vissza a népet! Szombaton is 2! Azt mondta a 

kürtösi néptanácselnök (elegáns román elvtárs, ott van a délutáni műsoron): - Úgy is 
egybetartozunk, aztán lögyön ölég busz!  ‒ idézik testvéreim az urat. – Lött is. 

  A kisiratosi tánccsoport leánykái Benedek Katalin és Benedek Sándor tanárházaspár 
betanításában éneklik: „Tavaszi szél vizet áraszt, /  Virágom, virágom…”; „Rózsa, rózsa, 
labdarózsa levele, / Csak egy legény szeretett a kedvemre…”; „Hosszú szára van a 
cseresznyének, / Göndör haja van a menyecskének…”. Majd gyors, fúvós zenére: magyar 
dallam elég románosan. Túlontúl gyors! Förgetegös, mint a kürtösi szomszédé. Asszony 
padszomszédom odaszól: 
 ‒ Ugye, milyen jó ez a zene? Milyen gyors, ütemes – és veri a lábával. 

  Már ez tetszik neki; nem a minapi saját. (Minapi? Valamikori.) 
  Az már: öregapjáé? A régi öregöké? Tatáé, tántié, édös szüléé? 
  A magyaros. 
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  (Vigyázz, ne őböjögj! Még rád fogik, ha a magyarnak magyarost kívánsz, hogy 
magyaroskodol! És akkor – ugyё – jaj neköd.) 

 
T e m p l o m b ú c s ú k   a   k ö r n y é k ö n 
 

 Tavasszal, május 7.: Gáj ‒ epörbúcsú tavasszal, amikor érik az epör. Sajátabúcsú: gáji 
templomnap Gizella napján. A környék népe így is emlegeti a gájiak búcsúját, amelyet május 
7-én, Gizella napján, illetve az azt megelőző, vagy követő vasárnap tartják a ma Arad 
külvárosának számító egykori falu magyar katolikus egyházközségében. A salátabúcsú 
ugyanaz, mint az epörbúcsú. „Sajáta-búcsú… május hetedikén, a Gizella-nap utáni vagy előtti 
vasárnapon!.... Epör? Az is akkor érik.” Ezzel szemben inkább az áll, hogy május elején 
virágzik az eper, sajáta pedig së égön, së fődön… (Hacsak nem az üvegházban.)  

Május, október: Mária-misék, búcsújárás Tornyán, a Boldogságos Szűz, a Szentszűz 
kápolnájához. 1897-ben említik a környék népének, köztük az iratosiaknak a jelenlétét: „A 
téli nagy hidegben sem maradtak el”. Az elmúlt évben (1896-ban) Dusik Örzsikével csuda 
esett egy fűzfánál, azóta búcsújárás a Mária-jelenéshez kapcsolódó fűzhöz. Az 1989-es 
változást követően a kb. 50-60 férőhelyes kápolnában május és október hónapok minden 
vasárnapján szentmisét tartott a környék papsága – volt, hogy 10-12 pap is összejött. Ezeket a 
miséket a környék népe egyszerűen csak Mária-miséknek hívta. Jöttek Arad, Pécska, Iratos, 
Szederhát, Németszentpéter, Németpereg búcsúsai, vitték a Szentkút vizét, és újra indult a 
kegyhelyen a régi búcsújárás. Így ment ez egészen 2000 októberéig, amikor a népi 
vallásosságot nem sokra becsülő temesvári püspökség megtiltotta a misézést. (Harangozó 
Imre nyomán írja a világháló bucsujaras.hu honlapja.) Az egyházi tiltás ellenére a búcsújárás 
változatlanul tart a tornyai Máriához. 

  Pünkösd: Máriaradna, valaha ez volt a legnépesebb radnai búcsú, a pünkösdi. L. külön 
a Radna-járást! 

  Pünkösd utáni első vasárnap: Szentháromság napja, kisbúcsú Kürtösön. 1982. június 
6-án, vasárnap 11 órától „istentisztelet” (részvételünkkel): a kisiratosi plébános 
Szentmártonban, Mácsán misézik, miközben a kürtösi egyházban pap nélkül fohászkodnak, 
imádkoznak, énekelnek a hívek, akik megtöltik a kistemplomot. A pap a végére fut be, 
megáldja a népet, s már fut is tovább. 

  Július 1., Szent Antal napja: Aradon, a minoritáknál (1981-ben magad is 
megtapasztalod apád városában e szép búcsút). 

  Július 26., Szent Anna: Kisvarjas. „Kerékpároznak ki a Kekecsről az asszonyok, 
lányok szombat délelőtt Kisvarnyasra…”   

  Augusztus 15., Nagyboldogasszony: Radna (l. Radna-járás!), Nagyvarjas. És Majlát, 
ahol „Majláti vasárnap” néven pártállami szervezésű búcsúpótló népünnepélyt szerveztek az 
ünnephez legközelebb eső vasárnap a kedves aradvármegyei kommunisták. A 
rendszerváltozás után fölújították a jó hangulatú, s az egész táj magyarságát mozgósító 
(„vöröstelenített”) rendezvényt. 

  Szeptember 1., illetve szeptember első vasárnapja: Nagyiratos (pl. 1980. szeptember 
1-én). 2000-ben mondja a helyi plébános: az egyház védője Őrangyalok, de október 
(másodika) helyett szeptember első vasárnapján tartják a templombúcsút. „A nagyiratosi 
búcsút nemcsak a helybéliek várják türelmetlenül, hanem a kisiratosiak is. A hagyomány 
szerint ugyanis ha ilyenkor Nagyiratoson szép idő van, egy hét múlva a kisiratosi 
templombúcsún borul el az ég. És fordítva...” – olvasható a Ny. J. 2001. augusztus 31-i 
számában. Hosszabb ideje rendre megnyitják a nagyiratosi búcsúra a Kisvarjas-Dombegyháza 
közti ideiglenes határátkelőt.  

Szeptember 8, Kisasszony: Radna (l. Radna-járás).  
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  Szeptember 2. vasárnapja: Kevermes (és a szintén csanádvármegyei Mezőkovácsháza) 
búcsúja. Mindkettő Kisboldogasszonyé… 

  
R a d n a – j á r á s 

 
Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.) a védője a ferencesek radnai kegytemplomának, 
búcsúját a nyári Mária-ünnepeken tartják. A szűkebb környék a török időkben is búcsújáró 
hely, sőt, a török is a magáénak érzi úgyannyira, hogy Evlia Cselebi 1660-as útleírásában az 
igazhitű muszlimok itteni – lippai és Lippához képest Maroson túli, tehát radnai (?) ‒ szent 
helyeiről ad hírt. A kegytemplomi kegykép olaszországi eredetű, a színes papírnyomat 
állítólag 1668-ban került adományként az akkori radnai kápolnába. A mi hagyományaink 
szerint a radnai egyházat a török fölgyújtja, csak a kegykép maradt épen. 
 1709-ben zarándokoltak az aradiak Mária-Radnára a mirígyhalál-távoztató „kegyelmes 
kép”-hez, s a járvány megszűnt. Ez alapozta meg szentségi jelentőségét, Magyarország jeles 
barokk kegyhelye lett. Azután évről évre zarándoklatok sorának helye Radna. A szögedi 
búcsúsok hagyományosan Kisasszony napjára (szeptember 8.) zarándokoltak Radnára – írja 
Bálint Sándor. Akárcsak a mieink. „Kisasszonykor vannak a legtöbben! A kisiratosiak 
mennek pünkösdkor, Nagyboldogasszony napján, Kisasszonykor” – magyarázza Túry esperes 
1980-ban. 1981-ben ugyanerről ezt mondja: a búcsú tart Kisasszonyig, sokan jelentkeznek 
Boldogasszonyra is. 
 A szögedi nemzetbéli hívő katolikus gyógyító erőt tulajdonít(ott) az éhnyálnak. Az 
„…asszonyok közeli búcsújáróhelyekre (pl. Radnára) éhnyálon, azaz étlen-szomjan szoktak 
elmenni” – fogalmaz a Karácsony, húsvét, pünkösd szerzője. Az éhező ember éhnyála megöli 
a gonoszt… Ezért ment éhnyálon öreganyám is Radnára? (Előszörre, harmadjára…)   
 
„Lobogókkal mentek, végig a falvakon, gyalog. Vittek pénzt, megszálltak a házaknál, járt 
Radnán mama is!” „Nagyanyám öreganyja háromszor járt Radnán, meg is gyógyult!” – hallod 
mástól. „Kis Sarusi mama a sok bajtól, veszekedéstől idegbajos lett, rángatta a görcs (a kezét). 
Fölvitték Radnára: térden csúszott föl a lépcsőn Lordosi Máriáig, kétoldalt apáca fogta a 
kezét. Mire fölért Lordosi Máriához, elmúlt a baja!... Láttad? Lordosi Máriának a kezéből 
(tenyeréből) folyik a vér!?...” (öKM 1980).  „Kurtucz mamát elvitte tata, vagy háromszor (a 
Lordosi Máriáhon) elment egyhúztomba! A lépcsőn térden mászott föl. Nagyon beteg vót, 
aztán ettől jobban lött” – regéli ugyanezt más családtag. 
 Régen pénteken indultak, éjszaka Aradon a templomban virrasztottak, énekeltek, 
innen tovább gyalog Radnára. (Később a villamosvonattal.) Mama a végén már busszal ment. 
Az újkígyósiak péntek délelőtt indultak gyalogszerrel a vasárnapi radnai búcsúi szentmisére, 
hogy kedden ebéd előtt otthon lehessenek – írja Harangozó Imre. 

  Most pünkösdkor (1981-ben június 7-én) 2 busz is megy, annyian iratkoznak a papnál. 
Két fehér lobogó a feszülettel (rajta koszorú). Este 6-kor megjöttek a búcsúsok, a templomba 
menet a kántor a szép radnai énekekkel fogadja őket. A legtöbben pünkösdkor mennek ‒ tudja 
más öreg iratosi. (Apád is így tudja: egykor az első a pünkösdi búcsú volt…) 

   Lordosi Máriának hívják az iratosiak Lourdes-i Máriát, a Lourdes-i barlang-kegyhely 
Máriáját, illetve az azt utánzó máriaradnai Lourdes-i oltár Szűzanyáját.  Van, aki a Radnai 
Máriával azonosítja. 

 
A radnai kegytemplom körül emlékkeresztek (pl. az újkígyósiaké 1859/1912-ből a 
kegytemplom előtt), mögötte, a hegyoldalban a radnai keresztút az állomásaival, köztük az 
iratosiakéval! A Radnai Körösztút kisiratosi állomása a XII., fölirata: 

„12. 
Jézus elküldi a Szentlelket. 
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Jesus sendet den heiligen Geis. 
- . -  
Alapították 
a KISIRATOSI 
bucsujáró hívek 
1929. 

                                  Zalai. Radna” 
Az aláíró nyilván a stáció alkotója. 
1981. Szent Mihály hava 6-án jártunk ott. A szentegyház mögötti erdőt bevezető 

bozótban – az állomás előtt némileg letörve, letaposva a gallyak, nemrég járhattak itt – 
rejtőzik az iratosi stáció. Gyertya füstnyoma a kövön, melyen összefirkált, de olvasható írás és 
tábla, az állomás képének a helye üres. „Mögvakult”. (Mert valaki kiverte a szemét.)  

A firkálmányok: „Itt járt… Péter Viola… Magyar… Varga… EMIL + Daniela 23 XII. 
’80. CONSTANTA. Berki Maria… Alex… Blach…” 

Vlah, vagy hun világtalanjai a XX. századnak. 
Az „1929” alatt a jobb sarokban: 
    „Góczó Antal 1981. VI. hó 7én 
    Godó Ferencz         - ,, -  
    Talpai Gergely” 
Ki tudja, tán szeretetből. 
Minden állomást más helység katolikusai állították. Emlékkereszt (a kálvária körül) és 

körösztúti állomás Hódmezővásárhelytől Óbesenyőig, Újaradtól Nagykikindáig, Battonyától 
Endrődig és vissza. Makó, Csanádapáca, Szentes, Kiszombor, Kecskemét, Vinga, Csongrád, 
Békés-Gyula, Magyar Bánhegyes, Újpanát, Gátalja, Nagykamarás, Öthalom, Pécska, 
Mezőkovácsháza (népe) is a félig eltemetett Radnai Kálvárián… 

Volt hol találkozniuk a kisiratosi dohánykertészeknek (gazdáknak és zsilléreknek) az 
1818-19-ben odahaza maradt testvérekkel!  

Dettai csoport járja a körösztutat – a stációknál, a lépcsőn megállnak, énekelnek. 
A fiatal meg: itt – ha Kisiratoson nem lelt – talált (ha keresött, ha nagyon köllött neki) 

asszonynak, embörnek valót… két imádság közti pillantásban. 
A rendházban emeletről emeletre a folyosón: kegyképek a falon! Köztük kisiratosiak 

is (l. Szalbek-Iratos!). 
 
TEMETÉS 
 
Kisiratosi keresztelőt csak Békéscsabán éltem meg, ám lagziban és temetésen odahaza is 
lehettem. Nem egy rokonom sírgödrénél állhattam, torában lehettem ott. Apám egyik 
testvérének a csonkaországi temetésén is ott szomorkodhattam – hogy a végén a tor (a bor 
hatására) nótázásba torkolljék, mígnem az elbúcsúztatott bátya nagylánya el nem rítta magát: 
De hát möghalt apám, në vigadjunk… 
 Nyugodjék békében! (Nyugodjanak békével!) 
 Isten, Isten. 
 
Hogy a temetést illetően mit jelenthet a harangszó?  

A falunak majd fél évszázadik volt kántora Kurtucz István, aki azt mondta: amikor 
mezei dolog közben a határban meghallotta a halottat jelző harangszót, azonnal 
végiggondolta, ki halhatott meg. Fölidézhette, a pap a legutóbbi temetésen kire nézett annál a 
bizonyos (a halottat túlvilági útján legközelebb követő falubelire utaló) mondatnál… S ha 
valamennyire biztos volt benne, kit fog kántorénekével búcsúztatni, hazáig már a versen 
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gondolkodott: hogyan kezdje, miképpen végezze a halottbúcsúztatót. (L. a Fő, hogy 
mögvagyunk parasztkántor-fejezetében.) 

Sírbakérés is lehet a harangszó: a halott eltemetésekor (bővebben Kurtucz István 
temetésénél). 
 Virrasztó, amikor a halottas háznál a temetés előtti éjszaka a halott mellett az éccakát 
ébren, imával, énekkel, emlékezéssel eltöltő rokonság és siratóasszony-kar tanyázik. „Tegnap 
virrasztóba vótam (a feleségömmel). Körbeülik a ravatalt, imádság, ének. Éjfél, egy óra tájt 
elmönnek. Ahol idős az asszony, vagy kevesen vannak, tízkor hazamönnek. A távozó 
asszonynak duncot (kis fonott kalácsot), az embörnek mög pálinkát (negyedöst) nyomnak a 
kezibe” – soroli öcsém, KG 1980-ban. (Amúgy részletösebben Almási Béla temetésinél!) 
  Virrasztó, ahol énekelnek is, illetve azon személy (sirató, siratóasszony, virrasztó 
asszony), aki a halottat siratással búcsúztatja az otthonában éjszaka. „A siratók előtte (temetés 
előtt) este 6-7-től éjfélig, másnap déltől énekölnek. Persze ahol öreg az özvegy, vagy kevesen 
vannak, hamarabb elmennek a siratók. Mögfizetik űket! Az énekös asszonyoknak fizetnek. 
Attul is függ, mennyire fizetik űket. 40-50 lej ëgy estére, és mögkapja mindönki a maga 
duncát a vajlingbul, és a pálinkát. Amikor ēmöntek, a gyászoló családból fölváltva virraszt 
valaki. Rományok, ahol virrasztik, kártyáznak! A cigány mög mulat” – egészíti ki KG. 
 2009-ben Falkus Margit a legjobb helybéli siratóasszony; ű éneköl mindön este 
Almási Béla körorvos falumindönös virrasztásán a sírkertbeli halottasház temetőkápolnában 
május 15.-ei halálától a 18.-ai temetéséig.  

„Virrasztás a családból fölváltva, röggelig, aztán napközben is ott van valaki a 
családbul” a halott mellett a házban (KG). Virrasztik az öregöt, nénédet, húgodat, ángyit, 
komádat… elhunytától eltemetéséig. (Látjuk Almási Béla temetésénél.) 

Halottlátásra valamennyien bemegyünk a tisztaszobában nyitott födelű koporsóban 
fölravatalozott elszenderülthöz. Ki-ki megtekinti a halottat; amikor belépsz, a legközelebbi 
hozzátartozó, pl. a feleség, aki most özvegy lett, rákezd zokogni, ríni, hogy érözzük, mekkora 
a bánata. A halott látására a házba bement búcsúzkodók a koporsó körül, majd a szoba (ház) 
falánál szomorkodhatnak, magukban vagy halkan egymás közt emlékezhetnek, 
imádkozhatnak. A nemes ember kétszáz forintja című mesénkben a béres tíz imát mond az 
elhunyt tekintetes úr lelki üdviért.  

A koporsócsókolás (1984-ben) Békéscsabán, amikor az iratosi rokonok a Körös-parti 
sírkertben nevük említésekor kimönnek apám koporsajához és megcsókolik azt, 
plébánosunkat csodálkozásra készteti, de jelzi, érzi a nagy fájdalmat, amit kifejeznek e 
cselekedetükkel. Ott ez már rég nem szokás, ahogy nálunk máig éljen az a bizonyára igen 
elavult testvérszeretet, amit ezzel érzékeltetni merészelünk. Kisiratosi temetésen a koporsót 
mindenki megcsókolja, ahogy a búcsúztató kántor a nevét kimondja. Újabban egyesek csak a 
kezüket teszik a koporsóra. 

Szabófalván (a kies Moldovában, Etelközünkben) a koporsóban fekvő holtat a 
hozzátartozók megcsókolják – regéli Szászka Erdüs Péter 74 éves csángó ember 1992-ben 
Újkígyóson.  
 Kézmosás, mielőtt belépnél a halottas házba. Kezet kell mosnod az udvaron a ház (a 
tornác) ajtaja elé tett lavórban, amely mellett ott a törülköző (l. Kurtucz István temetésénél). 
Mint Pilátus: Mosom kezeimet?... Mert ártatlan vagyok ez igaz embörnek véritül? (Máté ev. 
27:24). Zentán is kezet mosnak temetőből jövet a háznál (Délvidéki m. néprajz). 

Bálint Sándor írja a szögedi nemzetről: „Máig élő szokás, hogy temetésről, temetőből 
hazajövet a tor kezdete előtt sárgaság ellen kezet mosnak”. „A visszatérő gyásznépet az 
udvaron mosdóvíz, törülköző várta. Mindenki megmosta a kezét…, hogy sárgaságba ne 
essenenek. A mosakodás kultikus célzata nyilvánvaló.”  

A gyászolónak kendőt adnak. Kendőnyi fehér zsebkendőt kap minden tisztelgő a halott 
ember családjától. Azt gondolhatnók, hogy a gyász mérhetetlenségét jelképezi a hatalmas, 
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törülközőnyi zsebkendő a könnyek törlésére, ráadásul hogy ez oláh szokás átvétele lehet. Mire 
föl a java szépirodalom fölvilágosít: a szögedi világban kendő jár a koporsóhordónak! – írja 
Móra Ferenc Ének a búzamezőkről című regényében. „Az énekes asszony gyertyát és fehér 
zsebkendőt szokott osztogatni a halott atyafisága, szomszédai, barátai között” – az 
anyavárosban, fogalmaz A szögedi nemzet szerzője. Máshol Bálint Sándor így tudósít a régi 
szögedi dógokrul: a Szent Antal-társulat tagjának a temetésén a tagok (a szeretetszolgálatért, a 
temetésen való közreműködésért) a hozzátartozóktól egy-egy szál gyertyát, „régebben még 
fehér kendőt is kaptak megemlékezésül”.  
 Kapsz (korábban fekete szélű) fehér zsebkendőt a halottas ház vendéglátó 
asszonyaitól, a válladnál a ruhádra tűzik gombostűvel. Amikor Almási Béla temetésén (2009-
ben) elkezdik a gödörbe eresztett koporsóra hányni a földet a sírásók, az embörök lëszödik 
magukrul a kendőt, s megkérdi egyik a másiktól: Tudod, mit köll ilyenkor tönni a 
gombostűvel?... A sírba vele!  
 Sírkerülés tán neked is?... Hogy a halottnak a szelleme ne járjon vissza, megkerülik a 
sírt mifelénk, Újkígyóson, Apácán is – ad hírt róla könyvében Gazda József. Ugyanez járja 
Békéscsabán és másutt is. A nagytáj szívében: a temetés végén az új sírt, elsősorban a közeli 
hozzátartozók, háromszor megkerülik ‒ eredetileg valószínűleg azért, hogy ezzel 
megtévesszék a hazajáró lelket (olvasod A szögedi nemzetben).  
 Halott lakodalmán egyszer lehettünk. Öcsém, K. J. temetése Gájban, az 1980-as 
években: fiatalon vesztette életét, temetését gyászos lagziként, végig ríva tartotta meg a család 
‒ l. külön: KJ, Gáj. Halott lakodalma másutt, pl. Zentán is (Délvidéki m. néprajz). 
 A szentölt víznek a temetésen is van szerepe, l. Jelös napok – vízszentelés. 

Kiesött a koporsóbul – ilyen nálunk is előfordult az elmúlt században! Az 1970-es 
évek végén a Kekecsön a kövér szomszéd kiesött a koporsóbul, az emlékező szerint a hasa 
szétfeszítötte a bádogot. Az emberek halálra rémültek, ángyomnak egy hét múlva is fájt a feje, 
csak a pap nem futott el, visszacsalogatta a népet. „Mint a disznót, kötéllel húzták vissza a 
koporsóba.”  
 Kalács jár a végtisztesség megadását követően a búcsúzóknak. Duncnak nevezett kis 
fonott kalácsot (vagy kalácsdarabot) adnak a temetésről távozóknak – pl. dr. Almási Béla 
2009-es búcsúztatását követően egy szeletöt.  
 Gyászmise többféle lehet. Halott tiszteletére a temetéskor. Harminc napos mise: 
temetés után 30 napra mise a halott lelki üdvéért. A temetés évfordulóján mise (éves mise) a 
halott emlékére. „Tatáék miséje márciusban. Jani bátya, Bözsi ángyi, Jani miséje 
novemberben. Ára 50 lej” (öKM 1981). 
 Halotti tor nélkül alig múlik el temetés Kisiratoson, mert tort máig minden 
valamirevaló család rendez, ahova meghívják az elhunyt szűkebb-tágabb rokonságát, baráti 
körét.  Kurtucz István kántor nagybátyánk tora (1980-ban) pálinkával kezdődik, 
savanyúlevessel folytatódik, birkapaprikással (ahhoz savanyúuborával, kenyérrel és kaláccsal) 
fejeződik be. A távozó nőknek duncot, férfiaknak negyedöst (1/4 litrös üvegben pájinkát) 
adnak. Közben a pálinkáról többen áttérnek a borra, avagy a sörre – koccintáskor Nyugodjék 
békében! (…békével) köszöntéssel. 

2009-ben dr. Almási Béla halotti torában az étkezés hidegtállal, előétellel kezdődött, 
amely füstölt sonka- és kolbászszeletekből, olajbogyóval ízesített juhtúróból állt. A főfogás a 
szárma volt, tejföllel. A távozókat útravaló hideg elemózsiával és borvízzel látják el.  

A réges-régi korok hangulatát idézi egyik népmesénk (A nemes ember kétszáz 
forintja), amely szerint „szörnyű eszem-iszom, halotti tor kerekedett. Úgy folyt a bor, mint a 
Szárazérben a víz. Mindenki annyit ivott, amennyi belefért”. El lehet gondolni… Aki volt 
paraszti torban, tudja, mi lett a (nóta) vége. 

A faluban szokásos halottbúcsúztatásról a Kurtucz István parasztkántor működésését 
bemutató fejezetünkben részletesen szólunk. Mindazt egyetlen dologgal toldjuk meg: 2011-
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ben a búcsúztató verseket író kántor nálunk megmaradt majdnem száz költeményét elkérte a 
kolozsvári magyar egyetem doktori iskolájának hallgatója, Bajkó Árpád, aki az erdélyi népi 
költők munkásságának a kutatója. A további kántor-versezetek után érdeklődve megkereste a 
kisiratosi plébánost is, akitől megtudta: az egyháztól engedélyt kértek, hogy a kántor továbbra 
is búcsúztathasson, mert kevés a tiszteletdíja, ezzel tudja azt kiegészíteni. Azaz az egyházi 
tiltás ellenére Kisiratoson így maradt meg ez a hagyomány.  

Idegenök temetése. A zsidókat a temetőn kívül, később külön zsidótemetővé váló 
helyen hantolták el. A görögkeleti románok sem kerülhettek a temetőbe: „A temetőárokba 
három román meszest ástak el. Akkor még tartották a vallást. Vándorkereskedők voltak, itt 
maradtak a járvány miatt, nem mehettek haza” – sorolja, mit hallott az öregektől a XX. század 
eleji (kolera)járványról ifjabb Kurtucz Gergely 1980-ban. Ugyanő mondja: „75 éve kolera vót 
Kisiratoson! Akkor születött Horváth Károly bácsi, száz és ёgy évet élt, aki a legtöbbet élt 
Kisiratoson. 1970 tájt mondta, hogy amikor ű gyerök vót, akkor vót ez a kolera. Akkor halt 
mög három szekeres (román mészárus); ű 12 éves vót. Mindön tizedik möghalt! Nem 
maradtak mög csak az állapotos asszonyok mög a gyerökök.”. (Bálint N. I. könyve az alábbi 
századfordulós Csanád vármegyei kolerajárványokat sorolja: 1886, 1893, 1909-es csak 
szórványosan, 1914-ben már nagyobb…) 
 E fejezet lezárása után kapjuk (2010-ben) a hírt, eltemették dr. Almási Béla 
édesanyját. Mint a Székelyföldről ideszármazott másodmenye levelében írja: „Meglepődtem, 
amikor Juszti néni először készítette elő, hogy egyáltalán létezik ilyen, gyászfehérnemű. Az is 
új volt számomra, hogy ezt Kisiratoson mindenki maga készítette el (most jut eszembe, azt 
nem kérdeztem meg, hogy a férfiaknak ki varrta, az anyjuk vagy a feleségük, mert szerintem a 
férfiak ilyesmivel nem foglalkoztak... Be kár!!… Egy fényképet készítettem Juszti néniről, 
még mielőtt a fekete ruhát ráadták volna. Sajnos nem tökéletes a felvétel, azaz közelről nem 
látszik a mintázat. A halotti viselet fehérneműje valóban fehér. Alsónadrágból és egy ujjatlan 
felsőből áll, mindkettőt fehérrel hímezte. Írás, monogram nincs ráhímezve.”. 
 Csak nem a szögedi nemzet földjén ritka (egykori?) fehér gyászra utal Juszti néni 
halotti fehérneműje?... 
 
Nézzünk kicsit részletesebben egy-egy temetést.  
 
K u r t u c z   I s t v á n,   é l t   6 7   é v e t   –   1 9 8 0 
  
A falu jeles parasztkántorának – nagybátyánknak ‒ a temetése 1980. december 13-án délután 
2-kor a gyöpszéli családi háztól. 

„Fél nyóc löhetött, tán még nem is értél haza, Pista bátyádnak már vége vót!” – fogad 
a jajveszékelő özvegy, Rozi ángyi a ravatalnál, a házban (nagyszobában). A tisztaszoba 
közepén az asztal a ravatal, rajta nyitott koporsóban bátya teteme.  

Igen; halála napján délelőtt még jót beszélgettem vele. 
 Amikor a kocsiból kiszállunk, elénk jön ángyi sógora (testvérének az ura a 
szomszédból), ő a halottnagy. Unokatestvéreim többsége az udvaron a konyhafalhoz húzódva 
áll némán, a házban zsúfoltság. Legbelül a házban az utca felől, az ablak előtt áll a ravatal, 
bátya ünnepi öltönyében, kalapja jobb keze felől a fejénél. Sárga, aszott bátya arca, teste. 
Mellette jajgat özvegye meg fia, Jancsi, és sírdogál, zokog a szűkebb család. A ravataltól 
jobbra állnak. Szemben, balról az asszony rokonok ülnek, előttük, (felőlünk) jobb kéz felől a 
sarokban öregek ücsörögnek. Az ajtótól balra mindjárt a siratóasszonyok asztala, jobbra, ahol 
Pista bátya az ágyában meghalt, most asztalok. Kis széken edényben szentelt víz, azzal 
mindenki megszenteli Pista bátyát (l. Vízköröszt). 
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 Minél több ember sír egy temetésen, minél több gyászolót megríkat az özvegy 
jajgatása, annál jobban sikerült a temetés, bizonyítva, hogy a halott sokunknak feledhetetlen – 
magyarázzák testvéreid. 
 Négy sirató (asszony): irkából, nyomtatott füzetből énekelnek. 
 Fehér kendőt osztogatnak. Nyolcvanat vettünk – mondja Rozi ángyi. Zsebkendőt 
tűznek a koszorúvivők, koporsóvivők, lobogóvivők karjára, hogy abba törüljék könnyüket. 
Ajándékba kapják, amiért vitték – véli egyikünk. „Kap ajándékba ёgy zsebkendőt! Aki segít.” 
Végül kapott minden testvér, közelebbi rokon (mi, nagybátyánk unokaöccsei, unokahúgai is), 
a négy gyászkocsis, a két pap, kántor, ministráns. 
 „A románoknál türülközőt, fejrevaló kendőt is adnak!” – tudjuk meg testvéreinktől. 
 Belép a pap (meg a kántor a ministránssal), s énekelni kezdi: 
  Körülfogtak engöm a halál félelmei… 
 A koporsó még nincs leszögezve. A szertartás végén (tömjénfüst közepette) leszögezik 
a koporsó födelét. 
 Búcsúztatás az udvaron. Négy lobogó: két fekete (gyászlobogó), rajt’ fehér köröszttel, 
egy Szűzmáriás, egy Jézus a körösztfán. Gyászköröszt is: fakereszt, rajta halálfej, alatta 
lábszárcsont. 
 Az asztalnál ül a két pap és a kántor. Túry László esperes-plébános búcsúztat. Majd 
kéri, hogy a nyugdíjas kisiratosi pap (Tamás plébános), ki évekig vele dolgozott, szóljon! 
Aztán a kántor búcsúztató versei (1 vers 2 lej) – akitől Pista bátya nevében búcsúzik, odamén 
a koporsóhoz s megcsókolja a tetején lévő körösztöt. „A Kurtucz névről rokonok…” közt 
magad is: 1 vers… Apád, öreg Kurtucz Mihály: özvegy Kurtucz Mihály… 
 Tata! – jajgat Jani, a megboldogult fia. Valóban nagyon szerette; az apja meg őt, egy 
szem fiát nagyon. (Ráütött: dolgos, csupa szív, csöndes, drága ember.)  (…Volt, míg jó húsz 
évre rá ő is meg nem halt.) 
 49 vers hangzik el. 1 vers 2 lej, 3 lej, mindenki annyit ad, amennyit akar – mondja 
ángyi.  
 Indulástól földbetételig, sírba tételig szól a harang. Ez a sírbakérés: harangozás, 
amikor eresztik a koporsót a mélybe – magyarázza KG.  
 A férfiak kiviszik a koporsót a Malom utca végiben várakozó halottas kocsira, és indul 
a gyászmenet, Kurtucz István parasztkántor utolsó földi útja. Elöl a 4 lobogó és a 
gyászköröszt, utána a koszorúk, a papok, a kocsi, mögötte a gyásznép – a nők többsége a 
járdán követi. 
 A gombostűt (azzal tűzték karjukra a fehér kendőt, zsebkendőt) be kell dobni a sírba. 
 Otthon megkezdődik a tor.  

Hazafelé a temetőből az ajtó előtt lavór, türülköző: mindönki kezet mos a csöpp 
vízben. Hogy összebékítsen, lemossa rólunk a haragot, ne legyen harag! (KG) 
 Az egész házban asztalok körül ül a gyásznép. A baloldali asztalon egy szál gyertya ég 
– bátya emlékezetére? Pálinkát tesznek elénk.  
 ‒ Nyugodjék békével! – koccint velem KG öcsém. 
 Kihordják a savanyalevest, evés előtt imádsághoz áll föl a nép, mormogja a nagy 
oláhvezető sógor is. Miatyánk… Hangosan mondjuk, majd az előimádkozó folytatja: „Aki 
ételt, italt adott / Annak neve legyen áldott. Ámen.”. 
 Furcsa, avval kezdik, amivel mi végezni szoktuk. 
 És mondja vele a nép. Aztán leül, és nekiesik a gyönge tyúklevesnek.  
 Pista bátya tányérja összetörve a ház előtt, az udvaron a konyhafalnál (az eresz alatt), 
a kisajtó mellett egy ládában (kétrészes, szalmával bélelt aljú kotlóültető alkalmatosság): hogy 
többé más ne ögyön belőle!  

Más háznál a halott tányérját, kanalát az asztal közepire teszik, nem eszik belőle, vele 
senki (KG). 
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A második fogás: birkapaprikás savanyú uborkával, kenyérrel és (fonott) kaláccsal. 
 Este fél hatkor már vége a tornak! 
 A távozóknak a gyászoló család ajándékkal kedveskedik: a nőknek duncot (kis fonott 
kalácsot), az emböröknek negyedöst (negyedliteres üveg pálinkát) nyomnak a kezibe.   
 Nagymise, Pista bátya nagymiséje január 18-án a 11 órás (11 órai) mise. 30 napos 
mise a temetés után 30 napra, de hétköznapra esne, a lányáék (Annusék) dolgoznak, vasárnap 
érnek rá. 50 lej egy mise (sorolja az özvegy, Rozi ángyi).  
 (Ángyi félvakon, 90-valahány évesen 2007-ben tért meg az Úrhoz az aradi 
ispotályban.) 
 (Nyugodjanak békében!) 
  
K u r t u c z   (C u r t i t i)   J á n o s,   A r a d – G á j,   1 9 8 1 
 
Feri bátyám kisebbik, 23 éves legény fiát vonat ütötte el. Temetése 1981. január 6-án a 
házuktól Gájban a Nyúl utca 2. szám alól.  
 „Január 2-án este a barátaival beült tévézni. Még örültem, hogy az én fiam itthon van, 
adtam nekik másfél liter bort, igyanak, itt jó helyön vannak este 6-kor. Nyugodtan möntem el 
dógozni” ‒ regéli az apja, Kurtucz Ferenc, apád testvéröccse. 
  „10-kor azt mondta: Anyám, mindjárt visszajövök! Visszagyütt… Vasárnap hozták 
haza, a kórházból! A vasúti sorompónál két társa már átért, őt elkapta a mozdony, a 
villamosig vitte. A lába közét a gyomráig föltépte, eltört a csontja, vagy ütést kapott hátul a 
hátára, a lábáról hiányzik a hús” – emlékezik sírva az anyja, Irén ángyod. 
 Feri bátyád őrjöngött a gyárban, azt hitte, a nagyfiát érte baleset, az jár vonattal. 
„Látod, bátya, egész évbe dógozunk, augusztus 23-án, karácsonykor së áll lё a gyár, most a 
fiam tiszteletére lëállt!... Mondták: ilyen két munkást nem találnak többet!” 
 A koporsón: Curtuti János. 
 ‒ Most lösz a lakodalma! – szól a tódási öregasszony, sógornőnk. 
 Rezesbanda húzza a gyászindulót. A kántor, Gájban, nő. Temetőbe menet végig a 
falun leáll a forgalom. 
 ‒ Jaj, fiam, nem ilyen lagzit akartam! – zokog Feri bátyád.  
 Zokogunk mindnyájan. 
 A pap rájuk szól, szögezzék már le a koporsót, mert a szertartást csak azután kezdheti. 
Jajveszékelnek, még utoljára benyúlnak a koporsóba a halotthoz (megsimogatják...).  
 A gáji plébános ócsárolja a családot a rossz nevelés miatt, a falut. 1300 katolikus 
család, 3200 lélek Gájban, Szilveszter estéjén a misén mégis csak 150-en voltak, másnap is 
csak valamivel többen. Csak akkor fordulnak hozzá, kérik számon Isten segítségét, ha bajba 
jutnak… Előbb kellene! 
 A családnak nagyon nem tetszik a pap gyászbeszéde. Mért kell a hibákat emlegetni?! 
Nincs elég bajuk így is? 
 (Feri bátyád végül megszakad a munkában, nagyfiát a rák viszi el, egy szem unokája 
sofronyaiként a kisiratosi focicsapat erőssége, s Kisiratosrul választ magának lányt…) 
 (Édes jó Istenkénk, segíts meg minket!) 
 
A l m á s i   B é l a,   2 0 0 9 
 
2009. pünkösd hava 15-én, pénteken délelőtt halt meg (fél év szenvedés után) életének 62. 
évében dr. Almási Béla nyugalmazott körorvos, önkormányzati képviselő, a helybéli Máltai 
ház vezetője, tájház- és művésztábor-alapító. „Tegnap délelőtt, mintha csak megvárta volna, 
hogy újra melléérjen az édesanyja, fél óra leforgása alatt lassan elcsendesedett a légzése, és 
mire Juszti néni befejezte a Siralmas olvasót, Béla földi útja is bevégeztetett” – olvashattad 
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menye értesítőjében.  Hétfőig a halottasházként is szolgáló temetőkápolnában hűtött, felül 
üvegfalú koporsóban vár az elhantolásra az elhunyt, esténként a virrasztóban Falkus Margit 
siratóasszony (meg egy itteni származású aradi asszony, Farkas Viktória énekös asszony) 
énekel s imádkozik a családdal, barátokkal, jó ismerősökkel. A temetés napján a család a 
koporsónál várja a gyászolókat. Almási Bélát négy pap temeti, de a Halottasháznál nem szólal 
meg egyik sem, s nem hangzik el a hagyományos kántorbúcsúztató sem. A gyászmenet a 
gyászkocsira tett koporsóval kihajt a sírkertből a Templom térre, majd tovább halad a 
Nagyfalunak, Almási Béla nádtetős tájmúzeumának és nádfödeles udvarháza felé. A hatóság 
engedélyével, az elhunyt kívánságára itt, az udvaron helyezik örök nyugalomra. A félezer 
gyászoló jelenlétében temetik el a papok a falu közkedvelt orvosát. A temetésről távozóknak 
az asszonyok mákkal megszórt kis kalácsot, duncot osztogatnak. „A gombostűt tudod hova 
kell dobni?...” 
 Az ember idővel megtanulja. 
   
 

Betevő falat 
Z s i l l é r é t e k 

 
 
A betévő falatról, mindennapi ennivalónkról és ünnepi étkeinkről szól e fejezet. Arról, mit 
evett egykor, eszik manapság az iratosi. Valamennyit hogy vehetném sorra! Nem tudományos 
alapossággal, csak az odavaló, sütni-főzni nem tudó férfiember kíváncsiságával veszem sorra 
mindazt, amit magunk (főleg asszonyaink jóvoltából) megkóstolhatunk s ízlelhetünk, amiről 
hallottunk-olvashattunk.  

A lagziban, avagy halotti torban Kisiratoson kínált ételekről elsősorban a Lagzi, búcsú, 
tor című fejezetben szólunk, itt nagyjából az étkezés rendjében közöljük az általunk 
megismert, többnyire öreg Kurtucz Mihály által leírt – regélt ‒ módon készített fogásokat.  
Kisded étel adattárunk elsősorban a szegény emberek étkeit sorolja föl, mert az étekregélő 
személy a falu legszegényebb, zsillérnél is zsillérebb lakóinak otthont adó, jó száz éve még 
szinte csak cigányok lakta, mára viszont a többi fertályhoz hasonlóan polgárosodott 
(polgárosodni igyekvő) Kekecs szülötte.   
  Öreg Kurtucz Mihálynak 1981-ben sorolom – a közeli, nevetséghatáron túli, B.csaba 
nevű nagymezővárosban ‒ a hódmezővásárhelyi ételeket (Kiss L. A szegény asszony élete 
című könyvéből), s ő mondja, melyiket ismerték Kisiratoson. Magam hozzátettem mindazt, 
amit lehetett. Azt, amit magam is megízlelhettem, s azt is, amiről csak hallomásból tudok. 
  
LEVES 
 
Szinte valamennyi leves böjtben is főzhető – „böjti napon leves és kalács, vagy lepény”, 
hallottad a legöregebbektől.  
 Vegyük sorjában. (Végig ábc-rendben, mert a konyhaművészethez nem értvén ez 
kínálkozik a legelfogulatlanabbnak s legpontosabbnak.) 
 almaleves – Nyári újdonság, s terem kertjeinkben a többi gyümölcshöz hasonlóan 
alma is épp elég. 

bableves l. paszujleves, zőtpaszujleves (+ Jelös napok, Karácson bűttye).  
becsinált leves – Fehér húsból zöldséggel lében készült leves (pl. csirkebecsinált). 

Almási Vince – meg jómagunk, sokunk ‒ tapasztalata, hogy az egyik legjellegzetesebb iratosi 
étel. Húgom szerint leginkább disznóhúsból készül, pl. disznótorban vesével, velővel – amit 
én savanyúlevesnek mondok… Lehet, hogy a halotti torban általam emlegetett (mert mások 
által is így nevezett) savanyúleves nem egyéb, mint becsinált leves? A világhálón található 
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leírások zöme csirkehúst, csirkeaprólékot kínál a becsinált leveshez, de állítólag a marha- és 
juhgyomor-pacalból is készülhet különleges becsinált leves. Ugyanitt a savanyú becsinált 
leves disznóhúsból készül – mint odahaza, Csabán, disznótorkor… L. még savanyaleves. 

borsóleves – Szárazborsó-levest mi odahaza nem ettünk (sem Iratoson, sem Csabán), 
csak ződborsólevest ‒ l. ott. 

ciböre, ciböreleves – Gyermekjátékban az uborkánénak mondott boszorka ezekkel a 
szavakkal „varázsol”: „Lipityomba, lapatyomba, / Cigány ciberébe, Hajdú hegedűbe” 
(Kovács). Apád szerint levesféle gyümölcsből. Aradvármegyében 1912-ben másfelé a „cibere 
ecetes, cukros víz, kenyér belehányva” (Arad vm. néprajza). KF monográfia-kéziratában a 
helyi ételféleségeket fölsorolva ennyi szerepel: „Cibere leves (korpa + víz)”. A 
legszegényebbek – másoknak böjtös ‒ eledele löhetött.  

csirkehúsleves – Ha csak nem vén tyúk, nem lestrapált kakas az áldozat, 
csirkehúslevesnek becézik a belőle fővő levest. Egyébként tyúkhúsleves. 

csorba – Román savanyaleves, újabban több házban kínálja urának, gyermekeinek s 
vendégeinek a szomszédos románságból közénk házasodó asszony. Bármiféle hússal, tetszés 
és lehetőség szerinti zöldségből főzik, újabban „csorbásító” savanyító-ízesítő, boltban 
beszerezhető szerrel. 

disznóhúsleves – Tyúkhús (csirkehús) mellett a legtöbbször disznóhúsból készül 
húsleves az iratosi konyhákban. 

fácánleves – Néhanap ez is kerülhet a tányérba. „Vót répafődünk, a fácánt láttuk, hogy 
hát ül a tojáson… mögfogtuk. Jobb a levese mög a húsa, mint a tyúknak. Mög a színe is. 
Olyan, mint a kikirics, olyan sárga” (Vajda 222). L. még Húst hússal, nyúlhús. 

galamb(hús)leves – Gyönge húsleves, különösen gyermekeknek, kismamáknak 
készítik örömmel. 

gölődinleves – A gölődint (l. a főtt tésztáknál) belefőzték a saját levébe, nagyon 
szegény emberek étele. „Gombócleves! Anyám krumplistésztából bogyókat gyúrt (lisztből, 
főtt krumpliból gombócot), dió, mogyoró nagyságút, és levesbe főzte. Volt levesbe, volt 
külön, ez nagyobb, és pirított kenyérmorzsát tett rá” (öKM 1981). Szögedében „Közkedvelt a 
kukoricagaluska-leves, tápai nevén rézgaluskaleves, egy múlt századi adat szerint 
gölődinleves, amely tejes lében főzött kukoricagombóc” – áll A szögedi nemzetben. A XIX. 
századi szögedi étel eszerint a XX. században még asztalra került Kisiratoson, hogy 
emlékezetét a XXI. elején is idézzük.   

grízgaluskaleves – Húsleves, grízgaluskával. Kurtucz Anna néném akkor emlegeti, 
amikor a legapróbb szemű tarhonyából készülő ételeket említi. 

gujás, gujásleves, marhagujás-leves – Krumplival egybefőzve, jól megpaprikázva 
készül minálunk is.  

gyöngytyúkleves – A húslevesek közül talán a legfinomabb, legízletesebb. 
gyümőcsleves – Alma, megy, körte, szilva egyaránt lehet alapanyaga, azaz mindegyik 

gyümölcs belekerülhet e levesbe, akár vegyesen is, sőt, tán az a legfinomabb. 
hajmaleves – Hagymaleves, öKM: a nagyon szegények ették. Vöröshagymából készül. 
húsleves – Főzik mindenféle húsból, különösen a tyúkhúsleves tud finom lenni. Nem 

mintha az általában ünnepi marhahúsleves gyöngébb vóna… Majorságból (aprójószágból, 
baromfiból) egész esztendőben készíthető húsleves. 

kalarábéleves – Karalábé, vagy amit akartok! Ami éppen levesbe való kerül a 
kertből… Csak túl fás në lögyön. 

kácsahúsleves – A levágott kácsából is leginkább leves és paprikás készül, a javából 
meg sült lesz. Hogy a szárazabb, valóban igen sovány mejjehúsát – a libáéhoz hasonlóan – 
manapság könnyen a kutyának, macskának hajítsa a kövér húst kívánó gazdája. A levesben 
kifőtt hús mártással is eléd kerülhet.  

káposztaleves ‒ Levesféle, szegény emberek eledele. L. paradicsomos káposztaleves.   
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krumplileves – Lakodalmi kurjantásban (Kovács könyviben): „Egy-két kalán 
krumplileves, / Mindjár hazaérünk, kedves”. 

lakodalmas savanyaleves l. savanyaleves  
lencseleves – Magunk effélét odahaza nem ettünk, Csabán igen, pedig régön 

Kisiratoson is éltek vele. 
libahúsleves – Meg sem közelíti a kácsa- és tyúkhúslevest, ne adj Isten 

marhahúslevest, de azért igen finom tud lenni ez is. 
májgaluskaleves – Ettünk éppen eleget Iratoson is, Csabán is húslevest májgaluskával. 

A legapróbb szemű tarhonyából készülő ételeknél említi özv. Árvainé Kurtucz Anna.  A 
legfinomabb levesek egyike. 

marhahúsleves – A jó marhahúsleves „olyan, mint az olaj”: sűrű a leve, de nem túl 
zsíros (avagy faggyas)… Szögedében (írja Bálint Sándor). Nálunk ugyanezt minden levesre 
mondhatja, ha igaz, a szakácsné (Olyan, mint az olaj!). A lagzira levágott borjú, tehén húsából 
fő sok zöldséggel. A kifőtt hús vagy a levesben marad, leves mellett öhetöd, vagy a mártáshoz 
lökik ‒ leginkább paradicsomszósszal költik el. 

orjaleves – (Főtt) Órja levébe tészta (öKM).  
paradicsomleves – Kedvelt levesféle ez is (az otthon kifőzött paradicsomléból) télön-

nyáron.  
paradicsomos-káposzta leves – „Rántás nélkül, cúkor së köll bele! Fínom…” ‒ lehet 

böjti eledel ez is. 
  paszujleves – „Péntökön paszujleves, régön hús nélkül, ma hússal” – adja tudtul 2005-
ben az alpolgármester, Hal(l)ai János. Más arról szól, hogy szentesti böjtben is előszeretettel 
főzik: vajjal berántva, szigorúan zsír nélkül készítik a bablevest (öKM). Annus néném regéli 
2011-be: Paszujleves vót délbe fűtt hússā. Nagyvarjason dió is kerülhetett bele, l. 
savanyaleves. L. még zőtpaszujleves. 
 pujkahúsleves – Pulykát is vágnak a faluban, ám a kekecsi Kurtucz/Árvai-portán 
effélét még nem láttunk, így nem is öhettünk.  
 rántott leves – öKM: Vékony rántással megfőtt leves, egy kis só, paprika bele, és 
„ilyen” vékony kenyérszeletek… ‒ mutatja is, nem csak mondja, mekkora (nyilván szárazabb) 
kenyérdarabokkal.  

savanyaleves – Savanyúleves disznóvágáskor, de disznót lagzira, keresztelőre, 
temetést követő torra, bármilyen jeles ünnepi alkalomra vághat az iratos magyar. 1980-ban 
Pista bátyánk temetésén a torban savanyúleves: tyúk(hús)leves. 2004-ben: csirkeaprólékból 
főzött savanyúleves… (Máshol, máskor is csirkeaprólékból főzött savanyúleves.) Azaz 
becsinált leves, l. ott is. (Úgy tűnik, az öregek savanyalevesnek, a maiak becsinált levesnek 
hívják.) A szomszéd falusi, nagyvarjasi Szabó István így emlögeti a savanyalevest (2013-
ban): „Amúgy kedvenc levesöm, toronymagasan a savanyaleves !!!!!! A savanyalevest is 
savanyalevessel önném!!! Apám is a nagyvarnyasi parasztbandába muzsikált, ahun az én 
áldott jó körösztapám vót a bandafőnök. Oszt Kisiratoson is sokszor muzsikátak. Jóapám 
kedvence is mindég a savanyaleves vót. Mindég mondogatta, hogy legjobb savanyalevesöket 
Dorobáncon főzik. Ha az vót a lakodalomba, oszt különösen ízlött neki, akkor ű csak azt övött 
‒ sémmi mást. Hát a varnyasi savanyaleves? Jó édösapám szörint is ’a legjobb 
savanyalevesöket Pintér Viktor néni mög anyád főzi Varnyason’. Viktor néninek sok szakács- 
és ögyéb titka közt vót éggy: ű a savanyalevesbe mög paszújlevesbe ‒ attul függ, hány 
szöméjre főzőtt ‒ porcióként tött két (2) görözd (fél) dióbelet. Ez ugyé négy szöméjre 2 dió. 
De ezt csak akkor, ha ű otthon főzőtt, lakodalmakba, bankéttokba nem. Ja, oszt a 
dijódarabokat mán a legelejin beletötte a levezsbe”. A világhálón meg mit nem leltünk: 
„Kisiratosi lakodalmas savanyú leves. Hozzávalók: egy tál vöröshagyma, két tál sárga répa 
összedarabolva, egy tál zöldség összedarabolva, hús (disznóhús kockára vágva), ízesítő 
(gulyáskrém, paprikakrém), bors, rántás (liszt, zsír/olaj), tejföl és ecet ízlés szerint. A 
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hozzávalókat összefőzzük, ha a hús és a zöldségek megpuhultak, akkor berántjuk. Tálaláskor 
tejföllel és ecettel ízesítjük.” Magyarhoni tévések műsort készítettek a kisiratosi értéktár 
kincseiről, az aradi napilap (2017. márc. 10. 5.) részletes tudósítást közölt az eseményről. A 
beszámolóból kiderül, mikor, hogyan és miből készül a híres helyi savanyaleves. Lagzira a 
házigazda borjút vagy disznót vág, a vendégek házanként egy-egy tyúkot visznek. A marha- 
vagy disznóhós mellé a tyúkok közül a kisebbeket összevágják a savanyalevesbe, a 
nagyobbakból húslevest főznek, illetve a főtt húst megsütik. A savanyalevest délután, a 
húslevest este tálalják. Disznóvágáskor nem főznek húslevest, csak savanyalevest, ami a 
ráöntött tejföltől, illetve ecettől válik savanyává. Előbb a csontos marha- vagy a sertéshúst, 
végül az ugyancsak csontos tyúkhúst teszik oda főzni. A Duna Tv-sek fogadására készülő 
savanyalevesbe csontos marhahús, sárgarépa, petrezselyem, vöröshagyma, babérlevél és 
tyúkhús került. A jókora üstben javában rotyogott a savanyaleves, amelybe folytonos kavarás 
közepette lisztből, disznózsírral és fűszerpaprika-őrleménnyel simára kikevert rántást 
öntöttek.    

savóleves – A túrókészítéskor keletkező léből főzték, l. Tájszótár. 
sóbavízbeleves – Levesféle. „Sóból-vízből főtt leves, egy nagy hagyma bele, és kész! 

Bőjtkor! Ez már nagyon erős böjt. Nem szerettük, huj…” (öKM 1980). Nagyböjti eledel, bele 
maréknyi tarhonya (ÁKA 2010). Újkígyóson jellegzetes böjti étel, írja Bálint S.: 
petrezselyemből, sárgarépából, krumpliból, levestésztából főzték. 1912-ben a közeli 
Nagyvarjas ételkülönlegessége a „’sóba vízbe’, az az gyurt tészta és krumpli összefőzve 
rántás nélkül” (Arad vm. néprajza). 

tarhonyaleves – A tarhonya nagyjából készülő ételek közt említi Árvainé Kurtucz 
Anna. 

tejleves – Üsmeri az egész szögedi világ, mi magunk csabai otthonukban ettünk igen 
gyakran jó anyánknak köszönhetően a kígyósi‒iratosi módra készülő levesfajtából. Tésztával 
kerül elénk (főleg a gyermekek elé). 

tyúkhúsleves – Már-már ünnepi (legalábbis vasárnapi ebédet kezdő) eledel… 
ződbableves – Inkább zőtpaszujleves. 
ződborsóleves – A zöldborsóleves (természetesen) nyáron készül (öKM); a kisiratosi 

jegyzék iratosi-csabai-balatoni összeállítójának egyik kedvence. 
zőtpaszujleves – Akár a ződborsó, nyári eledel. 

 
A levestészták közül a csipedet került elő, mivel Kovács Ferenc könyve ezt az egyet emlegeti. 
Kovács magyarázata szerint lisztből vízzel és tojással keményre gyúrt, két ujjal apróra 
csipedett levestészta. A gúnyversben így szerepel: „Három véka csipedet / Csirke Janiéknál” – 
hogy miért Csirkééknél, ma már ki tudja… Valóban, a szögediek csipött, csipötke néven 
nevezett száraztésztát is üsmernek, amely ujjal szaggatott tészta, levesbe is töszik (tudatja 
velünk Bálint Sándor). 
 
HÚST HÚSSAL 
 
Valaha jóval kevesebb húst ettek az iratosiak. A gazda takarékoskodott, zsugorgatott újabb 
darab fődre gyűjtve a pézét, a zsillérnek nem futotta rá, jó, ha hetente egyszer-kétszer öhetött 
ёgy kis húst. Hogy annál többször éljenek böjtös étellel. Már-már egész évben böjtöltek?...  
Ma húst hússal ösznek a mieink! Tehetősebbje, elesettebbje. Mert legalább aprójószágot – 
majorságot – a legszegényebb ember is tart az udvarán.   
 A vadhúsról érdemes külön megemlékezni. A vadhúsból készülő étel – amúgy – 
nyilván úri fogás, ám az iratosi magyar (föltehetőleg a környékbeli román és német 
paraszthoz hasonlóan) nem kerüli ki, ha belebotlik… fácánba, nyúlba, őzbe. „Vaddisznó”-t, 
hallom 2009-ben, legföljebb akkor ütnek a gépészek, ha az erre bóklászó román pásztorok 
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szabadon tartott disznaiból kerül eléjük egy-egy. Mint regélik a III. évezred első tizedének a 
végén a bizonyára jó fél évszázadra visszanyúló paraszti „fekete” vadászmódot: a traktor elé 
kerül valamelyik, s ha nem üti el, az éjszaka sötétjében nem tud kimenekülni az állat a 
fényszóró nyalábjából; nappal meg üldözőbe veszi a gépész a vadat. Előbb a géppel vág neki 
a vadászatnak, aztán hogy fáradni látja az állatot, állatokat, kiugrik, hogy kézzel kapja el 
egyiket, másikat, vagy épp mind. A fácánvadászatról regéli öcséim egyike: az a legfáradtabb, 
tehát azt kezdte elsőnek üldözni, amelyiknek a hátán – farkánál? – üldözés közben egyszer 
csak föláll a toll. Ezzel mutatja magát a menekülő fácáncsapatban. Akkor már kiszállhat a 
gépből, megfoghatja! Ha őzet ejtenek, a kicsit hazaviszik, fölnevelik, a nagyot a 
traktorállomáson megfőzik. (A rókát, hogy pusztítsák ‒ csökkentve a kártételt ‒, a rókalyukba 
csővel eresztett füsttel ugrasztják ki, hogy a bódult komát fejbevághassák.)  
 Vad persze ritkán kerül tányérjukba, házi állat húsa ‒ mondják, hál’ Istennek – annál 
többször.   
 
F ő t t   h ú s é t e l 
 
A majorság (aprójószág, baromfi) húsából vagy levest főznek, vagy paprikáshús lesz belőle. 
A levesben kifőtt húst (marha- és disznóhúst is) többnyire mártással kínálják. Paprikás(hús) 
mindenféle húsból készülhet. 
 abált szalonna ‒ A főtt szalonna (húsosan, vagy csak tisztán) paprikásan, 
fokhagymásan. Apám szerint a hasaaljából lesz a legfinomabb abált- (Túl-a-Dunán, így a 
Balaton-mellyéken, az egyesek szerint miattunk Balatoniratosnak mondható Almádiban is: 
kövesztett-) szalonna! 

birkapaprikás, juhpaprikás – Torban (1980): a második fogás birkapaprikás savanyú 
uborkával, kenyérrel és (fonott) kaláccsal. De jólesik tortól független is az iratosiaknak. L. 
paprikás. 

bornyúpaprikás – A borjúpaprikás a (Kis Kolos meg Nagy Kolos című) mesében is a 
legjobb ételek egyike, l. marhapaprikás, paprikás. 

böndőpaprikás – A pacalpaprikást nevezte meg így Öreg Kurtucz Mihály. „Finom, a 
gyomorból főzik.” Más azt mondja, csak a legszegényebbek ették. L. paprikás. 

csirkepaprikás – Igen ízletös tud lenni… Ellentétben a lejös-csirke húsával, a lejös ‒ 
tápos, bolti, azaz beteg(es) kinézetű ‒  csirkéből, tyúkból készülő paprikáshússal, amely alig 
öhető. Igen finom a tarhonyás csirkepaprikás, amely közepes méretű tarhonyatésztával készül 
(ÁKA). L. még paprikás. 

disznóhús , disznyó, főtt disznóhús – A disznóé, mely urasan sertésdisznó, még 
urasabban sertés, mifelénk még csak disznó, legföljebb disznyó. Hogy mi minden nem készül 
belőle? Példának okáért (főtt) orja, (füstölt) ódalas, (kolbászos) paprikás, (főtt) kóbász (azaz 
tormás kóbász), abált szalonna, disznópaprikás. Hurka, (füstölt) sajt, (füstölt) sonka, abált 
(főtt és sós-paprikás-fokhagymás), füstölt és sós szalonna. Kóbász! Netán hájas (tészta)… Mi 
szem-szájnak ingere. Alkalmanként vaddisznó húsáról is szó löhet, l. Húst hússal. 

disznópaprikás – Paprikás mi másból, disznóhúsból. (Sertéspaprikásról, avagy 
sertéspörköltről – hála Istennek – mifelénk egyelőre még nem tudnak.) L. paprikás. 

fácán ‒ Az ezüstkulcs című mese végén „Csaptak olyan lakodalmat, hogy… Folyt a 
bor, még a kutyák is fácánt ettek jódolgukban” . Sülve-főve – nagy ritkán! ‒ egyaránt elénk 
kerülhet. Ha fácánt sikerül a férfiaknak szerezniük, a háziasszony abból főzhet levest 
(fácánlevest), rakhatja elénk főtt húsként (főtt fácánhúsként) az apraját, a javát meg 
fácánsültként (fácánpecsönnyeként) teszik eléd. L. fácánleves, Húst hússal. 

fácánpaprikás – Akkor főz fácánt az asszony, ha a gépész (avagy kaszás) gazda 
hazahoz egyet a mezőről. L. Húst hússal, paprikás. 

főtt krumpli l. suszterszárma 
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galam(b)paprikás – Gyönge húsa van a galambnak, ezért különösen a fiatalabbjának, 
meg gyöngélkedőknek való falat. L. paprikás. 

gyöngytyúk l. tyúkhús 
hajaskrumpli l. susztërszárma (a zöldségből készülő krumpliételöknél). 
hurka l. a sülteknél  
juhpaprikás, másképp birkapaprikás, l. ott 
kácsapaprikás – Nem gyakran, de kácsahúsból is főzhetnek paprikást. A kácsahús, 

főleg ha jó kövér a lelköm, sütve a legjobb. L. paprikás. 
kóbász, főtt kóbász – A tormás kolbász főtt kolbász reszelt tormával (Kovácsnál találós 

kérdésben olvasni róla). Nálunk egyébként a sült meg a füstölt kolbász az igazi.  
kóbászos paprikás l. paprikás 
libapaprikás – Libahúsból is főzhet a gazdasszony paprikáshúst, de a java sütve az 

igazi. L. paprikás. 
marha, főtt marhahús – Főve is öhetöd a tehénhúst (bornyúhúst), magában, kinyérrel, 

kissé mögsózva, avagy szósszal, pl. paradicsommártással. 
marhapaprikás – Leginkább lagzira vágott borjú, tehén húsából készül, amúgy 

(mészárszék hiányában) marhahús ritkán kerül iratosi embör asztalára. Ha fiatal a barom 
jószág, amit ünnepre áldoznak, bornyúpaprikás a böcsületös neve az ebből fővő paprikáshús 
ételnek. Leginkább krumplival készül. L. paprikás. 

nyúl, nyúlhús – Jó lösz nyúlpaprikásnak, máskor sült (nyúl)húsként élhetnek vele, ha a 
szántóvető férfiember a határból vadnyulat ment haza. Mivel nem csak házinyúlból, 
vadnyúlból is készülhet étel, l. Húst hússal. 

nyúlpaprikás l. nyúl, paprikás 
orja, főtt orja – „A főtt húshoz (orjához) fokhagymamártás, paradicsommártás való” 

(öKM). Orja a disznó gerince húsával, főtt disznóhús, l. még orlajeleves. 
őzpaprikás – A mezőn őzre lelő gazda asszonya odahaza főzheti nagy titokban, de 

egybeállhat a traktorista csapat is, hogy a gépállomáson készítse el magának a gépek elé 
kerülő állat húsát. L. Húst hússal, paprikás. 

paprikás – Lagziban hagyományosan marhahúsból készül (emlegeti Kovács könyve). 
2005-ben a Szent Anna napi faluünnepen Hal(l)ai János alpolgármester sorolja, tudomása 
szerint mi a különbség a paprikás és a pörkölt között. „A paprikáshoz hagyma kell, 
darabokban, zsír, dinsztelem. Rá a hús, paprika! Nem engedem föl vízzel; keverem. Megkapja 
a paprikás hús (?). A végén vízzel engedem föl.  A pörkölt: hagyma, zsír, hús. Amikor 
megfőtt, rá a paprika! ‒ Szombati étel a paprikás! ‒ Pénteken paszulyleves, régen hús nélkül, 
ma hússal. ‒ A szűzpaprikás: nincs benne hús! Ez a paprikáskrumpli. ‒ Kolbászos paprikás: 1 
darab kolbász mindenkinek…” A korábbi paprikás megnevezést mintha itt is a pörkölt váltaná 
föl. Szegeden krumplival, tarhonyával – újabban nokedlival, makarónival ‒ főzik össze (A 
szögedi nemzet). Hogy miért mondja ma az iratosi is pörköltnek a paprikást, tán magyarázza, 
hogyan fogalmaz Tömörkény István a gulyásnak, marhagulyásnak, gulyásos levesnek, rég’ 
gulyásos húsnak nevezett „alig-leves”-ről szólván: „lëpörkölik a levire”, szinte semmi leve 
nem marad a húsnak… Azaz a lëpörkölés miatt? – kezdünk gyanakodni, ahogy Bálint Sándor 
idézi Tömörkényt A szögedi nemzetben). A szegedi szótárban olvassuk, mi – volt ‒ a pörkölt 
mifelénk: „paprikáshús kevés lében”. Ma a paprikáshúst, paprikást is lepörköltözik. 2009-ben 
beszélgetünk a családban, ángyi kitűnő szakácsnő, némi gondolkodás után leszögezi: a 
paprikáshúst mondják ma pörköltnek… A paprikást régön magában – kinyérrel, vagy 
(lagziban) kaláccsal ‒ ötték, legföljebb savanya járt hozzá. Egyik mesénkben a Tatárvitéz a 
szegény asszony egyetlen fiát azzal ijesztgeti, hogy „paprikássá aprítalak!”. L. birkapaprikás-
juhpaprikás, bornyúpaprikás, böndőpaprikás, csirkepaprikás, disznópaprikás, fácánpaprikás, 
galambpaprikás, marhapaprikás, nyúlpaprikás, őzpaprikás, paprikás krumpli, pörkölt.   

paprikás hús l. paprikás   
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paprikáskrumpli l. szűzpaprikás 
pörkölt – Régen nemigen ismerték a nevét sem, csak paprikás(hús)t öttek, l. ott. 

Amúgy valaha az lehetett, amit Bálint Sándor említ tájszótárában: „paprikáshús kevés lében”, 
újabban azonban a paprikáshúsnak is ez a neve. L. még pörköltkáposzta (a sült disznóságok 
közt)!  

pujkapaprikás – Pulykahússal magunk Iratoson nem, csak iratosi embör csabai 
asztalán tanálkoztunk, ám állítólag ebbül is löhet finom paprikáshúst főzni akár Iratoson is! L. 
paprikás. 

susztërszárma l. a krumpliételek közt  
szárma, tőtöttkáposzta ‒ A harasztnak nevezett káposztalevélbe tekert, ma rizskásás 

vagdalthús. Régen rizsa helyett árpakásával készült e tájon (áll A szögedi nemzetben). A 
szárma szó máshol is előkerül: susztërszárma a csúfneve a hajában főtt krumplinak. 

szűzpaprikás, vagy paprikáskrumpli ‒ Szegényes, hústalan, ám annál ízletesebben 
elkészíthető étel. Árvainé 2011-ben sorolja, ő hogy készíti: „Hagyma, jó bőven, krumpli, bele 
paradicsom, törött paprika, pár csű paprika. Borsót is, ződborsót, töttem bele kis marékkal. 
Jobban mögötték, mint a disznópaprikást!” L. még paprikás. 

tormás kolbász l. kóbász 
tőtöttkáposzta l. szárma 
tőtöttpaprika – Ahogy másfelé is: kitakarított testesebb paprikába tömnek darált 

húsos-rizsás-fűszeres tölteléket, paradicsommártással tálalják. 
tyúk, főtt tyúk(hús)  ‒ A főtt tyúk húsa magában is pompás eledel, a levesből kikerülve 

az aprólék szinte azonnal  ‒ azon melegében, a főtt zöldséggel, répával stb.-vel együtt – a 
böndőnkbe (főleg az ínyenc ifjabbakéba) kerül. Néhol gyöngytyúk (amannál édesebb) húsa is 
asztalra kerülhetett. 

tyúkpaprikás – Akár kakas, akár tyúk, akár kappan kerül kés alá, paprikás lesz a 
becsületes neve, mire a tányérunkba kerül (a java). Ha ifjabb korában vágják el a torkát, 
csirkepaprikás. L. még paprikás. 

vadgerlice ‒ Vajdának regélik (66): a gyerekek a gerlét a fészekből kivették, 
hazavitték, anyjuk megfőzte.  

varjú ‒ Ugyanúgy járhatott, mint a vadgerle: a kisvarjút a szegényebb gyerekek 
leparityázták, otthon az anyjuk megfőzte, megették (Vajda 66). 
 
Főtt hús mellé mártás való… ‒ hallod. Meg azt is, hogy Ócsó húsnak híg a leve – mert 
mondják ezt felénk is.  
 
P ö c s ö n n y e h ú s,   s ü l t e k 
 
A pecsenye ünnepi étel. Hogy a sültről ne is beszéljünk. 
 A sülthús száraz, sovány részét – pl. a majorság mejjehúsát – többen kutyának, 
macskának vetik, mert sok iratosinak (túl jó dolgunkban?) csak a kövér hús hús, a sovány nem 
nekünk való… 
 „Télön is a sparheton sütöttük a kacsát. Gázon odakap” magyarázza 2011-ben az 
1928-beli háziasszony (ÁKA), hol a legjobb sütni, főzni. Már hogy lebontották a kemencét. 
Mert az igazi az volt! 

Disznó 
disznó(hús), disznósült, disznópöcsönnye – A majorság mellett legtöbbször disznó 

húsa kerül elénk; a marha ünnepibb eledel s leginkább paprikáshús alakjában találkozni vele, 
disznóhússal a legváltozatosabb alakban. Talányban: „Mi az ötödik? Van egy ól, az ólban van 
négy disznó. – A vályú.” (Kovács 238).  
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hurka – Sütik (leginkább már csak sütötték) a kemencében, l. pörkölt káposzta.  A 
hurka abált (főtt) disznóbelsőségből fűszerrel, manapság rizskásával készül a disznótorban. A 
főtt hús és kása keverékéből születő, fűszerekkel ízesített disznóság sütve kerül elénk. 
Korábban köleskásával készült, ma rizsával. Löhet a belsőségből rizsös hurka, vérös 
(véröshurka), vérös rizsös hurka, májashurka – regéli egy 80 éves asszony Nagyfaluban, hogy 
összekapjon 91 éves emberével, aki véreshurkára nem, csak májasra, májashurkára emlékszik 
a régi időkben. A maival ki vergődik a 100. életévhez közelítvén?... Gyermekeink hintáztató 
mondókáiban is emlegetik: „Pad alatt, pad alatt volt egy ház, / Abba lakott Mikulás. / Süti, 
főzi a hurkát, / Kértem tőle, de nem ád”… Csak épp fordítva: előbb főzik, aztán sütik. 

kinyérbe sült kóbász – 2013-ban az orosházi kistáj böllérversenyén a korábbiaknál is 
nagyobb sikert arattak a kisiratosiak, akik ezúttal kenyérbe sütött kolbásszal lepték meg a 
népünnepély résztvevőit, hogy ezzel elnyerjék a hagyományos dél-alföldi találkozó 
vándorserlegét (Ny. J. 2013. febr. 26.). Falkus Margit regéli az évben a falukutatónak: kis 
cipóba tették a kolbászt, a gyereket ezzel küldték iskolába. Volt, hogy kőtt tésztába tette a 
kolbászt. A kemöncében sütötték. 

kóbász – A kolbász bármikor elővöhető, különösen kívánatos a tarisznyába, hogy úton, 
dolog szünetében lögyön mihön nyúlni… Az iratosi betlehemesben mondja a második subás: 
„Bizony, én sem (mék ki addig ebből a házból), / Amíg egy szál kolbászt a nyakamba nem 
akasztok” (Kovács betlehemes-leírásában). A kolbász errefelé az ételek étele, amire példa A 
három legény és a hétcsinszakállú törpe című mesében a csodakastély, ahol „…uram isten, 
valami gyönyörűség volt, ami elébük tárult: minden csupa arany meg drágakő!…az egyik 
szobában megterített asztalokon mindenféle finomság; még kolbász is ott volt! Leültek hát 
enni”. Valaha ez is kemöncében sült. Nálunk is kolbászból fonják a valamirevaló kerítést – 
derül ki A vetőlapát meg a két gyermek című mesénkből, amelynek ifjú hősei a boszorkány 
erdei lakjához tévednek. „A kerítése mind kolbászból volt fonva, a fala meg tésztából, a 
cserepek rajta mézeskalácsból. A két gyermek nem kérdezett egy szót sem, hanem nekiestek a 
kerítésnek enni” – olvassuk Kovács aradvégi mesetárában a lejegyzéskor 19 éves kisiratosi 
Hallai László előadában. Azaz a kolbász a legkívánatosabb nekik. Dínom-dánom, mondhatni 
kolbász!... Adventban a gyermekeknek, ha jók lesznek, szentesti angyali kóbászt ígérnek, l. 
Jelös napok, Tájszótár. Kisiratoson a nép korábban jobbára csak a vékony kolbászt ismerte, a 
vastag később terjedt el, állítják az öregebbek. L. még früstök, pájinka, paprikás, pörkölt 
káposzta (sültek közt), (tormás)kóbász. 

májas – E hurkafélét szintúgy kedveljük. 
malacpöcsönnye – A disznópöcsönnye változata, a levágott jószág fiatalságára, húsa 

gyöngeségére utalván.  
pörköltkáposzta – Früstökre (në adj Isten, röggelire) készülő eledel: „Savanyúkáposzta 

tepsiben, rá sózott szalonna, vagy ódalas, és megsült a kemencében! A kemence másik 
sarkában hurka, kolbász sült. Ha ugyanabba a tepsibe tették, hú, az volt a legjobb! Ezek voltak 
früstökre” (öKM 1981). Hasonlóan emlékezik 2010-ben a 82 éves özv. Árvainé Kurtucz 
Annus néném. 1958-ban regéli egy dohánykertész gazda KF-nek: „reggelre csináltak egy-egy 
jó kotla pörkölt káposztát” (Kovács-monogr). Hódmezővásárhely népe is ismeri a 
pörköltkáposztát, és szintén röggeli paraszt ételkülönlegesség (Kiss L.). 

sonka – Nyersen (sózva, füstölve), sütve, főzve… Ki hogy szereti! A boszokrány ezzel 
is traktálja fölhízlalni-megsütni-megenni szánt kis vendégeit A vetőlapát meg a két gyermek 
című kisiratosi népmesében (l. az aradvégi kötetben). 

sült csülök – Kemöncében tepsziben, krumplival sült csülköt kínálnak pesti tévés 
vendégeiknek a helybéliek (Ny. J. 2017. márc. 10. 5.).   
  sült kóbász – Sült kolbász: kemencében sütik. (Sütötték…) Nyers és füstölt kolbászból 
is süthetünk egy darabot – annyit, amennyire szükségünk, avagy lehetőségünk van. 
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sült malac – Lakodalmi kurjantásban: „Az éjjel az álmomban / Sült malacról 
álmodtam, / De mire fölébredtem, / Csak a számat töröltem”. Azaz igen jó falat! 
Malacpecsönnye, vagy mi, csak ez egybesütve…  

töpörtő – Reggelire pörköltkáposzta, töpörtővel, kolbásszal (KovácsMonogr). 
véröshurka – A hurkatöltelékbe vér is kerül. A főtt összetevőkből készülő disznóság 

sütve kerül az asztaltra. Vérösrizsöshurka, vagy mi. A véröst jellegzetes kisiratosi 
disznóságnak érzik a helybéliek: 2013-ban a gádorosi böllérversenyen ezt kínálták mint rájuk 
legjellemzőbb disznótori terméket. 

Kácsa 
Kácsa – kacsa, amikor lehet. Búcsúra szeretnek kacsát vágni, fehér kácsa helyött inkább 
(fekete) néma kácsát sütni. Búcsú előtt pár héttel befogják tömni a kacsákat, hogy a 
templomnapot köszöntő vendégsereg elé a legfinomabb falat – sült kövér kacsa húsa – 
kerülhessen. 
 kácsapöcsönnye ‒ fehér kácsából, vagy néma kácsa (fekete színű, amerikainak is 
mondott kacsa) javából. Pecsenyéje… Különösen a búcsúra, avagy lagzira sütött, már kövér – 
hízott, mert tömött ‒ kacsa jó zsíros húsa igen ízletes, tán a legfinomabb sült a világon! 
Ilyenkor vágják is számolatlan – emlékezik, nyálát törülgetve, a jegyzék írója a magyar tenger 
partján, Almádiban 2009. böjtmás (majd igazításakor, 2012. Szent Jakab) (sőt, 2012 
Boldogasszony) havában. A pecsönnye tehát – sült, sült hús, lagziban is (Kovács 190) ‒ akár 
kácsasült is löhet. 

Lúd  
A liba nevű ludat nem annyira a húsáért, zsírjáért, májáért, mint inkább a tolláért tartották. 
Nem számítva a zsidókat, akiknek az első számú húsétele lehetett a helyiek emlékezete 
szerint.   

libacomb (lúdcomb) – „Zsidó fiúknak szalonnát adtak (a két háború közt), cserébe a 
falusiak sült libacombot kérnek (s kapnak). Néha a fél libát kihozzák” (nekünk a zsidó 
barátaink) – emlékszik öreg Kurtucz Miska, aki Kohnék közelében nőtt föl. 

libahús, libapöcsönnye – Amúgy lúd lönne a neve a libának, de inkább libasült, sült 
libahús, libapöcsönnye, lúdpöcsönnye alig. A libapöcsönnye is akkor a legjobb, ha kövérre 
hízott (tömött) liba jó zsíros húsát süti meg nekünk a szakácsné gazdasszony. A sült libacomb, 
mint pöcsönnye? Gyühet! – adi a bankot a ház gazdaféle ura. A libapöcsönnye libasült; 
combja, bármije. 
 lúd, liba ‒ Talányban: „Fehér ház sárga lábon áll. Mi az? – A liba”. De: „Ha már lúd, 
lögyön kövér” – mondják felénk is. 

Tyúk 
rántott csirke – Még iratosi mesében is szerepel (A cigány fejfája), a szegény cigány 

ember számára a leginkább vágyott étel, l. (csokoládé) torta. A rántott csirke igazi vasárnapi 
falat. 

sült tyúk – Vasárnapi ebédnél, vagy lagziban az egyik fő fogás lehet; mindamellett a 
kárlátósok „Sült tyúkot meg élőt vittek a menyasszonynak”. L. még estéji eledel, tyúk. 

tyúk(hús) – Főve, sülve, rántva ëgyaránt elénk kerülhet a vasárnapi asztalon. A 
faluszerte minden udvarban ott kapirgáló-káricsáló-kodáló tyúkot, nemileg pontosítva a 
dolgot, talányban is emlegetik: „Ipamnak, napamnak, / Három papnak, hat kappannak / Hány 
körme van? – 148”; „Miért hunyja le a szemét a kakas, amikor kukorékol? – Mert kívülről 
tudja”. Mert akár kakas, akár kappan, akár jérce avagy rossz (netán csak kiöregedett) tojó a 
lelköm, a belőle készülő leves tyúkhúsleves, a „rántott csirke” alapanyaga persze hogy lehet 
kappan avagy kakas… 

Marha 
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Marhasült felénk – mert szegény a nép? – manapság nemigen járja. S mivel régön nincs 
mészárszékünk (az áldott emlékezetű komonizmusnak köszönhetően), egyhamar nem is 
fogjuk megszokni az ízit.  

Fácán 
Fácánleves, fácánsült, főtt fácánhús, fácánpaprikás… Fácánsült, fácánpöcsönnye is löhet a 
javából! Bár ez kissé száraz, azt pedig nemigen szeretik kis falunkban. L. fácánleves, Húst 
hússal (a paraszti vadászatról ejtett pár szónál). 

Nyúl  
Nyúlpaprikás (l. főtt húsok) mellett sült nyúlhús, azaz nyúlpöcsönnye is készülhet belőle. 
Találós kérdésben gyakrabban emlegetik, mint ahányszor az asztalukra kerül: „Mikor fél a 
nyúl? – Amikor kettévágják”; „Miért nyúl a nyúl? – Azér, amit nem ér el”; „Mér jár a nyúl 
mezítláb? – Mert nincs cipője”; „Miért mén a nyúl a hegyre? – Mert nem mehet a hegy alá”; 
„Meddig szalad a nyúl az erdőben? – A közepéig, mert attól kezdve kifelé szalad” – sorolja 
Kovács gyűjtése. A vadnyúlra vonatkozóan l. Húst hússal. 

Kecske 
Nálunk, kekecsi portánkon nem tartották, Csabán viszont apámék 1945 után, hogy a háborús 
pusztítás miatti nyomorúságban tej kerülhessen a gyermekek elé, kecskét tartottak, s mi ettünk 
is gidahúst, kecskehúst… ‒ ha úgy tetszik iratos szegény ember módjára. Legeltetni mi 
hajtottuk ki a Pázsitra, Körös-partra, zöldet mi, gyerekek dobtunk elé az ólba.  Kisiratosi 
talányban: „Van egy hasznos öregem, / Szakállánál vezetem. Mi az? – A kecske”. Valóban 
hasznos jószág volt a néhol sztalintehénnek tisztelt állat. Kecskepöcsönnyét magunk is 
faltunk, s igön ízletös vót! 

Pölle 
Azaz a pele: mókusnyi rágcsáló, amelynek a húsát régen a nagyon szegények megsütötték, 
pöllehúst öttek (öKM 1981).  

Sindisznó 
A sündisznóvágás játékos gyermekjáték, a „sün-tor”-ban/”sin-tor”-ban régen a gyermekek 
állítólag meg is kóstolták a sült sünhúst. Szögedében a cigányok ettek e húsból, de korábban 
mások is élhettek vele, írja a Város tudósa, Bálint Sándor. Kisiratosi talányban: „Varrni még 
senki sem látta, / Mégis csupa tű a háta. Mi az? – A sündisznó”. Bornemisza Anna 
fejedelemasszony 1680-beli szakácskönyve mit nem ír: „82. A közönséges tövises disznó 
mind főve, mind sülve jó. Pestetumban is jó, ha a bőrit az fedelire csinálják.” Harmadfélszáz 
évek múltán az erdélyi királyi fogás Kisiratosra is eljutott – a Kekecs nevű szegényfertály 
kellős közepibe. Vajdának 2013-ban a felnőttek egykori sündisznósültjét is emlegetik: „Az én 
mamám mög mögötte ja sündisznót. Mögfogta, mögpörkölték a szomszédasszonyával… oszt 
mögötték. A lánya, mikó möglátta, haragudott érte, eldobta. De ők szerették. A régi öregök 
mögcsinátak mindönt. Elkészítötték: fölbontották, mögmosták, kibelelték, eldarabolták mög 
mögsütötték, csak azt a tüskéit lepörkölték, mint a disznót.” (121) 
  
F ü s t ö l t 
 
Egytől egyig mind a disznóhúst tartósítja füstölőjében a húst füstölő gazda. (Közép-Ázsiában 
a kazakoknál a lókolbászt füstölő gazdával is tanálkozunk.) (De ez itt, hiszik, nem, nem 
Közép-Ázsia: Közép-Európa. Disznaival – disznainkkal ‒ /a sok-sok sertésdisznóval/ együtt.)  

kóbász – Jobbára csak a vékony kolbászt ismerik. Kissé más a fűszerezése, mint pl. 
Csabán: több köményt szór bele apánk, mint mondja, az aradiak is így készítik… (Más ezt – 
csabai román ember ‒ romános ízlésnek állítja.) (Utoljára a 2012-2013-as tél kellős közepén 
készített kisiratosi /Kurtucz-/ módra kolbászt a Balaton-mellyéken éldegélő Kissarusi Miska.)  

ódalas, füstölt ódalas ‒ Füstölt disznóoldalas, pl. sül a pörkölt káposztán, l. ott. 
sajt, disznósajt – A hagyományos módon. 
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sonka, füstölt sonka – Mifelénk korábban valóban inkább cak húsvétra. A szegénye, 
mert nem futja rá, a gazdája mert nem pazarolhat! 

szalonna – Füstölt, sózott, abált szalonna… A szegény leány három ruhája című mese 
(már megint: hálá Istennek!) lagzival ér véget, amelyen a varázslás nyomán „a következő 
percben rogyásig megtelt az asztal mindenféle jóval, még szalonna is volt rajta”. A három 
legény meg a hétcsinszakállú törpe meséjében (véletlenül) szalonna és pogácsa kerül a 
szerencsét próbálni induló legény tarisznyájába. A Szorítsd, zsákom! című mese hőse, a király 
legszegényebb parasztja zsák arannyal tér meg szerencsepróbáló útjáról, ám hazaérve 
asztalánál „Szalonnát evett kinyérrel meg fokhagymával”, mert az a fő, hogy szerettei 
körében lehet.  Mire föl megjegyezhetjük: ez a szellem nemcsak másfelé, minálunk is 
kiveszőben van. 
 
Löhet még s ó z o t t a húsféle. Leginkább a szalonna. Amúgy sózzák – mint minden 
valamirevaló torban, tort követően – a füstölt szalonnának valót is, amely ezt követően kerül 
füstre. 
 
HAL 
 
Halat ma alig esznek az iratosiak. A Csík-ér, (az Ér,) valamint a kutasi Cigánka és Kutas(-ér) 
csatornázása előtt jóval több volt a határban a vizes élőhely, különösen az úgynevezett Ér-
kanyart borította az év nagy részében víz. Az Ér a falu alatt kanyargott, vágta át a Gyöpöt, 
fölötte több híd is átívelt… Ezek egyike alatt süthették lányaink a halat:  „Iratosi híd alatt / 
Lányok sütik a halat. / Fehér tányérba rakják, / A betyárnak úgy adják…”. Szögedében 
ugyanez: „A szögedi híd alatt…”... Sokfelé ismert e nóta, de nyilván azért danolták mifelénk 
is, mert volt rá ok: a lányok elé hal, híd, betyár került, a nóta pedig kínálta magát. (Betyárnak 
híd, hal, leány.) 
 Idevehetjük a nyárson sült halat is: – „Nyárson sütik a halat / Varga Janiéknál” – 
hangzik a tódási gúnyversben (Kovácsnál). Valaha halastó is volt a határban, helyét helynév 
őrzi, meg a nóta: „Iratosi halastó, halastó, / Beleestem kocsistól, lovastól”. Talányban is szóba 
kerül: „Pénzem van, de nem tudom. / Nem adok, nem veszek. / Meg sem gazdagodom. Mi az? 
(A hal)”.   
 Vajdának arról regélnek (221), hogy a Csík-érben kassal halásztak (nyilván elsősorban 
csíkhalat), csukát is fogtak, öregasszony nyúzta meg… 

Halastavat létesít egy helybéli vállalkozó a kisiratosi határban 2009-ben – tudjuk meg 
testvéreinktől. Tehát, hállá Istennek, továbbra is öhetünk halas ételöket! 
 
MÁRTÁS, FŐZELÉK 
 
…Avagy egyszerűen csak szósz. Löhet száraz-, mög ződfőzelék. Szárazfőzelék pl. a lencse-, a 
paszuj- és a borsófőzelék, a zőtfőzelék ződborsó, ződbab, illetve zőtpaszuj. A ződfőzelékrül 
nincs valami nagy véleménnyel népünk, amely ugyanúgy tartja, mint a Város lakossága: Ögye 
mög a nyúl, mög az úr! – mondi a belevaló iratosi embör a Csucsu-féle tudományos övés 
évadján. Mondta régebben is, újabban különösen. Amikor húst hússal… (önne). Nem sok 
főzeléket ettek a szegediek, írja Bálint Sándor. Ők is úgy tartották, mint az iratosiak (A 
szögedi nemzet). Mártásnak mondják a főzeléket és a hús mellé való pépes lét is. 

almaszósz – Nyári finomság, főleg gyerököknek. Kis főttel, avagy sülttel különösen 
finom.  

borsófőzelék – Mi leginkább ződborsóból készített főzeléket ettünk, szárazborsó-
főzelékkel csak vendéglőben tanálkoztunk.  

édöskáposzta – Káposztából készült főzelék, ma nem túlzottan kedvelt. 
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fokhajmamártás – Kiflivel (A sovány ember kövér malaca című tréfás mesében 
Kovács gyűjteményében): ha már túl jól megy a dolgunk. Fokhagymamártás főtt orjához, l. 
ott. Főtt húshoz ötték. Fokhagymamártás vagy fokhagymaszósz. L. még estéji eledel. 

kalarábéfőzelék – Leves is, főzelék is készül a karalábé nevű kerti növényből. 
kelkáposzta(főzelék) – Élnek vele a faluban, de mielénk nem került, tán mert 

szegényes éteknek tartják. 
lencsefőzelék – A betlehemes játék egyik subása így köszönti a háziakat: „Adj isten! 

Füstös, lencsés, kolbászos jó napot kívánok!” – azaz valaha a lencsés étel a kolbászos étellel 
ért föl. Persze ёgybe is vöhetjük: lencsefőzelék sült kolbásszal… Ami valóban nem akármi! 
Lencsefőzeléket főz ebédre B.csabán 1989-ben az asszonyom, azzal kínáljuk az Iratosról 
hozzánk menekülő Pityut is. Öcsém elámul, mondja is: régön nem övött lencsét… Otthon 
nem főz az anyja. Mert a szegénységet idézi? Amikor annyi húst öhetnek, amennyi beléjük 
tér?!... 2010-ben (már odahaza, a szülői háznál) a nevét se tudja, paszujt említ. 
Hódmezővásárhelyt lencsefőzelék, régebben – akár felénk ‒ lencseleves is.  

meggymártás – Ez is lehet főtt hús mellé. A szótáríró egyik kedvence. Főtt helyett 
megteszi a sült (pl. oldalas) is, sőt! 

paradicsommártás – Finom tud lenni, például főtt húshoz, főtt orjához. 
Paradicsommártás, annyi mint paradicsomszósz. 

paszujfőzelék – Amitől mifelénk is löhet gondja embörnek, asszonynak, legénnek, 
nagyjánynak, ha valami mulatságba menet bekap belőle egy jó tányérral. Hát még ha 
káposztával keveri. 

sóskamártás – Mártás, vagy szósz ennek is a neve. 
tormamártás – Pl. főtt húshoz. „Tormamártás, fokhagymamártás, paradicsommártás, 

meggymártás volt főtt hús mellé” (öKM). 
tökkáposzta – Főzelék lótökből, amikor még gyönge volt (öKM). Szögedében (is) 

leszelt tökből kaporral, tejföllel ízesített főzelék. 
ződbabfőzelék – Inkább ződpaszujfőzeléknek mondik.  
ződborsófőzelék – Netán darab pecsönyével, avagy főtt hússal.  
zőtpaszujfőzelék, zőtpaszúrfőzelék – Ízletös löhet, különösen ëgy kis hússal.  

 
KINYÉR, KALÁCS, TÉSZTA 
 
Valaha a (búbos) parasztkemöncében sült a kenyér is, s itt főtt és sült majdnem minden 
(görhe, kenyér, hurka, kóbász, pörkölt káposzta – l. ott). Mezőkovácsházán megtelepedő 
százezörmestör nagybátyám – Béla bátyus ‒ az 1970-as években még azzal biztatott, hogy 
kérésemre olyan búboskemöncét rak, amilyet a csabaiak még nem, az iratosiak is alig láttak! 
(Az 1950-es években ő állított a régi helyire új kaput a csabai házunknak.) A tudós is úgy 
tudja, a kemöncét „gyakorlott paraszti ezermester szokta sárból készíteni” (A szögedi 
nemzet). Sárbul rakjuk, mint a fecske szokta. 
 
K i n y é r f é l é k 
 
(…Avagy) Könyér – akár ezt is a böjtös ételek közé sorolhatnók. A kenyeret magában is 
eszegetik a kisiratosiak. „Az embör sós, paprikás kinyeret övött, hajmával. Kinyeret hajmával. 
Zsíros kinyérre nem futotta, csak mán Magyarországon. Érdekös, itt akkor is jobban éltek, sok 
vót a munkanélküli, de zsíros kinyeret öttek” (KB 1981). Kinyérsütés: „Kenyérsütés péntek 
hajnalban! Mert a péntek a bőjti nap. Jól befűtöttek, még egy kalács is megsült (a kenyéren 
kívül): odatették az elejébe!” (öKM). Ezzel szemben a péntöki kinyérsütést a táj nagy tudósa 
– katolikus népünk nyomán – másképp minősíti, amikor azt írja: régi szögedi hagyomány 
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szerint nem jó ünnepen, keddön, péntökön kinyeret sütni, a péntökön sütött kinyér keletlen 
marad. (A mieink mást tapasztaltak: annál jobbat azúta sё öttek!)  

Egykor párt használtak kenyérélesztőként. Ahogy 2010-ben regélte a nagyfalusi 501-
es porta 80 éves gazdasszony, Gálné Kristóf Ilonka néni: A pár korpa és kovász, pillangós 
korpa és (a gríznél nagyobb) derce, mög kovász összegyúrva; összenyomták, ëgy-ëgy marék a 
párszárítóba. Az összegyúrt korpára és dercére ráöntik a kovászt. Ëgy marék… (ëty pár). Sós 
vizet a kenyérhön, rá a beásztatott gombócokra… Hogy mekkora a pár? Naty tyúktojás… 
Kácsatojás! … (nagyságú). Ráöntötték az összegyúrt párra, möksavankásodott benne…. 
Élesztő is köll! De ez hamarabb hajtja. Igazi magyaros kinyér, amit párral sütnek!... Píntökön 
sütöttünk; amikor elfogyott... Píntökön nem mostak. Hogy miért: Amikor Jézus a fődön járt, 
kidobták az útra a szennyvizet, Jézus elcsúszott rajta. Máshun éröszte a jó kinyérszagot! Ēre 
monta Jézus: Áldott lögyön a ház, amely kinyeret sütött, de átkozott lögyön a ház, amelyik 
kiöntötte az útra a vizet! Említi kéziratában a párt a falu néprajzosa is: „Komló – párban 
(kenyérsütés). Korpa + kovász + komló” (KovácsMonogr) – nyilván részletesen le szerette 
volna írni. Falkus Margit „korpa ciböré”-nek nevezi a pár alapanyagát, amivel a kenyér 
készült. A komlót és a párt egy kekecsi asszony emlegeti: „Ott a kútágason fut a komló. Még 
a mi időnkben is futott, amibű csináták a párt régön. Olyan illata van annak!” (Vajda N.). A 
pár(élesztő) máshol is komlóval készült; az ezzel kelesztett kenyér egészségesebb, mint ami 
pékélesztővel kel életre (Oláh 119). 

Az édesanyja által párral sütött kenyérről szól az orosházi tanyasi költő, Bónus István 
igen szépen: „Mi volt jó kenyerének titka? / A pár-élesztő finom korpája, / Mely favirággal, 
komlóval készült? Senki azt már ki nem találja.”. Bónuséknál az édesanya az ötgyermekes 
családnak négy kenyeret sütött három hétre… Meglehet az egész Magyar Alföldön a párral 
készülő kenyér volt valaha az igazi; a Dél-Alföldön úgy tűnik. Különösen ha anyánk 
varázsolta elénk; s tán az is hozzájárult feledhetetlenségéhez, hogy egyszerre öt gyermek 
majszolta. (Nálunk, apáméknál – a kisiratosi Kekecsön ‒ hét.) S nem csak az alföldi magyar, a 
tót szomszéd is! Csabai corvinkai szembeszomszéd Zahoranék tanyáján párral készült a 
kenyér élesztő, tört timsó, netán komló hozzáadásával – olvasható Dedinszky nagytiszteletű 
úrnál.   

A kenyérkészítésről regéik az asszonyok (Vajda 233): „Addig köll dagasztani, míg 
nem fütyül a kenyér…, vagy míg nem izzad a pallás, a homlokunk”. 

Nagyszüleink még kemencében sütötték a kenyeret – az 1950-es években magunk is 
abból kaptunk. Népmesénkben (Az aranykard) is a kenyér az első étel: „Szállás kéne 
éccakára, meg egy kis kinyér, mert nagyon megéheztem”. S a „hófehér kinyér” a 
leggyönyörűbb… következő mesénkben (A nyúlfülű király meg a varázsbagoly). Haja (héja), 
bele (puha belseje) van neki. Kéccörös kinyér – kétszeres kenyér, kétszeresből (búza és rozs 
keverékéből) sütött kenyér. Kóbászos kinyér – früstökre a jó módúaknak a tea mellé kolbászos 
meg téfölös kinyér dukál. Madárlátta kinyér a maradék, amit a mezőről jövet, útról hazahoz a 
gazda (iparos a dologból este a családjának, minekünk Csabán). Bundáskinyér: tojásba 
forgatott kenyér megsütve forró zsírban. Zsíroskinyérre hagyma szeletelve…  Tökmagolajos 
kinyér – „A malomban volt olajprés is; nagyon szerették a tökmagolajat. Böjtkor azzal főztek, 
abba mártották a kenyeret, krumplit. A pogácsát a disznó ette” (öKM). Tökmagból sajtolták, 
valaha a legkedveltebb olaj: böjtös eledel zsírozója, kenyérre csorgatva, sóval, paprikával 
ízesítve kedvelik (a szögedi nemzet világában). A keletlen, sületlen („sült”, tehát csak sütéssel 
készült, tökéletesen azonban ki nem sült) kenyér és kalács, tészta zsöngés, ha meg mindezek 
alja ujjnyi vastag (sűrű a kenyér bele), szalonnás, a kemöncében nem kapott elég meleget. A 
kenyér löhet kéccörsült kinyér, avagy pirítós kinyér is. L. még birkapaprikás, früstök, görhe, 
ostya, rántott leves. 
 A cipót a kisiratosi betlehemes játékban is emlegetik: „Bizony, én ebből a házból 
addig ki nem mék, / Amíg egy meleg cipót a subám alá nem kapok”. A lángos szegényes 
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ételnek számíthat, mert az elmúlt jó fél évszázadban sehol sem kínáltak meg vele Kisiratoson. 
Kenyértésztából sütötték, apánk emlegette. Újabban forró zsírban sütött lapos kenyértészta a 
lángos, régön a kemöncében sült ez is. 
 A falurajzíró nénje, Árvainé Kurtucz Anna 2011-ben regéli, hogy is vót a lángossā. 
 Möntek dógozni – mit aggyak?! Korán möntek… (a férfiak). Tüzes a kemence, 
elsöpröttem a kemönce fenekit, nyújtófára hajtottam… nem telt bele tíz perc, kivöttem, 
mögfordítottam. Mökkentem libazsírrā, kacsazsírrā!  Ojan gusztusos vót! Nagyok, mint ёgy fél 
asztal. 
 Ma zsírba sütünk lángost. Johanna főz levest, hozzá lángos. Tésztanapon: hetfűn, 
szerdán, péntekön. Ez a három nap. Húsos nap a kedd, a csütörtök, a szombat és a vasárnap. 
Három tészta, négy húsos.  
 Lángost sokszor süt Johanna ‒ a menye. (ÁKA) 
 A kenyérre, megszegésekor, keresztet írunk késünkkel. 
 Ha leejted, fölkapod, mögcsókolod s mán be is kaptad… az öreganyád által a cipó 
avagy vekni aljára rajzolt köröszttel mögszentölt kinyérdarabot. Ëgy morzsát sё… 
   
K a l á c s  
 
Ilyen, olyan. 

„Pénteki böjt: leves és kalács, költ kalács vagy lepény volt a második” (öKM). Lehet 
dunc, dúc, mézeskalács, mákos, diós kalács. L. még birkapaprikás, kenyér, sütemény. 
 borsos fonott kalács l. fonott kalács 
 dijós kalács – Annyira kalács minden sütemény, hogy a minálunk városban bejglinek 
nevezett tészta is kalács: mákos kalács, diós kalács… Kőttes tésztából sütik, darált, cukrozott 
dió kerül a közepibe. 
 dunc ‒ Kis fonott kalács a virrasztóból, temetésről (torból) távozóknak. Szögedében a 
gudúc, gudúckalács: apró, briósra emlékeztető kalácsfajta, a halottkultusznál van szerepe (írja 
Bálint S.). 

dúc – Tenyérbe férő apró fonott (fonyott) kalács, pl. lagziban (1981).  
fonott kalács – Apám emlegeti, magam is megkóstoltam.  Öregesen fonyott kalácsnak 

is ejtik. A lakodalmas menetben „a két vőfény, hosszúnyakú borosüveg a kezükben, rajta 
körbefont borsos fonott kaláccsal. Egyiket beadták a jegyzőhön, másikat a paphon” (Kovács). 
Lagziban dúcnak is nevezik, l. ott. A borsosra rákérdezünk, ángyi válaszol: jó szagú bors 
(azaz őrölt szegfűbors) van benne. Dunc nevezetű kis fonott kalácsot temetés végén kap a 
végtisztességtevő. L. még birkapaprikás. 

kifli – Lekváros kifli, túrós kifli… Kelt kalácstésztából sütik, kőtt kifli…. L. még estéji 
eledel (kifli fokhagymamártáshoz a zsiványmesében). 

költ kalács – Leves mellé második fogásnak pénteki böjtben; kőtt kalács. 
mákos kalács – A városiak sváb módon beiglinek nevezett efféle (hasonló) „tésztá”-ja 

minálunk mákos kalács. Kőttes tésztából. 
mézeskalács – Előfordul mézeskalács a mesében is, a legjobb falatokat leíró A 

vetőlapát meg a két gyermek című (az aradvégi kötetben közölt) csudás történetben mint a 
boszorkány által fölkínált ételfinomságok egyike, amely cseréptető helyett mutatja magát a 
vénasszony házán. Kelt tésztából – finomabb lisztből ‒ készül a dúckaláccsal és a fonott 
kaláccsal együtt. 

ostya ‒ Kenyér helyett karácsony böjtjin: rágni tilos, lenyelik az 1920-as, 30-as 
években (öKM). L. még pisinger (+ Jelös napok, Karácson bűttye). 

perec – A lakodalmas menet megérkezésekor a háznál „A szülők mézes pereccel 
fogadták az új párt. Ezek ettek belőle, hogy olyan édes legyen az életük, mint a mézes perec” 
– regöli nekünk Az iratosi kertek alatt című kötet összeállítójának köszönhetően Barják károly 
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bácsi. Kelt tésztából készül, kalácssütéskor kerül ki a kemencéből. A kőttespogácsa 
emlegetésekor jut eszébe öKM-nek 1981-ben: perec nem volt… Legalábbis a hétköznapokban 
a szegény emberek világban a XX. század első felében. A perecsütés akkor minálunk 
fényűzés lett volna. 

 
S ü l t    t é s z t a  (s ü t e m é n y) 
 
Sütemény, azaz sült tészta – minálunk egyugyanaz.  

Menyecskeköszöntő lakodalmi vőfélyversben hallani bővebben a süteményről (a 
Kovács-könyvből idézzük):  „Itt a finom lisztből készített sütemény, / Nincs ebben sem ánis, 
sem mustár, sem kömény. / Cukorral vegyítve, nem is igen kemény, / Aki ilyennel él, nem 
bántja a köszvény” ‒ ami szentigaz, mert köszvényt sült tésztától aligha szenved az ember. 
Iratosunkon valamennyi sütemény kalács is, l. ott. Efféle lehet az a tészta is, amit a 
boszorkány kínál hízlalásra-megsütésre-megevésre szánt vendégeinek: házának a fala 
tésztából vala… (A vetőlapát meg a két gyermek című mesében, amely Kovács aradvégi 
kötetében látott napvilágot). 
 almás rétes l. rétes 

bélös – Lagziban is fölkínált finom sütemény: „Elhoztam végtére a jó béleseket, / 
Mazsolaszőlővel teli édeseket”. Talányban is szerepel: „…Rétes, de nem béles,… (A 
hagyma)”. Szögedében a bélös kinyújtott, keletlen ünnepi tésztaféle rétestésztából készül 
mákkal és dióval. 

bodag – Tésztaféle. „Bőjtökön sós bodag. Lángosszerű kelt kenyértészta, ami 
kimaradt, vagy gyúrták: kinyújtották harminc-negyven centiméter átmérőjűre, szűzen 
megsütötték. Előtte megsózták, paprikázták, és késsel megnyomkodták, benyomkodták a 
tetejét”. A sós bodag öKM elmondása szerint maradék rétestészta, amelyet megzsírozva-
sózva sütnek meg. Népköltészeti kötetünk bodagként rétestésztát említ. A Vásárhelyi-pusztán 
vagy együtt sül a kemencében a kenyérrel, vagy külön (Nagy Gy.) ‒ nyilván minálunk is 
valahogy így lehetett. Említi a falu néprajzi gyűjtője monográfia-jegyzetében is, eszerint 
bővebben szeretett volna vele foglalkozni. 
 cicvara ‒ Palacsintatésztát sűrűbbre készítve (liszt, tej, só stb.) forró olajba vagy zsírba 
kavarva sütnek, majd cukorral, mézzel vagy gyümölcsízzel fogyasztják (AV).  Szögedében 
tojás, tejföl, esetleg tej és liszt, frissen sütik, omlettszerű. L. még Tájszótár. 
 csőröge – Forgácsfánk, mondják felénk még herőcének  a csőregét. Kinyújtott, 
keletlen ünnepi tésztaféle Szögedében is. 
 diósropogós – Vajdának emlegetik, mint házi kekszfélét (262).  

fánk – Pl. farsangfarkán kínálják. Kelesztett tésztából forró zsírban sütik. 
guba l. mákos guba 
hajtogatott – A játékos kislakodalomban a gyerekeknek süteményt kínáltak a szülők: 

„rétes vót mög kőtt kifli mög hajtogatott” (Vajda 162). A nagytájon ‒ Makón ‒ 
kenyértésztából készített sütemény (ÚMTsz II/808). Szögedében elnyújtott, zsírral, lekvárral 
vagy túróval bekent, összehajtogatva megsütött tészta (BálintSzótár I/550). 

hájas – Sült tésztaféle a disznóháj fölhasználásával.  A hájas lehet hájas pogácsa, vagy 
hájastészta. Volt meleg hájas, hideg hájas. A hideg hájas hidegen is jó, a meleg hájas „olyan, 
mint a kőtt kifli ‒ akkor jó, ha meleg.” 

herőce l. csőröge 
h i d e g   h á j a s   l.   h á j a s 
hidegvizestészta – Sütemény. „Iratosi étel, máshol nem nagyon ismerik! Vízben, 

tojásban a lisztet összegyúrták, egy kis szalagárét tettek bele, cukrot szórtak az asztalra 
(illetve a gyúródeszkára), és a cukorba többször belegyúrták. Vagy szaggatták, vagy 
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fölvagdosták háromszögre, és összehajtogatták. Így is ettük, de általában lekvárt tettek bele; 
lekvár nélkül is jó volt. És tepsiben sütötték – nagyon jó ízű!” (öKM) 

kaparék – Az összekapart tésztából sül, ugyanennek még vakarék a neve (Murádin 
VII). 

kifli ‒ Sülhetött a kemöncébe kifli is. 
kőtt kifli ‒ Csak melegen jó, mint a meleg hájas.  
kőtt tészta l. kinyérbe sült kolbász, kőttes 
kőttes – Kelt tésztából sütemény. Krumplis kőttest említ fölsorolásában KF 

monográfia-kézirata.  
 kőttespogácsa – Pogácsa kelt tésztából, kőttesből.   

krémes – Keni be az eladó lány az arcát krémmel a tréfás dalban, hogy elijessze a 
legényt: „Nem kell nekem a kend lánya, / Mert krémes az ő pofája”  – ez esetben a „krémes” 
nem süteményt jelent, hanem hogy krémmel bekent a nagylány pofázmánya, azaz városiasan 
cifrálkodik… Amúgy az egykori közfölfolgás szerint röndös iratosi jány nem krémest, hanem 
bélöst, rétest, hájast, kőttest, lepényt, miegyéb helyi finomságot süt és fal maga is. (Bcsabán a 
falurajzíró szögedi nemzetbeli – erősen polgárosodó ‒ édösanyja igön finom krémest 
készítött…) L. lepény. 

krumplis kőttes l. kőttes 
kugló – „Úgy emlékszem, kugló, nem kuglóf, az urias. Kuglósütő girizdekkel az 

oldalán. Anyám mazsolát tett bele” (öKM). Bécsből került a szögedi világba az eredetileg 
cserép kuglósütővel együtt – jegyzé le A szögedi nemzet szörzője. 

lángos – Nálunk is a kemöncében sült. Újabban zsírban-olajban sütik, mint mindönütt 
e kemöncétlenné tött vakvilágban.  

lepény – Böjtös étel: leves mellé második fogás pénteken. A Vásárhelyi-pusztán 
szombaton rántott leves meg túrós lepény az ebéd (Nagy Gy). Persze bármikor finom 
önnivaló; 2017-ben kemöncében sült túrós-tejfölös lepénnyel fogadja a vendégöket a falu 
(Ny. J.). Csúfolódó dalban is említik az iratosiak a lepényt: „Nincsen olyan öregasszony, / 
Mint az öreg sógorasszony. / Kosárral süti a lepényt, / Odavárja a sok legényt. // Ha a lepényt 
megettétek, / A lányomat elvegyétek. / Nem kell nekem a kend lánya, / Mert krémes az ő 
pofája”. A krémes ez esetben – mint említettük volt ‒ nem sütemény(maradék), hanem városi 
szépítő arcbőrkence… Túrúslepény: az alja kőttes tészta, rá az ízesített túrú. L. kalács, leves. 

lucapogácsa l. pogácsa  
mákos guba – „Szenteste a böjt utáni első valamirevaló eledel a kisebbeknek: ahogy 

följön az Esthajnalcsillag, ehetik a gyerekek! Mézzel ették. A guba kemencében sült” (öKM). 
A guba kenyér-, vagy kalácstésztából készül. „Mákos tészta karácson bűttyin. Hosszúra 
nyújtott tésztát U alakban a tepsibe tesznek, be a kemencébe! Aprítják, tej kerül rá, méz és 
cukros mák” – regéli más alkalommal öKM. Árvainé Kurtucz Annus néném kenyértésztából 
készítötte, regéli 2010-ben. A mák talányban is előfordul, pl.: „Egy kisasszony kalapja, / 
Ezren laknak alatta. Mi az? – A mák”. Főtt tésztára is kerülhet mák. L. még Jelös napok 
(Karácson bűttye). 

mákos rétes l. rétes 
mákos tészta l. mákos guba (s a főtt tészták között) 
m e l e g   h á j a s   l.   h á j a s 
olajpogácsa l. pogácsa 
omlós – A sok vajjal készített tésztából való sütemény (Murádin VII). 
placsinta – A palacsinta helyi megnevezése a placsinta, tésztájából készül a cicvara. 

Mindamellett az elmúlt jó fél évszázadban sem palacsintát, sem placsintát, nemkülönben 
cicvarát odahaza nem ettünk – nyilván a gyermekeknek tartogatják asszonyaink! Férfiembör 
elé ritkán kerülhet Kisiratoson. Tejjel, tojással, kevés liszttel fölvert, édesített palacsintatészta 
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adagolásával kerül a serpenyőbe, amelyben megsütik. Szögedön leginkább túróval, lekvárral 
öszik. 

pogácsa – Jut belőle a tarisznyába is meséinkben s nyilván a valóságban, főleg 
juthatott korábban. A három legény meg a hétcsinszakállú törpe című mesében szalonnát és 
pogácsát tesz útravalóul a szegény asszony a szerencsét próbálni induló fia, Fanyűvő Jankó 
tarisznyájába. Másik alkalommal (Mese az aratásról) a hősök „megették a varrt tarisznyából a 
sült pogácsát”. Szögedében a pogácsa leginkább keletlen tésztából való sütemény, 
„Régiségére nyilvánvalóan utal a lucapogácsa kultikus jelentősége” – írja Bálint Sándor A 
szögedi nemzetben. Minálunk is a Luca napi pogácsa Luca napján sütött pogácsa, l. Jelös 
napok, Tájszótár. Löhet töpörtős pogácsa is… Gyermekjáték énekében: „Rece-rece, pogácsa, 
/ Túrós asszony csinálta”. Pogácsa az olajpogácsa is, préselt tökmagból pogácsa alakú darab. 
A disznónak adták, de ette a nagyon szegény ember is (öKM).  

rétes – Kovács F. talánygyűjtésében is szerepel („Rétes, de nem béles…”). A 
Vásárhelyi-pusztán kelt tésztából sütik kemencében, Szögedében kinyújtott, keletlen ünnepi 
tésztaféle. Leginkább almás, túrós, mákos rétes…. Szögedében is van kőttes rétes: nem 
nyújtott, kelesztett tésztából. Említi KF monográfia-tervezetének fölsorolása is. L. bodag. 

sós bodag l. bodag 
töpörtős pogácsa l. pogácsa 
túrós-tejfölös lepény l. lepény 
túrúslepény l. lepény 
túrúsrétes l. rétes 
vakarék l. kaparék 

 
Külön műfaj a sült tészták közt a  t o r t a. Ez löhet pl. csokoládétorta – egyik népmesénkben 
(A cigány fejfája) a szegény ember erre vágyik. Amivel kínálják: „Csak egy kis puliszka 
van”. A válasza: „Ez nem ebéd! Nékem süss rántott csirkét meg csokoládés tortát. A puliszkát 
edd meg magad!”. A pisinger ostyalapokból rétegesen töltött tortasütemény. Hogy régóta 
kedvelik az iratosi gyermekek, bizonyság rá egyik népmesénk (az aradvégi kötetben: A 
vetőlapát meg a két gyermek), amelyben a vén boszorka „sokféle tortát” is kínál kis 
áldozatainak. 
 Németh Emese írja a Kisiratos kincsei című kötetben (57): „A régmúlt időkben a 
kisiratosi asszonyok otthon sütötték a finom tortákat. A lakodalmakba sajátkezűleg készítették 
a tortát, a találékonyabbak egyszerűbb díszítéseket használtak: rózsavirágot zöld levéllel, 
főmotívumként a rózsavirág szerepelt. 
 A későbbiekben a tehetősebbek grillázstortát (dióscukor) készítettek, ami igazi 
ínyencségnek számított, hiszen köztudott volt, hogy Mátyás király lakodalmának csemegéje a 
grillázstorta volt. 
 A grillázstorta érdekessége volt a kisiratosi lakodalmakban, hogy behozatalakor 
összetörték, s ahány darabra tört, annyi évig maradt együtt a fiatal pár.”  
 
F ő t t    t é s z t a 
 
Kifőtt száraztésztából lesz a kéznél lévő ízesítő hozzáadásával pl. a diós, a gömöjés, a grízös, 
a krumplis, a lëkváros, a mákos, a túrús tészta. 
 dijós tészta – Főtt tészta darált cukros dióval meghitve. 

dörője – Derelye, pl. lёkváros dörője. 
galuska – Darabokra szaggatott főtt tészta. 
gombóc – Egykor önálló étel. A falurajzíró öreganyja az 1920-as években tál 

gombócot küldött a fiával a szüleinek (dédszüleimnek) a szomszédba. Lehet lekváros gombóc 
is, l. ott. L. gölődin, gölődinleves. 
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gölődin – „Kenyérlisztből és főtt krumpliból főzött gombóc, levesbe főzték. Volt 
külön, ez nagyobb, és pirított kenyérmorzsát tett rá (anyám)” – ez a gölődin (öKM 1981). 
„Jaj, de kutya kedvem van, / Hat gölődin bennem van! / Ha valaki seggbe rúgna, / Hat gölődin 
kigurulna” – dalolták, amikor mulattak a régi öregek (öKM). Aradvármegyében száz évvel 
ezelőtt összetört főtt krumpli és liszt keverékéből készült (Arad vm. néprajza). L. még 
gölődinleves. 

gömöjés tészta ‒ Főtt tésztára gömöje. A gömölye/gomolya ökölnyire gyúrt, szárított 
tehéntúró. Főtt tésztára szokták reszelni, mint a sajtot – írja Kovács. „A gömölye sóval 
összegyúrt tehéntúró, amit szátítva tésztára reszelnek, így lössz belüle gömömölyés tészta 
(AV). L. még Tájszótár.  

grízös tészta – cukros grízzel (pirított búzadarával) ízesítött kifőtt tészta. Lёkvárral a 
legjobb… 

krumplis tészta – „Anyámnak (Sarusi Kis Borbálának) 6 literös vaslábosa vót, 
krumplis tésztát főzött benne. Apámnak pirosra köllött süjjön. Sparheton a legjobb. Gázon 
odakap, nem löhet ott hagyni”– emlékszik 2011-ben a 84. életévében járó Árvainé Kurtucz 
Annus néném a múlt század elején volt dolgokra. 

lёkváros gombóc – Gyermekdalban is szerepel: „Egyszer a Mariska mit gondolt 
magába, / lekváros gombócot csinát vacsorára. / Gyúrta kézzel-lábbal, tüzet rakott fával, / 
mégiscsak így köllött elvágni baltával” (Vajda 53). 

lёkváros tészta – Leginkább barack- és szilvalekvárral ízesített kifőtt tészta. 
mákos tészta – Nem csak a (kemöncében sütött) guba löhet mákos, főtt tésztára is 

kerülhet darált cukros mák. L. még Jelös napok (Karácson bűttye). 
szilvás gombóc – Szilva helyett lëkvár is kerülhet, szilvaíz a gombócba (kerül szóba 

Murádin VII. könyvében is). 
túrós csusza – Avagy túrús tészta. „Túrós csusza, gömölye, / tessék venni belőle” – 

hangzik a rigmus Kisiratoson. Mindamellett a töpörtős túrós csusza az igazi! 
túrús tészta l. túrós csusza. 

 
S z á r í t o t t   t é s z t a   (t a r h o n y a) 
 
Talán így nevezhetjük meg, szárított tésztának, a tarhonyát. Hogy milyen fontos és jellegzetes 
eledele a kisiratosi népnek e tésztaféle, bizonyság rá, hogy 2011-ben Csorvás aratóünnepén – 
ahová meghívták a kisiratosi citerásokat és népi énekeseket is ‒ „az aratóebéd megfőzését 
rábízták a 73 éves, igen lelkes Falkus Margit nénire, aki a hagyományos tarhonyatésztát saját 
kezűleg készíti elő, de a helyszínen, nyárson sült szalonnát is esznek mellé” (NyJ 2011. júl. 
4.). 
 Falkus Margit ugyanazt, pirított tarhonyát készítött a csorvási aratóünnepély 
résztvevőinek 2011-ben, mint amit elém tött pár hónappal korábban a Kekecsön a család. A 
tarhonyához jól illett – mert az könnyebben lecsúszott az arató torkán ‒ köcsög aludtej.  Az 
aratóknak fánkot és lángost, meg levest, bármi főttet-sültet vihettek – vittek is egykor a 
családbeli gyermekek szüleiknek, a mezőn dolgozó felnőtteknek.  
 Kurtucz Annus néném regéli ugyanekkor a Kekecsön: tarhonyarëstával készítötték, 
kis- vagy nagyszömű rësta vót. Kétféle tarhonyarëstán háromfelé szitáltam! A legapróbb mint 
a gríz, májgaluskát készítöttem belülle. Asztalra, abroszra kitöttem száradni, az udvaron 8-10 
asztalon száratt. Télire tarisznyába töttem.  Mi kellett hozzá? Liszt, só, tojás… Beszöntöltem 
vízzel… Harminc tojás ёgy liter vízzel. Töttem sót is, nem haggya avasítani. Azaz a megfelelő 
mennyiségű sótól nem fog megavasodni-romlani.  Jó mök kő száraggyon… 
 Hogy mi készül tarhonyával, tarhonyából? Pirított tarhonya, a mútkor të is aszt ötté! 
Rózsaszínűre pirítom kis szalonnába, vagy olajba. Föleresztyük, párojjuk vízzel, addig, amíg 
mög nem puhul. Kavarni köll, könnyen odakapja.  
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 Nehéz gyúrni! Nёhogy tésztává váljon… Addig köll dógozni, amíg vót lisztye. 
Keményre!  
 Tarhonyarëstávā áddörzsöltük, vittük az asztalra. 
 Száradás után kész. 
 Szóval: háromfelé… Háromfelé rëstáltuk. Az apró például májgaluskába, grízgaluska-
levesbe. Pici szódabónát töttem bele, fínom vót!  Közepes: pirítani, levesbe, paprikásba. 
Olyan jó a tarhonyás csirkepaprikás! Pirított tarhonyának… Nagyja: pirítani, 
tarhonyalevesbe… 
  Pirított tarhonya: magába, töpörtővel! Nagy szelet szalonnával sütötte anyám, tata 
szerette!  
 Tarhonya mindön ételbe löhet! Szerettyük szárasztészta hejött is. Ma a mönyecske vösz 
a bótba. Gyári; mi nem, űk vöszik.  
 Ëccerű! De nehéz csinálni. Ha ēpuhíttyuk (gyúrás közben), vége. Ha az utója puhább, 
reszelővē lëreszelöm; két-három tojással… Ebbül is lött tarhonya. 
 Csináltam, ma már nem bírom. 
 84. évében van, amikor nekünk mindezt sorolja. 
 Vajdának egy asszony azt meséli (221), hogy régen a Csík-ér táján vadkacsatojást 
szedtek, otthon az anyjuk azzal készítette az egész évre való tarhonyát. 
 
GABONA, ZŐCCSÉG, GYÜMŐCS  
 
G a b o n a 
 Búza 
 Talányban: „Szakálla van s szeme, / Kinyér lesz belőle. Mi az? – A búza”. L. még a 
kenyérnél, kalácsnál. 
 Kukorica 
 aranykalács l. görhe 

ganca – Puliszka, rántott puliszka, kukoricaganca; gúnyversben is előfordul: „Főzik 
mán a jó gancát / Köblös Misáéknál…”. Ganca, kukoricaganca: a főtt kukoricagombócot 
olajjal leöntik, zsömlemorzsával (szegény helyen kenyérmorzsával), cukorral hintik.  
„Kisiratoson már zsírban forgatják” ezt a kukoricalisztből készülő ételt. A nagytájon a 
kukoricaganca, ganca böjti eledel (áll A szögedi nemzetben), nálunk nemkülönben. „Puliszka, 
gancának is mondtuk” (öKM). Kígyóson forró olajban sütött kukoricapép gombóc. A gánica: 
ganca, rántott puliszka, azaz ugyanaz. L. puliszka. 

gánica l. ganca 
görhe – Avagy görhemálé, aranykalács: kenyér helyett. Kukoricalisztből sült, 

vékonyabb, mint a kenyér, laposabb, jó araszos. A gyerekek aranykalácsnak mondták, a 
nagyon szegények – magyarázza öKM. „Görhe: kukoricalisztből sütve kemencében” mondja 
máskor ugyanő. 2013-ban magyarázzák: „Görhe, az vót a tészta! A nagyon szegényeknek. A 
kőtt görhe: élesztővel…”. Kígyóson vastagra sütött málé. Hódmezővásárhelyen a görhőmálé 
keményebb, vastagabb a málénál. Minálunk: görhemálé, mondják görhének is ‒ 
kukoricadarából kemencében sütik. Szögedében a görhe, görhemálé: hígra keverik, éccaka 
erjedni hagyik, másnap sül ki. Kovács kéziratában „görhe (kuk. liszt, tej, cukor)”.   

görhemálé l. görhe 
kása l. köleskása, kukoricakása, rizskása 
kőtt görhe l. görhe 
kukoricaganca l. ganca 
kukoricakása – Nagyobb szemű(re darált kukoricából fő), mint a puliszka (öKM). L. 

puliszka. 
kukoricamálé l. málé 
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mamaliga – Puliszka, illetve rossz étel.  
málé – Avagy kukoricamálé: édes lepény kukoricából (kukoricalisztből). A románok 

kenyér helyett eszik, mi, időnként, nemkülönben. Kukoricalisztből készül. Lakodalmi 
kurjantásban is szerepel: „Réztepsiben sül a málé, / A menyasszony jaj de málé”. L. görhe, 
Tájszótár. 

puliszka – Kukoricakása kukoricalisztből, másképp ganca. Hogy nem járt a cigány az 
iratosi mesében a puliszkával: kéri az asszonyt, „Osztán olyat főzzél, hogy a fülem is kétfelé 
álljon tőle! Az asszony meg, mivel nem volt miből, hát egyszer-egyszer nem főzött semmit, 
másszor meg egy kis puliszkát” (A cigány fejfája). L. még csokoládétorta. 

rántott puliszka l. ganca 
A kukorica is előfordul talányban: „Télen meztelen jár, / Nyáron bundában. Mi az? – 

A kukorica”. 
 Köles 

kása – Köleskása. A három legény meg a hétcsinszakállú törpe című mesében a 
szereplők kását főznek, hogy azt a törpe rendre fölfalja előlük. A szegények ették; akinek 
többre futotta, rizsával ette a tejbekását az 1920-as, ’30-as években (öKM). 

köleskása l. kása   
tejbekása – „A szegények köleskását ettek, egyébként  rizsából készül” (öKM 1981). 
Rizs  
rizskása – Rizsből készülő főtt étel; l. köles (tejbekása). 
tejberizs – Tejben főzött rizskása. 

 
 Z ő c c s é g 
 
Túl a zöldségzöldjén (vagy épp a sületlenségökön).  
 csicseri borsó – Borsófajta, amelyet a K. F. által közzétett betlehemes játékban is 
emleget az egyik subás: „Lám, hogy én is itt vagyok, / Csicseri borsónak kikeletje vagyok”. 

ecetös uborka l. uborka 
fehértök – Sütőtök. L. tök. 
fokhajma – Fokhagyma. Törött cukorba mártogatja (apám): karácsony böjtjén való 

eledel. L. (süveg)cúkor, hajma, s Jelös napok (Karácson bűttye). 
gogosán l. paradicsompaprika 

 gomba – Előfordul találós kérdésekben is, a rövidebb így hangzik: „Fehér ház féllábon 
áll. Mi az? – A gomba”. Ételként ma nemigen emlegetik. Az Ezüstkulcs című mese szegény 
emberei „abból éltek, amit az erdő megterem. A gombából, a szamócából, meg a másfajta 
növényekből… Szedték is a gombát nagy szorgalmasan, hogy legyen mit egyenek ebédre”. 
Nótában így kerül elő: „Úgy nőttem fel, mint erdőben a gomba”. Gyanúnk szerint ez a XIX. 
századra utal, a XX.-ban már nem nagyon élt gombával a kisiratosi ember; a legszegény 
falurésznek, Kekecsnek a fia, apánk sem említi. Vajdának (66) játékösszeírás közben említik a 
gombát: a határban kedvtelésből gyűjtögető gyerekek szerzik be a családnak. L. még 
szamóca. 
 hajában főtt krumpli l. hajaskrumpli, krumpli, suszterszárma. 

hajaskrumpli ‒ Hajában főtt krumpli, l. krumpli, susztërszárma. 
hajma – Hagyma, fokhajma és vöröshajma, zőthajma. Hajmaleves is készülhet a 

vöröshagymából. Említik talányban is: „Kerek, de nem alma, / Piros, de nem rózsa. / Rétes, de 
nem béles, / Kóstoltam, nem édes. Mi az? – A hagyma”. Lakodalmi kurjantásban is 
emlegetik: „Vöröshajma, fokhajma, / Gyüjjenek a lagziba!” (öKM). L. még kenyér, paprikás. 

haraszt, vagy káposztalevél, l. káposzta, szárma. 
kalarábé – Újabb zöldségféle a karalábé, leves és főzelék egyaránt készül belőle a 

nyár elejétől. 
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káposzta – Savanyítva, szármába, avagy levesben. A szármában fölhasznált 
káposztalevél neve haraszt.  Nagyfalusi gúnyversben: „Keresik a káposztát / Korpa 
Jánoséknál”. Talányban: „Folt hátán folt, / Tű benne sosem volt. Mi az? – A káposzta”; „Zöld 
a lába, / Zöld nadrágja, / Bunkó a feje. Mi az? – A káposzta”. L. szárma, s a pörköltkáposztát 
a sült disznóságoknál! 

kékparadicsom – Avagy padlizsán,  törökparadicsom, oláhosan vinet(t)a. A 
padlizsánkrémet (pasztát) tán a románoktól vettük át. 

kovászos uborka l. uborka 
 krumpli – A krumpliból igen sokféle étel készül minálunk is. A susztërszárma, vagy 
hajába főtt krumpli, hajas krumpli esetében zsírban megforgatják. (Ugyanez Szögedében 
suszterfánk). Valaha (a kemöncében) hajába sült krumplit ettek a mieink is. A krumlis (főtt) 
tészta szintén asztalra kerül. A paprikás krumplit népmesében is emlegetik (A cigány fejfája): 
az asszony az urának kinálja, ám annak – némileg érthetően ‒ rántott csirkére és 
csokoládétortára fáj a foga. Szegény ember eledele, a neve lehet szűzpaprikás, l. paprikás (a 
főtteknél). A törvekrumpli tört krumpli. „Főtt, tört, sózott krumplit hagymás, paprikás zsírba 
beletötték; így vót a törtpaszuj is!” Talányban: „Olyan tyúkom van, / Hogy a föld alá jár tojni. 
Mi az? – A krumpli”. L. gölődin, gölődinleves, hajaskrumpli, krumplileves, paprikáskrumpli, 
susztërszárma. 
 lótök – Takarmánytök. L. tök. 
 mák l. főtt tészta, mákos guba  
 padlizsán l. kékparadicsom  

paprika – Fűszer a sülő-fővő ételekhez, de (őrölt) pirospaprika kell az igencsak 
szegényes,  ám  e sorok rovója által is megkóstolt, az éhös embörnek igen finom sós, paprikás 
kinyérhön is. Nyáron früstöknél elmaradhatatlan a zöldpaprika. L. bodag, paprikás, 
ződpaprika. 

paradicsom – Pár évtizede télen is volt paradicsom a téesz üvegházának köszönhetően. 
Falatozni igen jól lehet paradicsommal: illik hús, szalonna, kolbász, sonka, bármiféle 
disznóság mellé, avagy a szegényesebb zsíroskenyérhez, szalonnához. Magában is igen finom 
tud lenni. 

paradicsompaprika ‒ Oláhosan gogosán, gyakran annak is hívják. Szalonnázáshoz 
elsőrendű (kiadós) „kísérő zőcség”… A téesz-kertészetből igen szép példányokat lehetett 
hazamenteni; mostanra (megint) maradt a saját kert.  

paszuj, paszur – Paszuly, azaz bab. Gúnyversben: „Kavarik mán a paszujt / Péter 
Jóskáéknál…” ‒ bablevesnek, babfőzeléknek. A törtpaszuj étel babból. „Lencsét, borsót nem 
ettünk, ilyen főzeléket a paraszt nem csinált, csak nyáron zöldborsólevest!” Mártást viszont 
igen; meg tökkáposztát, amely főzelék… (öKM). A babot az ismert nótában emlegetik az 
iratosiak: „Tarka paszuly az ágy alatt, / Jaj, de réges-régen nem láttalak”. L. (törve)krumpli. 

répa – A húslevesbe bőségesen kerül, de talányban is előfordul a sárgarépa: „Minek 
lehet megenni a szárát? – A répának”. 
            sajáta – Azon túl, hogy (némileg kikészítve) megteszi húsos étel mellé: a salátabúcsú 
a gáji templomnap Gizella napján, május elején. L. Jelös napok. 
 savanyakáposzta l. káposzta, pörköltkáposzta (sült disznóhússal) 
 savanyauborka l. uborka  
 sósuborka l. uborka 

susztërszárma – Ez a csúfneve a hajában főtt krumplinak, amely így még hajaskrumpli 
– l. krumpli. 

torma – Mártásként, pl. főtt húshoz, l. tormamártás. Az ingerlő tormás kóbász főtt 
kolbász reszelt tormával.  

tök – A tökmagot a nóta is emlegeti (az Iratosi legények című): píz helyött tökmag van 
az itteni legényök zsebibe. Olajpogácsa préselt tökmagból (l. pogácsa), a tökmagból sajtolt 
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olaj böjti zsírozó (l. kenyér). Lótöknek mondott takarmánytökből is készülhet 
tökkáposzta(főzelék). A fehértök nem más, mint a sütni való tök. 

törtpaszuj l. paszuj 
törvekrumpli l. krumpli 
uborka – Nyers és savanyú uborka nyáron, télire savanyítva tartósítva. Nyáron 

kovászos uborka, esetleg sós uborka, télire ecetös uborka (ez a valóságos savanyauborka, mint 
az egész nagytájon, olvassuk A szögedi nemzetben).  Nyersen, kovászolva, ecetösen, 
sajátának szelve-ízesítve-sózva ëgyaránt mögtöszi bármiféle húshon. L. birkapaprikás. 

uborkasajáta – Apám (nyilván Sarusi-mama) módján: a sóban áztatott (kicsavart, a 
sólétól megszabadított) uborkaszeletekhön zöldpaprika- s paradicsom-szeleteket vágunk, ecet 
(ha löhet, borecet), némi cúkor, végül tejföl rá, s ennél ízletösebb uborkasajátát még sënki 
nem övött! 

vöröshajma l. hajma, vöröshajmasaláta.  
vöröshajmasaláta – Apám igen ügyesen készítette (édesanyja módján) ezt is: a 

fölszelt, karikára vágott hagymát sóval enyhén meghintjük, összekeverjük, kis ideig így 
áztatjuk, hogy a só elvegye a hagyma vad erejét, majd ecettel leöntjük, megkeverjük, hogy 
legvégül egy kis cúkorral édesítsük-ízesítsük. Igen egyszerű téli csemege – zőccség híján ‒ 
szalonna, kolbász, zsíroskenyér mellé. Szegedéből hozhattuk ezt is, tudjuk meg a könyvből, 
Bálint Sándoréból.  
 ződborsó – Leginkább ződborsólevesnek. Csicseriborsó: minálunk csicsere borsó – 
legalábbis a Kovács Ferenc által megörökített betlehemes játékunkban –, amelyről Bálint 
Sándor azt írja, hogy a legáltalánosabb szögedi borsófajta. 
 zőthajma – Hideg ételhön falatozni, szalonna mellé harapni való zőccségféle. L. 
hajma. 
 zőtpaprika – Szalonnázók kezibe való zőccség. Öregapánk früstökre 
cserösznyepaprikát harapott a szalonnához. A jól megtermett zöldpaprikába kerül a töltelék, 
amikor tőtöttpaprika készül; minél húsosabb, annál jobb. 
 
G y ü m ő c s 
 
Leves, kompót, lëkvár, pálinka készülhet gyümőcsöseink termésébül. Meg persze falhatod 
magában! Talányban a lëkvár szerepel: „Melyik várban nincs katona? – A lekvárban”. 
Valamint aszalással aszalt gyümőcs… „Aszalt mama főleg szilvát! Rátötte a szárítóra, a 
palláson aszalta” a XX. század első felében (ÁKA 2010). 

 alma – Szentiváni alma érik Szent Iván napja táján, l. a Jelös napoknál. Tréfás dalban: 
„Elment a pap almát lopni, / Elfelejtett zsákot hozni”. Gyermekjátékban: „Mikor a kürtösi 
piacon / Piros almát árult. / Vettem is belőle, / Ettem is belőle…”. Talányban: „Mikor jó a 
kicsi alma? – Ha nincs nagy”. Leves és mártás egyként készül belőle, aszalják is. 
Aranyalmával – mi több, aranyalmafával – is találkozhatunk mesevilágunk királyi kertjében 
(nyilván nem véletlenül A királyfi aranyólja című történetben, mert ha a disznóól lehet 
aranyból, az alma hogy a csudába ne). 

barack – Csúfondáros talányban: „Kívül szőrös, belül nedves, / Mindenkinek igen 
kedves. Mi az? – A barack”. Befőtt, lëkvár, pálinka készülhet a barackból, amely mifelénk 
jobbadán csak sárgabarack, kajszi, de akad valamennyi őszi is. 

birs – Netán birsalma; akár befőtt, mi több, aszalt birs is löhet belőle. A helybéli 
zsidók, eleink szerint, szeptemberi ünnepükön birsalmát szagulgattak, hogy ezzel jól ránk 
ijesszenek (l. Jelös napok). A gyerökök és a betegek kedvence a birsbefőtt – legalábbis így 
mondják, mert a falurajzíró sem nem beteg, sem nem gyermek, mégis ígön-ígön szereti! 

cserös(z)nye ‒ Cseresznye. Magában, avagy kinyérrel a jobb?... Netán befőttes 
üvegből. Meg cefrébe, pájinkának. 
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dinnye – Görögdinnye, sárgadinnye; elég jó terem minálunk. A rendszerváltozás óta a 
Kis faiskola és a Sarusi faiskola dinnyét is árul minden nyáron a Kürtösre vivő országút 
melletti kertészetükben. A görögdinnyét talányokban is emlegetik: „Ha földobik, zöld, / Ha 
leesik, piros. Mi az? – A görögdinnye”; „Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi 
az? – A görögdinnye”. Az éretlen dinnyét töknek mondják, s vagy a disznónak lökik, vagy 
savanyúság készül belőle, l. ott. 

di(j)ó – Leginkább sütemények készítésekor hasznosul. Karácsonykor külön 
jelentősége van, l. Jelös napok, Opletány. Valaha dióra kártyáztak, a mesékben is gyakran 
elfordul, pl. A dióbél palota címűben. Tésztához használva löhet diós a kalács, diós a (főtt) 
tészta. Nagyvarjason savanyalevesbe és paszujlevesbe is kerülhet, l. a savanyúlevesnél! 

epör – Eper. Amikor érik az eper, mehetnek a gáji templomnapra, az epörbúcsúba. 
erdei szamóca l. szamóca 
görögdinnye l. dinnye 
körte – Megterem a mi kertjeinkben is, mindamellett a lakodalmi kurjantás szerint 

„Réztepsiben sül a körte” – ami arra utal, hogy tán valóban sütötték eleink a kemöncébe tolt 
réz tepsziben a körtét. Nyersen falni, befőttnek sem rossz, sógor pájinkájába… (Hát még ha a 
sajátba!) Különösen a cúkorkörte ízletes. Ezt is aszalik. Aranykörtefa aranykörtéjéből is kell 
egy garabollyal lopnia mesehősünknek a királyi kertből (A királyfi aranyólja című 
történetben) – azaz a körte sem akármilyen gyümölcs! Királyi eledel. 

meggy – Ebbül is tengör dolog készülhet! Mást ne mondjunk meggy is kerülhet a 
vögyöskompótba, édözs befőttbe, levesbe, hogy a meggymártásról szót së ejtsünk. 
Meggypájinka, meggybor lehet még a nóta vége, s aszalt meggy, ha csak így fogy. 

sárgadinnye l. dinnye 
szamóca ‒ Az erdei szamóca és gomba a legszegényebbek eledele, derül ki Az 

ezüstkulcs c. mesében.  Talányban is szerepel: „Nyaka bozontos, szeme piros, / 
Gyermekeknek kívánatos. Mi az? – A szamóca”. 

szeder – Említi a kéziratában a falu kutatója. A mi nyelvünkön szödör. 
szentjánoskenyér – Különleges gyümölcs (?). Említi KF kézirata is: „Szt. János 

kenyér” – az Iratosi kertek alatt és az Aradvégi magyar népköltészet szerzője további 
magyarázattal nem szolgálhatott, mert túl hamar eltávozott körünkből. Vajdánál olvassuk 
(67): „lemöntünk a kert alá…, vót szentjánosfa, azt öttük, azt mondtuk: szentjánoskenyér. 
Hosszú, csüngős valami vót, széttörtük, oszt öttük a belsejit. Azt mondtuk, hogy az nagyon 
fínom szentjánoskenyér.”  

szilva – Lëkvárt főznek belőle (a cibere a lekvár híg változata), megteszi télire 
befőttnek is, kerülhet gyümölcslevesbe, aszaltra szárítják, meg pájinkának tartogatik.  A 
legjobb persze nyersen… A királyfi aranyólja című mesében: „Elhoztam az aranyszilvafa 
szilváit. Fogyassza anyám jó egészséggel!”. Valaha, regéli nénéd, Aradon szerezték be a 
legjobb lekvárt: „’Mögyünk a vásárba, hozunk lekvárt’, mondtuk, fa dézsában. Ma magunk 
főzzük. Akkor a hegyi oláhoktól vették a finom (szilva)lёkvárt”. A pálinkafőzőhöz meg ebbül 
visznek a legtöbbet az iratosiak is. 

szödör l. szeder 
szőlő – Nyersen, télire fürtökben eltéve, mustnak, bornak… A nótában: „Szőlőtőke, 

venyige, venyige,  / Rászállott a cinege, cinege”. Talányban: „Bidres-bodros az anyja, / 
Szépszemű a leánya. Mi az? – A szőlő”; „Öt betűből állok, / Jó szüretre várok. Első három 
betűm / Iparos munkája, / A végső két betűm / Vadász mulatsága. Mi az? – A szőlő”. A 
mazsolaszőlőt a bélös készítésénél emlegetik, a mazsolát a kuglófnál. Itt készülő borra nem 
vélekszünk; készülhet Iratosunkon is, de erre nem büszke senki, megissza az embör és kész. 
Korábban más lehetett a helyzet, erre utalhat Kovács Ferenc 1950-es évekbeli följegyzése: 
„Szőlő. (Dolezsán Antal bácsi.) Vetró bácsi Algyőn volt vincellér”. Borkereskedő a 
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rendszerváltást követően előbb Szellelki János, majd Andó László, tömösrékasi bort árulnak 
megyeszerte. 

  
CÚKOR, SÓ, FŰSZÖR(SZÁM) 
 
Szögedében a fűszer fűször, a fűszerszám fűszörszám – amiről, bár évtizeddel később jelent 
meg, mint Bálint Sándor műve, A szögedi nemzet, nem tud az Új Magyar Tájszótár. Tán 
Kisiratoson is így ejtik, de magunk nem hallottuk. 
 ánis – Ánizs, a Kovács-féle gyűjtemény menyecskeköszöntő vőfélyverse említi, l. 
sütemény.   
 borecet l. ecet 
 bors – Az 1950-es évek egyik nagy gyermeki élménye volt a bors-csempészet! 
„Romániában” volt belőle elég, „Magyarországon” semmi, úgyhogy ha disznót akartunk 
vágni mi, szerencsétlen anyaországi iratosiak, beállhattunk fűszerszám-csempésznek. „Piper, 
piper!?”, szaglászott a dák-oláh (vlach-dac) vámos, mi meg retteghettünk, csak nem akad rá a 
féltett hurka-, krumplistészta-, káposztás-tészta (s miegyéb-) ízesítőre… A vőfély kezében 
lévő hosszúnyakú borosüvegen körbefont borsos fonott kalácsot emleget a helybeli a 
néphagyományok kutatójának, ez a szegfűbors, l. ott. 

cúkor – A mönyecskeköszöntő vőfélyvers is emlegeti, mint a sütemény 
elengedhetetlen tartozékát.  Süvegcúkor – süveg alakú cukordarab (illetve cukorfajta) az 
1920-as, ’30-as években az Erdéllyel megtoldott Nagy-Oláhországban, összetört állapotban 
törött cúkor volt a neve. „Karácsony böjtjin fokhagymát mártogattak a törött cukorba 
(süvegcukorba)” – tudatta velünk öKM fél évszázaddal később. L. Jelös napok. 

ecet – Télire ecetös uborkát tesz el a gazdasszony. Manapság a borecet is bótbul kerül 
az asztalra. Régön gyümölcsbül maguk készítötték a borecetöt. 

kömény ‒ Netán köménymag: igen szükségös fűszerszám, különösen a kolbászból 
elmaradhatatlan. Apánk csabai kolbásza abban tért el a többi csabai embör csabai vastag- és 
csabai vékonykolbászától, hogy fűszeresebb, pontosabban köménymagosabb – és 
fokhagymásabb ‒ volt azoknál. Állítólag (aradi) román hatás a több kömény a kolbászban. 
Meglehet, inkább csak iratosi… A  menyecskeköszöntő vőfélyvers (Kovács által közölt) 
süteményleírása sorolja, mi minden nem kell hozzá, pl. kömény nagyon nem. A kéziratos 
Vőfélykönyv másolója töménynek írja a köményt. 

kisutult méz – Pörgetés helyett kisajtolt méz, l. méz, Tájszótár. 
méz – A böjtöt záró ünnepi eledel ízesítője is lehet: „Szenteste, ahogy följött az 

Esthajnalcsillag, a gyerekeknek mákos gubát adtak mézzel” (öKM). Az 1950-es években 
jegyezte föl néprajzi gyűjtőnk, mit kellene még leírnia (ebben őt a korai halál 
megakadályozta): „Kasos méhészkedésről: Öreg Kunszabó, Tapasztó Illés, Tapasztó István” 
(KovácsMonogr). L. cicvara (Tájszótár), kisutult méz, mákos guba, mákos tészta.  

mustár ‒ Menyecskeköszöntő vőfélyvers sorolja, mi minden nem szükséges a 
süteménybe, mustár së.  

paprika – Erősen paprikázzák az ételt, a kolbászt, mindent, amit kell. 
só – Alaposan mögsóznak mindönt. Ha valami sajtalan: sótlan, fűszer nélküli, kevés 

benne a fűszer. Elsősorban ételre mondják, de lehet az élet, a beszéd, mög az embör is 
sajtalan. L. Tájszótár. 

süvegcúkor l. cúkor 
szegfűbors – Amit szintén borsként emlegetnek, l. a borsos fonott kalácsnál! Ez a jó 

szagú bors… 
színméz – A legjava méz lehet, mert a vőfély a lagziban így kínálja az édes süteményt: 

„Édes ez, oly édes, valamint a színméz, / Mindjárt megkívánja az ember, ha ránéz” 
(Kovácsnál). 
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törött cúkor l. cúkor  
   

SAVANYASÁG, BEFŐTT 
 
Savanya a húshoz; vagy (nyáron) kompót, (télen) befőtt is kerül a hús mellé (alá, elé, fölé, 
közé). 
 befőtt – Amit télire teszünk el befőzéssel: gyümölcsbefőttek húsételekhez. Sülthöz, 
főtthöz; igen finomak! Gyakorlatilag valamennyi felénk előforduló gyümölcsből – almából, 
körtéből, szilvából, birsből, barackból, cseresznyéből, meggyből ‒ készülhet. 

cékla – Tódási gúnyversben: „Üstben főzik a céklát / A Tóth Antaléknál”. A 
tájnyelvkutató meglelte a cékla szvékla változatát – Murádin ‒, amit magunk odahaza nem 
hallottunk (tán mert céklát újabban falusi embör aligha vesz magához).  

cukorrépa – „Megfőve és ecet rá: finom! ’Savanyúságként’, de megettük főételnek is” 
az elmúlt (XX.) század elején a Kekecsön (öKM). 

dinnye – Eltéve savanyadinnye. Az apró, illetve félérett görögdinnye a tök nevezettel 
is bír, amelyet ecettel savanyítanak, tesznek el télire – öszögetik nyáron is, ha úgy töszik el, 
hogy szinte azonnal öhető lögyön. Szögedében, akár minálunk, disznótorban a 
disznóságokhoz a legjobban a savanyadinnye illik (ízlik…). Mást ne mondjak Csabán 
ugyanígy éreztünk. (Úgyhogy a III. évezred első harmadában Balaton-mellyéki szállásunkon 
nemkülönben.) 

kompót – Míg a télre eltett (tartósított) gyümölcs neve befőtt, a nyáron frissen húsétel 
mellé készülő főtt és ízesített (fűszerezett) gyümölcsöt kompótnak tisztelik. Ez is készülhet 
valamennyi gyümölcsből. 

savanya – Sőt, savanyaság: savanyú, savanyúság zöldségből. Télire, avagy nyáron is 
(azonnal) használható savanyított zöldség.  

savanyadinnye l. dinnye. 
 savanyauborka l. birkapaprikás, zőccség. 

savanyakáposzta – Sütve is, disznóhússal, ez a pörköltkáposzta (sült disznósággal), l. 
ott! 

szvékla l. cékla. 
uborka ‒ Nyáron kovászos uborka, télire ecetös uborka kerül az üvegbe. L. még 

zőccség. 
 
TEJ, TOJÁS 
 
T e j t e r m é k,  t e j e s   é t e l 

aluttej – Aludttej; minálunk is mondják: Úgy mögégötte a szája szélit, hogy fúva öszi 
az aluttejet. A nemes ember kétszáz forintja című mesében a pénzéhes béres gazdája halott 
testvérének a száját aludttejjel keni be, hogy föltámadásának a megakadályozására kicsalja 
urától a forintokat. Édös téj a forralatlan tej. Forralt tejjel készül a tejeskávé: Szögedében is 
legtöbbször pótkávé, vagy házilag pörkölt árpakávé a kávé. Az aludttejből (föle a téföl) lesz a 
túrú, abból csurog a savó (l. savóleves). Aratáskor a pirított tarhonyához köcsög aludttej járt a 
gabonát betakarító embörnek, asszonynak.  

bivajtej – Mivel a faluban valaha tartottak bivalyt is, került pár asztalra bivalytej is. 
cicvara l. sült tészta, Tájszótár.  
édös tej l. tej 
gomoja-gömöje – Apám a szárított terhéntúrót nevezi gömöjének, Szögedében viszont 

sajtolatlan sózatlan – sajtalan ‒ juhsajt (A szögedi nemzet leírásában), amelyből reszelni 
szoktunk a főtt tésztára. Nálunk is lehet juhsajt a gömöje. (2010-ben Kis-Magyarországon a 
szlovák brindza néven forgalomba hozott termék fele juh-, fele tehénsajt.) Vajda N. 
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lejegyzése szerint a gömölye sóval ökölnyi kúp alakba gyúrt tehéntúró. Szárazabb tehéntúrót 
használnak hozzá, és sót. Nyáron a kamra szellőzőnyílásában szárították heteken keresztül, 
télen a kemencén vagy a kemence nyakán. „A teteje högyös, lent mög szélös, kerek. A 
kemönce tetejin szárítom, nyáron a napon vagy a kályha tetejin. Hetet is szárítok.” Ő szárítás 
után lereszeli, papírba teszi, mert ha nagyon kiszárad, nehéz vele dolgozni. Más hűtőben 
tárolja, így hónapokig eláll. Főtt tésztára, puliszkára és lucapogácsára reszelik. L. gömöjés 
(főtt) tészta. 

gurászta – Gulászta, föcstej. A megellett tehén első teje, l. Paraszt észjárás 
(Hiedelmek). 

placsinta, palacsinta l. sült tészta.  
sajt ‒ Gömöje (sajt) l. gömöjés (főtt) tészta. 

  savó l. savóleves. 
 tej – A még meleg, nemrég fejt édös tejbe, vagy a valamennyire fölmelegített tejbe 
kenyérdarabokat törünk, kis áztatás után esetleg cukrot szórunk rá, s már be is kanalazhatjuk 
tányérunkból. Ez a száraz kenyér fölhasználásának az egyik módja is. Amellett, hogy a 
gyermek szereti! Szögedében is ismerik a tej efféle hasznosítását. S ihatjuk magában, a 
findzsából, kenyérrel, bármivel, ami elénk kerül. 
 tejleves, l. leves. 

tejbekása, tejberizs, tejbegríz – Tejes étel(ek) főleg gyermekeknek, meg véneknek, 
azaz fogatlanoknak.  

tejeskávé – Reggelire, l. früstök. Húgom (KBE) emlegeti Békéscsabán ötven év 
múltán is: Iratoson kitették elénk a konyhában az asztalra nagy porcelán tálban a tejeskávét, 
merítőkanállal szedhetünk belőle a mélytányérunkba. Beleaprítottuk a kenyeret, nagyon jó 
volt! (Jó lönne ma is öreganyámékkal ëgy tálból tejeskávézni…) (Ha nem vigyázol, hamar 
utoléröd űket.) 

téföl – Tejföl ízesíti pl. a legkedveltebb iratosi ételek egyikének számító szármát, de a 
túrús csuszát is nehéz nélküle elképzelni.  

túrú – Túró, tehéntúró. A Túrót ettem nevű gyermekjátékban: „Túrót ettem, / 
Elejtettem. / Azt sem tudom, / Hova tettem” – Kovácsnál leírva, mert valójában „Túrút öttem, 
/ Elejtöttem. / Azt sё tudom, / Hova töttem” (s hasonlóképp a többinél).  Másik játékban: 
„Rece-rece, pogácsa, / Túrós asszony csinálta”. Túrús csusza készülhet a közreműködésével: 
„Túrós csusza, gömölye, / tessék venni belőle” – hangzik a rigmus Kisiratoson. Ebből is jut a 
kürtösi meg az aradi piacra. Löhet a lelköm túrús önnivalója akár túrús kifli, túrús lepény is. 
L. még savóleves.      

vaj – Böjtben olajjal vagy vajjal sütnek s főznek, l. Jelös napok (Karácson bűttye). 
Kenhetöd kinyérre, kalácsra… 

 
T o j á s 
Süteménybe; sütve-főve… Nyersen alig, legföljebb gyerökkorban játékból.  
 fácántojás ‒ A gyerekek által kifosztott fácánfészekből hazakerülő madarat az anyjuk 
megfőzte, az egészséges tojást a gyerekek megették, a véreset eldobták (Vajda 222).  

főtt tojás – Hogyne, húsvétkor is; l. húsvéti megjelenését a Jelös napoknál. 
nyers tojás ‒ Talányban: „Ha földobik, fehér, / Ha leesik, sárga. Mi az? – A tojás”. Mi 

más lönne. 
rá(n)totta – Avagy tojásrántotta a nagyfalusi gúnyversben: „Sütik mán a rántottát / A 

Tóth Jankóéknál”. Egy kis kolbásszal, szalonnával egybesütve, zöldpaprikával, 
paradicsommal, uborkával körítve, netán cseresznyepaprikával erősítve, ropogós, friss 
kenyérrel különösen finom étel. 

vadkácsatojás – Vadkacsa tojását a határban szedtek a gyerekek, hogy odahaza az 
asszonyok azzal készítsék a tarhonyát (Vajda 66). 
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ITAL   
 
V í z  
Jószágot itatni, mosni, mosogatni a portán lévő gémöskút vize is megteszi, inni a vaskútról 
hozott mindaddig a nép, mígnem 2009-ben be nem vezették a faluba a vezetékös vizet. A jó 
vaskútinál azért máig nincs jobb – vélik, így sokan az egymás mellett lévő két kollektív előtti 
kút (vaskút és karos vezetékes kút) közül továbbra is a vaskúti ártézit részesítik előnyben. 
Egykor csöcsös korsóban vittük ki (mi, gyerökök) a mezőre az emböröknek, asszonyoknak az 
ebéddel együtt az ivóvizet is. 
 
B o r  
Leginkább a ménösi borokat itták, isszák az emberek – az egyik vőfélyvers szerint (l. ott) 
elsősorban a fehér bort kedvelik, azt egészségesebbnek érzik. A nyúlfülű király meg a 
varázsbagoly című mesében az elvarázsolt király három kérése: „amit a kezembe fogok, 
váljon arannyá, amibe beleharapok, váljon kinyérré, meg amit megízlelek, váljon borrá”. Az 
arany után a kenyér és a bor a sorrend a kisiratosi dohánykertésznél.  A bőség jele is: a 
mesében, mint minden valamirevaló iratosi lagzit tervező örömapa vágyálmaiban, hét nap 
meg hét éjjel folyik a bor” (A Tatárvitéz és a Kígyódarvitéz). Lehet édös bor, savanya bor… 
(Bálint Sándor szögedi leírása szerint is). Ismerik a forralt bort is. Isten éltesse! Isten éltesse 
kendet!... kentöket! Isten éltessen! Egésségire! Isten, Isten! Lë vele… (Lë Csucsuval.) 
Nagyritkán meggybor és almabor is kerülhet az asztalra. 
 Valamikor a helyben készülő bort illetően jobb lehetett a helyzet: Kovács Ferenc az 
1950-es években följegyezte, hogy Vetró bácsi Algyőn volt vincellér. 
 
P á j i n k a  
Avagy szilvórium (szilvapálinka) a pálinka. Lehet negyedös, negyed litres üvegben kínált 
bolti áru. A betlehemes játékban szilvórium; subások párbeszéde: „Tudjátok, fiam, mér 
öregedtem én így meg? – Mér, öreg, mér? – A híres vetemények közt legjobban szeretem a 
kolbászt, / A forrásvizek közt legjobban szeretem a bort, / Ha orvos orvosságot rendel, 
szilvóriumot iszok”. Érkezésedkor egy kis pájinkával kínálnak… Hogy nyomban kolbásszal, 
szalonnával, paradicsommal, paprikával folytassák! Az ezredfordulón igen kiváló pájinkát főz 
a helybéli vállalkozó a Kis ucca végiben. Szilvából, körtéből, barackból, meggyből főzik itt is. 

A borbészösz-borbélyszesz szesz, pálinka a Kovács által közölt gúnyversben: „Iszik 
mán a borbélyszöszt…”. ÖKM (1979-ben) a denaturált szeszre érti. „Alkoholban” – 
pitralonban – bogár, kis állatok Kása Antal falumúzeumában (ugyanakkor), ennek is 
borbélyszesz a neve. Magyarán borbészösz mindön gyanús szösz.  
 Ennél valamivel jobb a cujka, ami gyönge minőségű gyümölcspálinka. Nőknek való 
az édöspájinka, azaz a likőr. A monopol – állítólag – gabonapálinka; sok férfiembört 
mögbolondított már. A rakiu/rákiu rossz minőségű, hamis román pálinka, tehát nem kisüsti ‒ 
magyarázzák. Sok helybéli férfiú végzete lött. 
 
S ö r  
Ez a legmegbízhatóbb az Erdélyhez – mi több, Nagy-Romániához – csapott csanádi‒aradi 
Iratosunkon is: míg a boltban, csárdában kapható bor meg pájinka ritkán az, aminek nevezik, 
a sör többnyire mégiscsak erjesztett árpalé. Isszák is felénk a magyarok! 

A betlehemes játékban egyik subás kérdi a másikat, hol jártál? Mire a válasz: „Az 
óperenciás tengeren is túl, / Ahol a sörnek‒bornak krajcár volt literje”, azaz igen jó hely 
vala…  A falutörténetíró (monografikus) jegyzete szerint Sarusi András készített sört a XX. 
század első felében – Kovács nyilván erről is bővebben szeretett volna írni. 
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 Isznak, iszogatnak, kóstolgatik, nyalogatik, kortyolgatik az iratosiak…(vagy éppen 
kerülgetik) a sört, a bort, a pájinkát. Ki-ki kedve, tehetsége, fölfogása szerint. Evés előtt, 
közben, után…? Leginkább azért végződvén a dologgal. Hogy utána ēröndöszhessék az 
ēröndözni valókat. (A világgal. Leginkább csak a szomszéddal, mög az asszonnyal.) 
 
F r i s s í t ő 
Szódavíz, szóda – borhoz, de magában is megteszi. Szódás a ragadványneve az egyik iratosinak, 
merthogy szódavizet készít otthon a falusiaknak eladni.  

kávé – A parasztportákon inkább csak ünnepnapon kóstolgatik, hét közben nemigen 
isszák testvéreim a feketét. Talán ha a gazdáknál volt szokásban a kávézás, a zsillérek által 
épített, lakott Kekecsön alig.  Az egyik mesénkben (A vetőlapát mög a két gyermek c. az 
aradvégi kötetben) emlegetik, mint amit – egyéb finomságok mellett – a boszorkány kínál 
vendégeinek. Az ötvenes évektől hamiskávét – pótkávé malátát, cikóriát – ihatott, aki nagyon 
akart, ez került a tejbe is, hogy kitűnő ízű tejeskávét adjon (rakhasson elénk a gazdasszony). 
Tréfás dalban Kovács gyűjteményében is emlegetik: „Szereti a pap a kávét, / De még jobban a 
szakácsnét”.  Törökös és presszókávéval is szolgálnak. Szögedében a tejeskávéhoz a tejbe 
kávépótlót, vagy pörkölt árpát töttek.  

téja – Tea járhat például reggel a kolbászos meg tejfölös kenyérhez kísérőnek. A 
virágvíz füvét maguk készítik, pl. 2011 nyarán a Máltai házban hosszú asztalon szárítják a 
gyermekek által a határban szedett mentát, hogy kitűnő tea készüljön belőle betegnek, 
ápolónak, vendégnek. A környéken székvirágot, hársvirágot, bodzát, valamint mentát 
gyűjtöttek a Böjte atya által vezetett Pio Ház hátrányos helyzetű fiataljai a Máltai Ház 
betegeinek. L. Tájszótár. 

Újabban (borszéki, lippafüredi s miegyéb) borvíz és édes üdítő is eléd kerülhet. 
Amúgy mögfelelő nekünk a vaskúti is. 

 
É d ö s s é g 
Nyalakodni való finomság is kerül, ilyen például a 

csokoládé ‒ Egyik mesénkben (A vetőlapát meg a két gyermek) „sokféle finom 
csokoládé”-t  ehetnek a boszorkány  rabságában élő – hízlalásra-megsütésre-fölfalásra szánt – 
apróságok; édesíteni pedig ott a    

méz  ‒ Pl. mézes perec a menyasszonynak a vőlegény házánál (Kovács lakodalmas 
leírásában emlegetik).  
 
AZ ÉTKEZÉS RÖNDJE 
 
E g é s z    n a p 
Önni, amikor löhet. Köll. Szabad. 

röggeli, früstök – A reggelit Kovácsnál tréfás mesében emlegetik: „Olyan zsugori volt, 
hogy früstökre csak három liter tejeskávét tudott meginni, oszt kenyért is nagyon keveset 
evett. Csak ritkaság volt, hogy három kilóval beérte, no meg három szál kolbász…”.  Újabban 
röggeli, hagyományosan früstök, írja a Dél-Alföld tudósa (A szögedi nemzet c. művében). 
Almási Vince polgármestör röggelije 2008-ban téjja, kóbászos mög téfölös kinyér, l. 
Tájszótár (tea).   A pörköltkáposzta (némi disznósággal, kemöncében sütve), szintén röggeli 
eledel, l. ott. Hódmezővásárhelyön röggelire: „Télen hurka, kolbász, pörkölt káposzta kerül az 
asztalszékre, mert a legszegényebb is azon igyekszik, hogy egy kis malacocskát ölhessen” 
(Kiss L.). 

ebédi evés – Ebéd (l. estéji eledel), tréfás mesében; magyarán ebédi övés. Bálint 
Sándornál az ebéd régi szögedi neve délebéd. Az 1950-es, ’60-as években hétköznap kivittük 
mi gyerökök a határba az emböröknek, asszonyoknak az ebédet. L. estéji eledel. 
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uzsonna ‒ Uzsonnaidőben, délután 5 tájt Szögedében: valami száraz étel – nálunk 
úgyszintén löhetségös.  

estéji eledel – A vacsora Kovácsnál tréfás mesében „estéji eledel”: „Estéji eledele még 
az ebédi evésnél is gyatrább volt. Kilenc darab három kilós főtt tyúk megsütve harminc 
tojáson. De levest alig evett hozzá, mert a levest három harmincliteres üstben főzte meg, de 
még ezt is alig bírta megenni, ezért még három üst harminc literes fokhagymamártást evett 
hozzá gerjesztőnek, meg harminc kiflit”. Szögedében (s az egész tájon) vacsora, 
vacsoraüdőben: ebédmaradék, vagy mint a reggeli, hideg, a gyerököt esetleg főkűdik a fára 
eprezni. Mentünk mi bármikor az első feketedő epörfára… 

 
L a k o d a l o m 
Öreg Barják Károly vőfélyversei közt ételköszöntő több is akad.  

leves ‒ „Itt tehát a leves, melyet adott jó hús, / Azért köztünk senki szíve ne legyen 
bús. / Nosza, muzsikusok, szóljon hát a virtus, / Ezzel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.” 

paprikás ‒ „Nosza, hevenyében a (bika) bőrét levettem, / Fejét a nyakától egyszerre 
leszeltem. / Ezt a jó eledelt abból készítettem, / Megvallom, uraim, ezt én is szeretem.” 

bor – „Szív-vidámításul Isten a bort adta, / A mi házigazdánk hordóját kifúrta, / Teli 
üvegeit ide behozatta. / Ez az a vörös bor, ennek neve: bánom, / Ez mártotta sokat sárba a 
nadrágom.”  

sülthús, pecsönnye ‒ „Itt hozom a sültet, számtalan sokfélét… /… Nincsen párja sehol 
a jó pecsenyének…”  

édös (sütemény) ‒ A vőfény rigmusaiban: béles, dúc, sütemény, torta. 
 Bálint Sándor írja a fajtánkbeli dél-alföldi lagzijáról: hagyományosan húsleves, 
birkapaprikás vagy marhapaprikás, végül béles, rétes az étrend – ugyanúgy, mint egykor 
Kisiratoson. A paprikáshoz körítés nincs, legföljebb savanyúság, s kalács, vagy kenyér jár 
hozzá. A polgárosodással járt a pecsenye, a sült hús helyfoglalása a lakodalmi étrendben, s az 
édes sütemény, meg a torta kiszorította a hagyományos tésztaféléket (A szögedi nemzet). 
Tortát minálunk is minden család maga visz magának, hogy kínálgassa padszomszédainak, 
barátainak, testvéreinek. Kisiratoson is szokás a lagziba ajándékul családonként egy-egy 
tyúkot vinni. Hódmezővásárhelyen lagziban csöröge, kalács, (a borhoz) perec, 
szegényebbeknél pogácsa, málé, boritatóul pattogatott kukorica került a hús után a 
vendégsereg elé (KissHmvh).  
 2017-ben Torma Gizella a Nyugati Jelen újságírójának így írja le a kisiratosi 
főzőasszonyok hagyományos lakodalmi működését: „…régen a lakodalmak előtt pénteken, 
amikor a lakodalmas háznál készülődtek, az ott dolgozóknak paszulylevest főztek és lepényt 
sütöttek. Ha egy lagzira mondjuk 300 személyt vártak, akkor 3 üst savanyalevessel, 3 üst 
pörkölttel, 3 üst húslevessel készültek. Két üstben készült a hús, illetve 1-2-ben a pürének 
való krumpli. A lakodalom napján reggel nyolckor hozzáfogtak a főzéshez, a munkával 
másnap reggel 6 órakor végeztek, mert el is kellett mosogatni. Közben mindenre nagyon oda 
kellett figyelni, nehogy valami odaégjen, vagy ne főjön meg rendesen. Egy 300 fős lakodalom 
teljes kiszolgálásához a maguk háromfős csapata mellett még szükség volt 1-2 asszonyra. 
500-600 fős lakodalomkor mindenből 5-6 üsttel kellett főzni.”  
 L. még a Lagzi, búcsú, tor c. fejezetnél! 
 
H a l o t t i   t o r 
Torban hagyományosan savanyaleves (savanyú tyúkhúsleves, becsinált leves), birkapaprikás, 
dunc(kalács), néhány pohár pálinka és bor kerül a gyászolók elé a temetést követően a halott 
otthonában. A vége néha itt is már-már nótázás (pl. 1980-ban kántor Kurtucz Pista bátyám 
temetésekor a Gyöpszélön). L. Kurtucz István és Almási Béla temetésénél, valamint a Lagzi, 
búcsú, tor c. fejezetben!  
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D i s z n ó t o r 
A disznóvágás a tor kellemes változata. Többnyire igen szép torokon búcsúztatjuk disznainkat 
a portánkon: az egész napos dolgot este vidám torozás (bőséges vacsora, jókedvű beszélgetés, 
iszogatás, nótázás) zárja. Az egész évben végzett hasznos munka öröme hatja át az embert – 
ráadásul megtelik a kamra mindazzal, ami nélkül aligha húzhatnánk ki újig! Magunk ugyanezt 
– eléggé iratosiasan a kígyósi, mezőhegyesi-kovácsházi, eleki testvéreknek köszönhetően 
(hállá a jó Istennek!) – a nevetséghatár túloldalán, Békéscsabán évente többször átéltük.  

L. még Lagzi, búcsú, tor c. fejezetnél! 
 
B ö j t  
A böjt (a kisböjt, azaz karácsony böjtje, a húsvétot megelőző nagyböjt, valamint a pénteki 
böjt) étrendje szépen összeáll kínálatunkból! Kiderül belőle az is, mivel segített magán, 
családján az övéiért minden áldozatra kész gazdasszony (nagyanyánk, Kurtucz Gergelyné 
Sarusi Kis Borbála) pénteken: hogy ne éheztesse háza népét, aznap hajnalban sütötte ki a 
kemencében a friss, ropogós, szinte már melegen kézbe vehető kenyeret. Böjti napon leves és 
(eszerint még meleg) kenyér, vagy kalács. 

Egész évben böjt?... Majdnem az löhetött a Kekecsön Kurtucz Gergőéknél. Hogy éhön 
në maradjon a hun bérös, hun, napszámos, hun tanyásbérös édösapa hét gyermeke (hat 
gyeröke, ëgy lánya), mög asszonya s a szomszédban annak anyja, apja. L. a Lagzi búcsú, tor 
c. fejezetnél! 

A cigány fejfája című mese hőse az asszonytól hol puliszkát, hol paprikás krumplit 
kap – pedig ő rántott csirkét és csokoládés tortát önne. A cigány ember álma? Álmodozott 
itten a szegény magyar zsillér épp öleget! A böjtnél mélyebb éhség is előjön: a Szorítsd, 
zsákom! című mese Jánosa, a király legszegényebb parasztja „annyira szegény volt, hogy az 
éhségtől az egyik szeme a másikhoz ment vizitába”… tán egy falat kinyérért? 

L. még bodag, sóbavízbeleves, fokhagyma, kalács, kenyér, költ kalács, leves, mákos 
guba, mákos tészta, ostya, paszujleves, sóbavízbeleves, süvegcúkor, és Tájszótár. 

 
K a r á c s o n y 
A kisiratosi – adventi ‒ betlehemezőknek a vendéglátók kenyeret, kolbászt, néha egy kis bort, 
pálinkát adtak, meg persze pézt.  A karácsony böjtjén való étrendet l. a Jelös napoknál! 
Amúgy aki jól viselködött, angyali kóbász lött a jutalma… – ami Kevermesen egyenesen 
angyalkolbász (Pelle): amit Szenteste esznek. A gyereket ezzel biztatják adventban: ha jól 
viselkedik, szenteste már megkóstolhatja.  A karácsonyi falatokat illetően l. angyali kóbász, 
mákos guba, mákos tészta. 
 
K ö r ö s z t ö l ő    (s a t.) 
Körösztölő, lagzi, búcsú, disznóvágás, nevenap, születésnap, húsvét…? Dínom-dánom! … 
Csabán, hogy három fiú után végre lánya lött apámnak (akinek anyja, Sarusi Kis Borbála – 
Kis Sarusi Borbála ‒ után Borbála, asszonya, Farkas Bözsike után Erzsébet lött a kisjány 
neve), nyáron a legnagyobb melegben disznót vágott a körösztölő-ünnepély népes 
vendégseregletének. Löhetött bármekkora forróság 1950 Szent Iván havában, csurgott a zsír a 
rokonok, barátok szája széliről a finomabbnál finomabb – a helybéli beszolgáltatási osztály 
fogmegjai által nem látott – falatok faldosása közben. Hogy a végén apánk, szokásához híven, 
(a kést, majd a villát letéve) a mandolint kapja elő, s szélnek eressze erős, férfiasan szép 
hangját, végtelen jókedvét, féktelen örömét a Corvin uccai gazdaportán. (Ű, az iratosi 
zsillérivadék csabai iparoslegény, akkor mán ktsz-tag – kisgazdalányból lett iparosné 
mönyecske ura ‒ az elvtársi évad javán.) 
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M i n d ö n n a p i 
Hét közben? Már-már böjtösen. Pénteken mindig! Böjtben hogyne. Hogy aztán elereszthessük 
magunkat… vasárnap, ünnepen. Hogy lögyön ëgy kis örömünk nekünk is. 
 A mindönnapi kinyér legjavárul A vetőlapát meg a két gyermek című mesénk ad hírt. 
Az 1950-es években a lejegyzéskor 19 éves Hallai László előadásában ilyeneket olvashatunk: 
„Uramisten, ez volt aztán az igazi kunyhó! A kerítése mind kolbászból volt fonva, a fala meg 
tésztából, a cserepek rajta meg mézeskalácsból! A két gyermek nem kérdezett egy szót sem, 
hanem nekiestek a kerítésnek enni”. A szegény ember éhönhalásra szánt fiait a vénasszony 
behívja: „belül is minden ennivalóból volt”. Az öregasszony eléjük tett még „sokféle tortát 
meg kolbászt, sonkát, s már a könyökükön nőtt ki a sokféle finom csokoládé meg kávé” – 
olvashatjuk Kovács Ferenc aradvégi mesetárában.  

Ilyen szép mesét! Szöbbet el nem képzelhetött az elesött iratos zsillér; volt miért a 
mesemondó minden szavát lesni. Manapság már, ugye… Ki figyel oda. 

A Csanáddal tőszomszéd Aradvármegyében a miénkhez hasonló ennivaló került 
asztalra. „Az ételek gerince a kenyér és a szalonna, rántott leves, szűz leves, ecetes bableves, 
ganca, gölödin kása stb., turós csusza, töltött káposzta, turós lepény csak ünnepi eledel. A 
zsiros cipó és lángos kedvelt ételek voltak, de már kiveszőben mindkettő.” (Arad vm. 
néprajza) 
 
 

Zsillérjáték 
 
 
Hogyne szórakoztak volna, szórakoznak ma is, ha tehetik, a kisiratosiak! Gyerök és jány, 
legény és mönyecskének való, embör és asszony; amennyire löhetségös, a vénje is! 
 Mint máshol, itt is: arról adunk számot, amit apánktól tudunk (az 1920-as, ’30-as 
évekről, évekből), és amit utóbb magunk is megpróbáltunk. Meg a szakirodalomban leltekről. 
D ő l t   r i t k í t o t t   c í m s z ó v a l   jelzem azokat a játékokat, amelyeket  K o v á c s  
Ferenc az 1950-es években lejegyzett a gyűjteményében, és  a l á h ú z á s s a l  a Vajda 
Noémi által 2013-2014-ben leírtakat. 
 Ha megvallhatjuk: az opletányozásra emlékszem a legszívesebben! Azt űztem magam 
is… alkalmanként röggeltül estig; Iratoson, Csabán – ahol a szent pillanat ért bennünket. 
Szent pillanat? Amikor a család összejön, s a férfiak hamarosan a kártyáért nyúlnak. Mert 
közben folyhat a szó, koccinthatnak, ha van mivel, pöfékelhetnek, ha rá akarnak gyújtani, 
szidhatják a rossz urakat (akik egy időben elvtársnak hívatták magukat), dícsérhetik a 
dícsérendőket, emlékezhettek a régi öregökre, a nagyfülű világra…  
 Hogy sorjában haladjunk, kezdjük a gyerökjátékkal! 
 

GYERMEKJÁTÉK 
  

a d j   k a t o n á t – A falutörténetírásra készülő Kovács Ferenc jegyzeteiben a 
játékokat soroló részben ez áll: „Adj katonát – lányok a gyerekekkel.” L. Adj király, katonát. 

a d j   k a t o n á t,   e r ő s e t   l.   A d j   k i r á l y,  k a t o n á t 
 A d j   k i r á l y,   k a t o n á t  – „Láncot fogtunk, és a király a legerősebbet 
kiválasztotta. Ha áttörte (a másik láncot a legerősebb katonája) Aggy kiráj, katonát! kiáltással, 
amit leszakított, áthozta. Ha nem, ott maradt. Két csapat játszotta, két királlyal, egymással 
szembe…” (öKM). Ugyanezt Kovács így írja le: az „Adj katonát, erőset…” kezdetű kiáltással 
kezdődő fiújátékban a másik csapat válasza „Én katonát nem adok, / Inkább magam 
szaladok!”, s nekiiramodva igyekeznek áttörni az ellentábor kézfogással alkotott láncát. Ha ez 
sikerül, egy játékost átvisznek magukhoz. Következik a másik csapat, s az egész addig 
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folytatódik, mígnem az egyik sereg el nem fogy. (Kovács Ferenc tanár bácsinak az akkor 15 
éves Antal Péter – unokahúgom jövendőbelije ‒ mondta el a játékot; a sógorommá lett Pétör 
asszonyával, Árvai Annával együtt, segített abban, hogy e falurajz pontosabb legyen. 
Nyugodjon békében!) Vajdának is leírják (17, 158).  
 a g a c s i  – Az akácfavirágot (az agacsit) eszegetve mondogatták a gyerekek:  
„Agacsi, neköd szarik Papp Jancsi!” (Vajda 17). 
 a k i   n e m   l é p   e g y s z e r r e  ‒  A dalocskát énekelve (Aki nem lép egyszerre, / 
Nem kap rétest estére…) meneteltek a gyerekek, s aki elvétette, kiállt a sorból, mert 
„…Katonának nem való!” (Vajda 17). 
 a m i k o r   é n   k i c s i   v ó t a m  ‒ „Amikor én kicsi vótam, / az ágy alá begurútam, 
/ macskaszarbúl tüzet raktam, / kukoricát pattogattam” ‒ szavalták egykor a gyermekek, ha a 
házban beszáradt valahol a macska kakája (Vajda 18). 
 a n y á s – a p á s  ‒ A gyerekek anyás-apásat is játszottak, egyikük az apát, másikuk az 
anyát alakította. 
 a r a n y c s i k ó   ö t e t é s e ‒ A karácsonyra várt aranycsikónak (az aranycsikót 
Szenteste csak az látja meg, aki jó gyerek) szénát, kukoricát, almát, diót tettek az asztal alá 
(Vajda 19-20). 
 a s z t a l o n   g o m b o z á s   l.   g o m b o z ás 
 a s z t a l o n   p é n z e z é s   l.   p i c c é z é s 

b a b á z á s  – A lányok nyilván babáztak, de erről nincs személyes élményem, apám 
sem említette, s Kovács (illetve regélő gyermekköre) is megfeledkezett róla. Hogy közben jól 
tudjuk, húgaink épp azzal foglalatoskodnak. Vajda 2013-as gyűjtésében írja, hogy általában 
kukoricacsutkából és cirokszárból (csutkababa, cirokbaba) készült a kisiratosi leányok babája 
(volt, aki fából faragott magának), rá ruhát varrtak, a kukoricahajat két ágba fonták s rátették a 
fejére ‒ ezzel aztán kedvükre játszadozhattak, készülve a felnőtt asszonyéletre. Pl. kotárkában 
babáztak, ahol kislakodalmasoztak is (161). A szülők ruhadarabból készítettek játékbabát a 
lányaiknak. Vásárolni is lehetett, a vándorköszörűs rongybabát árult: „Itt a köszörűs, ószeres! 
– kiátotta a köszörűs. – Tehát ű mindönnel foglalkozott, ez a köszörűs… Járkát faluról falura, 
mög közbe árút babákat. Magyar ruhába őtözött babákat, egy kis pártával, szép fehér ruhával, 
piros kötővel. Ríva könyörögtünk, de úgy köllött arra vigyázni, arra az egy babára, mer elég 
drágán adta ez a köszörűs...  Rongy (babákat árult), de aztán kísőbb mán az a keménypapír, 
mer az se porcelán, és meg vót úgy fényösítve, az vót az arca a babának. A többi ruha volt. Az 
arcon vót egy kicsi haj.” (Vajda 20-22) 

b a k k o z á s – A bakugrást nevezik így a faluban (Murádin XI). Vajdának (23) így 
magyarázza egy idős férfi, hogy volt, mint volt: „Ugrátuk egymást át. Lehajúva, sorba. Vót, 
mikor mán valamelyik unta, akkor amaz ugrani akart, ez félreugrott, az leesött, az orrát is 
leütötte”. 

b a n k o z á s ‒ Kártyajáték, amelyben az nyer, akinél a tízes kártya volt, magyarázzák 
a gyűjtőnek (Vajda 23-24). 
 b á b á z á s   l.   s z ó l i g a t ó s 
 b á b o z á s   l.   k i s s z í n h á z 
 b e t l e h e m e s   j á t é k   l.   b e t l e h e m e z é s 
 b e t l e h e m e z é s – Adventban házról házra végigjárták a betlehemezők a falut; a 
betlehemes játék valamelyes leírása a Jelös napokról szóló fejezetben található, a teljes pedig 
Kovácsnál és Vajdánál. 100 éve még parasztemberek és parasztfiatalok betlehemeztek, a múlt 
század közepén e szokás gyakorlásának befejezéseként helybéli magyar cigányok járták a 
falut a betlehemi játékkal (Vajda 235). 
 b e ü l t e t t e m   k i s k e r t ö m e t  – A kettős körben belül a lányok, kívül a lányok 
mögött fiúk állnak, legkívül fiú sétál, s mind énekli az ismert dalt: „Beültettem kiskertemet  a 
tavasszal…”. A második versszakhoz érve a körbejáró az egyik fiú vállára teszi a kezét, s a 
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dalocska végeztével uccu neki, vesd el magád, az ellenkező irányban kerülik meg a kört. Aki 
hamarabb odaér az üres helyre, beáll a lány mögé párnak, a másik folytatja körbejáróként az 
elölről kezdődő játékban. Leírása Vajdánál is (26). 

b é k á z (á s)   l.   k a c s á z á s   
 b i g e   l.   d ó l é 

b i r k ó z á s – A fiúkkal nálunk is mögesött, hogy vereködés helyött birkózással 
igyeköztek mögmutatni, ki az erősebb, ügyesebb. Nё adj Isten a végin néha így is 
összevereködtek.  

b i s s e n g ö l é s   l.   b ü s s e n g ö l é s 
 b í r ó   u r a m,   k ú t b a   e s t e m  – A körben ülő legények, leányok közül az egyik 
kérdi a középen álló „bíró”-tól, aki rögtön válaszol: ‒ Bíró uram, kútba estem! – Hány 
méterre? – Háromra (négyre, ötre…). – Ki váltson ki? – Leány legényt, legény leányt nevez 
meg, s annyi csókot vált vele, ahány méter mélyen van a kútban. Ha a megszólítottnak nem 
kell a kút mélyén kushadó játékos, ott maradhat, míg valaki ki nem váltja. És így tovább a 
többi. (Hogy úgy mondjuk, ezzel is az eljövendő – csókos ‒ felnőtt életre készültek fiaink, 
lányaink.) Vajda is leírja (27-28). 
 b o c p u s k a ‒ A bodzapuska készítését Vajda írja el (29). 
 b o l h á z á s (b o l h á s) – Bolhásztunk, ugráltuk át az árkot, emlékezik 2010-ben a 
82 éves Árvainé Kurtucz Annus néném, milyen játékai voltak valaha a lányoknak. A bolha 
állt az árokban, akit elkapott az átugrálókból, a helyére állt (Vajda 30). Közben ezt kiabálták: 
„Bolha, kimosom a ruhámat! Ringyem-rongyom, ruhámat! Itt mosom a ruhámat!” Vagy 
„Bolha, kimosom a ruhámat! Még a bolha ideér, addig én a szennyös ruhám kidobom!”  

b o l o n d k o c s i – Körhinta (ringlispíl: ringispír), azaz bolondkocsi sátoros ünnepen, 
elsősorban búcsúban szórakoztatta (s szórakoztatja) az itteni gyermekeket, meg a vendég 
lurkókat. Eredetileg nem motor forgatta, maguk a gyerekek, fiatalok hajtották. Volt 
bolonkocsi kishintával, kis ülőkékkel, és szépen kifestett lovaskocsikkal (Vajda 208). L. még 
kutyaszelelő. 

b o r n y ú s,  b o r n y ú z á s – A felnőttek kártyajátéka a borjúzás/bornyúzás – 
városiasan: durákozás ‒, de a gyermekek is szívesen bornyúztak, játszották a bornyúsat 
(Vajda 31).  

b ó (l) t o s   l.   k i s b ó (l ) t o s 
b u k f e n c e z é s   l.   b ü s s e n g ö l é s 
b u d i s   l.   k ö r b e f o s o s 
b ú j,  b ú j,   z ő d   á g – „Bújj, bújj, ződ ág…” (vagy „…ződ ágacska…”)… „Szita-

szita péntek, szomorú (szerelem-) csütörtök, / Zabszerda”, énekelték a gyerekek, s 
összefogták a kezünket, az alatt bújtak át a kislányok (Vajda 31-32).  
 b ú j ó c s k a   l.   d o b o l ó s,  h u m ó z á s 
 b ú z a v i r á g   k o s z o r ú  – A körbe haladó, éneklő gyerekekből a kör közepén 
bekötött szemmel álló játékos kiválaszt egyet, s tapogatással igyekszik kitalálni a nevét. Ha 
eltalálta, helyet cserélnek, ha nem, nem: tapogathatja tovább a társait ‒ szöröncsés (más 
esetben: szöröncsétlen) esetben legényke a kislányokat. Vajda is leírja (33-34). 

b ü s s e n g ö l é s – …vagy bissengölés: Kisiratoson ez a bukfenc, vagyis ha 
bukfencezik az ember. Vajdánál (67) a hajdúzás egyik változataként szerepel: „(…) 
sorbaátunk, oszt így fogtuk egymás kezit, tízen is. Forogtunk úgy körbe, oszt aki leghátú vót, 
aztat jó mögsörgettük, oszt az akkó büssengölt egy nagyot, elesött, repűt. Messzire möntünk, 
mikor mán nagy kört alakítottunk, szalattunk mindnyájan, oszt az csak úgy repűt el.”   
 b ű r  (b ű r ö z é s) – „Bűr, az 1920-as években játszottuk a bűrözést. Két csapat, fiúk 
(serdülők), egy-egy kapitánnyal. Jó három lépésre egymástól két vonalat húztak. Választás a 
csapatba: a két kapitány mutató- és nagyujjával egymás ujjai fölött megfogta a 10 centis 
pálcát, és aki hamarabb ért a pálca tetejére, az választott magának embert (játékost) a 
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csoportjába. Aki maradt, az került a vesztes csapatba. Például hárman-hárman: a három 
vesztes a vonalra állt, szembe vele a győztes csapatkapitány. A vesztes odaadta (odadobta) a 
labdát – bőr- vagy rongylabda, inkább bőr ‒, hogy elkapja. A vesztesek elszaladtak, a győztes 
a vonalig futhatott, és a labdával egy játékost le kellett hogy üssön (el kellett találnia). Az 
kiesett a játékból. Jött a másik, aztán a harmadik – le kellett ütni mind a hármat! Ha a támadó 
leütötte őket, akkor ők lettek a győztesek, ha csak egyet nem, akkor a vesztesek nyertek és 
akkor ők adták! Ha ők győztek, addig maradtak, míg nem vesztettek!” (öKM). A bűrözést a 
falutörténetíró jegyzete szerint fal mellett játszották (KovácsMonogr). „…fiúk játszották 
egymás ellen, labdával kellett érinteni az ellenfelet. Te vagy a bűr! felszólítással ő lett a dobó” 
(Vajda 34). Széna- vagy szalmaboglyánál is játszhatták, hogy ne repüljön el a lapta.   
 c é l l ü v é s   ̶  Vajda említi (34) a céllüvést ‒ leginkább a búcsúban szórakoztak ily 
módon (puskával, céltáblára lűve) a legényök; a szótáríró csak leste. 
 c é r n a l ё v ö v é s ‒ Vajdának mesélik (34-35) azt a játékot, amelyet a szótáríró is 
játszott valaha: cérnát, madzagot vesz a gyerök az ujjaira, s a másik átszödi… 
 c i c a – m i c a,  m e l y i k   s z ö m e d   f á j?  – A gyermekek egymás mögött állnak 
(fiú a lány mögé), az oszlop élén magában a „cica”, aki a játékban igyekszik megfogni az 
előre szaladó hátsó pár valamelyik tagját. Ha ez nem sikerül neki, marad cica (macska), az 
addigi hátsó pár előre áll, ha viszont elkapta egyiküket, ő áll be vele első párnak, a társ nélkül 
maradó pedig cica lesz a folytatásban. Máshol (Kovács a monográfia-tervezet jegyzetében) 
azt írja, e játék neve cica-mica. 
 c i g á n y k e r é k ‒ Vajdának (35) így fogalmaz egy helybeli: „Hántuk a 
cigánkereket, hidat csinátunk, egymás hátán ugrátunk”. 

c i k á z á s ‒ Vajda írja el e játékot (36). Idős asszony, egykori kislány sorolja: „mikor 
cikáztunk, hát, kint a Gyöpön, mán nagyobbak vótunk. Vót ilyen fapapucsunk. Ugye, sütétbe 
játszottuk, oszt vertük össze a papucsunkot, hogy: Erre vagyok, erre vagyok! Akinek akartuk, 
azt hattuk, hogy mögfogjon, akinek nem, mög nem. (Mosolyog.) Szaladtunk”. 
Zavarócskázásnak is mondják. 
 c i r o k h e g e d ű – Cirokból készítettek maguknak hegedűt, azzal muzsikáltak  
(Vajda 38). Jobb híján két ‒ megigazított ‒ kukoricaszár is megtette, ilyen maga készítette 
hangszere a szótárírónak is volt.  
 c i r ó k a – m a r ó k a ‒ Simogatták a kicsi arcát, kezit: ‒  Ciróka-miróka, mit főztél? 
‒  Kását!  ‒ Hova tötted? ‒  A pad alá, mögötte a pap macskája! (Vajda 38). 
 c i t e r á z á s – Gyerekeket (mint a szótáríró édösapját) megtanították citorálni, ír róla 
Vajda is (38-40). 
 c s a p d l ё c s a c s i ‒  A gyermekek kedvenc kártyajátéka (volt?). Színgyűjtésnek, 
színgyűjtősnek is mondják; „akinek kivót gyorsan, az lecsapta – Csapdlecsacsi!”  (Vajda 
124).  
 c s e n d ő r ö z é s ‒  „A kert teli vót szárkúpokkal. A tolvaj elbújt a szárkúpban, a 
csendőr kereste. Vótunk tizönöt-húszan is, ahogy összegyütt a banda.” (Vajda 41) 
 c s e r e b o g a r a z á s ‒  Amikor tavasszal előjött a cserebogár, a gyöpön énekelve-
játszva szedegették: „A fűbe lefeküttünk, oszt cserebogaraztunk. Kiabátuk, hogy: ‒  
Cserebogár, mikor lesz nyár? ‒  Mikor apád gatyába jár!” Más így folytatja: „…most nem 
hallom, hogy Bogár, sárga cserebogár! Ezt szödtük mindég, míg az est leszállt, éneköltünk.” 
(Vajda 41)  
 c s e s z t é z é s  ‒  Vajdának említik (202): labdát ütögettek…  
 c s i c s i s s,  b a b a,  c s i c s i k á j j ‒  Énekes dajkavers Vajda gyűjteményében (42) 
 c s i g a b i g a ‒  Libalegeltetés közben játszották a kertben: „Még vöttük föl a 
csigabigát: Csigabiga, gyere ki, / Ég a házad ideki! / Jön apád, jön anyád, / Hozza a piros 
csizmád! / Hozzák a piros csizmát. S addig így ráztuk a csigát, míg az ki nem gyütt a házábúl. 
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S akkó mink annak örűtünk, hogy kigyütt a házábúl a csigabiga. Így tartottuk a kezünkbe.” 
(Vajda 42) 
 c s i g a f ű z é s ‒  Vajdának regélik (66): „Vót az ár, amit apukám hasznát, avval 
kilukajtottuk az üres csigaházat – akkó kerek csigaház vót, hosszúkás nem –, selyöm 
cérnaszálra fűztük nagyság szörint, diszítöttük… Hosszúkás csiga, fekete, azt lehetött nálunk 
is tanáni és még oan kerekök is, kis, fekete csigákat. Azokat fűztük föl. Feketék mög fehér is 
vót hosszú…”. 
 c s i p c s i p c s ó k á s – Mi is játszottuk a csipcsipcsóka nevezetű játékot, 
pontosabban édösanyánk velünk, amíg kicsik voltunk, majd mi a gyerökeinkkel. „Csip-csip, 
csóka, / Vak varnyúcska…” 
 c s í p k o d j u k   a   f ü v e t ‒  „Ekkó űtünk, a fűbe űtünk, és szödtük a füvet. Vót 
ilyen mondóka: Csípkodjuk a fűvet, / Aki nem csípkodja, / Ördög bujjék ódalába, / Mind ide 
rakja. Így, ugye – két kezét hátrateszi –, köllött, hogy csípkodjuk a füvet, s akkó így 
előretöttük a kezünket. Vót, amelykbe vót fű; vót, amelykbe nem vót fű. S akkó (a 
szembenülő) mondta, hogy: Nyisd ki ládácskádat! És akkó kinyitottam, akkó mondta, hogy 
Arany!, ha vót benne. (…) Az Fos!, amelykbe nem vót. Oszt akkó jókat nevettünk, oszt 
folytattuk, keztük elörrő.” (Vajda 43) 
 c s ó n a k á z á s   l.   t u t a j o z á s 
 c s ö m ‒ c s ö m,  g y ű r ű  – Kört alkotó, széken ülő gyermekek közt keresi az 
eldugott gyűrűt a középen álló „bika”, s közben éneklik: „Csöm-csöm, gyűrű, kallangyűrű, / 
Nálad van az aranygyűrű. Itt pipálnak, ott füstölnek, / Szabad a bikának kereskedni / Nálam 
is, másnál is”. Leírás Vajdánál is (44-45). 
 c s u t k a v á r ‒ Kukoricacsutkából várat építettünk; Vajda ezt a játékot is említi (46). 
Várat másból is építöttünk ‒ abból, ami kezünk ügyébe volt.  
 c s ú z l i z á s   l.   p a r i t t y á z á s 
 c s ü l k ö s ‒ Vajdánál (47) a jelek szerint más, mint a szintén csülökkel űzött, Kovács 
Ferenc által hézagosan leírt csülközés. Eszerint a gyerekek a kihegyezett 10 centis fadarabot 
belenyomták a földbe; a bicskájukat leejtették, s ha nem állt a földbe, a csülköt kellett a késsel 
a földbe beljebb verni. A végén a csülköt a fogukkal húzták ki a földből. A veszélyes játékot a 
szülők tiltották. Ez nem hasonlít a néprajz által leírt csülközés (csürközés-kecskézés) egyik 
változatához sem (MNL I/548, III/114). 
 c s ü l k ö z é s – KF hiányos (és emiatt itt-ott nem egyértelmű) 1950-es évekbeli 
följegyzéseiben olvasni arról, hogy Kisiratoson a gyerekek ismerték e játékot, amelyet a 
„csülök”-kel űztek. „Csülközés: a rossz …(?) hívták csülöknek. 14-15 m. dobták (?) a 
függőlegesen felállított…(?) csülköt 90 cm. bottal néha elütötte, a Varga Karcsi ütötte el. Tajti 
(István). Sivalkodott a Tajti. Öregapja szaladt le, és a Karcsi elkezdett szaladni és kiabált 
ótatának – Ótata – ótata, mert megvert postás Kata. A Tajtinak a nagyanyja postás volt”  
(KovácsMonogr). Szögedéből fönnmaradt a játék pontos leírása (Bálint Sándor tájszótárában), 
ami szerint a játszó fiúk a lábukkal igyekeztek minél messzebb ellendíteni az arra helyezett 
botot, s az lett a csősz, akié a legközelebb pottyant le. Ezután a játékosok a karójukkal a 
csülöknek nevezett fadarabra céloztak, s amikor a bot kimentésére indultak, a csősz egyiküket 
megszúrta, ő lett a továbbiakban a csülköt őrző csősz… Vajdánál más játékot emlegetnek 
csülkösként, l. ott.  
 d i (j) ó t ö r é s ‒ A sótörés nálunk amikor a játszadozó gyerökök „sót törnek”; meg ha 
ugyanarra azt mondják, hogy dijót törnek (Murádin XI).  
 d i s z n ó t o r b a   c i g á n y n a k ‒ „Beöltöztek cigánynak” (rossz ruhát kaptak 
magukra, kezükbe botot vettek, szájukba pipát tettek) és hívatlanul beállítottak a disznótorba, 
vacsorára. Kéregettek, ha leültették őket, nem folytatták, de ha nem, sonkát, meg amit 
lehetett, loptak – hogy a végén vagy visszaadják, vagy nem. Inkább a felnőttek szórakozhattak 
így, de vitték magukkat a kisgyerekeiket, pl. „kis cigánlán”-nak beöltöztetve (Vajda 111-112)   
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 d i s z n ó z á s ‒  „Sokan összegyűtünk, majdnem minden házban lány vót, csak egy 
vót fiú. Oszt a fiút lefogtuk: Itt a disznó, fogjuk mög! Mögfogtuk, mögnyomkodtuk jól. De 
nem bántottuk mink. Ez vót a disznózás.” (Vajda 47) 
 d i s z n ó v á g á s ‒  „Egyik fiútestvérem (…) olyan ugrifüles vót: Bözsike, tudod mit, 
vágjunk disznót! Vágjuk le a babát! Aztán sirattam mindég, nem vót babám többet. Béla 
levágta. Szegény öreganya egész délutánokat elvarrogatott, hogy csináljon neköm babát.” 
Máskor meg a felnőttek disznóvágását utánozva pörzsölték szalmával a hízót jelképező 
kukoricacsövet. (Vajda 96) 
 d o b o l ó s – Godó atya említi, hogy sokan ismerték a XX. sz. elején, de nem 
részletezi e játékot, így nem tudjuk, mire gondol. Godó Andri bácsi tisztázza 2013-ban: „A 
dobolós? Hát a bújócska! Mer ki köllött dobolni!” (Vajda 236). L. humózás, méta. 
 d o b o z ü t é s ‒ Vajda emékeztet (48) a búcsúban, vásárban, vagy épp más sátoros 
ünnepen űzhető játékfajtára: dobozokat verhetnek le a játékot megfizetők a labdával, s aki 
mind leütötte, ajándokat nyert. 
 d ó l é   (d ó l é z á s) – Népi gyermek csapatjáték. Bottal ütik a hegyes fa dólét, a 
veszteseknek kézzel kell elkapniuk. Ez a dólézás. „A fiúk két csapatba álltak. Akár egy-egy 
gyerek is játszhatta, tehát kettesben is lehetett játszani. Körülbelül 15 centiméter hosszú, 
vastag, kemény fadarab a dólé, kerek kellett legyen, és a vége kihegyezve. A kezdő (csapat) a 
vonalra állt, innen kellett méteres bottal kiütni a dólét. A válogatás, a játékosok kiválasztása 
ugyanúgy, ugyanazon a pálcán történt, mint a bűrözésnél, és a győztes csapat ütötte a dólét. A 
vesztes csapatnak a repülő, pörgő dólét kézzel el kellett kapni. A dólé messzi kiment, volt, 
akinek betörte a fejét. Ha elkapták, ők kerültek be, ha viszont a csapatból mindenki ütött és 
nem fogták el, akkor ők maradtak bent. Volt másik változat is. A győztes kezd: ráüt a bottal a 
földön a hegyezett dólé végére, és a levegőbe repülő dóléval játszani kellett (a bottal 
ütögetni). Számolták, ki tudta tovább verni, tovább a levegőben tartani a dólét, az lett a 
győztes” (öKM 1980). „Dólésztunk a gyöpön, a lányok is!” – emlegeti 2010-ben a 82 éves 
Annus néném (ÁKA). KF följegyzése szerint a dólé 15-20 cm., a bot 1 m. hosszú. Vajda (48) 
2013-as gyűjtésében egy asszony így emlegeti, hogy játszották az 1940/1950-es években: „... 
ki tud nagyobbat ütni. Ezt a Gyöpön csinátuk. Ilyen darab dólét csinátunk faágbúl – mutat egy 
kanálra ‒, möghögyöztük a két végit, így, oszt azt ütöttük egy bottal, egy karódarabbal. 
Ahogy kirepűt, vót, aki visszaütötte. Aki, mondjuk, dobta vissza, be oda énhozzám, én 
kiütöttem, akkó újra beütötték, mi kiütöttük. Ha én nem tudtam, más. Melyik milyen messze 
el tudta ütni, az játszott jobban”; majd később: „A dóléval a Kisszűcs szömit kiütötték” (233). E 
2014-as játékgyűjtemény több dóléváltozatot is leír. Murádinnál (XI) a bige nevű játékban 
használt, két végén kihegyezett gömbölyű fadarab neve minálunk dóulé. A dólé „régi magyar 
dolog” – írja Godó, l. méta.    
 d u r á k o z á s   l.   b o r n y ú s 
 d u r r a n c s o s   ‒  Kulcslyukba tömött gyufaméreg szöggel való fölrobbantása. E 
megnevezést Vajda említi (51). A falurajzíró a durrantós, durrantós játék megnevezést 
hallotta. 
 d u r r a n t ó s   (j á t é k)   l.   d u r r a n c s o s 
 d u r r o g n i   l.   k a r i k á s 
 e g y,  m ö g é r ö t t   a   m e g g y ‒  „Körbeátunk, egy vót a közepin. Mindig az az 
egy mondta: Egy! Akire rámutatott tízig, köllött rá válaszolni. Aki nem tudott, kiát. Rád 
mutattam, három! Akkor te köllött gyorsan valamit rávágjá, mer, ha nem, kiesté. Aki tudott tovább 
mondani párbeszédöt, az bent maradt a játékban. Ki maradt legtovább! Mink olyan csúnyákat nem 
mondtunk, lányok, de a fiúk, igön. Előre ezöket mondtuk, aztán köllött mást. Ha elfogadta, jó; ha nem, 
kiesött.” (Vajda 52) 
 e l v e s z t e t t e m   z s e b k e n d ő m e t  – A Tüzet viszek kötőm alatt nevű játékhoz 
hasonlóan játsszák a gyermekek, csak az ének más, amely így kezdődik (úgy, ahogy máshol is 
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jól ismerik): „Elvesztöttem zsebkendőmet, / Mögver anyám érte…” „Körbeálltak, táncolva 
möntünk, és énekölték. Tekingettünk hátra, oszt akit szeretött, (annak) a háta mögé ejtötte le a 
zsebkendőt, az mögcsókolta.”  (Vajda 54) 

e m b e r,  n e  m é r g e l ő d j – románosan „nutyeszuperáfátye”-nak nevezett társasjáték 
az úgynevezett szocializmus világából. Részleteket nem tudunk róla, mert Vajda csak említi 
gyűjteménye bevezetőjében (9), mint a korabeli (a kommunizmussal együtt tovatűnt) társasjátékok 
egyikét. 

e m l é k v e r s ö s   f ü z e t   ̶  „Egy időbe például divat vót, hogy egy füzetöt elindított 
valaki...  ̶  Emlékversös (a könyvben már: verses) füzet! Olyan is van neköm!...  ̶  Odaadta egy 
lánynak, az a lány is írt bele. Akkor a másik is. Mire visszakerűt, szinte tele vót.  ̶  Mikó mán tudtunk 
írni! Negyedik osztályba kimaradtak sokan, és akkor mán tudtunk írni. És akkó mán vótunk negyven 
valahányan. És akkó abba ki mit, emlékverseket”  (Vajda 54). A falurajzírónak a szintén szögedi 
gyökerű Újkígyósról való édösanyjának is vót emlékkönyve.   
 e z   e l m ö n t   v a d á s z n i ‒  Vajdának is előadják a valamennyiünk által ismert 
játékos mondókát: „A tenyerit így fogtad. Kezdtük a nagyujjával, akkó a mutató, középső, 
gyűrűs: Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte. / Hát ez a kicsi mit 
csinát? / Az iciri-piciri mind megette! Mögsímogattuk a pici ujját. Ezt mikó elmondtuk, 
leszaladtunk a hóna alá, vagy a kis hasáhon.” (57) 

é r i k    a   m e g g y f a  – A kör közepén három gyermek áll, mindhárom párt választ, 
a táncot járva a körben állók az előbbivel  ellenkező irányba haladnak. A játék az „Érik a 
meggyfa, / Hajlik az ága...” kezdetű dalocskával kezdődik, a párválasztás után az „Ezt 
szeretem, ezt kedvelem…” kezdetű ének hangzik el, hogy aztán kezdhessék elölről az egészet. 
Hogy a meggyfa érik-e, avagy a meggy, költői – netán egyenesen gyermeki  ̶  kérdés.  
 f a l h o z   (f a l r a)   d o b ó   l.   g o m b o z á s 
 f a l r a    d o b ó s   p é n z e z é s   l.   p i c c é z é s  
 f a r k a s o z á s ‒  „Megrajzoltuk, és akkor kukoricaszemekkel. Sárból, agyagból 
csináltunk egy kis kockát, akkor megszárítottuk úgy a párkányon, oszt akkor arra nyomtunk 
pontokat, és az vót a gurító.” … „A farkas mög köllött hogy fogja” – magyarázzák Vajdának 
(57) anélkül, hogy értenénk, pontosan miről van szó, s valamennyire hasonlít a malmozáshoz, 
bár nem ketten, hanem négyen játszották. 
 (j á t é k) f e g y v e r k é s z í t é s   l.   k é m ö s 
 f e l e s b á b á z á s ‒  Szőrlabdával játszották, el kellett találni a másik csapatból 
valakit, aki így kiesett a játékból. „Feles, mer két csapat vót. Úgy szaladtunk egyik ódalról a 
másikra az úcán. (...) ha elérte, az mindég kiesött. Ha nem tanáta el, szaladt tovább. Aki 
utoljára maradt, az nyert.” (Vajda 58, 201) 
 f e l e s h u m ó z á s  (f e l e s h u m ó s) ‒  „…két csapat játszotta. S akkor egyik bújt, 
a másik pedig (megkereste): összegyűltek a gyerökök, s oszt akkor elbújtak a szűrűn. Vót egy 
rakomány szalma, széna, kúp, szárkúpok, oszt akkor keresték azt, akik elbújtak, 
feleshumósok. Oda köllött érni a szalmáhun, hogy rátegye a kezit”, és kidobolja (Vajda 58-
59). L. humózás. 
 f o c i  – Az 1920-as, ’30-as években rongylabdát kergettek az iratosi fiúk a faluszéli, 
falu körüli gyöpön, gyöpszélön. Az 1950-es években már gumilabdát rugdostunk; ma nyilván 
ami lábra jön, vágják a fiúk az ellenfél kapujába. Vajdának (60) tehénszőrből készült valahai 
labdát is említenek. 
 f o g ó   l.   f o g ó c s k a 
 f o g ó c s k a   ‒  Az ismert gyermekjáték Kisiratoson is szórakoztatta, szórakoztatja a 
kisebbeket. Vajdánál hol fogocska, hol zavarócska, vagy épp fogózós, fogó, fogózós (137-
138). 
 f o r g ó ‒   Búcsúban kapható ma is. Vajdának elmondják (60): „Színös papír ki vót 
négyszögletösen vágva, négy sarkát összehajtották, rajzszöggel vagy szöggel odaszúrták egy 
botra. Ahogy szaladtunk, az forgott. Mink is csinátunk krepp papírbúl.”  
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 f o s o s  – Gyerekkorában a falurajz írója is gyakran játszotta, de ez csak Vajda 
leírásának olvasásakor jutott eszébe (60): „Szétterítötték a kártyát az asztalon. Összeborítottak 
a tetejin két kártyalapot. Mindég köllött egyet-egyet kihúzni, hogy el ne dűjjön. Aki eldűtötte 
a tornyot, az lett a fos, az kimaratt.”  Fos, fosos, fosozás a neve. Hasonló („komolyabb”) a 
körbefosos, l. ott. Mondják seggösnek is. 
 f ö r g e t t y ű ‒ A pörgettyű, zúgattyú és használata Vajdánál: a gyermekek 
kabátgombból készítettek, keresztbe fűzték a zsinórt, kiegyenlítötték  és az ostorhoz 
hasonlóan pörgették meg. „Egy nagy gombot egy 30-40 centis cérnára fűzöd, akkor így 
mögpörgetöd az egyik kezedben, a másikkal tartod, s akkor így két kézzel húzgálod.” (Vajda 
59) 

f ő d i   k u g l i z á s   l.   k u g l i z á s 
 f ü l l e n t é s ö k ‒  A játékos füllentések közül sorol föl néhányat Vajda (95-96). 
Ezek egyike: „Az asztalra letött egy tányért, tött bele tojást, fölszúrt egy kést a nagygerendába 
(középen) – a többi a kisgerenda vót –, s azt mondta, hogy ha ő kimén, a kés leesik, oszt 
összetöri a tojást. Hát, ez nem igaz, édösapám! Beigazította, pont, hogy úgy pászoljon. 
Kimönt, fölvette a fejszét, kívülről, a másik szobából odaütött a nagygerendába, de csak úgy 
szúrta bele a kést, hogy az csak épp, hogy álljon. A zörrenéstül leesött a kés, összetört a 
tojás.” 
 f ü r d é s  ‒  Az Érben, különösen a tóvá szélesedő Ér-kanyarban a XX. század első 
felében gyakran megmártóztak a környékbeli gyerekek ‒ tud erről a falurajz írója a 
szülőatyjától. Vajdának szépen mesélnek erről az asszonyok: „…az egész (ér) kigyütt erre 
majnem a Kekecsig, és ott egy nagy tóforma vót. Mink osztán oda jártunk úszni, mög aztán 
vót csáté, ilyen gyékény, s akkó így átöleltük. Mögfürdettek a szüleink szombati nap, hogy ki 
ne mönjünk! – nagy hajunk vót –, s kiszöktünk, s ott fürdöttünk a mocsaras-pocsaras vízbe. 
Átfogtuk (a csátét), és akkó ráűtünk, lovagoltunk rajta, borútunk bele, nem fétöttek 
bennünket! De úgy kikaptunk, mikó hazamöntünk...! ...Nyáron, amikor esött az eső, térdig érő 
vízbe mosattuk a lábunkat fiúk-lányok, mi fölhúzva a szoknyát. Akkor kint a csatornába 
fürdöttünk. Egyik ódalt vót a lányoké, másik ódalt vót a fiúké. Akkor még nem vót strand. Az 
vót a legjobb szórakozásunk” (62, 151). Úszni viszont itt senki sem tudott megtanulni. 
 f ü t y ü l l ő  (s í p) ‒  „A gesztönyefából vágtunk egy ilyen darabot (10 cm-t). Két 
görcs között elvágtuk, mögütögettük késsel vagy a bicskával, vagy ami vót, a haja legyütt. De 
mielőtt le nem húzi, bevágunk egy ilyen sípot (egy lyukacskát három ujjnyira az egyik 
végétől), s akkor amabbúl, ami kigyütt, a belsejéből levágtunk egy picike darabot, aztat a 
végin visszagyugtuk. Itt elő fúta, mint a pikula.” (Vajda 62-63) 
 g e s z t ö n y e b a b á k ‒ A gesztönye termésiből a gyerökök emböralakot, állatot 
faragtak, alakítottak ki. Magunk így töttünk, Vajdának is emlögetik (63). 
 g o m b o z á s  – „Gombozás vonalra: pénzzel, gombbal – akié közelebb esik le a 
vonalhoz, azé az egész! Falhoz, falra dobó, gombbal: valaki dob a falra, a következő úgy 
dobja, hogy arasszal elérje a másikat, és akkor övé az is (amit elér); ha nem, akkor az előbbi 
dobhat a másikra. Sokszor leszedték a gombjaikat… Lyukba (gombozás): aki bedobta, illetve 
aki a lyukhoz legközelebb dobott, ahányat bele tudott lökni, az övé lett; aztán a második, 
harmadik következett, ha maradt (gomb)” (öKM). Az asztalon is lehetett, mint arról Vajda 
tudósít (64): „Ez gombok, inggomb, vagy kabátgomb, vagy bármilyen. Abba az időbe azt nem 
engedték mög a szülők (mindig) – egy asztal vót – hogy majd itt az asztalon. Idetöttük a 
tenyerünket (az asztallap széléhez), oszt akkó így fölütöttük, akkor jött a másik, az is 
fölütötte. Akkor így mértük (araszra). No, most, ha távolabb vót, nem fogta el, akkor mán én 
nem nyertem, akkor jött a következő.”  
 g u r í t ó s   s a k k   l.   s a k k 
 g y ű j t ö g e t é s ‒  A gyermekjátékok, gyermeki szórakozások közt említi Vajda (66) 
a gyűjtögetést a természetben, a határban: csigagyűjtés (l. csigafűzés), halászás (kassal az 
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érben), piócaszedés (vérnyomásos öreganyjuk gyógyítására), vadkacsatojásszedés (anyjuk 
azzal készítette a tarhonyát), gombászkodás, virágok (gyermekláncfű, papsajt, 
szentjánoskenyér, pipacs, akácfavirág) gyűjtése, fűzése és evése…  
 h a j d ú z á s   (b ü s s e n g ö l é s s e l) ‒  Vajdánál (67) a hajdúzás egyik változata 
így fest: „(…) sorbaátunk, oszt így fogtuk egymás kezit, tízen is. Forogtunk úgy körbe, oszt 
aki leghátú vót, aztat jó mögsörgettük, oszt az akkó büssengölt egy nagyot, elesött, repűt. 
Messzire möntünk, mikor mán nagy kört alakítottunk, szalattunk mindnyájan, oszt az csak 
úgy repűt el.”   
 h a j d ú z á s  ‒ A játszó gyerekek cédulára írták, kit mire ítélnek (Vajda 67), pl. 
puszilózásra. 
 h a n g u t á n z á s – Az állatok hangjának utánzását is besorolja a gyermekjátékok 
közé Vajda (68) – joggal. Efféle játékban a falurajz írója is részt vett – pl. béka, galamb, 
vadgerle, rigó, kakukk, kutya, macska, kacsa, liba, tyúk, kakas, bagoly, ló, szamár, kecske, 
juh, disznó, tehén, farkas… lesthette, hogy megszaporodott a nemzetsége!  
 h a t a s s z o n y o s ‒  Ezt az iratosi kártyajátékot Vajda említi, részletezés nélkül 
(10). 

h á b o r ú z á s   l.   l o v a s h á b o r ú z á s 
 h e p t i k á z á s – A köznyelvben ugróiskolának mondott gyermekjátékot 2010-ben  
Árvainé Kurtucz Anna a XX. század első felének gyermekjátékait sorolva heptikázásnak 
nevezi. „Heptikásztunk; jobblábon ugrálni, visszafordulni… (Amiben ugráltak:) Köröszt 
alakú, 6 kocka…”. Rákérdezésünk eredménye: a falu ma is így hívja ezt a játékot. Vajdának 
így írják le a heptikát (70): „Kilíniázták a fődet, és akkor olyan kockákat csinátak benne, oszt 
ugráták… A kezünkre töttünk kis cserépdarabot vagy rossz pézt, akkor avval köllött ugráni. 
Ha leejtötte a pézt, mögbukott vagy, ha rálépött a vonalra, akkor is... Köllött tartsunk a 
kezünkön megint küvet. És ha az a kű egészen a tízig, ha kitartott, jó; ha leesött a kezedből, 
újból köllött heptikázni, újra köllött kezdeni az egyestül… rajzoltunk a fődre kockákat. Így 
vót öt kocka körösztbe, emígy hat, oszt ki tudja fél lábbal kiugráni a kockát, mint a köröszt, 
egyet elhagytunk, a többit lefelé. Nem számoztuk mög, csak kirajzoltuk krétával. Fél lábbal ki 
tudja átugrani az egész kockát, hogy nem esik el. Mígcsak át nem ugráta, addig nem cserétük 
le. Úgy egyensúlyoztunk mink… Aki leejtette a lábát, az kiesött… Egyformán játszottunk 
fiúk és lányok… Itt vót két kocka, itt volt egy kocka, akkó újra két kocka és akkó itt vót még 
egy. Löhetött ezt hétig, nyócig, tovább is. S akkó innen dobtuk bele egy kis kavicsot vagy 
üvegöt, vagy ki mit, s akkó ott nem vót szabad hogy letögyük a lábunkat, mer ha véletlenül 
tévedésből beleugrottunk abba, amibe dobtuk az üvegöt vagy a kavicsot, akkó aztán a 
másikba már csak egy lábbal szabad vót hogy ugorjunk... Aki végig bírta ugrani fél lábbal, az 
nyert; aki leesött, megbukott.” 

h é j j á z á s ‒  A gyerekek a gyöpön (játékukban) a héjával viaskodva folytatnak 
párbeszédet, végül jól elverik a tyúktolvaj héját. (Vajda 68-69) 
 h í d   ‒ Tornamutatvány, l.   c i g á n y k e r é k. 
 h i n t á z á s – Mind a libikókát, mind a kötélhintát hintának nevezik Kisiratoson 
(Murádin XI). Hintázás közben énekeltek, illetve hintáztató mondókákat mondtak (Vajda 70-
72): „Addig hintázott az egyik, még el nem mondtuk ezt az éneköt. Mikó elmondtuk, akkó 
cserétünk, akkó fölűt a hintára a másik. Mikó kisebb gyerökök vótunk, és összejártunk: Pad 
alatt, pad alatt volt egy ház, / Abba lakott Mikulás…”. Két mondókát említ a Kovács-féle 
népköltési gyűjtemény is.  
 h í v o g a t ó   l.   l a k o d a l m a s   j á t é k 
 h ó e m b ö r  ‒ Vajda (72) figyelmezteti a falurajz szörkesztőjit, hogy a 
hóembörkészítés Iratosunkon is dívik: „Csinátuk a hóembör testét hóbul: gurítottuk össze a 
havat, sárgarépábul az orrát, gombokat fekete sárbul. Rossz kalapot vagy edényt töttünk a 
fejire.”   
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 h ó g o l y ó z á s ‒  „Jobban az iskolába csinátuk. Gyűjtöttünk, mongyuk, 20-20 
hógolyót. Sorbaátunk két csapatba, ki, hogy melyiköt tanája el, az ki köllött ájon. Ki tanát el 
többet a másik sorbul, az győzött.” (Vajda 72-73) 
 h u l a i,  h ú   l.   s á r d u r r a n t ó s 
 h u m ó z á s   ‒ Humó, humózás, avagy bújócska. A hunyó hum, a humózó gyerökök 
elbújnak, s a humó a számolás után nekiállhat megkeresni játszótársait. Hogy közben szerető 
a szeretővel (fiúgyermek s gyermeklány, valamint fordítva) ismerkedjék a kazal tövében, 
istálló árnyékában… mindazzal, ami egykor (tán nem is oly soká) várni fog rá a páros életben. 
A hunyó kiválasztása kiolvasó-verssel történik: „Óh, óh, óh, / Tündér-kaszi-nó, / Aki-re jut a 
száz-kettő, / Az lesz a hu-nyó. / Tizenkettő, huszonkettő, harminckettő, / Negyvenkettő, 
ötvenkettő, hatvankettő, / Hetvenkettő, nyolcvankettő, kilencvenkettő, / Százkettő”. Ezt mi is 
játszottuk mind Csabán, mind Iratoson. Vajda (74-77) több kiszámolót is közöl. L. még 
feleshumós. 
 I g n á c ‒  „Akkó mink játszottuk, de jobban a fiúk: egy fiú vötte föl a másik fiút, de 
lányok is, s akkó kérdözte az alsó, hogy: ‒ Ignác, mit lácc? ‒ Eget, fődet, vaskarikát, / 
Átalugrom a patikát – mondta a fölső. És akkó, ha gyorsan nem tudta rá a választ, akkó jó 
mögrázta amelyk alul vót a fölsőt. Az mán fájdalmas vót a hátán, akkó mindég a vötte a 
másikat, oszt ez így vót akkó.” (Vajda 78) 
 i r i n g á l á s – Ma a csúszkálást mondják iringálásnak, míg valamikor a fa, illetve 
csont (?) iringán való siklást, korcsolyázást nevezték így. Fél lábon csúszkáltunk – emlékszik 
öKM 1980 táján. Az Ér s a további vízállások jegén való csúszkálás, „korcsolyázás” kedvelt 
téli időtöltése volt mindig is az idevaló gyerekhadnak. Vajdának (97) így emlékeznek a 
gyermekek e téli szórakozásáról: „Nekünk csinátunk fábúl, úgy átfúrtuk, madzagot kötöttünk 
rá, és egy drótot vezettünk alulról… Inkább a fiúk korcsulyáztak. A cipőjükhön köllött kötni, 
fábúl. Mink, lányok iringátunk.” 
 j ö n   a    k o s á r  – A körben ülő leányoknak, legényeknek a középen álló 
játékvezető három nevet ad (fiúnak leány, leánynak fiú neveket), az egyik az illető számára 
nem közömbös név. Ezután a fiatalokat jól ismerő játékvezető megkérdi egyenként tőlük, mit 
tennének egyikkel, másikkal? Elsőre azt említik, akit föltennének a füstre, a másodikat 
elküldenék boronálni, a harmadikhoz érve: ‒ Mit csinál vele? – Jóskát (vagy Erzsit) 
megtartom magamnak… 2013-ban már nem emlékeznek rá (Vajda 80).    
 j u k a t   t a n á l s z   l.   k u s k a d i s z n ó 
 j u k b a   g o m b o z á s   l.   g o m b o z á s   
 j u k r a   k a n á s z   l.   k u s k a d i s z n ó 
 k a c s á z á s ‒ Csak a fiatalabbak nevezik így a víz felszínén kavicsot ugráltató 
játékot, helyi neve békázás, ugratós. Murádin (XI) közli, hogy a kacsázást a falusiak 
békázásnak hívják.  2013-ban a falurajz szerzőjének érdeklődésére a tucatnyi megkérdezett 
helybéli ifjú és felnőtt (nő s férfi) közül egy sem tudott a kacsázás békázás nevezetéről, 
kacsázásnak pedig csak fiatalabb férfiú mondta a víz tetején való kavicscsúsztatást-
kavicsfuttatást. „Dobtuk a kavicsot (…küvet)…” Az nyert, akinek a lapos köve, lapos kavicsa 
legtöbbször ugrott föl a vízről. A végén egyre apróbbak az ugrások, számlálásukon könnyen 
össze lehetett veszni… Nem jellemző a falura e gyermekjáték, mert itt víz alig van, nagy 
vízfelület pedig véletlenül sincs – mondja más. (Az Érből lett csatorna erre keskenysége miatt 
alkalmatlan.) Vajdának (132) a kacsázást ugratósnak mondták.  
 k a r b i t o z á s  ‒  „Karbittal dobozban. Kilukajtottuk, bele a karbitot, nem vízzel: 
beleköptünk. Rátöttük a tetejét, akkor gyufával möggyújtottuk, s akkor az elvitte ja, s akkor 
durrant. Szilveszterkor meg este, a Gyöpön” (Vajda 81). 
 k a r i k á s,  k i c s i   k a r i k á s ‒  Karikással durrogni (durrogtatni) majd minden fiú 
megpróbálkozott; ha szerencséjük volt, nem tekeredett a nyakukra a szíj, nem verte ki a 
másik, vagy a maguk szemét. (A falurajz szerzője megúszta, jókat durrogtatott…) A fiúk néha 
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egymás ellen mentek, egymást ijesztgették, néha meg is csapták a másikat. A játékkarikás 
neve kicsi karikás. „Sárgölődént (gölődé, gölődén sárgolyó) töttünk a csapóra, s így 
möghimbáltuk a fejünk fölött, s akkor a varnyú alá lőtünk. S nagyot sivított, elejtötte a diót. 
Akkor szaladtunk, fölvettük a diót.” (Vajda 81, 87). 

k á n t á l á s ‒ Nálunk a férfiak szentesti kártyázását nevezik (csúfolódva) 
kántálásnak, ám a szögedi világban ez a gyerekek adventi karácsonyi énekes falujárása (l. a 
Jelös napoknál). Korábban Kisiratoson is jártak kántálni a gyerökök. 

k á r t y á z á s   l.  b o r n y ú s,  c s a p d l e c s a c s i,   f o s o s,  h a t a s s z o n y o s,  
k á n t á l á s,  k ö r b e f o s o s,  o p l e t á n y,  o r r o n v e r ő c s k e,  z s í r o z á s  

k e r é k v e z e t é s ‒ „Még nem nagyon vótak biciklik. Az ekéknek a kereke, amik 
még könnyebbek vót. Betonvasat möghajlítottuk, avval möggurítottuk azt a kereket, s akkor 
taszítottuk. Amikor jelöntköztek biciklifelnik, akkor már csak a végit hajlítottuk mög a 
betonvasnak, taszítottuk, az vót az öröm.” (Vajda 85) A falurajz írójának az 1950-es években 
csak a kerékpárkerékráf efféle hajtásának tudományával volt szerencséje ismerkedni: hajtotta 
a karikát a porban.  
 k é m ö s  ‒ „Kémöztünk: Puff... le vagy lűve! Faragtunk fából pisztolyt… Beletöttünk 
még egyet, azt a dugót, ahogy begyugdostuk, a másik ódalt, a két dugó között vót levegő, 
iderántottuk a hasunkhon, az szabályosan szót, az egyik dugót kilűte. Mögkerestük. Mink 
evvel háborúztunk, kémöztünk” (Vajda 85).  
 k i c s i   k a r i k á s   l.   k a r i k á s 
 k i o l v a s ó v e r s e k – Öt kiolvasót közöl az Iratosi kertek alatt című gyűjtemény. 
Az egyik: „Akatam, bakatam, csakatam, hé, / Ábel, fábel, domnu-lé. / Esz, pesz, spiri-tusz, / 
Ausz, trausz, tripisz-trausz, / Trausz”. A hunyó kiválasztásának ez a (nyelvtörő) módja. 
 k i n t   a   b á r á n y ‒  „Mink, ahogy körbeátunk, körbefogódzkodtunk, egy vót bent a 
bárány, kint a farkas. Be akart mindég törni a farkas, hogy a bárányt mögfogja. Vigyáztunk, 
hogy a farkas ne mönjön be. Ha sikerűt, a bárányt a másik kiengedte. Ekko fordítva vót 
mondva: Kint a bárány, bent a farkas!”…. Közben körbetáncoltak, a fentieket kiáltva (Vajda 
89). 
 k i s   c i t o r a b á l – Gyermekbál a XX. század első felében vasárnaponként. „Kis 
citera bál: gyerekeknek volt, a gyerököké! Vasárnap esténként 1 lej, vagy 2 lej volt (a belépő), 
nem emlékszem már, Sallai (Feri), az a betlehemes tartotta – citerával! A saját házánál a 
Kekecsen! Nem sokszor voltam… Később (az 1930-as évek elején), amikor én már tanuló 
(inas) voltam, Szabadai János tartott a Zsilléren, harmonikával – Annusékon erről van! Hó, 
annyi gyerek volt, hogy borzasztó! Egyszer mentem el, anyám nem szerette” (öKM). L. 
kisbálnak. 
 k i s b á l – Otthon a legtöbb férfi citerát tartott, és időnként a gyerekeknek bált, kisbált 
rendezett: ő muzsikált, 10-15-20 fiatal meg járta. Vót bundáskinyér, zsíroskinyér hajmával, 
aluttejjel – emlékezik 2012-ben Almási Vince. A Kovács Ferenc-féle falumonográfia-kísérlet 
is e néven említi. Ugyanaz lehet a kis bál, mint a kis citorabál. Vajdának is mesélnek róla 
(89): „Akkor vót kisbál. Tíz évesek (előbb még: évesök…), ha vótunk. Kicsi lányok vótunk. 
Éneköltünk, Szécsényi Pista bácsi harmonikázott, László Jani bácsi, itt a szomszéd, citorázott. 
Odamöntünk, ahun észrevöttük, hogy gyüleköznek. Jaj, Istenöm!”  
 k i s b ó (l) t o s – „Kisbótosat játszottunk. Csinátuk a mérlegöt, súlyokat sárbúl. 
Mértük, két kis, így vót egy kis deszka, két skatulyát aztán ide ‒ a deszka két szélére mutat ‒, 
akkor a középdeszkára egy ilyen kis izére rászögeltük, oszt mértük vele mindönik ódalon.” 
Másképp bótos. (Vajda 91) 

k i s h a l o t t a s  (t e m e t ő s) ‒ t e m e t ő s – 2012-ben följegyzett egykori 
(csúfosan végződő) „gyermekjáték” a temetős, amelyben a két „játékos” (miközben 
édesanyjuk a temetőbe megy), megöli és eltemeti a család össze kacsáját (Kölcsey). Másképp 
kishalottas: „Vittük, temettük a babákat. Mink aztat játszottuk, hogy möghalnak. Vót ott Gál 
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András bácsiék, ahun laknak, egy gyümőcsös, oda vittük temetni a babákat. Cirokbabákat. 
Elástuk, aztat mán nem köllött kiásni.” (Vajda 91) 
 k i s h á z a z á s  ‒  „Kisházaztunk. Akkor nem vót ennyi tyúk se, se csirke. 
Tyúkházakat kimázaltuk, az vót a szobánk... Kisházat csináltunk mög sütöttünk, főztünk, 
vittük ki a rongyokat.... ‒ szárízikből és galyból építették ‒ ...Itt hátul ennek a végin a 
kiskonyhának, adott az én anyám meszet, bemeszetük, még füstölt a kémény is, körűraktuk 
téglával, benne a babák.” (Vajda 91) 
 k i s k e r t  ‒ Előfordult, hogy kimért négyzetméternyi helyet a kertben az édesanya a 
gyermekének, aki ott kertészkedhetett: ültetett, vetett, kapált, gondozta a saját kiskertjét, majd 
betakarította a termést. (Vajda 91-92) 
 k i s l a k o d a l m a s   l.   l a k o d a l m a s 
 k i s s z í n h á z ‒  „...náluk vót egy nagyon szép fűzfa, s akkor vót egy kis lapos, s így, 
nyáron, mikor esött az eső, pláne, akkor egy kis víz vót benne. Annus nagyon tudott rajzolni, s rajzolt 
babákat lapra. Ott vót királynő, ott vót boszorkány, ott vót mustohaanya, ott vót királyfi, ott vót 
vadász. Avval játszottunk kisszínházat, a papírbabákkal.” A bábozás mellett az iskolai színjátszás 
hatására elterjedt az iskolán kívüli szerepjáték is. (Vajda 94) 
 k í s é r t e t   (t ö k l á m p á v a l) ‒  Középkori hangulatú kísértethistóriákban, a 
Szőlős-halomnál (állítólag) megesett lámpás jelenések emlegetésekor is hallani a töklámpáról, 
töklámpásról. Azon túl, hogy játszani is jól lehetett vele… Vajdának így írják le (129): „Akkor 
divat vót az, hogy tökbűl csinátak, kilukasztották szömit mög száját, és akkor töttek bele gyertyát. 
Avval mönt, s akkor azt mondták, ez a kísértet.”  
 k o c á z á s ‒  „Kocázni nem tanútam mög soha. Szödték a kavicsot, oszt dobáták 
föl…” ‒ zsonglőrködtek a gyerekek. Volt, aki sárgolyót készített a mutatványhoz. A 
szomszéd faluban, Nagyiratoson ez a perézés. (Vajda 96) 
 k o r c s o l y á z á s   ‒ A tanítónők korcsolyáztak, a falusiak iringáltak, azaz 
csúszkáltak (178), l. iringálás. 
 k ö r b e f o s o s ‒  Körbefosos, fosos a neve (a falurajz írója Csabán és Iratoson is 
játszotta, emlékezete szerint vécésnek, budisnak hívták) annak a gyermeki kártyajátéknak, 
amelyet Vajda gyűjteményében (60) így írnak le: „Szétterítötték a kártyát, s kettőt 
összeállítottak. S aki osztott, egy kártyát mögfordított. Ez egy piros. Akkor pirosra pirosat, 
borítom ződdel. Akkor a másiknak nincs, akkor húzgálta ki a kártyákat a szélin, hogy össze ne 
dőjön az a hogyhíjják (az a kettő). Mikor mán lött vóna ződem, akkor rátöttem a ződet, akkor, 
mík kezembe vót kártya, töttem más színt le, akkor azt köllött keresse a másik.” Vajda 
orronverőcskésnek nevezi e játékot. A gyerekek a budinak nevezett, felső élénél összeállított 
két kátya alól húzzák ki a lapokat, míg az – a véce ‒ össze nem dől, s lesz fosos az illető… 
Egyszerűbb változata a fosos, „gazdagabb” az orronverőcskés, l. ott. 
 k ö r b e n   á l l   e g y   k i s l á n y k a  – A kört alkotó, a „Körben áll egy 
kisleányka…” kezdetű dalocskát éneklő gyermekek közül a középen álló játékos párt választ, 
azt megforgatja, majd helyet cserélve folytatódik a móka az „Ezt szeretem legjobban…” 
kezdetű énekkel. 
 k ö r h i n t a   l.   b o l o n d k o c s i,   k u t y a s z e l e l ő.  
 k ö t é l h ú z á s,  k ö t é l u g r á s   ̶ „Mindenféle játék volt a kötéllel: kötelet húztunk, 
kötelet ugrottunk, egyesével is vagy csoportban: ketten forgatták, egy középen ugrott. Vagy 
volt olyan, hogy egyetlen egy, aki ügyesebb volt, forgatta saját maga körül, a kötél végén egy 
súly volt, s akkor ketten-hároman ugrották át… (Máskor) kettő fogta, egy meg ugrát át. Ha 
véletlenül mögakadt a lábunk, elestünk, előrebuktunk.”  (Vajda 98) 
 k u g l i z á s   (f ő d i   k u g l i z á s) ‒  „Ez itten mellettünk üres tér vót egész a 
sarokig. S ide jártak az embörök is játszani, bácsik a környékről. Dóléztak, fődi... Csinátunk 
fődi kuglipályát, domborítottuk a fődet, hogy lögyön egy kicsit domború, hogy ne egyenösen 
tudjuk gurítani. Kilenc bubát fölállítottunk, fababákat töttünk elő le. Vót, aki pénzre fogadott. 
Gyerököknek nem szabadott pénzre játszani, csak akkor (játszhattak), ha nem vótak embörök” 
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(Vajda 98-99). Máskor az árokba fadarabokat állítottak, amit egy tehénszőrlabdával kellett 
leütni ‒ vagy kődarab, netán fémgolyó volt a kugligolyó.  

k u k ó ‒ A kukó kifúrt, madárrá alakított üres dísz- és játéktojás, amit különböző 
helyekre, pl. csüngős lámpára, bölcső fölé aggatnak, ajtó kilincséhez kötik hosszabb 
madzaggal és ha valaki bejön, rándít egyet rajta, megmozdul a kukó (Vajda 99). 

k u s k a – d i s z n ó (z á s),  j u k a t   t a n á l s z,   j u k r a   k a n á s z –  „Volt egy 
lyuk, abba kellett a golyót belökni. A többi bottal zavarta: Kuska, disznó! És az bevitte a 
’disznó’-t az ’ól’-ba. Közben jól megüthették a többiek” (öKM). Godó Mihály így írja le (19): 
„…jukra kanász, jukat találsz játék. Ezt többen lehetett játszani; mindenkinek volt egy kis 
gödre, (a játszótér) közepén is egy gödör, és be kellett hajtani egy labdafélét abba a középső 
lyukba bottal. De vigyázni kellett, hogy amíg én elmegyek, és terelgetem ezt a gömböt, addig 
a másik el nem foglalja a helyemet, mert akkor elvesztettem.” 2013-ban így emlékeznek rá: 
„Kusztadisznóztunk künn a Gyöpön. Csinátunk olyan lyukakat a gyöpbe, oszt ilyen kis 
labdák, s osztán ki hogy bírta belecsináni, szaladgátunk, abba lükdöstük belé bottal. Aki a 
legtöbbet bírta, az nyert. Aki nem, mög, az nem nyert” (Vajda 100). Pécskán (Önarckép) 
„Kint kuskiztunk, pópáztunk – ez olyan játék, hogy egy fát el kell ütni egy másikkal”. 
Gyermekjáték az aradvármegyei magyarság körében a XX. sz. elején (Arad vm. néprajza). 
Emlegetik száz év múlva a Délvidéken is, ahol (ütő)botjaikkal rongylabdát űzve 
„kusskidisznóztak” (Aracs). Más ugyanezt tekés játéknak nevezi, l. ott. 

k u t y a h i n t a  ‒ A kezdetleges libikóka helyi népi neve. Fatönkölyre keresztbe szál 
deszkát tettek, s már hintázhattak is (Vajda 36). 
 k u t y a s z e l e l ő ‒ A körhinta őse, régibb a gyerekek által hajtott bolondkocsinál. 
Almási Béla regéli 2008-ban: az édesanyjától tudja, hogy valaha ezzel szórakoztak a 
gyermekek (eszerint a XX. század elején). A legények oszlopot vertek a földbe, arra húzták a 
fa kocsikereket, a lányokat fölültették, jól meghajtották, a lányok visongattak… „Édösanyám 
még jáccott így! Vót nagy visongás.” 
 k u t y á z á s  ‒  A kutyaszelelő egyszerűbb változata, a kerékbe csak kapaszkodni 
lehetett. Vajdának regélnek róla (101): „De akinek tériszonya vót, kis fordulat, ugye, szinte 
megszédűt, gyorsan hajtották ők, azt nem nagyon szerették a szülők… Vót egy cölöp, fölülről 
egy dorongot leállítottak, ráhúztak egy kocsikereket: rápasszolt az agyra a kerék. Mink abba 
csimpaszkodtunk. Kutyázásnak mondtuk.” 

l a p t á z á s – Fiúk, lányok egyaránt labdáztak, labdáznak… a laptának is nevezett 
rongy-, bűr-, vagy egyéb labdával. Tehén szőriből csináltak labdát (szőrlabdát), „Vízzel 
összeát szépön, mögszárítottuk, oszt avval labdáztunk… hogy hányig tudja fölütni, lent verni 
a fődre” (Vajda 101-102). Lányok szórakozása: a játékos a labdát a (szabálynak megfelelő 
rendben) falhoz üti, s közben mondókát fúj; Kovács kisiratosi népköltési gyüjtése két 
változatot említ. 
 l a k o d a l m a s   j á t é k   – „Kisiratoson a ’20-as években a hívogató a gyerökök 
lakodalmas játéka. Amikor vőfély (vagy más) voltam, és elfelejtettem a mondókámat, ezt 
dobtam be: Vöröshajma, fokhajma, / Gyüjjenek a lagziba! / Aki nem gyün lagziba, / 
Maraggyon a kuckóba! 
 Zászlókat csináltunk, azokat lengetve jártuk a falut. 

Volt vőfély, aki kikért. Menyasszony, vőlegény. Végig az utcán vonultunk. A lányok 
kendőt tettek a vállukra, a fiúkon kalap, és énekeltünk: Iratosi ucca, végig piros rózsa…” 
(öKM 1981).  

Kis lakodalmasnak is hívják – a XX. század végén még játszották a gyerekek (Vajda 
92-94, 161). 

l á n c,  l á n c,  e s z t e r l á n c ‒  „Fogtuk egymás kezit, úgy möntünk… mink ilyen 
hosszú lánc, és mindég, akinek a nevit mondták, az mögfordút... Mikor kifordút az egész kör, 
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azután möntünk visszafele… Mikor jártuk a második kört, nem azt mondtuk, hogy kifordúna, 
hanem hogy befordúna.” (Vajda 103) 

l i b á s ‒  „Egy csoportba vótak a libák, a gazdája arrébb át. Kétfelöl két lány vagy fiú 
vót a farkas… Mikó a libák szaladtak, a farkasnak el köllött hogy kapja” (Vajda (103). 
Szögedében hasonló a liba nevű játék: a farkas a pásztor őrizetében lévő libákat igyekszik 
elfogni (BálintSzótár II/46). 

l i b á s  (kártyajáték) ‒ A gyermekek által űzött egyszerű kártyajátékok egyike. Ketten 
játszák, a letett lapokat a pirosra az ellenfélnek föl kell vennie… Játszanak, míg el nem fogy a 
kártya. (Vajda 104) 

l i b i k ó k a   l.   k u t y a h i n t a 
l o v a s h á b o r ú z á s,  h á b o r ú z á s ‒  A fiúk egymás nyakában (vagy hátán 

lovagolva) estek egymásnak, ki bírja a másikat lehúzni a „lováról”. Két lovas, vagy két csapat 
lökdösődött… (Vajda 105-106). Ugyanezt a játékot vízben is űzték a Kisiratosról elkerült 
unokatestvérek. 

l o v a z á s  ‒   Valakit befogtak, madzaggal, lónak, oszt hajtották (Vajda 106). Gyí! 
Gyi te... Gyí na! – játszott a gyerek. 

l u c a p o g á c s a – k e r e s é s ‒  A lucapogácsába tett aprópénz keresése is 
szórakozatta az apróságokat . „Az vót a nyertes, aki tanát benne pénzt, a pogácsába.”  (Vajda 
106-107) 

l u c á z á s  ‒ Luca napjától szilveszterig lucázni jártak a legények: fehér leplet 
magukra kapva ijesztgették a lányokat ‒ fölkapták, csókolgatták őket. (Vajda 107) 

l y u k a t   t a n á l s z   l.   k u s k a d i s z n ó 
 l y u k b a   g o m b o z á s   l.   g o m b o z á s 
 l y u k r a   k a n á s z   l.     k u s k a d i s z n ó 
 m a c s k a p a t k o l á s ‒ A kettétört dió héjába szurkot öntöttek, rányomták a macska 
lábára. Az így megpatkolt cica nem tudott menni. (Vajda 107) 
 m a l m o z á s ‒  „…mögrajzoltuk, kukoricaszömmel játszottuk” – magyarázták 
Vajdának 2013-ban (108), s mintha összekeverték volna egy másik játékkal, a farkasozással, 
l. ott. 

m a s z k a b á l ‒ Farsangkor tartják az iskolásoknak. 
  m é t a – Országszerte ismert népi gyermekjáték. Két csapat legény játssza méteres 
botokkal, csontgolyó (csontteke) métával dobálózva (öKM). Godó Mihály atya is említi 
visszaemlékezésében (19): „Nagyon szerettük a játékokat. Volt a dobolós, azt sokan ismerik, 
aztán volt a dólé, régi magyar dolog ez. Azután a méta, a jukra kanász, jukat találsz játék”.
 Öreg Kurtucz Mihály 1980-ban sorolja, mi is volt az a métázás. 
 „Méta, métázás; legények játszották! Két csapat kell hozzá, akár 10-10 (legény) is! 
Minden legénynek méteres botja, kalap a fején; és ugyanúgy választ a kapitány, mint a 
bűrözésnél!   

Aki vesztett (a választásnál), kiment a gyöpön – a térben szétment ‒, egy bent maradt, 
a vezér a körben! Három méter átmérőjű a kör. Abból nem léphetett ki. A vesztes vezér 
csontgolyót – tekét, almányi nagyságú, elég nagy métát – dobott a levegőbe, és sorban, ahogy 
következtek, a győztes vezér a körből utána dobta a botot, hogy eltalálja őket. Ha eltalálta 
(mindig eltalálta): ha a vesztes elfogta, ők kerültek a győztesek helyére. Közben a többi 
győztes külön várt.  

Kalap a fejükön, mert a méta üt! Néha az új kalap tönkrement.  
 Sorba ment tovább. Ha nem fogták el, tovább is kint maradtak (a körön kívül, 
szerteszét a gyöpön), mindaddig, míg el nem fogták a métát. Volt, akinek kilyukasztotta az új 
kalapját.  
 Akkor is helyet kellett cserélni, ha az első tíz (a győztes csapat) nem ütötte el (a 
métával a veszteseket), és ő lett a vesztes.”  
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 A métázást az anyavárosban, Szögedében is ismerték. Vajda a kisiratosi emlékeket 
részletesen leírja (108-109). 
 m é t á z á s   l.   m é t a    
 m i n   á l l s z?  ‒  Lányok játéka: „Átunk körbe. Egy át mindég a kör közepin, és 
akkor mutatta a kezivel: ‒ Min ász? ‒ Cserépen. ‒ Min lebegsz? ‒ Levélen. ‒ Fordulj háromat, 
de ne nevess! ‒ És akkor grimaszokat vágtunk le egymásnak, hogy miné hamarább nevessön, 
s akkor kerűt a második sorba, egymást vátottuk.” (Vajda 109) 
 m i t í r os  ‒ Mitírósnak nevezik azt a játékot, amikor palatáblára írtak: „Na, mongyad 
má, hogy mit írtam! Tanád ki!  (...) Ha nem tanátad ki, csak én írtam; ha kitanátad, akkor te.” 
(Vajda 110) 
 m o s á s   l.   s ü t é s – f ő z é s 
 m o s t   v i s z i k,  m o s t   v i s z i k ‒  „Körbeátak a gyerökök, és egyik vót az anya, 
Vargáné. Vót a másik, a kérő, egy fiú, mondjuk. S akkor így a lányok, én asziszem, nem is a 
kezünket, az anyánknak a ruháját fogtuk, s akkor úgy möntünk körbe, és akkor éneköltük. De 
előtte valami egyezkedés is vót, hogy az anyátul a kérő kérte a lányt, és mondta a nevit, hogy 
– Juliska lányát adja-je? Valahogy kérte. – Odadom…” – kezdődött a játék, amelyben a 
menyasszonykérés elevenedik meg. (Vajda 110-111). 

n u t y e s z u p e r á f á t y e   l.   e m b e r,  n e  m é r g e l ő d j  
n y i l a z á s ‒  Vajda emlékezteti a falurajz szerzőjét a nyilazásra (112, 166): botot 

meghajlítva a két végéhez madzagot kötöttünk, s az így elkészült íjjal lőttük ki a netán 
kihegyezett nyílvesszőt (vékonyabb, lecsupaszított egyenes faágat) az égre, vagy erre, arra, 
valamibe… 
 n y u s z i   ü l   a   f ű b e n  – Több hasonló körjátékkal ellentétben ezúttal nem járnak 
körbe a kézfogással kört alkotó gyermekek, arccal középre, a guggoló „nyuszi”-ra nézve 
éneklik: „Nyuszi ül a fűben, / Ülve szundikálva…”. Hogy a „nyuszi hopp”-ra a kis nyulacska 
kiválassza egyik társát a helyére, s folytatódhassék elölről a játék. Vajdánál a nyuszisnak 
nevezett játék leírása (113). 
 n y u s z i s   l.   n y u s z   ü l   a   f ű b e n 
 o p l e t á n y (o z á s)  ‒ A felnőttek kedvenc kártyajátékát, az opletányozást feszült 
figyelemmel követték a gyerekek, fiatalok is, s amikor csak tehették, maguk is nekiálltak így 
kártyázni. A falurajzíró az 1950-es években maga is gyermekként tanulta el a felnőttek e 
játékát, hogy máig ez legyen a legkedvesebb kártyája. L. Tájszótár. 
 o r r o n v e r ő c s k é s – A körbefosos nevű kártyajáték leírásában említett 
budiösszeomlásakor történik valami, ami miatt külön neve van e gyermeki kártyázásnak. 
Ugymnis amikor összedőlt a két lap, annyiszor ütögették vele a játékos orrát, amennyi értéke 
volt a dőlést okozó kártyának (Vajda 114). A falurajz írója Iratoson és Csabán is játszotta a 
hol vécésnek, hol budisnak, leginkább körbefososnak nevezett gyermek kártyajátékot ‒ 
orronverés nélkül. 

p a r i t t y á z á s – Parittyával, csúzlival… pl. a Parittya-térön. Salamon Ida idézi 
mesélőjét helynévgyűjtésében: „A Parittyatérön szoktak a gyerökök jáccani mög csúzlizni”. A 
Parittya-tér a Kisgyöpön volt. Parityázni, persze, bárhol lehetett. Csak itt nem zavarta őket 
üvegablak, majorság, dolgát végezni igyekvő embör, asszony. Vajdának is regélnek a 
parittyázásról, csúzlizásról (116). 
 p á p i k a – p á p i k a ‒  „Sokat löhetött játszani a kikiriccsel. Emezt fűztük össze, a 
szárát (a nyakunkba, ugye, láncokat, karperecöket) vagy fonytunk belőle koszorút. Nagyon 
értöttük, mer, ugye, vöttük a háromat, s akkor mindég töttünk kettőt hozzá, s az olyan szépen 
fonódott. Ez vót a játék akkor. ‒ Pápika-pápika, / Göndörödj a számba, / Ülj a kispadkára!   ̶ A 
szánkba vót az a kis pápika, s az, hogy be vót hasítva, addig montuk, az tényleg így 
begöndörödött.” (Vajda 115-116) 
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 p e r é z é s ‒  „…vót öt perénk, ilyen kis golyónk. Dobtuk föl, oszt kaptuk el a 
kezünkbe – peréztünk” (Vajda 203), meséli egy nagyiratosi születésü asszony, így ez nem 
kisiratosi játék. Itt kocázásnak hívják. 

p é n z e z é s   l.   p i c c é z é s 
 p i c c é z é s ‒ Vonalat húznak a földre, arra pénzt dobnak, s amelyik közelebb esik a 
vonalhoz, nyer. Ha a vonalra esik a pénzdarab, rábobhatod a magadét, avval azt kiverve, s 
akkor te nyersz – magyarázza 2010-ben Árvai István öcsém. „Piccésztünk” – emlegeti az 
1950-60-as éveket. Almási Vince piccejátéknak mondja. Vajdánál részletes leírás, pl.: „Vótak 
azok a stabil előtti régi pénzök, s akkor mi, gyerökök avval játszottunk, avval a régi banikkal: 
tíz lejös, húsz lejös.” Piccéztek – pénzeztek – vonalra, falhoz, asztalon… (116-117). 
 p i p a c s o s ‒ Többnyire a libalegelőn játszották: „Levöttük a pipacsnak még a 
bimbóját. És azt mondtuk mindég, hogy: Sör-e, bor-e, pálinka? / Tanád ki, hogy micsoda!… 
Ha kitanátad, hogy rózsaszín, te ötted meg. Ha fiatalabb vót a bimbó, fehér vót; ha idősebb 
vót, rózsaszín; mikor majdnem kinyít, piros vót, akkó azt már nem ötték mög.” A fehér a 
pálinka, a rózsazsín a sör, a piros a bor… (Vajda 117-118). 
 p i r c s u z á s – A gyermekek is játszották az opletány e változatát is, amelyben 
mindeki mindenki ellen játszik – l.  Tájszótár. 
 p i t t y,  p a t t y  – A gyerekek körben ülnek, középen a bekötött szemű társuk, aki 
találomra beleül valamelyikük ölébe, s annak azt a hangjáról föl kell ismernie. A 
szembekötősdi változata, l. ott. 
 p ö r g e t t y ű ‒ Üres cérnagurigába kis fadarabot dugnak, s így pörgetni lehet (Vajda 
119).  
 r e c e,  r e c e,  p o g á c s a  – A párválasztó játékok változata: a „Rece, rece, 
pogácsa, / Túrús asszony csinálta…” kezdetű dalocskára a kör közepén gyermekpár táncol, 
hogy az ének végén mindketten mást küldhessenek középre, s folytatódik elölről a játék.  
 r e p ü l   a,   r e p ü l   a  ‒  Vajda (119) juttatja a szerző eszébe e játékot. Repül a, 
repül a… fecske! – aki nem emeli föl a kezét, kiesik a játékból. Repül a, repül a… szék! Aki 
fölemeli, kiesik… (És így tovább.)  
 r é t e n   k a s z á l   e g y   f i ú  – A Zöld fű, zöld fű, s a Körben áll egy kisleányka 
nevű gyermekjáték a „Réten kaszál egy fiú…” kezdetű dalocskával indul, s a párválasztás 
után a „Gyöngyöt tesz a kislány a nyakába…” kezdetűvel folytatódik. 
 r i n g i s p í r   l.   b o l o n d k o c s i 
 s a k k (gurítós) ‒ Vajdának mesélik, mi volt Kisiratoson a parasztembernek, 
parasztifjúnak a sakk a régi világban. A sakk Kisiratoson nem ám a hagyományos polgári 
eredetű sakk, hanem négyszemélyes, többnyire paszulybubákkal (paszúrbubákkal) és sárból 
készített, hatig számozott dobókockával, gurítóval játszott társasjáték (ún. gurítós sakk, Vajda 
64-66). A saját kezűleg rajzolt lapon csak azután indulhattak a játékosok, miután hatost 
dobtak. Az nyert, aki az óra járásával ellentétesen elsőnek bejárta a kirajzolt útvonalat, és 
„hazaérkezett” – olvassuk V. N.-nak a falurajzíróhoz írt levelében. A gurító leírását l. a 
farkasozásnál. A táblás sakk az 1940-es évek végétől ismert a faluban. 
 s á r d u r r a n t ó s  ‒  Jobb híján sárdurrantósnak nevezzük ezt a nyári 
gyermekjátékot, amelyet gyakorolt a falurajz szerzője is, s melyet Vajda „hulai”, illetve 
„hulai, hú” néven nevezett meg a közlők előadása nyomán (73-74). Az egyik emlékező így 
írja le: „…meleg esők vótak akkoriba, szinte örűtünk. Csinátuk a sárba kint a kis könyereköt a 
lábunkkal. Valamelyik kitanáta, hogy vöttünk föl így sarat, és akkor szépen összeállítottuk, 
mint mikor gyúrunk, s akkor ilyen kockára csinátuk. S csinátunk egy lukat bele, s bele köllött 
köpni: Hulai, hulai, akkorát szóljon, mint az Ágnis néni feneke! S odavágtuk a fődre, s az a 
nyál, hogy benne vót, az kipukkadt, és lűtt egy nagyot.” A másik így tálalja: „Hulai hú! A 
második asszony, a szomszédunk beteg vót, az ablak nyíva vót, kiabátunk: Hulai hú, olyat 
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szójjon, mint az Ellus néni segge!” „Hulai, hulai, akkorát szóljon, mint az Ágnis néni feneke!” 
(uo. 166). 
 s á r h a j í t á s  – A falurajz szerzőjének szülőatyja emlegeti, hogy ők ugyanúgy 
dobáltak sárgolyóval a ’20-as években, mint fiai Csabán az 1950-es évtizedben: zivatar után 
hajlékony vessző végére sárgolyót gyúrtunk s húztunk, meglendítve lőttünk vele célba. Ha 
meszelt falon csattant a sárcsomó, szedhettük a lábunkat! Hódmezővásárhelyt hajítókának, 
vagy suhintónak nevezték ezt a játékot (írja Kiss L.). Hasonló módszer karikással dobni a 
sárgolyót, l. a karikásnál. Vajdának így emlegetik (121): „Csináltunk egy kis golyószörűségöt, 
egy pálcát vöttünk, s akkor arra rátapsikoltuk, s ki mennyire messzire bírta azt elsuvasztani.” 
Ezért Vajda sársuvasztásnak nevezi. 
 s á r k á n y ‒  A sárkánykészítésről ezt mondják Vajdának (121): „újságpapírbúl, 
ragasztottuk kovásszal (liszt mög víz), ugyancsak cirokbúl.” Hogy legyen a gyereknek mit 
eregetni a gyöpön.  
 s á r s u v a s z t á s   ‒   s á r h a j í t á s 
 s á r v á r  ‒ „Késsel vagy fadarabbal eső után a sárban várat csinátak. Be köllött 
szaladni a várba. Ki első vót, azé lött. Ilyenkor egy vár vót, máskor több vár vót. Szaladtak, ki 
foglalta el a másik várát.” (Vajda 28) 
 s e g g ö s   l.   f o s o s 
 s e g g r e v e r ő c s k e   l.   u j j h ú s o s 
 s i m i l a b d a ‒  Vajdának emlegetik (121) ezt a búcsúban vásárolható játékot, 
amihez mindön iratosi gyeröknek és lánynak löhetött szöröncséje! „…az ujjunkra kötöztük, és 
dobtuk, és dobtuk a másikhoz vagy le a fődre.” Nagylányt megcélozni, kislegényként… (ha 
volt hozzá merszed). 
 s i n t o r   l.   s ü n d i s z n ó v á g á s 
 s í p  l.  f ü t y ü l l ő 
 s í r u n k,  r í j u n k  – Kézfogással kört alkotó gyermekek éneklik, „Sírunk, sírunk, / 
Elfogyott a zsírunk”, s egyenkint kifordulnak, olvasható Kovács könyvében. Vajdánál 
„Sírunk, ríjunk” (121-122). 
 s ó t ö r é s – A játszó gyerökök ilyenkor „sót törnek”: párba állnak, a hátukat 
egymásnak feszítik s előre-hátra hajlonganak… L. még diótörés. 
 s ü n d i s z n ó v á g á s  – „Béla bátyád meg én sündisznót vágtunk, amikor gyerekek 
voltunk (az 1920-as években). Szalmával megpörzsöltük, leégett a tüskéje, fölbontottuk, a 
húst megsütöttük. Persze amikor nem voltak otthon! Utána fölböfögtem, rosszul lettem a 
sündisznószagtól…” (öKM). Jófélék vótak akkortájt is a gyerökök… ‒ főleg ha Kurtucznak 
nevezték űket. Nem fért egyik se a bűribe. Életrevalóságuk jele volt e „sintor”? Misából nem 
akármilyen iparos lett, aki úgy vágott disznót, ahogy hentes is alig, Béla mög ezörmestör a 
csanádi világ nyugati felén, Mezőhögyös táján… Isten nyugosztalja őket. „A régi öregök” is 
levágták, földolgozták és megették a sündisznót, regélik Vajdának (121). 
 s ü t é s – f ő z é s ‒ Lányok játéka, az anyjukat utánozzák: sütnek, főznek ‒ készülnek 
a felnőtt életre. Mint Vajda írja, játékból a lányok a mosás tudományával is ismerkedtek (60). 

s z á m h á b o r ú – Alkalmankint a falurajzíró is gyakorolta e játékot. Vajda közlése 
szerint (9) Kovács Ferenc honosította meg Kisiratoson a gyerekek körében az 1950-es 
években, majd a szintén tanár Benedek Sándornak köszönhetően élt tovább e cserkészjáték a 
faluban.  „Számháborúztunk a Kiserdőbe” (uo. 158, 228). 
 s z á n k ó z á s  ‒  A kézzel húzott kisszánkón, szánkóval való téli, havas szórakozás.  
 s z e n t i v á n y i   t ű z u g r á s  ‒ A falurajz írójának édesapja, öreg Kurtucz Mihály 
regélt arról, hogy űk is elkövették az 1920-as, 1930-as években a tűz átugrását. Vajdának így 
mesélnek róla: „Az útcákba egy-két helyön, nem mindön helyön vót. Este, s akkó möntek a 
fölnőttek. Engöm anyuék vittek. Átugrották a kisgyerökkel vagy, ha mán úgy nagyobbacska 
vót, akkó fogta a kezét, oszt átlendítötte az apukája. Valamit dobátak bele, mer olyan 
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gyönyörűjen pattogott ki a tűzből… Kukoricát, hogy jobban pattogjon.” Vajda leírásában 
szöntiványi tűzugrás (125). 
 s z í n g y ű j t ő s   l.   c s a p d l e c s a c s i 

s z ó l i g a t ó s   (b á b á z á s) ‒  „Vót szóligatós is: lapdával kölletött hogy játszodjuk 
4-5 szömély. Köll egy kis kerek lukat ásni füves helyön, benne a lapta – almáná nem vót 
nagyobb a lapta. – Mindegyik abbúl az 5 fiúból bemonta, hogy ő milyen nemzet: orosz, szerb, 
török, magyar. Egy szömély vót, aki tartotta a kezibe a lapot. Oda föl vót írva a neve 
mindegyiknek, és a nevével egy vonalba oda vót írva, hogy magyar, román, némöt, angol… 
Ez az egy, aki szóligatott, az mikor szólította: Magyar!, akkor a magyarnak ki kölletött a 
lukból vönni a laptát, mögfordút, és mög köllött üsse a többit. Az vót a győztes, ki miné több 
pontot tudott begyűteni, hogy hátbadobta, mer csakis hátba dobta, me mindegyik szalatt. Aki 
szóligatott, az jegyözte be a pontokat… A győztes lött a következő szóligató” (22-23, 202). 
Más emlékező szóligató helyett szónokot említ. Vajda bábázásnak veszi e játékot. 

s z ö m b e k ö t ő s d i – A szömbekötözést, szömbekötözősdit Vajdának így írják le 
(125): „Bekötötték a szömit, oszt mög köllött fogja azt a másikat.” E játék változata a pitty-
patty. 

s z ö m ö z é s ‒ Ketten egymás szemébe néztek; az nyert, aki jobban állta a másik 
nézését. Vajda (125) juttatja a falurajzíró eszébe e bolondozást. 

t a j i c s k a  ‒  Vajdának így mesélnek róla (129): „Tajicskát csinátunk (lótökből)… 
Levöttük, amík érött vót, a két végibűl levágtunk egy keveset, s akkor aztat 
körösztüllukajtottuk, s akkor a cirkot – hosszú szára van, aztat szépön möghajtottuk, 
mögtörtük, s akkor belegyugtuk abba. S akkor taszítottuk a tököt, szaladtunk vele. Az vót a 
tajicska” – avagy töktajicska. 

t a j i c s k á z á s – Közismert gyermekjáték, Vajdának így magyarázzák (126): 
„Fogtuk egyik a másikának a lábát, az kézön mönt.” 

t a l á l ó s   k é r d é s ‒ Talány Kovácsnál (220-239) és Vajdánál (126) egyként 
szerepel: találós kérdések a rájuk adandó (játékosan) helyes válasszal. A gyerekek is 
kedvelték. 

t e k e r ö d i k   a   k í g y ó ‒  „Ahogy fogtuk egymás kezit, mindég csavarodtunk ki 
addig, míg a végére ki nem tekerödött mindönki” (Vajda 127). „Tekerödik a kígyó, rétes akar 
lönni, / tekerödik a rétes, kígyó akar lönni...” 

t e k é s    j á t é k   (t e k é z é s) – Az ÚMNL-ban tekézésnek nevezett gyermekjáték 
kisiratosi meglétéről, egykori űzéséről Kovács Ferenc 1950-es években készített néprajzi 
följegyzéseinek egyike ad hírt. „Játékok. 1/ Tekés játék (fiúk)... A földben csinálnak egy 
lukat. 4-7-8 személy játssza. Ahány személy játssza, annyi luk van. + egy nagy luk középen. 
(Rajz a játéktérről a lukak helyének megjelölésével.) Teke bot: 1-1,2 m. hosszú akác v. 
eperfából. Egy játékosnak nem volt luk. Azt hajtotta, be a fagolyót, kanásznak hívták. – A 
kanásszal együtt a közelébe lévők is Kuska-disznó mikor mondták, hogy menjen be a golyó. 
Teke a lukba. A kanász hajtotta be és mondta, kuska disznó.” (KovácsMonogr). Régön kuska-
disznózásnak hívták ezt a gyermekjátékot, l. ott. Szögedében teke, tekézés ez a fiújáték, ott 
kanász helyött pásztor keres magának saját lukat a saját botjával, s amikor ez sikerül neki, a 
többi egy lukkal odébbáll Lukrúl lukra! kiáltással – olvasható a szögedi tájszótárban. L. még 
kuglizás. 

t e m e t ő s   l.   k i s h a l o t t a s 
t o r p e d ó z á s ‒  „Egytűl tizönötig számozod a kockákat (a lapon), lefele tízig. 

Lehet tovább is, de nincs minek. Itt van a hatos torpedó. Berajzolom a hat, öt, négy, három, 
kettő, egy (kockából álló torpedót). Akkó én mondom, hogy a fölső négyes az alsó ötössel. 
Nem tanát. Ezért köll miné cifrábbat rajzolni, hogy ne tudjad, hol van a hajóm. Aki kilüvi 
hamarabb a hajókat (az ellenfél hajóit), az nyert.” (Vajda 128-129) 
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t ö k l á m p á s ‒ Kisértetnek hitt, kivájt (szemmel, szájjal ellátott) tökbe tett 
gyertyával ijesztegették – kísértetként ‒ egymást.  

t ö k t a j i c s k a   l.   t a j i c s k a 
t ö r ö m,  t ö r ö m   a   m á k o t ‒ A kör közepén álló mondta: „Töröm, töröm a 

mákot, / Sütünk vele kalácsot. / Uccu, tola, motola, / Neköd adom, Juliska (vagy Jancsika)!” ‒ 
csak mutatja, hogy kalácsot ad a megszólítottnak, aki a helyibe áll, s ökölbe tett kézzel játssza 
el, hogyan töri a mákot a mozsárral, ám mozsár sehol. Azaz csak teszik, mintha… Mint az 
Ötöm-bötömben. (Vajda 130) 
 t u t a j o z á s ‒  A csapadékos időben tóvá szélesedő Ér-kanyarnál, a megduzzadt 
Éren, csatornán teknőbe ülve csónakáztak, tutajoztak a gyerekek – száz éve, meg ötven éve. 
Emlegetik Vajdának is, mint régi gyermekjátékot (131). 

t ú r ú t   ö t t e m  – E párválasztó játékban a kört a kettesével forgó-táncoló 
gyermekek alkotják. A középen sétáló leány az ének végén társat választ magának, annak az 
addigi párja középre áll, hogy folytatódjék a játék, míg meg nem unják. A dalocska: „Túrót 
ettem, / Elejtettem, / Azt sem tudom, / Hova tettem. / Szél fújja / Pántlikáját, / Kapd el, 
kislány, / A szoknyáját.”  (Túrút öttem, elejtöttem…) A kislegényeknek hogy ne tetszett 
volna! A lányoknak nemkülönben, volt mi ellen tiltakozniuk. Vajda is leírja (130). 
 t ü z e t   v i s z e k   k ö t ő m   a l a t t  – A kört alkotó gyermekek énekelnek („Tüzet 
viszek kötőm alatt, / Lányok, lányok, lányok…”), a dalocska végén a kívül sétáló társuk leejti 
a zsebkendőjét. Akinél leesett a kendő, inal a másik után körben, s vagy ő, vagy a másik áll be 
a helyére. Aki lemarad, lesz a folytatásban a körbejáró… Vajdának is előadják (131-132). 
 u g r a t ó s   l.   k a c s á z á s 
 u g r ó i s k o l a   l.   h e p t i k á z á s 
 u j j h ú s o s ‒  „Játszunk ujjhúsosat! Eltakartam a szömemet, erről átak a másik fiúk, 
a másik kezének odacsapott. Ki kellett tanáni, ki vót. Ha nem tanátam ki, akkor tartottam 
tovább. Jobban a fiúkkal játszottuk. Egy időben, ugyan ujjhúsosnak mondják azt is, leűtünk 
egy székre, a másik möghajúva odatötte ja fejit, s ez befogta a szömit, hogy ne lásson. Akkor 
mi, fiúk, átunk ott körülötte, s akkor odacsaptunk a fenekére. Akkor tanád ki, hogy melyik 
vót!   ̶  máshol ez utóbbi a seggreverőcske, a falurajz szerzője így ismeri ‒. A tarkóra tötte a 
tenyerét, és ki köllött tanája, hogy ki csapott bele, mer mink, a többi ott átunk hátul.” (Vajda 
133) 
 ü v e g ö z é s ‒ Kört alkottak a fiúk és a lányok. Egyikük megpörgette a sörösüveget, 
és aki felé mutatott az üveg szája, meg kellett csókolnia a pörgetőt. Valaha a csókolózás nem 
volt olyan nyilvános, mint manapság, jegyzi meg a játékra emlékező asszony. (Vajda 135) 
 v á r   l.   c s u t k a v á r 
 v é c é s   l.   k ö r b e f o s o s 
 v i t o r l á s   j á t é k ‒ Bádogvitorlát szereltek csutkavégre, madzagot igazítottak 
hozzá, megforgatták, és a kis ‒ ám némiképp veszélyes ‒ játék elrepült. (Vajda 136)  
 v o n a l r a   g o m b o z á s  l.  g o m b o z á s  
 v o n a l r a   p é n z e z é s   l.   p i c c é z é s 
 z a v a r ó c s k a   l.   c i k á z á s,  f o g ó c s k a 
 z á l o g o s ‒   Az országszerte ismert gyermekjáték Kisiratoson is avval kezdődik, 
hogy a zálogtárgyak kendő alá rejtése után valaki alányúl s megkérdezi: „Mit érdemöl az a 
bűnös, akinek a záloga a kezembe van?” … (Vajda 137) 
 z ő d   f ű,  z ő d   f ű  – „Zöld fű, zöld fű / A lábom alatt…”, éneklik a kört alkotó 
gyermekek, akik közül a középen álló kiválaszt egyet, megtáncoltatja, majd helyet cserélve 
folytatódik a játék. 
 z ő d   u b o r k á n é  – A gyermekek kézfogással körbe állnak és úgy haladnak. 
Középen az „anya”, kívül a „zöld uborkáné”, a „boszorkány” áll. A játék az anya és a 
boszorka párbeszéde, az utóbbi el akarja vinni az előbbi Bözsi lányát. A végén uborkáné fogja 
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a nevezettet, megforgatja, hogy utána ő álljon középre, Bözsike pedig az új uborkáné 
szerepében folytatja. 
 z s í r o z á s  ‒  A felnőttek és a gyermekek egyként kedvelték ezt a kártyajátékot. 
Vajdának is említik (59), de – 2013-ban ‒ leírni már nem tudják, sőt, összekeverik a 
filkózással.   
 

SZÓRAKOZÓ FELNŐTTEK 
 
Túl sokat nem szórakozhatott az iratosi fölnőtt, épp eléggé lёkötött embört, asszonyt a dolog 
odahaza, vagy a fődekön. Vasárnap jutott idő egy kis szusszanásra – már csak azért is, mert a 
vasárnap a templomba menetel napja. A komolyabb munkákat hétköznapra illett halasztani. 
Tette is a parasztja – gazda, zsellér egyaránt ‒, nagyon ráfért egy ki pihenés, valami játék. 
Hogy hetfűn folytathassa inaszakadtáig. 
 Tánc, kártya, csárda… Teke, focimeccs… 
 

B á l 
 
 „A bál táncmulatságot jelent, ez többféle lehetett, attól függően, hogy ki szervezte, vagy kik 
voltak a résztvevők, így az embörbál a házasoknak szerveztetett, ez legtöbbször batyus bál 
volt, ami azt jelentette, hogy mindenki otthonról hozott fogyasztani valót (enni-inni). András-
bál András napkor, maszkabál, iskolások álarcos mulatsága farsangkor, regutabál, sor alatt 
lévő fiatalok szervezték, citorabál, általában kevesebb fiatalnak háznál szervezték, egy-két 
citorás húzta a talpalávalót, tizennyolc évesek bálja, ez a nagykorúvá válás ünnepsége. A 
tollasbál vicces mondás: voltál a bálba?..  igen…, a tollasbálba, tehát nem, hanem otthon 
aludt a dunna (dunyha) alatt” (AV 2006). 
 Az 1930-as években két bálterem volt: a Malommal szömbe Fridmanéknál 
(fűszerüzlet és kocsma, amely bálteremnek is megteszi), és bent, (Sándor) Miskánál – tudjuk 
meg, utóbb, apánktól. A táncmulatságokban megszólaló zenéről, bandákról, zenekarokról a 
zenei hagyományok vázolásánál ejtünk szót, de a lagziról szóló részben sem tekinthetünk el 
említésüktől.  
 Az 1950-es években KF azt is följegyezte monográfia-tervezetében, hogy „Bálakon 
az I. világháború előtt Nagyiratossal a falunak nem volt kapcsolata. Kevermesre, 
Dombegyházára jártak, és onnan is jártak át ide a legények”. 

András-bál – András-napkor (november 30-án, illetve a legközelebbi hétvégén) 
tartják. A szögedi világban, mint egész katolikus népünknél, ezzel zárul az őszi mulatságok 
ideje, kezdődik az advent, a kisböjt. 
 batyusbál – Amikor a mulatságba ki-ki hoz magának enni-innivalót. Említi 
kéziratában a falu néprajzi kutatója is. 

búcsúi bál – Régen is híresek voltak az iratosi búcsúnapi bálok, nem egyszer 
végződtek verekedéssel. Leginkább a környékbeli (lévési, kevermesi) legényekkel 
akaszkodtak össze a mieink.  
 citorabál – A citera-bál felnőttek táncos mulatsága citeraszó mellett a XX. sz. első 
felében (öKM). Az új ezred elején AV úgy emlékszik, hogy néhány fiatal magánháznál 
citeraszó melletti szórakozása. Citorabál volt Lévésön is: citora szolgáltatta a zenét, hozzá 
„fűsűn susujkával” némi aláföstés (TKT). Kovács Ferenc az 1950-es években úgy tudja, hogy 
citerabált, 50 évvel azelőtt, kocsmákban és házaknál tartottak (KovácsMonogr). 
Citerakészítők az 1950-es években: „Sebők (József), Sz… Laci, Sarusi Károly (tódási), 
Szanda Pista, Juhász János… Faragó István”. „Vonóval is játszottak rajta. Csak rövid, 50 cm-
es citerán. Kanálcitera – mert olyan állása volt”. A citerabálban 30-40 pár is összejött, 1 
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citerás volt; „Este 6-7-kor kezdték s eltartott 10-12 óráig. Néha a csendőrök szétzavarták” 
(KovácsMonogr).  L. még kis citerabál, kisbál (a gyermekjátékoknál).  
 cuháré – Régen az otthon megtartott táncmulatságot, házi bált nevezték így; citeráztak, 
danoltak, táncoltak. 
 embörbál – Házasok táncmulatsága, pl. Szilveszter napján, Háromnapok estéjén 
(farsang farkán), egész farsangkor, bűt előtt (öKM). Újabban a Kultúrban.  
 farsangi mulatság – Farsang, farsangi bál, bál farsang idején. Sokfelé a farsangi 
mulatságra nagyböjtben kerítenek sort. Mifelénk ez, egyelőre, míg be nem tör hozzánk is az 
újabban globalizmusnak nevezett magunkból kivetkőző agyalágyulás, még nem szokás. 
Pünkösdkor pünkösd, délben dél, nászéjszakán nászéccaka tartatik! – doboli a kisbíró, ha 
dobolhati… L embörbál, háromnapok bálja, maszkabál.  
 fiatalok bálja ‒ Külön, a kocsmában volt a két háború közt (öKM). 
 gazdaköri bál, gazdabál – Valaha is a gazdák rendezték, ma a rendszerváltozás után 
újjáalakult gazdakör a házigazdája.  

háromnapok bálja – Háromnapok idején, farsang végén; ilyenkor embörbált tartanak. 
Mulatnak, maskarába öltöznek. Ilyenkor jött a böjt (öKM). A gyerököknek maszkabál, l. ott. 
 Katalin-bál – A szögedi világban az új bor megkóstolásával kezdődő kisfarsang záró 
napja, ekkor még illő a hangos mulatság. Mifelénk is így tartották.     
 kis citerabál –  A gyerökök citorabálja. 
  maszkabál  – Farsangi mulatság, ma csak az iskolásoknak, egykor a felnőtteknek is 
rendeztek efféle télűző táncos, játékos estet.  
 rёguta-bál ‒ „Rekutabál Sirkónál, 1938-ban. A kisiratosi rezesbanda muzsikált. Dani 
Vendel tanította be őket, ő volt a karmester” – emlékezik öreg Kurtucz Misa a maga 
rekutabáljára 1980-ban. A sor alá került legényöknek tartják. L. Parasztbanda. 
 szüreti bál – Régen is voltak szüreti bálok, ma is meg-megtartják. L. a Paraszbandánál. 
 tizennyóc évesek bálja – A nagykorúvá válás ünnepén rendezik a III. ezred elején is 
(AV). Talán a hajdani regutabálak folytatása. Volt 18 évesek bálja az eredeti (Csucsu-féle) 
dák kommunizmus tizedei alatt is, mai ünnepélyes alakzata a rendszerváltozás után alakult ki. 
A fiatalok népviseletben lovas kocsikon látogatják sorra az adott esztendőben 18 éveseket, s a 
házaknál (ahol eljárnak egy lassút és egy frisset) vendégül látják őket, majd augusztus első 
szombatján este a művelődési házban tartják meg a táncmulatságot. 2009-ben is van (hála 
lögyön a Jóistennek!) érintett a nagycsaládban: Kurtucz Jani öcsém Erika leánya – az aradi 
Csíky Gimnázium friss érettségizettje az ünnepeltek, fölköszöntöttek között! („Még egy 
Kurtucz!” – mutatkoztam be neki vagy tíz éve, hogy még tágabbra kerekítse gyönyörű fekete 
szemét.) Kántor Kurtucz Pista bátyán dédunokája a feketeszömű tódási nagylány, édös kis 
húgaim ëgyike. 
 tollasbál – Otthon, a dunna alatt… ‒ élcelődnek.  
 vadászbál ‒ Az uraknak. Úri bál a két háború közt (s tán azelőtt). Az első és a második 
világháború közti vadászbálok házigazdája a falu bírója volt, résztvevői az esküdtek, a 
nagygazdák, a román jegyző, az iskola román tanítói kara és a román csendőrök (öKM).  Az 
1950-es években a Kantinban voltak az elvtársi vadászbálok. 
   

C s á r d a 
 
A kocsma máig elsősorban csárda Kisiratoson! 
 1980-ban regéli öcsém: „Amióta kinyitott Kón, az embörök mögvesztek, mind odajár 
munka után. Az egyik a szandálját K. Bözsi előtt hagyta, a nadrágját a vaskútnál, az ingét a 
Templom úcában. Meztelen mönt haza. A másik meztelenre vetkőzött, elaludt az őrbódéba (a 
faluszéli határőr-bódéban). Azt hitte, otthon van! Éjjel fölébredt, fázott, ingbe-gatyába mönt 
haza; pocsaras vót!” 
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 „Ha belegyugja a nyelvét, nem bírja abbahagyni, míg el nem éri az ujjával. Úgy leissza 
magát a disznó” – adja meg néném. 
 „A férfiak elbaszik a pízt, amióta megnyílt Kón. Sógor fizetéséért is a leánya mén be 
Aradra. Amióta mögvan a kocsma, az embörök mögbolondútak, sok a részög! Gatyára 
vetkőzött embört szödtek ki az őrbódébul” – fogalmaz unokanéném ugyanakkor. 
 „Bocskor! – ordít az öreg Á. a kürtösi kocsmában. Sokszor elverték ezért, most már 
együtt isznak, hagyják, ű fizet. Otthon olá fáta, a gyerekeket magyarul tanítja” – hallod 
odahaza az igaz történetöt. 
 Valaha, a XIX. században a (pusztaszéli) Kis utca végi Csárdát emlegették, ugyanott a 
XX. század elején is volt jeles mulatóhely ‒ öregapám onnan muzsikáltatott magának hazáig 
(a pézt előre letéve) a cigánnyal magyar nótát (népdalt, meg újmódi városi nótát). Ha 
hamarabb abbahagyta, mint ahogy ő hazaért, visszament, hogy követelje a jussát, s zeneszóra 
nótázva folytassa a hazakutyagolást a Kekecsig. A múlt század első felében híres iratosi 
kocsmák: Betti néni csárdája, melyet népdal nevezetű nótában is megemlegetünk, Kohn, Kón, 
amely ma is gyakran csak Csárda (a Kis és a Templom úca sarkán), Fridman két kocsmája 
(az egyik a Malomnál, a másik a Templom utcában), Sándor Miska csárdája, meg Sirkó, 
Sirkónál – hun apám a maga rekutabálját elrúgta 1938-ban, Róza néni kocsmája a Tódáson. A 
komonista tizedekben a Magazin épületében lévő kocsmába is be-betértek (főleg dologból 
gyüvet) a mieink, a Kultúr és a Kiskultúr tája sátoros ünnepen kínált (s kínál) italneműt is, a 
Kantin szintén jeles alkalmakon nyitott ki (ma Gazdakörként teszi ugyanezt). A 
rendszerváltozás óta legismertebb a végig üzemelő Csárda mellett a három Rózsa bár; ezök a 
Kis uccában, a Nagyfalu elejin, és a Rózsa Szálló előtt, a Fürdőnek menet állítják meg egy 
szóra a szomjas férfiembört. 
 Ugyanerről az 1950-es években a falumonográfiára készülő Kovács Ferenc az 
alábbiakat írta össze: „Kocsma és csárda. Sirkó (Jóska). (Roza) Freund Rózsa. Haász. 
Friedman. Sándor Miska. Torma Jóskát agyonverték (1931-32). Sándor Mihály. – A faluvégi 
Kisutca végi csárdát úgy bérelték, aki bérelte, az mért benne. – Schönbrun. Várad környékére 
mentek el, nagy üzlete volt neki (volt gyászkocsija). – Ponyvahát. (Kása?)…”. 
 

P a r a s z t b a n d a   a   t a l p a l á v a l ó v a l 
 
Talpalávalóval koronként másképpen fölálló banda szolgál! Bálban, csárdában, művelődési 
házban, avagy éppen odahaza, netán az udvaron fölállított sátorban. A vendég, illetve a gazda 
által rendelt tánchoz. 
  Bálint Sándor írja (A szögedi nemzetben), milyen táncaik voltak a szögedieknek: 
mars, páros lassú, friss. Mintha az iratosiakat látnád… Lagziba menet, meg lagziban! Mars, 
lassú, friss. 
 Mënyasszonytánc, újasszonytánc, újasszony-újemböránc. Katona I. írja (néprajzi 
útikalauzában): lassú és friss csárdás (a csárdás lassú és friss része), amelyet változatosan jár 
az alföldi magyar. Számon tartják az egyes figurákat (jellegzetes mozgáselemeket), amelyek 
pl.: csapásolás, hátravágós, darudübögős, lippentős… Lagziban előfordul a 
bolommönyasszonytánc: bekormozott képű, szoknyát viselő férfi – a bolondmenyasszony ‒ 
járja az előle menekülni nem tudó bárkivel, hogy ezzel tovább növelje az amúgy is féktelen 
jókedvet.  
  
A Művelődés című folyóirat beszámolója 1979-ben: a kisiratosi néptánccsoport a művelődési 
házban szombaton és vasárnap délelőtt próbál, amikor a fiatalok hazajönnek Aradról és 
Temesvárról. Benedek Sándor, a Kisiratosi Művelődési Otthon igazgatója: „Kénytelen 
vagyok a diákokra alapozni, mert a 17-18 évesek bár ingáznak, még szívesen próbálnak. És 
próbálom nevelni az utánpótlást: a VII-VIII. osztályosokkal, tizenhat lánnyal beállítottam egy 
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üveges táncot. Az V-VI. osztályok 12 párból álló csoportja páros táncot jár. Mire ők felnőnek, 
lesz talán táncegyüttes Kisiratoson is”. 
 Kocsik Teréz tanárnő mondja: Pécskán, mint Arad megye telepes falvaiban általában, 
sajátos táncot föllelni ma már lehetetlen. Helyi jelleget táncaiknak csak annyiban tudnak 
biztosítani, hogy a csárdás és frisses lépésekre, a helyi lakodalmakból, bálokból ismert 
táncokra építik műsorukat. „A kisharang, a csusszanó olyan lépések, amelyeket itt is 
táncolnak, de nem kizárólag e táj jellegzetességei”. 
 Aradon tanuló majláti fiatalember: „Tán két évvel ezelőtt színpadra akartam vinni egy 
táncot, amelyről azt mondták, hogy az a nagyiratosi tapsikolós… abban ugyancsak kevés 
eredeti elem lehetett”. Ugyanerről a táncról más azt monda: „Ezt a táncot tudtommal a 
temesvári Rezeda tagjai fedezték fel, magnóval járták a vidéket, így bukkantak rá. Még 
mindig több mint semmi”. 
 „Pár évvel ezelőtt ez volt a zerindiek, majlátiak, kisiratosiak ’népviselete’: a lányokon 
térden felüli ’csárdáskirálynő’ szoknyácska, gyöngyös-csillámos párta, a fiúk fekete ’táncos’ 
nadrágot, fehér inget, lajbit húztak magukra. Mondták is sokan, hogy az itteni magyaroknak 
nincsenek hagyományaik, se táncuk, se ruhájuk. Aztán Zerinden Csanádi Jánosék régi ládák 
mélyén találtak pár száz évvel ezelőtti ruhadarabokat, és sikerült rekonstruálniuk a kőrösközi 
népviseletet. Tornyán Ujj János kutatta fel a korán urbanizálódott Maros menti vidék, Pécska 
és környéke hagyományos öltözetét.” Zerinden él még a regrutatánc, meg a kanásztánc – 
valami hasonlót valaha a mieink is járhattak, tehetjük hozzá. 
 „Benedek Sándor: Kovács Ferenc, aki az Iratosi kertek alatt című kötetet közölte 
annak idején, felfedezett vagy húsz évvel ezelőtt egy úgynevezett merítőst. Hogy ez mennyire 
eredeti, nem tudom. A leírása, sajnos, nincs meg, az öregek már nem emlékeznek rá. Másrészt 
viszont érdekességként is meg kell említenem, hogy amikor az ősszel a szüreti bált (volt lovas 
felvonulás, a lányok szőlővel, a fiúk musttal kínálták a közönséget), hegyaljai mintára 
rendeztem meg – odavalósi vagyok ‒, sokan jöttek hozzám azzal, hogy bizony itt is rendeztek 
ilyesmit 50-60 évvel ezelőtt. Előzőleg hiába érdeklődtem, senki sem emlékezett rá, utólag 
másféltucatnyi embernek jutott eszébe, hogy régen itt is éppen így csinálták.”   
 A cikk írásakor a „…kisiratosi lakodalmi zenekar… villanyorgonán, szaxofonon, 
villanygitáron pengeti a frissest a néptáncosok talpa alá”. A zerindiek és a kisiratosiak táncház 
szervezés gondolatával foglalkoznak – írja tudósításában Znorovszky Attila.  
 
1981-ben, lagziban: csárdásra frisses, majd foksztrott, polka. Magyaros, romános. Meg 
persze legelőbb a menetbe a menettánc, a mars. Mënyasszonytánc, újasszonytánc 
(mönyecsketánc), újembörtánc...   
 1990: körtánc a Nagykultúrban a menyasszony kikérésekor az esküvő után. Itt van 
mind a két ház népe, 400-400 vendég?... Magyar dalra rántja, fújja, üti, nyomja, püföli a 
banda az oláhos ütemű zenét a körtánchoz. A fiúk s leányok egybekarolnak, kört alkotva 
ropják körbe, karikába: dobják, kapják, kapkodják, vetik (dobik, kapik, kapkodik) a lábukat, 
és ugranak tovább. 
 ‒ Ez romános! – jegyzed meg óvatlanul. 
 ‒ Nem! A román nem így járja, nem így rúgja a lábát! – adi mög nekünk egyik süvem. 
– Ez más körtánc, így csak a magyar jár! Így táncoltunk a ’60-as években is. 
 Amikor ő legénködött. Az pedig hogy lehetne oláhos. 
 A főtéren együtt járják a fiús házhoz menet: immár az egész falu körbe, karikába rúg, 
kapál. 
 Hogy a kutyakopogós(a)t ne is említsük. 
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Valaha itt is cigánybanda szolgált talpalávalóval (vendéglőben, csárdában, de tán mulatós 
gazdánál is). „1910-1930 közt Vencel cigány: híres prímás, jó zenekarral, ő klarinétozott. 
Elhúzott egy házra valót az apámtól. Meg Vendel is, öreg Dani Vendel, fúvós. 

‒ Húzzad, Vencel, húzzad! – mondta tata. 
Vencelnek cigányzenekara volt, cigánybandája.” (öKM) 
Más azt mondja, Vencelnek rezesbandája volt. Lehet, hogy előbb rendes 

cigányzenekara, aztán ahogy változott az igény, az ízlés, váltott, állt át zenésztársaival a 
polgári fúvós muzsikára. (Amiből a XX. század második felében idelátogató, itt föllépő csabai 
színészek által fél évszázad múltán is emlegetett abszurd zene született.) A szakirodalom is 
említi (amit néha a magad szemével látsz): ugyanaz a banda, ugyanakkor, ugyanabban a 
bálban, lagziban, akár kétféle (hangszeres) fölállásra is képes. 

Kétfélére? 2012-ben látod: aki legutóbb szakszafonozott, most a citerabandában 
játszik, de klánéton is tudja… „Egyszerű” parasztemberek: mennyi zeneiséggel megáldva! 
Öröm velük – köztük – lenni. 

Kovács Ferenc néprajzi följegyzései közt ezt találjuk: „…cigányzenészek (Zsiga 
bácsi), Venci (Kiss Vencel), Lévai Ferenc bácsi fuvarozta őket” (KovácsMonogr) – nyilván 
egyik megrendelőtől a másikhoz. „A kutyát becsukták s rá 2-3 óra után is megtalálta a kocsit” 
– Lévai bácsi cigányzenészekkel megrakott kocsiját?... Tán a muzsikaszó után loholva. A 
helyi gúnyversek egyike szerint az 1950-es években „Három cigány hegedül / Sebők 
Jóskáéknál” – nyilván mulatós kedvű volt a falubeli.   

 
Öregzene, régi zenekar. „Dobos Kovács zenész vót, nagyzenébe, öregzenébe. Nyócvan éves. 
Öregzene: a háború előtt csak rezes banda vót, ezután az öregzene. Fúvók, aztán Pista bácsi 
közéjük kerűt a herminokájávā. Ez ëgy zenekar vót. Maróckvi, Maróckai Miháj vót a 
bandavezér: kottábul tudott muzsikálni! Ezután gyütt a mai, amikor mán nem csak keringőt 
tuttak. Ezök, az öregzene, csak a tust tutták elhúzni” – állítja 1983-ban egy valamikor táncos 
kedvű embör (AP sógor), hogy megtoldja: „Dobos Torma: zenébe vót dobos”.   
 
„Rekutabál Sirkónál, 1938-ban. A kisiratosi rezesbanda muzsikált. Dani Vendel tanította be 
őket, ő volt a karmester.  

Öttagú! Dani Vendel klarinéton, Kocsis József figlihornin (trombitán), Horváth… 
nagydob, Kalóckai nagydudás, Tálai harsona. A ’20-as, ’30-as években! A későbbi banda 
nem volt ilyen jó! 

A nagyduda: réz, hatalmas, egész a nyaka körül (tán bombardon?), katonai nagy-nagy 
trombita. 

Kalóckai volt nagydudás, és nagydobos Horváth volt. Dudás – több hangszeren 
játszottak! A klarinét vitte a prímet. 

Kocsis József, elsőunokatestvérem (az anyja Kis Sarusi Erzsébet), ő volt a legjobb 
figlihornis! 

Öten voltak, ötödik… Húzogatták! 
Mindkét Kalóckai: István, és úgy tudom, a másik András volt. 
…Tálai! Trombitált is.”  (Emlékezik minderre 1980-ban öKM). 

 
1972 táján Iratoson járt a csabai színház, regéli Székely Tamás színművész 1982-ben 
(Békéscsabán). „A Himnusszal kedveskedtek, amikor megérkeztünk. Dob, tangóharmonika, 
és óriás bombardon… Abszurd zene volt.” Veszprémben, 2008-ban, véletlenül ugyanez a szó 
jut eszébe Szoboszlay Sándor színművésznek az általa is megtapasztalt akkori kisiratosi 
zenéről: abszurd…  
 1973-tól 1990-ig játszik helyi parasztzenekarban Almási László (1950), aki 1989-től 
kántor. Volt idő, amikor a hasonló, 6-7 tagú zenekarokból három is volt Kisiratoson, s nem 
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csak a helyi lagzikban játszottak, ők szolgáltak talpalávólóval (Gyulavarsándtól Vingáig) az 
egész környék magyar lagzijaiban is. Orgonál, éneköl, citorál, szakszafonozik, klánétoz, 
mikor mire van szükség. És amióta kántor, (Kurtucz Pista bácsi módjára) halottbúcsúztató 
verset is ír. (Bajkó) 
 1983-as lagziban így áll föl a zenekar: villanyorgona, szakszofon, villanygitár, dob. 
Valójában szinte gitárzenekar… Népi dallamokat játszik az újmódi banda! Magyar nótát, 
népzenét-népdalt. 
 Banda 1990-ben: gitárzene! Gitárzenekar húzza a magyaros talpalávalót, a csárdást. A 
zenekar: gitár, szakszofon, dob, tangóharmonika. Helybéli parasztbanda játszik. Ahogy új 
vendég jön, tust húznak. 
 2004-ben alakul a falunapra a kisiratosi citerazenekar, vezetője az 1949-es születésű 
Sarusi László, akit a társai kikiáltottak prímásnak. A banda által megszólaltatott citerák mellé 
kell egy köcsögduda – azt bírja szóra (pár évig, mert az évtized végén elhalálozik), miközben 
őt tartják a legjobb citerásnak. Mint Sarusi a Nyugati Jelenben regéli (világháló: 2004. máj. 
7.): „Akkoriban nem volt villanyáram, rádió vagy tévé. A falusi ember számára egyetlen 
szórakozási eszköz a citera volt, zenéjére a házaknál összeűlt emberek nótáztak, táncoltak. 
Szép idők voltak, alig volt ház citera nélkül.” Régi citerája tönkrement, újat készített – 
valamikor majdnem minden háznál volt citera, s mind saját készítésű.  
 A basszust képviselő Sarusi a köcsögdudáját is maga gyártotta. „Legnagyobb gondot a 
cserépedény okozta, mivel nem vékony köcsögre, hanem öblös fazékra volt szükség. 
Szerencsésen megtaláltam egy régi padláson. Most már csupán disznó húgyhólyagra van 
szükség, amelyet rákötök a cserépfazék szájára. A közepén kilyukasztott bőrön keresztül egy 
letisztított nádszálat kell a nóta ritmusára húzgálni. Szabály szerint 9 citerához kell egy 
köcsögduda.” 
 Miközben Kisiratoson köcsögdudának hogy hívták volna ‒ a régi öregök – a fazékból 
való hangszert! Fazékdudának sё. 
 A citerák egy részét a többiek is maguk készítették. Mint kiderül, akik szakszofonon 
játszanak, természetesen citerán is kitűnően muzsikálnak… A hajdani citorabálban kezdődött 
minden? 
 A citerabanda hangolója öreg Papp József. Szalonnadarabbal végigkeni a húrokat, 
majd pöngetni kezdi azokat egy üvegszálas kis lappal. A citerakulccsal húz vagy enged a 
húrokon, mígnem minden rendben. Mint az újságírónak regéli, a citerákat ugyanarra a 
hangmagasságra kell hangolnia. A szalonna azért kell, hogy a pöngető – amely valaha libatoll 
vagy vékonyka falemez volt ‒ jobban csússzon a húrokon. 
 2012-ben a polgármester rakja össze – emlékezetében kutatva – a nyolc éve alapított, 
Csonka-Magyarországon is rendre nagy sikert arató kisiratosi citeranezekart, amelynek 
eredetileg 5 tagja volt. Almási Laci (a kántor), Sarusi Laci (a fia nálunk tanár, s akinek 2012-
ben az aradi Kölcsey Egyesület történetérül szóló könyve jelönt mög), Papp Józsi bácsi (ű sё 
él), a fia, Papp Laci (ű is möghalt mán), Korpa Laci (ű is fúvós lött)… Mind fúvós lött. 
Klánéton Almási Laci játszott.  
 Citorán kezdték, valami rézzel folytatták, hogy a szakszinál kössenek ki.  
 Abszurd zene? 
 Löhetetlen világ. 
 …zenéje. 
 De: (mégis:) a miénk. 
 Hogy vénségükre visszatérjenek a citeráhon. 
 2012-ben Magyarhonban országos arany minősítést nyert a kisiratosi citerabanda. 
Májusban, Budapesten a BVSC stadionjában is nagy sikert aratott a játékuk. 
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2009-ben a kisiratosi magyar banda így áll föl: 5 szakszi, 1 dob és 1 tangóhermonika! 
Húzzák-vonják-verik-fújják a magyar nótát, a magyar népdalt, mindegy, csak halljuk! 
Ugorhassunk rá. Az 1800-as évek végén a magyar parasztbanda Kisiratoson is hegedűs, 
mélyhegedűs (vagy kontrás?), nagybőgős, klánétos, cimbalmos fölállású löhetött; 
cigánybanda, hasonlóképp, sátoros ünnepen, ha idekerült, amúgy a mieink húzták a 
talpalávalót. Hogy rövidesen átadják a bécsi hangulatú rezesbandának a helyüket? (Otthon, 
odahaza és szabadtéri mulatságaikon, mert a csárdában jó darabig cigánybanda húzta a 
talpalávalót.) 
 
Ha végire akarunk járni a dolognak, megint Bálint Sándorhoz fordulunk! A szögedi 
nemzetben írja: magyarbanda, parasztbanda a XIX/XX. sz. fordulójától muzsikál ‒ a 
cigányzenekarok hatására – falvainkban. Fölállásuk: prímás, kontrás, nagyböggős, klárnétos 
vagy pikulás, cimbalmos – néha két hegedűvel álltak föl, így 5-6 muzsikás parasztembörbül 
állt a banda. (Később?) Rezet is használtak, ezök: helikon, bariton, trombita, puzon (harsona), 
klarinét és – láss csudát: ‒ fliglihorni! Azaz szárnykürt. A jó ideje Csabán élő iparos apámon 
kívül a XX. század második felében már csak a szögedi tudós tudott e hangicsáló 
szerszámrul… Iratoson – és az általunk megkérdezett nagymagyarhoni zenészek, zenetanárok 
közül – senki sem tudta, mi is az a figlihorni! (A mieink, hogy tudnak még magyarul, 
elhagytak egy szerintük fölösleges első szótagbéli l betűt.) 
 Hogy 1968-ban (írja Bálint Sándor) egy balástyai lagziban már így álljon föl a 
parasztbanda: piszton, harmonika, szakszofon, kis- és nagydob, cintányér – hegedű csak 
tartaléknak, a nótakészlet pedig azonos azzal, amit a szögedi tájon hagyományosan danolunk. 
Azaz majdnem ugyanaz a helyzet, mint Kisiratoson. 
 

C i t e r a 
 
A legegyszerűbb hangszer, és egyben egymaga egész bandát pótol, a citera! Szólunk róla a 
citerabálról, kis citerabálról írván, de talán érdemes változtatás nélkül iderónunk azt a kézzel 
írt följegyzést, amely Kovács Ferenc 1950-es évekből való falumonográfiájának igen 
töredékes kéziratával együtt került elő. Hogy kitől származik, nem egyértelmű, mert a címben 
kétszer is szereplő 1968 szerint nem az 1959-ben elhunyt Kovács a följegyzés szerzője, ám 
lehet elírás is. Így mivel Kovács Ferenc népismereti jegyzetei közt bukkantunk rá, ez utóbbira 
gondolunk. Íme a citerás jegyzet! Dőlt betűvel jelezzük a népnyelvinek tetsző szavakat. 
 „Citerakészítés. Faragó István 50 éves (1968) 
 A két fejét keményfából, diófából v. bükkfából, ha ez nem volt, gyertyánfából 
készítették. 
 Az oldalait fenyőfából készítették. 
 Az anyag száraz kellett legyen, hogy kiadja jól a hangot és fogja meg jól a csavarokat, 
és ne repedjen. 
 Aljat nem mindig tettek neki. 
 A tetejét hársfából csinálták. 
 Egy oldalon 19 kottalábat első hangnak (?), a félhangoknak 9 kottalábat tettek. 
 Csikófejekkel; csináltak (citerát) 2, 3-5 csikófejjel.  
 (Itt rajz következik, a parasztcitera adataival:) 80 cm (a hossza), 15 cm (a széle), 13 
csavar, 13 húr. 
 3-4 húr volt a …(?) 
 A … (?) 3-4 húrt tettek egy stimolásra.  
 A húrok a kottán feküdtek. 
 Kottalábat rézdrótból, ha nem volt, vasdrótból csináltak (20-as drót). 
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 Vonóval is játszottak rajta. Csak rövid, 50 cm-es citerán. Kanálcitera=mert olyan 
állása volt. 
 3 csikófej és a 4-ik a főfej. Másfél kotás. Takács Imre(-től való e citera?). 
Dombegyházán 1928-ban készült. + 1933 
 A kulcsok hasonlítanak a cimbalomkulcshoz. 
 Két sorba furták vagy sütötték a lukakat. 
 Gyermekbálakat csináltak citerával. Kisbálnak is hívták. 

30-40 pár is összejött (a felnőttek citerabáljában). 
1 citerás volt. 
Este 6-7-kor kezdték s eltartott 10-12 óráig. Néha a csendőrök szétzavarták.” 
A kéziratlap hátoldalán a citera leírása a Pallas Nagy Lexikonból… Kimásolva 

kézírással. A következő lapon pedig a folytatás, ebből csak azt tesszük ide, ami újdonság az 
előbbihez képest: 

„CITERAKÉSZÍTÉS. László László 1968, 34 éves. 
(A citera rajza:) 60-80 cm (a hossza), 20-25 cm (a széle). 20-22 húrral. 
5 hangon tudta hangolni… 
A fejeket kicifrázták. 
Az egyik orvostanhallgatónak készített egy kicsit, hogy elfért a kabát alatt… 
A hangolásra nagyon kellett vigyázni. 
A kulcsokat vaspálcából házilag csinálták. 
Régen lehetett kapni citerahúrokat. Meg voltak számozva, 4-7-10. Gurigákra volt 

feltekerve. 4 húr volt egy gurigán. 
Rakott rá félhangokat is… 
A drótok egyforma magasan kellett álljanak. 
A verőjét ludtollból (srégen elvágva), majd fésűből készítették. 
A nyomóját fából faragták. 
A két fejnél a húrokat vörösrézdróttal v. gömbölyű vassal támasztották fel. 
A húrok alatt a hangoknak megfelelően 17 rézdrótot raktak le 2 oktávnak 

megfelelően.” 
E följegyzés hátlapján az Új Idők Lexikonának citeraleírása kapott helyet. 
Vajdának 2013-ban azt regélik (39): „Kétfajta citora van: egykottás és másfél kottás… 

A másfél kottás más hangokat ad ki, szélösebb.” Amúgy pedig a kisfejes és a vályús citera 
nevére emlékeznek. A harmadik fajtának, a hasas citerának a nevét nem tudják, de az öregek 
láttak már effélét. 

 
T e k e,  f o c i… 

 
Kitűnő tekepálya volt s van ma is a Jegyzői lak (a művelődési ház) udvarán, a focipálya előtt. 
Valahonnan a közelből mindig lehet, lehetett sört, bort, pájinkát beszerezni, hogy möglögyön 
a lökéshön szükségös fölös kedv (nё adj Isten erő). Esténként, dolog után, hétvégén 
különösképp ott a kugli! Életemben először (és utoljára?) ott gurítottam… (Nálunk a teke 
kugli, a tekézés kuglizás, a tekepálya kuglipálya, a tekebáb, tekebábú buba, a tekegolyó-
kugligolyó gurító…)  

A jegyzői kertből hasították le a futballpályát. Vasárnaponként mostanság is megtelik: 
az iratosi együttes – hol Kisiratosi Törekvés SC, máskor Pro-Ki-Dor SC a neve ‒ 
hagyományosan jó focicsapat, többnyire a megyei bajnokság élmezőnyében tanyázva várják a 
környék labdarúgóit és szurkolóit. (Hogy örömünket fokozza: a III. évezred első tizedében itt 
rúgja a tököt apánk öccsének, Kurtucz Feri bátyánknak a Sofronyán élő unokája, 
másodunokaöcsénk, Kurtucz Zoli! 2009-ben már azt mondják: Kisiratosról választott és vitt 
magának társat Sofronyára, s már nem focizik.)   
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 Hogy a további szórakozásokról (mint a kártyázásról, amiről az opletányról írott 
fejezetben értekezünk) most szót se ejtsünk.  
 A mese, a mesélés külön fejezetet érdemelne, de erről Kovács Ferenc eleget közreadott 
az Iratosi Kertek alatt című könyvében. Nekünk sem Iratoson, sem Csabán (sem 
Mezőhegyesen, sem Eleken iratosi nagybátyáink otthonában) nem mondott mesét anyánk, 
apánk, bátyánk, ángyunk, öreganyánk, ám igaz történetet annál többet! A legtöbbet 
szülőatyánktól, öreg Kurtucz Mihálytól hallottuk. Ezek java bekerült e falurajz megfelelő –
érintett – fejezeteibe, vagy éppen regényeinkbe, elbeszéléseinkbe. Kovács tanár bácsi 
megkezdett, de befejezetlen maradt falurajzának följegyzései közt ennyi utal a népi elbeszélés 
meglétére: „Dohánycsomozásnál az öregek meséltek”. Úgy, mint máshol is a magyar (s azon 
túli) világban… Ahogy a kisiratosi fonóban is, amit máig emlegetnek: közös ének, s nyilván 
mese is. 
 
 

Talján kártya parasztkézben 
A z   o p l e t á n y 

 
 

Legkedvesebb kártyajátékom az opletány. Leginkább odahaza, Kisiratoson játszottuk, de 
csabai otthonunkban is erre a játékra váltottunk, ha összeállt a kártyabanda. A legjobb 
négyesben játszani; lehet hármasban, ötösben is opletányozni, de az igazi, ha négyen üljük 
körül az asztalt. Ha iratosi rokon jön Csabára, s este vacsora után előkerül valami ital s 
kártyázni támad kedvünk, csakis opletányozunk!  

Az iratosi ember nem is érti, miért olyan kedves nekünk ez a játék. 
Persze, mert annyi élmény köt bennünket, máshová keveredett iratosi származékokat  

az opletányhoz. 
Kisiratoson már alig játsszák; csak az idősebbek, és nagy néha a velünk egyívásúak, a 

középkorúak (…voltunk eme írásunk születésekor, hogy mire falurajzunk mögjelönjön, 
továbblépjünk ëggyel) (…lassan a régi öregök közé). Az ifjabb iratosi nemzedékek már nem 
ismerik, nem játsszák, más kártyajátékokkal élnek. Az opletányt jó, ha hírből ismerik, hogy 
valamikor atyjuk, öregapjuk ezzel múlatta az időt. 

Kár. 
 

KÁRTYABANDA ÖSSZEÜL 
 

…Kártyabanda összeül / Kolop Janiéknál… – hangzik a kisiratosi gúnyversben. S összeült: 
kezdetben valóban az utcán, fák árnyékában, udvaron, tornácon, télen pedig a házban. Utóbb, 
az ötvenes években már jobbára csak a házban. 

A század első felében alsóztak, durákoztak (bornyúztak), fajeroztak, felsőztek, azaz 
filkóztak, máriásoztak, zsíroztak, opletányoztak és preferánszoztak. Újabban a hatvanhat, az 
ulti és a snapszer járja – buszon, vonaton is, munkába menet, munkából jövet. „Ultiféle a 
máriás, ez löhet lufmáriás, dalommáriás. A Duritmars húsz bele aki szagul! mondás a 
máriásban” – emlékezik egy vén kártyás, Kása Anti bácsi 1980-ban.  

A kisebbek kedvence a csapdlecsacsi. Mit kártyáztak? – kérdik 2013-ban a gyermek 
néprajzi gyűjtők egy asszonytól, mit játszottak az 1950-es években. „Bornyúsat meg 
csapdlecsacsisat. A bornyúsat jobb szerettük” (Vajda). A gyerekek kártyajátékai (ahogy a 
gyűjtőnek 2013-ban sorolják): bornyúzás, fos, libás, orronverőcskés, pircsuzás, színgyűttős 
vagy csapdlecsacsis, zsírozás. Ugyancsak Vajda tudta meg, hogy egykor kedvelt volt a ferbli 
és a hatasszonyos is – neve alapján az utóbbi tűnik népi kártyajátéknak. Emlegetik a bankozás 
nevű játékot, amellyel a gyermekek is szórakoztak.  
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Említik a kráglizást is – ami krágli vagy krádli. Réhontól tudjuk meg (132), hogy 
Aradon a kráglizás nem más, mint a felsőzés. 

Valamennyit magyar kártyával játszották. Vajda (7) összesen 17 kártyajátékot talált 
2013-ban a faluban (valamennyit magyar kártyával játsszák). 

Már nem emlékeznek a hatasszonyos elnevezésének eredetére; ezt hatan játsszák, és 
játék közben jeleznek egymásnak: négyféle egyezményes jellel súgnak az összetartozó felek, 
a három-három ember, s közben az ellenfél fenyegetőzik, nem játszik, ha tovább jeleznek. 
(Ahogy ellenükre van opletányozás közben a mutogatás…) Míg a hatvanhat, hatvanhatos 
közismert, a három kétszömezés az opletány változata (l. Az opletány szókincse). A nálunk is 
ismert filkós a kártyalexikon szerint tulajdonképp felsőzés, ám itt nem annak ismerik, sőt, míg 
sokat filkóztak, Lévai Lajos bácsi (Vajda adatközlője) szerint nem szerettek felsőzni. Említik 
Vajdának az ultizást, a (hazárd) ferblit viszont nem úgy játsszák, mint hazai csendest. Említik 
Vajdának még a királyozást és a piros hetesöst is. 

A XIX. században, állítja a Kisiratosról mindent tudó múzeumos ember, Kása Antal, a  
gazda opletányozott, a XX. század első felében már csak a zsellérivadék cselédnép. 
Zsírosparaszt származék mesélőm szerint a paraszt nem kártyázott (a paraszt nála a zsillér), 
azaz a szegény ember fia nem máriásozott, nem preferánszozott. Mert ma már az opletányt 
nem is tartja igazi kártyának. 

Minden jel arra utal, hogy mást játszott a paraszt, tehát a napszámos, és mást a gazda,  
az úri, városi passziókat elsőként átvevő módosabb paraszt. Meglehet, az előbbi állítás (hogy 
a paraszt nem kártyázott) a XIX. századra érvényes: akkor tán valóban csak a numerusos 
(telkes) zsellér kártyázott, a zsellér (Iratoson zsillér) nem engedhette meg magának ezt a 
fényűzést. Mindenesetre ez a XX. század elejére már úgy változott, hogy bizony a 
cselédember is keverte az ördög bibliáját! Öregapám, aki tanyásbéressé emelkedett szegény 
ember, a társaival, majd hat fia a cimborákkal pihenőidőben elővette a kártyát és 
opletányozott. 

Opletányozás télön! Karácson bűttyin! – emlékeznek, hogy elsősorban mikor kerítettek 
sort erre a játékra. S valóban, szegény ember fia csak télen, meg dologtiltó napon ülhetett le 
az asztalhoz kártyázni. S hogy ők már a század húszas, harmincas éveiben nem csak 
opletányoztak, bizonyítja, hogy Szenteste az emberek addig kártyáztak, míg menni nem 
kellett az éjféli misére, míg meg nem jött az Égi Bárány, s a nyeremény a dió volt. Néha ëgy 
zsák di(j)ót nyert tata! Az opletányban pedig nincsen nyeremény. Ugyanebben az időben (a 
két háború közt) a gazdák kedvenc játéka a preferánsz. Anti bácsi szerint pinaráncnak is 
hívják (hogy ű elhunyt, mán csak hítták?). 

Kovács Ferenc falumonográfiájára készülve az 1950-es években ennyit írt le egy 
jegyzetlapra: „Kártyázás (Tódáson). Már szombat délután megborotválkoztak. 4 ember 
kellett, de többen jöttek össze, a többiek lesték. Sokszor nem jutottak be, s ezért játszott a 
Károly bácsi is egyedül. ‒ Nyáron kint az eperfa alatt, vagy kiültek az utcára is. Télen bent a 
szobában…” 

Szóval A preferánsz: pinaránc! – szögezte le 1980-ban Kása Anti bácsi, falu 
ezörmestör felcsere, műkedvelő régésze, tájházalapítója. Szenteste meg a kekecsiek szakajtó 
dióval mentek alsózni a szomszédba – tudom apámtul. Tata volt, hogy másfél zsák diót nyert, 
de reggelre semmi se maradt (öKM). S játsszák, játszották mindazt, amit e táj népe szokott.   
 

OLASZ KÁRTYA 
 

Az opletány nevű játék nyomait kutatva csak néhány máshonnan való adatra akadtam. A 
szintén csanádi Magyarbánhegyesen száz éve (Andó I. írja) „Az idősebb emberek az utcákon 
kártyáznak s közben szívből kacagnak, ha valakit sikerül megsüvegeltetni! Ez a szokás még 
most is megvan”. Ez, gyanúm szerint, csakis az opletány lehet. A bács-bodrogi Gombosról 
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szóló kötetben olvasható, hogy „A férfiak, különösen az öregebbek kedvenc kártyajátéka az 
Oplitán” (Jung). Vasár- és ünnepnapokon délután minden 10–15. ház előtt ül egy csoport 
oplitánozó. Nem pézre játszanak, a vesztő pár födetlen fővel kénytelen tovább játszani. Az 
eredeti írás 1895-ben említi az oplitánt. Kása Antal kisiratosi helytörténész úgy tudja, hogy az 
aradiak is opletányoztak. (Meglehet, a Kisiratosról a városba kerültek.) 

A szögediek nem ismerik, legalábbis Bálint Sándor nem említi az itteni népi  
kártyajátékok között (A szögedi nemzet vonatkozó helyén). Ami azért meglepő, mert 
Kisiratos Szeged felségterületéhez tartozik, az iratosi magyarok 1818-19-ben Szeged 
környékéről rajzottak a kelet-csanádi Kisiratos-pusztára dohánykertész telepet alapítani. 

Az opletány (oplitán) szó eredetét keresve déli hatásra gyanakodva a szerb „oplesti  
(opletati)”: 1. megfon, 2. befon (hajat befon), 3. körülfon, „plesti”: fon, „plet”: fonat, 
„pletenica”: fonott kalács (Hadrovicsnál leltük eme adatokat) ígért megoldást. A cseheknél az 
„opletání” (a népnyelvben) kellemetlenség, bonyodalom, az „oplétání” 
körülfonás‒körülfonódás, körültekerés‒körültekerőzés, az „opletený” pedig körülfont, befont 
(palack, demizsom) ‒ épp mint a nem kevésbé összefont kártyával játszott opletány?). A 
románban is kerül valami hasonló: az „oplean” mezőgazdasági szakszó, a szántalpakat 
összetartó keresztfa, eplény a jelentése (R.-m. szótár). A moldvai csángó nyelvben is az 
opleány, oplyëan a szántalpakat összekötő keresztfa (NyIrK), forrása a román opleán ua.; ez 
utóbbi a déli szlávból való (MNyTESz). 

Még délebbre tekintve az olaszban három szóra akadtam, amelyek talán segítenek az  
„opletány”-t megfejteni. Az „o” egyik jelentése hé, hát, no; az „opli’te”, mely régies, hoplita, 
nehéz fegyverzetű ógörög gyalogos; a „ple’tta” pedig pálmalevél-fonat (O.-m. szótár). 

Már megint a fonat! 
Azután a kártyanyelvünk szókincsét földolgozó munka, Somogyi Béla szakszótára 

oldotta föl számomra valamelyest az opletány titkát: „Oplitán – Olasz eredetű kártyajáték 
(1816: Gyarmathi S.: Voc.3:NSz.). Első adatunk 1808: ’Tudok harminceggyet és egy kicsit 
oplitánt is’ (Verseghy: Külneki Gilméta 278:NSz.). Későbbi adat, 1827-ből: ’kártyáztak… ki 
vojtát, ki filkót, ki oplitánt’ (Kisfaludy K. Munkái VIII. 129-30:NSz.)”. 

Tehát az opletány-oplitán olasz eredetű, s hazánkban ma már tán csak Kisiratoson ismert 
talján kártyajáték. 

Ami a XIX. század elején nemes uraimék játéka volt, a század végére a kelet-csanádi  
Iratoson – meg nyilván jónéhány további magyar helyen ‒ a tehetősebb parasztok kedves 
játéka, hogy tovább ereszkedve a XX. századra a legszegényebbek őrizzék meg. A XXI. 
századot szinte csak az emléke érte meg: jópáran (az idősebbekből) még ismerjük, 
alkalomadtán játsszuk, ám a falusi életből kikopott minálunk is.  
 Az ezredfordulón a világhálón bóklászva egyetlen további adatra bukkanhat az 
érdeklődő. Az „oplitán” szó vezetéknévként fordul elő: Oplitán János a nagyváradi Ady 
Endre Líceum öregdiákjainak 1970-es évfolyamában szerepel. S, jóval e széptanulmány első 
lezárása után, az új tájszótár IV. kötetében kerülnek elő idekapcsolható további adalékok. 
1905-ben Hódmezővásárhelyt az oplétán táncfajta – „Kiki a maga nótájával csak úgy járta az 
oplétánt” , Makón pedig a süvegel annyit tesz, „…kártyajátékban az esélytelen játékos 
fejfedőjét levéve adja tudtára társainak, hogy ő a vesztes”. 
 Utóbb az Országos Széchényi Könyvtár honlapjának köszönhetően további adat 
kerülhetett elő: a Vasárnapi Újság 1854-1860 közti Irodalom és művészet rovatából szemléző 
összeállításban akadunk rá… Oplitán kártyaművész uramra. „(Szinházi curiosum.) A pécsi 
szintársulat 1858 dec. 5-én ’Az uj politikus csizmadiát’ adta, mellyben illy szerepek fordulnak 
elő: Bányai tönkrejutott csizmadia, politikus, polihistor, craniolog, chiromantista, 
agyvelőkutató Sybarita. Kati szolgáló, a kutra járó leányok közt a legjobb dalos, csakhogy 
nagyon éles a hangja. Peti rég ideje telt, de kukoriczakápálás miatt fel nem szabadulhatott 
csizmadiainas, igen nagyon szerelmes… György… Kortyándi… Kallos… Száli… Repcze… 
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Málcsi… Rázsa… Makra… Oplitán, kártyamüvészi rendes tag, borkedvelő, egykor 
szinigazgató. stb…” Ami azt jelentheti, hogy a XIX. század derekán még közismert volt az 
oplitán/opletány. 
 Hogy 2010-ben a világháló keresőjébe beírva az opletán szót 1280 találatra 
bukkanjak! E honlapokon jórészt az Opletán vezetéknevet viselő délvidékiek (Bács-Bodrog 
vármegyeiek, Szabadka, Zenta környékén élők) szerepelnek. Egy itt lelhető adat szerint a 
röszkei Opletánok szerb származásúak… S hogy további Oplitánok is előkerüljenek – a régi 
Szegedről is! 
 Mondhatni: helyben vagyunk. (Ennyit tesz – ilyen sokat segíthet a kutatónak ‒ a 
világháló.)  

   Mivel tudtommal az opletányt senki sem írta le (a néprajzi irodalomban az említett  
szórványadatokon kívül semmire sem akadtam), igyekszem megmenteni azt a kicsit, amit 
magam tudok róla. (A Kártyalexikonnak sem az első, 1993-as, sem a második, 2008-as 
„akadémiai” kiadása nem tud semmit az opletányról: tán olasz eredetű, de „leírása nem 
ismeretes” /Berend-Jánoska/, miközben dolgozatunk először a Jászkunság 1993/3. számában 
látott napvilágot, s azóta kötetben is kiadatott.) 
 

AZ OPLETÁNY SZABÁLYRENDJE 
  

Az opletányt a magyar kártyával játsszák; a kártyacsomagot, a paklit Iratoson csutaknak 
hívják. 

A kártyalap értéke szerint lehet 
– üres: a 7-es és a 8-as – a játékos ezeket az elején s főleg akkor dobja el, amikor az 

ellenfél nyer, legyen az övé az üres lap; életveszélyes utoljára hagyni, mert könnyen pircsut 
lehet vele fogni; akkor tartogatjuk utoljára, ha a másikkal pircsut akarunk fogatni; 

– pikó: az alsó, a felső, a király, a kilences és a tízes (három pikó tesz ki „egy”-et, így 
ezt már érdemes gyűjteni);  
 – ëgy: az ász (nevezetű disznó), amely nyereményként a legzsírosabb. 

Az opletányban a sorozat a fogás szempontjából a leggyengébbtől a legerősebbig  
haladva: 7, 8, alsó, felső, király, ász, 9, 10. Tehát a 10-es a legerősebb, mindent visz, de 
összeszámláláskor az ász ér a legtöbbet. 

(Kisiratoson a magyar kártyát még kvartokra osztják, ez az opletányban nem érvényes:  
alsó kvart a 7‒8‒9‒10, felső kvart az alsó‒felső‒király‒ász, s van még tízes kvart és disznó-, 
azaz ász-kvart is – ez utóbbiakat Kása Antal nem magyarázta meg.) 

A játék elején kell bejelenteni, ha a kártyásnak mondása van. „Három mondás”  
(Hármat mondok!) esetén játék nélkül, önmagában hármat ér a három 9-es, a három 10-es és a 
három ász, valamint az opletány. Egy játékosnak a nyolc lapból legföljebb két mondása lehet. 
Hatot mondok! – szól a szerencsés, de ő sem toldja meg, hogy miből, s hogy van-e opletánya 
is. 

Az opletány a legerősebb mondás, a legerősebb „három”. Akinek valamelyik színből  
opletánya van (ász‒9‒10-e), jó kártyát kapott, nyerésre esélyes, legalábbis ha meghúzhatja. 
Egy erős opletány (például ha az ász-9-10 mellett, tehát az opletány színéből van még három-
négy pikó és üres lap) arra is jó, hogy pircsut fogasson az ember a másikkal: a végén, ha van a 
másik három szín valamelyikéből üres lap, azt meghúzva majdnem biztos, hogy pircsut fog a 
szomszéd. 

A felesasszony az opletánynál kevesebbet ér, nem lehet bemondani (nem mondás, nem  
ér kettőt), két tagja a 9-es és a 10-es. Hosszú felesasszonya van a játékosnak, ha a kilences és a 
tízes mellett van még néhány lap ugyanabból a színből. Ha hosszú felesasszonya van s rákerül 
a sor, meghúzza a tízest és a kilencest, biztos, hogy kiesik az ász, így már végignyerheti a 
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színt. Ha a felesasszony magában áll, nem húzza meg, vár a jó szerencsére. A felesasszony 
színe után lehet makk-felesasszony, tök-felesasszony, zöld-felesasszony, piros-felesasszony. 

A játszma végén összeadják a nyerést. A 32 kártyából 8 üres, 20 egy pikót ér, 4 pedig  
egyet-egyet, így az összesen 32 pikót érő tíz fogás meg két pikó oszlik el a két pár között. Az 
utolsó fogás külön ér egyet. 

A játék mindaddig tart, míg az egyik páros el nem éri a huszonëgyet. Mivel egy  
játszmában az utolsóval együtt legföljebb tizenegyet lehet nyerni, ami a mondásokkal 
tizennégyre, tizenhétre, a legjobb esetben húszra fölmehet, általában két-három játszma egy 
játék. Egyetlen játszmával igen ritkán lehet huszonegyet nyerni. Ha már közel a huszonegy, 
játék közben számolnak, s ha kivan, megállhatnak (amikor fogásuk van). 

A vesztesek süvegölnek, azaz mindaddig kalap, sapka, kucsma, magyarán süveg  
nélkül (Süveg! – kiáltanak) kénytelenek játszani, míg föl nem nyerik a süveget. 
(Fölnyertük/Főnyertük.) 

A két párból az egyik megnyeri a játékot, a másik pár süvegel (játszmáról játszmára,  
míg föl nem nyerik a süveget, a vesztes oszt s a nyertes kezd). Az első játszmában 
kedvezménnyel nyerheti föl a süveget a süvegelő: ha nem nyer semmit, vagy ha mind elnyeri, 
fölteheti a tökfödőt. A továbbiakban csak akkor nyerheti föl a süvegöt, ha ő nyer hamarább 
huszonegyet. 

Pircsut az fog, akinek (amely párnak) a parti végén a nyerésében nincs legalább egy  
(legalább három pikó, vagy egy ász), tehát csak egy-két pikót s üreseket fogott. Pircsut az 
nyer, akinek egyetlen fogása volt, s az tele üres kártyákkal. A pircsu egyszeri, ez alól nem 
lehet – nem kell – fölszabadulni. Nagy szégyen pircsut fogni! 
 

PIRCSU 
 

Van, amikor pircsuznak. Amikor arra mennek, hogy a másik is pircsut fogjon (Pircsut 
foktál!). Ilyenkor lehet öten is játszani, mindenki maga van. Ha valaki üreset fog, nem húzhat 
rá nyerő kártyát (a sima opletányozásnál természetesen az üres fogásra nyerhet a játékos, 
hogy megússza, sőt, azonnal nyerő lapot vág ki, ha teheti). 

A pircsuzásban mindenki összefog az ellen, aki pircsut fogott, hogy ne nyerjen többet.  
Csak akkor menekül meg, ha a játszma végéig valaki föladja neki a kártyát, nyerni tud.  

A „pircsu” szó magyarázatával a falubeliek nem szolgálnak; talán annyit tesz, hogy  
„picsa” – legalábbis olyan a szó hangulata e játékban. Máshol a „pircsi” a piros szín játékos 
kicsinyítése (Somogyi említi), de erről Kisiratoson nem tudnak. 

 
HÁROMKÉTSZÖMES 

 
A három-kétszömes, a háromkétszöm az opletány változata, akkor játsszák, ha csak három 
játékos kerül. Mindenki maga van, s előfordul, hogy mindhárman süvegelnek. A 
háromkéccömesben a pircsu nem számít, bár lehet úgy is játszani (hogy pircsura is mén). A 
megszokott, pircsu nélküli háromkétszömben csak a négy ásznak van értéke; aki üreset, tehát 
ásztalant nyer, süvegel. A következő játszmában vagy semmit sem fog vagy legalább három 
ászt, akkor nyeri föl a süveget. A másodjára is süvegelő már csak három ásszal nyerheti föl a 
süveget, ugyanígy a továbbiakban. Mondás a háromkétszömesben nincsen. 

Ez, mondják, nem olyan érdekes, mint amikor négyen opletányoznak. 
Ennél a kártyajátéknál két kártyát kitesznek, vagy osztás után a két megmaradtat  

fölvágják (tíz lapot kap minden játékos). 
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ZSÍRT BELE! 
 

Keverés után az osztó emeltet, majd nyolc lapot ad mind a négy játékosnak; ha már  
izzik a hangulat, nő a méreg és erősödik a vetélkedés, egyesével osztja a kártyát. Akinek az 
első lapot adta, az kezd; az első kártya letételekor be kell jelenteni, ha valakinek mondása van. 
Az opletányt nem jelentik be, az is csak „három”; hamarosan úgyis kiderül. 

Az egymással szemben ülő párok arra törekednek, hogy minél több ászt és pikót  
nyerjenek. Akinek túl erős a lapja, esetleg mindent elnyer. Izgalmasabb, ha megoszlanak az 
erős kártyák, s csak kemény csatában sikerül legyőzni a másikat. 

A játékos, ha már nem tud, vagy még nem akar nyerni, keresi a párját, vigyen ő is 
valamit! Ha a játékos párjáé a fogás, az ember zsírt tesz bele (Zsírozd!); ha lehet, ászt – hisz 
az önmagában nem nyerő kártya, ám annál többet ér –, vagy pikót, de semmiképpen sem üres 
lapot. Azt megtartja az ellenfélnek, netán egyenesen pircsura. 

Zsírt bele! – rikkant a magyar, hogy jó lap bedobására serkentse a társát. Ezt szabad.  
Színt s kártyát nem kérhet. 

Az opletányt érdemes elnyerni. Ilyenkor a társa, ha már elfogyott a színe, zsírozza a  
nyerést (csak az azonos színűvel lehet felülütni, elvinni az ütést; ha nincs színre szín, más 
színű lapot lehet dobni, de tilos mást vetni, ha a meghívott színből még van lapom). Ha a 
játékos végignyeri, társa keni (zsírozza). Az ellenfél ilyenkor menekül a fölösleges lapjaitól, 
az erőseket tartogatja, hátha jut még neki is valami. Az opletányt kijátszva, hosszú opletányt 
elnyerve a játékos vagy átadja az ütést a párjának (ha mindent el akarnak nyerni, mert például 
süvegelésből kell szabadulni), vagy leteszi a legkisebb más színű kártyát, hogy azzal az 
ellenfél pircsut foghasson. Ha a másik párnak csak pircsu elnyerésére van ereje, mert a 
következő fogás az opletányt kijátszóké, verhetik az asztalt, káromkodhatnak, kacaghatnak: 
Megfogta!  Pircsu! Hogy az a… Csaltatok! Az előbb nem töttél színt…. És már veszik is elő a 
fogásokat, ellenőrizni, tett-e mindenki színre színt? Mert ha nem, az egész érvénytelen. 

Bemondta a kártyás a hármat. Amikor ő kezd – s éppen játékos kedvében van –, ásszal  
hozakodik elő. Aki nem figyel, megijed, miért teszi ki a társa? Aztán a 9-essel, majd a 10-
essel nyer – persze, opletánya van! 

„Így könnyű.” 
Nehezebb elnyerni a három-három ászból s kilencesből álló mondást. Ha három  

mondás a tízesből van, természetesen mindhárom elvihető, ám előfordul, csak arra elég, hogy 
biztos legyen a pircsumentes játszma, mert az első három ütésben a másik kettő a legrosszabb 
kártyáit veti oda, alig jön össze valami. Ilyenkor megtörténhet, hogy a végén a másik számol 
többet. A három 10-es magában nem sokat ér, főleg ha a társa nem segíthet, olyan vacak lapja 
van. Ha egyik-másik 10-es mellett 9-es vagy ász is van, már többet ér e három mondás. Ha a 
három tízes magában áll, inkább kivár a játékos, mást tesz le, hátha valaki úgy indít egy színt, 
hogy beleesik a 9-es meg az ász, s akkor ő, ha mondjuk van egy rossz királya is, tovább 
nyerhet. 

Ha a három tízesből az egyik felesasszony, hosszú-felesasszony élén áll, már-már  
kedvére nyerhet. 

A három 9-esből álló mondással, ha egyik mellett sincs ász vagy 10-es, pircsut foghat  
az ember. Ha a 9-es mellett ász is van, meghúzza a 9-est, s ha a 10-es kiesik, az ász már 
szabad. Nyerni lehet a 9-essel, ha mellőle kisebb lapokat meghúzva kiesik a 10-es s esetleg 
bennragad az ász, így újra megjátszva már az övé lehet a disznó. 

A három ászból álló mondással nyerni csak véletlenül lehet, vagy ha kerül mellé 9-es, 
netán 10-es. Ilyenkor a legbiztosabb, ha az ember bedobja a társa nyerésébe az ászait; ha nem 
teheti, mert a cimbora is kutyául áll, vérben forgó szemmel vágja az asztalra, vigyétek! Kész 
csúfság magában három ász, nagy méreg, ha mind az ellenfélé lesz. A magányos ász 
többnyire csak akkor nyer, ha valaki elnézi, nem üt, s ő elviheti. Ha az ász mellett akad 
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néhány gyöngébb kártya, azokból egyet elindítva van némi esély, hogy a két erősebb lap 
elsőre kiesik. 

Ha az embernek se jó sora, se erős kártyája, se mondása, legföljebb zsírozza a társa  
fogásait, és igyekszik elkerülni, hogy üreset fogjon (a párjával, mert együtt számít minden). 

Míg a 10‒9 (felesasszony) igen jónak számít, hisz két húzásra csak-csak beleesik az  
ász is, ha valakinek ász‒10-e van, kapaszkodhat: persze, hogy meghúzza a tízest, de bele kell 
esnie a 9-esnek, hogy az ász nyerő lehessen. Ha nem, a nevető ellenfél elviszi a disznót. Vagy 
vár: hátha kiteszi valaki a 9-est, ő a 10-essel nyer, s máris úr az ász. Hosszú ász‒10 birtokában 
meghúzza a 10-est, és a 9-es bizonyára kiesik. 

Ász-9 birtokában, ha nincs mellettük abból a színből több, általában nem húzza meg a  
játékos a 9-est; inkább vár, hogy az ász fölszabaduljon, valaki csak kijátssza a 10-est! Ha 
hosszú ász‒9-e van, a 9-est meghúzva a többi már az övé. 

Általában jellemző: ha valaki valamivel indít, azt társa nem felejti (persze az ellenfél  
sem) – nem véletlenül teheti, és az első alkalommal visszahív. Például ha a kártyás 9-est húz 
meg az ásza mellől és a 10-es a párjánál van, az elviszi és visszaadja a színt, hogy a társa 
elnyerhesse az ászt, s ha van, a többit is. Ha az ellenfél hívja újra ezt a színt, nagy hiba, a párja 
szidja, mint a bokrot, hogy nem figyel. Ha meghúzzák a 10-est, nem kell ügyeskedni, az ász 
már nyerő lap – már ha visszakerül hozzá az ütés. De ha a 9-es mellett magában álló ász 
áldozatul esik, mert nincs mese, oda kell adni, mintha a fogát húznák a zsillérnek! Emiatt jól 
hajba lehet kapni. 

Az ász elvesztésének sosem örül az opletányozó. Pircsu ellen is foganatos, mert az ászt  
utoljára hagyva nem lesz üres az egy szem ütés sem. Mind a négy ászt elnyerni nagy öröm. 
Tízes nélkül négy ászt elnyerni persze lehetetlenség. 

Akinek se opletánya, se más mondása, se rövid, se hosszú felesasszonya, se semmije,  
csak hetesekből, nyolcasokból, alsókból, felsőkből, királyokból áll a kártyája, fohászkodhat, 
nehogy túl nagyot nyerjen: pircsut! Mert ilyen rossz kártyával a süvegletétel természetes, 
játszhat tovább hajadonfővel. 

Nagy szégyen hajadonfőtt ülni az asztalnál, s úgy opletányozni. Emiatt az iratosi  
magyarok képesek (voltak) a testvérükkel, atyjukkal, bátyjukkal, fiukkal összeveszni, mert 
biztos, hogy a másik hibájából kell süvegölni… 

„Vesse le süvegét s övét! – kényszerítette a középkori kínai az ujgurt, mert süvegelni,  
hajadonfővel járni szégyen” (Erdélyi–Sugár). Vagy ahogy a közelebbi szögedi táj népéről írja 
a szabad ég alatt megtartott halotti torról szólva Tömörkény István (Bálint Sándor idézi A 
szögedi nemzetben): „Az emberek a kalapot leteszik, ami ritkaság, mert még otthon a házban 
is viselik a kalapot, csak ételkor nem. De mert itt is ennivaló következik, hát levették. Sipka 
csak két fejen maradt: a fiatal halott apjáén, meg a testvérjéén. Jelzéséül annak, hogy ők a 
házigazdák és vendéglátók”. 

Elképzelhető, milyen a házigazda hangulata, ha a saját asztalánál opletányozás közben 
 le kell tennie a padra a kalapját. Könnyen megesik, hogy a szoba sarkába röpül a süveg. 

„Ha még egyszer így játszol…” 
Nem játszik vele többet! 
Már hogyne játszana. A legközelebbi kártyás napig – valamennyire – el lehet felejteni a 

szégyenletes süvegelést. 
Egy-egy pircsufogásra évekig emlékezhetnek. 
„Emlékszel, amikor bátya egymás után háromszor pircsut fogott?!” 
Sorra verte a gyermekeit, mert nevetni mertek. 
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SZÍNMUTOGATÁS 
 

Nyerd el! – biztatja társát a koma, ha az hármat mondott. Avagy ha az ellenfél úgy érzi, sokra 
nem megy a mondásával, megkapja: nyerje el, ha tudja! 

Zsírt bele! 
Meg még néhány jeles mondás, mert az opletányozás hangos játék. Nem csöndben,  

magukba merülve, kártyát lesve jó játszani, hanem hangoskodva, bele-beleszólva, 
visszaszólva-heccelődve, egymást bolondítva. 

Beszólni tilos, tehát megmondani, mit vessen a társam, mit ne. Se színt, se figurát  
nem szabad hangosan kérni,  csak a kártyával. Mutatni, hívni, csalogatni: igen, szabad! 
Például a koma kettőt, hármat elnyer, utána gondban lesz, látható. Ezért a párja, ha színhiánya 
van, mutatja a saját nyerő kártyáját, saját színét: abból vet! Esetleg ilyenkor erősebben teszi le 
a kártyát az asztalra (úgy is lehet mondani, rávágja, ököllel csap az asztalra). Mondhatja az 
ellenfél: Në mutogass! Nyugodt szívvel szólhat vissza: „Szóltam én ëgy árva szót?”. 

Nem szólt, csak mutatta, mi kell neki. 
Például 10-est dob a másik nyerésébe; nagyon rossz kártyásnak kell annak lennie, aki  

ilyenkor, ha már kifogyott a nyerő kártyákból, nem azt a színt húzza meg! A 10-es 
eldobásával jelez, hogy neki abból a színből van még néhány erős lapja. Az opletány színét is 
ily módon lehet a párnak megmutatni, hogy húzza már meg az ő színét! 

Hetest dob a játékos, biztos nincs semmije; ezzel jelzett, hogy rá ne számítson a társa,  
nyerjen, ha tud. 

Az efféle jeleken túl tilos minden – elvileg. Mert bár általában nem szabad  
mutogatással, arcjátékkal színt kérni, színt „hívni”, ha már nagyon nem megy a játék, előbb-
utóbb rákényszerül a vérbeli opletányozó, hogy a saját nyerő színét jelezze a párjának, akinél 
a nyerés, aki kártyát húzhat. Mert végre nyerni kellene, föltenni a süveget. Csak az ellenfél föl 
ne fedezze! 

Egymás szemébe néznek, egymás pillantását keresik, s előbb-utóbb megjön az  
útmutatás. Abban a szent pillanatban, amikor az ellenfél megfeledkezik szemmel tartani őket. 

Ha pirosat kér: a nyelvét kiölti, megmutatja, kidugja, avagy véletlenül megnyalja a  
szája szélit. 

Makkot kér? Elhúzza a száját, netán a szája szélit, „mint a ló”. 
Zöldet, de azonnal: fölrántja a szemöldökét, vagy fölfelé néz. Talán a feje fölötti fa  

zöldjére utalt ezzel a hajdani opletányozó paraszt, amikor még a szabad ég alatt játszott; innen 
lehet ez a „zöld”. 

Tök kéne: fölfújja a pofáját. 
„Në mutogass!” 
Ő nem, ő csak a mennyezetet leste, mikor szakad le. 
Mit lehet tenni. Egy kis csalás, ha nem derül ki, belefér. 
Emiatt már hajba lehet kapni; hogy aztán csak folytassák a süvegelést. 

 
ZSILLÉREK JÁTÉKA 

 
A gazda a XX. század első felében az úri „pinaráncot”, a zsillérje a napnyugati, talján  
opletányt játszotta. Az úrhatnám parasztnak a pinaránc, a mezítlábas napszámosnak a nemes 
uraiméktól hozzá eljutó oplitán dukált. Mondhatni: opletány, kontra pinaránc! S az 
eddigiekből tán az is kiderült, hogy míg a magyar kártyanyelv ‒ a bridzsé, a kanasztáé, meg a 
többié ‒ nagyrészt idegen szavakból merít (ezt bizonyítja a Kártyalexikon és a Somogyi-féle 
szókincselemzés is), a talján oplitánból lett iratosi paraszt opletány szinte teljes egészében 
magyar népi szakszavakkal él. (Élt, míg élhetett.)    
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Fonat? Meglehet, a 7‒8‒alsó‒felső‒király‒ász‒9‒10-es sort vehették fonatnak az 
elődök; mert ez valóban fonat, hisz ez nem szabályos sora az úgynevezett magyar kártyának. 

A kisiratosi Kekecsön ha máskor nem, hát búcsúkor, Szent Mihály hava második  
vasárnapján (a Szent Kereszt Fölmagasztalásának ünnepén) a hamar előkerülő „csutak” 
opletányra osztódik a magyarországiak kedvéért. Mert ők még szeretik ezt a játékot. 

A messzire szakadt iratosiak. Mert a helyben élőknek már a múlt. 
Amazoknak több. Az igazi otthont, az elhagyott szülőfalut, apjuk-anyjuk kedves  

csanádi-aradi Kisiratosát jelenti. 
Azt, amit felejteni nem szabad. 
Zsillérjáték: lélekjáték? 
– Na, akkor, utoljára! – kezd osztani egyikünk.  
 
 

Mesebeli parasztvilág 
  
 
Csak kiegészítésül, mintegy ráadásként. Népköltésünkről, szőrmentén. Az Iratos-rajzunkban 
eddig elhangzottakon túl, Kovács Ferenc gyűjteménye, meg a kiadatlan (általunk sem ismert) 
Kurtucz Borbála-(Erzsébet-)féle teljesebb gyűjtés mellé. Folytatva a dolgot az előbbiek 
szerint, miszerint milyen is volna a paraszt észjárás. Népköltésünkben is. 
 Mi más volna! 
 Vóna, ha löhetne. 
 De nem lehet. 
 …Valami kicsit hozzátéve az eddigiekhez. 
 Arról, mifelénk hogyan él, milyen is egyáltalán az úgynevezett népi elbeszélés. A 
dalainkat illetően ezúttal jobbára csöndben maradunk. (Nem azért, mert ha bármelyik 
nótánkat elővesszük, a kulacs nyomban mellé kerül.) (Pedig jó borból terem éppen elég Arad-
hegyalján!) (Énekből – hála legyen Istennek! ‒ nem különben.) 
 Maradunk – egyelőre – az elbeszélői műfajoknál. 
 Kezdetként kitérővel. 
 
TALÁNYOS TALÁNY, NÉPDALLAL 
 
A Kovács Ferenc népköltési kötetében bemutatott műfajokkal jobbára csak érintőlegesen 
foglalkozunk, ám két esetben kivételt vagyuk kénytelenek tenni. A falurajz villanykönyv 
változatának 2015. karácsony hava 3-i aradi bemutatóján adott át a falurajzírónak Ujj János 
két Vörös Lobogó-kivágást. Az egyiket Kovács Ferenc cikke (A találóskérdésekről. VL 1956. 
jún.22.), a másikat Salamon Márton írása (Dorobáncra két úton kell bemenni. VL. 1973. 
szept. 9. 5.) miatt vágták ki, s őrizték meg nekünk.   
 Az Iratosi kertek alatt című kötetben közölt 166 talányt e cikk eggyel megtoldja. Ez 
talán azért nem került a kötetbe, mert a föladott kérdésre senki sem tudja a választ. Érdemes 
idézni az írás teljes idevágó részét.  

„A találóskérdéseket nem csak az ifjak, de az idősebb nemzedék tagjai is előszeretettel 
teszik fel egymásnak. Volt eset, hogy egy-egy falusi olyan találós kérdést adott fel, anelynek 
megfejtését csak egymaga tudta. Legénytársai és a lányok, de még az idősebbek is hosszú 
évekig nem tudták megfejteni a kérdést, míg végül is nagy ellenérték fejében a legény elárulta 
a talány megfejtését. 
 Kisiratosi gyűjtésünk alkalmából is találkoztunk egy ilyen megfejtetlenül maradt 
találóskérdéssel, amelyet Tóth Joakim bácsinak, mezőgazdasági társulás tagjának felesége, 
Mari néni közölt velünk. Így hangzik: 
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  Lovagolni kurta farkun, 
  Paripakörme tetején, 
  Akit mög nem bír a háta, 
  Járjon a fején. 
  Amott ül egy sárgarikó 
  Egy letörött ágon. 
  Fejtsétek meg, ha tudósok 
  Vagytok a világon. 
 Mari néni maga sem tudja a kérdés megfejtését, mert amint mondja, azt még 
leánykorában adta fel neki egy legény. A legényt közben besorozták, háborúba vitték és ott 
meghalt. A találóskérdés még ma is megfejtetlen.” 
 Még hogy 1956 nyaráig, 2015, 2016 teléig! (Neki lehet gyürkőzni…)  
 A másik, 1973-as lapkivágás pedig négy olyan népköltészeti alkotást közöl, amelyek 
nem szerepelnek Kovács Ferenc gyűjteményében. Az egyik a Megöltek egy legényt kezdetű 
népballada, a három további pedig a Dorobáncra két úton kell bemenni…, a Két nyárfa közt 
besütött a holdvilág…, valamint a Piros az én ostornyelem, nem sárga… kezdetű szerelmi dal. 
 
SZÓBESZÉD 
 
Aligha népköltési műfaj. Avagy talán: az igaz történet azon változata (csírája?), melyben a 
mesélő igaz történet helyett valahol (rádióban, munkahelyen stb.) hallott, újságban olvasott 
történetet ad elő némileg megváltoztatva, a lényegre szorítkozva, értelmezve (netán 
félreértve). Jellemző a népfiak gondolkodására, meseszövésére, lényegre törő, sűrítő – s 
lehető legegyszerűbb - előadásmódjára.  

Több is bekerült korábbi – kisiratosi helyszínű, tárgyú, ihletettségű – írásainkba. 
Ezekből most csak egyetlen egyet idézünk. Hogy miről is lenne ‒ volna – szó itten! 

Krisztus urunk 1987. esztendejében, böjtmás hava javán hallottuk odahaza a 
családban. Miszerint Csucsunak három fija van. Az ёgyik mögszökött, nyugaton él. A másikat 
ёgy hónapja 18 évre és 1 napra ítélte az orosz. Mögölt ёgy orosz nőt. Nyiku odaadta vóna 
cserébe a Baragánt! Az orosz nem mönt bele.  

Vagy még egy, emlékeztetőül. 1970 táján nálunk is emlegették a népek, hogy Lёjárt 
Tri(j)anon! Hogy valami történik, valaminek történnie kell, hisz 50 éve vették el 
Magyarországtól… Azt, ami az övé. Szakítottak el bennünket azoktól, akikhez tartozunk. 
Vágták le gally-mivoltunkat a nemzet törzséről. 

Netán szóba hozható Jani bátyám előadása Teleki Pál haláláról, akit szerinte – mert 
bizonyára ez a szóbeszéd járta Kisiratoson és környékén (ne adj isten a rumun 
haditengerészetnél, ahol éppen akkoriban is szolgált) 1941-be(n) – a némötök lűtték lё. (Ezt is 
megírtuk már valahol.) 

Szóbeszéd, vagy se, mindenesetre erről volt szó. Igaz történetnek tán még kevés. 
Ámbár… majdnem mese. 

Ábránd? 
Valaminek – ki tudja, minek – a reménye. 

    
VICC, ADOMA 
 
Evvel is úgy jártunk, mint az előbbivel: kerül épp elég a csanádvármegyei illetőségű 
dolgainkban! Ezekből is csak emlékeztetőül pár. 
 ‒ Csauseszku magyarul tanul! 
 ‒ Hogy-hogy? 
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 ‒ A némötök kimöhetnek, a rományok kiszöknek, a magyarok maradnak, mer 
visszaadik űket! 
 …Mönnek oda magyarok is, például a nagyiratosiak! – toldja meg a kurta adomát a 
hallgatóságból valaki. 
 
Ceauşescut látogatásra viszik. Óvodát ígértek neki, de valamiért fegyintézetbe vitték.  A 
rabokat beőtöztetik gyeröknek. 

‒ Hány éves vagy? – kérdi Csucsu. 
 ‒ Öt. 
 ‒ Többnek néztelek – csudákszik Csucsu. 
 ‒ Mit akarsz két zsák kukoricáért?!  

Elhangzott az 1980-as évek elején. 
 
Csucsunak prosz-tată-ja van. A fiának prosz-táti-ja (hülye – dülmirígygyulladásos ‒ apja, 
hallod az 1980-as években.) 
 
Apánk ennek a műfajnak volt a Békés‒Csanád‒Arad vármegyei fejedelme. Az emberek – itt 
is, ott is – a hasukat fogták nevettükben. 
 
IGAZ TÖRTÉNET 
 
Egyet a legjellegzetesebbek közül itt is újra közzéteszünk.  
 1984 nyarán meséli néném, amit a fiától tud. 
 Csucsu Pécskán járt. Hajtottak engöm is, mönni köllött. Kiabálni köllött vóna: 
Csauseszku-Pé-Csé-Ré, Csauseszku-Pé-Csé-Ré, tapsolni, de csönd vót, sёnki nem kiabált. 
Még a románok fujolni kezdtek, öklüket rázták a tribünre! Azér gyütt Csucsu Pécskára, mer 
tavaly az országba űk löttek az első. Könnyű nekik, a Maros mellett nagy lapos főggyeik 
vannak, az aszály sё tötte tönkre a búzájukat, vizes maradt a főd. A partos főd hamarabb 
kiszárad, oda a termés. Akkor a vezetők ēkezdtek kiabálni, hogy Éjjen Csauseszku! Nyiku 
mérges lött, lёintötte űket és elmönt. Látta, hogy a népnek rossz a hangulata.  
 Tapsolni, amikor üres a bendő… 
 
REGE, REGE 
 
Persze, hogy nem rege. Csak mese, mese. Beugrató, találós kérdés, történet, monda, mese… 
Meg hát akár rege is! 

Falkus Juci néni, aki az ’50-es években Sávai Juliannaként 13 évesen jegyzett le mesét 
Kovács Ferencnek, 2013-ban Vajda Noéminak így emlékezik a régi-régi mesemondás 
körülményeiről (103). „Tudja, hunnan vót a mese? Én lejártam tatáékhon, a Tódás végin 
laktak. Sebők József, úgy hívták a nagyapámat. Akkó mindég úgy fogadott: – Na, gyüttél, 
lányom? – Gyüttem, tata! – Oszt hoztad-e azt a kis deszkát? – Melyk deszkát? – Hát, 
amelykkel becsúszol a fehér ló seggibe! A Tódás végiek nagyon összejártak. Ott nagy konok 
vót, konokság, sokan vótak: citeráztak, kártyáztak. Úgy mondtuk, hogy konok, mert az 
embörök odamöntek. Citeráztak mög nótáztak. Én leírtam vót vagy 300 éneköt, odaadtam 
Almási Gábornak. Egy időbe divat vót az emlékversös füzet – olyan is van neköm! Tehát 
akkó, ahogy mondom, nem vót televízió, nem vót rádió, mit csinátak? Kártyáztak és meséket 
mondtak, és egymást ugratták: ilyen mondókát mondtak mög találós kérdést, ki mit, így 
kitanátak az öregök maguktól. Higgye el, hogy ott annyian vótak, hogy húszan is vótunk, 
tizenöten, me nagy szobák vótak, ugye, elő egy nagy szoba vót, vót a konyha, abba vót, ahol 
tűzzel fűtöttek is, bent a szobába a kemönce, és akkó mindég mondták a mesét, oszt mi 
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gyerökök nagyon élveztük. Vagy pedig, ha űk kártyáztak, a férfiak, nagyapámék, akkor 
nagyanyámnál vót Biblia, nagy Bibliák a padokon. Vót ez a karos pad, s azon a szélin vót 
vagy három-négy ilyen nagy Biblia, s akkor abbúl olvasott föl nagyanyám... És az iskolába 
vót ez a Kovács Ferenc tanár bácsi, Budapestrül kerűt ide, azt monták ügyvéd vót, de nagyon 
jó magyartanár vót, s az írta azt a könyvet. S mink, gyerökök: Na, ki tud? Az kap egy tízest! 
Há persze, mentem le a Tódásra én is, hogy mondjanak mesét neköm, de olyan mese köllött, 
ami régi, és akkó ottan, amit hallottunk, oszt akkó jó nagyokat is mondtak az öregök, me 
élvezték, hogy olyan hülyeségöket mondtak, mer mindég mondta valaki, hogy – Tudod, a 
háborúból bemöntünk a – hogy is adta elő? – a térdig érő hóba – aszongya –, aztán mög 
kimöntünk az érött búzába. Mög ilyen hülyeségöket is úgy mondtak. Lámpa vót, oszt vót, 
hogy úgy nem vót már levegű, a lámpa elaludt, szinte aludt el ilyen petroleumlámpa, s akkor 
nagyanyám mindég tött a lámpaüveg tetejire ilyen kenyérhajat, hogy az egy kicsit húzza föl, 
hogy égjen, hogy lássunk, annyian vótak ott. Nagyon sokat mesétek az öregök még az én 
gyerökkoromba is.”    

Ma már, ugye… Minek? Ott a tévé, világháló. S minden, amihez alig van közünk. 
 
MONDÁINK  
 
Kovács Ferenc Aradvégi mondák címen kiadott – 1950-es évekbeli ‒ gyűjtésében szép 
számmal akad kisiratosi: mieink által előadott monda. Érdemes megállni náluk egy-egy 
pillanatra. Avagy hosszabban elidőznünk… Elsőnek az öt történeti mondánknál. 
  A gyűjtés idején 90 éves Barják Károlytól származik a Monda Attila temetkezési 
helyéről című mende-monda, amely természetesen a Maros meg a Tisza szögletében képzeli 
el a hun király sírhelyét régi sírdomb alagútjába temetve (a táltosok útmutatása alapján Csaba 
királyfi parancsára került ide Atilla).  
 Hügel Rózsi 23 éves nagylány regélte – írta Kovács tanár bácsinak irkalapra? – a 
Monda Csanád vitéz győzelméről című történetet, amelyben a görög keresztény Achtumot 
legyőző vezér diadaláról, s az előtte álmában oroszlán alakban megjelenő Szent György 
vértanú tiszteletére (Oroszlámoson?) építtetett templomról mesél. (Rege, monda, mese? Néha 
valahogy egybefolynak…) 
 Antal Mihály (18 évesen előadott) Monda Szent Miklós fából faragott képének 
kiásásáról című története a középkori Iratosra visz vissza bennünket valószínűleg tudós 
papunknak, Hodács Ágostnak köszönhetően. Másképp aligha képzelhető, hogy parasztlegény 
előadója tudjon II. Ulászló koráról, a jobbágysanyargató, Rácországból való Jaksics 
földesurunk faképmás-kiásással kezdődő faluhatár-rablásáról. Arról a faragott Szt. Miklós 
képről, mely Vizes és Iratos közt a határt jelezte… jó Borovszky urunk (meg eszerint az 
1950-es években a kisiratosiak) tudomása szerint. Vagy mondamondó legényünk az apjától, 
öregapjától, dédanyjától vehette e csuda izgalmas, félezer éves történetet! Ki tud ma 
„Dorobánc”-on – fél évszázad múltán ‒ Jaksicsról?… Vizesről még igen, de Szent Miklós 
faképiről… 
 Csonka János 75 éves, tehát az idősebb mondaregélők közül van, mégis különös, hogy 
tud a mohácsi vész iratosi hőseiről! (Monda a mohácsi vészről.) Kitől mástól, mint Hodács 
paptól…? Hogy Iratosról Mohácsnak véve az irányt Elől lovagolt a vöröshajú Jaksics, utána 
öt nömös, aztán mög gyalog a nyócvannyóc pór. Ahogy elmöntek, úgy nem gyütt vissza csak 
két pór. (Itt és a továbbiakban nem a Kovács Ferenc által közzétett szöveget idézzük, hanem 
annak vélhető – és egyszerűsített ‒ tájnyelvi változatát. Aki amarra kíváncsi, Kovács 
könyveiben megtalálja!) Jaksics, Rácországból, milyen lenne, ha nem vörös, de hogy a falu 
épp 5 nemese, meg az iratosi pórnépből 88 gyalogos hadfi… Hazafi mind! – hogy 
bosszantsuk a III. ezred eleji sehonnaiakat. (Hogyne, akiknek se Istenük, akihez 
fohászkodhatnak, aki megsegéli őket, se hazájuk, mint nekünk Iratos, meg mindenkinek a 
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maga Iratosa, Csabája, Almádija.) Nem csoda, hogy Ráborult a gyász Iratosra, merhogy 
mindön deli legénye oda vót a falunak… 1526-ról jó 400 évvel később! Jó, hogy nem mindjárt 
a mohácsi hősi halottak névsorával állt elő a regélő! (Az I. világháború áldozatairól sincs a 
falunak névsora.) 
 Magyar János (50 évesen előadott) regéjét Monda az iratosi templom oltárképéről 
címmel tette aradi gyűjteményébe Kovács tanár bácsi. A történet hőse, a régi Iratosnak Szűz 
Máriát a gyermek Jézussal ábrázoló oltárképe úgy menekül meg a törökvészből, hogy az égő 
faluból s a szintén porig égő istenházából (ez lehetett az a híres iratos falú istenháza) kimenti 
Bali Balázs. Akinek a családja apáról fiúra adja tovább a képet, hogy amikor 1836-ban 
Szalbeck Zsófia nagyasszony pénzén templom épül az újjátelepült falu jobbágyainak, Bali 
Ferenc Nagyiratoson kocsira tegye, oszt elhozza a képet a helyire! Hogy a monda (a 
mondamondónak köszönhetően) mutassa, mit nem tud ez a nép. Ha békén hagyják. 
(„Véletlen” a törzsökös helyi családok egyike a Bali az ezredfordulón is.) 
 A helyi mondákat négy iratosi történet képviseli az aradi gyűjteményben. 

A szájhős legény végzete címűt a 20 éves Andó Etelka mondta tollba (avagy jegyezte 
le). A kocsmában mulató legények kimennek a temetőbe, s a hősködő ifjú odaszögezi a 
kabátját a minap meghalt leány keresztfájához, hogy bátor tettét követő távozásakor ijedtében 
szörnyet haljon – annyi hasonló, más falubeli történethez hasonlóan. (A rémtörténet, hol így, 
hol úgy cifrázva, országszerte ismert.) Öreg Kurtucz Misa is ismerte ezt az őrültséget, 
megtörténtként adta elő az 1960-as években a gyerekeinek. Még tán azt is tudta, kivel esett 
meg mindez a faluban! 

Az elátkozott vörösarcú ember című mondácskát ugyancsak Andó Etelkától tudjuk. A 
boszorkány által elvarázsolt vörös ember egy bátor legény botütésével szabadul az átok alól.  
A nagyiratosi bálba igyekvő legény botlik – tehát nyilván a két halom táján – az elátkozott 
emberbe; ott, ahol mások lámpás emberrel szoktak összefutni… 

A megmérgezett lepény című történetet Korpa János (20 évesen) adta elő. Boszorkány 
megint az elkövető: a vénség mérgezett lepénnyel igyekszik eltenni láb alól a menyét – 
szerencsére kutya falja föl a tejjel leokádott lepényt, amely így az eb végzete lett. Igazi 
boszorka-történet! Tehát ez már rég nem helyi monda… 

Az öreg ember jóslata című mondát is Korpa Jánostól kaptuk ajándékba. Az 1846-ban 
a Kürtös és Iratos közti határban arra az évre jó zabtermést, 1847-re sosem látott mennyiségű 
acélos búzát adó aratást, 1848-ra halált, véres forradalmat jósló ősz öreg más történetekben is 
előbukkan Kisiratoson.   
 
KINCSKERESÉSBEN  
 
Kovács aradi mondatárának 19 kincsmondája közül 16 kisiratosi. Ráadásul a táltosok 
szelleme mindben ott kísért… A táltosoké s megannyi társuké. Mindenféle csudás alaké! 
Akikkel rendre találkozhattál öreganyád, Kis Sarusi (Sarusi Kis) Borbála meséiben.   
 A kincskereső mondák mesélői így sorjáznak: Almási Rozi (19 éves, 4-et tud), Antal 
Mihály (18 éves, 1-et mond), Bába János (70 éves, 3 monda), Csonka János (75 – 1), Dömösi 
Antal (22 – 1), Faragó Béla (45 – 1), Hügel László (19 – 1), Korpa János (20 – 1), Lévai 
Lajos (22 – 1), Szellelki József (25 – 1), Tapasztó János (20 – 1). Antal, Csonka és Korpa itt 
is jeleskedett! Jó emlékezetű lehetett valaki a fölmenőik közül… 
 Valami azért megmaradt bennünk is abból, amit öreganyánktól – s mástól – magunk 
hallottunk. Előbb vegyük ezt a kicsit. 

A hol Szőlőshalomként, hol egyszerűen csak Halomként emlegetett dombról mondja 
1980-ban öcséim egyike, KG: A birtokosnak jó bora vót; a török gyün, inna! A gazdag 
(akinek a kastélya vót ott) rájuk zárta az ajtót, több száz tiszt berúgott. Mésszel leöntötte űket. 
Mamám is emlegette ezt a törökkori változatot, de csak ennyi maradt meg a fejünk tárában. 
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Gergőében ugyanannyi, mint a miénkben! Hogyne, hisz ugyanattól, ugyanazt, majdnem 
ugyanakkor hallottuk… 
 A Szőlőshalomról és a Snájderi-halomról/dombról kincskereső történetek sorát tudja a 
nép. Magam is hallottam őket, a legtöbbet Sarusi öreganyámtól az ’50-es években. Kisfiú 
voltam, hogy írhattam le őket? A ’60-as években mással voltam elfoglalva, a ’70-es évekre 
pedig, amikor már igyekeztem lejegyezni mindazt, amit fontosnak gondolok, tovatűnt iratosi 
öreganyám, öregapám. Szerencsénkre Kovács Ferenc tanár úr annál többet lejegyzett a 
kisiratosi mondákból! A legtöbb kincsmonda a két halommal függ össze. 
 Mindkettő a közelben áll (mármint kekecsi otthonunkhoz – ha szabad a nagyszülők s 
apánk egykori otthonát minekünk, unokáknak-fiaknak otthonnak képzelni!): a Snájder-
domb/Schneider-halom a Kekecsről Nagyiratosra vivő poros (középkori?) „országút”, a 
másik, a Szőlősdomb/Szőlős-halom tőle pár száz méterre, a Malomnál elvezető, szintén 
Nagyiratosra (és Szentpálra) tartó út mellett. 
 Vegyük sorra, mi minden jellemző e két kincses halomra, s magára a kincskeresésre! 
Miért gondolták a régi iratosiak, hogy kincset rejt e két domb mélye, milyen módon kísérelték 
megszerezni a vagyont, milyen föltételekkel juthattak volna hozzá, illetve mi miatt bukott 
meg sorra a helybéliek időnként lázas kincskeresése? (A 4-19. számú mondák kisiratosiak az 
aradi Kovács-kötetben.) 

K i n c s k e r e s é s r e   c s á b í t   (a domb körül)… mi minden! 
Kezdjük a lámpával, amely éjjel az elásott kincshez vezet. A lámpa fényessége a 

gyöpön kíséri az Aradra tartó öregasszonyokat – ez a snájderi domb szelleme, amék mindön 
éccaka járkál a gyöpön. Tehát a lámpa, a fény egyben szellem is, mely ide s tova… Éjjel a 
lámpa egy asszonyt maga előtt vezetve körbe járat a domb körül. Sokáig mönt, oszt még 
mindig nem érte utol. Mán hajnalodott, amikor möglátta, hogy még mindig azon a helyön van, 
oszt a lámpa űtet körülcsalogatta a dombon. Lámpás, lámpásos ember járt a halom (halmok) 
körül – emlegette édes Boriska mamám is. Töklámpával, egészítette ki Gergő öcsém, mert  
hogy olyat ő is készíthetett.  

Fontos kincsmondáinkban a lány is, aki egy helyt „kisasszonyféle”. Késő este a domb 
mellett áll, oszt didörög. Hítta – az āra kocsizó illető ‒, hogy gyüjjön föl a kocsira, de hiába 
hítta, az nem gyütt! Osztán csúnyát mondott. Szekeres Jani bácsi ēre lёszállt a kocsirul, hogy 
ustorral rávágjon vagy elzavarja. Mikor fölemelte az ustorát, valami erő visszadobta űt a 
kocsi derekába. A falu szélén lakók azt látták, hogy tüzes bikával vereködött, ami a dombban 
tűnt föl, mikor a lovak nyargalni kezdtek. A tüzes bika arra utal, hogy itt is a táltossal lenne 
dolguk az iratosaknak. Volt elég bajunk velük!... (A családomban is megemlegették, de, igaz, 
mert a nagybátyánk lett volna, szeretettel.) A dombban lévő korcsmában tivornyázó szellemek 
– ezekután hogy lenne csoda! ‒ „a lámpással didergő lány” alakjában mennek a föld 
felszínére. 

Öregasszony, öregember – az egyik veszélyesebb, mint a másik. (Ki tudja, milyen 
tapasztalat okán!) Mármint kincsmondáinkban. Mindenesetre nézzük a nénét – nénnyét ‒, aki 
(tüzes golyóból öregasszonnyá válva) térden állva megkerüli a dombot. Amikor az emberek 
megközelítették, a domb megnyílt és az asszony eltűnt benne. A vénasszony alakjában a 
szellemek a dombban lévő korcsmából mennek éjszaka a föld felszínére. Az öregember 
ellenben asszonyt biztat, kövesse a lámpát; őrzi a halomban lévő fa alatti láda aranyat; 
sántának tetteti magát, társa, az öregasszony meg fölkéredzkedik a kocsira. Az az embör, aki a 
kocsin ült, félt fővönni űket – a dombból előkerülő gyanús idős párt ‒, mikor tovább möntek 
mög hátranéztek, látták, hogy az öregembör röndösen kezdött járni, még a kocsival is 
mögálltak, mer látták, hogy ugrik ёgyet az asszony mögül, oszt bemén a dombba. Rémes 
lehetett… A dombban két méter mélyen láda aranyat ígér egy asszonynak a nagyon öreg 
ember. Ëccör ёgy gyermeknek mögjelönt ёgy nagyon öreg embör, oszt mondta neki, hogy  
mönjön a dombhon, oszt ásson ott, ahun ёgy nagy kettős van írva… Ugyanez az öreg embör 
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mögjelönt a kártyások között, kihíta űket a dombhon, oszt azt mondta, hogy két métert 
ássanak lё, de beszélni nem szabad. Öreg ember alakjában jön a felszínre a dombbeli 
korcsmából a szellem s imádkozásra veszi rá a kincskeresőket.  

Az ember beleborzong! 
A r a n y  (hol nem:) a  h a l o m b a n! Mindkettőben. Mindkettő körül.  
Azt mondják, Kása Antal felcser (az állatorvoslási dolgok mellett jó ismerője a 

különféle tudományos dolgoknak) állt neki az ötvenes években régészkedni a határban, s ásta 
meg társaival dombjainkat is! Hogy kerüljön követője épp elég. A leletek java – reméljük – a 
helyi tájházban Anti bácsi gyűjteményében található.               

Sorra véve a halombéli csuda dolgokat, álljon itt elsőnek az alagút: a domb a főd alatt 
össze van kötve a kürtösi dombbal. Az alagutat a régi germánok készítötték, oszt belülrül 
kikövezték. Ami itt a legmeglepőbb, hogy nem elég a két közeli halom közti esetleges 
földalatti összeköttetés, egyenesen a kurtai-kurticsi dombbal hoz bennünket össze a 
képzeletbeli – valóságosnak gondolt! – alagút.  Aztán még hogy a dombok össze vannak kötve 
alagúttal, az alagútban fegyverek vótak fölakasztva – a halmon lévő vár, kastély, udvarház 
urának, vagy valamely rablóbanda fegyvertáraként?    

A Borospince a domb mélyén című mondánk arról tud – szinte azt mondhatjuk, igen 
pontosan emlékezve-emlékeztetve a régi dolgokra ‒, hogy Valamikor régön a kisiratosi nagy 
halmon (a Szőlőshalmon) lakott ёgy gazdag embör. (A valóságban nem más, a falualapító 
Szalbek uraság és családja!) A kastélya körül jófajta szőlő vót ültetve. (A domb neve arra utal, 
hogy pontosan emlékezik a falu.) A halom mögött vót ёgy pince. (Hogy ott volt-e, nem tudjuk, 
más legenda szerint magában a dombban volt e borospince!) Én tatámtul hallottam, ű is az 
apjátul tudja (az ’50-es években 22 éves Dömösi Antal meséli), hogy amikor a gazdag embör 
möghalt, a szelleme (Szalbeké, személyesen) a szőlőshalom alá bújt. A gazdag embör halála 
után a dombon levő szőlő mind kiszáradt, oszt csak a kopár domb maradt mög. A dombot oszt 
főszántották, oszt termőfőd lött a helyibe. (2013-ban is szántják, gyilkolják a Szőlőshalmot, 
elszántják róla a földet.) Mikor a domb a kollektív gazdaság tulajdonába kerűt, az embörök be 
akartak mönni a dombba, mer hogy az öregök úgy mondják, hogy abba van ёgy nagy pince. A 
pincébe olyan hordók vannak, amelyekbe ha beleáll az embör, a söprűvel sem éri el a tetejit. 
Az embörök úgy véleködtek, hogy a hordókba bor van, de azt a hosszú idők miatt mán vágni 
löhet, úgy mögkeményödött. 

Amikor ott ástak a dombnál (a kincskeresők), ёccörre csak valami fény közeledött a 
domb teteje felőll. Mind elfutottak, csak Jani bácsi maradt ott. Másnap röggel möntek 
mögnézni, hogy mi van vele, hát ott tanálták a fődön fekve, de nem vót az eszinél. Mikor 
hazavitték oszt főlocsolták, csak azt mondta az öreg, hogy ű bemönt a pincébe, oszt ott ёgy 
asztalt tanált, azon mög kancsót. Inni akart a kancsóbul, de a bor bele volt keményödve, akkor 
gyütt a szellem, azt kizavarta a pincébül.   

Alig hogy kiért onnét, a nyílás beomlott, űt mög ёgy göröngy fejön tanálta, oszt azúta 
nem tud mán sёmmit. Amikor ezt elmondta, még ёgy nagyot sóhajtott, oszt möghalt. A monda 
végén a mesélő arról tájékoztat, hogy a kollektivisták tovább keresik a régi borpince 
bejáratát, mer ott pincegazdaságot akarnak létesíteni. Mondhatni ezzel menthető okot adott a 
kolhoz Kása Anti bácsiék régészeti és miegyéb ásatásainak… 

A legszebb, leghosszabb kincsmondánk ez, a legtöbbet árul el arról, mit gondoltak a 
régi öregek e két halomról, a körülötte, rajta s benne egykor zajló életről. Némileg – nem is 
kicsit – módosítva a lehetségesen a képzelet segítségével a mese irányába. 

 A falurajz írója jól emlékszik arra a mende-mondára (annak a mondának egyetlen 
mondatba sűrítve benne megmaradt leglényegére), amely szerint a törököt valahogy becsalták 
a magyar vitézek a halomban lévő pincébe, leitatták őket s rájuk zárták az ajtót, arra föld… 
Hogy mind ott pusztuljon. S nyoma se maradjon a megszálló hordának.     
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Míg a Szőlőshalmon a monda szerint kastély volt, a kisebbik, Schneider-dombon 
várról tud a hagyomány. Az iratosi erődítményben aranykinccsel teli láda van elásva. A 
tájtérképek – s a szerző gyanúja – szerint ha nem is biztos, hogy egy időben, de mindkettőn 
volt, illetve lehetett nemesi udvarház, földesúri kúria. Szalbeké, Jakabffyé… Magyarán 
népünk nagyon jól emlékezik! A lényeget illetően. A többi… mese, mende-monda, legenda, 
rege. Költészet. Ami majd annyit ér. Ha nem többet! („Tudósaink” – szemben az igaziakkal, 
amilyen például Bálint Sándor volt ‒ erről mindmáig semmit sem tudnak.) 

Koporsó is kerül mondai halmunk közepébe! A kincskeresők közös imádkozásának a 
hatására megjelenik a láda tele arannyal, oszt mellette mögjelönt a koporsó is. Az öreg embör 
mögmondta nekik, hogy abba bele köll feküdni, oszt háromszor mögfordítani, akkor el löhet 
vinni a láda aranyat. Ezt sёnki sё merte mögtönni, oszt ezér eltűnt a koporsó is, mög a láda 
arany is. Mondhatjuk: puff neki. 

Halmunkban korcsma is lehetett, mondánk szerint volt is (valamirevaló hely hogy 
lenne meg csapszéktelenül!): A dombban belül ёgy korcsma van, ahun a szellemek 
tivornyáznak. Jó kis hely lehetett ez is… Méltó korcsma nevezetére. Mi mást lehet abban 
tenni, mint tivornyázni… A korcsmai élet jó ismerői lehettek az efféle dajkamesék kitalálói! 
…továbbadói. (…elszenvedői.) 

Ha már arany, (néha:) ládával! Alább nem adtuk… A Schneider dombban van ёgy 
láda, oszt a ládába van sok értékös aranytárgy... A ládát, amelyik a dombba van, elátkozták. 
Vótak sokan, akik ki akarták ásni a ládát, de ezt csak nagy nehezen löhet. Eljutottak a ládáig, 
de akkor látomás tört rájuk: annyi kerékpáros támadt, mint amikor a vándormadarak serege 
elborítja az eget. Úgy megrémültek, hogy kiugrottak a gödörből, a láda pedig visszaesett és 
betemetődött. Arról nem beszélve, hogy a láda kulcsa sem volt meg. 

 Halmok lakói sem akárkik! A hajdani uraságokon túl. Mert velük alig foglalkozunk. 
Annál többet azokkal, akik valami csuda dologra voltak képesek. Jóra, rosszra. Varázslatosra! 

Mondottuk volt, hol öregasszony, hol öregember, netán mindkettő… Mindön tizedik 
napon mögnyílik a domb, oszt kigyün belülle ёgy asszony, oszt háromszor mögkerüli a 
dombot, azt mikor ezt mögtötte, a domb mögén mögnyílik, oszt az öregasszony bemén a 
dombba. Előkerül a halomból az öregember is, és együtt ijesztgetik, bolondítják az arra 
járókat. A fény, a lámpa, a szellem még… Honnan, ha nem a dombból. 
  Hogy jelezze, hol lehet az  a r a n y,  a  k i n c s? Ládával. Ami nincs. Legalábbis eddig 
elő nem került. 
 Csak a szaga tán. 
 Ami annyi embert megbolondított mán! Ásni, túrni, fúrni a domboldalt!  

Tehát a kincs: elásva – hun máshun lenne; kígyó őrzi a domb mélyén ládába rejtve – 
jó, hogy nem zsákba! zsákkal…; bivalybőrbe varrva a főd alatt, halom mélyén, ami mi más, 
arany, tömérdek arany, láda arany, sok értékes aranytárgy.   
 Ám a  k i n c s s z e r z é s   f ö l t é t e l e i szabottak, így adottak. Legföljebb nem 
mindig tud róla a kutató ember (néha asszony)! Hogy mi kell hozzá, például – majdnem azt 
mondtam legfőképpen, mert ebből van ma a legkevesebb (akkoriba azért több vala): ‒ 
állhatatosság! Ha az asszony nem volt állhatatos, a kincs eltűnik – így is történik. Kincsásás 
közben nem káromkodhatsz. Ástak, ástak, oszt tudták, hogy nem szabad káromkodni. Ëccör az 
ёgyik embör mögunta, oszt ēkáromkodta magát. A gödör rögtön betemetődött, pedig mán ott 
vót a láda, amit az ёgyik embör legkedvesebb fiának a vérivel köllött vóna locsolni, hogy 
kinyíljon. Fontos e paraszti régészkedés közben az imádság: imádkozni, semmi rosszat nem 
mondani, különben kincsásás közben eltűnik a láda arany. Az öregember azt mondja, sokan 
mönnyenek ki a dombhon, állják körül, fogják mög a kezüket, oszt úgy imádkozzanak. Így is 
tettek, mire megjelent a láda. Előny meztelenül – adott pillanatban adott testrészt 
lemeztelenítve s avval bizonyos dolgot elkövetve ‒ nekilátni: ha valaki a meztelen farát 
odaveri a ládáhon, mög ha a legkedvesebb fiának fejit levágja. Ezt régön mög is tötték, de a 
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kincsöket nem tudták elvinni, mer a kígyó ott ült a ládán, oszt sёnki sem merte a meztelen 
farát a ládáhon verni. Másik kincsmonda is hasonlóan végződik, a kígyó a fő akadály, s nem 
a vállalkozó kedv a meztelen far ládához verését illetően. Ám hogyha a ládát ki is vöszik, 
nincs annak kúcsa, oszt nem is löhet csinálni bele, csak úgy löhet kinyitni, ha valaki a 
meztelen farát odaveri a ládáhon, amire ёgy kígyó vigyáz. További kedvezmény jár annak a 
kincsásónak, aki a ládát – mint említettük – enfia vérével locsolja; csoda, hogy máig nincs 
meg a halom kincs?! Ráadásul csak akkor remélhető siker, ha hárman állnak neki kincset ásni. 
Volt rá eset, hogy valóban hárman fogtak neki, ráadásul az egyik esetben a kizárólagos 
föltételül szabott fúróval, de az is balul ütött ki. Mást már ne mondjunk: csak akkor szerzik 
meg a láda aranyat a kincsásók, ha nem vesznek össze a feleségükkel. Ki is möntek másnap 
többen, oszt ēkezdték ásni a dombot. Mán kopogott is a láda, ёccör csak eltűnt. Évelődtek ott, 
hogy hova lött az arany, mér nem tanálták mög, oszt akkor árulta el az ёgyik embör, hogy 
tёnnap összeveszött a feleségivel, amér az a gyerököt kűtte el a szomszédba ásóér. (Hogy 
kincsásás előtt mennyit ittak, a mondamondó nem említi. El lehet képzelni! Mert valahogy 
erőt kell meríteni egy ekkora vállalkozáshoz.)  Más szerint ásás közben szót sem szabad 
kiejteni! Az öregember a kártyásoknak azt mondja, megtalálják a kincset, csak ássanak le két 
métert, de beszélni nem szabad. Ástak, ástak, már mög is koppantották a ládát, de valamelyik 
embör elszólta magát, oszt a láda eltűnt. Úgyhogy mikor ástak, nem volt szabad sё beszélni, 
sё káromkodni. A legkeményebb föltétel persze az, hogy feküdj koporsóba. Ezt senki sem 
merte mögtönni, oszt ezér eltűnt a koporsó is, mög a láda arany is – ha hitte, akinek regélték 
az újabb eredménytelen kincsásás elkövetői… Odahaza ámuló, gazdagságról álmodozó 
asszonynak, kispadon ülő vént hallgató kíváncsi gyereknek, csárdában bambula 
ivócimborának. Látomásként oroszlán, farkas, medve kísérti még a kincsre vágyó jó 
iratosiakat.  
 Végül is azt mondhatjuk, annyi föltételt szabtak – mindig mást és újat, lehetetlenre 
még elképesztőbbet ‒, hogy valódi csuda lett volna a kincset megtalálni. Majdnem olyanok 
ezek a föltételek, mint amiket mindenkori uraink szabnak boldogulásunk elé. (Jelen pillanatba 
épp a brüsszeliek.)  
 Kincsásóink nem üres kézzel, különösen nem puszta kézzel álltak neki Szőlőshalmot, 
Snájdöri-halmon megásni! Szerszámmal, természetesen, melyek élén – legtöbb említéssel – 
az ásó áll. De kézbe kerül csákány, a már említett fúró, kalapács, kapa, no meg lapát is. (A 
népköltési gyűjtő, vagy a falurajzíró lúdtollát nem emlegeti senki.) (Pedig mesén kívül ők sem 
leltek mást.) (...Hogy megelégedjenek ennyivel is.) 
 Azok mellett, amelyek – akik – már szóba kerültek, továbbiakkal, úgymint     
c s u d á s   v a l a m i c s o d á kkal (akármicsodákkal) is találkozhat kincsmondáink 
hallgatósága. Állattal elég gyakran, elvarázsolva. Kígyó őrzi a kincset, pl. elrettenti a 
meztelen farukat a kincses ládához verni igyekvő kincskeresőket e cselekedetüktől, ami 
nélkül viszont nem jutnak az elrejtett értékekhez; ugyanez a csúszó-mászó bömbölve, zörögve 
őrzi a kincset, vigyáz a ládára, amelynek „kulcsa” ezúttal maga a meztelen far. A tüzes bika – 
aki mellesleg nyilván személyesen, magát átváltoztatva, a huncut táltos!     
 A mesés hordóval, benne a beledermedt jó öreg borral mán összefutottunk. A fekete 
hintóvá változó tüzes golyó, amelyet más valamiféle viharlámpával kever össze. Kocsi 
(kocsistul) tiszta feketében; a kocsis elveszi a kincskeresőktől a sikerhez nélkülözhetetlen 
fúrót, de ő sem jut a kincshez. Mire fölébrednek a közben elalvó kincskeresők, kocsi, kocsis 
nincs sehol. Hogy a bicikli nevű kerékpár is előkerüljön ‒ látomásban, természetesen, 
csapatban, mint madárraj az égen. Akasztófával a kincsásásra vállalkozókat elűző látomás 
szolgál: a szellem akasztással ijesztgeti őket, s hogyne lenne tele a gatya s venné el az ember 
kedvét a további kutakodástól. Nagy kettős – nagy kettes… ‒ a domb oldalába írva: ott kell 
ásnia annak, aki a kincset szeretné megszerezni. 
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 Csábos fényjelönséggel nem egyszer találkozott – találkozik tán ma is (találkozni fog, 
míg mi ott tanyázunk?) – az éjszaka halmaink táján járó-kelő személy. Netán lámpa képiben, 
mely lámpa a sötétben kézmagasságban körbe jár a domb körül, s körülcsalja a kincskeresőt. 
Az ott mutatkozó egyéb fény sem akármi… A Szőlőshalomnál kincset (a régi Kastélyhoz 
tartozó pince hordóiban lévő óbort) keresőket ásás közben közelíti meg a domb tetejéről. 
Máshol az öregek meséikben említik a lidércet is, a kettő egy-ugyanaz lehet. Van, akit 
egyenesen viharlámpa kísért! A dombból éjszakánként két viharlámpa gyün ki. Azok a lámpák 
ёgy ideig mönnek ёgymás után, aztán szaladni kezdönek. Az egyik elöl, a másik utána, oszt 
ёgymáshon ütődnek, majd mintha birkóznának. Ëgyik a másikat lё akari teperni, de nem 
törnek el. Ëgy rövid idő múlva eltűnnek, oszt belemönnek a dombba. Még azt is sorolik, hogy amikor Aradrú1 gyünnek 

haza, oszt a domb mellett elmönnek, ёgy embört látnak a domb között járkálni, akinek nincs feje. Amikor közel möntek hozzá, ez az embör eltűnt a 
dombba. Máskor ezt Kovács Béla öregapja sorolta, aki csősz vót, hogy látott ёgy tüzes golyót 
repülni a levegőbe a domb felé. Mögfigyelte, oszt abba az irányba mönt, möglátta, hogy a tüzes 
golyó fekete hintóvá változott. Ëgy nagysága mög ёgy úri embör ült benne, oszt amikor a 
dombhon értek, eltűnt a hintó a nagyságával, mög az úriembörrel ёgyütt a dombba. Ezt a tüzes 
golyót látta Csíki Rozi néni, mikor még nagylány vót, oszt a nagyiratosi búcsúról gyütt haza. 
Kocsin gyüttek, amelyeken sokan vótak, oszt mindnyájan látták, hogy a golyó ёgy 
öregasszonnyá változott, aki azt térden állva mögkerülte a dombot. Mögálltak a kocsival, az 
embörök lёszálltak, hogy majd beszélnek vele, de amikor közel möntek hozzá, a domb mögnyílt 
oszt az asszony eltűnt. Lehet, hogy túl sokat ittak a forrayiratosi búcsúi bálban? Ha annyit 
vedelünk, mi is így járhatunk? (Ámen.) 
 Azért róttuk ide a teljes lejegyzett mondát, mert talán itt találjuk a legtöbb mesés, csodás 
dolgot egyetlen előadásban. Ráadásul az egymással viaskodó két (vihar)lámpa nyilván nem 
más, mint erejét összemérő két táltos, amely a magyar néphagyományban ‒ mondavilágunkban 
‒ jól ismert jelenet (a táltos különböző alakban jelenik meg, az egyik a láng, amit nem nehéz 
azonosítani a lámpával). A viaskodó táltosok mondáinkban megmutatják a kincs helyét (MNL). 
Iratoson e mondánk, akár a többi, töredékes változatban maradt ránk – de ránk maradt, hála 
legyen Istennek! 
 A tüzes golyó fekete hintóvá változik, később (ugyanabban a mondában) 
öregasszonnyá. Megjelenik a tüzes bika is – ő mondáinkban országosan táltos, nálunk 
táltosságát nem említik. A dombnál elhaladó s az őt  ijesztgető kisasszony(félé)t megustorozni 
készülő parasztembert  a tüzes bika mint „valami erő visszadobta” a kocsi derekába.  
 Fény, tűz, varázslás… Kincsmodáinkban táltosaink csak így jelennek meg. Olyan 
tisztán nem, mint az Atilla-temető történetben. Hogy látomás annál több kísértsen! 
 A Szőlőshalomnál kincsásás közben szerencsétlenül járt (ijedtségében eszméletét 
vesztő) bácsi – akit emlegettünk már ‒ Inni akart a kancsóbul, de a bor bele vót keményödve, 
akkor gyütt a szellem, azt kizavarta a pincébül... ёgy göröngy fejen tanálta… oszt möghalt. 
Aztán az ásás közbeni képzelődés: oroszlán, farkas, medve, akasztófa ijesztgeti a 
kincskeresőket. Ezt akasszák föl először – szólt a látomás, mire a kincsásók elmenekülnek, ott 
hagyják a bátrabbakra (miránk?) váró ládát kincsestül. A magyar mondavilágban a különböző 
szellemek így ijesztgetik, késztetik menekülésre a kincsásókat: „Melyiket akasszuk föl?” 
(MNL). Nálunk is épp erről van szó… Ráadásul, mint mondottuk volt, ásás közben nem 
szabad se beszélni, se káromkodni! Így jutottak odáig, hogy valami keményhön ástak, oszt 
akkor gyüttek a látomások, mindönféle állat, de nem ijedtek mög sёmmitül, csak amikor olyan 
sok bicikli gyütt, mint a levegőbe amikor a madarak vándorolnak más országba. Akkor 
kiugrottak a gödörbül, a láda visszaesött, oszt betemetődött. Hogy a kincsre megint keresztet 
vethessünk. 
 Az ember letérdepel, keresztet vet – erre megnyílik a domb, az embereket kísértő 
(halott) asszony (lelke) visszamehet oda; kincset őrizni?... Egy alkalommal fejetlen ember 
járkál a domb körül, máskor a szellem – se szó, se beszéd ‒ kizavarja a halombeli pincéből a 
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kincskeresőket.  A lélek maga, amúgy – mi tagadás, mire ide érünk, nyilvánvaló lett – testté 
válva kísért. Ëccör ёgy asszony möghalt, oszt másnap a lelke mögtestösülve a dombbúl gyütt 
ki, hazagyütt, mögmosdatta az onokáját, oszt még önni adott neki, azt visszamönt a dombhon. 
Ott letérgyepelt, körösztöt vetött, oszt ēre a domb mögnyílt, az asszony bemönt a dombba, oszt 
az visszahúzódott ahogy vót. Hogy a snájderi halom szelleme minden éccaka a gyöpön 
járkáljon. 
 Volt vagy nem volt… Járkált, vagy se! Ki tudja azt ma már.  
 Á t o k  ‒ s más ronda következmény – hogy ne járt volna a kincsásással! Annak 
rendje s módja szerint. Té s tova. Mint mondják, az egyik eszét vesztette. A Szőlőshalomnál 
kincsásás közben éjszaka a „fény” által meglepett csapat elfut s csak Jani bácsi maradt ott. 
Másnap röggē möntek mögnézni, hogy mi van vele, hát ott tanálták a fődön fekve, de nem vót 
az eszinél. Másikuk az anyjának sem árulja el, mit lelt (…kincset!) – mondja, mire föl eltűnik 
a láda az arannyal. Akadt, aki hazatérve örökre elszenderült. Átok által, vagy csak úgy. 
Olyasmibe ütötte az orrát, amihez semmi köze! 
 Hogy végül azt mondhassuk: a történeti és kincskereső mondának nevezett történetek 
közül nem egy valójában nem történeti s nem kincsmonda, hanem a legősibb népmeseféle 
töredéke! Gyanítja a magunkfajta gyanútlan – nem néprajzos, nem történész, nem nyelvész… 
‒ iratosi falukutató. A történetiekben boszorkány és (elátkozott) vörös ember, majd 
boszorkány magában, aztán (1846-ban háborút jósló) ősz öregember jelenik meg. A 
kincsmondák némelyikében sok mindenről szó van, csak kiásandó rengeteg aranyról nem. 
Hogy megjelenjék viszont a domb szelleme, a bűbájoskodó – eleve gyanús ‒ öregember és 
öregasszony, a két birkózó viharlámpa, a tüzes golyó, mely fekete hintóvá varázsolódik, 
amelyen a nagysága mellett úri ember ül, míg el nem tűnnek a dombban, hogy más esetben a 
golyó a halmot körbe térdeplő öregasszonnyá változzék, a kisasszony és a tüzes bika. E 
történetekben a legősibb magyar hiedelemvilág maradványait őrzik a mondamondók – 
gondolhatja a magunk fajta nagyon elfogult, tárgyáért rajongó tollforgató-hadfi. Ugyanígy a 
Kovács Ferenc által gyűjtött iratosi mesékben is, ahol Fanyűvő és ts-ai tösznek igazságot. 
Amelyekben többnyire arról van szó – valójában semmi másról ‒, hogy a falu legszegényebb 
szegény emberének a legkisebb fia (azaz a legelesettebb, leggyöngébb, a semmi semmijét 
öröklő iafia) megszerzi az ilyen meg olyan király szépséges szép, egyenesen gyönyörű 
leányával a király fele országát, és a mesemondó üköregapja (esetleg velünk együtt) addig 
mulat a lakodalomban, míg meg nem hal. (…mi magunk is meg nem halunk.) (Úgyhogy a 
mulatság ma is tart...) 
 A szegény ember a szószóló e történetekben. A falu szegényebbik fele. Függetlenül 
attól, hogy mi tudjuk, a falunak ez csak az egyik fele. A másik… a gazdáké, mintha 
kimaradna. Vagy pedig pórul jár. Legalábbis az erőszakos, a zsugori, a hitvány. A java persze 
hogy velünk van, velünk tart… Időnként ‒ már-már ‒ a különböző alakban megjelenő táltos 
segítségével. 
 Na de ez már a mese. 
 
MESÉL A ZSELLÉR  
 
Az iratosi mese a szegény ember szemével láttatja a világot. Hőse a legszegényebb ember, a 
legelesettebb asszony, faluszegénye özvegy legkisebb fia, aki rendre győz. Legyőzi a hétfejű 
sárkányt, a Tatárvitézt, a gonosz királyt, a vasfejű embert, az ördöghadat, lever akárkit! Aki 
gazságra vetemedik, a szegényre emeli kezét. 
 Jó kis igazságtétel… (Már megint.) (Valahol meg kellett tenni!) (Mert ha ott sem, hol, 
hol tenné?!)     

Szereplői még a dióbélpalota vasrácsos vaskapuja előtt silbakoló vasfejű ember, a 
kásazabáló hétcsinszakállú törpe (aki Fanyűvő Jankóval, Vasgyúró Palkóval és Kűmorzsoló 
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Lackóval viaskodik a nagyobb falatért), a hősünket elevenen megsütni készülő boszorkány, a 
bármilyen csudás tettre kész béreslegény, Szűz Mária (aki Jánosnak varázstarisznyát ad, hogy 
legyőzhessen minden ellenséget), a früstökre zsugoriságában három liter tejeskávét megivó – 
amúgy elég sovány ‒ négymázsás asszony és csalimadár társulata. No, meg a királyok: 
aranykirály, ezüstkirály, zsiványkirály, nyúlfülű király, kígyókirály, Útszéli király, Fekete 
király…  

Mert van hazudozó csalimesénk is: A sovány ember kövér malaca című förgeteges 
történetben minden visszájára fordul. Példának okáért így néz ki mesénk hősnője: Ennek a 
sovány embörnek vót ёgy még soványabb felesége, aki körülbelül négy mázsa löhetött. Ez az 
asszonyság alig övött. Olyan zsugori vót, hogy früstökre csak három liter tejeskávét tudott 
möginni, oszt kinyért is nagyon keveset övött. Csak ritkaság vót, hogy három kilóval beérte, 
no mög három szál kóbász ‒ igaz, nagyon kevés ‒, hát ennyit övött. Estéji eledele mög az 
ebédi övésnél is gyatrább vót. Kilenc darab három kilós sült tyúk mögsütve harminc 
tojáson. De levest alig övött hozzá, mer a levest három harmincliterös üstbe főzte mög, de 
még ezt is alig bírta mögönni, ezér még három üst harminc literös fokhagymamártást övött 
hozzá gerjesztőnek, mög harminc kiflit. 

Nesze semmi, fogd meg jól, de azt erősen.  
Maradjunk a jellegzetes mesekezdéseinknél. Szóval kezdjük ezzel. Az elejin. 
Ëccör vót, hun nem vót, még hetedhét országon is túl vót ёccör ёgy embör…  
Hun vót, hun nem vót, még hetedhét országon is túl, de még azon is túl vót ёccör 

ёgy nagy erdő. Annak az erdőnek a közepibe állt ёgy kis kunyhó. Abba a kunyhóba lakott 
ёgy öreg mama. Annak a mamának vót ёgy onokája… ‒ görgeti, görgeti tovább a leírást, 
bevezetést, a szereplők és a helyszín bemutatását, a történetet a mesélő…  

Vót ёccör, hun nem vót, még az óperenciás tengörön is túl vót ёccör ёgy 
özvegyasszony. Annak az özvegyasszonynak két lёánya…  

Vót ёccör, hun nem vót, még az üveghögyön is túl volt ёccör ёgy szögény legény. Ezt 
a szögény legényt Jánosnak hítták… ‒ a legtöbb hősünk valóban: János. A legkedveltebb 
férfiúi keresztnév? Meséinkben igencsak. Hogy ma hetedhét határon és üveghegyen innen s 
túl ki keresztelje a fiát e névre?! Épp erre nem. Akár Jumurdzsák is lehet, csak ne János, ne 
István, ne Béla… e janicsárszagú világban. (Hogy az illatukról meg a bűzükről ne is 
beszéljünk!) (Mert az a legbüdösebb az egészben.)  

Vót ёccör, hun nem vót, még hetedhét országon is túl vót ёccör ёgy szögény embör 
mög ёgy asszony. Ezöknek vót ёgy fiuk… – hogy legalább ennyi örömük (s reményük) 
legyen. 

Vót ёccör, hun nem vót, még hetedhét országon is túl, még azon is túl, rántom a 
bajszom, János… ‒ Rántod az apád fülit! (‒ válaszol mesehallgató János a 
mesemondónak.) – Jól van, no! Élt ёccör ёgy öregembör… – mutatván, unatkozni nem 
lehetett, azt nem engedhette meg a mesemondó. 

Vót ёccör, hun nem vót, még hetedhét országon is túl, messze-messze, még az 
üveghögyekön is túl vót ёccör ёgy király. Ennek a királynak nyúlfüle vót… 

Vót ёccör, hun nem vót, még az óperenciás tengörön is túl, vót ёccör ёgy szögény 
asszony. Annak a szögény asszonynak vót ёgy gyönyörűségös szép lёánya…  …vót ёgyetlen 
fia, akit Jankónak híttak… ... vót ёccör ёgy szögény embör. Ennek az embörnek vót három 
fia… 

Vót ёccör … ёgy cigányembör. Ez a cigányembör… – hogy a kép teljesebb legyen a 
faluról. 

Vót ёccör, hun nem vót, valahun az üveghögyekön is túl, ott ahun a kurtafarkú 
malac túr, vót két embör…  

Vót ёccör, hun nem vót, vót ёccör ёgy embör. Ennek az embörnek vót három fia…  
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Vót ёccör, hun nem vót, vót ёccör ёgy nömös embör. Az a nömös embör olyan 
fösvény vót, hogy… – jelzi eme mesénk a gazdag és a szegény néminemű ellentétét. 

Vót ёccör, hun nem vót, vót ёccör ёgy szögény embör. Ez a szögény embör olyan 
szögény vót, mint a templom egere, tán még annál is szögényebb, oszt nem vót neki egyebe, 
csak ёgy beteg felesége mög ёgy gyeröke… ‒ hogy az ember már a történet kezdetén 
elveszítse a feleségét, annyi se maradjon neki a gyerekén és a templom egerén kívül.  

Mesebeli nyelvi fordulatainkból párat iderótunk. Azok után, amelyek a bevezető 
mondatokban rendre előfordulnak hetedhét országon túl, még az üveghegyen is túl, az 
óperenciás tengeren is túl… Vagy épp a Csaptak olyan lakodalmat (mulatságot), 
hogy…‒féle zárómondatokon túl. 

Aki nem hiszi, járjon utána.  
Ëgy életöm ёgy halálom.  
Én a tied, tё az enyim! ‒ kiáltott a legény. 
Három nap mög három éjjel vigadtak.  
Hét éccaka mög hét nap tart a dínom-dánom. 
Hét nap mög hét éjjel folyt a bor a lagziba. 
Isten nyugosztalja! 
Isten uccse möghálálom!   
Néköd adom fele királyságomat mög a lёányom kezit!  
Tё az enyim, én is a tied – kiáltotta a királylány. 
Telt, múlt az idő…  
Uram isten, láss csudát…  
Hogy csak néhányat vegyünk. Az előbbiek és a következők közé. 
A mesevég meg valahogy így.  
…A fiú átölelte a lёányt, oszt boldogan vitte a pap elé. Csaptak is olyan lakodalmat, 

amilyent hetedhét országon nem látott sёnki. Még a kígyókirály is ott vót. Hét nap mög hét 
éjjel folyt a bor, oszt tán még ma is mulatnak, ha mög nem haltak – néha három nap meg 
három éccaka… Többnyire azért csak Röggelig folyt a vigalom, (ám) sokszor két nap mög 
két éjjel.  

…Az öreg embör… három nap mög három éjjel gyömöszölte a sok pézt a zsebibe. 
Vagy még most is gyömöszölné, ha a mesének vége nem vóna – három nap meg három 
éjszaka vedelik a bort a zárómulatságon, de akad három máshun is: általában három fia 
vagy három leánya van a szegény embernek, szegény asszonynak. Vagy csak egy. Netán 
kettő, de az egyik okvetlen mostoha. 

…Azon túl oszt boldogan éltek nagy jólétbe. Lött sok gyerökük, azt még ma is élnek, 
ha mög nem haltak. 

…Azóta sem látták a fődön az ördögöt, a szögény embör pedig még sokáig élt 
boldogan a gyermekei körébe, oszt tán még most is él, ha ki nem mondta valamelyik 
közülük, hogy ammen. 

…Csaptak akkora lakodalmat, hogy hét nap mög hét éccaka folyt a bor. Én is ott 
vótam a lakodalmon, mögütöttek ёgy darab csonttal, oszt mögsántultam. Aki nem hiszi, 
járjon utána – legföljebb maga is belesántul.  

…Csaptak is olyan lagzit, hogy hetedhét országra is elmönt a híre a mulatozásnak. 
Aki nem hiszi, kérdözze mög Pétör bácsit mög Pista bácsit, űk is ott vótak, oszt ёgyütt 
mulattak János bácsival mög a fiatal párral. Tán még most is mulatnak, ha mög nem haltak 
– aki nem hiszi, lejárhatja a lábát, míg rátalál az emlegetettekre! 

…Csaptak olyan lakodalmat, hogy elmönt a híre hetedhét országon túlra, de még 
azon is túlra, egészen Kisiratosig. Folyt a bor, még a kutyák is fácánt öttek jódolgukba. Aki 
nem hiszi, kérdözze mög az apámat, aki iratosi, mégis ott vólt, de annyit ivott, hogy még ma 
sё józan – meddig, ha nem Iratosig, hogyne, még a kutyák is, fácánt, mi mást, ki mással, a 
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mesélő apjával, aki hogy a csudába ne lenne ma is ittas! Ha mán egyszer lagzi, legyen 
lagzi!  

…Csaptak olyan lakodalmat, hogy hetedhét országon is túl mönt a híre. Hét nap 
mög hét éjjel folyt a bor, s aki ivott belűle, élete végéig sem felejti el, hogy milyen 
lakodalom vót – aki volt iratosi lagziban, rábólinthat. 

…Fölölelték az egész lёvágott búzát, oszt hazahordták. Még az egérlukba 
összegyűjtött búzát is hazavitték a zsebükbe. Otthon kicsépölték, oszt lött annyi a búzábul, 
hogy ameddig éltek, ölég vót nékik. Öttek, oszt abbul a búzábul csinálták a kinyeret, oszt 
tán még most is élnek, ha mög nem haltak – a sok kicsi sokra megy szegényember-tartás 
egyik példája, hogy még az egérlukból is kibányássza az életet jelentő búzát.  

...Három nap mög három éjjel vigadtak, oszt tán még ma is boldogan élnek, ha mög 
nem haltak.  

…Itt a vége, fuss el véle.  
…János a hátára vötte a tarisznyát, oszt elindult hazafele. A felesége mög a 

gyermekei már várták a ház előtt. János, ahogy betért a házba, a sarokba dobta a 
tarisznyát, oszt leült az asztalhon önni. Szalonnát övött kinyérrel mög fokhagymával, de 
boldog vót, hogy a családja körébe löhetött. Oszt még ma is boldog, ha mög nem halt – 
úgy, hogy elhárította a fele királyságot, egész királylányt… Egykor ez volt a természetes, 
ma mán mesének is sok? Túlzás(nak tűnhet). Pedig azt se mondhatod, hogy őkelme nem 
tudott eleget a világról, mint tud a mai ember! Éppen hogy, hisz szerencsét próbálni bejárt 
hetedhét határt (mi több, országot), tán még az üveghegyet is megkerülte, az óperenciáson 
maga evezett át a ladikjával, osz ugye mégis. Igaz, a mese szerint maga a Boldogasszony 
segítette; evvel hálálja meg? Hogy ember marad. (Halkan mondd, nehogy idegen 
meghallja: magyar ember.) 

…János mögemelte szépen a kalapját, oszt elindult haza. Ennyi pízt még sosё látott 
ёgy összegbe. Mögfogadta, hogy ezökután nem mulati el a pízt, hanem halomra gyűjti, 
mivel hogy mögokosodott immár. Az esetöt elmondta a gyerökeinek, azok is elmondták az 
utódaiknak. Így hallottam mög én is, mer János bácsi, a bérös, az én ükapám vót – szinte a 
magadé is. 

…Mög is gyászolta az anyja, oszt tán még most is gyászoli, ha kibírta ilyen sokáig a 
nagy szomorúságot. 

…Még ma is élnek, ha mög nem haltak. 
…Mikor Nagy Kolos a röngeteg kincset mög a széplányt möglátta, menten elfutotta 

a mérög, oszt mög is pukkadt azon nyomba. Kis Kolos mög szép palotát építtetött magának 
a kincsekbül. Papot hívatott, oszt nagy mönyegzőt tartott, amelynek híre hetedhét országra 
elmönt. Oszt tán még ma is mulatnának, ha a mesének vége nem vóna. 

…Most nyílt a ház ajtaja, oszt azon belépött a szögény embör mög a szögény 
asszony. Három hónapja keresték mán a gyerököket és most boldogan ölelték magukhon 
űket. Nagy lakmározást csaptak a házba, oszt még ma is ösznek, ha azúta mög nem haltak – 
önni, önni, míg ki nem pukkadunk.  

…Olyan lagzit csaptak oszt, hogy hetedhét országon túl is elmönt a híre. Három 
nap mög három éjjel folyt a bor, öttek-ittak. Tán még most is mulatnak, ha mög nem haltak 
- hát, mulatni, ezek szerint, régen is tudtunk! 

…Rögtön mög is esküdtek, oszt még mindég tartana a vígság mög a lakodalom, ha 
a mesének vége nem vóna – csak hát, ugye, vége lött. 

…Tán még ma is tart (a dínom-dánom a lakodalom), ha mög nem haltak ‒ avagy 
mégsem? 

 …Úgy mulatnak, hogy a kurjantásuk idáig hallatszik. János bácsi is hallotta 
tёnnap, attul lött süket a fél fülire – az övére igen! 

S ilyenek azok a nyelvi fordulatok is meséinkből, amelyek tájszótárunkba kerültek. 
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Tovább hogy fokozhatnánk… 
Érdekes, az „ásó, kapa és a nagyharang”-fogadalom nálunk – legalábbis lejegyzett 

meséinkben – elmarad. Miközben „akkoriban” valóban addig tartott egy valamirevaló 
házasság: a sírig. Másmilyen nemigen volt. Vagy mégis? De az nem tartozott abba a 
világba, amelyet mesésnek mondunk, mesebelinek tartunk, de ami mi más lenne, mint a 
reményeinket, vágyainkat, álmainkat megvalósító e világi diadal… földön túli erők 
közreműködéssel. Többnyire a táltosok s hasonszőrűek segítségével.  

 
MESEBELI, MINT KISIRATOS 
 
Mert meséinkben, mondáinkban, miegyéb népi költésünkben, nem számítva a táltosokat, 
boszorkányokat s más hasonló csudás alakokat, mintha odahaza lennénk, Iratoson! Arról nem 
beszélve, hogy gonosz, boszorkányként viselkedő vénasszonnyal épp eléggel találkozhatunk 
idehaza is, varázslatos (táltos) dolgokra pedig nálunk is képes… nem egy ember! Hogy 
paripáink legyőzhetetlenségéről szót se ejtsünk! 
 Portánk? Akár a mesebeli. Akarom mondani: a mese hősének portája akár a földi… 
Többnyire igen szegényes. Mint a mesemondóé? E mesés történetek közvetítőjéé? (…akik 
zömmel a falu törzsökös népéhez tartoznak!) 
 Kertünkre ismerhetsz a mesében is. Még a király gyümölcsöse is mit nem kínál a lopni 
küldött garabolyos – malacképű ‒ szegény legénynek? Mit nem… Almát, körtét, szilvát! 
Persze arany változatban. Virágoskertünk? A nótában Beültettem kis kertömet a tavasszal, / 
Rúzsa-, szögfű-, lilijom- és rezedával… Hogyne, úgy, mint az egész magyar világban.  
 Állataink? Mesebeli malac, ki valójában szegény ember egy szem fia. A gebe, aki 
könnyen táltosfajta lóvá alakul, s csak röpít, repít, ahová kell. Kis pej lova, disznaja, mi több, 
sült változatban szereplő malaca, meg kutyája, macskája, szamara, bivalya, galambja, bikája, 
kecskéje, nyula, tyúkja; mirminyó nevű ürge, róka, gyermekmondókában majom, szarka, 
pocok, egér… Majdnem a teljes környékbeli baromvilág.  
 Az ember? Mármint a mesebeli. Akárha idelenn, a földön! …járna a lábán. S nem 
paripaháton, a föllegekbe… Szegény és gazdag, ifjú és vén, gyönyörűséges és rút, nemes és 
bérese, ember és asszonya, leány és legény… Mi más lenne! Ami nincs, annak mi 
keresnivalója volna… Mesénkben. Álmainkban. Akár a magosba emelvén is. 
 Mit eszünk? Önnénk, ha vóna. Eszünk, ha van. Evéséről álmodunk… Kenyeret, 
kolbászt, szalonnát, hagymát, hurkát, lencsét; krumplilevest, mindönféle paprikást, sült 
tyúkot, rántottát, meg persze gyümölcsöt (a körtét sütve is). Gyermekmondókában ciberét (a 
legszegényesebb ételek egyike ez), lakodalomban mézes perec (jár a menyasszonynak a 
vőlegény házánál), jó béles, fűszerként bors és paprika… 

Mit isznak? Mit nem: bort, pálinkát… Borból is inkább a fehér csúszik, illik hozzánk, 
esik jól az iratosinak. Ahogy a vőfély verseli (nyilván ősei nyomán, mög saját tapasztalata 
alapján): …Ez az a vörös bor, ennek neve: bánom, / Ez mártotta sokat sárba a nadrágom. // 
Nem is iszom többé vöröst, csak fehéret, / Majd ettül könnyebben hordom a fejemet. 

Hangszereink? Síp, hegedű… Síp ma mondjuk a szakszofon is! Minden, amit fújni 
kell.  
 Táj… Az aradi róna! Pl. hol, ha nem a mi falunk határában játszódna Endre báró 
leányának és fölakasztott juhászbojtár szeretőjének hosszú énekbe szedett története?  
  Kútas-pusztán, Iratos határába 
  Leveledzik ёgy nagy nyárfa magába. 
  Iratosi öreg határ nyárfája, 
  Búsulni jár ёgy kis bojtár alája. 
 A falurajzíró öregapja gyerekfejjel épp azon a fődön kutyagolt világgá menetel közben 
Mácsárul Kisiratosra az 1800-as évek végin. Mert hogy volt miért búsulnia! Mostohája miatt, 
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aki mellett nem maradhatott. Az iratosi öreg nyárfa árnya neki is jól jöhetett! Később 
kanászbojtár korában úgyszintén. 
 A ballada másik helyi változata már Túl a Tiszán, az endrei határba játszódik. Hogy 
melyiket énekelte – ha énekelte… ‒ szívesebben a szalbekiratosi magyar ember, vitás nem 
lehet. (Amelyikbe otthon érezheti magát.) 
 Kiserdőnket is szóba hozza az egyik, ugyancsak szomorú történetes ének (nevű 
ballada). Szóba hozza? Idehelyezi Szabó Gyula és szeretője, Jolánka véres történetit:  
  Iratosi kerek erdő, kis erdő, 

Vérrel vagyon belocsolva a mező…  
 A folytatásban: 
  Gyászol mán az iratosi Nagyucca… 
 Hogy a dolog így végződjék: 
  ‒ Kimögyök az iratosi sírkertbe, 

Rúzsát viszök Jolánka holttestére…  
 Hová, ha nem a temetőnkbe, mit oly jól üsmerünk.  
 Szabó Gyula története más esetben (az előbbit a 14 éves Kása Juci, a most következőt 
a 38 éves Talpai Gergely nyomán közli Kovács könyve) így kezdődik: 
  Iratosi sűrű erdő, ződ erdő… 
 Kerek, sűrű, zöld vala a mi kis erdőnk. Akörül történt valami… véres dolog. Nyilván 
nem csak a balladában! 
 Mi más lenne, mint iratosi a nótabeli halastó, híd… S mit ad Isten, mindkettő van 
nálunk is! Nem véletlen tehát az azonosulás. 
  Iratosi halastó, halastó, 
  Beleestem kocsistul, lovastul. 
 A másik is: 
  Iratosi híd alatt,  
  Lányok sütik a halat. 
  Hogy tovább fokozzuk: 
  Iratosi kertök alatt 
  De sok gyalogutak vannak. 
 Ne adj Isten 
  Iratosi sugár torony 
  Beleakadt az ustorom… 
 S hogy biza a mi leányaink a legszöbbek! Még akkor is, ha Betti néni csárdájának az 
ablakán az 
  Iratosi hírös lányok 
  Sírva járnak ki rajta. 
 Persze hogy híresek, némi gyanúnk támadt mineműségüket illetően. 
 És vegyük csak végig! 
  Sarkon van a Betti néni csárdája, 
  Legényöknek van az oda csinálva. 
  Észak felé van annak az ablaka, 
  Hideg szellő fújdogál rég be rajta. 
  Iratos hírös lányok 
  Sírva járnak ki rajta. 
 Azaz ez kimondottan iratosi nóta!... Lenne (vehetnők olybá), ám kezünkbe kerül a 
nagyiratosiak (forrayiratosiak) közreműködésével újratelepített Magyarbánhegyes 
történelemkönyve, amiben mit nem lelünk: ugyanennek a nótának a változatát. Hogy mondják 
a mieink – mert hogy ők is iratosiak volnának! ‒ Bánhegyesen? 
  Sarkon van a, sarkon van a Zsidó Sándor kocsmája, 
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  Bánhögyösi legényöknek van az oda csinálva. 
  Észak felőll van az ajtaja, hideg szél fúj be rajta, 
  Bánhögyösi legényöknek van az oda csinálva.  
 Sarkon volt ez is, az is, északról fútt a szél, a legények kedvit szolgálja, és zsidó a 
korcsmáros emide, amoda. Ám hogy ablakon járnának ki a leányok… Szalbek-Iratoson, 
Forray-Iratoson, Bánhögyösön. 
 Betyárdalunk bёtyárosan rátösz: 
  Kisiratos de szép helyön van, 
  Mer a templom közepibe van. 
  Körülötte arancsipke, 
  Rászállott ёgy bús gilice. 
 Mire, na? 
 A párja el van zárva. 
  El van zárva nehéz zár alá, 
  Rádaynak két karja alá. 
 Ami nem volt tréfabeszéd! 
 Erről lehetett saját élményünk! Tán a Kisucca végi Csárda – lёbuki-bebuki csárda – 
vendégeinek köszönhetően is! E csárda volt öregapánk – Kurtucz Gergő (később tata) ‒ 
kedvenc hét végi esti-éccakai tartózkodási helye (úgy 100 magyar esztendeje). 
 A bёtyárvilág nagyon ránk köszönhetett, mert mi nem következik Kovács 
szegénylegény-daloskönyvében: 
  Iratosi ződ erdőbe születtem, 
  Anyám sё vót, mégis főnevelködtem… 
  Mikor én mán tizennyóc éves vótam, 
  Akkor én mán lovat lopni tanultam. 
 Öregapám is anya nélkül nőtt föl. Tán e vót az egyik kedvenc nótája! (Kovácsnak az 
akkor – 60 éve ‒ 14 éves Tapasztó gyerek danolta!) Kedve talán lett volna hozzá tatámnak, de 
lopni mégsem tanult meg. Nem állt rá a keze? 
  Én loptam el a vármögye hat lovát, 
  Éngöm keres mindönfelé az ország. 
 Dufla vagy sömmi (mer ugyanarra a dallamra): 
  Iratoson kikötött a gőzhajó, 
  Közepibe van a gyászos lobogó. 
  Négy sarkába nemzetiszín van tűzve, 
  Szülőfalum, isten veled örökre. 
 
  Édösanyám akkor kezdött siratni, 
  Mikor a gőzhajó kezdött süllyedni. 
  Holttestömet a hullámok ringatik, 
  Falumbeli szép lё(j)ányok siratik. 
 Ha csak nem az Ér meg a Cigánka visszatér Maros-ág voltába, még tán elképzelhető! 
Pedig mindössze kihajóztak Amerikába innét is a magyar gyerekek. Honnan, honnan nem. 
 S még egy katonadalban varázsolja haza magát az iratosi (magyar) baka 
(Nagyoláhországban is… Három évig magyar katona! – hogy csudálkozott a délvidéki 
nagysága Tokajba, hogy mink mit nem danolunk, mikor őnekik ugyanez „jugókatona” vala): 
  Kisiratos nyakig sáros falu, 
  Ëgyre oda-oda vágyok. 
  Ott tanáltam szeretőt magamnak, 
  Ott szépek a jányok… 
 Még hogy szépek! 
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 Neköd valók. 
 Még a talányaink közé is befészkelte magát… ugyanaz a szellem. Hogy… minden 
idevaló. Ëgy veréb hordozza, / Hat ökör nem bírja. / Sok városba van mög, / Iratoson nincs 
mög. Mi az? – A v betű. Ki – mi ‒, ha nem Iratos. 
 Persze hogy IRATOS. Semmi cifrázás: Szalbek-Iratos, Kis-Iratos… Almásy… 
Forray… Akármi-Iratos! 

Mi volnánk – lennénk – az. Azok.  
 Egyáltalán az otthonunk(ban). Ahol jobb kenyéren, szalonnán élni az asszonyunkkal, 
mint idegenben fele királysággal, világszép királylányból lett feleséggel… Mainap mintha 
másképp mennének a dolgok! Fele királyság se, oszt usgyi, be az első kínálkozó szabad ‒ és 
idegen, tehát szép ‒ asszonyi ágyba… Odahagyva mindent, amit csak odahagyni lehet. 
 És: szinte mindegyik a szegény ember diadalával zárul. Hogy a falu legszegényebb 
emberének, asszonyának az egy szem, avagy háromból a legkisebb, a leggyöngébb, a 
legkevesebbet remélhető fia diadalmaskodjék… Csakis ő győzhet! Mert ő a legerősebb. 
 Mi magunk? 
 Hogyne, ha hiszünk magunkban. S mesemondóink még hittek. 
 Mégsem győztek? 
 Ők igen, csak mink. 
 Miközben mesélőink… nevüket nézve az tetszik ki: javarészt a falualapító családok 
leszármazottai. Nem a (meséinket, tájnyelvünket, szokásainkat könnyebben feledő) 
tehetősebb gazdák gyermekei, s nem is a máshol a leginkább hagyományőrző 
legszegényebbek, a zsillérsorban élők – netán cigány testvéreink – közül kerülnek ki 
mesemondóink, mondaelőadóink, népdaléneklőink. Hogy ne mondjuk a kisgazdafiak s  
-leányok, meg a falualapító numerusos zsillérek zsellérsorba ragadt utódai tudnak a legtöbbet. 
(Lánykorában gyönyörű hangú öreganyánk ez utóbbiak egyike vala.) 
 Magunk tapasztaltuk meg ‒ másutt lejegyeztük már ‒, hogy a mind lefelé, mind fölfelé 
eleven kapcsolatokat ápoló kisgazdák s gyermekeik – együtt a pár holdas kisparasztokkal, 
meg a cselédsorba süllyedt, de visszakapaszkodni igyekvő kertészzsellér-ivadékokkal ‒ 
tudtak, tudnak a legtöbbet… mirólunk. Mesében, dalban, mondában, bármiben! Azaz a falu 
szegényebbik fele, amelyben a hangadó a példának tekintett, hagyományainkhoz, fajtánkhoz 
ragaszkodó kisgazda. S nem az asztaggyújtogató s népbolondító futóbolond. De a zsugori – 
paraszt mivoltát már tagadó úrhatnám ‒ zsírosgazda sem… Mely paraszt még tudja, nem 
felejtette el, hogy ősei ingben, gatyában jöttek ide: a semmiből otthont teremteni. A két kezük 
munkájával. Becsülettel, tisztességgel. Eszmény és valóság ölelkezik e történetekben? 
 Azaz az öntudatos paraszt véleménye tükröződik úgynevezett népköltésünkben. 
Történetes énekeinkben, rövid és hosszú történeteinkben, műfajtól függetlenül: a falu – a falu 
javának az ‒ ítélete. Életérzésük. Még a viceinkben is! 

No lám, ki a hangadó – végül is – a faluban. 
Ki ítél. 
…Amit, tudvalévő, nem lenne szabad. 
Az Istennek sё! 
Nem és nem. 
Nem. 
‒ Hajja, nagyon fődhön ragadt világ a kendtöké! 
Hallja, ez igön. Ígön-ígön! 
Fönn szárnyal, oszt mégis itt alant szánti a fődet. 
Mer hogy valamibül csak mög kék élni. 
Az ám, hazám! 
A’ kéne. 
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És nem ritkán… jóféle jókedv lengi be. Mondandójukat, mesélőkéjüket! Hogy csak a 
hazugságsorozatba forduló csalimesét említsük, mög vicceinket (amelyek nagymestere öreg 
Kurtucz Misa vala, az iratosiból lett kurticsi‒aradi‒konstancai‒csabai borbélymester, 
nyugodjék békében ott, ahol van)… Vagy azt a megjegyzést, miszerint hősünk annyira 
szögény vót, hogy az éhségtül az ёgyik szöme a másikhon mönt vizitába! (Természetesen ő is – 
mesebeli ‒ János volt.) (Mi más lett volna!) (Az oláhnál Janku, a tótnál Janó, nálunk Jancsi…) 
Ami nem is olyan vicces. Annál szöbb!... Nekünk.  

És mulatókedvük! Alig van olyan mesénk, amely nem így végződik: addig mulattak 
– avagy még rosszabb: ittak (sőt: dűtötték magukba a bort) ‒, míg meg nem haltak. 
Lakodalomban, vagy csak szolidan annak örömére, hogy megúszták a mesében jelzett nagy-
nagy veszedelmet! Hol úgy folyt a bor, mint Szárazérbe’ a víz! Dunába’ a sör; Tiszába’ a 
pájinka.  

Szárazér… már megint helybe tetszenek hozni… Némi kegyes csalással? Mán mér 
nem löhetne… mindönt hazahozni!  

Ne folytasd! 
Úgy is tudni való. 
Látható! 
Avagy mégsem? Nem eléggé? 
Szerintünk doszt. 
…Rántom a bajszom, Matyi! 
‒ Rántod az apád fülit, farkát! – szól vissza a mesével éppen hogy ébren tartott, 

elaludni semmi pénzért sem akaró mesehallgató nagyérdemű legérdemesebbje! 
Rántod… Hadd te csak azt békén! Rántaná… 
Mesélj, öreg, mesélj! Nem azér fizetünk?! 
Fizette a fene, a fizetség a figyelem vala. És a tisztelet iránta – világos nappal is. Nem 

csak lefekvés előtt a seregbe, odahaza, munkásszálláson… (Mert hát hová kényszerült a 
kolhozosítás nyomán a paraszt? Föld híján városi gyári dologra...) Béreslakban. Cselédsoron. 
Kisgazda otthonában.  

…Hol hét nap meg hét éccaka folyt a bor! Mármint a mesebeli lagziban. Máskor csak 
három nap és három éjjel. Talán még ma is mulatnak, ha meg nem haltak. 

Abbiza! 
Én a tied, tё az enyim! – mondá a legény, többször is. A királyleány ellenben: Tё az 

enyim, én a tied… 
A kettő nem ugyanaz? A sorrend számít-e? 
Bele nem merülünk, hagyunk valamit a szakemberekre is! Jut is, marad. Nem? 
Hogy közbe olyan jót nevessenek, hogy három napig a hasukat fogják! Nem egy 

napig, nem kilencig: háromig. Netán hétig. 
Mert a szám is számít. Szinte az is mondandó. 
Jel. 
Csel. 
Finomság. 
Utalás. 
Szolid – szelíd – (szitkozódásnak is mondható) káromkodásokkal fűszerezve. 

Szálljon lё a nehézség! Hogy a szád szélin folyjon lё! Hű, az áldóját!... A hangosabbakat 
elhallgatva. 

… 
Nem új dolog ez. Valamennyi mesevilágra valami hasonló jellemző. Amiben mi sem 

ütünk el a többitől. Alábbvalóak hogy lehetnénk?! 
 Hogy a világ közepe igenis Iratos. 
 Iratos. 
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  Iratosi kertök alatt  
  Régön lёesött a hó, 

A(s)zt hallottam kis an(y)gyalom 
Véled esött el a ló… 

 Mely Iratosi kertök alatt ‒ tudjuk a nótából ezt is ‒ De sok gyalogutak vannak… 
 Vannak! Vóna ёgy pár!  
 Terömtőm, el nё hagyj. 
 Az Úr 2012. esztendejében az egyik gyalogúton kilencven éves öregasszony ballag. 
Megint azon rágódik, nyolcvan éve miért vesztette el első szeretőjét, Misát. (Aki ‒ véletlen, 
nem ‒ szerzőnk édösapja vala, s aki már rég áttötte magát ёgy jobb világba.) 
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Csonka–Csanád 
 
 
Csonka, a bonka. 
 

Iratosi kertek alatt: dorobánci gránic 
 
Igen, dorobánci államhatár, mert jóval a népdal születése után, Krisztus 1926. évében a 
kisiratosiak önként dalolva kérték falujuk nevének románosítását. A kelet-csanádi színmagyar 
faluból Dorobanţi lett, a kertlábnál meg a Galíciából idezsuppolt 
gyepű. 

Kovács Ferenc uram (1907-1959), ki anyaországi életében regényt is írt („Kondor 
Tamás karrierje” című művének Aradon az özvegye, Budapesten az Országos Széchényi 
Könyvtár őrzi egy-egy példányát), a háború után Aradon ragadva jogászkodás helyett 
kisiratosi tanárként kereste kenyerét, s csanádi évei alatt gyűjtötte csodálatos Iratosi kertek 
alatt című népköltési összeállítását. Majd hogy állástalanul maradt, úri passzióból – az aradi 
magyar tanárok és diákok közreműködésével – a máig kiadatlan Aradvégi magyar 
népköltészet című gyűjtemény értő kutatóra váró kincshalmazát szedte össze. S kedvet abban 
a faluban kapott az aradi‒csanádi magyar világ értékeinek a fölmutatására, amelyben Hodács 
Ágoston (1879-1951) műfordító, író, egyházi szakíró katolikus pap oly tragikus sorsra jutott. 

Csanád! Ők még tudták, hová tartozik a két ország peremére került, koncnak odavetett 
Kisiratos. Az egyiktől a másikhoz csapták, miközben emennek a szélire vetve amannak a 
határán maradt. A Varga Dávid könyvében leírt csonkabihari, körösnagyharsányi peremvidék 
ehhez képest az ígéret földje. 

S lám, mindkettő annak tartja magát, ami! A harsányi bihari, az iratosi csanádi. Mert a 
határszélre jutott, a határt bármely oldalról érintő falvak népe – úgy tapasztalom – őrzi a más 
megyéhez tartozás tudatát. Pontosabban emlékét. Még inkább: tudja, 
hol lenne az ő igazi helye. 

Ezer év alatt valahogy megszokta – Harsány; Iratos száz év után. 
A minap fölmérték Csongrádban, mi a véleményük az embereknek Csanád megyéről, 

s kiderült: Makó és közvetlen, Szegeddel szomszédos környéke nem kívánkozik el 
Csongrádtól, míg a mái békés-csongrádi megyehatár két oldalán vergődő, az egykori Csanád 
megye kellős közepén lévő települések népe hajlana a régi önállóság visszaállítására. 

Csanád vezér és Szent Gellért Csanádvármegyéje a szélre szorítottakban él? 
Ki tudja, miért tartok velük, s alapozom évtizedek óta kisiratosi „írói falurajzom”. 

 
Csonka (-bonka)-Csanád 

 
Csonkának nevezik azt a történelmi megyerészt, amelyet Trianonban nekünk hagytak. Csonka 
az a Csanád, melynek négy járásából három maradt a miénk, s csonka az a Bereg is, amelyből 
járásnyi maradt meg a Párizs-környéki urak jóvoltából. Avagy csonka az a marék ugocsai 
föld, mi véletlenül itthon ragadt? 

Csonka a megrövidített test, s nem az, amivel megkevesbedett. Tehát Csonka-Csanád 
valóban csonka Csanád, hisz maga a megkurtított Csanádvármegye. Ám már Csonka-Bihar 
nem csonka Bihar, mert hogy Biharország java odaát került, s a mi, utóbb két megyéhez 
szorított bihari fertályunk csak ennek az idegen uralom alá jutott Biharnak a Magyarországnál 
hagyott darabja. 

Szóval ha a levágott végtag, kinyomott szem, a kerítésen túlra helyezett bél, a 
lekanyarított fül, a fűrésszel kettészelt test kisebbik fele ideát maradt s mi ezt Csonka 
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Jánosnak, Csonka Balázsnak, Csonka Ábrahámnak hívjuk, akkor minek nevezzük a 
végtagjától, avagy bármely más testrészétől megfosztott Jánost, Balázst, Ábrahámot? Ha 
Csonka-Csanád nem más, mint a Csanádból megmaradt megyerész, micsoda Csanád a 
lekanyarított s Arad megyébe tagolt pár falu? Mert ha Csonka-Szatmár a kisebbik, a testéről 
letépett, ideát került Mátészalka-tája, nem Csonka-Csanád-é, nem  
csonkacsanádi-é mondjuk az én falum, Kisiratos? 

Attól függ, honnan nézvést. 
Bár az úgynevezett Csonka-Bihar, amely eszerint csak a testcsonk-közeli testrész-

maradvány, már-már teljes életre képes (lenne), a törzsétől eltávolított aradi Csanád erre 
képtelen. Ráadásul Csonka-Csanádban a csanádi öntudat kimúlt, a lenyisszantott aradi 
részeken még eleven; ellenben a Csonka-Biharnak mondott maradvány református népe 
büszkén vallja magát: biharinak. 

No persze: Bihar népe törzsökös, Csanádé jószerivel telepes. 
De attól még a csonka csonka… Csonka-bonka. 
 

Békés‒(Csongrád‒)Csanád 
 
Aki nemrég jött, könnyebben megy? S különösebb erőlködés nélkül rávehető a szülőföld 
nevének is az elfelejtésére? 

Csanádban csak elvétve hallani a megye ősi nevét, sem a Békéshez, sem a 
Csongrádhoz csapott rész lakossága nem vergődik azzal, milyen megyében élt az a nép, 
melynek a csontjaira települt – leginkább az Úr 1800-as éveiben. Mert a török után 
megmaradt néhány földkunyhónyi csanádi magyar igazában csak a XVIII. század végétől, s 
legfőként a dohánykertész zsellérfalvak kincstári, bérlői s földesúri telepítéseitől kapott 
segítséget, hogy újra belakja a megyét. Jött a szögedi nemzet, a palócság, meg a környező 
magyarság, hogy újból az ország legjobb termőföldjévé tegye a törökjárta, elvadult tájat. 

Uradalmak népe, bérlők zsillérsége a csanádi, nem kisbirtokos, nem kisnemesi 
származék vagy éppen magát a hétszilvafások rendjébe soroló hajdúivadék, mint a szintén 
alaposan helybenhagyott – többszörösen szétdarabolt és a peremre szorított – (Békés- és 
Hajdú) Bihar vármegyei nép. Ezért gyújtotta föl a legutóbbi századfordulón a 
„parasztszocializmus” a csanádiakat (a bihariakat alig), s lett a Viharsarok kellős közepe 
Csanád (meg a hasonló sorsú – szintén telepes – szomszédos Békés). A biharival együtt 
törzsökös népességű, Biharral szomszédos, Körös-közi északi Békés sem mutogatta magát az 
aratózendülésekben, zsidóverő megmozdulásokban (mely utóbbiakat a közelmúltig oly jól el 
lehetett hallgatni; el kellett, hogy a szegényparasztság lázadását eszményíthessék s 
szocialistának mondhassák). 

A csanádi: nemrég jött, nem törzsökös? Azért nem követeli vissza ma sem az ősi 
megyenevet? Mert mi köze hozzá? Vagy éppen mert: sosem volt gazda, a maga ura? S ami – 
ameddig emlékezik – igazán sose volt az övé, könnyedén másnak nevezhető? 
Például: Békésnek, Csongrádnak – Csanád, avagy Békés‒Csanád és Csongrád‒Csanád 
helyett. Avagy akár Aradnak. 

Ahogy elnézi az ember, a legújabb ‒ rendszerváltó ‒ földosztás sem ígér sokkal több 
önálló parasztgazdaságot sem csongrádi, sem békési (sem aradi!) Csanádban. S bizonyára 
nem véletlen, hogy újabban Zsíros Géza (békés)csabai kisgazda politikusból lett kunágotai 
(csanádi!) nagygazda emlegeti Csanádot, mert hogy szerinte föl kellene költeni 
Csipkerózsika-álmából. 

Persze, aki a sajátjában élhet…! 
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Túl a nevetséghatáron 
 
Ha meg akarod tudni, milyen az Alföld, gyere el Kisiratosra! Jöjj ide, kedvesem, jer, ha 
mondom! Ne máshová, csak ide – errefelé. Ezekbe a parányi, csöpp, édes maradék Részek-
beli magyar falvakba. Túl a határon, azon az alkalmi gyepűn, hol a magyar még kiköp, ha 
köphetnék jön reá. 

Télen a hó, a havas barázda; a kútágas: varnyú; nem ráz agyon az első háború előtt – a 
magyar időben – rakott, istentelenül zötyögős töltés, s egyébként is: nekivághatsz falu tornya 
iránt a hóborította vetésen, mert a kövesút jókora karikatúrát ír le (a karikatúra nénémnek nem 
egyenes utat, körbe-karikába való csatangolást tesz); naphosszat kártyacsata: a nagy magyar 
haza tán egyetlen faluja, hol még opletányoznak (az olasz eredetű játékot az 1800-as évek 
legelején főnemes ifiuraimék honosították meg, hogy mára ide szoruljon, a részekre tépett 
Partium e részébe); tavasszal az akác zöldje, az Almafás út virágzuhataga, a vízzel telt 
laposok és megközelíthetetlen Kekecs, a sárba is vetni kell, ha lehet, s lesni az eget, mit hoz 
ez az esztendő; a határ a parasztkéz nélkül is megindul, hát nekiveselkedhet a nép, hogy tiszta 
búza (s hozzá tiszta leány) teremjen; a határ egy-egy düllőútján több embert látsz, mint a 
Templom-úcán vasárnap; nyáron a 
hasadó föld, por és törek, rongyos ing és csatak az emberháton, az asszony a földön csúszva 
szakad meg a dologban; széna és illat, a föld most más szagú, mint Húsvétkor; ősszel a búcsú, 
rucatömés, jó nagy falatok, az újra zöldellő határ, hazamenteni, amit csak löhet; s mindig a 
zöld, tavaszelőtől őszutóig; s nyaranta a sárga magyar határ, épp a Trianonban húzott 
gyepűnél, túl e nem-határon, szérűs, tarlós, asztagos, életes sárga robbanás, meg télvíz idején 
az a vakító fehér: a RÓNA! Nem mái városon, hajdani mezővárosban avagy kézmíves-
fészekben, nem tornyos istállójú házgyári telepeken, csak itt, maradék hitben, sovány hitű 
jelenben, ki tudja, mit hoz jövendőben. 

Az első szomszéd majdnem Áment mondott reánk. 
 

Zarándból jövet 
 
A középkorban hol Zarándhoz, hol Aradhoz, hol Csanádhoz (leginkább ez utóbbihoz) 
tartozott Nagyiratos, melynek nyomai máig izgatják a csontot, cserepet, házalapot kiásó 
kisiratosiakat, akik természetesen rögvest mondákat is kerítenek hozzá. (Kovács Ferenc 
kéziratos aradvégi magyar népköltési gyűjteményének tán legérdekesebb része a kincsmonda-
összeállítás, amelyet iratosi diákok írtak le – az ötvenes évek végén – a tanáruknak.) A török 
által a földbe taposott falu helyét Szalbeck György uram 1787-ben vette meg, s csak a 
következő század elején nő ki újra falu az iratosi puszta eme harmadának földjéből. (Forray-
Iratosnak, majd Almássy-Iratosnak ad még helyet az Iratosi Puszta, már Aradban.) 1818/19-
ben – mint az egyháztörténet írja, 260 család révén – újra falu települ a kelet-csanádi 
fertályba, s a csanádi, csongrádi, aradi és nógrádi eredetű dohánykertész zsellérség lélekszáma 
az 1821-es 1043-ról 1916-ra 2583-ra gyarapodik. Az ország jó részét, Iratost is idegen 
járomba kötelező „békeszerződések”, a háborúk, a Balkán idehúzódása, a határmelletti 
számkivetettség s a kisebbségi sorba kerülés ellenére hosszú ideig nem apadt számottevően a 
lélekszám: 1977-ben még 2341 kisiratosit írtak össze a román biztosok, s köztük csak 27 
román származásút leltek. Az 1990-es évekre (sok Aradra került iratosi visszatelepülése 
ellenére) 2000 alá csökkent a lakosság száma. 

Az első dohánykertészek a később Nagyfalunak nevezett falurészen építettek 
maguknak viskót, a húsz magyar hold szántón és két hold belsőségen gazdálkodó – a 
legrégibb irat szerint 19 kis hold szántóval és 1 kis hold kerttel bíró - (numerusos, tehát szinte 
nemesszámba vehető) zsellérek váltak fél évszázad alatt módos gazdákká, a hamar melléjük 
(a Nagyfalu alá), a mai Zsillérre települő újabb, ám már szántó nélkül csak egy kis házhelyet 
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birtokló zsellérekből lett a szegény emberek társadalma. 
A két tábor máig marja egymást. A gazda hamar polgárosodott, a viselkedése is 

finomabb lett, ugyanakkor jobban megőrizte katolikusságát. A béres nép maradt annak, ami 
mindig is volt: kutya magyarnak, aki legalább annyira nem tagadja meg a fajtáját, mint a 
zsírosparaszt rokon, de a csárdában hamar odavág, bármikor könnyen elkerekíti, s templomba 
csak az asszony jár; ám ő őrzi a szögedi nyelvet. 

Zarándból Aradba ért Iratos; közte a majd ezer év Csanádban: mai urai szerint nem is 
volt, vagy ha volt, piszok dolog volt, legalábbis a legsötétebb elnyomás. 

Mert hogy e magyar falu ezer esztendeig leginkább az úgynevezett Magyarországhoz 
tartozott. 
 

Szembe, testvér! 
 
Szegény és gazdag, gazda és zsellérje, bérese, napszámosa, cselédje, részese – régi ügy, de 
sehogy sem akar csitulni a párviadal. 

Néha mintha eltűnt volna, az ellentétet föloldaná az idő, aztán előáll valami változás – 
mint most a Romániához csatolt Magyarországi Részekben is 1989 után ‒, s már-már kaszára-
kapára kap a két tábor. 

‒ Hiába, a kulák megelőzte magát – talál magyarázatot szegénységére (arra, hogy neki 
nem futja „Dákország” nevű személygépkocsira!) a néhai tanyás-béres unokája. 

Könnyebben boldogult a Csucsu-korszakban is; hogy újra föltalálja-e magát, ebben a 
félázsiai polgárosodásban mire viszi az egykori nagygazda dédunokája, elválik, az viszont 
bizonyos, hogy megint lekörözi a másikat. 

Elég magyarázat-e, hogy „megelőzte magát” – valamelyik ősük révén a családja?! 
Hisz valóban, a két kishold, ami megmaradt, mert erre nem tette rá a kezét a kolhoz, a ház 
melletti szép nagy kert mindent megad, mi parasztembert boldoggá tesz még a 
kommunizmusban, a kommunizmus ellenére is! Abból sok mindenre futotta. 

A szemlélete más a gazdaszármazéknak. 
Persze: a jobb, más, legalább a szegényétől elütő körülmények miatt lett (maradt) 

igyekvőbb. 
Igyekezett a századelőn szegény tatám is, hogy aztán egész évi béréből vett malac-

ármádiáját (mind a tizenvalahányat) megegye a fene: mind elpusztult. Mert nem értett úgy 
hozzá, mint akinek évről évre tellett hasas kocára. Legény korában be is záratta a plébános, 
akinek (tehetetlen dühében) beverte az ablakát. 

A parasztnak: se Istene, se semmi. A gazdának: minden. 
Öregapám, kinek csak egy kicsi kekecsi (a cigányfalun túl emelt) házra futotta ebben 

az életben, a hasonszőrűekkel meg a kisgazdákkal érezte jól magát. Apám, ki szegény ember 
fia volt, elkerülte azt a gazdalegényt is, aki pedig barátkozni akart vele. 
Magam – a városivá s anyaországivá vált iratosi – sem érzem túl jól magam, ha nem 
parasztszármazékok társaságába keveredem. 

Úr és paraszt – mire föl, amikor pedig itten Kisiratoson mindkettő: szinte ugyanaz? 
 

Gazdaérdekből Romániába 
 
Trianon elvett Csanád vármegyéből négy községet (245 négyzetkilométert 23326 lakossal); e 
falvak: Kisiratos, Nagylak, Sajtény, Tornya. Köztük ott a mi falunk, a Szalbeck-Iratosból lett, 
Dorobánccá tett Kis-Iratos, mely az Iratosi kertek alatt című népköltési gyűjtemény tanúsága 
szerint is: Iratos. (A falu népe ma magát inkább dorobáncinak veszi, iratosinak pedig – 
úgyszintén a román uralom és népbolondítás, névátírás hatására – a nagyiratosit, forraiiratosit, 
forrainagyiratosit.) 
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Apám – ki 1940-ben tette át magát a nevetséghatáron, mert nem akart „Dél-
Erdélyben” maradni – jó néhányszor elmesélte, hogy s mint esett a falu Romániának ítélése. 
Óromániához csatolása, Nagyromániába tagosítása. A faluban ugyanezt – később 
meggyőződhettem róla – hasonlóképpen tudják. 

A világháború után Magyarországhoz tartozott volna, de a földek nagy része a Párizs-
környéki döntéssel Romániába esett, mert korábban a gazdák a Trianonban Romániának ítélt, 
Kürtöshöz tartozó Kutason terjeszkedtek. (Kutas puszta közvetlenül szomszédos Kisiratossal: 
a falu utolsó házait akkoriban csak az országút választotta el e hatalmas, de már Arad 
megyéhez tartozó határrésztől.) A kisiratosiak kérték, hogy Románia adja vissza a földeket. 
Erre a falut csatolták az Ókirálysághoz. 

Máskor így pontosított:  
‒ A gazdák kérték át a falut Romániába! Féltek a magyar kommunistáktól, hogy 

elveszik a földjüket… Az iratosi gazdák úgy tartották, hogy a magyarok mind 
kommunisták… Akkor románpártiak voltak. Meg aztán Trianont ideiglenesnek hitték! … A 
gazdák rég megbánták! 

A testvérei, kik odaát maradtak, ugyanígy tudták. 
 

…Japánok Trianonból 
 
Édes (otthon maradt) unokaöcsém regéli (amit a jó atyjától hallott)… majdnem ugyanúgy:  

‒ Japánok, franciák mérték a határt (Kisiratoson „jappán” mindenki, ki nem úgy néz 
ki, mint az európai ember; ez esetben a francia megszálló és határszabó egységben szolgáló 
szerecsen, avagy négerfekete katonák tűnhettek nekik eléggé távol-keletieknek.) A gazdák 
földje Arad megyében Kürtös alatt volt, a határt pedig a Nagyfalu (az öregfalu) alatt a régi 
(azaz akkori aradi‒csanádi) megyehatárnál akarták meghúzni. A gazdáknak kellett a föld, így 
a falut Romániába mérték, pedig Magyarországé maradt volna. Azt hitték, ez az egész 
ideiglenes, úgyis visszajön minden Magyarországhoz! Később bánták… 

Családról családra hozzátesznek valamit a közös rémtörténethez.  Apám egykori  
osztálytársa (szintén ’19-beli, tehát 2010-ben 91 évesen) emlegeti: 

‒ Vót itt ëgy bíró, Őze Mátyás. Csúcskóba vagyunk, a falu teljesen („csucskóba”, mert 
körbeveszi Arad megye). Kisiratos átesött vóna Magyarországra. „Eztet nem löhet, én Aradra 
járok piacra!”, magyarázta a bíró. Möhet Batonyára is piacra, mondták neki a falubeliek. 
„Nem, én Aradra járok!” Apám mindig mondta, azért vagyunk itt, a bíró végett!… 
Lőkösházával, Kevermessel, Dombegyházával vagyunk határosak, csucskóban.” 
 S mit ad Isten, Csanád vármegye valóban csucskóban (a kisiratosi beékelődéssel) 
nyúlik Aradba.  

Buta embör haját tépi, az okos mög óbégat…  
„Inkább löszök román nömös, mint magyar paraszt!” ‒ állítólag „Búza József, aki 

eladta Kisiratost”, mondta 1920 táján, amikor a falut a földért eladták a nagygazdák. 
Kisiratost a helyi hagyomány szerint a trianoni urak Csonka-Magyarországnak ítélték, ám a 
gazdák földje Kürtössel Nagy-Romániába esett volna, mire föl gazduramék, emlegetik máig, 
átkérték a községet a bukaresti király birodalmába. E szólássá vált kijelentést máig emlegetik 
a faluban. Mondhatni mökkapi. Mökkaptuk! 

…Húzták hazánk új határát Trianonban a térképasztalon az urak; csak húzták, vonták, 
tolták…; szabták, csonkították tovább a tetthelyen. 

Ahány határ menti falu, annyi hasonló történet? 
Érdemes lenne sorra venni e meséket… Csanádról Aradra, Biharról Szatmárra… 
Dűlőről dűlőre? 
…Meglehet, egyszer a levéltárakban kutakodók pontról pontra igazolni fogják azt, 

amit az ország közepe táján meghúzott japán gyepű mentén népünk tud „Trianon”-ról. 
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Hogy e történet végére a minap a kolhozállam által megkínzott asszony tegyen pontot. 
(Apja a kolhozba űzők elől menekülve fölakasztotta magát, s ha nem lesz rosszul, neki kell 
levágnia a kötélről.) „Az első háború után a gazdák kérték át a falut Romániába, mert odaát 
maradt volna, elvesztették volna a földjüket; hamar megbánták. A második háború után a 
kommunisták fordultak ellenünk, ma már a legszívesebben letagadnák.” A gazdák hangadói, 
meg a szegények élharcosai egymással versengve fordultak szembe Kisiratossal, árulták el a 
falut.  

Csak kis falunkban árulták el a közösséget? Nem az egész világon?  
Jó kis század vót – jappánostul ‒ a huszadik! 
„Varjasi nagybátyám mondogatta: átszántott Magyarországnak egy barázdát  

Romániából!” Mert amikor a határnál szántott, egy barázdával többet adott – hagyott 
(szántott) /fordított/ ‒ Csonka-Magyarországnak.  

 
Iratosi Arany Csikó 

 
Öreganyám az Arany Bárányt ígérte hét gyermekének, hogy ha jók lesznek, Szenteste 
meglátják! 

Az Arany Bárány nem más, mint Isten Báránya, az értünk magát föláldozó Krisztus. 
Szenteste vagy hamarabb, mindenképp meglátta a kisiratosi gyermek az Arany 

Bárányt, mert előbb a betlehemező kislegény csapat bábjátékában, majd a templomban 
megmutatta magát Jézus. 

Öregapám már kicsit másképp mondta: Ha bűtülsz, meglátod az Arany Csikót! 
Ugyanakkor, Szenteste, s ugyanazt. Tán mert az iratosi lovas népeknek többet mondott a 
csikó, mint a bárány? Volt mindig is juha a kisiratosi gazdaembernek, kerül ma is, de abból a 
kürtösi románnak sokkal többje van, a ló viszont Aradban, Csanádban ennél szebb sehol sem 
lehetett. 

Gazdának, béresnek mi jelenthetett valamit, ha nem a csikó! 
Leinthette pap, öregasszony, neki akkor is Arany Csikó! 
Áldozati állatként is? 
Amióta az eszét tudja a magyar paraszt, a ló a mindene. Miért ne lehetne a bárányból 

csikót varázsolni? 
Neki is állt az embercsapat: kántálni. 
Amikor először hallottam, nem akartam hinni a fülemnek: kántálnak a katolikus kelet-

csanádi faluban? Mintha csak kálvinista testvéreink tennék. 
Kártyáznak! Arra mondják. A századelőn dió, később – már a kolhoz idején – 

gyufaszál a nyeremény. Elnyerik egymástól az az évi diótermést, a több katulya gyufát. 
Amikor feljön a csillag, nekiláthatnak a szármának! Nem szabad csak az éjféli mise 

után, de hogy megjelent az égen az első csillag, erre hivatkozva már jöhet a hús. 
A hús, mely egyre többet jelent a romániai embernek. Úgyannyira, hogy újabban meg 

angyali kolbászt emlegetnek. 
Ha nem jól viselkedsz, nem kapsz Angyali Kóbászt! 
Angyali kolbász, amit az adventi disznóvágáskor készített friss kolbászból az Éjféli 

Mise után vehet magához a keresztény katólikus a szépséges Aradi Rónán. 
 
A nyúl mög az úr 
 

Jaj, de kutya kedvem van, 
Hat gölődi bennem van! 
Ha valaki seggbe rúgna, 
Hat gölődin kigurulna. 
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Apám gyújt rá, amikor szóba kerül az egykori szegénység. 

‒ A gölődin kenyérlisztből és főtt krumpliból főzött gombóc. Levesbe főzték. 
Gölődinleves: a gölődint belefőzték a saját levébe; nagyon szegény emberek étele. 

A régi öregek dalolták, amikor mulattak. 
Ma se gölődin, se ekkora szegénység, a nyomort hírből ha ismeri a falu – nem jó 

emlékezni? Az anyaországi városi suttyó csak hápog, amikor nénje odaveti a macskának, 
kutyának a kácsa mejjehúsát: 

‒ Száraz, a fiaim meg nem eszik! 
A jó zsíros, ropogósra sült kövér hús az igazi. 
Mer is magának néném a kanállal a levesen úszó zsírból. Az apja éneke volt a 

gölődines, kiskorukban nem sok húst láttak. 
Szegénység, egészség? 
Ugyan már, húst hússal falni! 
A város éhezik, a falu meg csak tömi a bendőjét. Tán mert majd fél évszázadig tilos 

volt piacozniuk, mutatni, mijük van! S hogy el ne vegyék tőlük, inkább mindent fölfalt a 
parasztság? Hogy az a biztos, ami bennünk van. 

‒ Ha ledugod az ujjad, kijön. 
Mert odáig ér. 
Hogy a zsillérivadékot is fenyegeti immár a korai városi halál? A mezőn dolog közben 

proli mód lóg a szájából a bagó, dolga végeztével meg irány a csapszék, hol mérget mérnek? 
Ződfőzelék! Még csak az kéne. 
‒ Ögye mög a nyúl, mög az úr! 
Jól nézünk ki. 

 
Körbe, magyar 

 
A menyasszony s vőlegény (új asszony s új ember) fölött a falon: VERI TIBI, vagyis hogy 
Veronika lett Tibor párja. Amúgy nagyban járja a lakodalmas nép a helybéli csűrdöngölőt: a 
lagzis körtáncot. Karikába, kéz a kézbe, körbe, oda is meg vissza a terem közepén, hogy a 
padon ülő iszogatóknak nyugtuk ne legyen. 

Húzódhatnak a falhoz. 
Itt van mindkét ház népe, négyszáz-négyszáz vendég. Magyar dalra rántja, fújja, üti, 

nyomja a banda az oláhosat. A legények és a leányok egybekarolnak, kört alkotva ropják: 
dobják, kapják, kapkodják, vetik a lábukat, s ugranak tovább. 

‒ Ez romános! – csodálkozik el a határon túlról e lagzira hazatérő testvér gyermeke. 
‒ Nem, a kürtösi nem így járja, nem így rúgja a lábát! Ez más körtánc, így csak a 

magyar teszi oda! Így táncoltunk legénykoromban is – tehát vagy harminc éve. 
A főtéren ugyanezt járják a fiús házhoz menet: immár az egész falu körbe, karikába 

rúg-kapál. 
Lagzi Kisiratoson: csak szűznek! Amely leány séta közben el-eltűnik a szeretőjével, 

nem öltheti magára a menyasszonyi viseletet, a fiúnak meg kell szöktetnie – abból lakodalom 
nem lehet. 

‒ Vigyázz, hogy lagzi löhessön! – inti Pétör a nagylányát, kit igen fujtogat egy 
nagyfalusi katonaviselt legény. 

Mert aki szobára járt. 
A sátorban, a sátorfákon piros, fehér, zöld szalagok, a sátortető alatt viszont – jobb az 

óvatosság – mintha a piros, sárga, kék állna össze. A házigazda örömapa néhány éve még 
azzal szerzett magának ellenségeket, hogy a románok hátulját bújta, ellenben 
most így regél:  



261 
 

‒ Bejelentettem Aradon az RMDSZ-nek, hogy megalakul Kisiratoson nyolc fővel a 
kisgazda kör. Azt szeretném, ha erős középréteg alakulna ki. Hogy magyar emberként haljak 
meg! Utánam a fiataloknak könnyebb legyen. 

És hogy a családnak becsületet szerezzen! Mert addig nem nyugszik, míg 
polgármester nem lesz az önálló Kisiratoson. 

A sátorban csak: TIBI VERONKA. 
Hogyne, ez a fiús ház sátra, melyben a menyegző többe került, mint amennyit a ház ér. 
 

Szép kövér 
 
Mutogathatják magukat a lapok címoldalain a formásabbnál formásabb kurvák, Világszépék, 
Buda-szépék, Matyinak a felesége a legszebb! És elsősorban nem azért imádja úgy a párját, 
mert nem mutogatós a lelkem, hanem mert… 

Miért is? 
Mert valaha őt választotta? Amikor még jóval karcsúbb volt? Egyáltalán, akkor még 

karcsú volt? Azért, mert most jó kövér? Mármint hogy: jó telt? Van neki mindene? Mert szült 
neki három gyermeket? Vagy mert dolgos asszonyka? Vagy amiért szereti őt, az urát? 

Amikor a leányok közül kiszemelte, hogy neki ő a legszebb, ő kell neki, még nem volt 
ekkora darab. Akkor azért szerette! 

Azért, amilyen. Most azért, mert más. Most is az oldalbordája kell csak neki. 
Van rajta mit fogni! Van, nem vitás. Csakhogy: most szinte jobban odáig van érte, 

mint egykoron. Csanádi paraszt asszonyszépség. Telt csípő, telt keblek, kikerekedett orca, 
kerek rajta minden! De minden. 

Mindene olyan édes az urának, aki amúgy eléggé jóképű ember. Talán mert ezt 
tanulta? Mert falujának ma is más a női szépségeszménye? Örökség, a földmíves ember 
természete? Hogy az egészséges asszony sosem gebe? Akár a ló? A kövérség: életrevalóság? 
Így való anyának? 

Amikor arra biztatták, használjon óvszert, jót nevetett: ahhoz neki kettőt-hármat is 
magára kell öltenie! Hagyja abba időben! Hogy lenne rá képes, amikor éppen a legjobb?! A 
meddőbogyót az asszonyka vagy szedte, vagy nem – rendre megfeledkezett róla ‒, ráadásul 
rosszul érezte tőle magát. Jött is sorban a gyermekáldás! 

Matyi és faluja mással is így van, még például a hússal. Hús-e az, amelyen nincs egy 
kis kövér falat? A száraz hús a kutyának való. 

Úgyhogy Matyi nem válik, sőt, éppen hogy most boldog igazán. 
 

Nagy kommunista 
 
Kis falumban nem minden kommunista kommunista, hanem csak a nagy kommunista. Azaz 
hogy: nem minden párttag számít kommunistának, csak az, aki a leghangosabban az. 
Példának okáért: a legtöbbet hazudik, a legtöbbet lop, a legerőszakosabb, a legjobban veri a 
mellét, hogy ő kicsoda-micsoda, a faluban a legnagyobb renegátok egyike (van belőlük kettő-
három). Szóval ez lenne kis falumban – a Partiumban, tehát az Erdélyhez csatolt Részekben – 
a kommunista. (A nagyfülű világban a falu néhány kommunistája – zömében – tiszta ember 
volt.) 

Mert párttag volt a kétezer lelkes romániai színmagyar faluban a férfilakosság 
majdnem fele. Az asszonynép alig, mert ők a kolhoz, a családnevelés, a porta tisztán tartása 
mellett nem értek rá pártoskodni. De bizony a muszájból, gyávaságból, alkalmazkodásból 
pártba lépetteket a falu népe nem tartotta kommunistának. Ma sem tartja azt az unokaöcsémet 
sem, aki munkásőr volt (odahaza hazafias gárdának hívták a megboldogult alakulatot.) 

Kis falum népének közéleti és erkölcsi érzéke még ép, ezért nem kommunistázzák 
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(kommunistázták) le a belépetteket. Nem jutottak odáig, hogy a Pruton túlra küldjék 
valamennyit – ahogy egy, régóta az anyaországban élő partiumi tenné, ha tehetné:  

‒ Ők a Lajtán túlra zavartak bennünket, mi Záhonynál küldjük haza a nyolcszázezer 
párttagot! 

De kiürülne – vendégeink örömére – Kisiratos! 
Mondom, csak a legvéresebb szájú a kommunista. A volt. Mert ma már őket sem 

kommunistázza a falu. Sőt, az egyik volt nagy kommunista rokon gyermekének a lagzijára az 
egész család elment. 

Két éve a családból senki sem lett volna ott a sátorban. 
‒ Buta! – legyint a falu, s visszafogadja a bukottat. 
Mert sokkal inkább az számít: dolgos-e? S hogy mégiscsak testvér. 
 

Keresztény katólikus 
 
A nép magát nem római, hanem keresztény katólikusnak mondja; tán mert a másféle katólikus 
– példának okáért: a görög – az ő szemében kevésbé keresztény. 

A magyar, kisiratosinak, leginkább a szögedi pápista fajta! 
Akkor jönnek a hívőnek is mondható pokaitok, és az ablak alatt énekelnek. 
‒ Pokait lett, a felesége hatására, a V. gyerek! Olá lányt vett el, odavitte, aztán 

beköltöztette Kürtösre. A menyecske pokait vallású, az emberét is becsalta. A végén az is 
pokait lett. Amikor az apját temették Kisiratoson, jöttek ezek, és a V. gyerek kezdett 
oláhul pokait éneköket énekülni. Eredetileg pokait szertartást akart, de a család nem engedte. 
Erre elkezd énekelni. 

‒ A nagynénje kidobta a házból az énekös V. gyereket. 
Minden eddiginél veszélyesebb románosítási kísérlet ez az 1818-as telepítése óta 

szinte színkatolikus faluban, hiszen látszólag csak hitről van szó. 
Az aradi Jelen írja: 
‒ Piszkos pokait! – szidta a kommunista vezető a gyárban a munkást. 
Mert a vörösök sem szívelték őket, mert nekik semmiféle Isten se tetszett. 
Hogy kellenének a jóérzésű, ép lelkű katolikusoknak? Ha tehetik, kizavarják őket a 

faluból. 
Tán azért is hat e szekta, mert való: rosszat nem tesznek. 
Istenfélő, rendes munkás- és parasztemberek meg asszonyok. 
Ám ha magyarul énekelnének, még sikerük is lehetne. 
Valahol lehet, Iratoson így sem. 
A kérdés csak az, meddig? 
Meddig áll ellent a nép? 
Egyelőre az vezérli, csak „görög” ne legyen! 
Persze aki máshol él s a párja nem keresztény katólikus, kikerül a falu ellenőrzése alól, 

beolvad, mint annak a rendje. 
 

Szökött a nép 
 
1986-ban százharminc aradi indult együtt Ausztriába! Csak húsznak nem sikerült, a többi 
lágerba került. Ezért nem engednek bennünket Magyarországra, nagyon nehéz útlevelet kapni 
– magyarázzák. Csak ha lefizeti az ember a főnökeit. Komám – Csabáról – hétszáz forintért 
Kentet visz nekik. 

Román asszony mondja: „Magyar kenyéren és vízen életem végéig elélnék!” …Jobb 
Magyarország éjszaka, mint Romániában nappal – toldják meg a magyar menekültek a békési 
menekülttáborban. Megkínálták magyar kenyérrel, tetszett neki; hogyne tetszett volna! 
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’88-’89-ben szinte naponta átszökik valaki a faluból. 
Fiatalok, de párok is. Gyermekkel nem hallottak. Kimegy kaszálni, nézi, mikor lehet, 

és átsétál. Nagyiratosnál nemrég elfogtak egyet. Szétlőtték a lábát, le kellett vágni. Ő már jól 
néz ki – mered maga elé a vénség. 

Elfogtak a határon a granicsárok egy székely legényt, a kaszárnyában a földön rúgták. 
Bevitte a mentő Aradra, de mielőtt kórházba értek vele, meghalt. Ekkor már nyolcvannyolc 
Karácsonya volt. 

‒ A piacra jöttem Csabára, de már nem éri meg, a román mindent elszed. 
Amit nem, azt a magyar. 
‒ Meddig maradsz? - kérdem ángyomat 1988 végén a csabai Vasút-uccán, hol 

összefutok vele. Háromgyermekes menyecske a határon túlról, otthonról. Még dél sincs, de a 
piacnak már régen vége, az esti vonatindulásig rengeteg ideje van, csak épp költeni való nem 
akad. Ángyit arra biztatom, maradjon itt nálunk. Jöjjön el hozzánk, aludjon itt, s a reggeli 
vonattal mehetne haza. Erre utal, erre biztat a: 

‒ Maradj itt! 
‒ Hogy maradhatnék, otthon a családom! 
Mert mintha szájon vágtam volna a csabai sétáló-uccán. 
 

Lehet román is 
 
Ha ezt Pityu hallaná, megint hazamenne. 

Nyolcvankilenc nyarán körülötte odáig fajultak a dolgok, hogy amikor aratógépével a 
magyar határ mellett dolgozott, áttette magát a túloldalra. Még szerencse, hogy nem 
kombájnnal állított be a Kastélyi-szöllőkbeli szállásom előtti keskeny utcába. 

Jött hazulról, mert már nem lehetett ép idegekkel elviselni. Bozgor! – kapta meg 
janicsárrá vált főnökétől is. Hazátlan a szülőfalujában. 

Akkor inkább, otthagyva mindenét: átszökik az anyaországba! 
Át is jött, s gépészként azonnal állást és szállást kapott egy tsz-majorban, falunyi 

tanyán. S mert szeret és tud dolgozni, hamar kezdett jól keresni. 
Ám az Újévet már otthon töltötte. 
A karácsonyi forradalom vitte haza? 
Éjjel-nappal együtt néztük a forradalom helyszíni közvetítését, tudom, hogy nem 

amiatt. A társa, az igen, Béla harcolni ment haza! Amikor meglátta falubelijét a tévében 
karszalagos, géppisztolyos nemzetőrként az országúti ellenőrző-helyen, felrobbant: ő is ott 
akar lenni! 

Pityu nem, Pityu nem ezért ment haza. 
Pityu agglegény. Harmincvalahány éves, s biz odahaza, a Partiumban „ilyen magas 

korban” már nehezen talál magának feleségnek valót az efféle csöndes természetű, 
visszahúzódó, mindössze dolgos, tisztességes legény. Az anyaországban új életet akart 
kezdeni? Családot alapítani? 

Ám akkor a kantinos nő, egy helyre, tán kissé nagyszájú, de hozzá is kedves özvegy 
lerománozta. 

Olvasom az újságban: kisvárosi özvegyasszony szerény komfortos házába társat vár 
„Lehet román is” jeligére a kiadóba. 

Pityu nagyon sírt. 
Azért jött el, mert odaát magyarnak lenni lehetetlen, erre ideát meg ezt kapja. 

 
Bozgor-bolá 

 
Aradon azt mondják a lányának – elsős, a magyar iskolába jár ‒, hogy „bozgor”. 
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‒ Anya, mit jelent a bozgor? 
‒ Azt, hogy mond meg neki: az anyja picsáját! 
Nem értette az anyját a kisleány, mert még nem hallotta így beszélni. 
‒ Olyan, mint amikor mi kiskorunkban azt mondtuk: 
 

Olá-bolá vaskaró, 
Akasztófára való! 
 

Zajlik a magyar‒román, román‒magyar élet Aradban, kicsi csanádi részekben, járja a 
nép a féloláhosat. 

A kisiratosi anya magyar, az aradi atya román, Aradon élnek. Kisfiuk az apját APUCI-
nak hívja, másképp nem is tudja, egyébként igazában csak románul ért. Anyjáéknál, Iratoson 
kérdik tőle: 

‒ Hol van apád? 
‒ Ott a lapát! – válaszol, s mutatja is, mert így már, „apád”, nem érti; hacsak nem 

„lapát”. 
Jani öcsém kürtösi román leányt szerzett magának. Az anyja egy mukkot sem tud a 

hatalom és a szomszéd nyelvén, nem is örül különösebben a házasságnak; igaz, ellene 
sincsen. Hogy nászék hogy s mint vették a dolgot, nem tudható, mivel ők meg a magyarral 
állnak hadilábon. Náluk tanyázva hamar kiderül, hogy a három éve magyarul megszólalni 
sem tudó menyecske szépen „ő”-zve beszél. Ráadásul a kétéves pici leányuk nem érti kurticsi 
öreganyját. 

Nem tudna egyszerre két nyelvet megtanulni, érdeklődik a messziről jött báty. 
Magyarul s románul, románul s magyarul. 

‒ Ne keverje össze! Egyszerre egy nyelvet tanuljon. Majd ráragad az anyjáról úgy is a 
román – szögezi le édes öcsém. 

Kisded (vegyes házasságbeli) élet Kisiratoson az Úr 1993., s a román állam ittlétének 
a 74. esztendejében. 
 

Szedd és vidd! 
 
Korábbról már ismerős a módszer, haza vele! 

‒ Jóba voltam a mérnökkel; bármit kért, megcsináltam. Kértem tőle bónt, éjjel ezzel az 
egy bónnal hat remorkával vittem haza a fát, a szénát, a kukoricát… Elláttam az egész 
családot. 

De most, hogy megbukott a kommunizmus, hazakerült szinte minden a kolhozból. 
Az 1991. szeptember 8-i búcsú után 9-én, hétfőn osztják a téesz állatait! Összeadják, 

ki mit vitt a közösbe, mennyit dolgozott a szövetkezetben, s bizonyos százalékot (állítólag tíz 
percentet) figyelembe véve kapják a teheneket. (Disznó alig, s a lovak még a kollektívban.) 

Már az osztás előtt volt a faluban vagy tizenöt lovas, szekeres gazda. 
Ha jól értem: tíz hektárig mindenki – aki kéri – visszakapja a földjét, s ötven áre (fél 

hektár) annak, akinek nem volt földje. A gépállomáson dolgozó unokaöcsém egy nagyhold 
földet kap. 

Kilencvenegyben a nyolcszáz tehenet, kilencvenkettőben a száznyolcvan lovat hordták 
szét. Vitték kocsival haza a gazdagok a tsz-vagyont; szétszedték a dorobánci mgtsz hatalmas 
kotárkáját – vitték a cserepet, a gerendát is, s a gabonát. 

‒ Bevitt a gazda öt lovat, az örökösök kaptak egyet. Eladták, osztozkodtak, jól 
összevesztek. Örök harag! Négy után háromnegyed lovat! A negyedet kifizették. 

Felértékelték a lovat ötezer lejre, eladták nyolcvanezerért. Rá pár hónapra már 
százezret érne, aztán meg esik az ára. 
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Nénémék a Kekecsen jól jártak: hárman együtt összeszedtek másfél hektár szántót, s 
azt egyben és itt, kertjük végében mérették ki maguknak. Ekkora darab föld egy tagban! 
Kurtucznak ilyen nagy itt sosem jutott. 

A földosztásból valahogy a szegény is kimaradt, ha magyar volt. Egykor! Mert most. 
 

Gépész a hasadéknál 
 
Egy vagon, negyven mázsa búzát bír learatni a kombájn, de mi öt vagonnal, hogy legyen 
prémium. Tizenhárom százalék lenne megengedett elhullás, erre így negyvenöt százalék. 

Ha nekik megéri… Aratás után a föld olyan, mintha bevetették volna! 
Tizenheten Tordára mentünk, ott kellett aratni. Jártam a Hasadéknál. 

Agyonhajszoltuk a gépeket, nem bírták ezt a tempót a hegyoldalakon: az egyik leégett. 
Egymillió lej! Nagy pénz volt az akkor. 

Kijött a miniszter, helikopter hozta Bukarestből – valaki a minisztériumból ‒, és azt 
mondta, ki kell az embernek fizetnie az egymilliót! 

Erre föl mi: föl a vagonba! 
Reggelre mind a tizenhat gép a vagonokban volt, mi pedig az indulásig bementünk a 

kocsmába, ittunk! A mérnök mondta, hogy ne hagyjuk magunkat. 
Közben az állomást már körbevette a rengeteg rendőr, de nem mertek semmit sem 

csinálni velünk. 
Kürtösön az állomáson belénk kötött a rendőr, a kerékpárt a nyakába tettem. Behívott 

a parancsnok, őszintén elmondtam, hogy ő kötött belém. Azt mondta: 
‒ Csak szóljon, ha izélgeti! 
Csúnyábban mondta. 
Nem is meri folytatni! De megmondtam neki: 
‒ Ne találkozzak veled sötétben! 
A forradalom idején összehúzta magát. Most megint elég nagy a pofája. 
A gépek most még rosszabbak: se alkatrész, se motorina. De adtak egy kis földet; a 

gépállomás megműveli, a költségeit levonja, s ami marad, az az enyém. 
 

MÁK virágja 
 
Soha ilyen csúnya nem volt a kisiratosi határ – mondják ’92 nyarán ‒, mert sok öreg, jó 
néhány hetvenéves, nem tudja művelni a földjét. Ha nincs pénze, azért marad a kukorica 
kapálatlan, ha meg bírja fizetni a nyolcszáz lej napszámot, nem vállalja senki! 

A szegények bosszúból sem dolgoznak nekik, egyébként is: ugyanannyit a 
szövetkezetben is megkapnak, ahol nem hajtja őket a gazda. Inkább szőlőt kötöz, üvegházban 
dolgozik kényelmesen, vagy ha nagyon kell a pénz, átmegy Magyarországra, ahol ötszáz 
forintot megkap egy napra – otthon, a nagy pénzromlás előtt, ez kétezer lejt ért. 

A szegény a régi szegény, a gazda a régi gazda, ám annyira nem hajdani, hogy elő ne 
tudjon törni az egykori ellentét. 

‒ A gazdagnak nem dolgozunk! 
‒ Fogsz te még könyörögni nekik, ha kenyér kell. 
‒ Megint cselédek leszünk. 
Eddig is azok voltak, kolhozcselédek, de a kolhozból kedvükre lophattak, a gazdaféle 

meg, akár egykori, akár mostani, nehezen tűri a tolvajlást. 
A gazdagok kivették a földjüket, hogy maguk művelik. Mivel se kocsi, se ló, se gép 

elegendő, se elég népes ifjú gazdacsalád, megalakították a MÁK Társulást. (Csúfnevei: 
Mákvirág, Repcevirág, vlachosan Máku, azaz „Pipacs”; amúgy még repcések, túrósok ők.) 

A bejegyzésük is nehézkesen ment. Kulákjával nincs kibékülve a pórnép, néha már-
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már összeakaszkodnak. 
A szegények alakították meg az AgroDor-t, az Agró Dorobánc csoportot, az övék a 

régi kolhozközpont. A földnélküliek maradtak egyben, ők a fiatalabbak, munkabíró társaság. 
A régiből kifordult új szövetkezet erőssége az üvegház, mert zöldségük, virágjuk biztos pénz: 
az egész országból jönnek érte. A harmadik társulás az Agrowest, amely főleg a Bodonya 
család tagjaiból áll. 

A kétezer hektár nagyobbik felét műveli a kolhozhoz szelídült ifjúság. 
 

Aki: marad 
 
Két év alatt vagy százan szöktek át. A legtöbben a határ túloldalán, Lökösházán, Kevermesen 
és Dombegyházán telepednek le, jó néhányukat a korábbi kirajzások során odamenekült 
rokonság fogadja be. 

1985 táján összeírta az orvos, hány agglegény van a faluban, mert sokallta. Vagy 
kilencvenöt. Piszkálták őket az alacsony népszaporulat miatt, azért nézte meg. 

A Ceauşescu-időben (Csucsu-korként is említik) nyilvántartottak minden nőt, aki egy-
két év házasság után még nem szült, s havonta be kellett menniük ellenőrzésre, nehogy 
elvetessék a gyermeküket. Ha valakiről mégis kiderült, mehetett az orvos is 
a legfelsőbb bíróságig. 

Amikor a kórházi kivizsgálás során kiderült, hogy nem tud szülni, kezelésre kellett 
járnia. Ezekben az években csak heten vállalták s közülük egy szült. 

A fiút Ioannak akarták beírni. Az apja nem hagyta magát, azért is Jánost kellett 
bejegyezni. 

‒ Az orvosok, tanárok elszaladnak – mordul rám a boldog atya 1989 nyarán. – Pedig 
ez a rendszer nem tart örökké, és akkor itt maradunk vezetők, értelmiség nélkül. Amikor majd 
újra lehetne valamit tenni, nem lesz, aki a népen segítsen, a népnek segítsen megőrizni 
magyarságát. 

‒ Gyávák! – szögezi le földész testvérem. – Nekünk ez a hazánk, itt kell élnünk! 
Hogyne, asszonykáját ismét áldott állapotba tehette. 
Aki egymaga van, könnyebben vág neki a világnak. 
Így már: maradni kell. Van miért. 
Hiszi. 

 
Parasztlázadás 

 
December 22-én az emberek a tévéből nézték a temesvári és a bukaresti forradalmat, nem volt 
semmi a faluban. Aztán megalakult a helyi front, amelyet a nép nem fogadott el. Még a román 
rendőrt sem zavarták el. 

Népőrség alakult, vagy húsz fiatal vigyázott a falura. Közben csak leszedték a Csucsut 
éltető táblákat, az irodákban elégették a képeit, s eltűntették a Kis utca végében álló 
DOROBANŢI falunév-táblát. Januárban már az új fogad – a Dorobanţi alatt ott 
a KISIRATOS is. 

A Kisiratos tán sosem volt itt kiírva. 
Azóta sem nyugszik a hatóság, vagy négyszázszor utasították eddig a falut, hogy 

törölje le azt a csúfságot. 1993. Szent Mihály havában – a Szent Kereszt Fölmagasztalása 
napjára rendelt templomnapon – még a helyén a kétnyelvű tábla. (2010-ben nemkülönben.) 

LE A KOMMUNISTÁKKAL, hirdeti egy felirat a volt községházán működő 
fodrászat ablaka alatt. 

Boldogasszony januári havában elzavarják a téesz-elnököt – Ki a Bugyur-bandával! – 
kiabálják a gyűlésen ‒, s a régi elnök (a volt Nagy Nemzetgyűlés addigi képviselője, helybéli 
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szegény ember fia), a kolhozszervező Szanda is bajban: ijesztgetik, hogy rágyújtják a házat. 
Bűneinek egyike, hogy az ő utcájában épült először kövesút. Amúgy az általa vezetett kolhoz 
Aradban az első volt. 

Ugyanakkor valakik leverik a Malomi Keresztet. 
Január 26. előtt Csucsu születésnapján Aradon s itt Kisiratoson az iskolában is román 

nyelvű röplapok jelentek meg, rajtuk ilyesmi: „…Eljött a ti időtök, készíthetitek a 
koporsótokat… A ti ünnepetek újévkor volt, a miénk 26-án lesz…”. Niku napján. 

Rá két napra a falu újraválasztja a frontot – neki ez is csak népfront, megteszi így is ‒, 
mert a nép az önmagukat újraválasztó régi vezetőkben nem bízik. 

Az egyik értelmiségi napnyugatra távozik, a másikat a falu űzi. 
A Megmentési Front elnöke Almási Vince tanár. 
‒ Kommunista volt, csinált pártiskolát… 
(1996-ban Kürtös RMDSZ-es alpolgármestere lett! Mert a nagy román faluból lett 

kismezővárosban a hozzácsatolt Kisiratos egységesen voksoló szavazópolgárai miatt a 
magyar lista nyert, összességében pedig – megint – az ellenzék.) 

Azon túl követeli a nép a magyarnyelvű oktatást, a falunak a külön néptanácsot és 
hogy a régi szokásait hagyják békén! 

E században ez a harmadik zendülés a faluban. Elsőre, 1918 őszén adtak a 
gazdagoknak, 1944 szeptemberében, hogy Horthy katonái tíz napra fölszabadították 
Kisiratost, a román vezetők szorultak. Hogy most ki fog. 

 
Húgom harcai 

 
Annus húgom szinte belerokkant a negyedik szülésbe, s lám, most a népgyűlések egyik 
hangadója. Nem csak a családban ő a legokosabb. 

Hol az elszemtelenedett régieket nyírja, hol az oktalanul megtámadott védelmére kel. 
De ahhoz is van esze, hogy ne maradjon magára: maga köré kerít néhány asszonyt, s így már 
elég nehéz legyőzni. 

1990 januárjának derekán egy gyűlésen úgy ráolvassa az addigi tsz-elnökre a vétkeit, 
hogy az a végén azzal védekezik: hagyják békén, mert szívbajos. Megtámadták Almási 
Vincét, az iskolaigazgatót, amiért a kommunista időben pártiskolát végzett (elküldték 
valamilyen tanfolyamra); még az is ellene volt, aki korábban vlach származásával és markszi 
hitével tüntetett. 

‒ Jöttek házról házra, írjuk alá, hogy le kell váltani! Nem volt a papíron semmi, csak 
az aláírások, azután írták fölé a szöveget. Bármit odaírhattak volna! 

‒ Összehívták a falut a kultúrba, zsúfolásig volt. Szidták kegyetlenül, ő pedig 
majdnem sírva védekezett. Felálltam és elkezdtem mondani: Mért akarják ezt az embert 
bántani? … A végén könnyes volt az emberek szeme. 

Pedig nagyon rosszul volt, de elment, meg kellett védeni. 
‒ Tudod, testvér, nekem egyáltalán nem tetszik Annuska politikai szereplése – 

mérgelődött öcsém uram, aki, korábbi vallásával ellentétben, úgy ellene van az 
iskolaigazgatónak, s aki, mint az egyik csúfneve is bizonyítja, eléggé románpárti volt világ 
életében, aki a magyarságáról a legszívesebben megfeledkezne.  

– A gyűléseken be nem áll a szája; tudod, hogy van: hosszú haj, rövid ész! 
Az ő haja, valóban jóval rövidebb. 
Asszony és politika… 
Faluhelyen megesik. 

 
 
 



268 
 

Választ a magyar 
 
Választ, s hogy végre (1990-ben) megteheti, magára szavaz. A képviselőválasztáson az 1323 
érvényes voksból 1273 az RMDSZ-é (95,9 százalék), 28 szavazatot kap Iliescu frontja, ötöt-
ötöt a parasztpárt és a liberális párt, kettő-kettőt az ökológusok és a demokrata agrárpárt, 
nyolc egyéb kicsi pártot támogat. (Érvénytelenül 171-en szavaztak) 

Megalakulásakor ötszáz tagja van a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a 
kétezer lelkes faluban, hetven a MADISZ-nak – a legtöbb Aradban. Szinte a teljes 
férfilakosság belépett. 1992-re felére apad a létszám, de azért ez sem akármi. 

Rá is szorultak az összetartásra, mert jött a helyhatósági választás, s Kisiratos a majd 
tízezer lelkes román kismezőváros, Kürtös része. A tizenkilenc tagú városi képviselőtestületbe 
tizet küldhettek az ellenzékiek, s a polgármestert is a kommunistaellenes pártszövetség adta – 
a kisiratosiak jóvoltából. 

A polgármester-választás első fordulójában első, 49 százalék körüli eredménnyel a 
„kulcs” (az ellenzéki Konvenzió), a második a Nemzeti Megmentési Front, azaz Iliescu pártja, 
harmadik az ellenzéki szociáldemokraták embere. A második fordulóban fej-fej mellett (a 
számláláskor) az első kettő. Kürtösön nagy öröm a kormánypártiak táborában, ugyanis a 
három helyi körzet eredménye: 800 szavazattal vezet az õ jelöltjük! Bejön a kisiratosi 
eredmény: ott 850-nel több szavazat a „kulcs”-ra. 

‒ Nem tetszett nekik, mit keres itt Dorobánc? …Mert csak akkor kellünk nekik, ha az 
adót szedik be. 

Némely köpönyegforgató iratosi ember magatartása miatt csökkent az RMDSZ 
népszerűsége, sokan a kürtösi románokra szavaztak. 

A kilenc „kulcsosból” és egy szociáldemokratából álló kürtösi ellenzéki többségnek 
három kisiratosi tagja van. Ennyi magyart régen látott a kurticsi községház. 

(Na, majd 1996 végén újra alávág Iliescuéknak‒Funáréknak a kisiratosi magyarság.) 
 

Török a kertlábban 
 
Ég a villany a verandán, az udvaron az anyaországi rokonság e hétvégére hazalátogató 
csoportjának férfitagjaival beszélget a gazda s fia. Asszony és gyermek már házban hűsöl, az 
embereknek nem jön álom a szemükre az éjszakai kánikulában. Még hogy éjjel, nappal mi 
volt itt?! 

Terefere, egy kis ital, dohányzás a szabad ég alatt. 
Éjféltájt idegenek lopakodnak a kert felől a portára. A kertlábnál szalmakazlak 

majdnem a trianoni határig, Magyarországig. Az idegenek annyian vannak, hogy megijedni 
sincs idő, a kúthoz rohannak s a háziak és vendégeik meglepetésére nem inni, fürdeni 
kezdenek! Öntik magukra a hideg kútvizet, már tele a porta: törökkel, arabbal, kurddal. 

A keletről nyugatra menekülők napközben a partiumivá tett falu határában a kazlakban 
húzták meg magukat, hogy aztán éjjel indíts Magyarországra! Az országhatár egy jó 
nekiiramodás, ám előtte, úgy látszik, le kell hűtsék magukat. Úgy átforrósodtak a 
kazlak tövében, a szalmába bújva, hogy szökés előtt a legszívesebben kútba ugranának. 

A gazda atyja idejében, Trianon után igen eleven csempészélet volt a faluban, virult az 
embercsempészet is. Aztán a második háború alatt és után. Ez most, ebben a században, a 
harmadik nagy szökevényáradat. Kezdődött a Romániából menekülő magyarokkal és nem 
magyarokkal, folytatódik az Ázsiából a nyugat-európai Kánaánba szaladókkal. 

Ki tudja, meddig tart? S hogy mi lesz a vége. 
A kényszerű vendéglátók meglepődtek, de hát, úgy látszik, megszokták, mi folyik a 

határon. A szökevényeket a falu nem veszi észre, bizonyára együtt érez velük. Két-három 
évvel ezelőtt ment innen is a fiatalság a már akkor szabadnak hitt Magyarországra. 
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S egy pohár vizet senkitől sem tagadnak meg. De hogy fürödni akarjanak? 
E szép nyári éjszakán a kút majdnem kiszáradt. 

 
Csárdára bár 

 
Szaktársa áll meg a széke mögött. Pityu kérdi: 

‒ Hol jártál? 
‒ Anyádnál. 
‒ Nem értem. 
‒ Anyádnál. 
Pityu kigombolta a mellén a kabátot (ne kelljen anyjának a leszakadt gombokkal 

vesződnie) és akkorát bevágott a cimborájának, hogy az kiesett a csárdaajtón. 
‒ Nem kellett volna, részeg – vetik ellen az ivótársak a Kohnhoz címzett kocsmában. 
‒ Nem tudtam. 
Kónhoz ma alig járnak, pedig a kommunizmus utolsó évtizedeiben ha estelente nem 

borította előtte az árokpartot száz kerékpár, akkor egy sem. Itta az embernép a tenger rossz 
sört, még rosszabb, méregből vegyített szeszt. Sírhat az asszony, kérlelhet a plébános, nem és 
nem, e nélkül meglenni sem tud az ember. 

Hogy beütött ez a Romániában is elég fura demokrácia – kimondottan balkáni 
demokrácia itt a Közép-Európáról leszakított részeken ‒, mintha abba maradt volna ez az 
öngyilkos italozás. Az innivaló méregdrága lett, ráadásul a munka, a munkahely is szorít: akár 
kisgazda újra, akár továbbra is a szövetkezetben dolgozik a férfinép, több lett a dolga! Az 
emberek kevésbé érnek rá Kohn csárdájába járni. (Amúgy az utolsó Kohn a faluból az 1950-
es évek elején távozott Izraelba.) A nagyobb önállóság és nagyobb felelősség hatására – mert 
hogy a kolhoz már nem tartja el a lógósokat s családjukat – józanabb lett a falu. 

Aki megkíván valamit, inkább beül a csinosabb Rózsa bárba, mely az egykori Csárda 
közelében van s a megye első sikeres magánvállalkozása volt, vagy a falu szívében nyitott 
Rózsa cukrászdába, mert ezek, ha valamivel többet kérnek is a fölhajtandókért, mint Kón, 
jóval tisztábbak s akár magyarországi, ne adj Isten skótországi italféleségekkel is szolgálnak. 

Mindenesetre Matyi sógor újabban egy gyűszűnyit sem iszik, mert a veje úgy 
összeverte, hogy eltört a bokája. Sógor alaposan berúgva ült kocsiba, s előbb csak a kormányt 
akarta a veje kezéből kicsavarni, majd a fékbe taposott, amitől a kocsi (benne két unokája s 
nászasszonya) fának szaladt. 

Nem iszik, így túl drága a sör meg a pálinka. 
‒ A határőrök? Már nem őböjögnek! Elötte űket innét a fene. A kaszárnyábul  

mindön bálba begyüttek! Űk be, mi ki. Hamar kiürült a bál, magukba mulattak tovább. 
Lëkérték a jányt, belekötöttek az embörbe, ëgybül ránk támadtak; jobb a békesség. Visszaadik 
nekik, bátyus, a mieink, në féjj! Az első alkalommal kilestük, ëggyet-ëggyet jól mökkentünk. 
Ëgy darabig csönd vót, nem gyüttek a bálba! A falu szélinél beljebb nem merészköttek. Hogy 
asztán kezdőggyön az egész előrül. 
 Mígnem, ugye. 
  

Helybéli táltossoron 
 
Péter nagyon jól tanult! Csak a románt nem bírja, nem vették volna föl az egyetemre. Annyira 
nem tud románul. Pedig olyan eszes fiú. 

‒ Ha másképpen lenne, Magyarországon élnénk, ő biztos egyetemet végezne – sóhajt 
az édesanyja, ki belerokkant az életbe anélkül is, hogy a fiát taníttatnia kellett volna. 

Még hogy a nyelv, de fizetni hogy tudnák? Koszt, kvártély, tankönyv, tandíj, meg a 
többi. Kolozsvár messzire van, és se rokon, se semmi. 
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A kürtösi vasútállomáson dolgozik, ahová az apja vitte be. 
Harminc ember maradt meg, s csak ő magyar, meg még egy, akit utólag vettek föl. 
Péter: táltos! Zsilléri táltos, a Zsillér-soron meg egyebütt is: jósol! Akár a szépapja, 

Kis Sarusi János a közeli kekecsi putri előtt: csillagból, tenyérből… 
Tehet mást? 
Nem iszik, nem mulat (nem kocsmázik); lagziban is inkább kimegy társalogni 

anyaországi testvérével a sírkertbe. 
‒ Nagyon okos – hagyja helyben a nála valamivel fiatalabb csabai gimnazista 

legényke, kit úgy lenyűgöz unokabátyja szava, hogy magának kell hazautaznia, mert a szülei, 
amikor haza kell indulniuk, az éjszaka sötétjében hiába keresik, sehol sem találják. 

Bölcselkedik. 
Táltos… lett volna. 
Lenne. Lehetett volna. 
Most végzett a temesvári tiszti iskolán; ha szerencséje van, és a közelben kap állást, 

mehet valami kis Arad megyei vasútállomásra. 
Lengetni a lobogót, Isten áldjon, gyors-, sebes-, személy- és tehervonat! 
Vajh meddig terem még táltost a kisiratosi Zsillér? Míg MI ott vagyunk? 
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Iratosi kertök alatt dorobánci gránic 
 

N É P T Ö R T É N E T Ü N K B Ő L 
 
  
 
 
 
 
Néptörténet? Falurajzunk e fejezete: részben az. Meg – talán – még művelődéstörténetnek 
vehetjük (legalábbis a nálunk megforduló írókról szóló beszámolónknak köszönhetően). 
Annak, ami. 
 
Eredetileg azt terveztük, ebben a falurajzrészben azt írjuk meg, milyennek látja, tudja, ismeri 
a falu a maga múltját. A helység történetét; őseinkre – urainkra, jobbágy elődeinkre, 
kertészzsellérből lett gazda és zsillér dédapánkra, iparkodó szüleinkre ‒ miképpen 
emlékezünk. Azaz mit gondol a nép mindarról, ami megesett velünk. A lassan fél évszázada 
megkezdett utat – falukutató falurajzíró munkálkodást – járva (annak most végére jutva) ide 
lyukadtunk ki. Ennyire tellett… időnkből, erőnkből, löhetőségeinkbül.  
 
A kertész(zsellér)telek jelentésű numerus – minálunk nemerus – mi volt errefelé; hogyan 
laktuk be a három (Forray-, Szalbek-, Almásy-) Iratost; kik voltak az uraink; mire jutottunk 
mi magunk?… Nem kis részben a trianoni döntés nyomán e tájon is elkövetett emberiség-, 
emberiesség-, emberellenes bűntettnek köszönhetően eltérítve arról az úttól, amelyen valaha 
elindultunk. 
 
…elindultunk?... A helység határában egykor ki tudja, hány nép élt, s mind előbb-utóbb futni 
kényszerült. Mi, magyarok – állítólag – 896 táján jöttük e szent földre, s többször 
hasonlóképp jártunk, mint akik előttünk e földet már annyiszor szerették volna véglegesen 
megülni. Tatár, török gyújtja ránk a házat, teszi lakhatatlanná otthonunkat, hogy rendre 
mégiscsak visszaszivárogjunk, újraépítsük a falunyi családi fészket. A három Iratos közül 
Almásyiratost 1880 körül sikerült végleg eltakarítani – nem töröknek, nem tatárnak, nem 
némötnek, nekünk, magunknak (azaz, hogy pontosabbak legyünk: nagy jó urainknak) ‒, a 
másik kettő azonban kitartott. Forrayiratos megfojtását az első világháború után kezdték meg 
a havaselvei megszállók, amikor a színmagyar faluba a megcsonkított Magyarországról 
idehúzódó románokat telepítettek (büntetve ezzel a falut, amiért nem kérte a Magyarhontól 
való elszakítást). A Szalbek-Iratosból lett Kisiratost rövidlátó (magyar nagygazda) urai a 
betolakodók kezére játszották, mert bár a falu Magyarországnak ítéltetett, a módos gazdák 
földje „Romániába” esett volna, zsírosgazdáink pedig inkább a bikacsökkel, dózecsecsinccsel 
nyomban örök életre berendezkedni igyekvő bukaresti királyi hatalom karjaiba löktek 
bennünket. A föld, a földjük megmaradjon… Ami – az iratosi kertek alá varázsolt dorobánci 
gránic „román” oldalán ‒ hogy maradt volna az övék.  
 
Mesék, igaz történetek, rémálmok elevenednek meg a falurajz e lapjain, annyi minden abból, 
amit a falu emlékezete őriz. A falué, meg a faluról szóló történeti irodalomé. Mert 
természetesen vastagon szerepel könyvünkben a tudósok által föltárt mindazon ismeret, ami 
rólunk szól. Rólunk, háromiratosiakról, mert bár a falurajzíró elsősorban Kisiratosra 
összpontosít, többnyire sorraveszi a másik két Iratos dolgait is. Azon az alapon, hogy valaha 
egyetlen Iratos falu és puszta és határ volt ez az egész. Zaránd, Arad, Csanád vármegyében, 
azok találkozásánál. Hol ide, hol oda csapva, kényszerítve. 
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„Lönni vagy nem lönni” – emlegeti Hamlet szavait a magyar világ e fertályán néhány ember 
arra a jó száz évvel ezelőtti parasztszínházra emlékezve, amely Shakespeare-t is játszott. A 
Hamlet nem került színre, ám – láss csudát – népünk mégis így emlögeti. Mit löhet tönni; 
kerülhet száz (meg ёgy) színháztörténész, aki kimutatja, békési Szentetornyán vagy csanádi 
Tornyán ezt a darabot nem adták elő Justh színházában, akkor is az erre emlékezőknek van 
igazuk. Mert ha ők ezt magukévá tették, hogy lönne a másé? 
 
Föld; élet; álom; valamennyi szabadság. Reménye annak, hogy érdemes. 
 
 

A falu (nömös mög zsillér) nemerusai 
= v a g y:   a h o g y   v ö s s z ü k = 

 
 
Falu, határ, mérték; numerus, telek, ház; lélökszám, oláh, cigány, zsidó. A társadalom és 
feszültségei. 
 Ennyi, ennyi lönne az egész. 
 Mennyi. 
 Nemerus, vagy sё. 
 Főleg a kis- mög a nagynemerus! Kisnömösé, nagynömösé. Hogy urasági nömös 
urainkrul – ezúttal – (elsőre) szó alig essék. 
 

Kilsőség, belsőség 
 
Az első sor ház a későbbi Nagyfalu bal oldala, ablaka a Gyöpre, a mai Nagygyöpre néz. 
Később épült házsor a túloldalra. És nőtt tovább a falu. Terjeszködött amarra. 
 A régi falu felé? Faluhelynek, középkori Nagyiratosnak, hunnan annyi lelet – edény, 
csont, szerszám – előkerült. Ëgy része igenyöst Kása Anti bácsihon.  
 Szóval hogy. Az első ház. 
 Az, amelyet 1-gyel – 1-es számmal, azaz numerussal ‒ jelölnek? A Nagyfalu végiben. 
Vagy a templomtul? 
 A régi öregök szerint innét indult mindön. A „falu” lött utóbb Nagyfalu. Mint szerte – 
szinte bármerre – a nagy magyar világban. 
 Mert, mondanunk sem köll, van, aki szerint nem úgy vót! 
 Hanem hogy? 
 Pista bátyám – pedig ma már (halála után jó 30 évvel) ű is a régi öregök egyike – úgy 
tudta, hogy a legrégibb, 1. a Tódás. S onnét gyüttünk vóna följebb. 2. a Templom utca. 3. a 
Nagy utca (a Templom utcától a Malomig). 4. a Nagyfalu. 5. a Zsillér. 6. a Kekecs (szerinte 
’19-be). 7. az Újtelep (’26-27-be). 8. a Gróza-tér (’45 után). (9. lösz a Kanász-gyöpi ifjúsági 
lakótelep – tehetjük hozzá.) S nem is olyan oktalan ez a véleködés! Mer hogy ott, a Tódás 
végibe vala valamikor a régi Iratos, mit jó Borovszky urunk hogy nem, Nagyiratosnak mond. 
…hív a lelköm! 
 Jó okkal. 
 Mer hogy nyilván az vót. 
 Kisiratoson Nagyiratos. 
 Ki nem hiszi. 
 Aki nem, nézzön utána! 
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 A legjobb az egészbe, hogy egy 1700-as évek végi térképön Puszta-Kisiratos a mai 
Kisiratostul jó messzire, a mai Nagyiratos (Forrayiratos) alatt szerepöl a térképész tudomása 
szerint. 
 Vót vagy nem vót. 
 Megint más – ki, ha nem a kissé tudálékos, de másoknál (korosztályos társainál) 
sokkal többet őrző, átörökítő, nekünk továbbadó Gergő öcsém – azt terjesztötte, míg élt: 1. 
település, lёtelepödésünk a Cömönt-kútnál történt vóna, 2. a Régi-temetőnél. És így tovább. 
 Ez mög – ugye – abbul indul ki, hogy: valóban, a falu Almásiratossal határos részin 
vót, löhetött valami… Házcsoport, falu(kezdeményözés)? Möglöhet, maga Almásyiratos, amit 
Ponyvahátnak is mondanak jó darabig… Mer a régi öregök valóban emlögetnek ott a határban 
valami vad népet. Féközhetetlen emböröket, akiktül tartott a falu (azaz Kisiratos, Nagyiratos 
helyin). A Régi-tömötő mög… hogy kerülhetne ki a számításbul? Sёhogy. 
 Ëgy szó mint száz. 
 Úgy is regélik, hogy a Tódásvégrül gyüttünk vóna beljebb a Kis uccába. 
 Mög még ki tudja, mit nem. 
 Ej, regö, rejti, azt is elfelejti. 
 … Az utód, az utód. Ha így halad. 
 Addig élünk, amíg regélünk? 
 Mesélünk; emléközünk. 
 Őrizzük, mit rajtunk kívül senki sem fog. 
 Remélünk. 
 
A faluval mögvónánk; vajh mekkora vala a község területe? 
 Akkora, amekkora. Amelyet a legenda szerint a Földes Asszony eladó nagylány 
korában körbefutott (ёgy nap alatt?). Regő, ha rejti. Hogy abbul lögyön – a kis irattal íratott – 
Kis-Iratos… határa. 
 Persze, a kilső. 
 Adatok errül innen, onnan. (Majdnem végig 1100 négyszögölével mérve a holdat.) 
 
1835: 2.750 h. urasági főd 
          2.462 h. jobbágy (kertész) föld  
1848/49-es kimutatás Cs. megye nemesi birtokairól: „…Szalbeck Jakab kisiratosi pusztája  
         5.911 hold”   
1851: 5.212 kishold: 1.232 h. kaszáló ‒                                750 h. gyöp majorsági  
            3.120 h. szántó – 1.500 h. a falué,              2.750 h. majorsági 
               860 h. legelő –     464 h. a falué,     
  + (?)        30 h. erdő                     

(erdő 1875-ben Almás-Iratoson 19, Nagyiratoson 13 kat. hold az aradi gazdasági 
évkönyvben, azaz: Három-Iratoson nálunk volt a legnagyobb az erdőterület) 

1855: 5.598 kishold: 4.088 h. szántó 
            1.470 h. legelő 
      40 h. kaszáló     
1865: 5595 210/1100  
1871: 2.589 kat. h. (K.I.+ K.I.-puszta)   
1873: 2.589 kat. h.  
1892: 3.833 kataszteri hold 
1900: 3.840 kat. hold  
1941: 3.840 hold a határ, szántó és legelő  
1978: 5.000 kat.hold (kb.): 4.400 kh. művelésben 
    600 kh-at tesz ki a 820 házhely     
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1979: 5.500 kat.h. régen a falu határa (máskor 5.520, 4.000 kat h.=2.300 hektár) 
          6.000 kat. hold, 2.300 hektár most  

                131 hektár (máskor 141) a község (belterülete), 
         5 hektár a temető      

1992:  1.100 hektár az Agrodoré   más szerint: 1.150 
      700   ,,        a Máké                 950 
     300   ,,         magánkézben                                                 450 
  2.100                 2.500 
1987: a kutasi határbővülés eredményeként úgy 4500 k.h. (a belterület állítólag 141 hektár) 
1993: 2.250 hektár a kilsőség – a társas elnöke szerint a Kilsőgyöp Kürtösé 
2004 után Kútason, a volt állami gazdasági Májer körül, az újra önállóvá vált Kisiratosnak  
 40 hektárt sikerült átcsatoltatnia a kürtös határból 
2005: 2.780 ha 
2008-ban a község területe 2.812 hektár, belsőség 340 hektár 
2008-ban a polgármester, Almási Vince sorolja: az új, 2006-ban elfogadott községrendezési 
terv szerint a régi belterület 60 hektárral fog bővülni. A volt Gyümölcsös, 15 hektár, a 
fürdőnél, üdülőterület lesz. Beépül a Vájkos körüli Kisgyöp. „A Nyócház-gyöpön, amely 
disznólegelő, a 9,5 hektárból 6 hektáron lakótelep épülhet főleg fiataloknak, akik ingyen 
kapják a telket, amely 500 négyzetméter, májusig 20 kérvény érkezett a községházára – 
feltétel: 35 alattinak, kisiratosi állandó lakosnak kell lenni. Ebből 1 hektáron játszóteret, 
sakkozót, sétányt akarunk kialakítani. 3-4 hektár, a Malomnál, beépítetlen marad, ha valami 
befektetőt találnánk.” A belterülethez csatolnak a Kilsőgyöpön 30 hektárt, itt mezőgazdasági, 
vagy állattenyésztési fejlesztést szeretnének. Egy fiatal kecsketenyésztést tervez; érdeklődő 
amerikai disznótenyésztőt elutasítottak. És a Kaszárnyát, ahol szintén fejlesztés várható… B. 
Z. aradi nagyvállalkozó 9,5 hektárt vásárolt a tehénlegelőből (a Nagygyöpből). Kisiratosra 
bejegyzett cégnek tervez biogáz üzemet. Ha bűzlik, nem engedik. Vagy energiafűz 
oltványiskolát hoz létre…  
 
A Csanád megyei telepek céljára bérbe adott (kamarai, kincstári?) területek 1.100 
négyszögöles holdakban: 
     1820-621 1832/33 1845/46 1848/49 

Kis Iratos (régibb)          1.940   1.027     4.000   4.900 
Kis Iratos (újabb)         600      442       

 Úgyhogy: igazodj el, ha tudsz. 
 
Mekkorák is vónánk? 
 Kicsik. Kicsi a falu határa. Azt mindig szűknek érezte… A dohánykertész zsillér – 
akibül nemerusos gazda, mög házas, de nem nemerusos zsillér, és házatlan zsillér lött. Ëgy 
idő múlva. 

Jókor. 
Hogy az 1800-as évek végén, 1900-as esztendők elejin lögyön miért őbölyögni. 

Elszelelni azelőtt is, utóbb egyre inkább, lázadni mög. 
Ami beletér! 
Nem tértünk el… Mönni köllött innét. El innen! 
Ki maradt. Aki. 
Aki mögmaradt. 
Ha lösz kinyér. 

 
A közigazgatás mög: haladt a korral. Vittek bennünket. Terelgettek. Gyüttünk, möntünk.  

1818/819 – újratelepedés; a falu első jegyzőjét 1820-ban, első bíróját 1821-ben  
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 nevezik néven. 
 1918-ig nagyközség (jegyzőség, posta, tf., házasságkötő hivatal, hitelszövetkezeti  

 kirendeltség, községi malom… 
 1919-től kisközség az úgynevezett Romániában; 1949-ig Pécska közigazgatási 
fönnhatósága alatt – 2012-ben a helyi rendőrőrs Pécskához tartozik a korábbi Kürtös helyett. 
 1969–2004: Kürtös része. 

2004 ‒ újra önálló község.  
 
Mértékeink, mértékkel. Amivel mögmérik – fölmérik, bemérik, lёmérik, kimérik, összemérik 
‒, hogy s mint. Mi mekkora. 

Területi mértékek: 
 ár, árë, áre – bátyám regéli: 100 árë 1 hektár (10000 négyzetméter) 
                60 árë 1 nagyhold 
                40 árë 1 kishold (utóbbi kettő: átszámítással).  

  1 áre 100 négyzetméter nálunk is. 1 árё: 100 métör  
  hosszú, 1 métör szélösen – igazít helyre Pityu az Úr 1981. évében.  Múzeumos  
  Anti bácsi mög: ëgy ár két egész háromnegyed kadrát. (Nem számolunk  
  utána…) (Pista bátya nem hiába volt kocsmáros, jól számol! Ugyanis „szám  
  szerint” a nagy hold 1.600 négyszögöle 57,55 ár, tehát valóban majdnem 60, a  
  kis hold 1.100 öle pedig 39,56 ár, szinte 40! Kerekítve, hogyne, hogy  
  használhassuk...) 

hektár – 10.000 négyzetméter föld, kb. 1,74 kat.h. = 100 ár(e); fél hektár 50 árë, 1 h. 
100 ár 

 hold – régen általában 1.100 n-öles kishold, és használik a nagyholdat is; Szögedében  
  hold helyett szívesebben használták a láncot  

járás – legelőegység. „Zerinden és Feketegyarmaton… 36 kishold szántóföldhöz 18  
legelőegység, más szóval járás járt. Kisiratoson egy járás 10 kadrát kiterjedésű 
volt, s itt is 1 tehén, illetve 4 birka vagy sertés legeltetését biztosította. Nem 
mérték ki külön telkenként a legelőt, mivelhogy a környező nagybirtokok miatt 
a legelő területe kicsiny volt, s abból is egyre többet vetettek be 
takarmánynövényekkel” – olvasható Kovách Gézának a Népismereti 
Dolgozatok 1980-as kötetében megjelent tanulmányban, amelynek iratosi 
kútfője a 68 éves Gáll Antal. 

 jugerum – azaz (kis) hold, 1.100 négyszögölével = 3.956 m2  

kadrát (kvadrát) – a hold alegysége, 100 n.öl, 1 hold 11 kadrát ‒ Gergő öcsém szerint  
 is, aki azzal egészíti ki mondandóját: a Zsillér telkei négykadrátosak. Kása  
 Antal így magyarázza: Kisiratoson ëgy ár két egész háromnegyed kadrát. (Az  
 átszámolás helyességéről megint lemondunk.) 

 kataszteri hold (0,575 hektár) – 1600 n.öl föld (hivatalos: katasztrális hold). Ma is  
  inkább az 1.100 öles kisholdat használják. 
 kishold – Kása Anti bácsi is úgy tudja, hogy 1 kishold 1100 négyszögöl; Kovách G.  

azt írja, hogy Arad környékén általában az 1100 n.öles kisholdat, ritkán az 
1200 öles magyar holdat használták. A kettőt a falurajz szerzőjének 
magyarázva több helybéli összekeverte: magyar holdról beszélnek, amikor 
pedig lehet, hogy kisholdra gondolnak. 

 kert – „Kisiratoson… igen terjedelmes, 22 kadrátos nagykerteket, illetve 11 kadrátos  
kiskerteket mértek ki; nyilvánvaló, hogy itt a kerteket egy, illetve két 
kisholdban szabták meg” – írja Kovách. Ezt mondja öcsém is: 1 kert 1.100 
négyszögöles kishold. A Zsillért kertjei viszont csak 4 kadrátosak.  

 kiskert l. kert 
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 kislánc l. lánc 
 lánc – Aradban főleg Pécskán és környékén használatos a lánc: a kislánc 22 kadrát,  

tehát két 1100 n.öles kishold, a nagylánc 32 kadrát, tehát két kataszteri hold 
(Kovách). Bálint Sándor írja, hogy Szögedében hold helyett inkább a láncot 
használják. A kislánc Újkígyóson 1200, a nagylánc 1600 négyszögöl. Mi is 
ismerjük, szögedi hagyaték.  

 magyar hold – 1200 n.öl, ritkát használják 
 nagyhold – 1.600 négyszögöl; Pista bátyám úgy tudja, 60 ár 1 nagyhold 
 nagykert l. kert 
 nagylánc l. lánc 
 négyszögöl, öl – ezörszáz öl a kishód 
 numerus – vagy ahogy még nálunk mondják: nemerus… Löhet kis nemerus, nagy  
  nemerus: ёgy telkes, két telkes a gazda. Kovách a falutörténetében írja: nálunk  
  1 telek (numerus) 19 hold szántóból, 1 kishold házhelyből és kertből állt a  
  közös legelő használatával.    
 öl l. négyszögöl  
 pászma – Arad környékén a pászma a kerti szőlőkben (Kovách szerint) 200-400 tőke.  
  1980: szőlősor, paradicsomsor a kollektív kertészetében (Annus nénéd). Löhet  
  pásztának is érteni a pászma szót. 
 pászta l. pászma 
 
Űrmértékeink közül csak néhány ragadt meg a falukutató emlékezetében, például a véka. 
Emlegetik, fél véka is lehet. „Faedény, mint a vödör, azzal mérték a búzát, kukoricát” ‒ annak, 
akinek az egyezség szerint járt. De általunk használt űrmérték a marék és a vödör, vagy a 
negyedös üveg is, amelybe negyed liter (mondjuk ki: pálinka) fér. Tán űr-, illetve mennyiség- 
s nem súlymérték egységeként használjuk a remorkát: vontatónyi termés, vagy egyéb 
szállítmány mennyisége. Két karunkkal átölelhető mennyiség a nyaláb: „nyaláb bodorka” 
amennyit föl bír nyalábolni a két karjával (1980-ban árulta el Annus nénéd). Ha meg 
valamiből netán csipetnyi kell, nem újdonság. Hogy a bármiféle ital litrét ne is említsük. 
Hosszmértéknek nem utolsó (első?) a lépés és a lánc, amivel az emlékezők szerint 1818-ban a 
földesúr kimérette a numerus földet a letelepedő dohánykertészeknek. 
 
Kása Antal helytörténész 1980-ban így összegzi a Kisiratoson használt területmértékeket:  
 1 kishold=1100 négyszögöl 
 1 numerus=kisnumerus= 21 kishold 

     18 kishold külső(ség) 
           2 kishold belső(ség) 
           1 kishold legelő 
 1 nagynumerus=2 numerus, 2 telek!  
 1 ár=2 egész ¾ kadrát 
 1 kadrát=100 négyszögöl 
 1 kataszteri hold=16 kadrát  
 
Mit löhet ehhön hozzátönni? 
 
Kása Anti bácsi úgy tudta, hogy Kürtösön 1 lánc=2 kishold=2200 négyszögöl. Szerinte 
Iratosunkon a láncot nem használják! Hogy unokatestvéreid rendre rácáfoljanak… 

Kása A.: a négyszögöl, kadrát, hold, (lánc?),  numerus, nagynumerus sorozat mellett 
használják a négyzetméterrel számító árё, hektár sorozatot is. (Hogy legyen mit átszámolni.) 

Na, ebbe – teljesen – bele nem möhetünk!   
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De a nemerusba-numerusba-telekbe – valamelyest ‒ csak érdemös…  
 

A kisnömös mög a nagynömös 
 
Ki-ki a maga nemerusán. 
            Nagynumerus (nagynemerus) – nagynumerusos/nagynemerusos – nagynömös. 
 Kisnumerus (kisnemerus) – kisnumerusos/kisnemerusos – kisnömös. 
 Kisgazda – gazda – (rossz időben:) kulák. 
 Napszámos, zsillér, (tanyás)bérös, részös. 
 Satöbbi! 
 …Ezt tessék részletözni! 
 Ha mönne. 
 Mönni mén, de minek. 
 Bonyolult ёgy röndször vót. 
 Röncör. Ma? Majdnem ugyanaz. 
 Abban a tekintetben, hogy. 
 A szögény szögény maradt, a gazdag ma is gazdag. Gazdagabb. A szögény mög. 
 Hajja! 
 Mán ha hallja. 

… Hogy lögyön igazi nemes, nemesi származék is… a gazdák, sőt, a zsillérek között. 
Például Sarusiék állítólagos – mondai? legendai? mesebéli? álmodott? ‒ nemessége.  
Makón az 1900-as évek elején készített fénykép a kisnemesi származású Dávid 

családról. Édesapa, édesanya, három kisebb gyerek, és gyönyörű nagylányuk, Rozál. Aki, szól 
a családi legenda – igaz történet! ‒, a Makón katonáskodó kisiratosi szerelmével elszökött. S 
lett belőle… iratosi menyecske. Akinek az utódai máig szeretettel őrzik e képet. 

És még hány hasonló sors?! Nömösségü(n)ket őrizve… e dohánykertész 
zsellérfaluban. 

Lélökben legalábbis. A nömösnél nömösebb. 
Zsillérnömösei az alföldi (sőt, magyar) világnak. 

 
Nemerus, azaz telek 
 
Az, numerus. 
 Az 1843-as Egyező levélben olvasod: 1 numerus a „legelőn kívül 19 holdat” tesz… Ekkor 200 
házhely, telek, numerus van a faluban, de adózó gazda kevesebb – egy-egy nyilván több numerust 
vállalt (Kovách falutörténet 59-61). 
 Pista bátyám szerint telep… Mármint a telek. Az. A numerus. Mint nemerus. Kis, nagy. 

Kinek így, kinek sёhogy. 
Szóval: nézzünk széjjel kicsikét. 
De abból a jó másfélszáz évvel ezelőtti közlésből nem derül ki, hogy a 19 kishold a teljes telek, 

vagy csak a külsőség, amelyhez 1-2 hold házhely, kert is jut… 
A szögedi világban általában 20 hold, amiből 4-et dohánnyal kell beültetni. Bálint 

Sándor a szótárában így ír: „numerus fn. 1. ’háztelek, porta’. Tá. Valamikor minden tápai 
numerushoz dohányföld is tartozott a mai Kápisztás dűlőben. 2. ’eredetileg 5 kis hold 
belsőségből és 20 kis hold határban elterülő szántóból álló birtokegység’. A belsőségen volt 
régebben a ház és a dohányföld. „Nagy portájja van ёgy numeruson fekszik.” A félnumerus 
(Kisiratoson tán ez a kisnemerus, teszed hozzá) 2 ½ kis hold belsőségen fekszik. A külsőség, 
szántó nagysága az eredeti 1815. évi kiosztáshoz képest már változó. Újk. 3. ’Kübekháza 
alapítása alkalmával egy-egy telepesnek juttatott rész: 16 hold, amelyből 12 hold szántó, 1 ½ 
hold kaszáló, 1 ½ hold legelő, 1 hold beltelek és kert.’ 4. ’16 hold belsőségből és 13 hold 
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legelőből álló, valamikor dohánykertészeknek juttatott birtokegység.’ Söv. Itt nomёrus néven 
is hallható.” A szegedi nép című műben meg így igazít el: a numerus általában 20 hold. 2-4 
hold belsőség: ház, pajta, istálló, palántáskert, dohányföld. Pl. Kígyós: 5 kishold belsőség 
(házhely+dohányföld), 20 kishold külsőség. Máshol nagynumerus 25 hold, kisnumerus 17,5 
h. Haszonbérük holdanként 2-3 ezüst forint. A belsőség: házhely meg dohányfőd. Máshol 
nagynumerus 25, kisnumerus 17,5 kis hold. 

„Kertészségeket a XIX. században – főleg kincstári birtokokon, de 
magánföldesuraknál is – általában ’numerus’-on telepítettek. A numerus vagy telephely 16-20 
kataszteri hold földből állott. Ebből rendszerint 4 hold volt a belsőség, ezen épült a ház és 
ezen volt a dohányföld is, míg a többi szántó és esetleg legelő volt.” Ez utóbbi helyett gyakran 
csak bizonyos számú marha legeltetését engedte az úr a közlegelőn. (A parasztság 
Magyarországon) 
 Minálunk mög… 
 Parasztkántorunk, Kurtucz István így tudja: 1 telep 21 hold volt, ezt nevezték 1 
numerusnak, kisnumerusnak. Volt, akinek 120 holdja volt, az a nagynumerus. A 
kisgazdáknak 5-6 holdja. Ez gyermekkorának az állapotára utal: kinek sёmmi, kinek pár hold, 
kinek mög „a világ fasza” – ahogy Misa bátya fogalmazott városi iparos embörként is eléggé 
póriasan (a Zsillér, mög a Kekecs népét idézve a legtehetősebbekről). Pista bátya más 
alkalommal arra emlékszik, hogy 1 numerus 20 magyar hold, mög 1 nagyhold telek (azaz 
házhely, kert). 
  Lévés helytörténésze (KEP) arról ír, hogy Kisiratoson, ahogy a környék többi 
falujában is, „mindenki kapott egy numerus földet, ami 20 hold szántóból és 2 hold 
beltelekből állott”. Utóbbin termelhették a dohányt. 
 Apád (öKM) így tudja: 21 hold az 1 numerus: 20 kishold külsőség, 1 nagyhold 
házhely, kert. Kb. mint Pista bátya. 
 Szállt az ének szájrul szájra. 
 Megint más szerint: 20 hold szántó, 2 hold belsőség. 
 Tamás Ágoston ny. plébános (1980-ban) úgy tudja, 1 családnak 19 hold (meg legelő) 
járt az 1819-es megtelepedéskor (HD). És mit ad Isten, az 1843-ban kelt Egyező Levél 
ugyanezt mondja: 19 hold + legelő járt a telkes dohánykertésznek. 
 Ez a plébánosunk nem csak prédikálni, olvasni is tudott, s lám, azt pontosan adta 
tovább. Annak, aki figyel rá. A többiek… Félrehallották, félreértették. Megtoldották, 
kiegészítették, színesítötték, ferdítették… Kényre-kedvre. Ammen.  
 E lönne az „irodalmi szöveg” népi hasznosítása? Földolgozása. Bekebelezése. Magunk 
képére igazítása. „Folklorizálódása”. 
 Igen; ígön-ígön. 
 
Nem akármi! A röncör. Felénk. 

Nagynumerus – 2 telek – nagykerttel (ami 22 kadrát, azaz 2, 1100 n-öles kishold). 
Kisnumerus – 1 telek – kiskerttel, mely 11 kadrát, azaz 1 kishold. 
Zsillértelek – Zsillér, Kekecs: 4-4 kadrát a telek, amiből 3 kadrát a kert. 
Újkígyós helytörténeti tankönyvéből tudjuk, hogy az 1873-as földmegváltási törvény 

érvényesülése során került 2-3 telek (numerus) egy-egy ügyesen gazdálkodó kertész kezére, a 
megváltást fizetni nem képes gazda pedig föld (telek, numerus) nélküli zsellérré vált. A 
kígyósiak 1884-től 20 éven át törlesztettek (Harangozó 77). Eszerint a zselléresedés nálunk is 
a XIX/XX. század fordulóján következhetett be. 
 
Pityu mondja 1981-ben: a bátyjáé, Gergőé holdas kert: 60 áre, azaz – szerinte 1 hektár. 
Pontosabban: ha 60 ár, akkor 1 nagyhold… Háza pedig holdas ház (a porta, telek, nemerus). 
Gergő telke (a Tódáson) a gazda szerint 36 árё föld (házhely, udvar, kert); itt volt a régi ház, 
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aminek a helyére épült a mai. Misa bátya szerint ez a nagynumerus – lehet, hogy az: a kert, az 
udvar és a házhely együtt kiteheti a 2 kisholdat, a 2200 n.ölet… 

Azaz nem véletlen az emléközés némi zavara, mekkora is a belsőség. 
 Hun ennyi, hun sёmennyi.  
 Mert hogy a nép gyütt innét, gyütt onnét, gyütt mindönfelöl. S mi is mondunk ám 
mindönfélit!  

Összességében: 1 numerus (regélőink szerint) 1818-ban  
20 kis hold szántó + 2 kis hold belsőség, ezön löhetött a dohán is + legelő,    
20 magyar hold + 1 nagyhold belsőség kerttel, házhellyel + legelő, 

  19 kis hold + legelő. 
Végül is. 

 „1818-ban az első házaknak sё kapuja, sё kerítése, és a házon csak ёgy ablak. Az állat 
kicsapva a gyöpre! Láncot húztak, lépéssel mérték: Na, neköm ennyi ölég! És akkora 
belsősége lött, amekkorát akart. Ezér nem ёgyformák a belsőségek” (Gergő öcsém regöli 
1982-ben). Másnap folytatja: „Az első ház (1818-ba): fődház! Fődbe süllyesztve 1 helyiség, 
fekvés a fődpatkán. Máshun hantház is vót, gyöphantbul összerakva – jól szigetel!”   
 Nyári jászol, nyári istálló a gazdasági udvar (a szűrű) végében, a kerttől elválasztó 
kerítés előtt – 1970-es évektől a Kurtucz‒Árvai portán is, mindmáig. Előtte (tatáék idejében) 
nem volt. 
 A gazdaporta Kisiratoson 1882-ben (a térképeken): udvar a házzal, szűrű (szérűskert, 
azaz a gazdasági udvar), mög a kert. 
 Szegényporta a Kekecsön: 4 kadrát (Annus néném szerint), illetve 5 árё (ez mög öreg 
Árvai tudomása). 
 
Ház 
 
Mög amit akartok. 
 Először 1786-ból van adat arra nézve, hány ház állhatott Puszta-Kisiratoson: 4. 1820-
an az adórovó 73+21 házas zsellért lel a faluban – 94 házat?… Kérdés, melyre a történész, 
Kovách Géza sem válaszolhatott. 1821-ben az összeíró 74 régi és 28 újabb telepest talál… 
nyilván a földkunyhójában. (Apánk putrit emlegetett az 1980-as évek elején is e „házak” 
jellegét pontosan meghatározva.) 1828-ban, az újratelepítés után egy évtizeddel 106 
zsellérházat írtak össze (Oltvai). 1855-ben 200 kertész zsellér ház, 2 urasági lak, 2 lelkész és 
tanító lak, 1 községház (Palugyay). Majd a helyzet fokozódik, 1873-ben 249 (Helységnévtár), 
1888-ban 265 (M.o hnt.), 1892-ben 327 házat (Hnt) leltek az erre illetékösök. Hogy a két 
utolsó magyarországi népszámlálás ezt a helyzetet rögzíthesse (mi ezt Kovách 
falutörténetéből vesszük): 
      1900       1910  

336 lakóház      355 
        6 kő v. tégla                            6 
         13 kőalap 

330 föld v. vályog    336 
 

  32 cserép      88 
  41 zsindely      28 

            284 zsúp v. nád              356 
 Legközelebb magunk írjuk össze (mások tollbamondása nyomán), hogy s mint ház 
dolgában. 1978: 800 ház egyikük, 820 házszám másikuk, 900-valahány házszám, csak néhány 
telek üres harmadikuk szerint. (Pista bátyám, Gergő öcsém, mög Anti bácsi a tollba mondók.) 
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 1978-ban tehát, mint a példa mutatja, kezdött komolyra fordulni a falukutatásunk. (Ha 
jól vélekszünk, a helynévgyűjtés dandárján voltunk.) (Rá egy évre már a nevetséghatár 
túlfelén, Csabán élünk, hogy havonta átmehessünk a gyűjtést, leírást, möghallgatást 
röndszörössé tönni.) 
 1981-ben az új plébános, Túry László kb. 800 ház(szám)ról tud, s hogy vagy 700-ban 
laknak. 1989 vége: 810 a legmagasabb házszám (a Szatmári Pál korcsmárostól kapott 
kimutatáson).  
 Tudni való: majdnem valamennyi utcában üres házhelyek is várnak benépesítőkre. 
Azaz a mintegy 800 nagyon pontos becslés vala… Egykor s ma is. 
 A 810-es ház (és szám) 1993-ban Hallai Istváné a Gróza-téri félsoron. 
 
Öreg Kurtucz Gergely háza (Kekecs, 1920-1950) 
 
…Mert hogy azután fokozatosan átépült. 
 A kekecsi telek udvarán áll a ház, merőlegesen az utcára (amely akkor a Nagyiratosra 
tartó földút kezdete volt).  

Nagyapám, öreg Kurtucz Gergely építette az első háború után, 1920-1921 táján, 
föltehetőleg a földosztás alkalmával. Az öregapámnak akkor már 4 gyermeke volt (addig a 
tódási, bérbe vött telkön álló viskóban – földkunyhóban, apánk szerint putriban ‒ laktak), a 
további 3 már itt születött. Vót mér nekiveselködnie tatámnak! Meg nyilván a baráti 
társaságnak, netán a Sarusi rokonságnak. 

A ház végében az istálló, az udvar után a kert. Részletes leírása öreg Kurtucz Mihály 
elmondása szerint 1980-ban (vesd össze a mellékelt térképvázlattal). 
 
HÁZ – régen nem mondták szobának! – ma szoba 

1. szentképek a falon 
2. ablak – 1 volt (pici), most 2 (nagyobb) van, az utcára 
3. pad – nagy tornyos pad ‒, faragott fapad az utca felől a falnál 
4. asztal – körötte székek, fölötte lóg a mestergerendáról a mécs, majd a petróleumlámpa 
5. ágyak 
6. falióra – kerek, karimával ‒, szép hangú! 
7. kemence – 1-1 sütés: 4-5 kenyér (4 nagy kenyér + 1 cipó), balra az ajtótól 
8. kuckó, a falnál 
9. patka, körbevette a kemencét 
10. kispatka – a patka eleje magasabb, a bejáratnál ide ültünk  
11. nyak – kemöncenyak ‒, szilvát, ezt-azt szárítottak itt! 
12. földes (földpadló) 
13. ajtó – eleinte csak rongypokróc volt, nem volt rá pénz, tata összecsempészte a 

tölgyfaajtót (ajtóra valót) 
GANG 

14. kamra – a folyosó végében az utca felől 
15. gang – először nem volt deszkatornác, aztán a ’30-as években tata csinált; még az ’50-

es években is ez állt a ház mellett, aztán kijjebb tolták, nagyobb lett, fölötte 
meghosszabbították a cseréptetőt s üvegfala lett  
KONYHA – a putrikban pitvar volt a neve 

16. előte – kemenceajtó sárból, meg volt szárítva, megcserepesedve; ezzel támasztották be  
17. sparhet, berakott sparhet – mama reggelit, ebédet, vacsorát azon főzött; egy kis 

szárízék, kóró, azzal begyújtott, megmelegítette 
18. ágy – nyáron itt hevertünk; a szülei ott háltak, ott érte őket a halál is 
19. stelázsi – nyitott fakkos polcos bútor; edénynek, mindennek, alól kenyér 
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20. téka – régen a konyhában, ma a hozzáépített régi gangon: fűszertartó, kb. 1 m x 80 cm  
ISTÁLLÓ – ló sosem volt, tehén ritkán, inkább a tyúkoknak, kotrica helyett 

21. jászol 
22. az istállóajtó előtt létra a padlásra (onnan el lehetett látni Kis-Magyarországra) 

UDVAR 
23. klozet  
24. kotárka – alul disznóól, felül (kukorica)góré 
25. kút 
26. szilvafa – 1 db 
27. galambdúc – hordóból! 
28. édes nyári alma (fája) 
29. savanyú korai alma (-fa) 
30. kapu 
31. kiskapu – léctető, reteszes tolós zár 
32. ajtó a házba – régen madzaghúzós fakilincs, aztán rendes kilincs – innen van a nóta: 

Fábul van a kilincsem, 
Maddzag a húzója!...      

      UTCA 
33.  kispad  ‒ a tornác folytatásában 

      KERT – rengeteg szilva volt (pl. muskotály szilva), vagy 60 fa, sűrűn! Tata pálinkát főzött 
belőle, azt mondta, majd veszünk rajta hízót! Aztán mire sorra került, nem volt csak fél liter 
pálinka.  
 Öreg Kurtucz Mihály regéli a házukról: „Apám építette, saját kezűleg. Előtte a 
Tódáson Barjákéknál (Barják 100 holdas gazda) cselédházban laktunk. 1920-22-ben épült, 
amikor csempészett, akkor rakta össze azt a kis pénzt (ami ahhoz a saját házhoz kellett). 
Akkor épült az egész Kekecs!” 
 
Kert 
 
A telepítéskor általában 1 (1.100 négyszögöles) hold kertet kapott minden telepes a 
numerusával (Kovách falutörténete szerint). 40-60 árés kertek Nagyfaluban, Tódáson… 10-14 
ár Gróza-térön, 5-6 árё a Kekecsön – itt a legkisebb (árulja el 1993-ban az új szövetkezet 
vezetője, Andó Anti, aki itt lakik – majdnem ott, ahun a dédszüleink, az ű szépszüléi éltek?). 4 
kadrát (Annus néném szerint), 5 áre (az ura, Árvai sógor szavával) a miénk a Kekecsön… 
 A kisnömöstül a nagynömösig a kisnemerustul-nagynemerustul mentes zsillérig. Hun 
vót, hun nem vót. Valahun a Száraszér – Csíkér – (Marus-ág) mentibe. 
 Az 5-6 árё épp a tizede a nagyfalusinak. De mán a tiéd! Talpalattnyi főd. 
 Hunnan – láthatod – hét magyar élet sarjadt. Kis Sarusi mama, Kurtucz tata jóvoltábul.  
 Édös jó Istenkénk. 
 Érön innét, Érön túl. 
 
Kert-Magyarország! 
 Löhetött vóna. 
 Itt és most. 
 Itt és mást. 
 Nagyon mást. 
 …Mindörökké.  
 ‒ A kisnömösnek kisnemerusa vót, a nagynömösnek nagynemerusa! 
 A’ vót. 
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Lélök 
 
Oláhok, cigányok, zsidók s más nemzetiségűek ‒ a magyarok mellett. Rajtunk kívül. Velünk. 
Mellettünk… Míg löhet.  
 Jó ezörszáz – ha a szarmatákat, hunokat is vöszöd, ki tudja, hány ezör – éve a miénk 
ez a főd. 
 
Lélök… a testbe.  

Lélökszám. 
Az is. 
De nem annyira. 
Mondom, inkább csak. 
Lélök. 
A lélök. 
Enyim, tiéd. 
Miénk. 
Hogy hányan is vónánk. Kifélék. Mik. 
 

1983-ban mondja öreg Faszi a falukutatónak:   
‒ Kétezör-háromszáznegyvennyóc embör a faluba!  

 Ű így tudja. Ennyien vónának. Vónánk! 
 ‒ Nё mozogj, számolnak! 
 Pontosan ennyi. Sё több, sё kevesebb. Ëggyel sё! 
 Hasonlóképp pontos számot tud kétezör-tizenkettőbe Annus néném a tekintetbe, hogy 
Pista bátya hány halottbúcsúztatót írt: Ezörharminchetet! Éppeg annyit, darabra. Nem ёccő ű 
írta lё /vers-/szakrul /vers-/szakra, ahogy Pista bátya költötte a búcsúztató költeményt.) 
Hasonlóan kerek – nem kerek, de kereken kimondott ‒ számot mond ugyanerrül 1980-ban 
maga a kántor nagybácsi. De Pista bátya ugyanekkor az 1950-es évekre is (gyanúsan) 
pontosan emlékszik: 2.834-an éltek itt abban az időben. 
 
Azér… nézzünk a körmire! 
 …utána. 
 
1786 –      13  
1819 –    260 család települ 
1821 – 1.039 kat.  4 helv. (ref.)    = 1.043  
1830 – 1.331       9    3 zs.    = 1.343  
1841 – 1.500     16       8  8 gr  = 1.532 

+ (plébánia:) Almásy-Iratos, tanyák, D(ulovics) D(ombegyház) = 2.152     
1852 – 1.874                18       9 ev   = 1.901  
1861 – 2.000       3     16    = 2.019 
1870 ‒       = 1.912 (népszáml.: 996 ff, 916 nő) 
  + puszta             83 (42 ff, 41 nő) 
1880 – 1.746      35      41     10        38      
1890 – 2.069      23      40       3        39 
1900 – 2.183      54      73      28       35   
1910 ‒ 2.079      28      41        8       63    1 gk      
1920 – 2.482  
1930 ‒ 2.353     12      23        3       61   
1941 – 2.451  
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1950-es évek: 2.834 (1980-ban közli KI parasztkántor) 
1966 – 2.456  
1977 – 2.341   
1981 – 2.084 (Túry László esperes-plébános)    
1992 – 1.774    12        ‒         2       51     1        1 e 
2000 – 1.845  
2008 – 1.700… 
2011 ‒ 1.616 
 
Kevermesen (amely északnyugati szomszédunk, ma a nevetséghatár túlfelén) 1815-ben 1.500-
an telepednek le, 1821-ben 1008-ra apad a helység lélekszáma, 1839-ben 1.398, 1852-ben 
2.531, 1892-ben 3.734, 1920-ban 4.477 a falu lakóinak a száma. 1965: 4.251… Azaz: a 
szomszéd falu megkétszereződött. Oka: Trianon, a napnyugati, napkeleti, napészaki és 
napdéli útonállók nevetséghatára.) Kevermes lakossága 2010-ben 2.081, azaz mostanra ők 
még többet vesztettek.   
 „Az 1950-es években 50 gyerek született évente. Az 1970-es években, amikor 
idejöttem orvosnak, 32. Izgultunk, hogy két osztály legyen. Az idén, 2000-ben 9 lesz” – 
mondja Almási Béla körorvos, falumindenes. 
 Lassan-lassan esztendőnként 2-3? 
 2011: 11 újszülött; 2012 első fele: 5 – de az orvosunk szerint lesz megint 11. 
 Ám ha a 11-ből 2-t a kürtösi román iskolába adnak, hogy jól megtanuljon az állam 
nyelvén… A szülő azt hiszi, jót tesz a gyermekével. Honnan tudná, hogy így könnyen 
egyetlen anyanyelve sem lesz imádott egy szem, két szem gyermekének.   
 Löhet színmagyar család gyeröke, lánya, ű is a vögyös-házasságba születők 
zűrzavarába löketik. 
 ‒ Van, aki mán óvodába Kürtösre viszi naponta a gyerökét, hogy jól mögtanuljon 
rományul! Eszibe sё jut, hogy mögfosztja kicsikéjét a legszöbb legelső közösségi, gyerökkori, 
óvodai élményektűl… Sё itt, sё ott nem lösz igazán otthon. 
 Sё barát, sё senki. (Persze, manapság minek?) 
 

Oláhjai a falunak 
 
1831:     először jelöz olát vagy rácot a katolikus adattár: 2 gr! (görögkeleti vallású) 
1837:     ‒ (azaz egy sincs) 
1841:     8 gr.   +  3 Almás-Iratoson + 6 a pusztákon =17 a plébániánk terűletin 
1852:     ‒ 
1857:     ‒                                                        +   4 gr. Dulovits-Dombegyházon 
1873:     6        +   2 AI-on                + 4 tanyán 
1877:     9        +    2                         +  5   
1880:   20                                                        +   3 
1883:   18        +   4                         +   2         +  32 
1886:   30        + 42                         + 35         +  35 
1896:    4+2gk + 42      (gk: görögkatolikus) 
1898:   30        + 41                         + 10 
1902:   35 
1907:   20+6gk 
1916:   39+6    + 62 (+2) 
… 
1977:   25 (népsz.) 
1992:   57 (népsz.) 
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2011: 170 (népsz.: román nemzetiségűnek vallja magát)  
2031:     ? 
 
A 170-en kissé meglepődnek. 170 romány lönne nálunk? Csak ha a cigányok (egy része), 
mög a vögyös házasságban élők így vallanak. 
 Ki tudja? 
 Ennyien löttek pecsovicsok? 
 Mi fogyunk, űk mög. 
 
A románok mihozzánk jönnek, a mieink mitőlünk mennek. Ki be, ki ki. Vagy beolvad. Eddig 
legalábbis. Hogy mit hoz a jövő. 
 Gyüvőre. 
 …vagy később elválik. 
 
Öregapád, Kurtucz tata 9 – más szerint 12 – évesen menekül atyja (és a mostoha) haragja elől 
Mácsáról hozzánk. Írástudatlan volt – tudod meg 2012-ben nénédtől, nagyapád egy szem 
lányától. Amin kissé meglepődsz, mert Mácsán a nagycsalád orvosnőt, a következő nemzedék 
görögkeleti papot is ad. A gyerekeket eszerint nem föltétlen tanították meg írni, olvasni… 
Persze ez a magyar szegényvilágban is megesett az 1800-as évek végén is.  

Magyart gyűlölni annál inkább megtanították az erdélyi pópák az embereket… 
Legalábbis a Székelyföldön kívüli Belső-Erdélyben. Ahol már megtehették. Lassan ők 
kerültek többségbe. Itt még – ha már nem sokáig is, de – magyar többség volt. Az időben. A 
nagytájon. Avagy már csak a közelben? Aradtól Váradnak, Gyulának, Szögednek. 
Tömösvárnak már nem igen. 
 
A Nyírő idejében 800 lelkes Kidének ma 180 lakója van – hallod 2012-ben az udvarhelyi 
megemlékezésen.  
 

Ungur-bungur ciapata   Magyar-bagyar csapata, 
Fută draku mamata!    Ördög az anyját b…a! 
 
(…micsinájja.) 
Olyan, mintha azt mondanád: B…a meg az ördög az anyádat! 
… meséli a két háború közti aradi dolgokról szólva öKM, aki az 1930-as években 

dolgozott iparos segédként a Maros-parti városban.  
(Hogy milyen csúnyán tetszenek beszélni!) 
 

A két háború közt román bírót szeretne a hatalom a színmagyar faluban, de egy román 
származású sem vállalja. Nem kell nekik a kiközösítés! Öregapám, Kurtucz Gergő bácsi is 
visszautasítja. Inkább Horthyt várja… 

A beteg oláj micsodája nem kéne? 
1944-ben oláh a falu jegyzője, írnoka, iskolaigazgatója, valamennyi tanítója. Magyar 

csak a bíró; oláh származásút nem találnak, aki vállalná, mert a betolakodók által Curtuţinak 
csúfolt Kurtucz öregapád sem áll be, nehogy elárulja a falut (öKM). Ma ki tudja, számítana-e, 
ha lehetősége lenne rá az Államnak. 
 
 A falu fölfogása szerint Kisiratoson nincs tiszta román! Mert tiszta román az iratosi magyar 
szerint az, aki nem ért magyarul.  

A baj csak az, hogy hosszú ideje ha a magyarok közé román keveredik – otthon, 
munkahelyen ‒, előbb-utóbb románra váltják a szót. Hogy ne sértsék meg! Ne higgye, nem 
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akarik, hogy értse… (A román ilyet hogy tenne? Ő nem, ő fújja tovább a maga nótáját. És 
nem neki van igaza?) 

„Tiszta román” aki csak románul ért ‒ nincs Kisiratoson! Aki beszél magyarul is, lehet 
született román, már nem tiszta román… 

Az hiányzana nekünk, nem a megmaradás: hogy tiszta magyarok legyünk. 
  A közelmúltig a kisiratosiak elutasították a román beházasodását a családba. 
Románnak el nem adták volna a házukat! Hogy ne törjön meg az egység. Hogy 
megmaradjunk. Ma nem. Összeházasodnak, annak adják el, amijük (házuk, telkük…) van, aki 
viszi. Megfizeti! Mert kinek kell ez mán…  
 1990-ig alig nő a románok száma. 1977: 25, 1990: 30. 1993-ra alaposan 
megszaporodnak, mert – öcsém mondja – 10 moldvai (máskor: máramarosi) család telepedik 
közénk. Még jön 10, osztályt kell indítani neki az iskolában! 
 ‒ Aradról hazagyünnek a félig-meddig már beolvadóban lévők, román párjukkal, 
magyarul úgy-ahogy értő gyerökeikkel. A munkanélküliség elől! Sok román asszony… 
 ‒ Iratosi legény ёgyre gyakrabban hoz haza román lányt. 
 ‒ A vögyös házasság régön szégyön vót, inkább Aradon álltak pap elé. Ma már ez is: 
természetös. Ha ellene mondasz, rád fogik, hogy magyaroskodsz! (A magyarhoni 
csavargónak ugyanez magyarkodás.)  
 ‒ Ëgyre több aradi vösz nálunk üres házat. Aradon mögtartik a blokot, itt nyaralni 
akarnak, vagy ideköltözni. A melegvíz miatt. Ha látnád, ёgy-ёgy hétvégi napon hány kocsi áll 
a fürdő előtt!  

‒ Az újabban betelepülő oláh (a vele tartó elrománosodásra érdekből, kényszerből 
kész magyar) a magyarságához úgy-ahogy ragaszkodó magyarsággal szemben…  
 Az ötvenes években még a magyar idő szerint éltek, azt használták, ahhoz igazodtak. 
(Hány óra? – 5 – s nem 6, mint a havaselveieknél.)  Meg hallgatták a magyar rádiót, később a 
magyar tévét nézték. A cigányok lakta Zsillér-végen is az 1980-as években az antenna 
Magyarország felé volt fordítva. Ma a déli harangszó után következő Jó ebédhez szól a nóta 
budimpesti MR1-es betiltását követően népzenét sugárzó bukuresti adót keresnek. Azt, 
amelyik népzenét kínál nekik; hogy nem magyart? Egyre megy. Népzene kell neki! Esetleg: 
városi népies műzene. Román népzene, románnóta inkább, mint a pesti jampecok (jenki) 
zenebonája.  
 
1992-ben mondja öcsém, aki román lányt hozott haza Kürtösrül. Ángyi három év házasság 
után már nagyon szépen „ö”-zve beszél, 2 éves leányuk pedig nem érti a kürtösi nagyszülőket. 
 ‒ Nё keverje össze! Ëgyszörre ёgy nyelvet tanuljon! Majd mögtanul az anyjátul úgyis 
románul. 

És éppen így lött. A Csíky Gergelyről nevezett aradi magyar gimnáziumban szép 
eredménnyel érettségizik unokahúgunk, s természetesen nagyon szépen beszél édösanyja 
kurticsi nyelvén is. Így lött anyanyelve mindkettő. Egészségére! 

Egészségünkre. 
(Hogy rám csodálkozott, amikor kislány korában bemutatkoztam neki, derekam 

kihúzva, kezet nyújtva, s átölelve őt: Még egy Kurtucz! Az a gyönyörű fekete, tágra nyílt 
szempár… Errül a Kurtuczrul még nem tudott. Hogy tudott vóna!) (Hogy biza, mi 
Kurtuczok.) 
 
Nem kaptam olyan betegséget, hogy megtanuljak magyarul! – tör ki a magyar fiatalembör 
román újasszonya 1994-ben. Máskor meg: ‒ Szpurkec ungur! – fakad ki sógorasszony az őt 
befogadókat emlögetve.  A „spurcat” annyi tesz, hogy mocskos, aljas, piszkos, ocsmány, 
pogány… Aztán – mi mást töhet – lassan csak rákap a magyar szóra. 

Bitang nyelv, de mit löhet tönni. 
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Hogy a gyeröke mi lösz, majd elválik. 
Ez is, az is? Sё ez, sё az? 
Várjuk ki! 

 
1996. Az öcsémék mögötti házat aradi román házaspár vette meg. Hétvégi háznak használják! 
Csak szombat-vasárnap jönnek. Szent Mihály hava 6., péntek: ott ül este öcsém konyhájában 
a szomszédasszony. Románul tárgyalnak. Aradi főnök az ura. Nyilván a hévizes 
gyógyfürdőnk miatt telepednek ide szabadnapjaikra. Vendégeink a gyerökeinket románul 
tanítják, öcsémék a gyerököktül magyarul vösznek románleckét… 
 
Nagybátyáim sírján még magyar írással a nevünk. Már látni román írással is testvért, rokont a 
földben pihenni. (Hogy apánk és két testvére éppen ezelől menekült egy kicsikét arrébb?)  

‒ Nem mindegy az? Ennek már lőttek. A magyarságnak – mondja az, aki húsz éve 
még az első magyarnak mondta magát. 

 
1997. Pünkösd hava 23, Kürtös, magyar‒román határ menti polgármestör-találkozó a 
kastélyban. Fordít Almási Vince alpolgármestör. Románról magyarra fordít, mindön röndben. 
Majd magyart fordít románra. Elkezdi: a magyart románra fordítva átfogalmazza más 
szavakkal a magyart magyarul. 
 Hogy bújhatna ki a bűribül? 
 
Az aradiak vagy húsz házat vöttek. Nyugdíjasok, fiatal párok. Igön, jórészt rományok. 
Röndbe töszik az omladozó házakat, vagy éppen újat építenek. A Kekecsön emeletös épül – 
tódítja Pityu 1998. Mindszent havában. 

 
1999, dr. A. B.: megjön a fiatal Aradról pár év után, törve beszél magyarul! Hogy ő már 
elfelejtett magyarul… Affektál.  
 ‒ Trámvájon útazik a Piácá Révolúcián a Gárának lá Gáj. 
 Elkerül, nyelvet vált. 
 A vegyes házasságban élők gyerekei csak akkor tanulnak meg magyarul, ha a 
nagyszülők megtanítják. 
 Ha ők se, sőt…! 
 „Hinta, palintá”-t játszik gyermekével Bukurban az odakerült aradi menyecske. Az 
anyósa rászól: 
 ‒ Csak semmi „Hinta, palinta” – s már mondja a maga havaselvei anyanyelvén, mi a 
helyös. 
 
Az aradi Tököli tért a közelmúltig Tököli térnek hívták testvéreim. Már akad, akinek – átvéve 
a hivatalost, a románt – Katedrális tér. 
 
Román kinyeret öszöl, mégsё tucc olájul?! 

Román kinyér, Kisiratosrul. Ëgyenöst a pékünktül.  
‒ Nagyon viszik, nagyon! – a magyar könyeret (a környékbeli románok).  
Egészségükre! 

 
2011: az 1.618 itt élőből 170 román. Amennyi sosem volt. Álmukba sё. 
 Miközben egy-két román család él a faluban. Félromán, persze, több van, de. Úgy 
tösz, mintha. Mintha igazodna a férjéhön, feleségéhön. Oszt, ugye. 
 A cigányok vallhatták magukat románnak? 
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 Korábban a gazdák munkát tudtak adni a cigányoknak is, hát hozzájuk kellett 
igazodni. Aztán a téesz. Most már a falu nem ad kinyeret.  Így mán: mi közük hozzánk? 
 Kár lönne. Kár vóna. 

(Értük.) (Értünk.) 
  
Azt írja egy helybéli rumun olvasó (nem igazi rumun, hisz ért a mi nyelvükön, úgy tehet, 
mintha közénk tartozna) a Nyugati Jelen egyik cikke alá megjegyzésként: ez itt Dorobanţi! 
Románia. Akinek nem tetszik, menjen a magyar hazájába.  
 Hunnan tudná, hogy Dorobanţi van épp ölég… az Ókirályságban. Havaselvén, és 
Moldovában is.  Kisiratos mög… csak ez az ёgy. 
 Lelköm olájom. 
 Ki is türli a szörkesztő rövidesen a válaszlevelek közül az ókirálysági szellemiségű 
dorobanţii replikát! Azzal együtt, amely a 2011-es népszámlálás pécskai – azon belül 
szödörháti – eredményeirül közölt adatokat magyarázná. Mármint hogy mért tűnt el a minap 
még színmagyar Szödörhátrul a közénk telepedő, befogadott, agyonkényöztetett hegyi 
pásztort követő (GYERÖKÖM, IJEN JÓ MÉG NEM ÉLTEM! GYÜJJETÖK, 
SZERETETTEL – MÁST NË MONGYAK HÁZUKKAL, SŐT, ÁGYUKKAL ‒ VÁRNAK 
AZ ELMAGYAROSODOTT DÁKUTÓD MAGYAROK!) ókirályságiak s mócvidékiek elöl 
menekülő bennszülött hunnivadék.  
 
2012-ben mondja sógor:  

‒ Van két némöt unokám (a nagylányomtul), két romány (nagyfiamtul) és két magyar 
(nagylányomtul). A kisfiunk? Elválik. (Mer ű még nem házasodott mög.) 

Fog, nё félj. 
  

Cigány a Cigánkán ērül 
 
A cigány gyilkos 1982-ben 19 évet és egy napot kapott. Azóta kevesebb a faluban a cigány, 
sokan elszivárogtak. A falu elűzte őket, s nem jöttek vissza. 
 Előtte gyakori volt, hogy éjjel leütöttek embereket az utcán. Mintha tervezett dolog lett 
volna… Utána a rendőrt elhelyezték innen. 
 1992-ben 200-nál kevesebb a cigány. 
 1993-ban már egyetlen cigányház sincs a Kekecsön – 2012-ben sem. Korábban a 
Galamb utca környéke, az Öregzsillér, meg a Kekecs volt a fő fészkük. Az öregek meghaltak, 
a fiatalok elmentek. Amikor Kotroczó Jóskát megölték, három családot az embörök elűztek, 
elmenekültek Nagylakra. 
 2012? Kb. ugyanannyi lehet, de a falu vélekedése szerint ők íratták be magukat 
legutóbb a népszámláláson románnak, s lett hirtelen 170 román Kisiratoson. 
 Ha. 
 Mer ki tudja. 

Tudi, vagy sё. 
 

A cigányságról – érthető okból? – elég össze-vissza adatokat lelni a történeti s miegyéb 
iratokban. Hogy aszondi. 

1855-ben 13 a cigányaink lélökszáma (Palugyaynál). 
1941-ben – tehát majdnem száz év múltán ‒ jön elő megint némi adalék a cigányság 

lélökszámárul. Ekkor a 2.451 kisiratosibul a 2.273 magyar, 87 román, 38 némöt mellett 53 
egyéb nemzetiségű, utóbbiak közt lelhetők, gondoljuk, cigányaink – Vargánál a világhálós 
adattárban olvassuk.  
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Másként csak mint „egyéb” jönnek elő. Pl. 1880-ban a cigányainkat (és zsidóinkat) is 
rejtő 137 egyéb, hogy 1890-ben 4, 1900-ban 9, 1910-ben 6, 1920-ban 22, 1941-ben 53 legyen 
az állítólagos – persze, hogy csak statisztikai, tehát nem valóságos ‒ lélökszámuk. Amellett, 
hogy a cigányság akkor még különösen hajlamos volt a gyüvés-mönésre! 1977-ben a 
népszámlálás szerint 76, 1992-ben 1 valaki vallja biztosan, hogy ű magát bizonyosan 
egyébnek gondoli.  

1980-ban plébánosunk szerint 2100 körüli – kereken 2.084 ‒ a magyarság lélökszáma, 
a katolikus népbül 200 löhet a templomba alig járó cigány. 

Gyünnek, mönnek. Gyüvünk, mögyünk. S ha löhet, maradunk. 
 

Mózeshitűek minálunk 
 
Spitzertől Kohnig (1830-1952), mög vissza (2010-). 
 
Az első zsidót 1830-ban jegyzik föl: 3 mózeshitű az 1.343 lelkes Kisiratoson, nyilván 1 család 
– olvassuk a csanádegyházmegyei évkönyvben. Az 1835. évi türelmi adó kirovása Csanád 
megyében, itt ez alkalommal egy zsidót vesznek számba: Spitzer Isák ő, aki „2 frt. pengőben” 
összeggel szerepel az összeírásban. Ekkor az utóbb legjellegzetesebb kisiratosi zsidó 
családnévnek mondható Kohn-nal legközelebb (Csanád)Apátzán találkozhatunk: Kóhn 
Áronra 4 pengőforintot róttak ki türelmük jeléül a hatóságok. 
 A következő jellegzetesebb adatok a kisiratosi mózeshitű magyarokról – helybéli 
magyar zsidókról – (izraelitáinkról) az alábbiak. 
 Mivel mára rég eltűnt innen a zsidóság – s nem azért, mert olyan nagy mehetnékjük 
volt, a körülmények váltak nekik időközben elviselhetetlenné – s csak az emlékük él, úgy 
gondoljuk, kicsit többet időzhetünk náluk falurajzunk e fejezetében. Tiszteletünk jeléül is. 
Amikor lehet, Három-Iratosra – a teljes Puszta-Iratosra, Iratos pusztára – (a három Iratos 
nevezetű szomszédfalura) tekintve. Főként a tömösvári katolikus püspökség évkönyvei 
(Schem. Cs.) nyomán. 
 
1830: az első zsidó a faluban 
1835: Spitzer Izsák a böcsületös neve az első mózeshitűnek Szalbek-Iratoson 
1837: 12 zs. a faluban 
1838:   3 zs. 
1841:   8 + 4 Almás-Iratoson 
1852: 18 + 8 + 10 Nagy-Iratoson 
1861: 16    5    13 
1873: 48   12     6  
1880: 43     4     4  + 7 Hatháza 
1886: 39     1     5          + 4 Villa Dom. Iratos 
1898: 46          10 
1902: 73 (Almás-Iratossal együtt) – Almásyiratos akkor már nem falu, kiürült, csak egy  

kocsmája van. Az ezt működtetők lehettek zsidók; a többi kisiratosi.   
1914-1918 Arad zsidó hősi halottai (a világháborúban elpusztult, mózeshitű aradi magyar  

honvédok) közt Adler, Fischer, Kohn, Stern... Ha az aradi hitközséghez tartoztak a 
mieink, akár közülünk valók lehetnek ők is.     

1916: 39    5 (Almásiratos helyén kocsma működik) 
1918: a zsidó üzletek és a környező uradalmak kifosztása  
1920: 22 magát egyébnek jegyeztető zs.  
1930: 41 Kovách G. háromlapos falutörténete szerint, Varga 3 zs. nemzetiségűről s 23  
 izraelita vallásúról tud 
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1941: a Kisiratoson is uszító zsidófaló volt kürtösi román bíró, Kokosel kivégzése a  
 vasgárdista „forradalom” leverésekor  
1941: 53 „egyéb” nemzetiségű, köztük a zsidók is  
1944. szeptember: rátörnek Kohnra, magyar katona zavarja ki onnan a fosztogatókat, védi  
 meg a zsidó családot  
1952: az utolsó mózeshitű család, Kohnék távozta 
1980: még állnak a Zsidótemető sírkövei 
2010: sё híre, sё hamva a Zsidótemetőnek (a Zsidó-gyöpnek is alig); Kohn izraeli  
 leszármazottja kárpótlást kap, a visszanyert vendéglőt bérlővel működteti 
 
Kereskedők, kocsmárosok  
 
A Schem. Csanadiensis 1830-ban három zsidót említ az 1343 lelkes faluban, az 1835-ös 
türelmi adó kirovásában Kisiratosról   S p i t z e r   Isák szerepel, nyilván az ő családja volt az 
első Kisiratoson a mózeshitűek közül. Utóbb a nevével nem találkozunk. Hogy az első háború 
kezdetéig megsokszorozódjék a számuk. Spitzer kereskedő vagy kocsmáros (netán egyszerre 
mindkettő), mint a többi későbbi iratosi mózeshitű (többsége). 
 
A két háború közt zsidó Iratoson: 1. H e r m a n (n)…, a felesége Róza néni, róla nevezték el a 
kocsmát (és kereskedést) a Tódáson, kocsma és fűszerüzlet egymás mellett (Kovács 
monográfia-kéziratában az 1950-as években összeírt kocsmárosok közt „/Roza/  F r e u n d    
Rózsa”; 2. Kónék… (K o h n) a Kis utca sarkán; 3.  F r i d m a n  (F r i e d m a n n?) Marci 
vegyeskereskedése, méteráru üzlete, rőfös kereskedése, ahol most a méterárú van (a 
Magazin), szemben vele Sándor Miska kocsmája; 4.  Gizi néni – F r i d m a n  rokona, a 
Malomnál – bálteremmel! Akkoriban ez a négy zsidó család élt itt! (öKM 1980) 
 Ugyanő (öKM) máskor más névsorral áll elő: „R ó t   zsidó,  K ó n…  F r i d m a n, 
vegyes, rőfös, rőfös kereskedő volt. A Tódás közepén a zsidó  (H e r m a n n?) Róza néni  
kocsmája és fűszerüzlete egymás mellett… Megint máskor: az 1930-as években Kohn, 
Friedmann, Róza, és Gizi néni a kocsmájával. 
  Á d l e r   borbély félzsidó volt, korcs – mondja más. A Nagyfaluban élt a családjával. 
Bizonyos emlékek szerint   A d l e r   a falukutatóval rokonságba keverödött, mert hogy a 
falurajzíró Sarusi öreganyjának a testvére Ádlerhön mönt vóna feleségül, tehát az Ádler 
leszármazottak nekünk unokatestvéreink vónának. Lönnének. (Löhetnek.) (Isten éltesse űket!) 
  
A máig legtöbbet emlegetett, zsidó kézben lévő vendéglő a  K o h n-féle csapszék, melyről 
falurajzunkban több helyen ejtünk szót. Valaha szatócsbolt, s természetesen a család otthona. 
A kommunizmus kitörését követően földműves-szövetkezeti kocsma; ma újra Kohn-kézben, 
bérlő által működtetett csárda. Úgy emlegetik a helybéliek, hogy Kohn László volt a 
vegyesbolt utolsó zsidó tulajdonosa, 1947 táján – utóbb kiderül, 1952-ben ‒ Palesztinába 
ment. A Kohn-féle ház 1882-ben  S c h e r f e r  D., 1902-ben  F i s c h e r  B.   tulajdona 
(kataszteri térk.). „Kónék” ma is kocsma Csárda népi megnevezéssel, kerthelyisége van, a ház 
Kis utcai oldalán üzlethelyiség, amely hol ilyen, hol olyan kereskedésnek, kisvállalkozásnak 
(pl. egy időben fodrászatnak) ad helyet. Scherferről nem tud a falu, Fischer ma is él Iratoson, 
nem tudni, van-e köze a Kohn-féle ház100 évvel ezelőtti tulajdonosához. 

2010-ben az utolsó iratosi Kohn lánya Izraelból visszaigényelte és vissza is kapta a 
csárdát, amelyet ezek után tőle bérli Szatmári Pál. A kocsmáros (kis)iratosi nagygazda 2012-
ben regéli embörünknek:  
 ‒ Kohn Laci vót itt az utolsó zsidó, aki 1952-be elmönt Izraelba. A lánya, Erzsike is 
möghalt. Üvé vót a ház. Vót két lánya és ёgy fia. Erzsike nénivel még tanálkoztam, mondtam 
neki, hogy ez az ű házuk vót! A fiú Iván. 
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 ‒ ’79-tül tartom karba ezt a kocsmát. Hogy visszakapta a gazdája, bérbe vöttem.  
 
S c h ö n b r u n n    Kálmán ruhás üzlete a Szalbekné házaként is tisztelt, kocsmaként, később 
Magazinnak használt épületben működött. Schönbrunt, kocsmárosként, említi Kovács 
monográfia-tervezete is. 

1918. „...november 3-án délelőtt hazatért katonák, asszonyok és gyermekek élén  
betörtek Scbönbrunn Kálmán helybeli vagyonos kereskedőnek a községháza melletti ruhás 
üzletébe s azt kifosztották” – olvassuk Csanádvármegye Hivatalos Lapjában. (Ez vót 
minálunk az „őszirózsás forradalom” ‒ előzetes a „tanácsköztársaságból”?)  
 
1980 táján az öregek 1918-ról szólván másra, s nem Schönbrunnra emlékeznek, illetve 
összekeverik az 1918. novemberi és az 1944. szeptemberi zavargást: ez utóbbi alkalommal 
ugyanis Hászt fosztották ki. A Hász-család 1882-ben tűnik föl Iratoson: a kataszteri térkép 
szerint a Tódáson K l e i n   Fáni háza  ekkor már  H a a s z  Bernáté. Az 1902-es térkép azt 
bizonyítja, hogy a Haaszok beljebb költöztek: H. Józsefé a Templom utcában a későbbi 
Sándor Miska kocsmája. Az 1944. szeptemberi román-, zsidó-, úrellenes zavargás idején a 
megvadult nép az akkor már Hászék kezében lévő áruházat (s kocsmát?) rabolja ki. Haászt 
említi Kovács monográfia-tervezetének kocsmáros-összeírása. A hajdani földesúri lakból lett 
kereskedés a két háború közt – az 1930-as években – egy ideig  F r i d m a n Marcié, akinek 
itt vegyes és rőfös kereskedése volt. A II. világháború után megszűnt Sándor Miska szemben 
lévő kocsmája, a zsidó kereskedők elmentek a faluból, s ebből a kereskedésből lett egy időre a 
község legnagyobb ivója.  
 
R ó z a   n é n i   k o c s m á j a ‒ Tódás közepén a zsidó Róza néni kocsmája és fűszerüzlete 
(az 1930-as években), egymás mellett volt. Talán   H e r m a n n   Róza (Hermann felesége) 
volt a mulatóhely zsidó csaplárnéja – a Kovács féle falumonográfia-tervezetben szereplő 
kocsmáros-összeírásban így szerepel: „(Roza)  F r e u n d  Rózsa”.  
 
F r i e d m a n n-leszármazott a László (az egyik László) család (?). L á s z l ó   János mérnök, 
a szövetkezet volt farmvezetője (kb. egyidős a falurajz szerzőjével) 2003. Szent Mihály hava 
20-án regél közös barátjuknál, Almási orvosnál magáról, a falujáról, a kolhozról. Félzsidó, 
mondják róla. Máskor Zsidó a neve. 2010-ben magyarázzák róla: „László Janó anyja 
Fridman. Balrúl a második ház vót Fridmanéké a Malomnál, nemrég lёbontották. A vót 
nagyáruház is az üvék vót. G i z a   n é n ié, Janó nagymamájáé vót a későbbi magazin.”  Úgy 
emléköznek, a Zsidótemető utolsó sírkövei a Friedmannoké voltak, azokat László Janó (tsz-
közgazdász), Fridmann Gizi unokája, Fridman Manci fia gondozta. Őt már (mérnökünket) – 
pár évvel társalgásunk után ‒ a (katolikus) temetőben hantolták el. A külön izraelita sírkert 
addigra megszűnt. A közvélekedés szerint ő (volt) a téesz és az azt váltó társas gazdaság igen 
ügyes „pénzügyminisztere”. Mint mondják, nélküle csődbe ment volna a kollektív, de már rég 
csődöt jelentett volna az új társas vállalkozás is.  

2016-ban jelzik Aradról, hogy él kisiratosi származású Friedmann Németországban: a 
kilencvenegynéhány éves Jenő a családjával. 

2018-ban megint megüti a fülem a Gizi nénit emlögető nóta! Azt mondja, hogy…   
 

Lёmögyök a, lёmögyök a pince fenekére, 
fölülök a, fölülök a hordó tetejére. 
Addig iszom, míg csak bor lösz, 
azután mög, kisangyalom, a szódavíz is jó lösz, 
ëgyször möntem el a ligetbe sétálni. 
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Dombon van a, dombon van a Sári Gizi néni háza, 
van is annak, van is annak férjhöz adó lánya. 
Sári Gizi néni arra kéröm, kösse mög a, kösse mög a kutyáját, 
në ugassa, në ugassa lë a lánya babáját! 

 
A legöregebbek emléközete, mög a hozzánk igazított nóta őrzi Gizi néni s korcsmája  

egykori létét. 
 
S c h w a r t z  Albertról könyvből szerzünk tudomást. 1881-ben Kisiratoson született, a 
Tömösvárt 1930-ban megjelent bánsági Ki kicsoda? ír róla: a temesvári Victoria kalapgyár 
főrészvényese és vezérigazgatója. Talán az egyetlen gyáros, aki közülünk származik, ezért a 
teljes szócikket idemásoljuk. 

„Schwartz Albert a temesvári Victoria Kalapgyár rt. főrészvényese és vezérigazgatója, 
1881-ben Kisiratoson, kereskedőcsaládból született. A középiskola elvégzése után Lippán a 
kereskedői pályán praktizált, majd New Yorkban a kalap- és kalaptomp-készítést 
tanulmányozta, végül visszatért és letelepedett Temesvárott; 1919-ben megalapította a 
Victoria kalapgyárat, mely 1924-ben 5 millió lej alaptőkével részvénytársasággá alakult. A 
Victoria-sportegyesület elnöke, a Lloyd-club, a Gyáriparosok Szövetségének, a mentőknek, 
tűzoltónak aktiv és pártoló tagja. A sportok közül a footballt s az asztali-tenniszt kedveli.  
Gyárának és családjának szenteli minden munkásságát. Felesége, szül. Heimann Malvina a 
jótékonyság terén buzgólkodik.”  

Kisiratoson kezdte, s ki tudja, hol végezte. 
 
Jelös zsidó helyök 
 
Az eddig soroltak mellett sokat emlögetött hely a  Z s i d ó – t e m e t ő, amely 1911-ben a 
térképen mint Izraelita  temető jelenik meg. A községi – római katolikus ‒ sírkert végében 
volt, külön. Az öregek emlékezete szerint a II. világháború idején, a vasgárdista lázadás előtt 
a kurticsi román nácik által fölizgatott és megszervezett helybéli, négy-öt román származású 
magyarból álló alkalmi „vasgárdista” rohamcsapat egy éjjel lerombolta a Zsidótemető 
sírköveit. Az összetört kövek egy része 1985-ben is látható a gyomverte Zsidótemetőben ‒ 
hogy 25 év elteltével se híre, se hamva ne legyen az egésznek. (A falurajz szerzője máig 
sajnálja, hogy akkor nem írta össze a köveken olvasható neveket.)  

A  Z s i d ó g y ö p   rosszul – gyakran semmit sem ‒ termő föld a Tódáson túl. 
„Inkább nádas, csátés rész vót, a tódási embörök kertvégét nyaldosta. Víz állt rajta nyáron is, 
mellette Gyékényös, Falu-düllő. A határnál nádas vót, föl së törték” – állítja társai körében az 
egyik arrafelé tulajdonos gazda, és ebben a társaságban e helymegnevezés többször előkerül.  
  „A zsidóknak nem vót főggye, gyöpje! Ezt a nevet nem ismerjük” – mond ellent 
érdeklődésünkre 2003-ban László János.   

A faluban azokon kívül, akiknek azon a környéken volt – netán van – földje, nem 
ismeri senki a Zsidó-gyöp megnevezést.  Meglehet, csúfnév volt. Hogy miért, csak 
találgathatunk. 
 
Zsidó családjaink  
 
Adler (Ádler) – „félzsidó”, XX. sz. 2. fele, XXI. sz. legeleje. 
Fischer (Fiser) – 1902-ben a későbbi Kohn-ház az ő kezén. 
Freund – kereskedő‒kocsmáros család a XX. sz. első felében 
Friedmann/Friedman (Fridman) – 1930-as évek; a László, „félzsidó”-ként számon tartott.  
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 Fridman-leszármazott család a XX. században. Gizi néni (a kocsmájával) Fridmanné. 
Haasz (Hász) – 1882-től 1944-ig emlegetik. 
Hermann (Herman) – Róza: tán a korcsmáros (Hermanné Freund) Roza néni. 
Klein (Klájn) – 1882, a Tódáson.  
Kohn (Kón) – 1952-ig, amikor az utolsó K. elment Izraelba.  
László l. Friedmann 
Roth (Rót) – említi öKM, és hivatalos irat 
Róza néni kocsmája és fűszerüzlete a Tódáson, l. Hermann. 
Scherfer (Serfer) – 1882-ben a későbbi Kohn-ház tulajdonosa. 
Schönbrunn (Sönbrun) – XX. sz. 1. Fele. 
Schwartz (Svarc) – S. Albert, XIX/XX. sz.   
Spitzer (Spiccer) Izsák – 1835, az első (nevén nevezett) zsidó a faluban. 
Stern Gyula ‒ kovácsmester, családjával a háború után kiment Izraelba. 
  
Együttélésünk 
 
„Szeptember derekán deret kérnek. Kérik a deret, mondják a parasztok a zsidókra és nagyon 
haragszanak rájuk. 10-15-e közt mindig megfagy a paradicsom, aztán jön a jobb idő. Ilyenkor 
ünnepelnek a zsidók. Három nap; bőjtölnek, szagulják a birsalmát” – emlegette, míg élt, (öreg 
Kurtucz) Misa bátya. 
 Hogy nem véletlen emlékszik minderre a falukutató szülőapja, igazolja a 
Magyarországi zsidó ételek című könyv. Mert mit nem olvashatunk ott: birsalmát 
szagolgatnak a szeptemberi böjtben a zsidók a zsinagógában. Nem hogy zsinagóga, tán 
imaterem sem volt – vagy mégis lehetett elegendő mózeshitű ehhöz is Iratoson?... ‒, de a hit 
gyakorlása nem maradhatott el. Odahaza sem. Csak: fura, idegen volt tőlünk. (Ahogy 
általában a zsidóság, amely elütött tőlünk szokásban, viseletben, nyelvben, foglalkozásban, 
hitben, viselkedésben, majdnem mindenben.) (A lényegben nem; hogy emberek vagyunk; ne 
adj Isten magyarok.) 
 Hogy attól még békében élhessünk egymás mellett. Sőt, együtt. 
 
A zsidó fiúknak szalonnát adtak, cserébe a falusiak sült libacombot kérnek. Néha a fél libát 
kihozták nekünk – emlékezik 1979-ben az 1920-as, ’30-as évekre öreg Kurtucz (Misa bátya). 
 
Roth nevű birtokosa is volt – valameddig – a falunak: 1851-ben megvett egy darabot 
Szalbekéktól, hogy azt később dombiratosi földre cserélje. Roth József nevét senki sem említi, 
csak hivatalos iratban maradt nyoma nyilván rövid ideid tartó ittlétének, pontosabban annak, 
hogy kisiratosi föld volt valaha a kezén. S nem tudni, milyen nemzetiségű illetve vallású volt. 
(Rótra csak öreg Kurtucz Misa emlékezett…) 
 
Aradon a Rácfertályon apád benézett egy kupleráj ablakán:  

‒ Szakállas zsidó nyalta a fagylaltot. Fúj! – nevetett undorodva Csabán fél évszázad 
múltán emlegetve a dolgot.  

Kíváncsinak kíváncsi volt rá, de annyira azért nem. 
Csabán legjobb barátainak egyike a haláltábort megjáró zsidó kereskedő volt. A 

felesége, Marika néni jól főzött, ízlett a Kurtucz családnak. Ahogy (a Gondossá lett) 
Glückéknek is Kurtuczné Farkas Bözsikéé. „Birsalma” (és szagulgatása) nélkül. Avagy avval 
együtt. (Birsből készült minálunk is a legfinomabb befőtt.) 

Megvoltunk egymással. Sőt, jól.  
Iratoson innen, Iratoson túl – még az öreg Makra hegye, Arad-högyalja előtt 

valamivel. 
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Társadalom 

 
Még hogy emerről, amarról, de akkor maga a társadalom! A köz. A közösség. Megannyi 
összetartó, széthúzó erejével. Összetevőjével. 
 Akármijével.  

Az, a falu. A Falu, hogy az mit szól hozzá. 
Ma már tán ez sem igazít el. 
Hullunk, szét, szerte, szana. 

 
Például Újkígyóson – édösanyád békésvármögyei szülőfalujában ‒ (látod 1991-es 
könyvükben) így álltunk föl: 

numerusos gazda 
 feleskertész 
 zsellér 
 szolga 
 béres alkotja a faluközösséget. Foglal abban helyet a maga lehetőségeinek 
megfelelően.   
 Azzal együtt, hogy az 1800-as évek elején telepített gányófalvak lakói kezdetben 
valamennyien zsellérek. 
 A kígyósihoz hasonló az iratosi helyzet, így nem véletlen a faluközösséget leginkább 
megosztó, két pártra, két táborra, két félre, két oldalra állító ellentét, a zsellérből lett gazdák és 
a zsellérsorból gazdává lenni képtelenek szembeállása. És – sajnos ‒ máig majdnem ugyanez 
a fölállás Kisiratoson: a volt gazdák a gazdagok (gazdagabbak), a valahai zsellérek a 
szegények (szegényebbek), akik már-már külön társadalmat alkotnak. Ha néha – nem elég 
gyakran – egybeállnak, megszületik is a sokunk által óhajtott parasztegység. 

Már ha egyáltalán van még parasztság. 
Az alig, de… Mi igen, mi itt vagyunk. Gazdák, zsellérek leszármazottai. 

Gazdaöntudattal, gazdává válni igyekvő zsellér-kiállással, a kiszolgáltatottságba soha bele 
nem nyugvó szabadságvággyal. Meg, biza, szolgatudattal. 

‒ Ebben a században előbb a gazdagok, aztán a szegények árulták el a falut. 
Lenne min igazítani! 
…a XX. századon. Az egész elmúlt évszázadon. Legkésőbb a XXI. században. 

 
Még hogy magyar‒román, magyar/román‒zsidó, magyar/román‒cigány, 
magyar/román‒német ellentét… A gazdává lett házas zsellérek és a házatlanná váltak (tettek) 
néha ma is parázsló szembenállása az, ami meghatározta (a román megszállás mellett) az 
elmúlt századot. 
 
 Gazda – zsillér, gazdag ‒ szegény 
 
Nagyjából fele-fele, s egymással szemben. Ahogy az egész Alföldön ‒ írja Katona Imre 
„útikalauz”-ában. 
 Kisiratoson 1828-ban 106 zsellér, 10 (16 é. felüli) fiú, 19 lakó él. „1833-34-ben a 99 
zsellér háztelken 40 lakó is él családjával, ami a háztartások 29 %-át éri el” – tudjuk meg 
Oltvai Ferenctől. Azaz ekkor még nincs meg a fele-fele arány. Az később – fokozatosan ‒ 
alakul ki. Az egyiknek újabb házra – újabb telekre (ez lesz a „kétnemerusos”, 
„nagynemerusos”, majdnem nömös, szinte nagynömös) – futja, a másik az adósság elől 
elmenekül a faluból, vagy lakónak költözik a máséba, s lassan nekilát a zsillérsor 
megnyitásának… 
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 Gazdája, hajrá! Zsillérje, kapaszkodj! 
 Volt miért. Mihez. Minek. Mire föl! 
 Mögmaradni. Éhön nem veszni. Önni adni a családodnak… 
 Van-ё annál fontosabb. 
 Az életnél. 
 Életöt jelöntő… Főd. A főd! A magadé. Valamennyire. 
 
1910-ben a 100 nagy holdon felüli területet bíró birtokosok – azaz módosabb (mi több, zsíros) 
gazdák:  

Faragó József 112,  
Gáll Ferenc 125,  
Gáll József 118,  
Gáll Pál 110.  
Jakabffy Béla az 561 kataszteri holdas birtokával a szakirodalomban ide sorolódik, ám 

jól tudjuk: ő más, nem parasztgazda, mint a többi, Jakabffy valódi uraság. A régi nemesi 
rendből. Az utója. Hírmondó. Valameddig még.  
 1912-ben az Arad vármegyei Gazdasági Egyesület pártoló és kedvezményes tagjai 
közt kisiratosi  

Almási György földmives, 
Id. Almási Antal Templom-u. 54. hsz., 
Barják István földmives 113. 114. hsz., 
Barják János földmives 115. hsz., 
Barják Mihály kisbirtokos 116. hsz., 
Benke Vince földmives 20. hsz., 
Dolezsán Antal földmives 120., 
Faragó József Nagy-u. 235. hsz., 
Gulyás Mátyás, 
Gál József földmives 238. hsz., 
Gál Pál gazdálkodó Nagy-u. 24., 
Id. Haller József földmives 197., 
Kovács Mátyás földmives Nagy u. 240. hsz., 
Kristóf Mátyás földmives 164., 
Németh István kisgazda 76., 
Id. Németh Mihály földmives 56., 
Szécsényi Pál Nagy-u. 25., 
Tapasztó Károly kisgazda 103., 
Torma István kisgazda. 
Űk – a pár nagygazda, már-már (föld)birtokos mellett – a kisgazdák! Mondhatni igazi 

gazdák, akik nem csak birtokot növelni, darabrul darabra mindönt összerharácsolni hajlandók, 
hanem együttműködni, haladni, összefogni is gazdálkodásban, netán mindenben… 

Kár, hogy a megszállókkal szemben tehetetlen volt e kisgazda élcsapat. 
Azért jó a nevüket olvasni… 
Ha mi magunk nem is ide tartoztunk. Pár holddal, egy-két holdra áhítozva… 

 
„A két háború közt a Kásák vitték a prímet! Bolyhos Kása – göndör hajú! Vászon Kása – a 
végén ő volt a leggazdagabb! Kis Kása – szegény!” ‒ regöli szülőatyád a mögboldogult 
ezörkilencszáznyócvanas évek elejin. 
 Az 1930-as években Kása-nyaraló Mönyházán – ezt meg magától Kása Anti bácsitól 
tudod meg. 
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 A Kásákat emlegetik Almásiratos szétkergetőiként is. Mert hogy – így vélekszönek – 
ők és az aradi bank tette rá a kezét az Almásy-birtokra, a falura és határára, és visszavették a 
bérlőktől a bérletet, semmijük sem maradt, a házukat is le kellett rontaniuk. 
 Ha nem ők tették, megtette az új uraság (bérös csapata). (Nyilván oláh fiúkat 
szerződtettek, hogy möglögyön az újabb ok a gyűlölködésre.) (Hogy kik rontották le a 
házainkat – Kis Sarusi Jánosét, Kakuja Rozáliáét, dédszüléidét is ‒, nem tudjuk, de a falu 
elpusztítása után valamelyest újraéledő Puszta-Almásiratos telepesei közt a görögkeletiek 
vannak többbségben.) 
 Hogy, hogy nem, némelyek máig a zsidók bűnéül róják föl Almásy-Iratos szétverését. 
A Kásákat csak egy Kása – Múzeumos Anti – említi.  

A falu a magafajtának megbocsát? Amannak az Istennek se.  
Neki is mentek – ahol tehették – az uradalmak mellett a zsidóknak. 
‒ Űk vótak! 
‒ Űk tötték! 
Uram, irgalmazz. 
Agyon senkit sem vertek, de. 
Sok köszönet nem volt felénk sem a „Károlyi-forradalom”-ban.  
Kő kövön. 
Értéktárgy – harapni való ‒… söpredékkézben. 
‒ Ha ёccő éhös vót az embör! 
Söpredék, söpredék; könnyű azt mondani. 
Tatád, Gergő bácsi nem tartott nincstelen társaival zsíros gazdát (uraságot, netán 

zsidót) kifosztani. Maradt a – a fenekén a ‒ földkunyhójában. Hogy mondhassa 50 (20) év 
múlva: Nehéz igazán élni, de megéri. 

Mög. 
Mán akinek! 

 
Nagy gazdák (a két háború közt): a 100-120 holdasok! – Ezt meg Pista bátya, kántor bátyád 
regéli. ‒ Az 50 holdasnak is vót béröse! A bérös: legény! Nagyobb úr volt, mint akinek 
családja vót, a bérös különben őtözködött¸ mint a gazda fia! Mer a gazda újabb fődre gyűjtött.  

Hallai Jóska 130 magyar hold (nyilván: kishold, s nem kataszteri nagyhold). 
Gáll F. (Ferenc) Jóska 130 magyar hold. 
Magyar Béla 130 magyar hold – Kútason. 
Kása István 150 magyar hold. 
Hallai Vendel 100 magyar hold – Magyar Bélával volt kint a tanyája. 
Kása Antiék 80 magyar hold – Anti apja szétosztotta a gyerököknek. 
Öreg Barják Mihály 120 magyar hold – 6 numerus, szétosztotta a gyerökei közt. 

 S mit ad Isten, Schneidert – Snájderékat ‒ Pista bátyám sem említi. Tán mert nem 
közülünk való volt? Idegön. 
 …Magyar hold, mer mi más löhet a magyar főd magyar kézön. 
 
2012-ben hogy áll a helyzet?  

120 hektár földet művel Hallai János alpolgármester. 
 100 hektár saját, meg 100 bérelt föld Szatmári Pál kocsmárosé. 
   80-90 hektárt bérelnek a magyarországi gazdálkodók, akik többet adnak (magasabb 
bérletet fizetnek a tulajdonosnak), mint a földeket addig bérlő és művelő társas. 
 800 hektárra csökkent a Társas által művelt föld. 
 Vagy 100 hektárt művelhet a kürtösi tsz-elnökből lett nagyvállalkozó Muszka a 
kisiratosi határban. Bérli a gazdáktól; ki tudja, mi lesz ebből is. Kié lösz a végin. 
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A szögényök a Zsillérön, a Kekecsön, Gyöpszélön, és a faluban is! A gazda kiadta az üres 
házait, házbérbe lakott nála. A szegények költöztek a Gróza-tére és Újtelepre is. 
 Pista bátya soroli 1979-be, hogy vót a két háború közt. 
 ‒ Átaljás; akordmunka. Fölfogtuk azt a munkát kerekalkura; ott mán nem löhetött 
alkudni. 
 ‒ Kerekalku: pézér. Főfogtunk ёgy házat fölépíteni. Vagy így cséplés után ha vót ёgy 
kis időnk fölfogtunk répát szödni. Lejér.  
 
A két háború közt a gazdának Iratoson 1-2-3 gyeröke, a szegénynek 4-5-6-7 – mondja apád.  
 Mög is lött a következménye. 

Sőt, a helyzet fokozódik! Ma mán a vót szögény gyeröke, onokája is gazdamód 
igyekszik élni. 

‒ Minek annyi gyerök? Hogy tartod el? Igaza van a szomszédasszonynak, ölég ёgy 
ebbe a nehéz világba! 

Elég, valamire. Másra alig. 
Az is sok! 
Nagyon. 

 
Paraszt – úr, földműves – városi 
 
Ha a paraszt nem szarik, az úr nem öszik! – vallják ma is. 
 Korábban sem másképp. 
 Mindig, egyhúztomban.  
 Amióta űk művelik a fődet? Amióta van valaki fölöttünk? Akinek adózni tartozunk. 
Aki kedvire kifoszthat bennünket. Ránk telepödhet. Adhatja a bankot. 
 Úr és paraszt. 
 Apámat leúriborbélyozták. Mennyire rosszul esött neki! Pedig csak ezzel is 
elüsmerték, hogy jobb, különb férfifodrász, mint helybéli társai. Akik megmaradtak 
parasztnak is, mert megélni az iparból nem tudtak. Az csak Kurtucz Misának sikerült. Aki 
hozta városból – Aradról, Konstancáról – a tudását. Városias modorát. Az urak számára is 
elfogadható viselkedését. Ami ráragadt a városi évek alatt. Mert tán eleve megvolt belőle 
valami… Ráadásul nem a helyi oláh parasztok nyelvjárását használta, anyanyelvi szinten 
beszélt a regáti király városi népének nyelvén. Hogyne kellett volna jó román urainknak! 
 Rossz, nagyon rossz uraink voltak, de azokban az években kenyeret adtak 
Úriborbénak. Hogy ezzel se tudják lekenyerezni.  
 A magunk fajtát hogy lehetne. 

Az első ajkalommal áttette magát a nevetséghatár túloldalára. Hogy megmaradhasson 
annak hetedíziglen is, amivé édösanyja tötte. 

Mert hogy neki valóban anyanyelve lett a magyar. Nem mostohanyelve, amit jobb 
elrugni magunktól. 

Megtartani! 
… Amit aztán Csabán a kígyósi kisgazdalányból lett felesége, Farkas Bözsike csak 

biztosabbá tett. S lötté tё, annyi kutya labanc bánatára.  
Pecsovicsok, takarodó! 
Tokorodó. 

 
Paraszt – nagybirtokos 
 
Parasztok, nagybirtokosok ellentéte. Ezt szinte parasztegységgel műveljük… 
 Ők meg, ha tehetnék, velünk szemben? 
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 …Szalbekné? Ő még valóban – Uraság jelentésű ‒ Asszonyság volt. Ellene, aki 
otthont, hazát adott az ő iratosi pusztájára általa telepített dohánykertészeknek, hogy lehetett 
volna? Rá ma is tisztelettel emlékezik a falu – már az a falu, amelyik még létezik. Mert van 
már nálunk is olyan falu (falusi réteg, már-már osztály, sőt, többség), amelynek a neve 
semmit sem mond. Azoké, akinek nem mesél a szüle. Vagy mert sosem volt neki, vagy mert 
semmibe veszi. Mármint szülőt, nagyszülőt, hogy a meséjükről ne is beszéljünk. Hogy aztán 
jöjjenek a máshonnan idetelepedő nagybirtokosok, bérlők. Akiket már lehetett utálni, ne adj 
Isten gyűlölni. 
 Jakabffyék – akiktől a jelök szerint a románok vöszik el a fődet a második háború 
utáni „földosztás” nevezetű földrablásukkal ‒, délnyugatra a Forray helyére tolakvó 
nagyiratosi és vizesi uradalmak keresztény és zsidó urai-bérlői, délkeletre-keletre a nem régi 
almásiratosi Almásy-birtok új kézben tartói… 
 Északra a hatalmas – Kürtöshöz tartozó – kútasi határra a kis- és középbirtok a 
jellemző, nem véletlen terjeszkedett a falu tehetősebb rétege épp ebbe az irányba, arrafelé… 
Hogy ezzel végezzenek (Trianon miatt) Magyarországgal. Mivel ők adták el – regélik máig – 
a falut a megszállóknak. Az áteső föld miatt. 
 Az uradalmaknak nem 1848-ban, ’49-ben, hanem 1918 végén, majd ’44 őszén adott a 
helybéli zsellérnép: vitt, amit látott. Terményt, állatot…  

Rablást emlegetnek, gyújtást nem. 
‒ Kifosztották űket. 
Űket ígön. 
Mondottuk volt a zsidókkal párban. Mármint a kereskedésekkel együtt. Amit leltek.  
Mást nem. 
A kisemmizett, halálba kergetett, tönkretett szegény nép nekilátott igazságot tenni. 
Sikerülni nem sikerült, mert eleve rosszul álltak neki, de ha nem volt más. Nem volt 

helyettük valaki, aki eligazítja őket. Senki, aki tudta volna, mi a teendő. Nem lenini módra. 
A tulajdont illetően az egyház sem segített. 
Nem töhette? 
Való, hogy nem tötte. 
A magyarságot illetően megkísérelte… plébánosunk, Hodács öspörös, de – láthatjuk 

Lönni vagy nem lönni című fejezetünkben – sёmmire sё jutott ű sё. A falut a fődet féltő 
nagygazdák a beröndözködő regáti olá hatalom biztatására áttötték Nagyoláhországba. 

Itten, a Nagy Magyar Alföld szívében. 
Ammen; majdhogynem! 
  

1910-ben egy „régi” – mármint hogy régi vágású ‒ földesúr nevét jegyzik föl. Jakabffy Béláé 
az 561 kat. holdas birtok, amiből    

375 h szántó, 
    2 h kert 
 130 h rét, 
   47 h legelő, 
     6 h erdő, 
     1 h terméketlen 
No, ezt tépte darabokra az új hatalom.  
A volt Szalbek/Jakabffy-uradalom egy része a Schneider-család kezére jutott. A 

nyilván mácsai némöt tulajdonosnak legalább a nevét megőrizte a paraszt emlékezet. A 
helynevekben különösen.  

Uraink – hun vótak, hun nem. 
Ha valakit sajnálunk, az a falualapító ‒ német eredetű, de kellete korán hozzánk 

igazodó, megmagyarosodó Szalbek család. Amelynek az egyik tagjáról – Jaki bácsiról ‒ 
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szépen ír az 1850-ben Aradról rajtunk keresztül menekülő Teleki Sándor. Hogy biza jó 
magyar embör lött, s akinek a fia, Jakab a szabadságharc idején országgyűlési képviselő. 

Arról ki tehetett – ő legalábbis nem ‒, hogy Jaki bácsi két fiának egy gyermeke sem 
született. 

Möhetött mindön ebek harmincadjára. 
Jutott is. 
Az új urak mán a kutyának sё köllöttek.  

 
Értelmiség ‒ paraszt 
 
Na, ez az ellentét csitulna, ha. 
 Csizmás, pantallós. Városi, paraszt. Nem ugyanaz. Mert az értelmiséget tisztelné a 
nép! Ha csizmás – hogy vóna! ‒, ha pantallós. Tiszteli, ha a tanító, tanár, pap, mérnök, 
miegyéb tiszteli űtet. Szereti. 
 Ne adj Isten. 
 De amikor elsőnek az köt útilaput a talpára… 
 ‒ Ha az értelmiség elmén, mi lösz velünk? 

Nélkülük, kérdi öcsém. És cifrázni kezdi. Mert jobb lenne velük. Azokkal, akik ezt 
tanulták. A betűvetést, az olvasást, a számolást, a többi tudományt… Ha ёccör ezök itt hagyik 
űket. 

‒ Mögnézhetjük magunkat. 
Ëgyelőre nem tartunk ott. 

 
Kisiratosiak a Romániai magyar Ki Kicsoda 1997-ben szülőhely szerint: 

Almási Béla orvos, kürtösi városi RMDSz-tanácsos, 
Almási (Istvánné, Czank) Magdolna Piroska tanár Kisiratoson, 
Almási Vince tanár, alpolgármester (iskolaigazgató, majd polgármester), 
Kőszegi Károly vállalkozó, villamosmérnök,   
Varga József Ferenc fényképész, műszaki rajzoló. 

 Lakhelyként (működési helyként): 
Benedek Sándor tanár, RMDSz-tisztságviselő, művelődési ház igazgató, 
Bérczi Ferenc tanító, műkedvelő festő, népművelő (2012-ben 102 évesen Aradon él), 
Kunszabó Valéria Anna tanítónő, RMDSz-tisztségviselő, 
Zilahi András János plébános. 

 Kürtösi szereplő az erdélyi névtárban Szanda László mezőgazdasági mérnök, 
vállalkozó (a volt kisiratosi tsz-elnök Szanda Antal fia), nagyiratosi pedig Rajcsek István 
tanár. 
 A legismertebb – országosan ismert kisiratosi ‒ értelmiségi a XX. század második 
felében Szanda Antal tsz-elnök, majd a századvégen, évezred elején Almási Béla Máltai-ház, 
művésztelep- és tájház-alapító körorvos. 
 Szanda Antal (1919-2005) 1960-1981 közt a téesz elnöke. A kollektív vezetőjeként a 
Szocialista Munka Hőse, s nagynemzetgyűlési képviselő Bukarestban. Az 1950-es években az 
általános iskola 6. osztályos olvasókönyvében Az iratosi harmadik fiú című írás róla szól. A 
faluról, a gyarapodásról, a rátermett parasztemberekről s vezetőikről. Szanda együtt járt 
iskolába a falurajz szerzőjének apjával. 
 Az egyik fia Kürtösön, a másik Kisiratoson mezőgazdaként vállalkozik. 
 Aztán még egy iratosi értelmiségi! Ficzay Dénes arról tudósít 1981-ben Aradon, hogy 
„Takács Anti kisiratosi színész Temesvárt. A franciaországi Nancyban operaénekes! Néhány 
éve kint maradt”. 
 Nyilván kerül még jó pár. 
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Belső feszültségek  
 
Akad pár. 

Ahány újságcikk a Jelen című aradi napilapban a faluról, annyiszor szólal meg – 
véleményének világhálós közzé tételével ‒ néhány ellenkező. Akinek szinte minden csak 
ürügy a megszólalásra. A falu és vezetése és népe és hagyományai és nyelve és… mindene 
ócsárlására. 

Ki magyarázza. Mivel. Hogyan. 
„Soltszentimre társadalma túlfejlődött szomszédjain: ismeri a csoportok ellentétét és 

heves összetűzéseket produkál, nyilván mert színmagyar népesség lakja. Gazdák és zsellérek, 
reformátusok és katolikusok, parasztok és faluvezetők kibékíthetetlen harcot folytatnak 
egymás ellen. Nincs olyan mozzanata a község életének, amelyben ki ne alakulnának 
szembenálló frontok. Harcos és nyughatatlan kis közösség, nyilván ezért marad el termelési 
kultúrája a szomszédos Csengőd mögött” – írja Erdei Ferenc. No, mi nem maradtunk le…, 
sőt! De. 

A falu vezetőinek RMDSz-es rétege és az újgazdagok… Gazdák és zsellérek utódai; 
paraszt, iparos, munkás öntudat egymásnak feszülése. Uras és idegön. Más, mint űk. Oláh; 
dák; román; rumun; romány; vlach – most akkor melyik?! 

Nem baj; ha mán közénk gyütt, nё sértsük mög az anyánk nyelvivel. Használjuk az 
üvét! Mi úgyis értjük. 

Lassan annak örülnek, ha nem magunk fajta az illető. Lassan könnyebb. (Könnyebb az 
idegön; mer nem köll váltani; ёgybül úgy mondod, hogy váltás nélkül is értse mindönki. 
Nem?) 

(Nem.) 
 Az önkormányzati választásokon rendre olyanok is jelentkeznek tanácsos- és 
polgármester-jelöltnek, akikre ugyan a falu nem fog szavazni, de arra jók, hogy pár tucat 
szavazatot elvigyenek és zavart okozzanak. Ne adj Isten megosszák az amúgy sem egységes 
helyi magyarságot. Magát a közösséget. 
 Ott vagyunk, ahol a part szakad. 

Ahun kezdtük. 
Így nem tudtuk volna fölépíteni a pusztába a semmiből ezt a két kezünk munkájával, 

ügyességünkkel, dolgosságunkkal, föld-, állat-, természet-, család-, haza-, élet-szeretetünkkel 
fölvirágoztatott falut… 

Szóval, mer magyarok vónánk? 
A kutya mög a macska. (Persze, hogy mást mondunk, de nem akarunk csúnyán 

beszélni.) 
Öreg hiba!  
 

– Igyál! 
– Nё… 
– De! 
‒ Nё! 
– Igyál! 
– Mög akarsz ölni? 
Jani ríva fakadt. 

 
Az ivás hozzájárul az önpusztításhoz. Csak hát az italozás is: menekülés. 
 Sok az öreglegény. Bánatában – hogy dolog alig, őt elfogadó nagylány annyi se – 
iszik, mint a kefekötő. Elhanyagolja magát. Borostás a képe, minden, csak vonzó nem a 
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viselkedése, megjelenése, ne adj Isten túl sokszor tántorog végig az utcán; hogy kéne lánynak, 
özvegynek, kikapós menyecskének? Végleg magára marad. 
 A nők erre idegön után néznek. Idegönbe mönnek, vagy idegönt hoznak ide. 
 Mi mög. 
 Maradunk magunkra. 
 Ha hagyi magát az embör! 
 
 

Uraink, Szalbekék 
    
 
Szalbekékra még úgy-ahogy emlékszünk, néhány utódjukra (Jakabffyra, Schneiderra…) is, 
ám ami előtte volt… Akik korábban e föld urai lehettek! Urai a földnek, uraságai e népnek… 
Nekünk, pontosabban, eleinknek. Elődeinknek az egykori – középkori – Iratoson, meg az 
1818/19-es újraalapítás előtt itt élő pár (tucat) embernek. 
 Hajdan, valaha, egykor. 
 Régön. Igön régön! 
 Nézzük, mit mond a könyv. A szakirodalom.  
 Voltak épp ölegen! 
 Néha – úgy érzi az embör – túl sokan. 
 Egyszer-másszor. 
 

Uraságaink 
(Három-)Iratosi földbirtokosok – uraságai jobbágy és zsellér eleinknek 

  
Szalbek-Iratos, nem véletlen, a Szalbek családé volt. Amúgy Kisiratos, sőt, a középkorban 
Nagyiratos. Mi több, egy helyként – tájként? – Iratos puszta. Több felé vágva! Belső-Iratos, 
Nagy-Iratos, Iratos, majd Kis-Iratos, Almásy-, Forray-, no meg a miénk, persze, Szálbek-
Iratos. Hol Zaránd, majd Arad és Csanád vármegyékben. Szétszedni… mi is nehezen bírjuk. 
Ők meg minek szedték volna ízekre… Az Egy-Iratost.   
 Szóval hogy… volt neki elég ura. Urasága. Földes Ura, Földes Asszonya. Ura és 
Asszonysága. A kezdetektől fogvást. 
 Kezdjük a sort… Az elsővel? 
 Akit elsőként megneveznek Iratos birtokosának! 

Hogy ma… Ki tudja, kié is vagyunk. Kiké. Kik kezén. Markában. 
Soroli… Márki urunk az Úr aradi… esztendejében… az 1800-as évek végiben… Mög 

a többi tudós embör Nagy-Magyarországunkban, Borovszky… 
Hogy aszondi. 
Mögdűtjük a falu urának, urainak a nevit. Hogy észbe vöhessük, kiktül függött az 

életünk. Kiktül várhattunk – bajban! – segítséget. Kiknek tartoztunk jobbágyi tisztölettel, no 
mög adóval. A tized nevezetű dézsmával. A körösztény katólikus anyaszentegyház mellett, 
akinek úgyszintén járt egy tized.  

Vöhetnők a földbirtokosok neve szerint ábc-röndbe, de így, időben tagolva tán 
áttekinthetőbb az összeállítás. És érthetők. Ki kire gyütt. Ránk. 

(A történészök híradásait illető mögjegyzéseinket zárójelbe téve tösszük közzé.) 
 
 1356: A Hermán nemzetségből való Kerekegyházi Lackfi család a XIV. században jut 
e tájon nagyobb uradalomhoz. Az uradalom közepe Kerekegyháza, Arad és Csanád 
vármegyei birtokai közt Batonya, Iratos, Dombegyháza. Lackfi Dénes Csanádvármegye 
főispánja 1356-ban.  
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 A XIV. században a Hermán nemzetségből való Kerekegyházi Lackfi család (ősük 
állítólag Szent István király korában vándorolt be Németországból) jutott a kerekegyházi 
uradalomhoz, amelyhez (Nagy-) Iratos is tartozott. Kerekegyháza Csanád megyei hely, 
időnként Aradhoz tartozott, az uradalom területe is e két megyében terült el.  (Első némöt 
urunk vala Hermán? Vagy csak az egyik közbülső?) (Idegyütt mögkörösztölni minket.) 

1414: A később emlegetett Iratos pusztával valószínűleg azonos Belsőiratos puszta a 
Maróti családé.   

1418: Maróthy János 1418-ban többeket eltilt Gyula, Belső-Iratos, Szannaiszántás és 
más zarándi földek használatától.  

1418 után… A kerekegyházi uradalmat (benne Iratossal) Zsigmond király a Hermán 
nemzetség (Lackfiak) után a Garai családnak adományozta, majd a Harapkói Botos család 
örökölte. 

1430… Hunyadi János Zsigmond uralkodásának a vége felé (+1437) kapta a királytól 
a magvaszakadt Tamási Henrik jószágait a csanádi Hód, Vásárhely, Torony és Donáttornya 
városokban és tartozékaikban s az inkább Arad megyébe számító Dombegyház és Iratos nevű 
falvakat.  

1437: Szekcsői Herczeg Rafael kezén – sok más helység mellett – Iratos. Szekcsői 
Herczegh Fülöp és Pál kapja Iratost (más helyekkel együtt) Aradban. 

1446-ban a Héderváriaktól pörlik mint a toronyi uradalomhoz tartozó falut 
(Nagyiratost) a Szekcsői Herczeg-fiúk. 

1450-ben Hunyadi János újra beiktatta magát Tamási H. egykori uradalmába, majd  
Mátyás, Szilágyi Erzsébet és Corvin János birtoka Iratos és az egész környék. 

1453: „A budai káptalan előtt Harapkói Bothos ’dictus’ Andrásnak, temesi comesnek a 
fia: Bothos György… bejelentette, hogy Kerekeghaz nevű birtokát a hozzátartozó arad- és 
csanádmegyei falvakkal: …Bakthornya, Bathonya, Irathos, Dombeghaz… eladta Hwnyad-i 
(Hunyadi) János besztercei örökös grófnak, Magyarország főkapitányának”. Iratos új 
birtokosának, Hunyadi Jánosnak a beiktatása. Iratos ura a Hunyadi család: Hwnyad-i János, 
László és Mátyás. (Máshol azt olvassuk:) Hunyadi János 1453. szeptember 10-én 2000 
forintért megvette a Harapkói Botos lányoktól – özv. Bánfi Györgynétől, Szekcsői Herczeg 
Pálnétól és gr. Bazini Györgynétől ‒ a kerekegyházi uradalmat.  
 1454. Iratost Hunyadi kapta, a király febr. 6-i parancsára 24-én iktatják be a birtokba, 
az aradi káptalan jelentése márc. 10-én.  
 1455: Iratos a Bothosoké ‒ Márkinál. Borovszky viszont azt írja, hogy ez évben, 
február 6-án iktatta be az Aradi Káptalan Hunyadit és fiait. 
 Harapkai Botos György elhaltával magva szakad a Botos családnak, V. László 43 falut 
(közte Iratost) a két lánytestvér (Botos Anna Szekcsői Herczegh Pálné, Botos Margit Bazini 
Gróf Györgyné) közt osztja el. 
 1456-ban Hunyadi János halálával Mátyás örökölte.  
 1464-ben Mátyás király „Iratost a nagylaki uradalommal Jaksics Istvánnak és 
Demeternek adományozta”. 
 1465-ben a Rácországból idevándorló s nálunk megtelepedő, birtokot szerző Jaksicsok 
– Nagyiratos új urai ‒ embereikkel megrohanták Varjason a tősgyökeres Varjassyakat.  A 
Jaksics család kezén a középkorban pl. Bodrog, Fellak, Nagyiratos, Munár, Tornya. 
 1470-1485: földesúr Nagy-Iratoson Jaxics (Jaxith, nagylaki) család. 

1484: „Nagy-Iratos a Jaksicsoké Csanádban; 1498. és 1506. ugyanott említik, 1517. 
azonban ismét Aradban. A régi Nagy-Iratos és Dombiratos Csanádban, ‒ Belső ‒ Iratos 
ellenben Aradban feküdt s ezt rendesen csak Iratosnak nevezték. Ma csanádi Domb- és Kis-
Iratos, aradi pedig Nagy- és Almás-Iratos.” 

A hatalmaskodó Dóczi Imre ellen Zádorlakára a kerekegyházi uradalom jobbágyait 
küldte rá Jaksics István. Dóczi nem volt rest, más zarándmegyei nemesekkel együtt 
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jobbágyaikat fölbiztatta „s ezek Nagy-Iratoson elfogtak két jobbágyot, kiket a zádorlaki 
földesúr mindaddig bilincsekben tartotta, míg tőlük 200 Frttot ki nem zsarolt”. „Érdekes” 
nevű kerekegyházi – kerekegyházi uradalmi, a kerekegyházi uradalomhoz tartó falvak 
valamelykéből való – jobbágyok: Sáros János és Kürtös János. (Sáros akkoron nyilván Sarus 
vala.) 

A Dóczy családé a középkorban Iratos környékén Erdőhegy, Ottlaka, Keczerkutas (a 
mai Kutas), Kinged, Vizes. (Kutas „iratosi illetékességű” hely, ugyanis egy része ma 
Kisiratosé, zöme Kürtösé.) 
  1493-1500: Iratos Jaxit (Jaksics) Demeter özvegyéé. 
 1510. Brandenburgi György őrgróf március 23-án királyi adományul kapta a Gyula 
székhelyű uradalmat. Hohenzollerni György brandenburgi őrgróf a Gyula várához tartozó 
zarándi Hunyadi-uradalmakat mint Corvin János özvegyének, Frangepán Beatrixnak férje (F. 
B. halálával) kapta. 
 1511-ben Iván diák (Mátyás király oroszországi követe, 1508-ban a Jaksicsok basarági 
gazdatisztje) Iratoson kifosztotta a csanádi káptalan egyik jobbágyát – a Csanádi Káptalan 
(eszerint a falunak legalábbis egy részét birtokló uraság) 1512-ben tart ellene vizsgálatot. 
Borovszky szerint az aradi káptalané a fejéregyházi (mai megnevezéssel: kürtösi) jobbágy. 
 1514-ben a népmonda szerint is a falu Jaksics kezén van. 
 1517-ben Dóczy Ferenc zarándi és aradi főúr még mindig pörben áll Iratos ‒ és 
egyebek - miatt. 
 1526 őszén Perényi Péter temesi főispán „homályos hátterű viszály miatt” elfogatta a 
Zápolya-párti Jaksics Márkot, a nagylaki székhelyű hatalmas tiszántúli uradalom birtokosát, 
akit olasz asszonya vált ki. A Jaksics család rácokat telepít uradalmaiba. 
 1536-ban meghal Jaksics Márk, a gazdag tiszántúli földbirtokos, Iratos ura; örököse a 
felesége, a római patríciuslány Polixéna. 
 1543-ban a temesvári főispán Suraklini Petrovics Péter lefoglalta a fiörökös nélkül 
maradt Jaksics-birtokot. 
 1551. november végén Fráter György váradi püspök erővel elfoglalta a volt Jaksics-
uradalmat, kiverte belőle (a protestáns) Petrovics tiszttartóit s a maga embereit állította a 
helyükre. December derekán Frátert eltették láb alól az idegen zsoldosok. 
 1553-ban nyolc porta adózik az immár Forgách Simon által bírt faluban. (Gyünnek, 
mönnek, mi még ёgy darabig maradunk.) 
 1557-1558-ban a török adóróvó 31 házat írt össze az aradi náhiéba osztott faluban. (A 
porta nyilván a magáénak tekintette a megszállt táj e faluját is.)  
 1561-es adóösszeírás szerint Kis-Iratoson Sulyok Ferencnek (7 porta), Kendy Péternek 
(10), Csáky Lászlónak (5), Losonczy (István?!, aki 1552-ben Tömösvárt hősi halált halt?!) úr 
örökösének (5), Zay Ferencnek (2) és Kancsar Péter örökösének (1) van birtoka. A szintén 
csanádi Nagy-Iratoson Forgács Simon (35 porta) adózik birtoka után. Zarándban (Keczer) 
Kútason Balassa Jánosé 10 porta.  
 1564-es adóösszeírás: Gímesi Forgách Simon földesúrnak 53 jómódú jobbágya van a 
faluban, a lakosság megközelíti a félezret. 
 1565: Gímesi Forgách Simon Nagy-Iratos ura. 
 1596-ban tatárjárás takarítja el a falut. (Urait, e helyt, nem bánthatták, mert nem itt 
élhettek.) (…Avagy: középkori urainak egy részével együtt?) 
 1609: „Kutast 1609-ben Bethlen Gábor fejedelem Balassa Bálint s Ferencz eleste után 
Balassa Annának és Paczot Ferenc fiának újonnan conferálja Kutas és Macha helységeket s a 
Székudvari portiójokat Zarándban”. (Kutas kis része újabban Kisiratosé, ezön az alapon 
magunkat Balassi-jobbágyoknak is vöhetnők.) 
 1632: A kerekegyházi uradalom Paizsgyártó Mihályé. I. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem puszta faluként Paisgyártó Mihálynak és Kőrösi Pálnak adományozza Iratost. 
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 1640-es évek: Ali alajbég, csanádi parancsnok magyar, rác és oláh telepeseket hoz 
Nagy-Iratos, Dombegyháza… falvakba.  

1642: „Dobóczy és 1650. Széll már mint csanádi falut szerezte meg, de a török hódítás 
után, 1720. is Aradhoz számították”. (Az egyik Iratost…) 

1647: „…nemcsak az erdélyiek, hanem a magyar király szendrei vitézei is rátették a 
falura kezöket. 1647-ben Dobóczi Ferencz hódoltatta meg s évi adóját 16 tallérban, egy vég 
patyolatban, két bokor karmazsin csizmában és egy úrnak való paplanban állapította meg. 
Világosan ráczoknak mondja a lakosokat”. (Azaz ekkor pár rácz lakik a letarolt magyar 
Nagyiratos helyén.) 

1650: Széll az ura a csanádi falunak. Dobóczi Ferenc „Danéczius János és Széll 
Mihály társaságában királyi adománylevelet eszközölt ki, melynek alapján az egri káptalan 
1651. június 3-án ellentmondás nélkül beiktatta őket” nagyiratosi birtokukban. (Ráczostul, 
nyilván.) 

1652: „Iratos (Nagy-) felét özv. Paizsgyártó Mihálynétól 1652-ben Tisza István vette 
zálogba.” Az uradalom Paizsgyártó halálakor a kincstárra szállt, özvegye azonban 
visszaváltotta, majd Tiszának zálogba adta. „Mikor Paisgyártó Mihály meghalt, részét II. 
Rákóczi György eladta Borosjenei Tisza Istvánnak; de az özvegy, ki Váradi Nagy Mihályhoz 
ment másodszor nőül, addig nem nyugodott, míg ezt a birtokrészt a gyermekek számára nem 
biztosította. Először is Tisza Istvánnak térítette meg a költségeit, azután a fejedelmi kincstárba 
fizette be a birtokrész árát, úgy hogy 1652. június 1-én kiállították részére s első férjétől való 
gyermekei, Mihály, Gergely és Borbála részére az adománylevelet”. (Tisza uram tehát urunk 
is volt, meg nem is.) (Nekünk, azaz e szent helynek.) 

1661-ben a rácok kezére került helyek közt említik Nagy-Iratost, de ugyanakkor 
Dobóczi F. és Szél M. is sajátjának tekinti. (A helyzet fokozódott.) (Nem a javunkra.) (Kik itt 
sem voltunk az időben.) 

1662-i „osztozkodáskor Nagy-Iratos Dobóczi Ferencznek jutott” – királyi 
adománylevelet 1650-ben közösen kapott a falura Dobóczi Széllel és Danécziussal. „Utána 
testvére, Péter s fiai, Gábor és Zsigmond örökölték.”  

1666-ban a nádor intézkedik, az ügy: „nemzetes Dobóczy Péter és néhai Dobóczy 
Ferencz árvái Nagy-Iratos és Tompa nevű falvait verték fel a végbeli katonák, minden 
marhájokat hatalmasul elhajtották és házuknál lévő javaikat elprédálták”. 

1667. április: „Dobóczy Gábor és Zsigmond testvérek Végh Mihályjal szerződtek, 
amazok Nagy-Iratos falujuk fele jövedelmét, emezek Kovácsházának szintén fele jövedelmét 
ígérik oda életfogytig tartó kötelezettséggel” – a nemes urak egymással biztosítást kötnek 
falvaik elpusztulása esetére. A Dobóczi fiúk „Nagy-Iratos évi jövedelmének felét lekötötték 
özv. Makai Széll Mihályné Pósa Anna asszonynak s vejének Végh Mihálynak”. 
Szeptemberben aztán köröstarcsai Vér Mihály azelőtt bihari alispán, Kállóból kéri a gyulai 
törököt, engedje, hogy pénzen vásárolt 15 falujának (köztük Nagy-Iratosnak) jobbágyai 
beküldhessék neki tartozásukat. Vér M. Kőrösi Pál részét vette meg Nagyiratoson. 

1669: Végh Mihály és felesége, Szél Anna zálogba veszi tíz évre Dobóczy 
Zsigmondtól és Ferencztől csanádvármegyei Tompa falut egészen és Nagy-Iratos harmadát.   

1686-ban a török végleg eltörli a középkori (ekkor épp rácz és kicsike) Nagyiratost a 
föld színéről. A pogány kiűzése után a pusztát a kincstár foglalja le s adja bérbe. 

1702: „1702-ben az olivethi, sofronyai, eötvenesi, zimándi, szt-páli, iratosi, varjasi, 
szt-tamási puszták az aradi polgárok birtokában voltak.” A határőr katonaság tisztjei 
nemsokára elvették tőlük a földeket, Iratost is elfoglalták. Az aradi határőrvidék 3 lovas 
századának és 2 zászlóaljának rác tisztjei egytől egyik földesurak. (…Urai e drága honnak.) 

1715-1720 közt Rác-Tököli és testvére, Osztojka kapitány bérli az orovili és az iratosi 
puszta egy részét. A Tököli (Kevermesi és Vizesi) család alapítója Popovics János, Rákóczi 
ellen harcolva Rác-Tököli néven híresedett el, mint az aradi határőrök ezredese. 
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(Labanczvilág Iratoson és Iratos táján… nyilván magyarmentesen e magyarmentessé tett – 
magyarmentesített – gyönyörű újrác világban.) (Otthont, menedéket kapott tőlünk, hazát a 
törökűzte rácza, hogy rövid időn belül szétnézzen: Itt, magyarok?! A mi ősi rácz hazánkban? 
Vissza velük… Oda, vissza.) 

1720: „Az összeírásban foglalt polgárok… a rác nemzeti katonák miatt az aradi 
területen nem szánthatnak, hanem kénytelenek a tanyákra kiköltözni”. 

1722-től 1764-ig említenek az iratok Szentpál és Iratos közt, Iratos határában Orovil(l) 
szállást, ahol az addig kóborló életmódot folytató rác határőrök letelepedve fokozatosan 
áttérnek az állattartásra, kisebb mértékben a földművelésre ‒ a szerbek egy része  az 1750-es 
években kivándorolt Oroszországba. (Ott persze mi mást tehettek: orosszá váltak. ) (Inkább 
muszkává, mint magyarrá?) (Magyarrá az istennek se.) (Ők ráczosítják a Délvidéket, ahova 
beengedtük őket.) 

1742: Iratos (helye) a modenai herceg kezén. 
 1700… A XVIII. sz. dereka: az Arad megyei Iratos praedium kamarai birtok 
(összeírás a hasznáról). „Az aradi katonaság használja kaszálónak és legelőnek, ezért 
elhagyottnak értéklendő”. 
 1743: Aradvárosának 1743. jan. 19-én az aradi várparancsnok ellen tett panaszaitól 
sarkaltatva, február 27-én csakugyan fölszólította Mária Terézia a vm-ét, mutassa ki, rendes 
hadi zsoldján felül micsoda ingó v. ingatlan javai vannak ott az A-i várparancsnoknak. A 
vármegye „ezen több mint anyai gondoskodáshoz képest’ márcz. 13. jelentette a királynénak, 
hogy Freytag Károly Jeromos gyalogsági ezredes a 4.000 frtnál többet érő s hír szerént valaha 
Aradvárosához tartozott Iratost, nem tudni, mi czimen sajátjának tekinti s használja” más 
helységekkel együtt.  
 1746-ban Aradváros 10.000 forinton 20 évre bérbe vette Nagy-Iratost a kincstártól, de 
a „polgárosított rácz katonák… zavarják őket”. 

1747: Az aradi helyőrség használja legelőnek és kaszálónak – javaslat a katonai 
használatban levő birtokrészek kamarai kezelésbe való vételéről.   

1750: „Kászonyi (Tótváradi) József 1746-1750. alispánja volt Aradmegyének, melytől 
jutalmúl Aradon egy háztelket kapott. Tótváradon levő javaihoz Horváth János alezredestől 
32.900 forinton megvette Kurticsot, Sofronyát, Iratost és Szent-Pál, melyekről már 1750. jún. 
25. végrendeletet is tett… a királyné pedig csupán 1779. hagyta jóvá a vételt”. Horváth 
határőrségi ezredes, aki Kurticson lakott, két szerb ezredessel 1751-ben kivándorolt 
Oroszországba. 
 1757: Összeírás az aradi kamarai birtokról. A török megszállás után a határőr 
lakosság használta Nagy-Iratost is, amely a határőrség 1745-ös föloszlatása után „visszakerült 
a bizottság útján a királyi fiskus birtokába, s a fiskus ezeket részint magas összegekért eladta 
magánosoknak, részint pedig a király adományozta el azoknak, akiket erre érdemeseknek 
tartott.”  
 1759-ben a Marczibányi család birtokába kerül Kurtics (falu) fele és Kutas (puszta), 
melyeket a Horváth és a Muslay családtól vett Lőrincz uraság. 
 1760: „Govrik. Örmény család; ősi fészke Szamosujvár… A család tagjai közül János 
és Tódor 1760-ban, mint kisiratosi bérlők, kerültek megyénkbe”. (Végre ёgy nem némöt és 
nem rácz az uraink közt!) 
 1765-ben Végh Mihály és Judit s Dobóczy Márton és Zsigmond a jászói konvent előtt 
(mint aradmegyei nemesek) megbízták Rakovszky Sámuelt és feleségét, Bessenyei Juliannát, 
hogy visszaszerezzék Békés‒Csongrád és Heves megyében követelt falvaikat és pusztáikat 
(köztük Nagy-Iratost), melyek őket illetik, de most idegen kézen vannak. 1781-ben a 
hivatkozott adományleveleket hamisnak találták. 
 1769-ben Kisiratos puszta bérlője a Govrik család. „…mint a többi idegen, rendesen 
örmény, de itt  nemességet szerzett bérlők: a kezükön levő puszta évtizedekkel visszamaradt  
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a fejlődésben, mert legnagyobb részt állattenyésztésre rendezkedtek be. Govrik örmény 
családból való, ősi családi fészkük Szamosújvár, ahonnan a família szétágazott több 
vármegyébe, így Csanádba is… A család tagjai közül János és Tódor 1760-ban, mint 
kisiratosi bérlők, kerültek megyénkbe és még u. azon évben bemutatták… címeres 
levelüket…” 
 1777-ben Nagyiratos puszta bérlője Rácz Joachim és Bárány Márton. (Bérlő, 
tulajdonos? Nekünk egykutya vala?)  
 1779-ben Mária Terézia jóváhagyta: Kászonyi J.-é Iratos egy része. 
 1780 táján? Mert hogy, írja a történész, 1778 után pár évvel a kamara eladta Arad 
megyében többek közt Iratos pusztát a Bohus családnak.   
 1780-1784: az első katonai fölmérésen a falu mai területén jelzik Szalbek-szállást 
(mint Szall. zu Szalbek-et), mellette pedig a Puszta Szalbek megnevezés is ott látható. A 
föllelt iratok szerint a pusztát csak évekkel később vásárolta meg, ám a térképvázlat már 
Szalbek-életről ad hírt a Szalbek-szálláson s környékén! Ráadásul nem az eredeti német 
Salbeck, hanem a már megmagyarosodó Szalbek néven jegyezvén föl.  

1786: Rövid összefoglalás Csongrád, Békés és Csanád megyékről 1786-ban című irat 
a Csongrád Megyei Levéltárból. Eszerint ekkor Kis Iratos puszta földesura Szalpeh, házak 
száma 4, házi és kerti zsellér 6, asszonynépség 3, az egész népesség 13. Az itt nevezettekből 
házas(pár) 3, nőtlen és özvegy 7.  

1787-ben Iratos falut Forray András báró örökáron megvásárolta, amelyet azóta 
Forray-Iratosnak is neveznek – írja Márki urunk. „1787. július 5-én a puszta nagyobb részét 
megvásárolta Soborsini Forray András, kitől eleinte Bogdán Miron bérelte 3300 frtért. 
Később itt keletkezett a Forray-Iratos nevű falu, mely Arad vármegyéhez tartozik. A puszta 
csanádmegyei részét 1787. júl. 13-án Szálbek György szerezte meg, ki szintén bérbeadta e 
pusztarészét 2000 frtért. E birtokára a család 1818-ban nógrád- és aradvármegyei magyarokat 
telepített s az új helységnek Szálbek-Iratos nevet adott, mely név később Kis-Iratosra 
változott. Ez a község Csanád vármegyéhez tartozik” – fogalmaz Borovszky a 
megyerajzában. 

1799: Iratos: Nagyiratos ura báró Forrai és Kászonyi, Kisiratos „földes Ura Szalpek 
Uraság, ez is Tornya filiája” – ezt meg Vályinál olvassuk az évben. 

1800: Iratos puszta Lázár Miklós bérletében – hogy melyik Iratos, azt Kovách nem 
közli. 

1806: „Almásy (Zsadányi és Törökszentmiklósi) Pál aradi főispán a régi család első 
tagja, ki Aradban birtokot szerzett. 1803. igtatták be Szent-Pál és 1806. ápr. 29. és 30. Iratos 
pusztába” (áll Márkinál). Ebből lett Almásyiratos/Almásy-Iratos/Almásiratos község. 

1824: A kurticsi Kászonyi-birtok örököse a Friebeisz család. 
1851. Puszta Almásy-Nagy-Iratost Arad vm-ben bírja Almásy Pál, volt hevesi alispán. 

Kiterjedése 5.212 hold 1100 négyszögölével (1232 h kaszáló, 3120 h szántó, 860 h legelő). 
„Haszonbérlők tartják, de van itt egy kis 30 holdnyi erdő mellett egy dohány-kertész község is 
megtelepítve: 480 r. k. magyarból álló”. Köztük lehetett már Kis Sarusi János dédapánk és 
felesége, Kakulya Rozália dédanyánk, anyai dédszüléink.    

P. Forray-Nagy-Iratost bírja Arad vármegyében báró Forray Iván. A 688 rk. és 
magyar lelket számláló dohánykertész községnek 1500 h szántóföldje, 464 h legelője van, a 
major(ság)hoz 2.750 h szántó, 750 h gyöp tartozik. 

Ez évben a földesúr a Kis Iratosi Pusztát örök áron eladta Jakabfy Miklósnak, Fodor, 
Varga és Roth Józsefnak, akik később elcserélték ezt a dombiratosi állami uradalommal.  

1855. „Kisiratos… szerződésileg a k. kincstárnak több évekre van átadva” – állítja 
Palugyay. 
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1857. Kisiratosi nemesek birtoka: Szalbeck Jakab fia György aradi lakosé 945 h, 
Jakabffy Miklós Kupa pusztai lakosé 1.575 h, Jakabffy Tódor kupai pusztai lakosé 1.575 h, 
Varga Ignátz aradi lakosé 1.500 h (a battonyai járás irata szerint). 

1858-ban jóváhagyják, hogy a kincstári Kupai pusztáért és a Dumiratosi puszta egy 
részéért Szalbek Jakab, Szalbek György, további Varga Ignácz, Jakabfy Miklós és Jakabfy 
Tódor odaadta kisiratosi birtokát. 

1884-1885: második katonai fölmérés az Alföldön. Jakabfy Puszta a mai Snájder-
dombon, Jakabfy Tanya a Szőlős-halmon. Almásy Wald a Kripta körül, mellette kereszt. 
„Colonic Almás Irátos” az erdőcske mellett, attól délkeletre két dűlőút után. Almásiratos falu 
valóban Kisiratos sarkában… (A nép így emlegeti a XX. század végén.) A Jakab(f)fyak 
örmény eredetű nemesek. 

1890… A századfordulón a falu leggazdagabb embere Kisiratos bírája, Kása János  
(Múzeumos Kása Anti bácsi dédapja). Almásyiratost a Kásák és egy pénzintézet vette meg, 
ők takarították el a zsellérfalut (tartja a közvélekedés azóta).  

1900-ban 100 holdon felüli birtokos Kisiratoson Faragó József 112, Gáll Ferenc 125, 
Gáll József 118, Gáll Pál 110, Jakabffy Béla 561 nagyhold. 

1919-1944: A két háború közt a Kásák vitték a prímet ‒ állítják. Mindamellett a két 
háború közt 100-120 holdas gazdagparaszt az emlékezet szerint Hallai József, Gáll F. 
(Ferenc) József, Magyar Béla, Kása István, Hallai Vendel, Kása Antal, Öreg Barják Mihály.   

1921: A román „földreform” – Erdélyben: elvenni a magyartól, odaadni a románnak – 
Nagyiratoson gr. Nádasdyék 3507, Kürtösön gr. Almásyék 2881, a tornyai Justhék 798, a 
sofronyai Purglyék 3737, minálunk Jakabffy 561 nagyholdat kitevő birtokát érinti. 

1944 után a kommunisták fosztják ki a falut: előbb csak a gazdagokat, aztán 
mindenkit. Akit értek! Amit kézbe kaphattak. 

1950-1989: a termelőszövetkezeté a falu.  
1990 után Szatmári Pál kocsmáros lett a falu legtehetősebb embere.  

 
Vót ám nekünk… török által a csatatéren lelőtt Balassától, törökverő Hunyaditul Tiszán át a 
velünk azonosuló Szalbekékig, Jakabbfyaktól a Schneider Uraságig épp elegünk… Urunk, ha 
nem is Istenünk. Mert az maradt. Aki. Ami. Vala. Rácz. Örmény. Tokos. Ki tud, ki nem.  

Rege.  
 
Hogy aztán – közbevetőleg ‒ gyüjjenek a Szalbekok.  
 Szalbekék (Szalbek-Iratosrul). (…Iratosra.) 
 Előbb (Maros-parti, Makra, azaz Zaránd havasa alji) Petresrül, aztán. 
 Legelőbb ki tudja honnan! Moldován körösztül, Erdélynek, le, le a Maros-völgyben. 
Egészen. Mihozzánk. 
 A só útján. 
 Útján az életnek. 

Halálnak. 
Éltünknek. 
Hun élünk, (hun) halunk. 

 
Szalbekék 

 
A (magyarországi) Szalbek/Salbeck család. 
 Kizárólag a honi, tehát semmiféle „magyarországi Szalbek”. (Persze a történeti 
Magyarországot véve.) 
 A Szalbek eleve magyarországi. Mi több, magyar. 
 Aki Salbeck, még német. Német ma is.  
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 (Ahogy a Curtuţi/u/; mi Kurtuczok vagyunk.) 
 Szalbekék: a mieink. 
 Velünk azonosultak. 
 Remélhetőleg nem miattunk szakadt magva e nemzetségnek. 
 
A Kisiratoson egykor birtokos Govrik és Jakabffy örmény, örmény a szomszédos 
Almásyiratoson birtokos Sármezey család is. Szalbek német eredetű - Arad városában 
„Magyar családok ugyan, de német eredetűek: Salbeck, Edelspacher”. S mint a többi adat 
bizonyítja, valóban németből lett magyar család a Szalbek Aradban, Csanádban. Csanádban is, 
mert Kisiratos urai voltak. Az Uraság, Szalbek György, majd a felesége, Török Zsófia, aki 
özvegyen maradva a falunak – a falu öregjeinek a meséiben ‒ az 1900-as évek végén is (az) 
Asszonyság. Hogy gyermekeikkel kihaljon e szépreményű nemes – magyarként 
megnemesedett, magyarrá vált ‒ család. 
 
Az eredetileg német anyanyelvű „… Salbeck család aradi ágát Máté alapította. Mielőtt 
megtelepedett volna vidékünkön, egy ideig a moldvai vajda titkára volt” az 1700-as évek 
elején. 
 1703: Petrisi Salbeck Ferenc Galacon született 1703. december 2-án, elhunyt  
Udvarhelyt 1770. december 19-én. Jézustársasági áldozópap s tanár, S. Mihály és S. Károly 
testvére. „Salbeck Máté sószállító biztos fia. 1721. december 17-én lépett a rendbe és lelkészi 
szolgálatot teljesített. Tanított a kolozsvári római katolikus gimnáziumban is. Munkája: Virtus 
heroica Francisci Astrauti in propaganda religione catholica. Claudiopoli, 1730.”  
Németföldről Moldvahonba keveredő sószállító tudós pap fia… Magyarországon. 

 1705: Máté „második fia ‒ Ferencz ‒ Jászvásárban született 1705-ben, és a harmadik 
fiú ‒ Mihály ‒ ugyanott 1709-ben, összevetve egyéb információkkal, kijelenthetjük, hogy 
Mihai Racoviţă első (1703-1705) vagy Antioh Cantemir második (1705-1707), illetve 
Racoviţă második uralkodása idején (1707-1709) lehetett Máté fejedelmi titkár…. Utána 
Hunyad megye sómegbízottja. F. és M. nevű fiain kívül feleségével, Barkóczy Katalinnal még 
három fiuk volt: Jakab-József, Mátyás és Károly, valamint két leányuk, Zsófia és Ágnes.”  

 Salbeck Ferencz a Wikipédia szerint 1703-ban született, 1705-ről s más szülőhelyről tud 
Márki és az aradi szerzőpáros (Stoi-Berecz). 

1706 után Matthaeus Salbek sószállító, ezt 1733-as oklevél említi. „Salbeck, Salbek, 
vagy Szalbek (Petrisi) (Máté) előbb a moldvai fejedelem titkára, (majd) hunyadmegyei 
sószállítási biztos volt… Meghalt 1735. szept. 23. …gyermekei… A család folytatója Jakab 
fia, György aradi főszolgabíró, 1785. febr. 25. óta táblabíró.” 

     1709: Máté Mihály nevű fiának a születése Jászvásárban. „Petrisi Salbeck Mihály 
(Jászvásár, 1709. május 9. – Gyulafehérvár, 1758. február 25.) bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár, Salbeck Ferenc és Salbeck Károly testvére. Salbeck Máté 
sószállító biztos fia. 1726-ban lépett a jezsuita rendbe; tanította a humaniorákat, bölcseletet és 
a teológiát Kolozsvárt és Gyulafehérvárott. Munkái (Szinnyei Józsefnál): Septi-collis Dacia in 
octavo colle beata, gesti Haller de Hallerkő devoto. Honoribus... Neo-baccalaureorum... 1735. 
Claudiopoli. Príma quinque Saecula Regni Mariani Apostolici ethice adumbrata... 
Claudiopoli, 1746. Vera apostolicorum virorum idea. Dicata honoribus spectabilium... 
dominorum dum in... S. J. academia Claudiopolitana suprema aa. ll. & philosophiae laurea 
insignirentur... anno 1746. Claudiopoli” – adja tudtul a Wikipédia. (Még egy tudós Szalbekfi.) 

1715-öt követően Marospetresnek (németül Petersdorf), a század második felében 
Szalbek-kézre kerülő jeles aradvármegyei helységnek oláh és magyar ajkú lakossága volt.  

1721: Jézustársasági szerzetesnek áll Ferenc.  
1722. szeptember 6-án lett radnai lelkipásztor Novoszelics István, aki gyűjtést indított 

a roskadozó templom megújítására és kibővítésére. Salbek Máté sószállító biztos fát adott az 
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építéshez (amely 1725-27-ben fejeződött be). A Radnai szent Antal és Nepomuki szent János 
tiszteletére rendelt két mellékoltárt pedig, saját költségén, Salbek állíttatta. A búcsújárás miatt 
ez a templom is szűk, újabb gyűjtés kezdődik. „Az új és díszes egyház alapkövét 1756. június 
7. Rossi Kelemen kanonok, Salbek Jakab bánsági tanácsos és Bacsin Jeromos guardián 
helyezte el” – fölszentelése 1767. Pünkösd hétfőjén. 

1723: Salbeck Károly, petrisi (Jászvásár, Moldva, 1723. nov. 17. ‒ Szepeshely, 1787. 
jún. 15.): megyéspüspök. ‒ A gimn-ot Kolozsvárt, Székelyudvarhelyen és Nagyszombatban, a 
fil-t Kolozsvárt, a teol. 2 évét Nagyszombatban végezte. 1744. X. 24: a CGH növ-e lett, teol. 
dr. 1746. VII. 4: diákonusként tért haza, X. 15: pappá szent., a zágrábi mpp. szertartója. Ercsi 
apát, 1752. XII. 15-76: kalocsai knk., 1757-76: váci nagyprép. és Migazzi Kristóf helynöke. 
1759. IV. 4: nemesiai fszt. pp., 1776. IX. 16: az újonnan alapított szepesi egyhm. első pp-e. ‒ 
M: Sermo sacer... habitus Jaurini die XV Aug. 1774. Vác, 1774. ‒ Utóda a szepesi széken 
1787. VIII. 21: Révay János (M. Kat. Lex.). 

1725: Az előbbivel ellentétben Petrisi Salbeck Károly Galacon, 1725-ben, s valóban, 
november 17-én született, s nem Szepeshelyen, hanem Lőcsén hunyt el 1787. június 15-én – 
olvasható a Wikipédián. Teológiai doktor, szepesi püspök, Salbeck Ferenc és Salbeck Mihály 
testvére. Salbeck Máté sószállító biztos fia. A római Collegium Hungaricum növendéke, majd 
erdélyi egyházmegyei pap volt. 1751-től 1776-ig kalocsai kanonok, ercsi apát, nemesiai 
fölszentelt püspök és váci nagyprépost; 1776-tól 1787-ig első szepesi püspök, valóságos belső 
titkos tanácsos és a szent István-rend vitéze. Munkája: Sermo sacer ... habitus Jaurini die XV. 
Aug. 1774. in alteris sacerdotii soleniis exc., ill, ac. rev. dni Francisci e com. Zichy de 
Vásonkő episcopi Jaurinensi. Vacii.”  

1726: Salbeck Máté lippai harmincadszedő (harmincados) Jakab, Mátyás és Károly 
nevű fiaival honfiúsítás mellett címeres nemesi levelet kapott. Mihály belép a Jézus 
Társaságába. 

1733: III. Károly megerősítette Szalbek Mátét Aradon vett háza birtokában. Ekkor 
említi oklevél, hogy Matthaeus Salbeck 1706 után sószállítással foglalkozott. 
 A máriaradnai templom istenfélő jótevői közt „Szalpek Máté, Császári Királyi Só-
fuvarozás mellett Erdélyi Biztos, …Szalpek Jakab, Császári Királyi Harminczadoknál Fő 
Tiszt, és a Temesvári Administrátiónál Tanácsos”. 

1735: Meghalt Szalbek Máté, akinek 7 gyermeke született feleségétől, Barkóczy 
Katalintól – a legidősebb Jakab (‒József), akinek a fia, György aradi főszolgabíró, táblabíró a 
család folytatója. 

Szalbek Máté III. Károly király uralkodása idején, 1733. február 21.-én Aradon házat 
vásárolt, amelyben 1735. szeptember 23-án hunyt el.  

1736-tól a lippai sóház pénztárosa az elsőszülött Salbeck fiú, Jakab, Jakab-József. 
1746. május 25-től az aradi Fellebbviteli Bíróság táblabírája. György Arad főszolgabírója lett, 
ő szerezte meg a már említett birtokokat, valamint az újabb nemesi oklevelet.  

1739: Lippáról a ragály miatt Aradra költözik Sz. Jakab (Jakab‒József: Máté fia) lippai 
kincstári sóhivatalnok. 

1741: Makón a februári – csanádvármegyei ‒ főispáni beiktatáson jelen voltak közt 
„Szalbeck Jakab sóházi prefektus, Tompa újdonsült birtokosa”.  
 Miután Mária Terézia segítséget kér, a vármegye gyűlése „a legjelentősebb birtokosok 
terhére 13 lovast állít ki: a modenai uradalom 6, az Edelspacher család (Dombegyháza) 2, 
Bibics Jakab (Kovácsháza) 2, Szalbeck Jakab (Tompa) 1, Tököli család (Kevermes, Tompa) 
1, Száraz család (Komlós) 1”. Szalbek gazdatisztje, Demetranko – másokhoz hasonlóan ‒ 80 
forinttal járul hozzá további 13 lovas állításához. 
 „…az aradi mészárosok 1741. már a megyéhez folyamodtak Salbek lippai 
sópénztárnok ellen, ki Aradon saját házában nyitott mészárszéket”.    



309 
 

 1744. szeptemberben Arad vármegye nemesi fölkelése: Szalbek József Jakab lippai 
sótárnok 1 katonát ajánl. 

1745: S. Jakab panaszt tesz, mert nemes létére a Lajtánál megvámolták. 
1746-tól S. Jakab(‒József) az aradi Fellebbviteli Bíróság táblabírája. 
1747-ben Salbeck sótárnok kérte 10 évre Lovrin (Lóránt) pusztát. 
1754: Arad megye nemessége 7 birtokos (Salbeck, Forray, Edelspacher, Csernovics, 

Lengyel, Kászonyi, Jósa), 4 praedialista (Marczibányi, Andrásy, Thalheim, Muslay), 74 
armálista (pl. Kiss János, Kiss Mátyás, Kiss Mihály…). 

1756: Máriaradnán „A búcsújárások növekedése következtében ez a templom is 
szűknek bizonyúlván, Abramovics Balázs guardián és plébános gyűjtést indított egy új és 
díszes egyház építésére. Ennek alapkövét 1756. június 7.-én Rossi Kelemen kanonok, Salbek 
Jakab bánsági tanácsos és Bacsin Jeromos guardián s nagy tömeg jelenlétében helyezte el.”  

1758: Mihály halála Gyulafehérvárt.  
1764: Az országgyűlésen Arad vármegye követei közt Salbeck Jakab. Az aradi főispán 

Fekete György grófon kívül követ az alsó- és felsőházban „három erős aulikus: így Salbeck 
Jakab, kit ’a természet megrészegített, pedig ’Ökör – minden tudja – a disznó szülötte’…” – 
áll az országgyűlés főurairól szerzett kéziratos gúnyiratban. Forray a másik „aulikus” aradi 
követ.  

Elhunyt S. Mátyás. „Salbeck Mátyás, petrisi (†Nagyvárad?, 1764. szept. 14.): 
választott püspök. ‒ 1743-58: gyulafehérvári knk., nagyprép., 1759. IV. 1: váradi nagyprép. 
V. 15: dulcinói vál. pp. és Szt Henrikről nev. apát”. 

1767-ben fölszentelik a Salbek Jakab bánsági tanácsos hozzájárulásával épült új radnai 
templomot. 

1770: S. Ferenc halála. 
1771: „Az Edelspacher örökösöknek pedig megtiltatott a Szalbeck-Edelspacher 

kuriában gúlyát tartani és pálinkát égetni. Ugyanekkor Knezovics Pachomius görög keleti 
püspök az aradi terűleten fekvő majorjának a Szalbeck család által erőszakos elfoglalása ellen 
óvást tett”.  

1776-tól szepesi püspök S. Károly.  
1777: Sz. Károly (Jakab testvére) váci püspök, majd szepesi püspök ez évben „b. t. 

tanácsos lett”. 
1778 után kerül a Salbeck család kezére a Petrisi völgy Corbestivel, Rossiával, 

Obirsiával, Vineşti-tel – Marospetres, Maroshollód, Rósa, Óborsa, Vám. Marospetrest Fábián 
szerint a török elől menekülő oláhok 1700-ban alapították, a petres/petris „kövesd”-et jelent. 
A Salbeck család (fakitermeléssel és korszerű állattartással foglalkozó) petrisi majorságához 
mintegy 430 hold szántó, 80 h kaszáló s mintegy 16.000 h erdő tartozott. Híressé vált 
Szalbekék marospetresi nemesített ménese. Az uradalom központja Petres.  

1780: „Visszakerülvén a kincstár birtokába, 1780 táján Salbeck György aradi 
főszolgabírónak adományoztatott más négy faluval együtt, melyeknek uradalmi központja 
Petris volt.”   

1780-1784: Az első katonai fölmérésen (illetve az arról készült számítógépes 
térképen) a mai Kisiratos körül ezek a helynevek láthatók: Kövernös ház (Kevermes), Lokos 
ház (Lökösháza), Kutos ház (Kutas(háza/), Macsa (Mácsa), Kis Kutos (Kurtics mellett, a mai 
ipartelep helyén), Kurtics, Szalas zu Kurtics (a későbbi Almásyiratos helyén), Puszta Nagy 
Iratos, Puszta Vizes, Dumegyháza (Dombegyház). A mai falu határában a Szall. zu Szalbek 
(Szalbek-szállás) és a Puszta Szalbek név található, utóbbi az urasági szállástól délnyugatra.  
 A Szalbek-szállás megnevezésnél kert s urasági épületek (jelei) láthatóak, talán 
udvarház gazdasági épületekkel. Szántó a falu mai területén egyedül délkeletre, Nagyiratos-
puszta alatt (előtt) található, a többi gyöp, legelő. Szalbek-szállás fölött, Kutas felé három 
épületből álló házcsoportostjelöl a térképész, az út ide a Kurticstól nyugatra haladó útból 
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ágazik el délre. A Szalbek-szállás akár a legendák egy részének megfelelően a mai Szőlős-
halomnál volt, akár e térkép szerint a később Snájdёr-halomnak nevezett magaslatnál (a 
mesék a dombon álló kastélyról is tudnak), e pár épület a ma Faluhelyként emlegetett 
(Tódáson túli) határrész táján állhatott.  

Halmot Szalbek-szállás mellett, a szállástól délkeletre a szántó előtt (ez lehet a későbbi 
Szőlős-halom?), kettőt Nagyiratos-puszta szélén, egyet pedig Szalbek-puszta végében jelöl a 
katonai térképész (esetleg ez lehet a Téglás-halom). Ez mindösszesen 5 (jelzett) halom. 
Meglepő módon a térképész Nagyiratostól délre jelöli a térképen Puszta Kis Iratost (a 
Kisiratos-pusztát), és az alatt, egészen Varjas mellett Szall. zu Kis Iratost (Kisiratos-szállást) 
pár házzal, kerttel.  

Márki megjegyzése, miszerint Szalbek György 1787-ben megvette Kisiratost 
„valamint Nagy-Iratos puszta harmadrészét, melyekre már korábban kir. adományt szerzett”, 
igazolja az 1780-1784. között e tájt fölmérő térképészt, aki eszerint nem utólag írta oda 
Szalbek nevét az abroszára. 

1784: A Hóra-lázadás egyik román rablóbandája fölgyújtja Salbeckék (Szalbek György 
aradvármegyei járási főszolgabíró) petrisi/petresi kastélyát – ég Forrayék soborsini kastélya 
is, s elrabolják Forray alispánt. „A mozgalom Arad megyei átvitelében nagy szerepet játszott 
Ion Lupenci, a petrisi Szálbek uradalom hajdúja. A zámi görögkeleti pap szerint Lupenci azt 
állította magáról, ’én vagyok a második Horea’…” (Még egy zsivány!) (…vezér.) 
 „1784. november 7-én az oláhok kirabolták s fölégették a petrisi kastélyt, mire Salbeck 
az egész uradalmat tiszttartójának, Vitkay Pálnak, évi 4.000 frtért bérbe adta.” 

 Más fogalmazásban ugyanaz: „Horea felkelői, Ioan Lucaciu vezetésével eljutottak a 
Maros völgyébe is 1784. november 6-án. Soborsint és környékét feldúlták. Ilyen körülmények 
között sok más kastély és uradalom is hasonló sorsra került, sokat felgyújtottak. A marospetresi 
Salbeck családbirtok is ugyanarra a sorsra jutott”. 

Kastélyának fölgyújtása után Szalbek György petresi „birtokát bérbe adván, megvette 
4000 frtért Nagyiratos község csanádmegyei részét s megalapitotta Szalbek-Iratost, a mai 
Kisiratos községet… A férfiág kihalása után (1861.) a többi birtokok is idegen kézre jutottak”. 
 Salbek György képviseli a Szalbek-családot az aradi megyegyűlésen. 
 Petrisen Salbekék vadászkertjét emlegetik. 
 Ebben az évben megy feleségül Nagy Teréz, Salbek Zsófia és Csatári Nagy János 
erdélyi kamarai igazgató s tanácsos leánya Forray András aradi főjegyzőhöz. (Tehát nem 
véletlen Iratos-puszta Szalbek- és Forray-kézre kerülése…) 

1785: Arad nemessége 35 donatarius-család (112 tag), 40 armálista-család (102), 2 
praedialista, 7 kétes nemes. Don.: 3 Forray, 3 Kászonyi, 1 Salbeck, 4 Csernovics család. Kétes 
pl. Kis Ádám. (Kis/s/, mint a Sarus/s/i/y/ak – az állítólagos kutyabőrt a falurajz összeírójának 
apja látta az 1920-as években a kekecsi zsellérház padlásán foszladozni.) Az aradi 
főszolgabíró S. György 1785-től táblabíró. Ő szerezte meg a petresi uradalom mellé a család 
új nemesi címerét, melynek 1. és 4. osztályában vár, 2. és 3. osztályában vízen úszó vitorlás, 
sószállító hajó látszik. 

1786: Latin nyelvű vármegyei fölmérés szerint ekkor már Szalpeh uraságé az iratosi 
puszta! 

1787: Ez esztendőben „Nagyiratost a Forrayak vették meg, Kisiratost és annak Csanád 
megyei részét Szalbeck György vásárolta meg” (Oltvay). 
 Szalbek György „4.000 frton 1787. júl. 13. a nagyváradi káptalan előtt a Dobóczy-
családtól örökáron megvette Tompa és Kis-Iratos pusztákat, valamint Nagy-Iratos p. 
harmadrészét, melyekre már korábban kir. adományt szerzett. Kardicsfalvi Török Zsófiától 
született fia Jakab, aradi főszolgabíró… Gyermekeik: 1) György, 1848-ban Aradváros első 
népképviselője” – leled Márkinál.    
 Meghal Lőcsén Szalbek Károly szepesi püspök. 
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 Július 5-én a (nagyiratosi) puszta nagyobb részét megvásárolta Soborsini Forray 
András, kitől eleinte Bogdán Miron bérelte 3300 frtért. Később itt keletkezett a Forray-Iratos 
nevű falu, mely Arad vármegyéhez tartozik. A puszta csanádmegyei részét 1787. júl. 13-án 
Szálbek György szerezte meg, ki szintén bérbeadta e pusztarészt 2000 frtért. E birtokára a 
család 1818-ban nógrád- és aradvármegyei magyarokat telepített s az új helységnek Szálbek-
Iratos nevet adott, mely név később Kis-Iratosra változott. Végül az aradvármegyei Iratos 
puszta többi részét 1806. ápr. 30-án Almásy Pál később aradi főispán vette meg, kiről azt ma 
is Almásy-Iratosnak nevezik – rögzíté Borovszky. 
 Salbek György bepanaszolja Rossia (Rósa) pópáját, amiért az úrbéri rendeletet 
elferdítve hirdette ki, s emiatt a nép engedetlenkedik. 

1790(?): Salbek György táblabíró a főispánt (zsadányi Almásy Pált) hívó aradi 
küldöttség tagja. 

1799: „Iratos. Kis Iratos. Szabad p(uszta). Cs(anád). Várm. földes Ura Szalpek Uraság, 
ez is T(ornya). Filiája” (Vályinál). 

1818: Meghalt a kisiratosi puszta ura, Szalbek György, örököse a felesége, Török 
Zsófia. Szalbek-Iratosra megérkeznek az első dohánykertész telepesek. 

1819: „Aradon az első nyomdát Michek Antal 1818 végén alapította; első 
nyomtatványai az I. Ferencnek 1819 február 12. tartott nevenapjára s a Salbek Jakab (nov. 26-
i) lakodalmára P. Nagy Lászlótól készült versezetek”. Szalbek Jakab Losonczi Bánffy 
Polyxena bárónőt vette feleségül, aki 1879-ben hunyt el. Gyermekeik György, 1848-as 
népképviselő, és Albert. 
 Az aradi nyomdának Salbek Jakab szolgabiró 400 forintot adott Nagy (Perecsényi 
Nagy László) ’Tibullus’-ának kiadásáért”. 
 Övegy Szalbekné betelepíti dohánykertészekkel a kisiratosi pusztát – írá a kisiratosi 
római katolikus egyházközség plébániai háztörténete (nyilván nem ok nélkül). 

Ez évben özv. Szalbekné (máris) nyúzza a kisiratosi „jobbágy”-okat, írják 1822-ben. A 
kovácsházi kertészektől özvegy Szalbekné Asszonyság az „1819 Esztendőben 4. Teheneiket a 
Tsintyei határról minden tudtuk nélkül elhajtatott” – az ügyet 1822-ben terjesztik a megyei 
közgyűlés elé. 

1820: György születése. Szalbek Jakab Arad megyei földbirtokos, főszolgabíró és báró 
Bánffy Polixenia fia. Magyar, római katolikus. Jogot végez. A szabadságharc alatt Arad város 
országgyűlési képviselője. 1848 végén hadnagy majd főhadnagy az alakuló 16. Károly 
huszárezredben, és parancsőrtiszt Bem József mellett. Később százados és pénztárnok az 
erdélyi seregben – írja Bona Gábor Tábornokok és főtisztek… című művében. 1849 nyarán 
Bem tábornok őrnaggyá lépteti elő. Világos után birtokán gazdálkodik (és vadászíróként 
jeleskedik). 1857-ben elméje elborul, Marospetresen 1860-ban halt meg.  
(www.arcanum.hu...) 

1822: Szalbekné a megyei közgyűlésen pereltetik 1819 miatt. „1822. december 30-án 
megyei nemesi közgyűlés Goda György, Vas Péter és Tetlyák Mátyás kovácsházi kertészek 
panaszával foglalkozott. Kitűnt, hogy korábbi főbérlőjük, Szalbeck Zsofia tisztje 181 ft 
adósságuk fejében – bár már nem tartoztak neki – 4 tehenüket elhajtatta…. 6 év múlva még 
mindig nem történt semmi. 1835-ben ismét szorgalmazták az elintézést” (Oltvai). 

1824: Özv. Szalbekné Asszony elveszi a kovácsháziak dohánypénzét. A Csanád 
megyei közgyűlés előtt szerepelt pl. 1824-ben a „Kovátsházi kertészségnek azon 2000 f. 
Törvény utján való keresése, melyet özv. Szalbekné Asszony részéről bizonyos 
haszonbérlésre nézve tett egyezésnek nem teljesítésért vissza tartóztattak” (dohánypénzüket 
foglalták le a főbérlők). A tiszti főügyész szerint „a kertészeknek már azért is igazuk vagyon, 
mivel annak elvesztésére az egyezés nemtartása esetére meg állapítva nem volt” (áll 
Takácsnál). 
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1828-1848 közt a Szalbek család megvette a kamarától a teljes – addig bérelt – 
kisiratosi birtokot. 

1833: Aradon „Bánffy bárónő özv. Szalbek Jakabné kálváriát és keresztutat építtetett, 
melyek fenntartására 105 frt-nyi alapítványt tett le a csanádi káptalannál”. Megáldva a 
kálvária és a szintén új temetőkápolna 1836-ban – tudható Szentkláraytól. (Bánffy bárónő 
Szalbek Jakabné nem volt özvegy 1833-ban, az özvegy Szalbekné meg nem Jakabné… A 
többi (remélhetőleg) stimmel. Tán özv. Szalbek Györgyné Török Zsófiáról van szó – ő 
igyekezett ily módon jóvátenni – legalábbis az Isten színe előtt ‒ bérlőinek nyúzását? Bárónő 
a Bánffy-lány menye, fia, Jakab asszonya vala. A falurajzíró.) 

1834-ben Salbek Jakab 2 társával Arad szabad királyi város díszpolgárává tétetett – 
ekkor kapta Arad a szabadalom-levelet, polgármester lett Heim Domokos. 

1839: Népes puszták Csanád megyében: „…Kis-Iratos, Arad vmegye  szélén: 259 
lakossal, nevezetes ló-, marha-, és juhtenyésztéssel. F. U. Szalpek uraság, kinek itt szép 
lakhelye van” – tudatja Fényes összeírása (amiből mindenképpen gyanús, hogy mindössze 
ennyi lakost lelt a faluban). (Ekkoriban ennyi – a néphagyomány másfélszáz év múlva is igen 
jól tudja: „260” – család élhet itt.)  

1842: Kisiratoson bérmálja meg Lonovits püspök a helybéli parasztgyerekekkel együtt 
az Földes Asszony két unokáját. Mint a plébániatörténet mondja: „Ezen alkalommal 
bérmáltatott meg T. ifiu Szalbeck György Úr is kedves testvérével Malvin kisaszonyal”. 

1843: A földesúr és a község haszonbérleti szerződését az előbbi nevében „néhai 
Szalbek György özvegye: szül. Török Sofia Asszonyság Uricsaládjával egyetemben” köti 
meg, aláírója részükről özvegy Szalbekné, Szalbek Jakab, Szalbek György. A Kisfaludy-
társaságnak Szalbek Jakab (Bohus Jánosné ívén) 4 pengő forintot adományoz (Évlap 55). 

„1844-dik évben ajándékozza meg Petrisi Szalbek Jakab Úr Ő Nagysága 
Templomunkat egy csinos 45 pengő forintot érő kazulával”. Ugyanezen évben a Földes 
Asszony három ágyút vásárol az ünnepeken való használatra. (Az egyik díszlövés-adásra 
alkalmas ágyúcska a kisiratosi tájházban látható.) 

1845-ben vette zálogba Purgly János a petrisi Szalbek családtól Tompa pusztát. 
1845-1846 táján az 1844-ben alapított Bánkút kertészközség templomának Szent 

István-oltárképét több egyházi fölszereléssel együtt Salbekné adta (azaz Bánkúthoz is volt 
köze a Szalbek családnak). 

1848: Szalpek a földesúr Kisiratoson, Dumiratoson – ez Fényes fogalmazása.  
A forradalom és szabadságharc idején készült kimutatás Csanád megye nemesi  

birtokairól: „Szalbeck Jakab Kisiratosi pusztája 5.911 hold” 1.100 négyszögölével. (Ez 4.063 
kh. és 1300 n.öl.) 

A Zaránd megyei földbirtokosok egy része, köztük Szálbek a megye területén kívül 
lakik (Kozma). Azaz Szalbekéknak nem csak Csanád meg Arad vármegyében volt birtoka, 
háza, kastélya, a szomszédos Zarándban is. 

Április „29-én Csernovics Péter temesi gróf, főispán és kir. biztos (a minisztérium által 
nemrég kinevezvén) a nemzetőri főparancsnokságot Szalbeck Jakabra ruházta”.  „Már ápril 
30. fölesküdött a Salbeck Jakab főparancsnoksága alatt álló nemzetőrség”. Május 20-án 
(miután a miniszterelnök hadba hívja az aradiakat) „toborzó bizottság alakúlt Aradon, 
melynek elnökévé Szalbeck Jakab választatott”.  
 Június 18.-án Aradon a nemzetőrség tisztikart választ, az V. század kapitánya Szalbeck 
György, birtokos. „Június 20.-án. Arad városa részéről a jövő hó 2.-án megkezdendő nemzeti 
gyűlésre közmegegyezéssel Szalbek György követnek választatott.” Az elsőszülött György 
1848-ban Arad első népképviselője. A másik két aradvármegyei képviselő: Forray… és a 
világosi kerület követeként Fábián Gábor. Más szerint Simonyi óbester fia, báró Simonyi 
Lajos is a megye képviselője a forradalom idején. 
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 Július 18.: az aradi tanács dönt (sorshúzással), hogy Kiss Ernő huszár ezredes hívására 
Becskerekre megy a IV. és az V. nemzetőr század. „Ezek századosai Domián Antal és 
Szalbeck Jakab. Szalbek még ma beadta lemondását”. 
 December 5., Aradon „Este öt órakor a várparancsnok a várost kezdte lövetni. Egy 
gránát a Bárány-útcában gyújtott és Szalbeck Jakabné istállója lángba borult. Ott termettek 
tűzoltóink, a kik a várból mérgesen szórt gránátok és golyók által okozott tűz elharapózását 
meggátolták.”  

1849: Aradon „A templom homlokzata legtöbbet szenvedett 1849. január 28.-án este, 
midőn a Bárány- és Tyúk-útcában Szalbeck istállója lángba borult s a várbeliek az oltást 
gátlandó záporként eregették golyóikat irányunkba”. 

  Újabb oláhjárás a Maros-völgyben: Szalbek György petrisi kastélyát az oláhok 
kirabolták. Másképpen mondva: „1849-ben a román ’forradalmárok’ újra feldúlták a 
marospetresi kastély”. 

1850: Az Iratosi pusztán 1850-ben bujkál az aradi hóhérok kopói elől a Salbeck Jaki 
bácsi néven említett Szalbek Jakab uraság szállásán Teleki Sándor. 

„1851. Ezen közönségre nézve az eddigieknél szerentsétlenebb sorsnak vala 
szüleménye, mert Földes Uraságunk a nyomasztó terhektől kényszeritetve ezen Kis Iratosi 
Pusztát örök áron… eladta”. „Jakabfy Miklósnak, Fodor, Varga és Roth Józsefnak, akik 
később elcserélték ezt a dombiratosi uradalommal. Így Kisiratos az állam kezébe került”. 
 Fényesnél ez évben még Szalbek Györgyé Korbest, Obersia, Petris, Rossia, Vinyest, 
„Szalpek uraság”-é Kis-Iratos. 

1857: „A Salbek-családnak – Sz. Györgynek Petresen ‒ nemes erdélyi s angol 
ménekkel keresztezett ménese 1857-ben oszlott fel”. 

„Kis Iratos község területén létező nemeseknek (birtokosoknak, haszonbérlőknek) 
kimutatása.  
      név                       foglalkozás    kb. mennyi ezen Járásbeli birtoka     Lakhelye        

1. Szalbeck Jakabb 
 enek fija György        Birtokos                      945 Hold                               Arad  
2. Jakabffy Miklós       -,,-                         1.575                                 Kupai puszta 
3. Jakabffy Todor        -,,-                         1.575                                          -,,- 
4. Varga Ignatz            -,,-                         1.500                                        Arad 

enek fia Hugo és Emill. 
Kelt Kiss Iratoson Februar 13-án 857 Lovrits István jegyző” 
„Mivel a tulajdonost tevékenysége és a versenysport leköti, három évvel halála előtt, 

1857-ben elhagyja a szép épületet. Halála után, 1862-ben kezdődött meg a birtok elidegenítése. 
Több kézbe került egy bécsi bank által rendezett árverésen”.  

1858: „Purgly János 1845-ben zálogba vette a petrisi Szalbek családtól Tompa 
pusztát”. (A végén kiderül, hogy a Horthy családdal is „komaság”-ba keveredtünk…) 
 „A Salbek-család petrisi uradalmában, melyhez 16.000 hold erdőn kívül mindössze 
csak 430 hold szántó és 60 hold kaszáló tartozott, 7 tiszt (1 jószágigazgató-főerdész, 3 erdész, 
1 ispán, 1 könyvvezető, 1 lovászmester) és 39 cseléd (3 lovász, 12 erdő csősz, 1 kertész, 4 
kertészlegény, 1 igáskocsis, 12 béres, 3 kanász, 1-1 tehenész, szamaras, csikós) talált 
alkalmazást”. 
 Birtokcsere: a kincstári Kupai pusztáért és a Dumiratosi puszta egy részéért cserébe 
Szalbek Jakab, Szalbek György, további Varga Ignácz, Jakabfy Miklós és Jakabfy Tódor 
odaadja kisiratosi birtokát  (áll az Örökös csere kötési szerződésben). 

1859: A 80 éves Földes Asszony a kisiratosi templom ajtajában a lelkésszel és a falu 
legöregebb lakóival fogadja a Mária-szobrot. Ez évben özvegy Szalbekné „Patronatus: vacat” 
– meghalt.   

1860: Júniusban meghal Sz. György.  
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1861: Kihal a Szalbek család férfiága, birtokaik idegen kézre jutnak, mivel György 
után Albert is elhalálozik. 

1862: „Salbeck György két fiában a családja kihalván, a petrisi uradalom 1862-ben 
árverésen a bécsi banknak adatott el”. „A kihalt család uradalmát 1862. márczius 26-án 
árverésen a bécsi bank, majd a bajor Steinburgi gróf Bray Ottó, 1865. ápril 6. a bécsi 
Blühedorn Lipót, 1871. Stadion Magdolna grófné, 1874. pedig Prónay István vette meg” 
(Márki).  

1865. április 6.: a bécsi Blühedorn Lipót vette meg az elárvult Szalbek-birtokot. 
1871-ben így Stadion Magdolga grófné vásárolta meg az örökös híján maradt Szalbek-

uradalmat. 
1874-ben tehát Prónay István kezére került a volt Szalbek-birtok. 
… majd ki tudja, kiére nem. 
1898-ban gr. Wenckheim Frigyes az ura a petresi volt Szalbek-uradalomnak, amely a 

sebesi uradalom része. 
Béke porainkra. (Az övékre nem különben.) 
1903: „A régi aradi temetőt 1903-ban bezárták, onnan csak azoknak a hamvai kerültek 

át a Felsőtemetőbe, akiknek hozzátartozóik voltak” ‒ írja 2013-ban Ujj János a falurajz 
elkövetőjének. Azaz a Szalbek-sírt ne keressük!  

1913: Az aradi monográfia ekkor kiadott III. kötete arról ad hírt, hogy ez időben 
éppenséggel a gróf Zoltowsky testvérek a volt Szalbeck-birtok urai. 

Egyszóval. 
Hogy tovább ne fokozzuk. 
Soborsin meg – a Forray-kastéllyal együtt ‒ „rövidesen” a havaselvei király kezére jut. 

(Hogy onnét a Ceauşescu-i bandához kerüljön, mígnem végre… vissza… ‒ nem ma, tegnap ‒ 
a királyi családhoz?) (Nem a magyar, a román királyi családhoz.) 
 

Utóélet 
 

1985. Szent Mihály hava, Marospetres: a Déva és Arad közti főútról 3 km-es rossz út 
vezet Petresre. Az országút nyílegyenesen visz a faluba, szembe a Szalbek-kastéllyal, az út 
két oldalán a falu, a főtér a kastély előtt községházával, görögkeleti templommal, postával, 
üzlettel, egészségházzal. Az emeletes kastélyban gyermekek, az egykori urasági lak körül kert 
öreg fákkal. Az épületen tábla: „Şcoală generală”, általános iskola. Mögötte földszintes 
épület: „Preventoriu TBC / Pentru copii / PETRIŞ”. A falu főterén három kereszt: 1919., 
Romănia Marea, II. világháború helyi hőseiért. Az egykori oláhjárásra – XVIII. század végi 
dákdúlásra, XIX. század közepi oláhjárásra ‒ senki és semmi nem emlékeztet.  
 2005: Aradon megjelenik a Szalbek-Iratos című könyvünk. 
 2009. május 25-i hír az aradi napilapban: „Nagyszabású eseményre került sor ma 
délben Marospetresen (Petriş), ahol az Arad Megyei Gyermekvédelmi és Szociális Gondozói 
Főigazgatóság felavatta Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központját, melynek egy felújított 
épület adott otthont… A marospetresi neuropszichiátriai sérülteket (más bántalmakban 
szenvedőkkel együtt) eddig a község kastélyában ápolták, az értékes épületet azonban 
visszaigényelte az eredeti tulajdonos, ezért az ott kezelt embereknek sürgősen új helyet kellett 
találni. Az 1989 előtt épült, romos állapotban lévő másik épület kapóra jött, azt alakították át a 
finanszírozás átutalása után új központtá. A kastélyból az elkövetkezőkben egy szakbizottság 
felmérése alapján csupán a szellemi sérülteket költöztetik át az új épületbe.” 
 Biztos nem Szalbekék (a nem aradi ág odahaza, Némethonban maradt, hetedízigleni 
oldalági örökösei) kapják vissza… Bár, ha egy oldalági rokon Salbecunak (Salbecannak?) – 
Salbecanunak? ‒ becéztetné magát, ki tudja!? 
 Eredeti… 
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 Eredetinek eredeti így nevezni. 
 

2012: A kisiratosi vegyeskar fölveszi a falualapító Szalbek nevét, azóta Szalbek 
Vegyeskarnak hívják. A nagyiratosi női kar meg a továbbiakban Forray Dalárdának nevezteti 
magát. 
 
Salbeck, Salbek, Szalbeck, Szalbek, Szálbek, Szalpeh, Szalpek…Uraság, Asszonyság… 
Kisiratoson. Forrayékkal átellenben, Almásy mellett (netán almafa alatt a kertben). 
(Kastélykertben „alma”…) 
 Kis irattal. Amaz naggyal.  
 Kis, nagy. Ki mit bír. 
 Aki bírta, marta. 
 …Miközben ez volt a nagyobb (darab főd). Kisiratosé. 
 Nagy-Iratosé – Forray sógoréké – a kisebb. Almássyéké még apróbb. S amaz 
mindkettő már Aradban. 
 Aradban, hol ‒ amúgy – szállásuk vala (Salbeckéknak). (Lippát követően.) 
(Jászvásárbul gyüvet.) (Menet.) 
 Pista bátya történetei? Kis Gergőé? 
 Ki ide, ki oda gondolta a szállásukat. Udvarházukat, mely kastéllyá nemesült. 
Magasodott. A maguk (magunk) vityillójához mérten. A Nagyiratosra épült Kisiratoson.  
 
…Hogy a világhálón így mutatkozzanak be az mái Szalbekék, mint Salbeckok (főcímként rögvest:) 
 Salbeck. 
 Salbeck Ltd. 
 Salbeck Electroluminescence With Organic Compounds. 
 Salbeck Spiro. 
 Ha az ember okosan választ famíliát… No – elsőbben is –, hazát. 
 …Aztán bővül a sor: Salbeck group. S a Wikipédia Salbeckjai. A katolikus lexikon szentéletű 
Salbeckjai. A világ Salbeckjai… szerteszét. 

Magyar Salbecknak semmi nyoma. Szalbekéknak valóban nyoma veszett. 
Leszámítva (a minapi) Iratost. 
Mert a mai, persze, hogy őrizné! Tán soraink után némi nyom.  
Az ifjabb nemzedékben. 
Nyom, nyom! Kit érdekel. A „mani”, az igen. 
A só! Ha sajtalan. 
Ha adható, vehető, vihető.  
Salbeckék is ügyeskedhettek – Assszonyságunk: erőszakoskodhatott – éppen eleget, mígnem 

emlékezetünkben tisztává nem mossa őket… 
Az idő. 
Őfőméltósága. 
 

… 
 (petrisi) Salbeck Máté (16..-1735), asszonya Barkóczy Katalin 
  fiuk Salbeck Jakab (Jakab-József) lippai sóházi pénztárnok 
   fia Salbeck György aradi főszolgabíró, majd táblabíró, 1787-től Iratos ura (17..- 
                          1818) – felesége (Kardicsfalvi) Török Zsófia (1779-1859) 

fiuk Szalbek Jakab, aradi főszolgabíró, 1848. áprilisában az aradi  
                                                                              nemzetőrség főparancsnoka, májusban a toborzó- 
                                                                              bizottság elnöke – felesége losonci Bánffy Polyxena  
                                                                              bárónő (18..-1879), esk. 1819 
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fiuk Szalbek György, 1848-ban Aradváros  első országgyűlési  
népképviselője. Márki szerint „három erős aulikus” 
képviseli a várost követként: gr. Fekete György 
főispán, Salbek Jakab és Forray… (1820-1860) 

lányuk Szalbek Malvin (róla mást nem tudunk) 
s fiuk még (a szintén gyermektelen) Albert, 1861-es  
 elhúnytával kihal e Salbeck-ág  

+  
Szalbekék magyarországi ága alapítójának, Máténak (Barna tudomása szerint) hét gyermeke 

volt: Ferenc (sz. 1705), Mihály (sz. 1709), Mátyás (váradi prépost, dulcignói címzetes püspök 1743-
1758), Jakab (sóhivatalnok, falualapítónk atyja), Zsófia (Csatári Nagy János asszonya), Ágnes, Károly 
(szepesi püspök, belső titkos tanácsos 1777-ben).  

S mire Szalbekék megszabadultak Marospetrestől, Kisiratostól, magva szakadt családjuknak. 
Mindenestül. 

Csak a nép (no meg pár történettudományi szakkönyv) emlegeti őket. 
Népünk; nemzetünk. 
Mi magunk. (Jobb híján mi, magunk.) 

 
Szalbekék a falu emlékezetében 

 
Parasztkántor nagybátyám, Pista bátya szerint a falut Szalbekné földbirtokos alapította. A két halmon 
volt kastélya. S valóban, a korabeli térképeken mindkét halmon – a Kishalmon-Snájdёrhalmon és a 
Nagyhalmon-Szőlőshalmon) uradalomra, urasági lakóhelyre utaló jelek olvashatók le. Azaz, már 
megint, a népi emlékezet helyességét igazolja a korabeli irat (ez esetben térkép). 

A Kisiratos név Szalbeknétul van! (A földesúr) Halála előtt szétosztotta a főggyét. A 
telekkönyvnél, hogy nё lögyön nagy a fizetség, „kis irat”-tal készítették el az átírást. Errül maradt mög 
a neve. Nagyiratost „nagy irat”-tal írták át… S mi ad Isten, eredetileg – úgy tűnik, igaz, jó régen, 
századokkal korábban? – valóban egy kézen volt még  Iratosi-puszta, csak annak egy darabját (kisebb, 
aradmegyei részét) Forray sógorának adta el Szalbek György?… Vagy épp fordítva. Avagy mégsem. 
Netán együtt vették meg a két megyébe vágott – vármögyehatár által kettévágott ‒ Iratospusztát?  

Szalbekné nagyon szép terömtés vót, gróf udvarolt neki. Özvegyön maradva élt még negyven 
évet, azaz fiatalon maradt egyedül, ki tudja, ki nem tette neki a szépet… El akarta vönni, de Szalbekné 
nem mönt hozzá. Erre a gróf neki azt mondta: Amit ёgy nap körül tud járni (Szalbekné), az üvé lösz! 
Körül is járta, nem gyalog, kocsival, így lött ez az iratosi határ! 

Gergő öcsém kicsit másképpen tudja. Szerinte Szalbekné az első kisiratosi települést 
áttelepítötte a Régi-tömötő mellé, tovább folytatta a Tódással.  Azaz épp fordítva: nem Nagyfalu-
Templomucca után a Tódás, hanem amarrúl, kintrűl, a (középkori nagyiratosi) Faluhelytűl emerre, a 
mai Falu felé. 

Az előbbi okfejtést egészíti ki, teszi világosabbá ugyanő újabb „népmesé”-je: Vad nép lakta kis 
falu (szállás?…) a falu – Kisiratos – mellett. Ha tehén téved arra, többé nem látták. A csendőr sё mönt 
oda.  

A Gálokat Szalbekné hozta ide, kertészök vótak Szöged környékirül, Fölső-Magyarországrul… 
Így igaz: Szögedébül, Szöged környékirül, mög Nógrád mögyébül, és a környékrül, Aradvármögyébül 
gyüttek ide őseink!  

A Kurtuczok – öregapjuk révén ‒ Mácsárul valók, a Sarusiak Makórul (vagy hunnan)… 
Újabb mesékkel. Egészen Kígyósig, hunnan mög… Ki nem, a szörző édösanyja. Nagy-Csabára 
mönet, onnan gyüvet. 

Valameddig. 
Valahogy. 
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Hogy ilyen szépen idáig jutottunk, úgy vesszük, érdemes úri – földbirtokosi, urasági, nemesi… ‒ 
körképünket a falu egykori és mai lakóinak vezetéknév-mutatójához hasonlóan előadni. Íme Három-
Iratos úrmutatója! Hogy tudjuk, kiké volt valaha e szent föld, Iratos. 
 Való, nekünk SZENTIRATOS! 
 Mi más lönne. 
 

Három-Iratos úrmutatója 
 
Urak, kik gyüttek, möntek. 
 
Agrodor – XX-XXI. sz. 
Ali – XVII. sz. 
Almásy – XIX. sz. 
Arad város – XVIII. sz. 
aradi bank – XIX. sz.  
aradi katonák, helyőrség – XVIII. sz. 
aradi polgárok – XVIII. sz. 
Aradváros – XVIII. sz.  
Balassa – XVI-XVII. sz. 
Barják – XX. sz. 
Bazini – XV. sz. 
Bánfi – XV. sz. 
Bárány – XVIII. sz. 
Bogdán – XVIII. sz. 
Bohus – XVIII. sz.  
Botos – XV. sz. 
Brandenburgi – XVI. sz. 
Corvin – XV. sz. 
Csáky – XVI. sz. 
csanádi káptalan – XVI. sz. 
Danéczius – XVII. sz. 
Dobóczy – XVII-XVIII. sz. 
Dóczy – XV-XVI. sz. 
erdélyi vitézek – XVII. sz. 
Faragó – XIX-XX. sz. 
Fodor – XIX. sz. 
Forgács – XVI. sz. 
Forray – XVIII-XIX. sz. 
Frangepán – XVI. sz. 
Fráter – XVI. sz. 
Freytag – XVIII. sz. 
Friebeisz – XIX. sz.  
Garai – XV. sz. 
Gáll – XIX-XX. sz. 
Govrik – XVIII. sz. 
Hallai – XX. sz. 
Herczegh – XV. sz. 
Hermán – XIV. sz. 
Hédervári – XV. sz. 
Horváth – XVIII. sz. 
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Hunyadi – XV. sz. 
Jakabffy – XIX-XX. sz. 
Jaksics – XV-XVI. sz. 
Kancsar – XVI. sz. 
Kása – XIX-XX. sz. 
Kászonyi – XVIII-XIX. sz. 
Kendy – XVI. sz. 
kincstár (kamara, végváriak, állam, királyi fiskus…) – folyamatosan 
kommunisták – XX. sz. 
Kőrösi – XVII. sz. 
Lackfi – XIV. sz. 
Lázár – XVIII. sz. 
Losonczy – XVI. sz. 
Magyar – XX. sz. 
Marczibányi – XVIII. sz. 
Maróthy – XV. sz. 
Mák (társas) – XX. sz. 
modenai herceg – XVIII. sz. 
Muslay – XVIII. sz. 
Nádasdy – XIX-XX. sz. 
Orovil(l) – XVIII. sz. 
Osztojka – XVIII. sz. 
Paczot – XVII. sz. 
Paizsgyártó – XVII. sz. 
Petrovics – XVI. sz. 
rác katonák, határőrök – XVIII. sz. 
Rác-Tököli – XVIII. sz. 
Rácz – XVIII. sz. 
RKP – XX. sz. 
Roth – XIX. sz. 
Schneider – XX. sz. 
Sulyok – XVI. sz. 
Szalbek – XVIII-XIX. sz. 
Szatmári – XX-XXI. sz. 
Széll – XVII. sz. 
Szilágyi – XV. sz.  
Tamási – XV. sz. 
társas l. Agrodor, Mák 
téesz – XX. sz. 
Tisza – XVII. sz.  
Tököli – XVIII. sz. 
Török – XIX. sz. 
török (porta, csanádi parancsnok…) – XVI-XVII. sz. 
Varga – XIX. sz. 
váradi püspökség – XVI. sz. 
Végh – XVII-XVIII. sz. 
Vér – XVII. sz. 
Zay – XVI. sz. 
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Nem akárkik voltak uraink közt! Balassi Bálint, Hunyadi János, Mátyás király, (a kis) Corvin 
János… Losonczy István!  
 Hogy a középkori faluban pár portával bíró nemes uraink mellett szóba kell-e hozni a 
100 holdas birtokot igazgató (művelő-műveltető) zsíros gazdáinkat, kérdés. Mi idevettük. 
 Dicsértessék a Jézus! 
 Hazánk szent neve. 
 
 

Három-Iratos 
 
 
… a hozzánk csapott Kurtafejéregyházával/Kurtával/Kurticcsal/Kürtössel és a valamivel 
tágabban vett aradvármegyei környékkel. 
 Az iratosi pusztán. 
 Puszta-Iratoson. 
 Iratospuszta többi falujával. 
 …2012-ben, látva Kisiratoson a Szent Anna napi búcsúban résztvevő nagyiratosiakat, 
mire nem fakad az ember: Iratos Város! Együtt, Kurtát és a két Varjast – netán Szentpált is – 
bekebelezve. Nagy-Iratos! A mai; nem a tegnapi, mely  e z e k n ek   Iratoş, nem. A holnapi. 
Az Össz-Iratos. Teljes-Iratos. Valamennyi-Iratos. Meg ami beletér!  
 Néztek rád, mint aki meszet evett. 
 Pedig csak aradhögyajjai borocskát. Tömösrékasival koccintva. 

Isten, Isten! 
Édös Háromiratosunk. 
Mely kezdődött vala… 
 

Ó-Nagyiratos 
…A középkori Nagyiratossal, amely az akkori iratokban gyakran csak Iratos. Különféle 
nyelveket beszélő vendégeink az iratosi pusztát művelő nép lakhelyeként szolgáló Nagyiratost 
másképp nem nevezték, mert akkor még innét igen messzire tanyáztak (az otthonukban 
ütötték el a drága idejüket). (…de gondolatban, Erdélybe beóvakodva-betelepedve azért 
suttyomban már – időközben megismertük őket, tudjuk: ‒ ránk fenték a foguk.)  
 Nagyiratos Zarándban, Csanádban, Aradban… Hogy végül is a háromfelé szabdalt 
Nagy Iratos Puszta két vármegyéhez kerüljön. Kettő Aradba (Almásyé, Forrayé), egy pedig 
(Szalbeké) maradt szinte eredeti helyén, Csanádban. 
 Ír épp eleget Eme Ős-Iratosunkról Borovszky Samu Csanádvármegye-története, mi 
most itt tovább nem időzünk. Lépünk. 
 Nagyon messze nem, mert… 
 
Iratos 
Az Iratosnak nevezett helységet a középkorban többnyire Nagyiratossal lehet azonosítani, de 
többször Belsőiratossal is behelyettesíthető. 
 Például Káldy-Nagy mondá: az 1567-es és 1579-es török adóösszeírás Iratos pusztája 
„azonos lehetett Belsőiratos pusztával, melyet a Maróti család birtokai között, a Bánkúttal 
szomszédos Lökösegyháza után soroltak fel 1414-ben”.   
 1567-ben és 1579-ben amúgy a török adóösszeírók szerint Nagyiratos az aradi 
náhiéban lakott hely, míg Iratos (Kevermessel, Lökösházával, Kutossal) a zarándi náhiéban 
lakatlan puszta.   
 Jól nézünk ki… Már akkor sem volt egyértelmű ez az Iratos dolog. 
 Valaki már korábban kettévágta – több darabra darabolta – Iratosunkat! 
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 Ebadta. 
 Amikor nekünk ez egy ugyanaz. 

Minket ki kérdezett? Valaha is. 
 
Belsőiratos 
…Borovszky szerint Dombiratos első neve! Megkülönböztetendő a kintebb fekvő Iratostól, 
mely később Nagyiratos lett. (Evvel a megyetörténet-író jött elő; nyilván okkal.) 1418-ban 
Belsevyratos Zaránd megyében, ahogy Kígyós, Gyula, Vizes, Kétegyháza is. A XIV. századi 
pápai tizedjegyzékből hiányzik, mert valószínűleg nem egyházas falu – mondja Ortvay. 
Másfelől (Csánkinál): „Zarándmegye ‒… Iratos. Belsevyratos. (1418:…) Ma több Iratos nevű 
pusztát találunk Batonyától é. és ny., Csanádmegyében.” Mire Márki: az 1418-ban emlegetett 
Belső-Iratos Zaránd megye utóbb Arad megyéhez tartozó részén fekszik. Blazovich szerint 
Belsőiratos Kingedtől keletre állhatott. A XV. sz. első felében Dombegyház, Iratos, Vizes 
Arad megyében fekszik.    

Ha e korban Belsőiratost is emlegettek, nyilván több Iratos lehetett: Kilső? Nagy? Kis? 
Domb?...  

Káldy szerint Belsőiratos azonos Iratossal. 
Melyikkel? 
Persze, Nagyiratossal. 
Vagy, vagy. Netán mégse. 
Hogy aztán bekeverjen: 

 
Dombegyháziratos 
Mert Dombegyház nem egyéb, mint Dombeghazirathos. Legalábbis 1455-ben. Említi 
Borovszky, Pesty. 
 Dombegyháza, melyet igen barátian Lévésként ölelünk magunkhoz, tartunk távol 
magunktól. Dombegyház, amely Kevermessel együtt csanádi szomszéd falu, s mindhárom 
sorsa majdnem ugyanaz. Ugyanaz az első háború végéig. Mert onnét fogva. 
 Attól kezdve. 
 Ők ott, mi itt. 
 Nagyiratos, Kisiratos, Almásiratos, Kevermes, Dombegyház: öt színmagyar, 
színkatolikus falu. Igaz, Nagyiratost meg Almásiratost az aradiak levágták a mi testünkről, az 
utóbbi helyét túl hamar be is szántották (sóval hintették hűlt helyünket az új urak?). (Hogy 
dögöltek vóna mög ott, ahun vannak. Vótak! Lösznek.) (Avval vót gondjuk, hogy elűzzenek 
bennünket a házunkból, földönfutóvá tögyenek a nagyobb haszon reményében, ám hogy 
megvédjék a hazát?!) (Arra nem vót érközésük.) (El, a kutya mög a macska.) De attól még 
testvérek maradtunk. Ebben a kusza ‒ mind kuszább – aradi síki jelönlétben.  
 Hogy térjünk a lényegre.  
 A valóságos Iratosra. 
 Oda, ahova magunk is kerültünk. 
 Makórul? Mácsárul. Almásyiratosrul.  
 Jobbrul, balrul. 
 Kis-Iratosunkra. 
 
Szalbek-Iratos 
Előbb valóban Kisiratos (puszta), majd a földbirtokos neve után Szalbekiratos. Utóbb a 
legnagyobb létszámú vendégünk nyelvén Iratoşu(l) Mic – anyaországuk, Királyi Románia 
szerint pedig Dorobanţi. 
 Amely csak azért is Kisiratos… 
 Anno. 
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 Úgy, az Úr évében. 
 Bármikor. 
 Az ördög évében lött Dorobanţi. 
 Hadd el! 
 Csak a közben (1926-tól) eltelt majdnem évszázadnyi időben maga a nép is elhitte 
már, hogy Kisiratosnak vége. Ma is a zöm még Dorobáncot mond.  
 Addig mondd (a hazugságot), míg igaznak nem gondolják. És a végén maguk is úgy 
mondják! 
 Hazugság-Iratostok. 
 „Dorobánc”. A Regátban. Ott keresd, meg is leled. Iratost máshol… 
 E tájon kívül. 
 Rólunk máshol, más lapokon… bőven találsz: annyi mindent. 
 Mindönt nem, de. 
 Ha löhet. 
 Ellenben: 
 
Forray-Nagy-Iratos 
Forray-Iratos, Forray, Nagy-Iratos, Iratos, az oláh szomszédnak Iratoşu(l) Máre, a nagyromán 
betolakodónak meg – hogy kellőképpen összezavarjon bennünket ‒ csak Iratoş. Forray báró 
falualapító után. Amikor az 1950-es években Feri bátyám elvitt bennünket a feleségééktől 
kapott szentpáli otthonába, Forray alatt elkocsikázva mutatta a tornyát: az ott Forrayiratos! A 
kekecsi faluszélről is elláttunk a nagyiratosi toronyig, de most szinte beláttunk a 
toronykeringő galambok fészkébe. 
 Forray… 
 Szalbekot akkor már a mi Iratosunkra nem mondott senki, később csaltam csak elő az 
öregekből a mi földesurunkról szóló regéket. És tudtam meg tőlük, hogy Szalbekiratos vóna a 
böcsületös nevünk. S hogy amott, alá, az mög Almásiratos vóna. Vót. Míg szét nem szödték. 
 Mert történészök nélkül is elég hamar eligazodott itt az embör. Az Iratosi Határban. 
 Hogy olyanoknak löhettél a testvére, akiknek ez a világ közepe. Az egyetlen otthon. 
Honnan mégis milyen könnyű kiakolbólítani… bárkit. 
 Apád. Bátyáid. Családjuk. Valamennyiünket. 
 Csak egy kis elnyomás. Nyelv-elmetszés. Kenyértelenség. Remény… csak odaát. 
Valahol messze. Távol! 
 Innét legalábbis. 
 Úgy festött. 
 Hogy aztán mi az igazság… 
 Ki. 
 
1787. Szent Jakab hava 15-én Iratos falut Forray András báró örökáron megvásárolta, azóta 
Forray-Iratosnak is nevezik. A Forray családot állítólag a XVII. század elején említik először. 
Soborsini bárók, majd grófok. 1658-ban Forray János Rákóczi György seregében hadnagy, 
Arad várának ostromakor elesik. Forray András (1718-1788) Arad vármegye alispánja, majd 
Erdélyben királyi tanácsos, 1788-ban hunyt el.  
 1810-ben Forrayék 83 családot hoztak ide a Felföldről, főleg Nógrádból, mások 
Csanádból jöttek. 1859-ben mindössze174 lélek lakja Nagyiratost, mert a falu népe áttelepül a 
bánhegyesi pusztára s megalapítja Magyarbánhegyest. „Az aradmegyei Nagy-Iratos község 
palócz lakosai a Nádasdy gróf földjeit bérelve, képtelenek valának az ottani uradalmi terheket 
viselni, s nagy szükségükben fölvételüket kérték Bánhegyesre. Az iratosi lakosságnak egy 
része 1859. évi szept. 30-án költözött át a bánhegyesi pusztára, abban a reményben, hogy a 
kincstár nem fogja őket hontalanul bolyongani engedni. Összesen 912 lélek jött át Nagy-
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Iratosról négy paraszt csapat főnök vezetése alatt. A költözött nép eleinte a szabad mezőn 
sátorokban tanyázott, és egymásnak segítve, építeni kezdé a faluját” (olvasod Szentkláraynál). 
1863-ban viszont már megint 1345 magyar él Forray-Iratoson és a hozzá tartozó pusztákon. 

1913-ban is még csak három utca: Hosszú-u., Kereszt-u., Tapasztó-u. Forrayból lett 
Nagyiratos majorjai: Nagypuszta, Irma, Hora, Hatháza. Az utolsó (1910-es) népszámlálás 
szerint 1.611-an lakják. A Gr. Nádasdy-féle forraynagyiratosi uradalom feje Nádasdy Tamás 
gróf, lakhelye Nádasladányban vala. Innét csak a pénzt viszi, Túl-a-Dunán épít s működtet 
belőle kastélyt.  
 Keresztény vagy zsidó, bérlő vagy tulajdonos? Egyre ment! A nép egyként utált 
minden népnyúzó urat. 
 Biza, koma! 
 Da, da. Faji jellegtől független. 
 Némelyeknek viszketett a tenyere. (Jobb híján „szocialistá”-nak adták ki magukat.) 
(Pedig csak adtak volna gazduraiméknak, hogy legyen már nekik is egy kis földjük.) (Másnak 
– falurajzíró öregapjának is – a tenyere azért viszketett, mert épp nem volt dolga, pedig ű 
nagyon megfogta vóna mán a lapátot! Ami gyütt, kézre, kézbe. Égött a keze között a dolog, 
égött!) (A dolog, s nem a.) (Nem a gazdag asztagja.) (A kaszát kaszálásra használta s nem 
akarta – bármilyen harapós tudott lenni ‒ kiegyenesíteni.) 
 Az első világháború után Nagyiratoson kaptak a kolonista oláhok – kétegyházi stb. 
áttelepültek – 8 kadrát háztáját, és azon építhettek. A román állam eredetileg külön román 
falut akart Nagyiratos mellett, de a nagy románmagyarok erősködtek, legyen egybe, így lett 
Nagyiratos mellett román rész. Nyóc hód fődet kaptak, hát gazdálkodtak a beépítettek! – 
regéli sógor bácsi 1980-ban. 
 1920 táján jöttek ide Elekről, Batonyáról, Kétegyházáról a románok. A négy magyar 
utca (Malom u., Nagy u., Egyes sor, Kettes sor) mellé három román utca épült (a nevüket 
1980-ban nem tudja fölsorolni a Forraiiratosról Kisiratosra beházasodott sógor. 
 Nagyiratosra az első világháború után 200 román család telepedik Battonyáról, 
Kétegyházáról, Magyarcsanádról ‒ tudod meg aztán (utóbb) a könyvből.   

2011-ben Nagyiratoson tizenkét 18 éves fiatalt avatnak nagykorúvá. „Lăcătuş 
Gheorghe polgármester röviden köszöntötte az ünnepelteket, majd jókívánságok kíséretében 
egy-egy szál virággal bocsátotta Achimas Dianát, Andó Máriót, Buchsbaum Bélát, Cseh 
Róbertet, Harczman Renátát, Falkus Tündét, László Esztert, Lippai Tímeát, Recski 
Cecíliát, Recski Jenifert, Szatmári Márkot, valamint Varga Evelint a ’nagybetűs életbe’…” – 
áll a Jelönben. 

A népszámlálás szerint Nagyiratoson 1085 magyar él. És kb. ugyanennyi román? 
Köllött nekünk „nagybetűs élet”. 
Jutott belőle! 
Amoda meg, lám csak: 

 
Almásy-Iratos 
Helye. Maga a puszta. Másképpen Almásiratos, vendégeinknek Almaş-Iratoş. Néha előfordul 
az Almásinagyiratos megnevezés is, avagy a Ponyvahát helységnév. Utóbbi módon még kis 
falumban, Szalbekiratoson is említik így Almásyiratost! A XX. század végén. 
 Hogy a XXI.-ben ki vélekszik rá – róla ‒, az Isten se tudja. 
 Puszta puszta hátán… Kürtös, Kis- meg Nagyiratos között. 
 Forrayiratos a másik ismert Iratos a három Iratosból, Almásy-Iratos a legkevésbé volt 
mindig is szem előtt. Emiatt róla szólunk a leghosszabban. 
 Azért is megérdemli, mert letörölték a föld színéről.  
 Hogy megmaradjon emlékezetünkben.  

Néhányunknak a szívében. 
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1800-ban aradmegyei Iratos puszta Lázár Miklós bérletében. 

1806. Szent György hava 29-30-án iktatták be Almásy (Zsadányi és 
Törökszentmiklósi) Pál aradi főispánt Iratos pusztába.  1804-ben Szentpált szerzé meg. Arra 
nézvést, ki vala Almásy Pál, lásd Perecsényi Nagy László munkáját, melynek címe így fest: 
„Lantolag. Azon alkalmatosságra, midőn Zsadányi és Török-Szent-Miklósi Almásy Pál ur 
Arad vármegyében helyheztetett Iratos nevű, másképpen Sofronya czim alatt lévő nagy 
pusztába 1806. eszt. bévezetve béiktatódott. Temesvár.”  

A falu katolikus népe a kisiratosi plébánia leányegyházát alkotja. 1841-ben a 482 
lakosból 475 a katolikus, 3 a görögkeleti, 4 a zsidó felekezet tagja. 1851: „Almásy-Nagy-
Iratos, puszta, A. vm-ben, Cs. vm szélén, A-hoz 2 órányira. Kiterjedése 5.212 hold 1100 
négyszögölével, mellyekből 1232 h. kaszáló, 3120 h. szántóföld, 860 h. pedig legelő. Az 
egész puszta róna és igen gazdag termékenységű; rétje legelője zsíros lévén, a marhahízlalás 
nagyban divatozik. Haszonbérlők tartják, de van itt egy kis 30 holdnyi erdő mellett egy 
dohány-kertész község is megtelepítve: 480 r.k. magyarból áll. Birja a pusztát Almásy Pál, 
volt hevesi alispán” (írá Fényes a maga könyviben).  
 Az 1860-as évektől a kincstár túltelítődött a dohánytól, az emberek kezdték 
elhagyogatni a kötelező dohányültetést (a dohányos telepes helységekben), s e helységek is 
szabályos telepes falvakká alakultak – írja Takács. Hogy a század végére kiderüljön, dohány 
helyett hasznosabb gabonát termeszteni, és amelyik birtokos teheti – merészeli ‒, világgá 
zavarja kertészeit: nem szerződik velük tovább a kertészföld művelésére, s a paraszt 
lebonthatja házát, mehet, amerre lát… Így szűnt meg Almásyiratos is!  

1869-ben már 1.796 lélek otthona (1.408 római katolikus, 3 görögkatatolikus, 254 
görögkeleti, 83 református, 30 evangélikus, 17 zsidó, 1 egyéb). 1880-ban 894-re apad a 
lakosság, 1883-ban pedig már csak 227-en lakják (220 k 4 gr 2 ev 1 zs). Hogy a kisiratosi pap 
háztörténetében leírja: „1883. Almás Iratos községe, mely 1860-tól 1880-ig virágzó 1000 
lelket számláló község, s Kis Iratosi plebániának filiálisa volt, feloszlattatott. A lakosok 
szétoszlottak s így a plebános jövedelme is tetemesen csökkent”. 

Plébánosunk jövedelme apadt, mi pedig akkor jöhettünk a faluba. Almásyiratosról a 
dédapám a családjával idehúzódott. (Borbála nevű leánya, öreganyánk, 1890-ben már 
Kisiratoson született.)  

Máshol kiderült: előbb tódási, majd kekecsi földkunyhóba. 
 Hasonló „faluoszlatás” máshol is előfordult. „…a Pallavicini uradalom 1852-ben 
szétverette az ottani dohánykertész telepeket, a földönfutó nép…” máshol lel menedéket. 
Ányási harangjukat kútba rejtik, majd onnan éjjel kihúzva állítják föl új otthonukban, 
Kömpöcön – tudjuk meg Bálint Sándor Szeged-Alsóváros című művéből.  
 1900-ben az 52 almásyiratosiból 18 katolikus, 22 görögkeleti, 12 református, a háború 
derekán, 1916-ban 153 lélek él a Kürtöshöz tartozó helyen (62 gr 16 ev 5 zs 68 ref 2 gk). a 
többség román, a régi falualapító magyarság elűzetett innen.  
 Béke porainkra! 
 Ez már nem Almásy-Iratos, ez lehet a Ponyvahátnak nevezett telep…!!! 
 
Ponyvahát 
Kurticsról szólván jegyzik meg ez időben (a megyerajzban): „A községtől nyugatra, az erdőn 
túl volt régente az Almási grófok jobbágy községe. Szin magyar hely, de egészen elpusztult. 
A lakosság Kisiratosra és Dombegyházára költözött. Az egykori Almás-Iratos helyét a nép 
Ponyvahátnak nevezi.”  
 „Az almásiratosiak szétszélödtek, amikor a Kásák szétverték! Ki Kürtösre, ki ide, ki 
tovább!” – tudja édös öcsém az Úr Jézus Krisztus 1980. esztendejében. Más az aradi bankokat 
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emlegeti, hogy azok kezére került az almásiratosi föld, nekik nem kellett a község, azok 
zavarták szét a népet. 

A falu leírása 1898-ban a megyerajzban: „A Kurtics határában fekvő Almás-iratosi 
birtok. (gr. Almásy Kálmáné.) Jelen birtokosának tulajdonába Almásy Páltól 1869. év elején 
történt vétel útján került. – Területe háromszög alakú; kelet és délkeleten Kurtics és Sofronya 
községek, nyugaton Forray-Nagy-Iratos puszta, délen Szent Pál puszta, északon Kis-Iratos 
(Csanádvármegyében) határolják; egy tagban fekszik. Talaja fekete homokkal kevéssé 
vegyült agyag. Virányát a jobb talajokat jellemző tisztes fű, gyomok közül a szerb tövis, aszat 
stb. alkotják. – Az egész birtok kisebb részletekre osztott, rövid tartalmú bérletek alakjában 
kezeltetik, holdanként évi 14 frt 25 kr. haszonbér mellett. A legutóbbi – 1885. évi – katasteri 
felmérés szerint az összes terület 3610 578/1600 hold, ebből szántóföld 3446 285/1600 hold. 
– A gazdálkodás mindinkább külterjes jellegű. Legelterjedtebb a három nyomású rendszer. Az 
állami adó: földadó ás általános jövedelmi adó 7308 frt 98 kr., a községi adó mintegy 500 frt 
évenként.”  
 Száz év múlva kántor bátyám így emlegeti: „Kanton, a kürtösi határban. A Csatorna-
parton állt valaha tanyacsopport, ott vót falu (Almásyiratos), a kúttal. Ponyvaháton, a 
Tornyai-nagycsatornánál. Regéli hasonlóképp más is, s úgy tudják, tán kisiratosi főd vót az is. 
 Kása Antal 1980-ban úgy tudja, hogy Almásy és Tagányi pörösködött Almásiratosért! 
Hersman zsidó ügyvédé lett, Hámorira magyarosított. Hámorinak nagy uradalma volt a 
közelben (Vizesen, Nagyiratoson…?). „Az első világháború után három nagyhold földet 
kaptak Hámoriban az iratosiak, de elvették tőlük” – tudja Anti bácsi. Más szerint azért veszett 
el ez a tábla föld az iratosiak számára, mert maguk mondtak le róla: túl messze volt Arad alatt, 
nehéz volt megközelíteni. 
 Öreg Kurtucz Mihály is tud a dologról. „Hámori-dűlő: Kurtics és Kisiratos határának 
csücskiben, Szentpál felé. 100 holdnál több nem lehetett (?). Trianon után kiosztották az 
iratosi szegényeknek. A kurticsi román bíró elvetette tőlük. Kokosel (Cocoşel) a csúfneve. 
Parasztpárti szenátor volt, Brădianu.  Varsandán András, iratosi, román származású, tartotta a 
románságát, segített ennek a piszok román bírónak, aláírást hamisítottak, hogy az iratosiak 
átadják a földet… Az iratosiak agyon akarták verni (Varsandánt). ’29-be?... Munteanu rendőr 
félholtra verte (Kokoselt). Utána vasgárdista vezér lett. Jött ki Iratosra, tatáékhoz is, hogy 
’Elvesszük a piszkos zsidóktól a földet!’. Amikor Antonescu vette át a hatalmat, 
letartóztatták, hogy viszik be Aradra. A régi sorompónál a két rendőr lelőtte. Azt mondták, 
hogy meg akart szökni.”  
 
Sármezey-kripta 
…-háza? 
A halomra s rajta az épületromokra, sírkövekre az 1980-as évek elején akad a falurajz 
szerzője. Hogy mi a csuda lenne, lassan derül csak ki. 
 A falunak, míg áll, csak Kripta. Hogy Sármezeyéké, csak néhány öreg tudja. Például 
Pista bátyám. Hogy a könyvekben kutakodj utána… 
 Ma már bottal üthetnéd a nyomát. Mert a rendszerváltozás után a földdel egyenlővé 
tette a terület új gazdája. Halmostul, kriptástul. 
 Hogy a kunhalmokat meg kellene őrizni? Nagy-Romániában erről ki tudna? 
 Mert hogy az nem az övék! 
 A miénk sem. 

Volt… Valaha.  
A régi iratokból kiderül, hogy a Sármezeyeké lehetett az egykori Almásyiratos 

területén, ma a Kürtös és Kisiratos közti műút melletti halmon álló, a mieink által Kriptának 
nevezett temetkezőhely. A kürtösi indóházzal átellenben lévő halom mellett valami major áll 
(állt, hogy ma gépkocsicsorda várakozóhelye legyen a piacra dobás előtt a gyárból a kürtösi 
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indóházon át ide jövet…), körötte szántó 1980-ban – rá tíz évre az egészet a szántóföld némi 
emelkedése jelzi: itt állhatott a Kripta! A kápolnaszerű romos Kripta, melyet elsőre 
kápolnának vélünk.  

Az almásiiratosi „kápolna” után kérdezősködve ad magyarázatot öcsémuram: „A 
Kripta? Nemrég még állt! A falu (Almásiratos) āréb löhetött! Ahun Hatháza! Mutatták a 
rományok, ott kút van! Rakott kút”.  
 A romos falak közt – belül – kőhalom, jókora sírkő-maradvánnyal… Körben bokrok. 
A halom körül a szántásban tégla- és vastörmelék. A hátsó fal omladékiban: vaskapu. 
 Kántor nagybátyám mondja, ugyancsak 1980-ban: Gróf Károlyi Gyula birtoka volt ez 
a kápolna; az övé volt a kastély (Kürtösön) a békevilágban! Hogy más kontrázzon: „Nem a 
kápolnánál volt Almásiratos! Kürtös és Kisiratos közt, Kisiratos sarkában, a Nagyfalu 
végiben. Egy része, Ponyvahát, ideesik, idemaradt Kisiratoshoz!” 
 Hogy milyen kápolna, illetve kripta, Kása Antal tudósít: „Sármezeyé vót a Kripta! Az 
erdő mögött; ötven éve még mögvót!” 
 A Sármezey család az örmény Vertánok leszármazottja (olvasod a csanádvármegyei 
nemességtörténetben).  
 ‒ Az ş bizonyítja, hogy Almáş-Iratoş ősi román helység!!! – mármint hogy Almaş ez 
az Iratoş. 
 Hogy a csudába nё. 
 Nagyon iş. 
 
Háromiratos  
1865-ban. 

Hogy s mint. Vala.  
A Pesty-féle helynévtárban leltük (kézírással egy oldalon, 2 filmkockán) a Széchényi 

Könyvtárban. Az eredeti (36) tintával, a másolat (122) gépírással. 1865-ből.  
„Helynevek 
Kiss Iratos községből Csanád Megyéből. 
1. pont. Kiss Iratos Telepítvény fekszik Csanád megyében Battonyai járásban. 
2-ik Nevezett Telepítvényes község jelenleg két nevet visel, u.m. Szálbek Iratos és Kiss  

Iratos, az első nevet Telepítvényező Szálbek családról örökölte, mely néven a tájon 
igen ösmeretes, ellenben az utóbbi mint ilyen néven országszerte ismeretlen. 

3-ik Valamint most, ugy hajdan mint puszta csak Kiss Iratos néven neveztetett, más mellék 
nevet nem viselt. 
4-ik Mint Telepítvényes község legkorábban 1818-ik évtől veszi kezdetét. 
5-ik Az ide benépesített lakosság részint Nógrád, részint pedig Arad megyéből Róm. Kath. 

Magyarokkal töltetett be. 
6-ik Eredetileg, a fentebbi név keletkezése, vagy is származása ki nem puhatolható, azt 

homály fedi. 
7-ik Az eme község határában előforduló Topográphiai nevek következők u. m. VERMES, 

RUCZÁS, VIHAROS, SÍRHALOM, RIMA (vagy SIMA…), SZŐLŐSHALOM, 
HATÁRDŰLŐ és CSÁRDA. 

 Határos szomszédjai Keletről Kurtits község, Délről Almás Iratosipuszta, Nyugatról 
Forrai Nagy Iratosi puszta, Északról Dombegyházi pusztákkal környeztetik. Területe 
1.110 négyszögölével 5595 210/1100 hold. 

Kelt Kiss Iratoson 1865. Decemberben Lovrits István jegyző” 
 
Almás(y)iratos az aradi Pesty-gyűjtésben. 
„Almás Iratos község – 4007 magyar holdakból áll, hajdankor egészen legelőből állott, és 40-  
50 évekkel annak előtte Kászonyi Antalé tulajdona vala, kitül örmények göböl ökrök számára  
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haszonbérbe birtak, és kitül azután Gróf Almásy Páll örök áron vette meg. 
 Ezen helység először nevet kapott 1816-ik évben. 
 Eme helység Csongrád megyei Csányi lakosokkal népesedet meg. 1816: 60 beltelek  
méretik ki – jelenleg 56 fönáll – róm. kath. m. ajkú telepítvényes kertészekkel népesedett meg 
– most 560 lélek. 
 Határa: 6 domb, 5 legelő, 12 dülő, 7 puszta, 15 holdas erdő (ebben urasági épület), az 
erdőn kívül 1 cseléd ház, a határban 1 csősz ház,  2 posvány, 2 dülő nádas, a községház, az 
uradalomhoz tartozó száraz malom – neveik: 4 ház után dülő, 2 nádas dülő, 1 taraczkos dülő, 
1 halom dülő, 2 Iratosi határ dülők, 2 kenderáztató dülő, ‒ a legelőnek lapos dülőneve van, ‒ a 
határban egy taraczkos halom, másik lapos dülő halom, harmadik Moldoványi halom, és a 4-
ik göbül járás halom neveikkel neveztetnek. 
 ‒ Keletrül Kurtics közs. 
 ‒ Délrül Soffronyai puszták 
 ‒ nyugatrúl F. N. I-i közs. 
 ‒ éjszakrúl Kis Iratosi község 

Utak: Kurticsrül Tornyaig, Aradról Kis Iratosig és Almási Iratosig. 
Puszták: Békefy Gyorgy haszonbérlő 
    Taganyi István ,, 
    Bulboka Juon ,, 

     Hirschmann Samu  ,, 
                           Hartmann Simeon  ,, 
     Vabaay (?) Ferenc  ,, 
     Faur Nikolaj           ,, 
1865. dec. 19. 
      Kelemen Gábor bíró 
      Bérczy János jegyző” 
 
Pestynél Forray-Nagyiratos is. 
„Statisticai összeírása  
Forray Nagy Iratos határa területén található hely neveinek. 
Az 1-ső pontra nézve:… 4.750 cat. kold területű kertész község  ‒ éjszakra Kis Iratos
 Kincstári Kertész község. Keletre Almásy Iratosi … pusztákkal határos. A községtől  

délnek ½ órányira fekszik Gr. Nádasdy Lipót Úrnak F. N. I. nevű majorja, ettől vette 
nevezetét a kertészközség is, melyen egy kastély vagyon több tiszti és gazdasági 
épületekkel. 

2. N. I.-nak neveztetik. 
3. más elnevezése ember emlékezet ólta nem vólt. 
4. 1810-ben telepítetett a község. 
5. lakói: részint Neográd m., részint Csanád m.nek szomszéd községei m. ajkú  
 lakosaiból.  
6.  közs. név eredete: senki se tudja!  
7. Bent a községben Hosszu útcza – Kereszt útcza – Tapasztó útcza – Temető halom –  

Bibolár düllő – Homokos három gödör düllő – Tüskös düllő – Tapasztó düllő – 
Temető düllő – Csúcs – Halom düllő ‒ Bika kaszálló düllő – Kert düllő – Kurticsi 
ország út melletti düllő. 

A grófi Majorsághoz tartozó 4.500 catt. h. területű földön a Kastély udvar – Temető – 
Lucernás – Fa iskola – Szérűskert – nevezeteken kívül – mi elnevezések se léteznek, 
minthogy forszírozott gazdálkodási rendszer folytán minden düllők és Táblák számszerint I. 
II. III. sat. vagynak elnevezve.  
 1865. dec. 10. 
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    Andó József bíró 
    Búza Gergely esküdt 
    Tóth Gergely     ,,    ” 
 
Forszírozott bolsi és náci és banki gazdálkodás folytán mifelénk is kezdtek – kezdenek – s 
kezdeni fognak az efféle név- (és nép-) irtó I. II. II. sat-ra áttérni a hízómarhái (marha hízói) a 
göbölöknek (az Három-Iratosi Göbüljáráson). 
 Aztán léphetünk vissza. 

Vissza! 
Mindönt. 
Mán ami jár. 

 
A mi fajtánk 

…Három-Iratoson. 
Meg hozzánk csapott Kurtafejéregyházán/Kurtán/Kurticson/Kürtösön.  

 A táj legnagyobb településének, a középkori Kurtafejéregyházból (Kurtaegyházból, 
Kurtából, Fehéregyházból) a Kurta (Kürt?) nyomán lett rác Kurtics nevet átvevő oláh Curtici-
nak a népessége a török pusztítás utáni jó másfél században igen fölszaporodott. Mást ne 
mondjunk 1880-ban  4906-an vannak, 3959 a román, 528 a magyar, 79 a némöt, 104+236 az 
egyébnek mondott cigány és zsidó, 61 a tót. A háború előtt már igen népes a magyar 
közösség, amely Kurticsról Kürtösre igazíttatta a saját nevét: 1910-ben a Szentpállal és 
Almásiratossal gyarapodó hatalmas község igazgatása alatt élő területen 8298-en élnek, s az 
5928 román mellett már 2166 a magyarok száma. 1920-ban a 1997 magyar még tartja magát, 
évtized múltán, 1930-ban már csak 736-an vagyunk. 

Még ennyien. Mert a kürtösi magyarok száma 1941-ben 413-ra, 2002-ben pedig 265-
re apadt.    

Átmeneti erősödést az 1969-2004 közti idő jelentett, amikor Kisiratost Kürtöshöz 
csapták,  s ezzel a „város magyarsága” kétezresre duzzadt… A kisiratosiak különválásával 
megint magára maradt a kurtai magyar. Hogy utánpótlással a két-iratosi, szentpáli, sofronyai 
magyarság, s a tovatűnő mácsai, szentmártoni hunnmaradék szolgáljon – hogyne, magamagát 
pusztítva.       

…ugyanez Varga E. Árpád összeírása szerint a világhálón.    
 
Varga adattárának jelmagyarázatából idézünk:  

„. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá 
vonatkozóan adatot nem közölt.) 

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség. 
1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után a beszélni nem tudók száma 

szerepel.) 
1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között 

számarányuknak megfelelően szétosztva.)” 
     Tehát Vargánál így festünk: 
 
Év   Összesen Román Magyar Német Egyéb Zsidó/jiddis Cigány Ukrán Szerb Szlovák Bolgár 
1            2              3           4          5         6             7              8          9        10        11       12 
 
Almaş-Iratoş ‒ Almásiratos 
1880a   894        141        681        3      18+51        .               .            -         -         17         . 
1880b  894         150        722        3        19            .               .            -         -         18         . 
1910a (177)     (142)        (29)      (5)       (1)           .               .           (-)      (1)       (-)         . 
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Dorobanţi ‒ Kisiratos 
1880a  1870        34       1676       23      2+135         .             .             -          -          2         . 
1880b  1870        37       1806      25          2              .             .             -          -          2         . 
1890a  2174        14       2152        4          4              .             .             -          2          1         . 
1900a  2373        18       2340        6          9              .             .             -          7          -          . 
1910a  2210(a)    39       2151      14         6               .             .             -          4          2         . 
1920n  2482        39       2385      36(b)   22            22            .             .           .           .          . 
1930a  2452        68       2362      19          3              3            -             -          -          -          - 
1930n  2452        68       2324      20       40             12           28           -          -          -          - 
1941n  2451        87       2273      38       53             .              .              .          .           .          . 
1956    2557 . . . . . . . . . . 
1966a  2456       33       2418        2         3             -              -              -          -          -         - 
1966n  2456       33       2407        2       14             -              -              -           -          -         - 
1977n  2341       25       2239        1       76             -             76             -          -          -         - 
1992n  1841       58       1781        1         1             -               1             -          -          -         - 
2002a  1679       89       1586         2        2             -               1           [.]         [.]        [.]     [.] 
2002n  1679       83       1568         4      24             -             22             -          1          -         1 
(a) A dohánytermelés megszűnt, dohánykertészek eltávoztak. 
(b) A németek száma ‒ a járási összeghez is igazodva ‒ 66-ról javítva. 
Kiegészítésünk a legutóbbi népszámlálás alapján: 
2011   1618      170       1447                               (+1..) 
 
Iratoşu ‒ Nagyiratos 
1880a 1202       32          1093        2      4+71         .               .           -           -          2         . 
1880b 1202       34          1162        2        4             .               .            -           -         2        . 
1890a 1441       59           1364       7      11             .              .             -          8          3        . 
1900a 1412       63           1313     19      17             .               .            -          1        16        . 
1910a 1611       50           1547     13        1             .               .            -           -          -        . 
1920n 1792       42           1742       2        6             -                .            .           .           .       . 
1930a 2238     610           1625       1        2             -               -           -           1          -        - 
1930n 2238     598           1611       1      28             5            16          -           6           -       - 
1941n 2286     799           1443     34      10 . . . . . . 
1956   2081   . . . . . . . . . . 
1966a 2124      726           1375     19       4           -                -            -          2          2        - 
1966n 2124      726           1372     19       7           -                -            -          4          2        - 
1977n 2090      784           1301       2       3           1                -            -         2          -         - 
1992n 2053      934           1042       3     74           -              67           6         1          -         - 
2002a 1885      899             958       6     22           -              15           6          -          -         1 
2002n 1885      850             959       8     68          -               58           8         1          -         1 
 
Azaz valóban 1880 és 1910 közt tűnt el dédszüleim faluja, Almásiratos. 
 
A szomszédban 
Köröttünk… a végtelen Aradi Sík. Mármint keletre; nyugatra a Nagy Magyar Alföld csanádi 
határtalansága. 
 Annyira azért nem messze, mi több, közvetlen szomszédos velünk: Kutaspuszta. A 
valahai Kútas – Keczer-Kutas – helye. 
 Kutas 1914-ben 640 lakosával Kürtös nagyközség része. Hogy a középkori 
Kutasházáról – Keczerkutasról – szót se ejtsünk. Hol Balassa – Balassi – is úr vala 
valameddig. Épp élte fogytáig. 
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 Valahun megénekeltük: ha erre is járt – netán épp véggyulai leventeként – Költő 
Balassa, Balassi Nagy Bálint, Iratoson át kellett mennie. S ha átment Iratoson, tán betekintett 
valamelyik lányos – ne adj isten kikapós menyecskéjéről hírhedt ‒ jobbágyház ablakán! S ha 
benézett, biztos talált ott szemrevaló dolgokat. 

Mán ahogy üsmerjük a dalaibul! 
‒ Magadbul indulsz ki, koma. 
Mácsa meg: öregapádé. A Kurtucz rokonságé. 
Szinte a miénk. 
Ha olybá vesszük, sёmmi köze Mácsának az antanti tiszt urak előtt 1922-ben Lőkösön 

ránk támadó csürhéhön! 
Nagyvarjas sё akármi! Majd’ akkora szögedi nemzetbéli magyar falu, mint a Kisiratos 

nevezetű Iratos. Volt. Ma (Forray-)Nagyiratos községnek alárendelve. Kisvarjas mellett. 
Szabó István nevezetű – Sarkadrul véled levelező ‒ cimboráddal. Aki arról is hírt ad, 
falujában hogy emlögetik Kisiratost: „Igazi jó magyar embörök. Kár, hogy nem 
nagyvarnyasiak. ‒ A kisiratosiak nem csak szeretnek, de tudnak is mulatni. ‒ A kisiratosiak 
tuggyák, hogy mit akarnak, oszt amit akarnak, azt tuggyák is. ‒ A kisiratosiak összetartóbbak, 
mint mink. ‒ Amelyik falunak saját papja van, az mind erősebb.”  
 Kisvarjas? Nagyvarnyasnál. Amely, ugye, ёgy szöm uccábul áll. 
 Szentpálon, ángyodék házában, a Székely-porta Kurtucz-fertályában magad is 
megpihenhettél. Drága Feri bátyáddal. 
 Micsoda táj… Otthon, ahol ennyi szeretet várt – s vár (várni fog, ha fog!) ‒ rád. 
 Ahun tán tё is adhatsz a magadébul. 
   
Kurt(a)fejéregyház/Kurtics/Kürtös/Decebál/Curtici  
Zarándban, pl. a XVI. században, majd Arad vármegyében húzta meg magát. Amíg 
megtehette! Decebál-nem-látta Kurta innen, onnan. 

Curt, a később Kurtaegyház, legelőbb is. Állítólag 1332-ben említik először. 
Kurteg(y)ház – zarándi hely 1519-ben.  
Kurtafejéregyház is – pl. 1559-ben, amikor még él. Áll. Ritkán 
Kisfejéregyház. Ha magyarázod ugyanazt (más szóval). 
Kurta (?) – nyilván (Kürtből lett /?/) Kurta a középkori magyar népi neve, ebből 

vehette át az elpusztult tájon megtelepedni készülő ráczság, tőle az oláhság (mind a maga 
nyelvéhez igazítva), hogy legyen belőle… 

Kurtile-Kurtegyházat bírja 1561-ben Méregh F. és Bigedy M. – a falu (helye) 
elpusztulva találtatik. 

Kurtik – 1645-ben fordul elő e falunév. Más ugyanezt (ugyanakkor) így olvassa: 
Kurtig… Aztán: 
Kurták – rögvest 1646-ban. Magyar embör e tájt egy se… Illetve, nyilván: alig. 

Mutatóba ha. 
Kurtics – a rácnak – jegyzé a történész. Hogy aztán a helyzet fokozódjék: 
Kurtile – I. Rákóczi György Kurtilét mint Zaránd megyei pusztát adományozza 1645-

ben Jeney, Szegedy, Mágovics, Simándy nevű vitézeinek több szomszédos pusztával együtt. 
Kurtits – 1821-ben a katólikus egyházmegyei évkönyvben. 
Curtiiţa: „A község régibb nevét Curtiiţa nevű úrilakról származtatják a hagyományok. 

…A lakosság Erdélyből jött” – írja az 1913-ban közreadott megyetörténet-fejezet illető része. 
Rumun népi szófejtésről lévén szó?… Ebbül lött (vóna) a  

Curtici – oláhosan írván. (Mán ha hiszöd.) A tokosnak mög: 
Kurtitsch – némötösen! Ugyanaz. Ű se emlékszik (Kürt-)Kurtára. Majdnem ilyen jó a 
Kuertoes megnevezés is, amire a világhálón bukkanunk. 
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Kürt (Kürt‒Gyarmat) nevű ősmagyar nemzetségre is utalhat, gondolja ugyanis más… 
a Kurtics név.  

Kürtös 1910-től. 1916-ban írja először Kürtösnek a falut a csanádi egyházmegyei 
évkönyv, addig Kurticsnak veszi. „Kürtös, régiesen Kurtegyház, avagy romános hangzással 
Kurtile”. Amúgy 1772-ben húzták föl a katolikus templomot, építtette Kászonyi András a 
Szentháromság tiszteletére. 1778-ban láttak neki a villám sújtotta régi óhitű istenháza helyett 
új görögkeleti templom építésének (az 1990-es években még újabb, immár „bizánci” ízlésű 
építésébe fognak). 1857-ben nyílik meg a Szolnok‒aradi vaspálya. Kovách Géza szerint 
Kisiratosnál épült volna a vasút, de a gazdáknak nem tetszett, azért került arrébb Kürtösre. 
Innen ered Kürtös neve is: sokat kürtölt a vonat. S hogy kik tették szóvá? A mieink… 1914-
ben 8298 lakosú nagyközség Arad megyében, hozzá tartozik Almásiratos 177, Kutas 640, 
Sofronya 763, Szentpál 802 lélekkel. 1921-ben „Decebal”-ra névre keresztelik az oláhok, 
nyilván a regáti urak. (Befutottunk Decebálba! – Kiszállás, Decsebál! – Indul Aradról 
Decebálon át Budapestre! – Decsebál, Decsebál!) (Hogy ne lett volna Decebál Gyulán a címe 
a falurajzíró regényíró azon románmegszállási rémtörténetből lett kisregéjének.) 
 Decebál – kiszállás. (Tovább nem megy.) (Itt letösszük a tollat.)  

Kurta – csak azért is. 
…Vagy mégis: Kürt… kürtje? 

 
Az Arad-történet 1912-ben megjelent III. kötete közli a jellegzetes kürtösi családneveket, 
köztük van a Hemmert név is. Hogy legyen min megint elcsodálkoznunk! 
 Márkiék egyszer már megleptek: kiderült a megyemonográfiából, hogy Mácsa 
református magyarjainak emlékét őrzi jó néhány „mai” román vezetéknév, köztük a Pelhes – 
amely az én családom mácsai „román” ágában is előfordul. Most meg ez a Hemmert… 
 Apám kürtösi‒aradi fodrászmestere volt Hemmert. Kürtösön kezdte nála a szakmát 
tanulni, majd aradi műhelyében is dolgozott, s mestere egyik fiával haláláig tartotta a 
barátságot – nyugdíjba vonulásakor a vele inaskodó, ekkor már Pesten élő Hemmert-fiú 
igazolta náluk eltöltött éveit. 
 „Az öreg Hemmert Miklós Németországból előbb Csabára jött, itt nem boldogult, az 
első világháború előtt Kurticsra ment, ott nyitott üzletet. Nagy pofaszakálla volt, láttam a 
kurticsi temetőben, a sírkövén rajta van a fényképe. A vasút mellett közvetlen van a magyar 
temető – jobbra, ahogy kijövünk az állomásból, nagy tó mellett. Beépült. Nem nagyon lehet 
látni. Ott aztán sok magyar név van… Majd amikor a vak mama is meghalt, az öregek 
emlékére a család harangot vett. Ott van a temetőben, amikor temetnek, megszólal. 
 Az öreg Hemmert is borbély volt, a fia, Miklós is, ő volt a mesterem. Az ő két fia: 
Miklós, borbélyból Magyarországon, Budapesten mérnök lett, vele együtt dolgoztam 
Kurticson, Aradon. A másik Hemmert-fiú Bukarestben vegyészmérnök. A lánynak meg 
katonatiszt az ura. 
 A mesterem még három nyelven beszélt – magyarul, németül, románul ‒, a gyerekek 
inkább csak magyarul, kicsit románul, mert Kurticson csak román iskola volt” – regéli apád 
1983-ban. 
 
Az a Kürtös, tudjuk meg a XX. század eleji aradi megyetörténetből, magyarosodó nagy román 
falu volt: a majdnem tízezer lakos ötöde vallotta magát magyarnak. Ma az akkori jó kétezer 
helyett 2-300?... 
 A helyzet fokozódik! 
 Persze akkor Kürtösön a Magyar Királyi Államvasutak egyik fontos vonalának 
állomása épült ki, s az indóház körül szaporodott a magyar élet… 
 Gyarapodtunk, amíg lehetett. Amíg engedték.  
 Végül a magyar temető. 
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 Ma már – bizonyára – az sem. 
 …Aki meg tehette, odébb állt – meg sem állt Bukurvárig, Pestbudáig, Nagy-Csabáig. 
 
Kurt(a)egyházból lett Kurtics nyomán születő Kürtös… Melyet netán egyenesen Kürt vezér 
nevéből – törzséből – vezethetünk le… 

1992-ben a Kisiratossal kiteljesített Kürtös városnak 10.494 lakosa van: 7.537 román, 
2.181 magyar, 858 cigány, 24 német, 2 szerb, 2 szlovák.    

2004-ben megszabadultak tőlünk. 
  
Vizes 
Vizesen meg a husziták. 
 1333-35-ben Vizes falu pápai tizedet fizet. „Feltehetőleg a későbbi Vizesmonostorral 
azonos. Ma psz. Battonyától ÉK-re”. 1483: „Vizesmonstor, ma Csanádban a vizesi puszta. 
Emlékét 1483-ból egy homo regius neve őrzi”. 1486: a vizesi templomban Szent Miklós képe. 
1498-ban nagy villongás a Jaksicsokkal a vizesi határ miatt: az Arad vármegyei Vizes falu 
ekkor özv. Dóczinéé és fiáé volt, de nem egészen, mert volt itt egy kis birtoka Vizesi Imre 
deák özvegyének is. Már 1498. június 18-án vizsgálatot kellett a királynak elrendelnie, mert 
Jaksicsék dombegyházi jobbágyai a vizesi határ egy részét erőszakkal elfoglalták s több mint 
ezer forint kárt okoztak Dócziéknak. Majd a két Jaksics testvér azt parancsolta jobbágyainak, 
hogy Szent Miklós püspök és hitvalló fából faragott képét, mely Isten tudja, mióta, Iratos falu 
alatt állott, s mutatta a vizesi‒iratosi határt, ássák ki. Azután jó darab földön levitték Vizes 
alá, ahol újra szépen felállították – tudjuk Borovszky Samutól. 1517: kutatja az aradi káptalan, 
mi bírta rá a huszita Jaksicsokat, hogy tiszteletlenül kiásatták szent Miklósnak a vizesi 
határban levő képeit. Pan, Pongrácz, Jaksics Nagylakon templomot emelt a huszitáknak. 
(Erről meg Márki tudósít.) 
 Husziták a mi vidékünkön? A délvidéki – szerémi – magyar Husz-követőkkel tartott 
Nagyiratos akkori ura is? No lám. Ha ezt tudtuk volna! …Se lett volna más a kisregénk. Az 
1970-es években kisregényt tetszett írni a magyar huszita Szentírás-fordítókról, kiknek 
elvbarátai eszerint Csanád vármegyében is megmutatták maguk. 
 ‒ Vizesön fogasolták a fődet, találtak ёgy követ, rátötték a fogasra nehezéknek, azzal 
dógosztak. Érte gyüttek a régészök, lë vót törve mindöne, nem láccott, hogy szobor vót! 
Kecske. Belül rengeteg arany – regéli 1980-ban gépész öcsém Kisiratoson. 
 
Iratosi bёtyár tsárda     Kurta Miska most gyere ki, 
Zsandárokkal körülállva.        Hat vármögye vár ideki! 
Azér van az körülállva,    Mit ér néköm hat vármögye 
Kurtucz mulat a csárdába.    Tizenkettő gyüjjön ide! 
 

…Mit ér néköm hat vármögye, 
Tizenkettő gyüjjék ide. 

 
Háromiratosra. 

 
 

Iratosi kertök alatt dorobánci gránic 
 
 
Nagy-Iratostól Kys Iratoson, Puszta-Kisiratoson és Szalbek-Iratoson át Kisiratosig. Hogy 
Iratoşu(l) Micről, Dorobanţi-Darabont Dorobáncról ne is beszéljünk. 
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 Iratosi kertek alatt… tette kisiratosi népköltési gyűjteménye címének az egyik nótánk 
kezdő szavait Kovács Ferenc, az 1950-es évekbeli aradi magyarság kitűnő alakja. Arad város 
magyar külvárosainak a meséi A sánta kutya lábán forgó palota, mondái pedig Aradvégi 
népmondák címmel láttak később napvilágot, s e két utóbbi is tartalmaz kisiratosi szellemi 
kincseket. Az általa összeszedett iratosi mesék, mondák, történetes énekek, dalok, a 
szokásvilág költészeti értékei s miegyebek jobbára a régmúltban gyökereznek, nem a XX. 
század parasztvilágának a termékei. Hogy írói falurajzunk e fejezetében a számunkra oly 
kedves (kezdetben inkább zarándi, legtovább csanádi, újabban aradi) helység múltjából merítő 
legjellemzőbb történetekre kerül sor, címnek a folytatást meghatározó, nem éppen szívderítő 
valóság efféle meghatározása ugrott be: …dorobánci gránic. Mármint ami az iratosi kertek 
alatt húzódik. Trianonnak, a trianoni hazudozóknak és rablóknak, hasonszőrű útonállóknak 
köszönhetően.  
 Innen van az IRATOSI KERTEK ALATT… DOROBÁNCI GRÁNIC. 
 Ennyi. Se több, se kevesebb. 
 Éppen elég. 
 Nekünk. 
 Valamennyiünknek. 
 Nem siránkozva, nem. Csak arra utalva, mi történt velünk, mi folyik körülöttünk. 
Nélkülünk, ellenünkre. Ami nem akármilyen kihívás… a falunak. Ennek a népnek. 
 Ami nem mindennapi próbát jelent. 
 Aminek meg kell felelnünk! 
 …Mi a magunk szerény eszközeivel – írásunkkal – (könyveinkkel, egész életünkkel-
életművünkkel) ezt igyekszünk szolgálni. Nem szolgaként, szabad emberként! Szabad 
magyarként. 
 Ha lehet. Ha nem sérti túlzottan az idegeneket. A messziről szalajtottakat. 
 Mert a románt nem fogja. Ezt onnan vesszük, hogy. Hogy mibennünk is van nem is 
olyan kicsi oláh vér. 
 Eggyé válva ezzel a néppel. Sarusiként, Kakujaként; Kurtuczként, Chlotniként.   
 Teremtőm, segíts! 
 …Eddig megsegített. Eztán sem hagyhat cserben. 
 Nem hagy bennünket magunkra eztán sem.     
 Ha országhatárt, grániczot töttek is az urak az Iratosi kertök alá… Tört vóna lё a 
kezük. 
 Maradunk tisztölettel. 
 ‒ Nem mék sёhova. 
 Sё ű, sё mi. 
 Kezdvén valahun a kőkorszakban. 
 
ŐRHALMOK KORA 
 
A Maros valamelyik (több?) ága a közvetlen közelünkben tekergett (ilyen lehetett a Cigánka 
és a Csík-ér), nem messze (Varjason) a Száraz-ér… Eszményi hely letelepedni… A faluban s 
a határban, meg a környéken talált régészeti leletekből valamennyire kirajzolódik Három-
Iratos (Forray-, Szalbek-, Almásy-Iratos), no meg a szűkebb Kisiratos helyének a múltja. 
 Hogy magának a falunak a múltja, nem mondhatjuk, de a falutól hogy lehetne 
elválasztható az a föld, ahol gyökeret eresztettünk… Azoktól, akiknek a lerombolt-fölégetett 
házaira épült a mi házunk, akiknek a csontjaiból is erőt merítünk, akiknek a szelleme itt kísért 
ma is… Mást ne mondjunk a kunhalmoknak köszönhetően. Mely halmaink‒dombjaink Illyés 
Gyula szerint a mi katedrálisaink és piramisaink. Ennyi maradt belőlünk, építményeinkből, 
abból, amit teremtettünk az évezredek óra ránk zúduló rablóhadjáratok szüneteiben. Amelyek 
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őrhalomként, temetőként, határjelként, vagy épp lakódombként szolgáltak. A kunhalmok 
vízparton, folyók hordalékján emelkednek. A mai Kis-Iratos határában a Szőlős-halom és a 
Snajder-halom a legismertebb – mindkettő a Csík-ér mellett emelkedik, s a közelben van egy 
további, a Téglás-halom is; mások máig több falu külterületének a találkozási helyét jelölik 
(Négyeshatár-halom, Hármashatár-halom…). Nálunk is legendák sora volt nemrég még 
hallható e dombokról. Legenda, monda, meg ilyen-olyan kő-, csont-, cserép-, fémmaradvány, 
amiből előkerült a faluban és a határ más részein is éppen elég! 
 A halmok a legépebben megmaradt emlékeink az írott történelem előtti időből. Ám 
hogy kik emelték, mire föl, csak találgathatjuk. Az ásatásokkal előkerült, vagy éppen a föld 
művelése során az eke által kiforgatott régészeti leletek viszont mégiscsak útmutatók! 
Elkalauzolnak bennünket – valamennyire – a régmúltba.  
 …Mire föl az ezredfordulón Kisiratos északnyugati szomszédja, Kevermes határában 
mi nem kerül elő: tán a halmoknál is öregebb kincset fordít ki az eke az áldott anyaföldből! 
Krisztus előtt 3.500-2.500 közti időből való vésett, jelekkel teli sírkőről van szó, amelyhez 
hasonlót a régészek legközelebb Kis-Britanniában (a Bretonföldön) leltek. Anyaga zöldpala, a 
Déli-Kárpátok és a Maros-völgye közti tájról való – tudja meg, akit érdekel, 2013-ban a 
Magyar Nemzet olvasója. 
 Őskori, ötezer éves ‒ késő rézkori, kora bronzkori ‒ menhir a határunkban… Jó 
szaladásra Iratosunktól: Kevermesen! A csanádi síkon. Csanádvármögye északkeleti 
csücskében. Az újabb szaladásra fekvő Dombegyházán Atilla sírja a pávaszöm alakzatú 
halomgyűrű egyik tagja, másik (szintén kincsmondákkal teli) dombja Kisiratoson. 
 Félnapi járóföldön beül: mennyi rejtély! Titkok titka. 
 Mese; nem mese; való. 
 
ÖRDÖGÁRKÁN BELÜL  
 
Szarmata sírok kerültek elő a Nagyfaluban a Kása-portára települt téesz-ben az 1950-es évek 
végén, föltárta Kása Antal felcser, műkedvelő régész és helytörténész. A legértékesebb lelet 
egy bronz szekerce: egyik felől csákány, másik felől fejsze kinézetű alkalmatosság, dísz-, 
avagy használati tárgy, netán fegyver.  

A szarmaták Csörsz-árka – olvasod a róluk szóló egyik cikkben (MN 2012) ‒ a Duna-
kanyartól Debrecenig, onnan az Alföld keleti peremén az Al-Dunáig húzódott, egy-egy része 
úgy-ahogy megmaradt. Föltehetőleg a Krisztus utáni 300-as években épült. Emlegetik a Kis-
Körösközben (a Fehér- és a Fekete-Körös közén Aradban) élő magyarok a középkori Kissarus 
és Nagysarus határában lévő, ma Sárosi erdőnek nevezett hely közelében (Ágya, Vadász, 
Miske közt) húzódó úgynevezett római limest, amelyet a mieink Ördögárkának tisztelnek, a 
helybéli dák-nemlátta román utódok Traján útjának, Traján sáncának vélnek.  Kiemelten 
védett minősítést nyert Csonka-Magyarországon a Csörsz-árka, Ördögárok, Avarárok, 
Ördögszántás… nevezetű ókori védmű, amely valószínűleg a rómaiak segítségével épült a 
keletről támadó gótok ellen. A szarmata leletek jelentős része a sánc mellett került elő, írja a 
cikk, s íme, minálunk is, hisz a közelben húzódhatott – valahol Szentanna táján – a szarmata 
árok. S mit ad Isten, nálunk is kerül több kunhalom, Bélzerind, Vadász és a két volt-Sarus 
közt pedig egész csapat halom feszít…, szenved…, rejtvén csontjainkat? Őrizvén a reá állított 
láthatatlan őrszemek az alant nyugvókat? Testhalom testhalom után? Csontra csont. Végső 
fohász. S míg a csonkamagyarországi Csörsz-árok vonala 2012-ben kiemelten védett 
minősítést nyert, odaát – ideát, nálunk – kunhalmainkat szabadon szánthatja-ronthatja, 
apaszthatja-tüntetheti el a föld színéről tulajdonos, bérlő. A haszonelvvel mentegetett önzés 
nem mentség, s a birtokos nemzetisége sem.  

A szarmata, mint hírlik, iráni‒perzsa nép vala, rokona a szittyának. Ahogy szögrül- 
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végrül mi is azok vónánk – legalábbis bizonyos ókori történetírók szerint! (Mert mi hogy 
állíthatnók?) 
 A környék régészeti leleteiről Dörner Egon ad összegzést az 1970-es román régészeti 
évkönyvben. (Fordította számunkra – e falurajzba kizárólagosan! ‒ 1986-ban Bcsabán 
Muntyán Elena történész.) Szóval a hivatalos leírása a kisiratosi szarmata-ügynek. 
 Eszerint a helyi téesz-tagok silógödröt ástak a gazdaság fő és hátsó kapuja közti út 
felénél, ahol 70 cm mélyen emberi csontokat találtak. A gazdaság „állatorvosa” – valójában 
állatorvosi felcsere ‒, Kása Antal három sírból mentett ki leleteket.  

1. sír.  Kis bronz csat (fibula), alul fordított lábú. Bronz fülbevaló. Vaskés darabjai. 
Gyöngysor különböző alakú és színű „gyöngy”-ökből (festékből hengeralakú, kék és tégla 
színű; üvegből sárgászöld „bitronconice”, borostyánkő; csiszolt lap és feketére festett üveg). 

2. sír. Vasdarabok. Rozsdával belepett bronzérme kétfelé szakadva, azonosíthatatlan. 
3. sír. Korongon készült szürke (agyag) edényke, és bronz csat alulról fordított lábbal 

kidolgozva. 
A sírok a szarmata népességhez tartoznak és a III-IV. századból valók.  
…Az itt lelt tárgyak Kása Antal gyűjteményében láthatók, amelyek a helyi téesz-

székház egyik szobájában vannak kiállítva egyéb régészeti leletekkel, amelyeket az 
„állatorvos” gyűjtött össze Kisiratos és más környékbeli falvak határában. (A kisiratosi 
szarmata sírokból származó leletekről készült fényképek is láthatók a cikk mellékleteként.) A 
mai Kisiratos – a Nagy- (vagy Forray-) és Kis- (avagy Szalbek-) Iratost magába foglaló 
középkori Nagyiratos ‒ határában talált leletek közt hunkori edény és köcsög is szerepel.   
 Kicsit arrébb, „a vizesi határba: fogasolták a fődet, küvet tanáltak, rátötték a fogasra, 
avval dógoztak! Nehezék vót. Érte gyüttek a régészök, lё vót törve mindöne, nem látszott, 
hogy szobor vót! Kecske. Belül rengeteg arany” – regélte 1979-ben Anti bácsi, falu régésze. 
Hogy s mint – melyik korból, melyik néptől ‒, arról nem volt tudomása. Aradon lehet az 
aranykecske? Ha valaki – lovas nomád, avagy korszerűbb módon ‒ meg nem lovasította. 
 Kútason 1862-ben (Márki írja) görögutánzat barbár dák pénzt találtak! A dákok, 
állítólag, a Tiszáig portyáztak. A sírjaikban, telepeiken lelt római családi érmek az őslakosság 
és a rómaiak közti kereskedelmet bizonyítják. Arad vidéke 150 évig római hatás alatt állott – 
emlegeti Márki Sándor, Aradvármegye történetírója. Azaz dákok és rómaiak is kóborolhattak 
az Iratosi Pusztán. Várva ránk; hogy útba igazítsuk őket, merre van a merre. 
 Hogy végre ide jutottunk! Ide róhassuk: a hunok nagy királyáról, Atilláról is tud 
népünk. Igen, az iratosi. Sőt, temetésének pontos leírásával is szolgálhatunk… ha nagyon 
kíváncsi rá valaki! Megtalálható Kovács Ferenc aradvégi mondatárában.  
 Eszerint Réka halála után az új asszonnyal, Nikoltával való nászéjszakán Atilla orra 
vére eleredt és a hun király soha többé nem ébredt föl. A táltosok hét nap, hét éjjel 
gondolkoztak, hogyan temessék el a hun vezért, a fél világ urát. Az arany, ezüst, vas 
koporsóba tett halottat kísérő gyászmenet élén Csaba királyfi vonult. A Maros és a Tisza 
szögébe érve kapták a hírt, hogyan szól a táltosok parancsa: 
 ‒ Tömessék el a királyt oly módon, hogy ásóvágás sё történjen a birodalom sima 
főggyiben, oszt akik eltömették, hírül nё vihessék, hogy hova tötték! 
 Csaba, Atilla legifjabb fia három nap, három éjjel törte a fejét, hogyan is történhet így 
a temetés. Eszébe jutott, hogy végig halmok emelkednek az Alföldön, hát egyet kiásatott, 
lássa, hogyan temették el régen a vezéreket… Ásás közben kikövezett folyosóra bukkantak, 
amely összekötötte a halmokat. Csaba most már mindent tudott! Beparancsolta a koporsót 
vivő vitézeket az alagútba, azoknak vezetniük kellett Atilla fölkantározott lovát is, és hogy 
vigyék, amíg bírják! Mögöttük lezáratta a kijáratot, a koporsóvivők meg tán még ma is viszik, 
cipelik Atilla koporsóját. Ma is viszik, ha meg nem haltak. 
 Így aztán hogy tudhatná bárki, hol nyugszik Atilla király! A regemondó (az 1950-es 
években megejtett mondamondáskor 90 éves) Barják Károly sem gyaníthatta. 
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IV-V. sz-i gepida temetőre is találtak a régészek a kisiratosi határban (Erd. Tört.). 
Gepida „…sírból származó ép edények, többnyire kancsók Kisiratos-Kistóról.” A (keleti 
germán) gepidák egy évszázadig voltak urai e tájnak, de a nép (maradéka) megélhette a 
magyar honfoglalást.  
 Régészeti leletek sűrűsödnek Iratosunk határában a magyar középkorból (Ó-
Nagyiratosról): a Faludüllőben, Régi-temetőnél, Kettőskútnál, Tégla-dűlőben… Mind-mind 
ugyanott: a Tódás-végen, a Tódás vége és az Ér-kanyari Ér-part között… Mely Ér-szakasz 
mellett halom magasodott… Az Ér-kanyar is lehet „Kisiratos-Kistó”! Vagy mégsem. 
 Ott találták – a Kettőskút, Ér-part és Faluhely, Régi-temető között – a legtöbb 
régészeti leletet. Csak hát ez már a magyar középkort, a honfoglalás és az Árpádok korát 
idézi.  
 
AZ ÁRPÁDOK IDEJÉBEN 
 
A Faluhelynek is nevezett düllőben eső után látni vélik az emberek – tán a régi öregök 
előadása nyomán? – a régi falu (Nagyiratos) házainak a helyét. Mert az más színű.  
 Egészen véletlen a hivatásos régészek is élnek ezzel a terepismereti kutatással, nem 
egyszer ők is így bukkannak gazdag lelőhelyre. 
 Bukkant – odatelepedésünk (megtelepedésünk) óta – sok-sok iratosi! 
 Ha Árpád apánkat nem emlegeti is a falu, Csanádról és Ajtonyról már tud népünk. Az 
aradvégi mondatárban közölt történet előadója, Hügel Rózsi Csanádnak az István királlyal 
szembeforduló Ajtonnyal (mondánkban Achtummal) vívott győztes csatájáról regél. A 
mondát előadó 23 éves nagylány tud arról, hogy Achtum serege a nagyőszi réten, Csanádé a 
Maros‒Tisza szögletében készül az összecsapásra. Hogy a görögül imádkozó Achtumot a 
latinul imádkozó Csanád az álmában megjelenő oroszlán biztatására éjszaka lepi meg, s hogy 
Csanád a diadal után az álom – az oroszlán-jelenés ‒ helyén emeltet templomot Szent György 
vértanú tiszteletére. A történészek szerint Oroszlámos táján alapított Csanád vezér 
monostort… (Hogy mi hibáztunk rá a mondánkban, vagy a történészek a tanulmányaikban, 
eldönthetetlen!) (A megoldás további kutatásra vár.) (Mi erre nem vállalkozunk.) (Már csak 
azért sem, mert elfogultak vagyunk.) (Mindannyian, ahányan csak vagyunk.) 
 Hogy ennyit tudott volna ez a kisiratosi parasztlány, aligha hihetjük. Mármint 
valószínűtlennek tűnik, hogy majd ezer évet hidaljon át a népi emlékezet. 
Történelemtanárának, netán tudós plébánosunknak, Hodács Ágostonnak, esetleg Rózsika 
olvasmányainak köszönhetjük ezt a szép történetet.  
 Bár nem kizárt, hogy népünk a Délvidékről hozta magával Iratosra ezt a legendát. 
Tehát hogy mégiscsak ezer éven át ível a kapcsolat… elődeink s miköztünk. 
 Finom kis híd… Érdemes rálépni! 
 Árpád-kori cserépüst (bogrács, főzőüst) is előkerült az iratosi határban (Erd. Tört.). A 
kekecsi családi otthontól nem messze, Frischné tanyájánál 1970-ben kézimalmot találtak, Anti 
bácsi bevitte a gyűjteménybe. „Kukoricadaráló löhetött? Hogy lött vóna tengöri-daráló 
Amerika mögszállása előtt.”  „Kása Anti bácsi régészeti, izé geológus. A kocsma mellett lakik 
a kolhoznál” – igazítanak el 1980-ban. 
 
Blazovich László írja a mezőhegyesi határban dűlőnévként megőrzött középkori Fűperek 
község múltja kapcsán. A középkorban PEREG nagyobb föld (terra) lehetett, melyen később 
több település jött létre: Kispereg, Nagy- avagy Németpereg, Fűperek, Kaszaper. Hasonló a 
környéken AlGYŐ és Felgyő, MezőKOPÁNCS‒Rétkopáncs, AlmásKAMARÁS, 
Csatókamarás, Nagykaramarás. Az ok a népesség növekedése. Hogy folytathassuk a sort e 
módszerrel a mi tájunkon: NagyIRATOS, Belsőiratos, Külsőiratos, Dombiratos, Kisiratos, 
Almásyiratos, KisDOMBEGYHÁZ, Nagydombegyház, Magyardombegyház, 
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MezőKOVÁCSHÁZA, Reformátuskovácsháza, MEDGYESbodzás, Medgyesegyháza, 
MagyarBÁNHEGYES, Tótbánhegyes (Nagybánhegyes), KisVARJAS, Nagyvarjas, és így 
tovább majdnem a végtelenségig! Azaz egy nagy puszta, falu és határa… (Szövétnek, 2010). 
Hogy a bizonytalan illetékességű – Dombegyházákhoz és Iratosokhoz egyként számítható, 
Nagy-Dombegyházba és Nagy-(Nagy)Iratoshoz is kapcsolható ‒ Dombegyháziratost ne 
említsük. 

Hogy tovább bogozzuk (Csánki Dezső munkája nyomán). 
 „Z a r á n d m e g y e… Iratos. Belsevyratos. (MOL, 1418: Dl.10711.) Ma több Iratos 
nevű pusztát találunk Batonyától é. és ny., Csanádmegyében. (L. ott is.)”  

„A r a d m e g y e… Iratos. Irathos. (1446: M. Tört. Tár. VI. 28. l., 1455: Dl. 14942. 
Lásd Csanádmegyében.”  

„C s a n á d m e g y e… Iratos. Irathos. (Csanádban vagy Aradban: 1454: Békésm. 
oklt. 68.) Nagh Iratos. (1484: Dl. 18974.) Irathos. (1498: Dl. 20692.) Iratos nevű pusztákat 
találhatunk ma Batonyától ék. Néha Zarándhoz, majd Aradhoz is számítják; s csakugyan e 
tájon érintkezik e három megye.” 
  Iratos, Iratos, te csodás… 
 Hol így, hol amúgy. Itt és ott! Belső, Kilső, a Közép meg pusztán Nagy. Körbe, 
karikába. Ha Nagy, lesz ott Kis is… 
 
HUNYADI MÁTYÁS A VARJASI CSÁRDÁBAN 
 
A legenda szerint 1457-ben Hunyadi Mátyás és édesanyja, Szilágyi Erzsébet járt e tájon. Sőt, 
Tömösvárról Budavárának menet át is utaztak Iratosunkon. Már ha hihetünk Szerémi 
Györgynek, aki a Budáról Tömösvárnak tartó János királyt szűk egy évszázaddal később 
(1537-ben) Nagyiratoson éri utol. Azaz ez az országos út (a Tömösközből Buda várába és 
vissza) akkoriban iratos szentegyházáról híres helységünkön vezetett át. Mert hogy a 
nándorfejérvári diadal utáni évben, királlyá koronázása előtt egy esztendővel a főrendiházi 
ülésre Budára hívott Mátyás – mondottuk volt, a helybéli mendemondák szerint – egy éccakát 
a varjasi csárdában töltött.  

Varjas déli szomszédja (volt) a középkori Nagyiratosnak. S rajtunk át vezetett a 
Tömösvár‒Buda (Buda‒Tömösvár) közti út. 

A nagyvarjasi történet (Nyugati Jelen-beli) szerzője jól tudja: a tavaszi sárban biztosan 
járható út, mint máshol is Nagy Magyar Alföldünkön, a vízzel telt, pocsolyás laposok közti 
hátakon, partos részeken tekereghetett, kanyaroghatott Aradról jó Budára. Varjason, Iratoson 
át. Varjason a Szárazért, Iratoson a Cigánka-ért és a Csík-ért kerülgetve? (Állítólag 
mindhárom elhagyott öreg Maros-ág.) Hogy a Hunyadiak este vacsorára s lepihenni 
betérjenek a varjasi csárdába. 

A jó előre értesített csárdabéliek kellőképpen fölkészültek a nagyságos vendégek 
fogadására, volt eszem, volt iszom, volt illően bőséges és barátságos vendéglátás. A vacsora 
javán a legszebb étekfogó szolgalányt magához rendelő ifjú Hunyadi megtudhatta, Varga 
Annuska Pintér Sanyit szereti, úgyhogy ennyivel be is fejeződött a szemrevételezés. Később 
kellőképpen megjutalmazta a varjasi szerelmeseket: esküvőjükre nászajándékként szép 
summa arany ütötte a markukat. 

Itt a vége, fuss el véle! (Egyelőre.) 
Iratoson innét, Varnyason túl (valamivel).  
 

HÁTUNKON SZENT MIKLÓS FAKÉPIVEL  
 
Kőmíves Kelemen történetéről két énekváltozat is előkerült (Kovács Ferenc tette közzé), róla 
– róluk – tudunk egyet s mást. Ám az iratosiaknak a vizesiek kárára, földesuruk hasznára – 



337 
 

naná, persze hogy annak az utasítására! ‒ elkövetett területrablásáról nem csak a 
történészeknek vannak valamelyes ismeretei, népünk is tudott róla. Hogy ma mit tud, 
kérdéses, ám az 1950-es években még monda került elő a Szent Miklós faképmásával odébb 
hurcolkodó jobbágyokról. 
 A korszakra jellemző, amivel bevezethetjük a határjelölő faképmás eltávolításának 
történetét. A Nagyiratossal északról szomszédos aradvármegyei Keczer-Kutason, Dóczi Imre 
és Székudvari Czeczei Lőrinc falujában „1484 tavaszán két nagyiratosi jobbágy, Szűcs 
Benedek és Szántó János rablást követett el. A két földesúr úgy vett magának elégtételt, hogy 
fölfegyverezték tisztjeiket s keczerkutasi jobbágyaikat, s rátörtek Nagy-Iratosra, hol a két 
jobbágyot elfogták s azután Zaránd vármegye törvényszéke elé állították. A vármegye a 
jobbágyokat kerékbetörésre ítélte, de megengedte, hogy ha a károsult birtokosok 
beleegyeznek, 200 frt váltságdíjon életüket megválthatják. Ezek ebbe beleegyeztek s egyúttal 
szavatosokat állítottak. Azonban a (Nagyiratost birtokló) Jaksics testvérek sem hagyták 
annyiban a dolgot; Dóczi és társa ellen a kir. törvényszék előtt indítottak keresetet, de hogy 
milyen eredménnyel, nem tudjuk”‒ közli velünk jó Borovszky urunk a XIX. század végén. 
(Tegyük hozzá: Iratos, Kisiratos révén, északról ma is Kutassal határos.) Márki viszont arról 
tudósít, hogy 1485-ben „a Kutason kárttevő iratosi jobbágyokat 40-40 frt. fejváltságra ítélte 
Zarándvármegye”. 
 A Mátyás király halálát követő zűrzavar helybéli folytatásaként „1498 körül a néh. 
Jaksics Demeter fiai, János, Demeter és György dombegyházi és iratosi jobbágyaikkal 
elfoglaltatták özv. Dóczi Imréné aradvárm. Vizes faluja határában azt a darabot (Nagyiratostól 
délre), mely a Vadborsos és Eső nevű halmok közt feküdt s ezzel ezer frt kárt okoztak neki. 
1504. szept. 29. körül meg elfoglalták Dóczinénak és özv. Vizesi Deák Imrénének a 
következő vizesi pusztáit: Esővilág, Almateleke, Borsosalmateleke és Sásosszerteleke 
nevűeket. Iratos alatt a vizesi határt sz. Miklós püspök és hitvalló fából faragott képe jelölte; 
ezt Jaksicsék egyszerűen kiásatták, elvitették Vizes alá s ott a faluszélen állíttatták fel. Ezzel 
persze jóval kijjebb akarták tolni a két falu közt levő határvonalat. Ebben a hatalmaskodásban 
részt vettek a nagyiratosi jobbágyok is, számszerint 53-an, többek közt Antal, Biró, Botos, 
Csapó, Fejes, Földi, Komlósi, Kovács, Kövér, Mácsai, Nagy, Radó, Sós, Szabó, Tót, Török, 
Veres és Zintei nevűek” – tudatja a késői utókorral Borovszky. (Nem egy vezetéknév ma is 
gyakori Iratoson.) Máshol ugyanerről ezt írja ugyanő: a vizesi határ miatt a Jaksicsok és a 
Dócziak közti pör be sem fejeződött, amikor nyáron a két Jaksics testvér azt parancsolta 
jobbágyainak, hogy szent Miklós püspök és hitvalló fából faragott képét, mely Isten tudja, 
mióta, Iratos falu alatt állott, s mutatta a vizesi‒iratosi határt, ássák ki. Azután jó darab földön 
levitték Vizes alá, ahol újra szépen fölállították – hogy Iratoshoz kapcsolják az említett vizesi 
pusztákat.  
 Jaksics rablólovag földesurunk jól megugrasztott bennünket… Kíséreltük volna nem 
teljesíteni a parancsot… Deres? Jóval több járt akkor ezért. 
 Nem véletlen jött 1514? Dózsa népének volt tartozása uraival szemben? Lett mit 
behajtani rajtuk… Hogy a vége 1526 legyen. 
 Édes jó Istenkénk. 
 „1506-ban a Jaksicsok Nagylucsei Dóczi Ferencnek és özv. Vizesi Deák Imrénének az 
aradvármegyei Vizes faluhoz tartozó Essővilág, Almateleke, Borsosalmateleke, és 
Sásosszerteleke pusztáit, melyeken a gabona épen akkor ért volt meg, jobbágyaikkal 
learattatták s a szegény vizesi jobbágyoknak mintegy 300 frtot érő termését elhordatták. Ezzel 
meg nem elégedve, Iratosról, Dombegyházról, Toronyról, Szécsényről és Kerekegyházáról 
mintegy 188 jobbágyukat összegyűjtötték s fegyveresen a vizesi határba törtek. Szent Miklós 
fából faragott képét, mely Iratos felől rég idő óta a határt jelezte, a földből egyszerűen 
kiásatták s egészen Vizes falu alatt állították fel újra. Persze, ekként a Jaksicsok Vizes 
határának jó nagy részét maguknak foglalták le” – írja megint Borovszky a megyetörténete 
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más helyén, s ennek nyomán Bálint Sándor is. Azaz az év némileg bizonytalan, a történet 
lényege ugyanaz. Nyilván a pör húzódott… Hogy aztán az 1950-es években Kovács Ferenc 
népköltési gyűjtőnek az akkor 18 éves Antal Mihály majdnem ugyanígy mondja tollba! Hogy 
a Miska gyerek honnan vette… A történtek után ötödfélszáz évvel általa előadottak címe 
Monda Szent Miklós fából faragott képének kiásásáról. 
 Míg az Ajtony Csanád vezér általi legyőzését megörökítő legenda kisiratosi mondában 
való megjelenése talán „első kézből való” népi hagyományőrzést jelez, ez esetben mégis csak 
hajlunk a történészi‒tanári‒lelkészi továbbadásra. 
 A mondamondó tudja, hogy II. Ulászló (nekünk csak Dobzse László) volt a király, s 
hogy az iratosi határ ura ekkor Jaksics, aki vitába keveredett a Vizes nevű szomszédfalu 
földes uraságával. Jaksics a jobbágyaival learattatta a vizesiek búzáját, majd kiásatta velük 
Szent Miklós faképmását, amely a két helység közti határvonalat jelölte. „Vették a faképmást, 
kocsira tették oszt elhurcolták egészen Vizes falu alá. Ott felállították. Egyszeribe megnőtt a 
határ, de megnőtt a vizesi jobbágyok búja-baja is, mivelhogy föld nélkül maradtak.” A vizesi 
földesúr minden igyekezete ellenére a továbbiakban az ottaniak is Jaksicséknak robotoltak. 
„…a faktum faktum, a faképmás, amelyik a határt jelölte, ott állt a vizesi falu alatt, oszt nem 
volt az országban bíró, aki ezt megsemmisíthette volna.” 
 Dobzse László országában hogyne. 
 Szegény iratosi, még szegényebb vizesi jobbágyok… 
 1511-ben újabb „túlkapás” jegyeztetett föl az örökkévalóságnak: az aradi káptalan 
eperjes‒fejéregyházi (a későbbiek szerint kurtai‒fejéregyházi, mígnem maiglan 
kurticsi‒kürtösi) jobbágya, Kún Tamás „november havában átment Iratosra, itt azonban a 
Jaksicsok tisztje, Iván deák elvette kantáros és nyerges lovát, továbbá szűrcsuháját, összesen 
10 frt értékben. Ebből azután pöre keletkezett Jaksics Péternek az aradi káptalannal”. 
 Még hogy a vizesi, meg az iratosi jobbágynak, a kurtainak is elege lehetett az 
egészből. 
 
DÓZSÁVAL... „MOHÁCS” ELLEN 
 
Csuda vagy sem, mindenesetre 1514, a Dózsa-féle néplázadás idejének Iratosa is megmaradt 
emlékezetünkben. A táj népének tudatában? 

Hogy milyen módon, más kérdés. Mondhatni: kérdéses. 
De.  
A 88 éves mossóczytelepi Rácz Julianna által előadott aradi mondában mi nem áll! 
Monda a temesvári főispán meneküléséről címmel közölte a Kovács-féle aradvégi 

mondatár a történetet, miszerint Báthory István Nagylakról futva „…Addig-addig kerülgetett, 
míg Iratos alá nem érkezett. Itt baleset érte. Ahogy lovával a Szárazéren át akart ugratni, a ló 
megcsúszott, oszt lábát törte. Gyalog kellett bemenni a faluba, hogy a Jaksics kastélyban más 
lovat szerezzen. Más lovat is, meg valami ruhát magára, mert a parasztok ugyancsak 
megcsudálták az ingben szaladgáló főispánt. Adott is az ispán neki öltözetet, meg másik lovat 
is, de ekkor már közeledtek Dózsa emberei. Mikor az ispán ezt meglátta, két lovat 
nyergeltetett, egyikre felsegítette Báthory Istvánt, a másikra meg maga szökkent fel. Alighogy 
elvágtattak, a jobbágycsapatok már ott is voltak a faluban. De nekik szerencséjük volt, mert 
egérutat nyertek…, hiszen a többi nemeseket válogatott kínok között pusztították el a 
feldühödött jobbágyok”. 

Haza, amelyet megvédeni sem szabad? 
Ők, uraink, nem is voltak rá képesek. Egymást megrövidíteni, a jobbágyot 

emberszámba nem venni… Csoda, nem, mi más következhetett Dózsa elevenen sütögetése 
után…: Mohács. 
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 Mondáinkban megőrződött Mohács, az 1526-os csatavesztés emléke is. Csonka János 
Kisiratoson adta elő Kovács Ferencnek, amikor még csak 75 éves volt. Sőt, hogy ott 
vitézkedett földes uraságunk, Jaksics testvére is. 
 „…Iratosról is ment vagy hat lovas, meg nyolcvanyolc jobbágy. Ezeket a földesúr 
vereshajú unokatestvére vezette a háborúba. Volt nagy sírás, amikor a falu fiataljai elmentek, 
mert mindenki tudta, hogy nagy harcba indulnak. Így is lett. Elől lovagolt a vöröshajú Jaksics, 
utána öt nemes, aztán meg gyalog a nyolcvannyolc pór. Ahogy elmentek, úgy nem jött vissza 
csak két pór az egészből, ott pusztultak mind, merthogy a török meg túlerőben volt, oszt 
lemészárolta az egész hadat Mohácsnál. Mikor a két pór hazagyütt, oszt elmondta a nagy 
pusztítás hírét, az egész faluban sírás-rívás volt heteken keresztül. Ráborul a gyász Iratosra, 
merthogy minden deli legénye oda volt a falunak.” 
 Kisiratosi az 1950-es években aligha mondott vereshajút vöröshajú helyett, de a 
történet így is hátborzongató. Persze egy rác – mármint Jaksics – mi más lett volna, mint 
vöröshajú… A magyarnak más dukál! Ha jobbágy, ha úr. Pusztulni viszont egyként 
pusztulhatunk.  
 Az eredeti – lehet, tankönyvből tanult – történet helyi ízekkel, sajátos színekkel 
elővarázsolva. Így már a miénk! Mert nincs az a történet, levéltárban őrzött irat, amely tudna 
erről a Jaksics vezette, öt nemes közreműködésével irányított, 88 pórlevente alkotta iratosi 
hadról! Ezt csak mi ismerhetjük. 
 Ismerhetjük – köszönhetően S. Kovács Ferenc aradi írónak, tanárnak, népköltési 
gyűjtőnek. Meg tán tudós papunknak, aki vasárnapi szentbeszédében rendre elővehette ezeket 
a régi dolgokat. 
 
TÖRÖKJÁRÁS 
 
…elején, majd végén. Közben pedig. Mert közben is volt. 
 Mi magunk valahogy – a mondában – megoldottuk (belefojtottuk őket a Szőlőshalom 
pincéje borába) ‒, de azért ilyen könnyen nem ment a dolog. 

1537-ben még átutazhatott az addig török-nem-látta (-nem-járta) falun János király, 
akit itt ért utol a Budavárából hozzá igyekvő Szerémi György. 1552-ben először pusztítja el 
török hadjárat a falut: néhány házat kivéve leégett Iratos, utána csak két kapu után adózunk.  
Rá egy évtizedre összeszedjünk – újjáépítjük ‒ magunkat! Az őszi és tavaszi gabona, valamint 
a méhek tizedének, a kereszténypénznek, továbbá a méhek, a bor és a bárányok 
megváltásának összesítése a gyulai vár számára 1563-ban a Csanád megyei Nagyiratoson: 
búzából 185 kalangya és 24 simándi köböl, árpából 29 simándi köböl és 3 kalangya, méhek 
megváltására 30 dénár, a kereszténypénz 21 dénár. A török összeírások szerint például 1563-
ban csak Vácott Arad környékéről a következő számban vámoltak el marhát: Arad városából 
128 db-ot, Nagyiratosról 303 db-ot, Kutasról 292 db-ot, Simándról 783 db-ot ‒ írja Kovách G. 
Pécska-történetében. Azaz az északi szomszéd Kutas ekkor még áll, őket is a századvégi 
tatárjárás takaríthatta el. 

1565-ben a török sanyargatás miatt a gabonatermesztés visszaszorul, inkább barmot 
tartanak, azzal is adóznak. Gímesi Forgách Simon nagyiratosi jobbágyai, minthogy uruk 
néhány évi jövedelmét a háborúk miatt készpénzben meg nem vihették, 210 ökröt hajtottak 
fel. Az előző esztendőben, 1564-ben az adóösszeírás szerint 53 jómódú jobbágy lakja a falut. 
 1579-ben 113 család él s adózik Nagyiratoson, az adózók névsora is megvan. Az 
1567-es és 1579-es összeíráskor (Káldytól tudjuk:) több jobbágynak volt szép juhnyája, a 
legtehetősebb „Földi Matiás nős, van 300 juha”. Ugyanekkor Iratos puszta lakatlan a zarándi 
náhiéban – tehát mégsem mindig egy és ugyanaz a kettő… 
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 1596 márciusában Szolimán tömösvári pasa a Maros‒Körös közére hívja a Győr 
környékén telelő tatárokat, akik pörzsölnek, öldösnek, fosztogatnak. A vidék 
csanádvármegyei szíve, Makó 7 évig pusztán áll. (Nagy-)Iratos falu végleges pusztulása. 
 Végleges, amennyiben. Már hogy amennyire. 
 A dél-alföldi magyarság maradéka ekkor az egyetlen ép magyar városba, Szögedre 
menekül. Nyilván az életben maradó (református…?) iratosiak is ide húzódtak. Hogy jó 
kétszáz év múlva az utódaik – kiegészülve további nincstelenekkel ‒ nekiinduljanak Puszta-
Iratos benépesítésére. Már ha még véleködött valaki a pápista Szögedében a 200 évekkel 
korábbi kálvinista iratosi eleikre… 

Monda őrzi annak a kornak az emlékét, amikor elpusztult a falu, vele ősi templomunk. 
Magyar János adta elő a történetet az 1950-es években Monda az iratosi templom oltárképéről 
címmel. „…nagy csapat török rontott a falura, oszt mindent lerombolt, meg ami megmaradt, 
azt is felgyújtotta. Így pusztult el a templom is. Csak egy képet tudott Bali Balázs éjszaka 
kocsira dobni, oszt elhajtani vele. Ugyanazzal a képpel hajtott el, amit előző napon a törökök 
dobtak kocsira, de a kocsit nem tudták megindítani, hiába fogtak bele hat lovat is. Így azután a 
törökök lehányták a földre, még rá is tapostak.” 
 A képet a Bali család apáról fiúra örökítette azzal, hogy ha a törököt kiűzik az 
országból, a falu pedig ismét fölépül, visszaviszik a helyére. „Így is lett. Az Úr 1836-ik 
esztendejében Szalbeck Zsófia nagyasszony nagy pénzt adott a jobbágyainak, hogy azon 
templomot építsenek. Föl is épült a templom, de nem volt benne kép. Meghallotta ezt Bali 
Ferenc, aki akkoriban nagyiratosi jobbágy volt, ismét kocsira tette, oszt elhozta a képet a 
helyire.” 
 Hogy ez a kép hol van, nem tudni… Túl szép lenne, ha törökjárás előtti, régi-iratosi 
(óiratosi) oltárképünk lönne!    
 1648-1655-ben a minap elpusztult, eszerint azóta valamennyire megújult Nagyiratos 
adója 16 tallér, 1 vég patyolat, 2 bokor karmazsin csizma, 1 úrnak való paplan (a magyar 
uraságnak). A Dobócziaké Nagyiratos, amikor „végbeli katonák ütöttek rá a falura, minden 
marhát hatalmasul elhajtottak s házukat is kirabolták. A nádor a tolvajok elfogatására 1666. 
szept. 23-án parancsot bocsátott ki. ’Nemzetes Dobóczi Péter és néhai Dobóczi Ferencz árvái 
– így szól a parancslevél – Nagy-Iratos és Tompa nevű faluit ez elmult napokban felvervén 
végbeli katonák, minden marhájokat hatalmasul elhajtották és házoknál lévő javokat 
elprédálták, melyeknek felkeresésére s azon tolvaj katonáknak kinyomoztatására vagy maguk 
ő Kegyelmök vagy arra rendelendő ez levelünk mutató ő Kegyelmök emberei mennek. 
Minekokáért akaránk végbeli kapitány s más tisztviselő uraimékat requirálnunk, 
egyszersmind parancsolnunk is, valahol azon elhajtók marhájokat megesmerik, adgyák s 
azkiknek illik, alattokvalóival adassék kezekhez ő Kegyelmöknek vagy az ő Kegyelmök 
embereinek; végbeli kapitány uraimék pediglen az ollyatén tolvaj katonákat, a kikre azon 
hatalmaskodás és marhahajtás reá bizonyosodik, megfogatván, érdemek szerint meg is 
büntessék’…” – tudatja vélünk Borovszky uram ott, ahova tette a könyvében. 
 Egyik mondánkban is előfordul a törökvilág, a betolakodók a Szőlőshalom pincéjében 
őrzött borba, vagy a rájuk zárt alagút levegőtlenségébe fulladnak. A Tatárvitéz meg a 
kígyódarvitéz című mesénk tán a törökvilág tatárjárásainak utóhatása. Hogy valami azért 
maradt utánuk… Lábuk nyoma – már az elpusztított (elpusztult, tatár-eltaposta, -fölégette,  
-kardélrehányta, -űzte) Nagyiratoson túlmenően. Szegény asszony egy szem fia, aki 
Kígyóországban elvenné a kígyókirály leányát, s megvív a Tatárvitézzel, aki őt szétszabdalja. 
A király a kígyókkal életre kelteti, Kígyódarvitézzé üti s megint ráküldi az ellenségre, akit 
leventénk elintéz, hogy ezzel elnyerje a királyleány kezét és a király fele királyságát. 
 Tatár innét, tatár amonnan. 
 Jó, hogy megszabadultunk tőle! 
 Kígyóval, vagy anélkül. A jó király segítségével; ki – mi – másért, a leányáért! 
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 1686-ban a török végleg eltörli a föld színéről a középkori Nagyiratost, amely ekkor – 
ha igaz ‒ kicsike rácz telep… 
 
PUSZTA-IRATOS 
 
Eredetileg jó kétszáz évre; teljesen évszázadig. 
 Az 1700-as években „Így lettek a magyar földből élő idegenek a töröktől  amúgy is 
agyonsanyargatott (Csanád) vármegye kerékkötőivé. Így bérelték Tompa pusztát Demetrasko, 
Ilia Katalin, majd a Szalbek Jakab… (1741)… A sokszor szintén idegen – rendesen örmény ‒, 
de itt nemességet szerzett bérlők közül a Govrik család Kisiratoson, Simay család 
Dombegyháza bérlője, Török Sándor, majd 1769-ben Verzár Gergely  Kunágota, Verzár 
Márton Dombegyháza bérlői”  ‒ írta vala Bohdaneczky. A századvégen szállások a korábbi s 
mai falvak helyén: utak, dűlők, ösvények mentén. 
 1766-ban elrendeltetett, hogy az Arad, Szeged és Temesvár között fekvő vidéken csak 
németek telepítendők le. 1780-84 közt az első katonai fölmérés. A térképészeti fölmérésen a 
mai Kisiratos körül ezek a helynevek láthatók: Kövernös ház (Kevermes), Lokos ház 
(Lökösháza), Kutos ház (Kutas), Macsa, Kis Kutos (Kurtics mellett, a mai ipartelep helyén, 
Kutas szélén), Kurtics, Szalas zu Kurtics (a későbbi Almásyiratos helyén), Puszta Nagy 
Iratos, Puszta Vizes, Dumegyháza (Dombegyház). A mai falu területén a Szall. zu Szalbek 
(Szalbek-szállás), és a Puszta Szalbek név található, utóbbi az urasági szállástól délnyugatra.  
 A Szalbek-szállás megnevezésnél kert s az urasági épületek jelei láthatóak, nyilván 
udvarház gazdasági épületekkel. Szántó a falu mai területén egyedül délkeletre, Nagyiratos-
puszta alatt található, a többi gyöp, legelő. Szalbek-szállás fölött, Kutas felé három épületből 
álló házcsoportot jelöl a térképész, az út ide a Kurticstól nyugatra haladó útból ágazik el délre. 
Ha a Szalbek-szállás a legendák egy részének megfelelően a mai Szőlős-halomnál volt (a 
mesék a dombon álló kastélyról is tudnak), e pár épület a ma Faluhelyként emlegetett 
(Tódáson túli) határrész táján állhatott.  

Halmot Szalbek-szállás mellett, a szállástól délkeletre a szántó előtt (ez lehet a későbbi 
Szőlős-halom), kettőt Nagyiratos-puszta szélén, egyet pedig Szalbek-puszta végében jelöl a 
katonai térképész (esetleg ez lehet a Téglás-halom). Ez mindösszesen 5 halom. Meglepő 
módon a térképész Nagyiratostól délre jelöli a térképen Puszta Kis Iratost (Kisiratos-pusztát), 
és az alatt, egészen Varjas mellett Szall. zu Kis Iratost (Kisiratos-szállást) pár házzal, kerttel. 
Azaz ez a Kisiratos nem az a Kisiratos (legalábbis a térképen jelzettet illetően).   
  1799-ben a Vályi-féle honleírás így tálalja (darabolja) a nagy Iratos-pusztát: 
„IRATOS. Nagy Iratos. Szabad puszta Arad Várm. földes Urai B. Forrai, és Kaszonyi Urak, 
fekszik Kurtics, Arad, és Varjas között, fölgye igen jó. IRATOS. Dum Iratos. Szabad puszta 
Csanád Várm. földes Ura a’ Kir. Kamara, fekszik Tornyához nem meszsze, és annak filiája. 
IRATOS. Kis Iratos. Szabad puszta Csanád Várm. földes Ura Szalpek Uraság, ez is 
Tornyának filiája.” A környékről meg pl. „KURTICS. Oláh falu Arad Várm. földes Ura 
Kaszonyi, és Marczibányi Uraságok, lakosai ó hitűek, fekszik Matsa, és Szt. Pál, s’ az 
Újfalusi puszták mellet, fölgye jó és termékeny, terem búzát, árpát, a’ közel lévő pusztákon 
szép nyáj juhokat, gulyákat, s’ göbölyöket legeltetnek, a’ meg maradott fölgyén az 
Uraságnak, vagynak egynehány katolikus magyarok, a’ kik jó kemény, s’ zsíros dohány 
termesztésből élősködnek… KÚTAS. Szabad puszta Arad Várm. földes Ura Márczibány 
Uraság, fekszik Matsa, Kurtics helységek, Dumegyháza, Iratos, és Lökösházi puszták között.” 
 1802-ben a 30 elpusztult csanádvármegyei település helyén lévő puszták egyike 
változatlanul Puszta Kis Iratos. 
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FALU AZ ELPUSZTULT FALU HELYÉN 
 
A mi Iratosunk a mai Nagyfalu nevű községrészen települt újjá. Nagyfalu Kisiratos ófaluja. 
 Az 1810-es években magasra szöknek a dohányárak, Csanádban is e korban kezdődött 
a kertészfalvak telepítése. Ez időben a francia háború és a szárazföldi zárlat következtében 
nem juthatott el az amerikai dohány Európába, szerte az óvilágban új dohányültetvényeket 
létesítettek. Hazánkban is a termelés a fokozott kereslet és emelkedő árak nyomán újabb 
lendületet kapott, ráadásul a Habsburg-birodalomnak Magyarország volt a legalkalmasabb 
dohánytermesztő országa. Ekkor került a földbérleti egyezségekbe a dohánnyal való fizetség, 
nőtt meg – főleg az üres, ritka lakosú Délvidéken, Csanád, Békés partosabb, tehát száraz 
térségein ‒ a dohánytermesztés.   
  A mai Kisiratos 1818-1819-ben született – a mezőgazdaság föllendülésének, a 
dohánytermesztés fokozódó jelentőségének köszönhetően ‒ a Salbeck család kamarai 
bérleményén. „A kutatás hosszú ideig nem méltatta figyelmére a régi Csanád megye keleti 
határán elterülő, Romániához tartozó Kisiratos (Dorobanţi) falu(t)… Borovszky Samu… 
nagyot tévedett, amikor telepes lakosságát palócként jellemzi. Egy fiatal romániai folklorista, 
a kutatás nagy kárára máris elhalálozott Kovács Ferenc igen értékes, itt-ott azonban nem 
egészen kiforrott módszerek szerint szerkesztett, irodalmi nyelvre átírt gyűjteményében 
tisztázza Kisiratos színmagyar népének szinte teljes egészében (szegedi) mégpedig gányó 
eredetét… A falu népe máig a szegedi ö-ző nyelvjárást beszéli” – tudatja az irántunk 
valamennyire is érdeklődő nagyvilággal  Bálint Sándor.  

A falurajzíró egyik unokatestvére mindezt így összegzi 1980-ban: „Kisiratoson 
kincstári és kiráji fődek vótak. Szalbekné alapította a falut. Özvegy vót. Dohántermesztőket, 
napszámosokat hozott ide a Cömöntkúti düllőbe, itt épült az első kisiratosi település. (Majd) 
Áttelepítötte a Régi-temető mellé, ezt beszántották” (KG). Más szerint 260 család alapítja a 
falut. 1 numerus (telek) 20 magyar hold szántó, meg 2 magyar hold belsőség. Egy hivatalos 
korabeli irat 200 kertészgazdát emleget. Jelös parasztkántorunk kis irattal íratott Kisiratosról, 
nagy irattal íratott Nagyiratosról tud, meg arról, hogy Szalbekné annyi földet kapott a faluval, 
amennyit körbe tudott kocsikázni… 

Csanád vármegye népoktatásának történetével foglalkozó könyvben bukkanunk arra, 
hogy első iskolánk igen hamar fölépült (beásatott az áldott anyaföldbe?). Mert ez volt az első 
dolga a fajtánknak? Istenháza, tanoda… 

Buta paraszt – legalábbis Andreiék, Silviuék (meg mai más idegen, és legalább 
ennyire idegen jajmagyarok) szerint. Mi szerintünk meg. 
 „Kis-Iratos községe 1819-ben települ kovácsházi dohánykertészek által. A szerződés 
csak 10 évre szól.  De a lakosság, mihelyt funtusait (fundusait) felépíti, gondoskodik 
iskoláról. Ez egy padlástalan putri, mint a többi, de hisz a lakosoknak is ilyen van és lehet, 
hogy 10 év múlva ilyen sem lesz. Ez is bérelt helyiség volt. Csak mikor 8-10 év múlva egy 
telepes elköltözik, annak hátrahagyott putrijában nyert otthont az iskola. Ekkor már 40-50 
tanköteles van. Mikor aztán 1834-ben újabb 21 évre szerződnek a földesúrral a telepesek, 
gondolhatnak megfelelően iskolaépület emelésére is, amely 1834-ben már fenn is áll (a HD 
szerint 1839-ben épült) és – egy telepes községben! ‒ a tantermen kívül két szoba, konyha, 
kamra és mellék épületekkel ellátott tanítói lakot emelnek. De nem csak külsőleg emelkedik, 
az iskolai tanítás eredménye is lépést halad a község által hozott áldozatkészséggel. Már 
1839-ben az iskolai vizsgálaton jelen levő főszolgabíró midőn a megyéhez intézett 
jelentésében a járásbeli községek iskoláiban a tanítást tűrhetőnek mondja, azok közül kiemeli 
Kis-Iratos, Kevermes, Bittó Kovácsháza és Apácza kertész-községeket, hol a gyermekek 
nevelésére kellő gond fordíttatik. Ilyenformán születik meg a többi telepes-kertészközségben 
is a népiskola. Maga a megye is sürgeti, de a lakosság is, midőn magának hajlékot épít, 
megépíti az iskolát is.”   
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 Iskolát és templomot. Hogy maradhatna anélkül? 
 Godó Mihály jézustársasági atya a kereszt tövében alapított faluról beszél a 
templomunk alapításának 100. évfordulóján rendezett ünnepi misén tartott szentbeszédében. 
A táj nagy tudósa, Bálint Sándor meg mit nem emleget: a Szegedről elvándorlók „Legelőször 
kőkeresztet és harangot állítottak az építendő templom helyén, hogy áldás legyen itteni 
életükön.”  S mit ad Isten, templomunk előtt máig kőkereszt áll. 

Tudósainknak köszönhetően a falualapító kertészek nevét is megismerhetjük. Az első 
névsorok a falu lakóiról 1820-ból és 1821-ből valók, Kovách Géza Kisiratos-története közli az 
ekkor készült adójegyzék alapján. Kovách ráadásul a németszentmártoni egyházi 
anyakönyvekben rátalált a legelső, 1818-as iratosi adatokra is. Eszerint a megtelepedés első 
esztendejében 5 kisiratosi és 3 almásyiratosi gyermeket kereszteltek Szentmárton 
templomában: augusztus 3-án Molnár Mihályt (Molnár István és Torma Mária fiát), augusztus 
5-én Ujj Mihályt (Ujj Lukács és Gyenes Erzsébet fiát), november 12-én Ujj Erzsébetet (Ujj 
Lukács és Gyenes Anna leányát), december 8-án Magyar Mátyás és Magyar Ferenc 
ikertestvérpárt (Magyar Ferenc és …Zsuzsanna fiait). Almásyiratos első újszülöttei szintén 
1818-ból: Márton János, Gószy Pál, Sárközy Anna. Az első kisiratosi lakodalmat ez évben 
október 5-én a 25 éves Ujj István és a 18 éves Vargha Mária egybekelésével ülhették meg, 
novemberben pedig a 20 éves Szörfi József feleségül vette a 17 éves Németh Máriát. Már a 
falualapítás évében három temetés is volt: szeptember 1-én hantolják el az 1 hónapos Hallay 
Antalt, novemberben a 18 éves György Erzsébetet és a 32 éves Fejes Erzsébetet. S 1821-ben 
jegyzik föl az első kisiratosi Sarusit, akinek Sarussi József a böcsületös neve.  

Azaz nem a sokat emlegetett 1819-ben, hanem 1818-ben költöztek ide az első 
családok.  Hogy első újszülöttjeikkel, első házasságkötéseikkel, első temetéseikkel 
megszenteljék az új otthont.  

Erdei Aranka (a falurajz szerzőjének csabai gimnáziumi tanára) közli az 1828-1829-es 
országos összeírásból a békési ‒ és a Békés megyéhez csatolt csanádi ‒ helységek adatait, 
meglepetésünkre szerepelteti Kisiratost is.  Eszerint Kis Iratoson 258 mindkét nembeli házas 
és nem házas, 18 és 60 év közötti adózót lelt az összeíró – majdnem épp 260-at (a népi 
emlékezet ennyi falualapító családról tud). Honoratior, jobbágy, szolga, szolgáló, iparos, 
kereskedő, kalmár a faluban nincs, 106 a saját házzal bíró zsellérek száma, 19 a házatlan 
zsellér (összesen 125, amennyi családfő-név olvasható a leírásban). Jármos ökör nincs, borjas 
vagy anyatehén 33, ugyanennyi a meddő tehén, 4 a három évnél idősebb tinók és üszők 
száma, 198 a három évnél idősebb igás és méneslovak száma, és 59 egy évesnél idősebb 
disznót találtak az összeírók (hasonló korú kecskét egyet sem). 

Hogy ennyi volt-e, nem tudható. 
Szegény a kertészfalu népe! Ló, tehén, disznó nem jut minden portára.   
Szolga egy sem… Mert mind azok voltunk. 

 
KÉT KURTA FALUTÖRTÉNET 
 
Tamás Ágoston plébános 1979-ben írt falutörténetet az új pap, Túry László esperes kérésére. 
Láthatóan az egyházközség irattárában találtak és a faluban hallottak alapján írta le mindezt a 
lelkipásztor. 

„A történeti feljegyzések szerint a mai Kisiratos helyén a török uralom előtt, sőt a 
tatárdúlás előtt virágzó magyar község volt. A község neve ismeretlen. 

Kisiratos 1819-ben alakult, telepített jobbágyokkal. Ugyanis Petrisi Szálbek György 
királyi tanácsos 1818-ban feleségének, Török Zsófiának hagyta végrendeletileg a Kis-Iratosi 
pusztát. Szálbek György még abban az évben meg is halt. Az özvegy – Török Zsófia – 
mindjárt 1819-ben 260 családot telepített a mai Kisiratos helységre, különböző vidékekről. 
Mindnyájan kertészettel foglalkoztak. Minden családnak 19 hold föld jutott – a legelőn kívül. 
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Haszonbérben kapták. Dohányt termeltek. 1826-ban már 800-an vannak a telepen. Nemsokára 
új telepesekkel gyarapodtak. 1836-ban már 1400-an vannak. Már nagy község. Nagyon 
érezték a templom hiányát. Eddig Szentmártonról járt ide a pap; biztosan ideiglenes, szűkösen 
berendezett, kápolnaszerű helyiségben misézett. 1837-ben templomot építenek Török Zsófia 
segítségével. Papot is kapnak. Nagy Jánosnak hívták. Hogy hová épült az első templom, az 
első plébánia, azt a feljegyzések nem árulják el, de a hagyomány a jelenlegi tűzoltó helyiséget 
jelöli meg.  

A mai templom 1880-ban épült. Hüggel János volt akkor a pap. A plébánia épület 
1882-ben épült a mai templommal szemben. Ma óvoda… A jelenlegi plébánia 1894-ben 
épült, Hodosi Etel háza volt. 

A kisiratosi emberek már az 1870-es években követelték, hivatalos helyen is, hogy 
nekik nagy templom kell. A kisiratosiak igényét figyelembe vette úgy a püspökség, mint az 
állam, tekintettel a hívek számának felszaporodására. Az állam tehát figyelembe vette a 
kisiratosiaknak ezt a szándékát, egy telket biztosított az egyház számára, a mai úgynevezett 
Templom kertet. Tehát 1873-ban díjmentesen átadta a kisiratosi egyháznak az 1 hold 920 
négyszögöl nagyságú szabad telket. Ezen a telken fekszik a jelenlegi templomunk, amely 
1880-ban épült. Ebből az úgynevezett templomkertből közben az egyház adott át a 
szövetkezetnek, iskolának és az orvosi rendelőnek is. Ezt mindenki tudja.”  

A másik – emennél korábbi – kurta falutörténet (románul „monográfia”) a 
községünket bekebelező ókirálysági újdák állam egy szem hivatalos nyelvén született. 
Nézzük, mibe vette községünket az oláh jegyző. Mert hogy 1919 után csakis román lehetett a 
falu nótáriusa. Rumun a tökéletlenje. Aki persze nem azért ügyefogyott, mert vlach a lelkem, 
hanem mert a hazudozás, az elnyomottak megalázása múltjuk besározásával, jelenük 
kisajátításával, jövőnk tagadásával igen régi módszer. Hogy fokozhassák… a népünk 
eltiprásához vezető magyarellenességet. Bennünk meg a… bizonytalanságot, ami éppen nekik 
– terveiknek – kedvez. Hogy tedd föl a kezed! 

Hogyne. Apánk – öreg Kurtucz Mihály – épp esztendeje lépett meg Nagyromániából 
Kismagyarországra. 

1941 októberében kelt Silviu Andrei jegyző oláh nyelvű, 2 lapos „monográfiája” a 
„falujáról”. 1981. március 11-én másoltuk le a plébánián az irattárban lelt becses 
nyelvemléket – pontosabban papunk fordította a lényeget, mi magunk meg jegyzeteltünk. 
Valami ilyesmi állt benne . Állt, mert a kéziratnak azóta nyoma veszett: 1992-ben már nem 
leltük. Valakinek megtetszett. Örökös haszonbérbe vette – fizetség nélkül.  

Valakinek szemet szúrt? Még lejáratja a. 
Mit is. 
Nem-monográfia nem az ő falujáról. 
„Monografia comunei Dorobanţi. 
Az öregek emlékezete szerint 1800 táján Nógrádból jött a nép, az a rész most átesik 

Csehszlovákiába. Meggyőződésünk, hogy ez a nép szlovák, csak elmagyarosodott. Barják, 
Kravec, Moravszki, Katko, Csehorszki, Rabcsánszki, Prunyek.  
 Mit mondhatunk még róluk? Gyanús e magyar nép eredete. 
 A plébános (Hodács Ágoston…) azt mondta nekem, hogy ez katolikus nép, magyar, s 
ezer éve itt él a magyarság! 
 A Hétvezér… Egy maréknyi kolonistát hoztak ide (ősi dák földünkre, gondolhatta 
magában, csak visszafogta magát kicsikét a komám – mármint a tiéd), hogy bizonyítsák, 
mióta vannak itt! 
 Az iskolában 6 tanító… 1893-ig felekezeti, azóta állami iskola.  
 1873-ban kolera pusztított, 1903-ban és 1904-ben tűz emészti a falut. 
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 A kommün idején egyedül Sándor Mihály agitált a kommunizmus mellett, de magára 
maradt, senki sem követte. Ma is él. („Ma”, azaz amikor a paplak levéltárában megleltük e 
„dák” „monográfiát”.)  
 Búzát, dohányt, kukoricát, cukorrépát, kendert termesztenek. 
 Háziipar nem igen van, a kereskedőktől szerzik be. 
 Jó gazdák, szorgalmasak, tiszták. Nagyon szép állataik vannak. Jó fajta marhát, 
disznót nevelnek – leginkább mangalicát, s a német jork fajtával keresztezve.    
 Az itteniek nem értelmesek. Kinézetük ment minden értelemtől, kezdeményező 
szellemtől (már nyilván ami rávenné őket a megdákosodásra! – toldhatod meg, teheted hozzá 
íródeák). Buták, s a szemükben semmi jókedv (mitől lenne 1941 őszén, túl a bécsi 
magyar‒román dél-erdélyi határon), nehéz a tekintetük. (Ahelyett, hogy örülnének nekünk – 
nekik, a megszállóknak. Silviuéknek, Andreiéknak.) Nem tudnak nevetni, brutálisak, 
magukba zárkózottak – az ázsiai jellem visszaütése! Vagy mert elmagyarosodott szlávok. 
(Néhanapján – évtizedekig még – jól elkapják a falusi legények az itt granicsárkodó olájokat! 
Adj neki! Csak a fejit, hogy meg ne sántuljon.) Elkorcsosodtak…  
 Régi szokásaik nincsenek, nincs hajlamuk a művészetre. (Különösképp ha az antanti, 
mi több, Párizs-környéki hangulatot áraszt. Árasztja azt, amihez semmi közünk.) Alig találni 
parasztot, aki énekelni, verselni tud. (Nem járt – mert nem hívták – Andrei Silviu 
parasztlagziba! Coki, szaros, coki.) (A hat Kurtucz-fiúból kettő biztos verselt: Pista, Misa.) 
(Honnét tudta vóna!) (Honnét.) (S hogy az egyiknek a fia mindezt megírja.) (Persze, honnan.) 
(Hál’ Istennek.)  
 A központ Kurtics. 
 Nagyon rosszak az utak.  
 3.840 hold a határa. Szántó és legelő. 

Földosztás…” 
Kelt, s két aláírás, Silviu (de) Andreié, valamint a bíró Magyar Jánosé. 
Szögény, mit töhetött vóna? 
Mondja azt, hogy NЁ HAZUGGY! 
Csuda, hogy lába kelt az okiratnak? 

 
ÚJ-IRATOS 
 
Egyházközségünk háztörténetében olvassuk: „Ezen közönség fogadott ünnepei évenként. 1-ör 
Május 1-ő napja, az epe mirigy meg szünése hálás emlékezetére szentelve, = fogadatott 1831-
ben midőn az ugy nevezett kholera itt ily nagy pusztálása utánn meg szünt = Nagy pompával 
tartatik.” Ugyanerről az epejárásról a csanádvármegyei kolerajárványokról szóló könyvben 
lelünk további (nem akármilyen) adatokat. Hogy értsük, mekkora pusztítást végzett 
köztünk… otthonalapításunk igencsak törékeny 14. esztendejében. 
 1831-ben Lutz Ferdinánd a batonyai seborvos (körzetébe 10.000 ember tartozik); 
kétlovas kocsit kap a megyétől, hogy ne késsen, ha valahová hívják. Közelebb a másik 
megyében, tán csak Aradon lehetett orvos. Ideküldte viszont a helytartótanács 
járványorvosnak Tornya, Iratos, Kevermes kolerától való megóvására Illés Henrich Lajos 
Adolfot (hasonló beosztással a megyében ekkor öten voltak). Veszteglőház imitt-amott – 
Kisiratos felé sehol ‒, Batonyán járványkórház, 100 ágyas kórház Makón (meg persze 
Aradon). A 20.000 lelkes Makónak két orvosa van, s patikája. (Gyógyszertárt Pécskán is 
találni, a pécskai patikárius ekkor kéri, hogy gyógyszertárt nyithasson járási székhelyünkön. 
Battonya végül 1833-ban kap gyógyszertárt, patikáriusa Schottz János.) Ez évben Kisiratoson 
ezer ölenként 6 őr tartja a kolera terjedését megakadályozni szándékozó kordont, amely innen 
a Bodzási pusztáig tart. (A vármegye határának őrzésére 400 gyalogos, 53 lovas paraszt 
másnaponként váltva rendeltetett. Az őr fizetése napi 24 krajcár.) (A kordon semmit sem ér, 
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rövidesen bevonják.)  E korella-járvány miatt a megyében 3237 ember esett le a lábáról, 
2384-en meghaltak. A valóságban ötödével több kolerás volt Csanádban ekkor, csak eleinte 
nem ismerték föl a betegséget. Elpusztult a megye népének 4 %-a. E kolerajárvány királyi 
biztosa tájunkon báró Orczy Lőrinc aradvármegyei főispán. Ez volt népünk emlékezetében a 
„nagykorela”.  

Bálint Nagy Istvánnak a Csanád megyei kolerajárványokról szóló könyvéből tudjuk 
még: a megyében 1832-ben szeptember 2. és október 16. közt 500 a halott (a battonyai járást 
ez a járvány elkerülte!). 1836-ban a „kis kolera” pusztít. A legtöbben a batonyai járásban 
betegedtek meg (seborvos Povolny József). Batonyán 390, Tornyán 60, Kevermesen 53 a 
halottak száma. „…Kevermesen, Iratoson, Palotán… is dühösködni kezdett.” 1855-ben 41, 
1866/67-ben 1047 (!) embert öl meg a kolera – más 1844 halálesetről tud. 1873-ban a 
megyében 2134 embert visz el a kolera, nálunk 81 embert ragad magával ekkor az epemirígy. 
Járványorvosunk Skribanek Ede doktor.  

Az 1900-as évek elején is volt még néhány kisebb kolerajárvány. Az 1909-es 
Csanádban csak szórványosan jelentkezett, 1914-15-ben már komolyabb a baj, pl. 
Királyhegyesen 27-en haltak bele. Valamelyik ekkori (Kisiratost is érintő) kolerajárvány 
emlékezete: Gergő öcsém regéli 1980-ban, hogy a temető árkában három román meszest ástak 
el – akkor még tartották a vallást a temetésnél (ők görögkeletiek valának). Vándorkereskedők 
voltak, itt maradtak a járvány – a vesztegzár – miatt, nem mehettek haza. Máskor így toldja 
meg: 75 éve kolera vót Kisiratoson! Akkor születött Horváth Károly bácsi (100 és 1 évet élt), 
aki a legtöbbet élt itt Kisiratoson. 1970 tájt mondta, hogy amikor ű gyerök vót, akkor vót ez a 
kolera. Akkor halt mög három szekeres (román mészárus). Ű tizenkét éves vót. Mindön 
tizedik möghalt! Nem maradtak mög csak az állapotos asszonyok mög a gyerökök. 
 Gondok, bajok bőven, de 1838-ban a 14 Csanád megyei kertészségből csupán két 
községnek nem volt – hadiadó – hátraléka: Apácának és Kisiratosnak. 1839-ben a plébánia 
mellett osztatlan 4 osztályos elemi iskola nyílik, telket az Asszonyság ad, Szalbekné Török 
Zsófia, épületet, cserepet, bútort a község.  

Gyarapodunk, kikerekedünk, amennyire engedik. Ahogy lehet. 
Hogy 1843-ban jöjjön az újabb földesúr‒kertészközség szerződés. Egyezség, hogyne. 

A haszonbérről a földes asszony s a család, valamint a kertészek között. 
Amit diktál a… 
Ki is? A jegyző csak jegyöz. 

 
EGYEZŐ LEVÉL, 1843 
 
Özvegy Szalbekné és a község egyezségét közli Kovách Géza falutörténete, ennek ellenére 
fontosnak tartjuk ideiktatását, mert mind az első évtizedekre, mind a követezőkre 
vonatkozóan igen fontos dolgokat rögzít, tesz világossá. Aki a pontos szövegre kíváncsi, 
megtalálja az említett könyvben, mi a mai nyelvhasználathoz igazítva s némileg rövidítve 
tesszük közzé.  
 A levél a plébániai irattárban őrződött meg. Lelvén leltük 1980-ban a plébánián, 
rögvest írógépbe pötyögtetvén a szövegét; hogy mentsük, ami – még – menthető. Mely így 
kezdődik: „Eggyező levél. – Melynek ereje: mellett egy részről néhai Szalbek György 
özvegye: szül. Török Sofia Asszonyság Uricsaládjával egyetemben, mint Kiss Iratosi 
pusztának örökös birtokossai, másrészről ezen pusztán megtelepült dohány termesztő 
kertészek között következő másolhatatlan eggyessé(g) állapíttatott meg u.m.: 1-ször:…” 

1. A tulajdonos család haszonbére ad az alább megnevezendő kertészeknek az érintett 
pusztából 4900 (1100 négyszögölével számolt) holdat a folyó 1843 évi október első napjától 
kezdve, egész 1859-ik évi oktober első napjáig, vagyis 16 egymás után következő 
esztendőkre, minden egy holdat 2 forint 48 krajcár pengőben (három ezüst huszast egy 
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forintba számítva) semmiféle devalváció, vagy más pénzváltozást nem tekintvén oly formán, 
hogy ezen haszonbérbe adott 4900 holdaknak 13720 pengő forintra rúgó egész haszonbér 
felét, vagyis 6860 pengő forint mindenkor őszkor a dohány sinor felolvasása alkalmával, 
másik fele pedig mindenkor dohány által adás alkalmával előre készpénzben lefizettessen. E 
készpénz fizetésén kívül minden egyes numerussal bíró gazda, aki a legelőn kívül 19 holdat 
bír, tartozik két mázsa jó szín dohányt, két csirkét és 12 tojást a tulajdonos Uraságnak adni. 
 2. A szerződő felek a kölcsönös biztosítás érdekében arra kötelezik magukat, hogy a 
meghatározott 16 év előtt 4 évvel a haszonbérletet illető elhatározásukat közlik a másikkal. 
 3. A kertész község 400 arannyal viszonozva kedveskedik az Uraságnak azért, mert az 
lemondott a bérlők részéről addig számára teljesített kötelező fuvarokról.  
 4. A kibérelt földekből több gyöpöt föltörni semmi szín alatt nem szabad, javítani a 
földet ellenben trágyázással és más módon továbbra is lehet, birkajárás azonban télen és 
nyáron tilos. A határok – községhatár, gyepű? ‒ fenntartása (felügyelete és jó karban tartása) a 
község számára kötelező. 
 5. A szerződésben kötelezett 200 kertész gazda egyik a másikért jót áll, a 
szavatosságot magukra vállalják a szerződési föltételek megtartásáért. 
 6. A feles kertészek számát kötelesek a község elöljárói az Uraságnak beadni, ők 
évenként négy nyári napot az Uraságnak szolgálni tartoznak.   
 7. A szerződő kertész község fő célja a dohánytermesztés, ezért kötelezi magát a 
község, hogy minden egyes numerusos kertész legalább négy jugerumot (láncot) dohánnyal 
beültet, és hogy ezt elérhessék, a község magának fenntartja, hogy a tunya, rest s alkalmatlan 
lakost kitörülhesse soraiból az Uraság előzetes jóváhagyásával. 
 8. Malmot, korcsmát, mészárszéket, boltot, és minden Uri jogokat az Uraság magának 
fenntartja, mindazonáltal a kertészgazdáknak lakodalom vagy temetés alkalmával házaikhoz 
barátságos vendéglés végett egy-két akó bort behozni szabad lészen. 
 9. A szerződő kertészek mint haszonbérlők csak a nagyságos megye honi pénztárába 
adózhatnak, azonban a megye által rájuk vetendő terheknek ezen szerződésre nézve semmi 
befolyása nem lehet, ellenkező esetben az Uraság pártfogását ajánlja nekik.  
 10. Az árendális kertészek elhalálozás esetében a bérlet öröklését az Uraság elfogadja, 
mindamellett az Uraság a jogaihoz ragaszkodik.  
 11. Ha az árendális éveken túl a haszonbérlő kertészek akármely okból az érintett 
pusztán meg nem maradnának, házaikat meg nem tarthatnák, azon esetben tartoznak azokat 
elbontani s onnan elhordani, és valamint az egész pusztát, úgy azon részt is, hol épületek 
állottak, hasznavehetővé tenni, s azon esetben az utolsó évben fenntartja magának az Uraság, 
hogy mind őszi mind tavaszi vetést tétethessen.   
 12. A haszonbéri évek elteltével a község magának fenntartja a kötendő új 
szerződésben mások előtt az elsőbbséget.  
 13. A haszonbéri évek elteltével az Uraság a kertészeket új szerződés nélkül további 
maradásra nem kötelezheti, úgy a kertészek is új szerződés nélkül tovább meg nem 
maradhatnak, s ha időközben a telepítés érdemébe akármilyen értelmű törvény alkottatnék is, 
e szerződésre nem alkalmazható. 
 14. Kölcsönös megegyezésből e szerződés a törvényes bíróság előtt aláírattatni és 
hitelesíttetni fog.  
 A szerződés két egyenlő példányban kölcsönös aláírással és pecséttel megerősítve 
mindegyik félnek egy példányban kiadatott. „Kis Iratoson Február 18-án 1843. ‒ Özvegy 
Szalbekné msk. – Szalbek Jakab mk. és Szalbek György mk. – ph. Faragó Antal mk. - 
Szabaday János mk. – Kovács János mk. – Tapasztó Mihály mk. – Horváth József mk. – 
Almásy József mk. – Németh József mk. – László Mihály mk. – Czank József mk. – és az 
egész község.”  A m(aga) k(ezével) mind aláírván. Hitelesítés 1850-ben Aradon. 
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JOBBÁGYVILÁGVÉG 
 
Jobbágy? Hogy lett volna jobbágy a kertész zsellér! 
 Könnyebb vala a sora; nehezebb. 
 A jobbágyvilágot, nemes és béres ellentétét, egymással való viaskodását idézi meg A 
nemes ember kétszáz forintja című népmesénk. Fösvény nemest csap be a bérese: a nemes úr 
halott testvérét „föltámasztva” szedi rá, szed ki belőle szép summa pénzt. 
 E hajdani jobbágyvilágot – iratosi kertész zsellér világot – idéz föl egy-egy monda s 
több kincsmonda is. Szalbekék korát.   
 Mondánkban egy ősz öreg ember a kürtösi határban megjósolta, milyen véres idők 
jönnek. A vasúti töltésnél dolgozó édesapjának ebédet vivő gyereket arra vesz rá az öreg, 
hogy bedugja az ujját a gyöp három lyukába. A gyerek az elsőben zabot, a másodikban búzát, 
a harmadikban vért talált.  
 ‒ A három luk három évet jelönt – mondta az öreg. – Az első évbe zabbul lösz jó 
termés, a második évbe búzábul olyan termés lösz, amilyet még nem is láttatok, de a 
harmadik évbe annyi vér fog folyni, hogy nagyon! 
 Valahol Almásy-Iratos táján lehetett, ott, ahol a valóban nagyon véres 1848-ben látta 
meg a napvilágot a falurajzíró utóbb jeles időjóssá váló dédapja. 
 
VÁLASZT, MÁR AKI 
 
1848-ban volt az első népképviselő-választás. A Csanád megye battonyai körzetéhez tartozó 
Kisiratoson 5-en szerepelnek a választási névjegyzékben. (Makón 526-an, Apátfalván 210-en, 
Battonyán 265-en, Dombegyházán 13-an, Kevermesen 6-an – földesurak, kisnemesek, 
értelmiségiek… Nálunk kisnemes nincs, csak magát kisnömösnek nevező numerusos kertész, 
aki zsillér létére (mán ekkor) gazdának hiszi magát.  

A battonyai kerülethez tartozó Kisiratos választói ez időben s utóbb:   
  birtokos  kézműves  kereskedő  jövedelem  értelmiségi  régi jogon   össz. 
1848:       -               -                 -                -                   3                   2             5 
1861:       -               -                 -                23                 3                   -           26 
1865:       -               -                 1                52                3                   2           58 
1869:                   -                4                -                92                3                   -            99 
 Jövedelem: 100 ft. biztos évi jövedelem alapján. 
 Értelmiségi: nem nemes értelmiségi. 
 Régi jogon: nemes. 
 Azaz: előbb a két Szalbek (apja s fia?), majd a két Jakabffy (?) szerepelt minálunk a 
régi jog alapján – nemesként a választójoggal bírók közt. Kereskedő egyszer tűnik föl – a 3 
értelmiségi nyilván a pap, a jegyző és a tanító (illetve plébános, káplán, tanító-jegyző, 
kántortanító…). Kézműves is kerül végre! A gazdáink pedig gyarapodnak gyorsabban, mint a 
szomszédbeli kevermesiek és dombegyháziak. Bár mindkét csanádi helyen jóval több (16, 8) 
az iparos.  

1872-ben Csanád megye választott törvényhatóságának tagjai közt két kisiratosi: 
Nemcsik László jegyző és Faragó Mihály „telepítvényes” – pl. a szomszédos Dombegyháza 
földbirtokosának, Lonovics Ignácnak a társaságában. A szerző (Géczi L.) 1860-ról szólván azt 
írja, hogy minden 200 lakos után van 1 képviselője a községeknek a megyei közgyűlésben: 
nekünk a 2000 lakos után 10. 
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BACH-KORSZAKI NÉVSOROK 
 
A Bach-korszakbeli helyi közigazgatás alkalmazottainak a fizetését írta össze Géczi Lajos 
Csanád megyében. A tanulmány a községi tisztségviselők, szolgák és szegődöttek évi 
fizetését veszi sorra településenként. Eszerint e tekintetben Kisiratoson 1850-ben ez volt a 
helyzet.   
  Lovrits István jegyző  200 eft. – ezüstforint (gabonával egybe vetve) 
  Czank József bíró    24 eft. parázspénz  
  Faragó József esküdt    12 eft.       ,, 
  Tóth István        ,,                 12  ,,         ,, 
  Tapasztó János  ,,                     12  ,,         ,, 
  Gujás Ferenc     ,,                     12  ,,         ,, 
  Perlaky József adószedő          12  ,,         ,, 
  Nagy János lelkész                500 eft. (gabonával egybe vetve) 
  Fodor Antal tanító és kántor 200 eft. (gabonával egybe vetve) 
 Parázspénznek mondták a tájszótár szerint a készpénzt. 

1851-ben Szalbekék eladják Kisiratost Jakabffyéknak, Varga és Ráth uraknak, majd 
1858-ban csereszerződéssel a falu a kincstáré lesz, hogy ezzel gazdátlan maradjon a közügy, 
így a templom, a plébánia és az iskola. 1852-ben Bánkútról katonaság által elűzött 
(eladósodott) kertészcsaládok Kisiratosra és Almásiratosra is menekülnek – közülük 1853-ban 
Almásiratoson él 17 család. 

Faragó bíró s a jegyző, Lovrits írja 1856-ban Battonyára a járásnak: „Fólyó évi junius 
2-án községi barom kuthoz tévelyedvén egy 5-6 éves fiu gyermek, ki magát Miska nevűnek 
valja, ez egy zömök forma test alkatu, kerek piros képű, szőke hajú és tellyes fogú, ruházattya 
egy hosszu ing, kiss kerek otska kalap, nyári szövetből zöld színű mandli, és… fútuzótt kiss 
Laibli, beszél magyarul. Vallomásából az vehető ki, hogy kovátsházi Attyát Szilágyinak 
hivják, állítása nyomán Apja s Annya megszökött, és Őtet elcsapták. További intézkedés és 
kőröztetés végett hivatalosan jelentjük.” 

A kovátsházi bíró nem ismer ily családot. A bíró utasítja a jegyzőt, hogy „azon talált 
gyermeket valamely alkalmatos, becsületes házhoz rendes ápolás és ellátás végett oly 
kijelentéssel adni, hogy az ápolási költségek neki megfognak tesztetni (?)”. Június 27-i irat: 
„Kisiratoson talált Szilágyi Miska nevezetű gyermeket, Simándi Cs. Kir. Csend Őrök Mátsára 
vittek – ’s állítólag ottan tartózkodó rokonának átt adandók.” A két aláíró: Faragó József és 
Lovrits István. 

…Pár évtizeddel később a Mácsáról Kisiratosra szökő Kurtucz Gergő nevű gyermek 
jár majdnem hasonlóképpen. Annyiban nem, hogy ő marad, iratosivá válik maga is. 

Összeírásra bukkanunk 1857-ből a járási levéltárban, Batonyán (őrzi Gyulán a Békés 
Megyei Levéltár). 

„Kis Iratos községből 
  Elöljárók Lovrits István Jegyző 
    Faragó Josef bíró 
    Torma János Eskütt 
    Tapasztó János Eskütt, otthon marad 
    László István 
    Ferenczi J…   (?) 
  Kőzlakosok    Kovács János 
    Szécsényi János 
    Szellelky Gáspár 
    Rigó János 
   5 Nagy Mátyás 
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    Őze Mátyás 
    Németh Mihály 
    Tóth István 
    Pap Josef 
   10 Pap György 
    Szabadai Josef 
   12 Búza Antal 
  Lovasok: László Antal 

fehér ing   Faragó Mihály 
’s fehér   Kiss Antal 
lábra  való   Gulyás Pál 
’s lajbli  Buza István  if 
kerekkalap  Szenlelki Gáspár if 

    Őze Márton 
    Ferenczi István 
    Rigó János  (Bérese) 
   10 Lovrits István (Czirkó Pál) 
    Márton János 
    Zámbori Ferentz 
    Krista Mihály 
    Kiss Pál 
   15 Szabadai Mihály 
    Sárközi András 
    Horvát Pál (Horváth Máté lován) 
    Méreg Antal 
    Horvát György 
   20        Kiss Ferentz 
    Magyar Mátyás 
    Magyar István 
    Sándor (?) András 
    Torma István 
   25 Szenlelki Josef 

Banderista – Lukács Mihály  Kis Iratos.” 
 A följegyzés hátoldalán: 

„Kiss Iratosi lovas legények Név Jegyzéke. 
1. László Antal (a csapat vezetője) 
2. Magyar Mátyás 
3. Buza Antal 
4.Torma Mihály 
5. Krista Mihály 
6. Szellelky Gáspár 
7. Szellelky István 
8. Ferenczy István 
9. Szabaday Mihály 
10. Németh András 
11. Toth András 
12. Kiss Ferentz  
13. Kotzy Ferentz 
14. Kristoff Mátyás 
15. Márton János 
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16. Kiss János 
17. Zámbori Ferentz 
18. Sándor Antal 
19. Buza Ignátz 
20. Németh Istvány. 

     Ápr. 29. Lovrits 
Ki állitandó lovas csapat vezénylő ügyében” 
 
„FÖLDBIRTOKOS”  ÉS „GYÁROS” PARASZTOK 
 
Majd másik összeírás ez évben Kisiratosról és a hozzá tartozó Kisiratos pusztáról (Géczinél). 
Kisiratos    Kisiratos puszta    összesen 
1.813   római katolikus  39      1852        
        1              görög nem egyesült    -            1 
      16  református   22          38 
        6  zsidó      -            6 
1.836      51     1.897 
       1  papok      -            1 
       4  hivatalnokok     -            4 
   283  földbirtokosok   10           293 
     27  gyárosok, iparűzők    2          29 
       2  kereskedők     -            2 
   199  mg-i sm-ok     5         204 
       5  ipari sm-ok     -            5 
     26  másféle szolga    -          26 
     21  napszámosok     1          22 
     68  idegenek    20          88 
 
Valahogy elvoltunk… faluban, tanyán. Pappal, jegyzővel, tanítóval, ki tudja még miféle 
hivatalos emberrel. 293 földbirtokos, minálunk… A pusztainak mondott Szalbek/Jakabffy-
szállás valódi uraságai mellett a nemerusos zsellérből lett (kisnömös és nagynömös) gazdák 
immár  ‒ tartozással terhelt, de mégiscsak ‒ saját földdel, gyárosnak aligha mondható 
szélmalom-tulajdonos a félparaszt‒féliparos háziipart és kisipart űzőkkel, a kereskedők száma 
pedig kettőre szaporodott: megjött Kohn?... (aki a legtovább maradt) (...legtovább bírta.) 
Segédmunkás és másféle szolga is akad már – szerencsére – köztünk, azaz nem vagyunk 
mindannyian azok, hisz 283-an lehetünk már „földbirtokosok”…  
 Haladunk. 
 Szaladni később kezdtünk. 
 Ki előbb, ki utóbb. Ki akkor is marad, ha ilyen meg olyan – amolyan – gyerökök 
potyognak az égbül! 
 Idegöny? Került mán szép számmal. 
 Ha így haladunk – gondoli az embör fia-lánya kétezör-tizenkettőbe ‒, nem is olyan 
sokára mi is azzá válhatunk. 
 Ígön, ígön! Odahaza. 
 150 évek gyünnek még addig. 
 
ÖRÖKÖS CSERE 
  
1858-ban erősíttetett meg a földcsere Szalbekék és más urak közt a kincstárral. A mi 
kontónkra. 
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 Vesztünkre, hasznunkra? Ki tudhatja. Később! 
 Utóbb könnyű okoskodni. 
 Mivel ez is napvilágot látott Kovách G. könyvében, a kurta változatnál kurtábban 
szólunk róla. 
 Szalbekék a falu egy részét 1851-ben eladták Jakabffy Miklósnak és Jakabffy 
Tódornak, valamint Varga Ignácnak és Ráth Jánosnak. Rövidesen azonban a maradék 
kisiratosi Szalbek-birtokot, Varga és Jakabffy birtokát elcserélték a kamara kupai és 
dombiratosi pusztájával. 

Az Örökös cserekötési szerződést a Császári és Királyi Kerületi Pénzügyi Igazgatóság 
kötötte Szalbek Jakab, Szalbek György, továbbá Varga Ignácz, Jakabfy Miklós és Jakabfy 
Tódor urakkal, miszerint utóbbiaknak a Békés‒Csanád megyében fekvő Kis Iratosi puszta 
magánbirtokukat ugyanezen megyékben fekvő kincstári Kupai pusztával és kiegészítésül a 
szintén kincstári Dumiratosi puszta egy részével kicserélik. 

 Szalbek Jakab, Szalbek György, Varga Ignácz, Jakabffy Miklós és Jakabffy Tódor  
urak átadják a kamarának minden jog fenntartása nélkül örökös jószágcsere címen kisiratosi 
magánbirtokukat, mely az 1856-ban készített, mérnökkel hitelesített térkép szerint északtól 
kelet felé Kutas és Kurtics, Marczibányi Antal Cs. Kir. kamarás birtoka,  délről kelet felé 
Almás-Iratos, Almásy Pál magánbirtokával, délnyugat felé pedig Gróf Nádasdy Leopold és 
neje, született Tormai Juliánna grófnő nagyiratosi,  nyugat felé Glatz Antal s Dulovits András 
dombegyházai birtokával határos, s hiteles mérnöki felmérés szerint 5590 kishold és 312 
négyszögölnyi kiterjedésű területet (holdját 1100 négyszögöllel számítva) foglal magában. 
Szalbek Jakab és Szalbek György kisiratosi birtokdarabja 620 (1600 négyszögöles) 
nagyholdat és 200 négyszögölt, Varga Ignácz egyik birtoka 412 és fél nagyholdat, másik 
birtokrésze („párcellája”) 618 nagyholdat és 1200 négyszögölt, Jakabffy Miklós és Jakabffy 
Tódor 426 nagyholdat és 1100 négyszögölt, valamint 446 nagyhold és 1400 négyszögölt 
kitevő másik parcellája az ide telepített kertész községgel együtt a kincstár kezébe kerül.  
(Ami egyrészt 5590 kishold 312/1100 n.sz.öl, másrészt a teljes elcserélt kisiratosi birtok 2524 
nagyhold és 1500 négyszögöl? 620 nagyhold 200/1600 Szalbekéké volt, 1031 nagyhold és 
400 négyszögöl Vargáé, 873 nagyhold és 900 öl Jakabffyéké…) (Ha jól számoltunk!)   

Miután az ekképpen birtokába átadott Kisiratosi jószággal az eddig ott gyakorlott  
kisebb királyi és egyéb haszonvételek a kincstárra átmennek, illetőleg arra minden fizetés 
nélkül átruháztatnak, ugyanannak át adandók  

1-ször a Szalbek család kisiratosi birtokrészén lévő kocsmáltatási jog iránt 1852. 
augusztus 20-ik napján 

 2-szor a boltjog 1852. szeptember 3-án 
 3-szor a száraz liszt s úgy nevezett sutu malmok 1852. november 17-én 
 4-szer a Szalbek család által telepített kisiratosi kertészekkel 1843. február 18-án 
5-ször Jakabfy Miklós és Tódor urak kisiratosi birtokrészük iránt Novák Pállal 1853. 

október 5. kötött szerződések etc etc. 
6-szor miután az említett birtokos urak a kupai és dumiratosi (dombiratosi) cserejószág 

birtokában 1855. november 1-től bent vannak, ellenben a kincstárnak a kisiratosi puszta eddig 
még át nem adatott s így annak jövedelmét sem kapta meg, a tartozás beszolgáltatandó a „cs. 
kir. hivatali Cassába”. Kelt Aradon január 21-én az 1858. évben.  
  Ez időben Forray-Nagyiratos lakóinak egy része odébbállt. A nagybánhegyesi pusztára 
1859-ben bérlőket telepített a kincstár. Nagybánhegyes (akkor, majd darab ideig még: 
Tótbánhegyes) első lakói azoknak a Nógrád megyei palóc földművelőknek a leszármazottai,  
akik a század elején e tájra költöztek. Oltvai azt írja: „1818-ben Szalbek György nagyiratosi 
pusztájára telepedtek, mint bérlők. A bérösszeget ott nem tudták fizetni, a bánhegyesi pusztára 
kerültek és a török hódoltság előtt virágzott Bánhegyes falu közvetlen közelében létesítettek 
telephelyet.” Azaz 1859-ben a nógrádi származású iratosiak egy része – zöme? – elhagyta új 
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otthonát és a bánhegyesi pusztára menekült tovább. A kérdés csak az: a 
forraynagyiaratosiakról, vagy a szalbekiratosiakról van-e itten szó… Mert „palóc” amoda, 
Forray-Iratoson több, nálunk kevesebb volt. 
 Mindenesetre 1862-ben elfogják és kivégzik Bogár Imrét, a nagy alföldi betyárt, akiről 
szép hosszúéneket szerez s énekel sokáig népünk. Az iratosi magyar is. 
 
GYARAPODUNK? 
 
1848-49-ről és az akkori iratosi helyzetről adatot nem nagyon találtunk. Ahogy a 
jobbágyfölszabadítás helyi következményeiről sem, mert hogy földjüket a földesúrtól bérlő 
dohánykertészekre e szabadság nem vonatkozott. Érintette viszont őket az 1873-as XXII. 
törvénycikk, amely intézkedett a telepítvényes falvak „fölszabadításáról”: ezután a kertész 
községek is több évtizeden át magas megváltási árat fizettek, hogy örökös faluvá váljanak. 
Kevermesen az örökváltság „arany-szerződés”, 1 hold ára 256 forint. Hátráltatta a 
szerződéskötéseket, hogy a kincstár a törvényben előírt haszonbér átlag húszszorosánál 
magasabb áron értékesítette a földeket. A kisiratosiak például csak „felsőbb nyomásra” írták 
alá – áll a szakirodalomban. Végül 1875-ben váltják meg a gazdák a földjüket 
(földbérletüket): átlag családonként 8-13 holdat, holdanként 102 forintért ‒ hogy egy életre 
eladósodjanak. 
 Az Alföldön a második katonai térképes fölmérés 1884-85-ban Kisiratoson is sok 
újdonságot jelez, pl. a kereszt már a helyén a Tódásvégen, a Kis ucca végiben, a Temetőben, a 
Nagyfalu végin viszont nem mutatja a térképvázlat. „Jakabfy Puszta” a Snájder-dombon, 
„Jakabfy Tanya” a Szőlős-halmon. „Almásy Wald” (Almásy-erdő) a későbbi Kripta körül, 
mellette kereszt. „Colonic Almás Irátos” az erdőcske mellett, attól délkeletre két dűlőút után. 
Almásiratos valóban Kisiratos sarkában… (mert hogy a mieink így is emlegetik a 
szomszédfalut). 
 Több Csanád megyei helységben a földbérlet megváltásának fizetésére képtelen 
hátralékosok ellen 1885-ben végrehajtást rendeltek el, így emiatt Kis-Iratoson 209 telepes 
odébb állt. 
 Érdekes kimutatással szolgál az Aradi Iparkamara 1892-ben a kisiratosi postahivatal 
forgalmáról. Eszerint  
   1300 bérmentes és bérmentesítetlen levél, 
    480 levelezőlap, 
     480 nyomtatvány és áruminta, 
    900 portómentes egyszerű és ajánlott levél érkezett; 
   260 ajánlott díjköteles levél, 

   80 csomag (érk. 120), 
 300 pénzes levél (érk. 20) feladott. 

  Utalvány érk.    101 db.  3.098 ft-tal, 
               felad.  500  ,,  12.803   ,,   . 

  1 db postai megbízás. 
  Takarékpénztár és chek-forgalom:  

            befizetés 343 ft. 
            kifizetés    23 ft. 

 Hírlap-előfizetés nincs, távirat sem, mert távírda se.  
 Valamelyest leleplező: jóval több pénzt küldenek innen, mint amennyit mi kapunk. 
 A falu – vele a magyarság – kifosztása, tönkretétele javában folyt az áldott emlékezetű 
hasburgi Ausztria-Magyarországon. 
 A paraszt, a paraszt… A föld, a föld… Mit nem ér. 
 Ért, míg ért. 
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 Ma már, lassan, kifosztani sem kell. Tönkreteszi magát. Maradék önmagát. 
 
HÁBORÚBA MENET 
 
…előtti hangulat. Ki érzi, ki nem. Az 1846-os almásyiratosi-pusztai parasztjósdai – három 
lukas ‒ jósláshoz hasonló jövendölésről eddig nincsen tudomásunk. Ámbátor. 
 Tán jelzett már valamit, hogy 1903-ban Nánási Mihály asztalosmester 
szociáldemokrata népgyűlést szervez, azon 205-en vesznek részt. Ami jelzésnek jelzés, de 
nem elég. Nem eléggé! Nálunk nem gyújt asztagot az elkeseredett zsellérnép. Ha meg gyújtott 
volna… Még inkább ő húzza a rövidebbet. Jó uraink hogy vették volna észre, hogy baj van. 
Igen nagy baj. Baj lehet! 
 Ugyanebben az esztendőben, 1903-ban új községi iskola építésébe kezdenek, abból 
azonnal állami lesz, két új tantermet építenek. Ekkor az örökváltság-tartozás és -törlesztés: 
Kisiratoson 420.000 (korona) az esedékessé vált tartozás, a törlesztés 33.528,42 (nálunk 7,7 
%, a megyében az átlag 10 %). Talán mert „gyarapodunk”? 

Más igen, más gazdagodott. Hogyne, az ország. A Monarkia évtizedei alatt… Ezzel, 
azzal, amazzal. Csak közben… Mi ott rohadtunk, ahogy vagyunk. Voltunk. S lennénk… 
 Az 1910-es népszámlálás Kisiratosra vonatkozó adatait értékelve Kovách Géza 
falutörténetében erre jut: „Elszomorító, hogy 656 parasztcsalád közül csak 305-nek van 
valamiféle állata, míg 374 cseléd és napszámos nem rendelkezik saját házzal. A több száz 
szegény emberből kerülnek ki a környező nagygazdaságok alkalmi munkásai, főleg aratáskor, 
termény-betakarításkor, továbbá állatgondozók, fogatosok, béresek, cselédek…”      

Ki mások: Kis Sarusi dédapám, Kurtucz öregapám, a többi Sarusi és Sarusi-vő… mög 
családja. 

Ki, ki: még hogy a maga cselédje, a nagyuraké is. 
Hogy miért támad egyesekben az az ötlet, hogy szét kéne mán verni ezt az egészet… 
Szét is verték – nagy jó uraink az ellenségeinkkel kart karba öltve. 

 
VILÁGÉGÉS, MEGSZÁLLÁS 
 
Sok örömöt nálunk nem okozhatott az első világháború kitörése. Mármint a családunkban.   
 Elgondolható: Kurtucz öregapám 28 évesen úgy ment ki a frontra, hogy odahaza 
három kisfia várta (Jani, aki 1909-beli, Gergő, aki 1911-es, meg öreganyám Pistikája, aki 1 
éves, amikor ránk borul az első háború)… Őt várta? Hogyne. Meg a betevő falatot. Ami 
nélküle… A felesége, Boriska „mama”, magára maradva, bele is rokkan. A következő, megint 
fiú, csak 1919 végén következhet (Misu lett a neve, mivelhogy édesanyja öccse, aki 
pelyhedző állú legényként mocsár alaposan fölkavart vizébe, vagy a futóárkot megtöltő vérbe 
fulladt, Mihály volt), mert 1918 végén csak hazajött a családfönntartó… 
 Almási Gábor helybéli történelemtanár emlegeti 2018-ban a falu újraalapításának 200. 
évforduján tartott ünnepélyen, hogy a kisiratosi legények zöme a 101-esökhöz (a 101-es közös 
gyalogezredhön) vonult be, de többen a 4-es (váradi honvéd) és a 2-es (szögedi honvéd) 
gyalogezred katonái löttek. Kurtucz tata és sógora, Kissarusi Mihály családban megörzött 
fényképe az öregök emléközete szörint csabai fényírdában készült. Kutatásai szerint 
Kisiratoson az első háborúnak 76, a másodiknak 24 áldozata volt. Az utóbbit kevesli, nyilván 
többen estek el, de sok hadköteles férfi 1940 táján átszökött Magyarországra, s róluk nincs 
adat. 
 Nagy lelkesedéssel biztos nem mehetett a háborúba, de vitézül helytállt (marék 
kitüntetése bizonyítja). Mert a becsület mégiscsak mindennél fontosabb.  

‒ Kása Anti hun van? – kérdezték az emberek. 
‒ Bevonult a Nagykáderhön! 



355 
 

Mert nem vagyunk egyformák. 
 A frontról sokan megszöktek, cirokban, kukoricásban bujkáltak ‒ ezt jelentette a 
Nagykáder, fejtegeti szülőatyád rá jó fél évszázaddal. Ezek a nagykáderiek álltak neki 
fosztogatni, amikor kitört a Károlyi-féle forradalom. S tart valameddig ez a zűr és zavar, 
mígnem a gazdafiúk csapata rendet nem teremt. 

A család emlékezete szerint Kis Sarusi Mihályt 18 évesen hurcolták a frontra 
„önkéntes”-ként – hogy ott hagyja a fogát: valahol Európában… Valahol, Európában. 
 Makón 1919. december 20-én összeírják, melyik Csanád megyei község mikor kapott 
a világháborúban elesettek hozzátartozói, árvái és a megrokkantak után, illetve pártfogói 
tisztség gyakorlására hadisegélyt. Kisiratos segítésére a megye 1918 januárjában 20, 
decemberében 108 korona segélyt utalt ki. Kisiratos községben Vetró János 1, György Ilona 
1, György Ignác 5 esetben kapott hadisegélyt. 
 1918 novemberének első fele Csanád megyében: kifosztják a vagyonos kereskedőket 
és a majorokat. Földosztást követelnek, elűzik a jegyzőket. A fegyveresen leszerelt 
katonákkal a csendőrök nem bírnak, a „csöndfönntartók” beszorulnak kaszárnyáikba. Főleg a 
nők lázadtak: éhségüket akarták kielégíteni, szenvedéseikért a gazdagokat okolták. A megyei 
alispán megjegyzése: egész Csanád megyében mindössze 2 községből jelentheti, hogy a 
jegyző megmaradt a község szellemi vezetőjének, zavartalanul élvezve a lakosság bizalmát, 
ez pedig Kisiratos és Kövegy.   

Kifosztják a zsidó boltokat, üzleteket és a környező uradalmakat. A szomszédos 
Kevermesen november 2-án mi nem történik: két zsidó üzletet kirabolnak, a községháza 
irattárát fölforgatják. Nagylakon, szintén novemberben „Le a zsidókkal, éljen a köztársaság!” 
jelszó alatt fosztogatnak.  A szegénység nálunk is rátámad a környékbeli uradalmakra, 
nagygazdatanyákra, kereskedésekre – Kohnra is. Fosztogatás, „őszirózsás forradalom”, előjön 
a már emlegetett zöldkáder. Gazdafiúkból nemzetőrség alakul, igyekeznek rendet tartani a 
faluban, míg be nem jönnek a „még nagyobb rendföntartók”, a havaselvei király katonái.  
 Öreg Kurtucz Misa (bátya) – apád – regéli 1980 táján: Döme Miklós 1919-ben 
kommunista vezető volt. A Csatorna-parton lakott, Jani bátyád után a sarkon. Hegedűs Rozi 
ángyi (Kurtucz Pista bátya felesége) anyjának a második ura. Hámoritól egy nagy szekér 
búzát hozott haza ökrökkel (dupla kocsi volt, mint a mostaniak, utánfutós, pótkocsis?...).  
 ‒ Na, az anyád istenit, ezért vagy te kommunista? – mondta neki Tata, Kurtucz Gergő 
bácsi, aki akkorra hazajött a frontról. 
 Nagyon nem szerette a kommunistákat. A nagykáderi zöldkáderokat különösen nem, 
mert míg ő, meg a többi tisztességes magyar ember a háború poklát járta, ezek itthon húzták 
meg magukat. Édös kis sógora, Sarusi Misu helyöttük esött el! 
 Dömét úgy elverték a románok, hogy nem tudott a talpára állni. 
 Pedig jó nagy lábon élt: 46-os lába volt. 
 Huszonötöt vertek a talpára. 
  Azt; ez volt a dózecse csincs. 
 Behozták a maguk Európájával. Be, de még mennyire. 
 ‒ Nehéz igaznak lönni, de mögéri – összegezte fél évszázaddal később a tapasztalatait 
Kurtucz tata. 
 Mi meg csak.  

A kommunistáknak nem volt nagy hatásuk a falura, itt nem alakult „munkástanács”, 
paraszt forradalmi katonatanács, miegyéb vörös terrorszervezet.  Az iratos gazdák ugyanakkor 
féltek a „magyaroktól”, elveszik a földet, románpártiak voltak. Úgy tartották, hogy a 
magyarok mind kommunisták; ezért féltek tőlük – emlegeti apád. Ugyanezt mondja Árvai 
sógor ugyanakkor, 1980-ban az oláhokról. Nem ’19-ben, ’80-ban… 

Hogy, sajnos, Magyarországot a magyar gazdák is, meg a románok is a vörös 
rémuralommal azonosították. 
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Kaptunk a pofánkra! 
Megkaptuk. 
Ami járt? 
Aligha azt. 
Hogy 1919 tavaszán bevonuljon Kisiratosra is az oláh had. 

 
MEGSZABADÍT MAGUNKTÓL A DOROBÁNC EZRED 

 
Amikor a románok megtámadták a kommünt, a Dorobánc nevű ezred szállta meg Kisiratost. 
Innen a név! Van Dorobánc nevű falu Konstanca mellett is, csak az román és kisebb! – tudod 
meg kelletekorán apádtól, aki megjárta az oláh Dobrudzsát.  

Oláh megszállás áprilisban.   
Gyula április 25-én esett el, az aradi francia csapatok lovassága bevonul Elekre, 

Tornyára, Pécskára. 26-án elesik Békéscsaba. Április 26-án a vörös magyarok elrendelik 
Makó – és a megye? ‒ a kiürítését. Kisiratos Szent György hava végén kerül a havaselveiek 
kezére. Mindenesetre jó (rossz) egy évig, 1920. június 4-ig, a hazánkat megcsonkító trianoni 
szerződés megkötéséig törvénytelenül tartózkodnak akár ideiglenesen is a faluban a 
megszállók. Akkortól viszont… európai jogalappal. Az ő Európájuk elképzelése szerint. 

Hogy nekünk mi közünk ehhez az Európához… Az övékhez. Mert van másik Európa 
is. 

Költői kérdés. 
Azóta is. 
Azóta sem. 
1920-ban (csanádvármegyei) járási székhelyünkön, Battonyán megkezdi működését a 

magyar királyi fővámhivatal. Két vámút kialakítására kényszerülünk, az egyik a 
battonya‒pécskai, a másik a battonya‒tornyai. Mindkettő vasúti és közúti útleveles 
forgalommal fog működni. Két mellékútra is ráfanyalodunk, hogy teljesen meg ne szűnjön az 
élet: a  dombegyháza‒nagyiratosi, meg a dombegyháza‒kisiratosi (trianoni gyártmányú) 
átkelőre. Ezek  a kisebb határszéli forgalom és a kettős határszéli birtokosok szempontjából 
bírnak jelentőséggel, vámáruk csak a 2 főúton szállíthatók – olvasható a Battonya-történetben 
(Keliger). 
 Csonkamagyarország 1921-ben foglalja törvénybe – köszönjük szépen, megvagyunk! 
‒ az országrablást, a trianoni hazaszabdalást. Minálunk vlach „földosztás” – magyarán 
földfosztás. El a magyar birtokostól, el a „megajándékozott” magyar zsellértől! El velünk. Le. 
Le.  

Tria-non. 
De nem ám. 
A ’21-es polgári (?) román földosztás hasonló volt, mint a ’45-ös kommunista magyar 

földosztás. Legalábbis nálunk! Kisiratoson ugyanis előbb valóban kapott több szegény család 
földet, majd vagy eladni kényszerültek, megszabadulni tőle, mert olyan messze feküdt a 
falutól a föld, hogy művelni odajárni nem érte meg, vagy ha mégsem adtad oda, elvették 
erővel. Ahogy később a Marx-hitűek cselekedték velünk: adtak, hogy legyen mit elszedni. 
Az öregek emlékezete szerint a község határával délkeleten szomszédos Hámori-dűlőt 
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. Más így tudja: „A kurticsi 
parasztpárti bíró vötte el tőlük! Ēre más oláj, hogy majd ű, ha mögfizetik, visszaszerzi! A pézt 
Bukarestbe elkőtötte, főd nincs. Akkor gyütt ёgy gazdagyerök, majd ű! A pízt elbaszta. De el 
ám!” A magyarja…  
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„ Brădianu, kürtösi, Kokoselnek hívják, mert mindig kiabált. Kokosel eladta az 
iratosiak földjét Hámorinál. A kürtösiek akkor jól meggazdagodtak. A földosztás az 1920-as 
években (1921-ben) volt, kaptak valamennyit a mieink is, azt szedte el. 1941 januárjában halt 
meg” Cocoşel… (öKM 1982). Más így regél: 1921-be kiosztik a magyar birtokokat a magyar 
parasztoknak! Kokosel kürtösi olá bíró ēvötte: a faluba élő, oláságát tartó Abrudán Grigor, 
Gergej segítött neki! Aláírást hamisítottak! A falu lёmond a fődrül! Átadik… Gergejt agyon 
akarik ütni. Az emlékezők szerint ugyanaz az egykori kürtösi bíró 1939-40-ben vasgárdista 
vezérként jelent meg újra Kisiratoson azzal, hogy „Elvesszük a piszkos zsidóktul a fődet!”. 
(Majdnem egyre ment neki: magyar, zsidó? Ahogy a helyzet hozta.) 

A falu tájházalapítójának a tudomása szerint Hámori eredetileg Herschmann volt, 
zsidó ügyvéd. Anti bácsi úgy tudta, hogy Herschmann László ügyvéd bérelte az ezer holdas 
birtokot Almásy gróftól. 

I. Ferdinánd volt a király, amikor (az 1920-as években) a Hámori-földből ígértek a 
kisiratosiaknak – kerekíti ki, amennyire tudja, öreg Kurtucz Misa 1980-ban. 

A szakirodalom miről nem tud: az 1921-es földbirtok-reform nyomán Nagy-
Romániában Erdély és a Részek területén 3 millió nagyhold kisajátítását rendelték el (85 %-a 
addig magyar kézen volt). Az oláh részesedés az osztásban 78 %, a magyarnak 15 percent 
jutott. Az is hogy; mint nálunk Iratoson. 
 Megköszönni még elfelejtettük. 
 Nagy-Oláhországnak. 
 A nagyromán földreform elsősorban a környék nagybirtokait érinti – összegez Kovách 
Géza falutörténete. Ezek a birtokok: 
  gr. Nádasdy család, nagyiratosi uradalom, 3507 kat. h.,  
  gr. Károlyi Tibor mácsai uradalma, 2881 kh., 
  gr. Almássy család, kürtösi határban 2881 kh.,  
  Justh Gyula tornyai uradalma, 798 kh., 
  Purgly család sofronyai és más uradalmai, 3737 kh., 
  Jakabffy család kisiratosi uradalma, 561 kh. 
 Nagyrészt kisajátítás lett a vége. 
 Kisiratoson 323-an igényeltek földet, közülük 264 parasztcsaládot minősítettek 
méltónak a földbirtoklásra. 
 A vége a kisemmizésük lett… Alamurján s mások segédletével. 
 
A KÉT HÁBORÚ KÖZT NAGY-OLÁHORSZÁGBAN 
 
1922-től az új állam nyelvén folyik a tanítás a kisiratosi 6 osztályos állami tanodában, 
magyarul csak a hittanórán lehet megszólalni. 
 Szép új világ. Ez az volt! Amúgy sem könnyű, de így. 
 Tata azért ekkorra fölépítette a házát a Kekecsen. Pici telket kapott, hogy arra 
fölhúzhassa az otthonát. A család emlékezete szerint főleg a csempészkedéssel jött össze a 
rávaló. Meg a kéz keze munkájával.  

A Kurtucz gyerekek előtt állt az élet. Hogy, mint. 
 A tata szerint: keressenek! 
 ‒ Keressetök! 
 Mert nem hogy földet hagyjon rájuk, magának sem volt sosem. Azon a talpalatnyin 
kívül, amire házat rakott a Kekecsön. 
 Keressetök.  
 ‒ Keressétök mög a betévő falatra valót. 
 Persze az ipar mégiscsak más… Paraszt amúgy is löhetsz… Hát tanulj szakmát! 
 Amellett is túrhatod a fődet, ha másképp nem mögy. 
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 Mén, ha a jó Isten mögsegél! 
 Jani: ácsnak készül. Micsik, az apósa tanítja, Micsik Bözsi néni apja. A katonaságnál 
is ács, aztán cipészködött. Mert hogy a második háborúban súlyosan megsérült, ülve esetleg, 
dolgozhat tovább. Féllábú emberként is gondoskodva a négy gyerekről. 
 Pista: néhány hónapig asztalos, majd cipészinas, de tata elzavarta keresni: Keressön! 
Azon nyomban. A második háborúban ő is megsebesül, kocsmáros, majd kántor. 
 Gergely is tanult szakmát, csak tata nem engedte, hogy végigvigye. Ű is beállt 
napszámosnak. Hogy lögyön mit önnie a nagy családnak. (Nagycsalád? A két dédszülém a 
szomszédban, nagyszüleim, mög a hét gyerök otthon…) (Ëgyetlen kereső sokáig: tata; a fiúk 
ahogy nőttek, álltak be a sorba, kenyérkeresőnek.) („Tanulni”. Kinek volt arra ereje?) Gergely 
a végén éjjeliőr Csabán a volt evangélikus gimnázium melletti házban lévő (cipő?)raktárnál.  
 Misa volt az egyetlen, akit apjuk az iparba engedett, s ő ott is marad. Ott ragad. A 
mezei dolgot nem bírta, volt, hogy aratáskor rosszul lett, eleredt az orra vére; gyönge volt a 
parasztéletre. Elengedte hát tata Hemmert mesterhön Kürtösre, aki aztán vitte magával 
Aradra… hogy apánk meg se álljon Konstancáig. Aztán a kényszer (betegség miatt) vissza… 

Béla – ezörmestör Mezőhögyösön! A zsellérembörbül 1945 után büszke kisgazda lött, 
hogy aztán végigrobotolja a kolhoz-évtizedöket. A1990 után boldogan vötte vissza, ami az 
üvé: azt a pár holdat. De utálta a kommunistákat… (A Kisgazdapárt volt a hozzá hasonlók – a 
velünk egy húron pendülők ‒ reménye.) 

Feri? Katonatiszt lött vóna, ha elvöszi azt a román fátát, aki nagyon gyütt rá. Nem, 
neki magyar asszony köll! Magyar nagylánybul lött magyar mönyecske! Igön jó tartású, 
dógos, énekös-táncos kedvű, csupaszív embör lött belülle! Egy kekecsi lagziban Béla 
bátyussal együtt ropta a csűrdöngölőt a sátor legtetejin… Aradon gyári munkás lött, a 
sopfronyai mészárszékön halt bele a dologba (halálosan mögemelte magát).   

Annus nénénk? Mindön parasztasszonyi, gazdasszonyi dógok tudója, a nagycsalád 
összetartója… Ű marad köztünk legtovább. És persze: otthon, a szülői házban. 
 
CSAK OLÁHUL! 
 
Hogy másképp. 

Numai romăneşte! – azaz Csak oláhul beszélj! Föliratok a közhivatalokban, különösen 
a második bécsi döntés után.   

A román csendőrség erős volt, megkenték az embereket, ezért volt csönd. Hamar  
bejött a huszonöt, a dózsecse csincs. „Gurá báte kúru”: száj veri a segget. Le kellett hajolni, 
kezeddel megfogni a lábad ujját, és vagy deszkával, ágydeszkával, vagy bikacsökkel (szárított 
bikafasszal) vertek. Tíznél vagy húsznál eltévesztették és újrakezdték. Az egyik verte, a másik 
számolta. 

„Cserepes” Tóth Jani, kekecsi szomszéd; összeverekedtek a bálban, bevitték őket a 
csendőrségre és jól elverték. A deszkavégre vizes ruhát tekertek, azzal ütötték. Olyan volt, 
mint a lórúgás.  

A kisiratosi csendőrségen őrmester vagy főtörzsőrmester volt a parancsnok, meg 3-4  
közlegény.  „Dózsecse csincs”… Főleg a kommunistákat verték a kommün után. Innen ered. 
Elkapták őket, és aki megúszta veréssel, arra járt a 25. Utána azokat is elverték, akik bálban 
verekedtek. 

1940-ben a menekülttáborban (Losoncon, Bakonyoszlopon?) kérdezte a magyar tiszt:  
‒ A dózsecse csincs megvan még? 
A magyar csendőr (Magyarországon)? Az előtte vigyázzba álló (illető) lábujjára 

eresztette a puskatust – így verik, aki nem tetszik nekik! Vagy: hasra fektették, a hátára 
deszkát tettek, és azon sétáltak a csendőrök. Összetört, nem lett belőle ember. (Ki emlékezne 
minderre: szülőatyád, öreg Kurtucz.) 
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Kisiratoson a két háború közt a Kásák vitték a prímet, a Tódástól a Nagyfaluig! 
 Kása Béla – tata nála volt tanyás. A határnál volt tanyája (Kútason), Hajzler mellett, 
Lőkös felé… 
 Bolyhos Kása – göndör hajú, ezért bolyhos. (Más szerint a csúfnév a gazdagságára 
utal.) 
 Vászon Kása – a végén ő volt a leggazdagabb, „összeszedte a világ faszát”. 
 Kis Kása – azok szegények voltak, a Malom uccában (laktak).  
 Kása Pista – az volt a leggazdagabb, az övé a téesz-központ.  
 (Az 1950-80 közti időben Kása Anti bácsi volt a falu legismertebb Kásája: műkedvelő 
régész, néprajzi gyűjtő felcser, ő alapítja a tájházat: ő gyűjti össze annak gazdag anyagát.) 
 
‒ A románok szerették volna, hogy román legyen a kisiratosi bíró. Apámat (Kurtucz Gergő 
bácsit) bátorították, de nem állt kötélnek. Ő Horthyt várta, hogy az első háborúban kapott 
kitüntetései után vitézi földet kapjon! Az öreg azt mondta: „Én dolgozni akarok, ilyesmit én 
nem csinálok.” 
 Hogy aztán ha fordul a kocka, agyonverjék? 
 Nem tudni, ez megfordult-e benne. Annyi biztos, hogy józan maradt. És tisztességes. 
 „Nehéz igaznak lönni, de mögéri.” 
 Nem könnyű igazán élni… 

Úgy vötte. 
Mindhalálig. 

 
A két háború közt 5 traktor és 5 cséplőgép volt a faluban. 
 Képeslap fölirata: „Földműves család / Farmer’s family / Bauerfamilie – Szécsényi 
István Erdély első Lanz Bulldog traktorjával – Kisiratos, 1942. aug. 9.”  Gazduram apjával, 
anyjával, a gépeke kormányához ültetve két gyermeke. (Hogy mi lett velük az eredeti román 
kommunizmusban, gyanítható.)  
 A falut 1926-ban a bucuriak (Bukorvárott) nem elkeresztelik Dorobanţinak?  
 Nem jó nekik az eredeti oláh Iratoşu(l) Mic! 
 Nekik dák köll! Sosem vót. Sosem látott. 
 Hajja, jó mögbérmáltak bennünket! 
 Az, mökkörösztöltek. 

Hogy aztán ránk köszöntsön – mint a világon még annyi emberre – a mostani háború. 
 
Mama hiába írta leveleit a három nagyfiának, akik az 1920-as évek végén, ’30-as évek elején 
kerültek sor alá, a katonafiúk nem válaszoltak. Bement a jegyzőhöz, hogy lehet, hogy a fiai 
nem írnak neki, csak nincs valami baj? Nem érte őket tán bántódás a Román Király 
Seregében?! A román jegyzővel elbeszélgetve – már amennyiben beszélgetés volt a csak 
magyarul értő asszony és a magyarral csak itt ismerkedő román jegyző társalgása – kiderült, 
hogy magyarul címezte meg a fiainak írt levelet. Pontosabban a megadott címre Kurtucz 
Jánosnak, Kurtucz Gergelynek, Kurtucz Istvánnak küldette volna a levelét! Elfelejtve, hogy a 
Királyi Román Posta, valamint a Királyi Dák Hadsereg csak a királyi állam államnyelvén 
hajlandó bárkivel szóba állni, így nem csoda, hogy az anyai sorok nem kerültek a fiak kezébe. 
Azt követően már tudta, mi a rumunok trianon‒európai  igazsága: Curtutinak, Ioannak, 
Grigorienak, Ştefannak írta a továbbiakban a leveleit, amelyekre már válasz érkezett. 
Trianon-Európa nagyobb dicsőségére, az ázsiai horda hunn nemzetség nagyobb, még 
nagyobb, legnagyobb vereségére. Hogy a veszteséget ne is említsük. 
 Gergő rumun baka ezért szökött át Ottlakánál fegyverestül Csonka-Magyarországra? 
Mert az lehet, hogy csonka, de magyar. Ahol a nevét le tudják írni. Hogy a háborúban ő 
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magyar, két testvére román katonaként vérezzen. Ugyanazért. Fölöslegesen. Mert nem a 
hazáról volt szó. 

Ha a hazáért kell szenvedni, maguktól vállalják. 
 
DOHÁNYOS TÖRTÉNETTÖREDÉKÖK 
 
Dohányosok vótak (eleink). Lopták az embörök a dohánt, mer mindön levéllel el köllött 
számolni.  
 Mögszigorították, mer a csempészök is erősen hordták. 

Lopkodott az illető, betötte a dohánt a kutyalyukba (ahogy a kutyaólt nevezte). Gyütt a 
finánc, kérdözte a gyeröktül is:  

‒ Hova tötte apád a dohánt?!  
‒ A kutya lukába! ‒ vágta rá a kölök. 
Csak legyintöttek; mire mennek evvel?! Tán a gyerököt is nyakon vágták. 
„Így jár, aki lop” ‒ kötötték a táblát a dohányos gazda nyakába a csendőrök, és 

kísérték a községházára. Mire odaértek, mán nem vót a zsákba egy szöm dohán sё, mer 
addigra mind elhullajtotta. Ëgy szál sё vót a hátán. 

Más másként tudja! A csöndőrök a tolvaj hátára tötték a lёleplezött (feketén tartott) 
dohány dugárut, és a Faluvégtül a tanácsig kiabálhatta a koma:  

‒ Hopp, hopp, így jár, aki dohánt lop! 
A csöndér feszítött (mint szaros Pista Jézus nevenapján) a gyászos díszmönet élin, de a 

mögöttük haladó gazdaembör rön(d)be tötte a maga dógát: a központig az utolsó levélig 
elhánta a dohánt. Be velük az út széli portákra! 

Be. 
A finánc eszin túl köllött járni! 
Mi mást töhettek. 
A dohán vót az életük. 
Életünk. 

 
BÉCSI DÖNTÉS 
 
II. világháború? Hogy s mint, ki tudja, mindenesetre 1940. augusztus 30-án Bécsben az urak 
úgy döntöttek, hogy Észak-Erdély újra Magyarországé, Dél-Erdély marad továbbra is 
Romániában! 
 Jó, jó, Dél-Erdély, meg Észak-Erdély! Rendben, de mitől északi meg déli Erdély egyik 
vagy másik fele? Azon túl, hogy.  Mi hová fogunk tartozni? Hova csapnak megint bennünket. 
 Az hiányzana, hogy ne vissza Magyarországra. 

‒ Ormai József és én 1940. szeptember 5-én hajnalba 5-kor indultunk, 6-kor értünk ide 
(Magyarországa). Gál Béla is átjött. Asztalos a Templom utcában. Velem lakott Csabán, aztán 
visszament.  

(Egy nyáron elvitte hozzá a későbbi falurajzírót, Gál éppen a műhelyében dolgozott.)   
Szökik a többi fiatal férfi is: Kevermesre, Dombegyházára, Lőkösházára. Ma is sok 

kisiratosi él ezekben a falvakban. Ott maradtak a szökés után, hogy közel legyenek az 
otthonukhoz, a családhoz. Apánk unokatestvérei, Kocsisék, ők is ott vannak. 

Akit besoroztak, szeptemberben szökik Magyarországra. Mindön fiú elmönt! 
Elmönt Gergő, Béla, most Misa… 
Majd mind! Úgy a fele a fiatalságnak. 
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MEGINT HÁBORÚ 
 
1940-41-ben Kokosel – kürtösi oláh bíró volt 1921-ben – vasgárdista vezér! Kurticson 
Cocoşel. Jön a faluba: 
 ‒ Elvösszük a piszkos zsidóktul a fődet!  
 El azoktól. 
 Le velük! 

Már megint ők a hibásak. 
 Kik lennének. Na, kik?! 
  Kurtucz Jani bátya regéli az 1960-as években: 

‒ Teleki Pál gróf nem lött öngyilkos, hanem amikor lёszállt a vonatrul, ёgy némöt tiszt 
fejbelűtte! Az angol rádió mondta be. Magyar embör olyat nem tösz! 

 Ëgyet magunk is láttunk… a Gyöpszélön? Küves – detektoros? – vót. A küvön köllött 
keresni az adót… Tán a Kekecsön is vót. Vagy csak járt szájrul szájra? 

Hogy kű küvön ne maradjon. 
 Januárjában Antonescuék leverik a vasgárdát. Murgu rendőr két idegen társával 
letartóztatja Kokoselt, viszik Aradra. A régi sorompónál lelőtték. Azt mondták, meg akart 
szökni. Hogy el ne árulja őket is!   
 Mese, mese. 
 Hogyne: igaz történet. 
 
1944  SZEPTEMBERE 
 
Nem akármilyen hónap Kisiratos életébe… Múltjában. 
 A régi öregek emlékeiben. 
 Régi öregök? A mai öregök öregjeinek valamikori előadásában. Hozzátoldva némi 
ezzel, azzal. 

Szeptember 4-én Dálnoki Veress Lajos, a II. hadsereg parancsnoka ERDÉLY 
NÉPÉHEZ fordul: „Erdélyt megtartjuk!... minden magyar férfi… álljon a hadsereg sorába.” 
 ‒ A front rohamosan közeledett (Kevermeshez. 1944. szeptember elején a tanítás 
megkezdése is elmaradt. A község tele katonákkal, akik szeptember 13-án elindultak Arad és 
a Világosi-hegyek felé. Ettől kezdve állandóan hordták a sebesülteket a templom melletti 
iskolában ideiglenesen berendezett hadikórházba. Néhány nap után a hadikórházat áthelyezték 
Kürtösre – regéli Pelle tanító úr Békéscsabán a falurajzírónak a Krisztus utáni 1980-as 
években.    

12., kedd: támadási parancs (Arad előtt) a magyar egységeknek. 
Van, aki viszont így emlékszik:  
‒ 12-én, csütörtökön gyüttek be a magyarok, röggel. Páncélkocsik, gyalogosok…   
(„12”, „csütörtök”…) Pista bátyám szerint (is) két hétig voltak itt a magyarok. Ha a 

tizenkettedike nincs is rendben, a csütörtök igen… 
13-án, szerdán a folyóvölgyek alföldi kijáratait megszerezni: támadás Arad felé! 
13-án déli 12 órakor Kevermesről indulva lépte át a határt a m. kir. 1. gépkocsizó 

lövész pótezred. „A Vastagh György ezr. vezette egységek Kisiratos-Kürtös térségében 
hatoltak be R. területére… a páncélosok este vonultak be Aradra.” „A Békéscsaba-Battonya 
körzetében összpontosított IV. hadtest 20., 8. és 6. hadosztályaival, az 1. m. 
páncéloshadosztály és az 1. póthuszárezred részeivel ugyanezen a napon Arad-Lippa irányába 
indult meg. A támadást (pécsiek, augusztus végén települt át a parancsnokság Békéscsabára!) 
balszárnya a trianoni határt átlépve Kürtös‒Sofronya irányából északról, jobbszárnya pedig 
Tornya felől, nyugatról támadt Aradra.  A támadások elől az 1. r. hadsereg 
védekező‒késleltető harcokat folytatva mindenütt visszavonult. Szeptember 13-a estére az 1. 
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m. páncéloshadosztály részei bevonultak Aradra” ‒ olvasod a Halmágyi-féle 
csanádvármögyei hadtörténetben. 

Hóbel József (a falurajzíró csabai fodrászmestereinek egyike) ebben a seregben, 
Világosig, meg vissza. Vastag György levele pedig, az aradi hőstettekről (a tetthelyről, a hősi 
tettek utáni első szabad pillanatban), másolatban a szerző tarisznyájában. Hóbel Józsi bácsi 
igyekszik helyt állni, Vastag ezredes nemkülönben, csak utóbbi második dolga lenne az aradi 
zsidóktól megszabadítani a hazát. Az előbbi megússza, utóbbi nem. 

14-én veszik számba: az aradi zsákmány 30 sértetlen repülőgép. Az aradi támadást 
követően Csabáról 30 vagon csendőrt vitt az első vonat Kürtösre, Aradra. A másik szállította 
a kinevezett vasúti főnököket.  

15-én jelenti az MTI: „Az Aradtól észak-nyugatra felvonult román erőket a szerda 
délelőtt folyamán honvéd csapatok ellentámadással szétverték. Az ellenség üldözése közben 
csapataink szerdán, 19 órakor bevonultak Aradra.”  A harcokban bátorságukkal kitűntek 
Auerhammer József ezredes, egy lovascsoport parancsnoka és Vastag György ezredes, egy 
gépkocsizó lövészezred parancsnoka. Más hír szerint 15-én már Páloson a magyar sereg. 

17-én az Ópálos‒Aradkövi‒Borossebes vonalon a IV. hdts. – ekkor ér Sebeshez meg 
Lippához az orosz. 

18-án az Alföld pereméről általános támadást indít az orosz. 
19-én a volt IV. hadtestből s a VII. hadt-ből, másokkal, megalakul a 3. magyar 

hadsereg (hogy ne kerüljenek a német parancsnoksága alá, de ezt nem érték el). Kovács Imre 
szerint e napon Arad már orosz kézen.  

19-én, kedden délután futott az első magyar katonai kocsi Aradról (Kevermesen át), 
Kisiratos felől: 

‒ Jönnek az oroszok! – hallatszott mindenfelé, regéli Pelle F. 1985-ben. 
20-án már 15-20 km-re Aradtól az orosz, azaz a világosi arcvonal összeomlott. (Hogy 

mondta Hóbel Jóska bátyánk? Világosnál az Alföld peremén húzódott a magyar lövészárok, 
abban húzták meg magukat a magyar fiúk, ám a rájuk magasodó Világosi-havasról – a vár 
magasából ‒ úgy lőhették őket az oroszok, ahogy akarták: felülről éppen beláttak a mi 
futóárkainkba…) E napon Zimánújfalu határában a magyar páncéloshadosztály német 
légitámogatással 23 szovjet harckocsit semmisít meg. 

21-én Aradért folyik a csata – kijárat már csak Dombegyháza-Battonya felé. 
Mifelénk… 

A másnapra virradó éjjel kivonulnak a mieink Aradról, késő éjjel Tornya, Battonya 
közt elérik a nevetséghatárt. Másképpen fogalmazva: szeptember 21-22-én éjjel a IV. magyar 
hadtest harc nélkül föladta Aradot. Szentpálnál két magyar utóvéd páncélököllel kilő három 
T-34-est.  

22-én, pénteken a három falu (Dombegyháza, Kevermes, Kisiratos) közt: egész nap 
csetepaték a Hermina-iskola és a határ között. A góc a Hermina és az Iratosi út. Tanyacserék! 
(Nálunk a tanyákat cserélgetik, foglalják vissza, majd engedik át, hogy még aznap 
visszavegyék egymástól a magyarok és az oroszok ‒ ahogy később a Dunántúlon 
Székesfehérvárt.)  
 „A 243. (muszka) hadosztály ezalatt Varjastól északra Kisvarjas, Iratos, Kürtös és 
Mácsa határmenti községeket szintén 22-én este felszabadítva védelembe rendezkedett be. 
Ezzel a két hadosztály egységei – a másik a 799. ezred ‒ 1944. szeptember 22-én késő este 
Battonya és Dombegyháztól délkeletre húzódó magyar‒román államhatárt elérték” – mármint 
a szovjetek – írja az Iratost román kézre juttatva fölszabadító Mihail Mihajlovicsecsku 
Corom, aki utóbb a német följegyzéseket is sorra veszi. A „Dél-Ukrajna” nevű német 
hadseregcsoport (szeptember 24-től „Dél”) hadműveleti naplójába 22-én jegyezték be: a IV. 
magyar hadtest Arad föladása után 22-én a Pécska-Kürtös-Mácsa vonalon szerette volna 
föltartóztatni a szovjeteket, innen visszavonulva délután a Tornya‒Varjas‒Iratos vonalon 
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harcoltak és éjszaka 11-kor jelentik, hogy „a magyarok már a határ mögé mentek vissza”. 
Más hadibeszámoló szerint 22-én „A II. tartalékhadtest arcvonala  este Tornya dél – 
Nagyvarjas keleti széle – Kisiratostól hat km-re keletre – Kürtös vonalában  húzódott. A 
német légierő felderítő repülőgépei a magyar főellenállási vonal előtt 60 szovjet páncélost 
számoltak meg.”   
 Azaz 22-én éjszaka ürült ki a falu, hogy másnap bejöjjön a bejönni készülő. 23-i, 
szombati a fölszabadulás: fel. Szaba dúlás. Fel, sza, bad, ul, ás. Le.  

A 3. magyar hadsereg meg. 
‒ A szarát hagyta maga után. 
Ha. 
Az ellenállás miatt a szovjet 23-án (szombaton) Battonya és Lévés közt kénytelen 

megállni és pár napos védelembe berendezkedni. 
Huszonharmadika? A 203. sz. hadosztály Elekkel szemben, a 243. hadosztály Kürtös-

Mácsa körzetében érte el a határt. 
Néhány magyar századot megtizedeltet a parancsnokló tábornok. Ahelyett, hogy. 

Kiverné a. 
23-án a 2. magyar tartalék hadtest a Nagypereg, Battonya, Dombegyháza, Kevermes, 

Ottlaka vonalra vonult vissza.   
24-én a szovjet esti összefoglalóban mi nem áll: a 18. harckocsihadtest és a 243. 

hadosztály Kevermes‒Dombegyháza és Battonyától keletre harcol… Ott éppen nálunk… 
Kisiratos és a két szomszéd falu közt. Innen oda, onnét: kopogott a cseréptetőn a magyar 
golyó (a mi kekecsi házunkra is potyogott). Az orosz válasza: ágyútűzzel. 

Hogy, hogy nem.  
Ahogy az öregek máig emlegetik: annyi volt a tank a Töltésen, hogy majd fölborult az 

út! (Abból a 60-ból vajh mennyi?) 
 Szeptember 26-án bevonul a szovjet Battonyára, Kevermesre, Lévésre – azaz ekkor 

lépi át Kisiratost a front. Addig itt lőtte egyik a másikát; benne voltunk nyakig; torkig. Halad 
tovább; hogy október 6-án azt a csabai házat lője szitává a fölszabadító megszálló had, 
amelyben öreg Kurtucz Misa kis családja szeretné az egészet túlélni. A családfő mint hontalan 
erdélyi menekült munkaszolgálatosként ássa a tankcsapdát, féléves egy szem fia a vert falú 
házban ráborított jó vastag fateknő alá bujtatva vár… valami jobbat, jobbra. Szebb jövőt! 

Azt. 
Mindannyiunknak. 
26-án, kedden délután Kevermesen az első orosz. 3-4 óra tájt lehetett – emlékezik 

Pelle tanár úr. Puja Frigyes egész másként írja. 
Hagyjuk. 
Lapozzunk! 
Csanád, Csanád. 
Sё mögye, sё sömmi! 
Az aradi csata vesztesége a magyaroknál majdnem 5000, az oroszoknál több mint 

11.000 katona, 40-nél több magyar, 90 orosz harckocsi (Szabó‒Tímár 43). 
 
KÉT HÉT 
 
Két hét? Így emlékeznek. Hogy eddig voltak itt a magyarok. Tartoztunk újra 
Magyarországhoz. Bekövetkezett, amire 1919 óta vártunk. Nem véletlenül! Mert a magyar 
szabadság első hete 13-től, szerdától vasárnapig tartott, s jött a második (szintén csonka) hét, 
hétfőtől péntekig… (szeptember 18-tól 22-ig). Mert hogy állítólag 23-án, szombaton jön be 
hozzánk az orosz (mögötte az ott sompolygó oláh katonasággal).  
 Kurta két hét. Két kurta. Megrövidítve ez is, az is. De hát. Mégiscsak hét! 
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 Nekünk ennyi jutott. 
 Jani bátyámnak épp elég arra, hogy falujában azonnal nekiálljon megszervezni a 
kaszáskeresztes pártot! Hogy meghálálja a szabadulást. Amikor meg visszajön az oláh, s az 
újabb földosztással ő is kap egy kis földet, hálából belépjen a kommunisták romániai pártjába. 
Hogy amikor aztán bekényszerítik Kurtucz János kisiratosi újgazdát a téesz nevezetű 
kollektívba – hajaj, kolhozba ‒, összetépje a tagkönyvét. A politikából neki ennyi elég! Egy 
életre – a fél lábával, mert a fél lába felét otthagyta az odesszai fronton. Mert úgy látszik, a 
hálából is megárt a sok. 

Amíg itt voltak a magyarok, a szegények széthordták a községháza bútorait. Néhány 
magyart utána a románok elvittek. 
 Apám (regéli öreg Kurtucz, Gergő tata fia Csabán) kint ült a ház előtti kispadon, 
amikor menekültek a magyarok (veszi át a szót Annus néném Iratoson). Kérdözte ёgyiktül: 
 ‒ Hát elmöntök, fiam?  
 ‒ Mi az, hogy elmögyünk?! Vigyázzon kend, mit mondd! Bújjon be a házába, mer 
lёlüvöm! 
 Vót vele ёgy nagyon okos magyar katona, az nem engödte, hogy bántsa apámat.  Azt 
mondta: 

‒ Vigyázz, hogy mi ki tudjunk mönni a falubul! 
A Tódás felé möntek ki. 
Utána mondta nekünk tata: 

 ‒ A magyarok is csak a szarukat hagyták maguk után – szögezte le, amikor azok 
valóban elmentek. 
 Mármint a faluban. A falunak. 
  Sógor folytatja a történetöt. 

‒ Tatát a rományok elvitték magukkal kocsisnak a Tiszáig. Mindig azt mondták 
Nagyiratoson is, a Tiszáig mönnek! Na, idegyüttek, isznak a Tisza vizébül, mindig a Tiszábul 
akartak inni. Kettő sё maradt mög, beleszorították űket a magyarok a Tiszába.  
 Itthon öregapám nekiállhatott a lányát védeni. Az oroszoktól. Jöttek, zabráltak a 
rücskösei, a lányoknak, fiatalasszonyoknak nem volt tőlük nyugtuk. Béla bátyussal Gergő tata 
leütött egy oroszt, a fegyverét elszedték, elhajintották… Annust védve mi mást tehettek. 
 
Gyüttek a magyar tankok a Tódáson befele, a gyalogosok a Kekecsön – űk foglalták el a 
pikétöket!Kónéknál vót a csöndőrség. A magyar őrmestör vagy húsz embörrel gyütt: belűtt az 
ablakon ёgy sorozatot, aztán bemöntek. A disznót, jószágot odaadta a népnek. Az embörök 
széthordtak mindönt.  
 Tudja, hogy van… ‒ vélekszik a másik sógor, aki akkor épp 13 éves. 
 Nagyiratosrul a kolonisták beljebb menekültek. 
 Disznót, zsidónál. 
 
Akkor, ’44-ben sokan a magyarokkal möntek Világosig, segítöttek a szekerükkel. Mög vissza. 
Velük möntek a testvéreim. Most Kevermesön élnek, ott maradtak – emlegeti másvalaki.  
 Tatánk, mer magukkal vitték az oláhok, a Tiszáig szállította űket. De nagyon oda 
kívánkoztak mindig! 
 
Ëgy helybelit a magyarok hülyére vertek, mer besúgó vót, de el is szödte az emböröktül a pézt. 
Embörcsempész vót! Nagyon mögvámolta űket. Bejelöntötték.  
 Elég rátarti, gazdag család vót – adja tovább a szót a másik családfő.   
 
Kántor bácsi sem hallgatja el. Mér tönné? 
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Kocsmáros vótam Sándor Miska kocsmájába. Jutalombul löttem kocsmáros, hogy 
mögsebösültem a fronton. Amikor begyüttek a magyarok, a kocsmárost keresték. Nem möntem 
önmagam. Valami csempész vót, ezér. Kérdözte a csendőr főhadnagy:  

‒Hun van!?  
‒ Ëgy hete a temetőbe!  
‒ Haj, de kár, sajnálom! 
Reduleszku, kurticsi bitang regáti mögverte és belehalt. Reduleszkunak Kurticson  

lёrakata vót, italér mönt át Sándor Miska, aki vót vagy 130 kiló. Kövér vót, jó be vót rúgva, 
könnyen löhetött vele elbánni. Talán feketézés miatt vesztek össze? 
 A románok nem vötték föl a harcot, szétmöntek. Csála alatt Pécskánál vót harc, mög 
Aradon is. Aradon mán kint vótak a vörös lobogók, román föliratok, éltették a kommunista 
pártot. Várták az oroszokat! A Högyaljábul várták, ahelyött a magyarok gyüttek be a másik 
végibe! 
 Világosnál nagyon sok magyar fiú otthagyta a fogát. 
 Ha akkor az orosszal összefog a magyar, ёgyütt gyünnek vissza a némötre, haj, 
micsoda világ lönne itt! 
 Vasárnap lött vóna a búcsú. Én ezér vótam oda italér. Mögvöttem, Aradon a 
sörgyárba a lёrakaton hagytam. 54 ezör lej ára bánta. Amennyi csak a kocsira fölfért. Bor, 
sör, pálinka. Mire hazagyüttünk ángyoddal, mán nem vót mög az engedély, a magyarok 
elvötték. Utána mög Aradra beröndöltek a románok, 50 millió lejre büntettek, amér nem 
nyitottam ki. A magyarok bezáratták a kocsmákat. Majdnem 50 tojás vót (az 50 millió lej); 
nem köllött a péz senkinek sё!  

Aztán én már nem is nyitottam ki, tudtam, hogy gyün az államosítás! 
 A két front közt is vótunk ángyoddal, a magyar és az orosz közt. 
 
Két hétig vótak itt a magyarok; a Kettőskútnál vót a rajvonal, a magyarok a határon túl, hogy 
végtelenségig nё engedjék át űket. Ágyúval nem lűttek, csak fegyverrel, ide (a Kekecsre) is 
gyütt golyó. 
 Kevés orosz vót, magyar tán ёgy század, a végin 30 maradt. Aztán éccaka dübörögtek 
a tankok a Tőtésön. Vót ёgy hét, hogy föntartották a magyarok az oroszokat, sok magyar 
möghalt! 
 Ëgy éccaka itt ült a ház előtt a kispadon a magyar katona. Tata kimönt: 
 ‒ Fiaim, tán csak nem möntök haza?  
 ‒ Fogja be a száját, mer lёlüvöm! 
 A másik lёintötte, nё bántsa, a harmadik mög aszonta: 
 ‒ Nё féljön, tata, röggelre csak a szarunkat találják! 
 Vitték űket (a hadifoglyokat) Oroszországba, Kurticson az állomáson kitörték a vagont 
a magyarok. Tata de sokszor adott ruhát! Átöltöztek, ёgy éccaka itt, másik éccaka átmöntek 
Magyarországra.  
 
1944 szeptembörébe általános fosztogatás… A szögényök széthordták a községháza bútorait, 
széthordták a zsidók portáján található értéköket. Utána néhány magyart elvittek az oláhok.  
1944 szeptembörébe kirabolják a románok lakásait, az iskolaigazgatóét is. Októberba az 
igazgató visszaadi: ēvöszi a paptul, amit tud. 
 
‒ Mi az, nagylány, kell a stafírung?!... Na, gyerünk vissza! 
 Szajréztak (a falubeliek), a magyarok – a magyar katonák ‒ nem engedték. 
 Fosztogatnak.  
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 Jani bátyád megalakította a nemzetőrséget. Majd a kaszáskeresztes pártot. Később a 
kommunista pártba lépett, amiért földet kapott. Amikor jött a kollektív, otthagyta őket. Nem 
így gondolta – igazít el Jani bátya Misa nevű öccse. 
 
Az oroszok Tódáson Kónig annyian álltak, hogy majd lёszakadt a főd. Innét indultak 
támadásra. A magyarok ágyúval nem lűttek, csak golyóval: a cserepek kopogtak… 
 
Vastaghék? Hogy végül az aradi hős Vastagh hősi halát haljon a csongrádi hídért folyó 
csatában. 
 
Októberban a román leventeparancsnok visszaadja: kifosztja Hodács esperes, író otthonát. A 
könyvei ekkor kerültek a parasztok birtokába. A Hodács-könyvtár maradékát a kolhoz 
szervezésekor takarítják el. Szalonnát, zsírt csomagolnak bele a boltban, könyvekkel 
gyújtanak be.  

Az esztendő végén az oroszok sorra járták a lányos házakat, hogy erőszakoskodjanak. 
Védve asszonyaikat, lányaikat, nénjüket-húgukat többet agyonvertek közülük az emberek. A 
Sulyok-gyerökök – mama testvérének a fiai ‒ hárok oroszt vertek agyon Marosvásárhelyön. 

Agyon verni: fejbe kólintani, vágni.  
 
HŐSI HALOTTAINK 
 
A magyar hősi halottak sírkerti emlékművén ott a névsor.  
AZ 1939-44-ES VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAI 
ADLER MIHÁLY, ALMÁSI ISTVÁN, BÁBA ISTVÁN, BÁBA MÁTYÁS, CZANK 
FERENC, GÁL BALÁZS, GÁL FERENC, GÁL JÁNOS, GÁL PÁL, GÖCZŐ ISTVÁN, 
HEGEDŰS MÁTYÁS, HORVÁTH SÁNDOR, KATKÓ FERENC, KISS BÉLA, KOVÁCS 
MÁTYÁS, KRISTÓF FERENC, MIKLÓS ISTVÁN, ŐZE ANTAL, PAPP JÁNOS, SIRKÓ 
JÁNOS, TORMA JÓZSEF, TÓTH JÁNOS, VÁGÓ BÉLA, VERTÓ MIHÁLY, EGY 
ISMERETLEN KATONA. 
ÁLLÍTOTTÁK A KISIRATOSI SZERETTEIK 1984 

(Vertó nem fordul elő a faluban, Vetró viszont igen. Elütötte a sírköves?) 
A háború után állított első emlékmű fakereszt volt azoknak a magyaroknak az 

emlékére, akiket az orosz az itteni csatározásokban lelőtt. Az öregek emlékezete szerint ők 
öten voltak. Hogy kik, nem tudni.  
  A magyar fiúkat koncsentrára vitték, munkaszolgálatra. Futóárokásás… A végén őket 
is bevetették. Sok iratosi fiú maradt oda.  
 Nagyiratos és Battonya közt szekérrel 4 óra az út. Árvai sógor, aki Kisiratosra nősült 
(a falurajzíró nagynénjét, Kurtucz Annust vötte el), 1980-ban meséli: 10-kor indult, délután 2-
re ért oda azzal a Forray-Nagy-Iratos mellett lelőtt magyar honvéddal. Krunci vót a neve. 
 
A kürtösi katolikus temetőben „majdnem 40” magyar honvéd nyugszik. 2012-ben a közeli 
halastó iszapját eresztik a sírhantjukra. Szentpálon az oroszok által szeptember 22-én lelőtt 6 
magyar honvéd tiszteletére 2011-ben emlékművet állítanak. Gájban 11 magyar katonát 
temettek el. Arad Alsóvárosi temetőjében 119 magyar és német katona nyugszik – 2 
kivételével jeltelen sírban. Magyar katonasírok borítják egész Aradvármegyét. 
 Kisiratoson a sírkertben a II. világháborús emlékmű egy itteni ismeretlen 
honvédáldozatról tud. A többi? Ki tudja, hol porlad. Még hogy névtelenül: kereszt sem jelzi, 
hol. 
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KOLHOZVILÁG 
 
A kolhozvilág? A téesz-szervezés? Több halottal, több száz megalázott emberrel. A 
gazdájának visszaadi a szögénye… Egyik ütötte, másik most visszavágta. 
 
Az ’50-es években a falurajz írója Kisiratoson, kántor nagybátyja gyöpszéli házának 
szomszédságában látott – életében először és utoljára – úgynevezett detektoros rádiót. Mintha 
küves rádiónak mondták volna… Villanyáram nélkül működött, fülhallgatóval hallgatta az 
adókat a tulajdonosa… A diódát érckő helyettesítette; a gyanútlan gyermek azt hitte, a kőhöz 
érő tű mozgatásával keres állomást a gazda… 
 2013-ban regéli a küves rádió után érdeklődőnek Falkus Margit: 
 ‒ Horváth Károly bátyáé vót! 102 éves, amikor meghalt. Tilos vót hallgatni! Vót, hogy 
bebújt az ágy alá, hogy ne lássák. Egyszer beszorult, nem tudott kigyünni. Összecsinálta 
magát. „Bassza mög kend a kurva anyját!”, szidta a felesége. Nem szerették a komonisták! 
Elkobozták tülle. Poharat töttek (az uccán) a falra, úgy hallgatták le. Vallatták a paplak 
pincéjében, nem vallott. A leborított hordóba besúgó vót; beszélgettek (a lefogott gazdák)… 
Később mondogatták: a hordónak is van füle! 
 Vót. Annak igen. 
 Ott, akkor, vót. 
 Ma? Ki tudja. 
 
1956-nak csak a híre jut el hozzánk. Majd rövidesen hozzák a történeteket a történtekről a 
hazajáró magyarországi testvérek. Akiket átsodort az élet Odaátra. 

Kevermesen agyonlő a pufajkás horda egy Mák nevű tüntetőt. 2010-ben tudod meg, 
sógorék révén… a sógorunk volt. A családja rokon.  
 Nem csak Iratoson rokon mindenki? Az egész tájon. 
 Előbb-utóbb minden kiderül.  
 Hogy miért szülőhazád. 
 
1960-ban román cikk a kisiratosi Kása-féle régészeti gyűjteményről, fordítja 2012. júl. 20-án 
Almási Loránd. „Dr. Kása Antal” – való, Doktor volt az egyik ragadványneve a falu 
felcserének – 1960-ban szarmata sírt tárt föl a téesz-udvaron a siló kiásásakor. Később több 
sírt találtak. A legnagyobb érték, amit ott lelt, egy réz fejsze-csákány fej. Az egyik oldalon 
fejszeként, a másikon csákányként használhatta egykori tulajdonosa.   

„Romániában” hasonló lelet nem került elő. 
 „Romániában”; még szép. 
 Magyarországon igen. 
 Anti bácsi sokfelé ásott. Magunk 1978-ban láttuk először a Kása-féle tájházat, néztük 
végig – Anti bácsi kalauzolása mellett – a gyűjtemény darabjait. „A rézcsákány a szomszéd 
házból való”. A szomszéd ház a téesz-székház… (Mert az is Kása-kézen volt, míg el nem 
kommunizálták a kommunisták a kommunizmus kezdetekor kezdvén az elkommunizálást a 
Kommunisták Romániai Pártja irányításával.) 
 A falu 1968-ban megszűnt önálló község lenni, hozzácsapják Kürtöshöz. Ez a 
kisiratosi kolhozvilág csúcsa. Itt tetőzik a nagyromán ár. S ekkoriban veszi kezdetét az Eredeti 
Dák Kommunizmus. 
 Ahonnan: aki tud, meglép. 
 Akkor, amikor. 
 ‒ Apádnak volt esze… 
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 Mert a Kárpátok Géniusza által vezetett ország határőrsége sokkal szigorúbban óvta a 
magyar‒román nevetséghatárt, mint a Rumun Király granicsárjai tették volt ugyanott, a 
nevetséghatáron. 
 Idejében tette. 
 Hogy egy életen át hazajárjon. 
 Szerencsére volt hová. 
 
A FÓRAI REZESÖK GYÁSZINDULÓJA 
 
Az ötvenes években még Fórai, Fóraiiratos, Fórainagyiratos (Forray, Forrayiratos, 
Forraynagyiratos) vót a nép ajkán a ma a románok által Iratoşnak nevezett „palóc” – azaz nem 
ö-ző, csakis ё-ző – szomszédfalu. (Űk gyepesiek, mink gyöpösiek…) Az ű rezesbandájuk 
húzta el ёgyször ott a tötthelyön, űnáluk a focipályájukon a gyászindulót a mieink 
mögcsúfolására! 
 Hogy esött, hogy nem.  

‒ Ha errül Menzel tud… 
 Hrabal. 
 Nem, űk nem. Mink ellenben. 
 A környékbeli román, vagy éppen vögyös lakosságú falvak csapataival 
hagyományosan barátságos – mondhatni semleges – a viszony. A mögyei első osztályban 
szereplő kisiratosi focicsapatnak és közönségének a magyar falvakkal van néha gondja. 
Korábban ёgy Kisiratos‒Nagyiratos, újabban leginkább a Kisiratos‒Majláth(falva) meccs 
okoz gondot. Labdarúgónak, edzőnek, bírónak, közönségnek… Nё adj Isten röndőrnek. 
 A hetvenes években vót a kisiratosi csapat edzője az akkor tornatanárként működő 
Almási Vince. A polgármestör 2013-ban regéli a falurajzírónak, hogy s mint esött velük az a 
hírös nagyiratosi – fóraiiratosi! – eset. 
 1:1-re állt a Nagyiratoson röndözött mérkőzés, amikor az utolsó pillanatban gólt rúgott 
a vendéglátó csapat. Mire föl kiugrottak a nagyiratosi rezesök a kukoricásbul és rázöndítött a 
fújós zenekar a gyászindulóra. 
 ‒ Mozart? Rimszkij-Korszakov? Beethoven? 
 Nem, csak amivel a halottul búcsúzunk. 
 Mondom, nem rekviem. Gyászinduló! 
 A fórainagyiratosi pályán. 
 Micsoda szégyön. 
 Lefújta a bíró a meccsöt, a közönség betódult a pályára, a győztesöket ölelgette, a 
vesztesök mögszégyönülten ballagtak lё a pályárul. Mindez végig a gyászinduló ütemei alatt! 
 ‒ Kikaptunk? 
 Még hogy, de az a gyászinduló… 
 Hogy az a k. 
 Képesök vótak másfél órán át – másfél? és a szünet fertály órája?! – a kukoricásban 
mögbújni… Por (sár?), szúrós tengörilevél, tűző nap (farkasordító hideg?), éhös kóbor (csak 
nem veszött?!) kutya… (A sörösüveg – netán a butykos ‒ persze kéznél löhetött…) 
Csöndben, mög sem pisszenve. 
 Vót – van máig – min nevetni. 
 Na, aztán hogy hazagyütt a katonaságtul Godó Feri, nyócházi cimbora! (Nyolcház: 
ucca, nyóc házzal – négy errül, négy amarrul, páros úca, azaz házak szömbe párosával, 
négyszer kettő – ilyen ёgyszerű a szalbekiratosiak eszejárása…) (Nem úgy a forraiaké!) 
(Valószínűleg nem különben.) (Almási a Kekecsön, Godó a bele torkolló Nyócházban nőtt 
föl, a falurajzíró hova nem, édösapja kekecsi szülői házába jár máig haza – valamikor ёgyütt 
rúgták a gyöpön a tököt.) Szóval hogy Godó a seregben hallott a dologrul, és – mondanunk 
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sem köll – igöncsak röstellte a dógot! Ha ű ott lött vóla! De nem vót. Ám a visszavágóra már 
lёszörölt, s mit ad Isten, magára húzhatta a csapat mezét, kivonulhatott a focista barátaival a 
pályára, oszt adj neki! 
 Nekiesött a két csapat (hun a labdának, hun ёgymásnak), röndösen hajtottak. A fél falu 
ott biztatta űket, Hajrá, Dorobánc! (Mer hogy akkor még ez vót a hívatalos nevük! Kisiratos? 
Csak ha más nem hallja.) Mindez hiába, a Forray nemzetes uram telepöseinek a 
lёszármazottjai állták a sarat, azaz Szalbek uraság és asszonyság telepösei ükunokáinak a 
rohamait. Döntetlen! Mán mögint szinte a lёfújásig. Mígnem. 
 Akkor Godó Fercsi gondolt ёgyet és kicselözve az egész forraiiratosi védelmet a 
gólvonalig vitte a lasztit. Ott ráült a labdára, ránevetött a mögdermedt, mán töhetetlen – mer a 
tizenёgyes táján elfektetött – kapusra, és a sarkával bepöccintötte a bűrt a hálóba. 
 Szabályos vót, mög köllött adni, de hogy hülyét csinált az ellenfélbül, piros lapot 
kapott. Kiállította a bíró! Joggal, mondja a 2013-as Szent Anna napi búcsúban az elkövető, 
mer hogy a méltóság így mög úgy. 
 Emböri méltóság! Amirül még tud az iratosi embör. A nagyvilág: alig. 
 ‒ Bosszú vót. 
 Mit löhet tönni: bosszú. 
 Méltóságon innét és túl.  
 Szóval hogy ёccör a fóraiak nem elhúzták a mieink nótáját?... 
 …Ahhon képest a mi válaszunk… 
 ‒ Azt ismeröd, hogy:  

Iratosi bёtyár csárda, 
Zsandárokkal körül állva… 

 
SZÖKIK A NÉP 
  
‒ Negyven rendőr van Kurticson, sosё vót ennyi Romániába! Elvittek tizennyóc embört mög 
legényt, mer nem dógoztak (sёhun), munkanélküliek vótak. Mán azér, mer nem akartak 
dógozni, és csúnyán összeverték űket.  
 ‒ Mér nem dógozik, mibül éltek?!… ‒ kiabáltak velük. 
 ‒ Kérögettek az apjuktul, anyjuktul… Kérögetnek. 
 ‒ Most mind dógozik.  
 Nem előbb, nem utóbb, éppen 1983-ban. 
 
A Tódás és a Kis utca kezdetén álló ház lesz a falu első emeletes épülete, amelynek a falai 
egyre magasodnak. Pap Jani a tulajdonos, fiatal aradi hentes, ő építi Kisiratos első – máig 
utolsó? ‒ emeletös házát Bezán Kata néni háza helyén. Berzán Kata a Zsillérön kapott házat; 
itt sok baj volt vele, odatötték. Ettül az évtül (1985-től) oláh tagozattal kísérletöznek.  
 1986-ban mit nem kell hallanod! 

‒ Százharminc aradi indult ёccörre Ausztriába! Csak húsznak sikerült, a többi lágerba 
van. Ezér nem engednek bennünket Magyarországra. Nagyon nehéz útlevelet kapni! Csak ha 
lёfizeti az embör a főnökit. Én héccáz forintért eredeti Kentöt viszek neki – áruli el odahaza, 
Csabán, az öcséd, mi nem történik velünk idehaza.  
 Jani fiát Ioannak akarták beírni. Jani nem hagyta magát, azért is Jánost kellett beírni. 
 ‒ Az orvosok, tanárok elszaladnak, pedig ez a röncör nem tart örökké, és akkor itt 
maradunk vezetők, értelmiség nélkül. Amikor majd újra löhetne valamit tönni, nem lösz, aki a 
népön segítsön. A népnek segítsön mögőrizni magyarságát. 
 ‒ Gyávák! Nekünk ez a hazánk, itt köll élnünk! 
 1989-ben magyar zászlót ragad, fölkap egy tehörkocsira és a lobogót lengetve száguld 
végig a falun. 
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 Forradalom! Fóradalom van. Vagy mi.  
Talpra, magyar! 
Talpra.  
‒ Mögdöglött Csucsu! Vége az elnyomásnak! Szabadok vagyunk! 
A falu szélén feszít a Hazafias Gárda (a vlah munkásőrség) egyenruhájában, karján 

román nemzeti színű szalaggal, vállán puskával az egyik nem régi szekus besúgó.  
‒ A Hazafias Gárda fegyverei a régi községházán vótak elzárva. Az ёgyenruhát 

mindönki otthon tartotta. Ide sё önként állt be az embör. Engöm orvosként foglalkoztattak 
volna, ha szükség van rá ‒ regéli körorvosunk, a falurajzíró legjobb itteni embere.   
 
1989-re a végsőkig feszül a húr. Öcséd szerint az utóbbi két év alatt vagy százan átszöktek 
Magyarországra. A legtöbben a határ mellett, a szomszédban telepednek le ‒ úgy, mint 
Trianon óta mindmostanáig. 
 A falu határában több szökevényt elfognak, jó néhányat félholtra, vagy éppen 
agyonvernek a határőrök, milicisták, szekusok. 
 Húsz dorobánci kombájnos átgyütt Magyarországra. Ëgyenként.  

‒ Anyám vött két tehenet, naponta 30-40 liter tejet mérnek ki a faluba, napi 300 lejt 
kapunk a tejért. Nem engedöm űket a kolhozba, a tehenökkel foglalkoznak. 

‒ Itt nem lösz falurombolás! A házunkbul ki nem mögyünk, dűtsék ránk!  
Kürtösön már emelik az emeletös házakat a központban, oda tönnék űket.  
Majd ha fagy. 

 
FORRADALOM 
 
1990. január 28-án tör ki a forradalom Kisiratoson. 
 Éppen ott vagyunk. Ott portyázik a falurajzíró egyszemélyes szabadcsapat. 
 Forr a falu. 
 Kitörni készül. 
 Egy hete igen hangos volt a népgyűlés! 
 Három embörnek lёöntötték fekete (olaj?) festékkel az ablakát… A kolhozban 
kommunista vezetők.  

Levelet kapott a volt tsz-elnök: rágyújtják a házat! Azzal vádolják, hogy a szemben 
épült (orvosi?) szolgálati lakás tégláiból húzták föl az ő házát is. Mi kunyhóba nyomorgunk, ű 
palotába él… 
 Persze sok embernek segített, az elmúlt években csak hozzá fordulhatott bárki 
segítségért. Neki megvannak a kapcsolatai. Nagy háza (az Elnök utcájában) szemet szúr a 
népnek. Meg. 
 ‒ Az ű uccájába épült először küvesút! 
 Pedig hát: ez itt a Piac(tér), a Fő tér, az új háza mellett a régi posta… 

‒ Az Elnökhön éccaka három álarcos férfi állított be. Az asszony ijedtibe főgyújtotta a  
villanyt. Hatalmas neoncsüvek vannak (náluk). A nagy fénytül mögijedtek és elszeleltek.  
 ‒ Azon az éjjelön a Piac aszfaltját románul teleírták: Lё Szandával! Lё a 
kommunistákkal! 
 ‒ Akkoriba valakik lёverték a Malomi körösztöt! Nem tudják, románok, magyarok? A 
beszédjükrül nem derült ki. 
 A Régi Elnök, Szanda Antal utóbb a falurajzírónak magyarázza, miért kényszerült 
arra, amire. Mentené, ami menthető.  Apád iskolatársa volt. A becsületről lévén szó. Aminél – 
lám, már megint ‒, van-e fontosabb? 
 Embernek maradni. Ott, igen: az embertelenségben is. 
 Ha sikerül.  
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Január 28: népgyűlés Kisiratoson. Délelőtt 10-re. Kidobolik a gyerökök a pionírdobon, hogy 
gyűlés lösz! 
 Még tart délután 4-kor (oláh idő szerint 5-kor) a gyűlés, amikor a Kis utcárul befordul 
ёgy lovaskocsi, tele jókedvű román katonával a Templom utcára. Csudálkoznak, hogy zárva a 
Csárda! Továbbhajtanak a faluba és kurjongatnak… 

‒ A népfrontot választik újra! Nem jó a régi. Elegünk van belőlük! 
 ‒ A fóradalom után mindjár mögalakították magukat. Akik benne vótak eddig is 
vezetésbe. 
 ‒ A Front elnöke Kürtösön lakik. Nem tetszik a népnek, kommunista vót, csinált 
pártiskolát. 
 ‒ Az embörök követölik a magyar nyelvű oktatást, a régi szokásokat engedjék, külön 
néptanács a falunak. 
 A következő hónapokban reménykedni kezd a nép: hátha végre valóban jobb lesz! 
 Az első szabad kisiratosi választáson   
  1273 szavazat az RMDSz-re, 
           28 a (Nemzeti Mögmentési) Frontra (Iliescuékra), 
                5 a parasztpártra (Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpártra), 
              5 a liberálisokra (a Nemzeti Liberális Pártra), 
                       2 az „ökológus”-ra (Ökológiai Pártra), 
               2 a (Román) Demokrata Agrárpártra, 
                8 egyéb pártra szavazott. 
 Kisiratoson ekkor 1573-nak volt választási joga, közülük  
                       1494 szavazott,  
                       1323 érvényes,  
                         171 érvénytelen volt. 
 Nem volt egyértelmű a képviselőválasztás módja, ezért fordult elő ennyi érvénytelen 
szavazat.  
 Jobb lett! 
 Annyira azért nem, mint szerettük volna. De. 
 
KÜRTÖSNEK NEM KELLÜNK 
 
A forradalmat követő hetekben a községközpontban, Kürtösön nem szolgálják ki a 
kisiratosiakat. Azazhogy igyekeznek leválasztani bennünket. Ez az ösztönös elhatárolódás 
magyarázza, hogy az elszakadási népszavazáson a nagy román többség ellenére a szavazók 
zöme elfogadja, hogy Kisiratos újra önálló legyen? 
 Cigányasszonyt nem akarnak kiszolgálni az egyik kürtösi üzletben. 
 ‒ Húst nem adnak neki! 
 Húst, ami akkora kincs. Mert valahonnan már csak került. 
 Kisiratosinak, Kürtösön, húst adni… 1989 végén, 1990 legelején… 
 Kisiratosi? Honnan tudják? 
 ‒ Kisiratosinak nem adunk! ‒  kapja meg a cigányasszony (mondhatni roma 
asszonyság) a magáét. 
 Fölismerték… 
 Csak hát hogy hagyhatná magát? Odahaza a purdék. 
 ‒ Én három nyelven beszélek, magyarul, románul, cigányul! Ti csak annyit tudtok: 
Mű!... 
 Mondhatni: bú, boci, búúúú. 
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 …Regélik 2014-ben ezt a negyed évszázaddal korábbi esetet. Hogy kapott-e végül 
húst Kürtösön az iratosi cigánynő, mesélőnk nem említi. Mert jól tudja, nem ez igaz 
történetünk lényege. 
 
MÖG AMI BELETÉR 
 
2001-ben az első festőtábor a Máltaiban. 2003 márciusában népszavazás a községi 
önállóságról. 2004: újra önálló község Kisiratos, önkormányzati választás, polgármester 
Almási Vince tanár. Az RMDSz elsöprő sikere. 
 Most akkor: kezdhetjük újra. 
 ‒ Az egészet elölről. 
 2012-re a falu lakossága a három évtizeddel ezelőtti két és félezerről másfélezerre 
apad, s a korábbi két-három személy helyett a helybelieknek már a tizede („Az erősebb kutya 
viszi a csontot!” jeligére?) vallja magát románnak. 
 Elölről! 
 Mindent elölről kezdhetünk. 
 Csak azért is? 
 …Dorobáncon (még) innen, Dorobáncon (már) túl, éppen Kisiratoson. 
 
KISIRATOS UTCANEVEI 
 
Javasoljuk a régi népi helynevek – településrész-, utca- és térnevek – döntő részének a 
megőrzését, az egységes hivatalos utcanév-rendszerbe való építésüket (írjuk 2013-ban az 
önkormányzat kérésére készített tervezetünkben). A mi helyneveink jellegzetes része 
egyszerre nevez meg településrészt és utcát – ilyen a Tódás (Toldás), a Kis utca, a Templom 
utca, a Nagyfalu, a Kekecs, a Malom és a Zsillér. Ezeknek a megőrzése a kisiratosi 
hagyományokhoz – a saját értékeinkhez, anyanyelvünkhöz ‒ ragaszkodó helybéli számára 
különösen fontos lehet. Az embereket a faluban való eligazodásban is segítjük, ha nem 
erőltetünk rájuk vadonatúj elnevezéseket. S mivel vannak olyan közterületek is, amelyeknek 
nincs a faluban bevett, általánosan elfogadott nevük, valóban szükségessé válhat (a nevenincs 
utcák esetében) azok elnevezése, új utcanevek megalkotása. 
 A község és vezetői számára az előbbiek figyelembe vételével a következő régi/új 
utcaneveket javasoljuk. (Északnyugatról, a Kis utca végétől délkelet felé haladva a Nagyfalu-
végig, Újtelepig…) 
 

Tőtés (Töltés) utca ‒ A Kisutca végétől jobbra a Kürtös, balra a 
Dombegyház/Kevermes felé tartó kövesút. 

Mácsai út ‒ A Kis utca végével átellenben a Töltésbe torkolló, Kutason át Mácsára 
vivő, kiépítés előtt álló országút kezdete – ha van ott házszám, mert ha nincs, utcanév is 
fölösleges. 

Kis utca ‒ A falu egyik legrégibb részének (egyben egyik legrégibb utcájának) a 
hagyományos nevét érdemes megőrizni. 

Tódás (Toldás) utca ‒ Ez a régi falurész- és utca-megnevezés is megérdemli az 
utódainknak való átadást.  

Gróza-tér ‒ Településrész neve, az egyetlen, amelynek a „keresztapja” román. Ezért is 
javasoljuk megőrizni. Bár nem volt magyarbarát, nevét ily módon megőrizve – véleményünk 
szerint – a falu arra utalhat, hogy tiszteli azokat a románokat, akik nem ellenségesek velük 
szemben… Az egész Gróza-telep helyett a Kis utcát a Fürdő utcával (illetve a Gróza-tér utcáit 
a faluval) összekötő utca neve lehetne. (Politikusok jönnek, politikusok mennek, Gróza nevét 
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– ki-ki tarthatja Grózát annak, aminek akarja ‒ a népi emlékezet jó fél évszázad után is 
őrzi…) 

Szélső sor ‒ A Gróza-tér Kis utca felőli fél sora. 
Godó Mihály utca ‒ A Gróza-tér Kis utca felőli első utcája kaphatná ezt az elnevezést. 

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. 

Hodács Ágoston utca ‒ A Gróza-tér Temető felőli első teljes (nem félsoros) utcája 
viselhetné Hodács Ágoston (1879-1951) műfordító, író, hittudós nevét. Hodács Ágoston 
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. 

Temető sor ‒ Fél sor ház a Temető oldalában.  
Kekecs utca ‒  Régi falurész- és utcanév (ráadásul egykor Aradon is volt hasonló), 

ezért érdemes ez az érdekes, különleges elnevezés is a megőrzésre.  
Szalbek utca ‒ A Templom utca Kohn csárdától a Fürdő utcáig terjedő szakasza 

viselhetné a falualapító család nevét. 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 zsellérnyúzó 
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 (1820-1860) 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?...). 

Szalbek utcai Zsillér ‒ A Zsillér nevezetű zsellérsor/zsöllérsor Szalbek utcai része. A 
Zsellér igen régies, gyönyörű Zsillér elnevezése nyelvi védettségre érdemes, ezért 
hangsúlyozzuk e név megőrzésének a fontosságát! 

Fürdő utca ‒ Az egykor Sürgöny-útnak, Almafás-sornak is nevezett út, amely a 
jegyzői lakból lett kisebbik művelődési ház (a Kiskultúr) mellett visz ki a határba, ma a 
nyaranta igen forgalmas Fürdőhöz vezet bennünket, ezért találónak gondoljuk ezt a 
megnevezést.  

Nyolcház utca ‒ Éppen nyolc házból áll a Nyolcház elnevezésű utcácskánk. Ha a 
tervek szerint rövidesen meghosszabbodik is az előtte lévő gyöpre építendő új negyednek 
köszönhetően, a neve, a Nyolcház akkor is megmaradhatna. 

Iskola utca ‒ Sokféle népi elnevezése – Iskola utca, Elnök utcája, Rendelő utca… ‒ 
közül ez a legéletrevalóbb, mert már az 1800-as években is így emlegetik s ma is használja a 
köznyelv. A falu főtereként is szolgál a határba vezető utca tágas, Községház, volt Jegyzőség 
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és Templom közti (egykor Piacnak is használt és nevezett) kiszélesedése. Mindamellett az 
Iskola utca megnevezés tetszik a legmegfelelőbbnek – mert a név nem csak hagyományőrző, 
hanem irányt is mutat: utca, ahol az iskola van. (A mai iskola, és a régi Kisiskola…) 

Templom utca ‒ E hagyományos utcanevet érdemesnek gondoljuk megőrizni. Az új, 
immár hivatalos Templom utca az Iskola utcától a Malom utcáig terjedne.  

Malom utca ‒  A Malom (utca) hagyományos megnevezés, ráadásul az újabb malom 
ennek az utcának a végében (folytatásában) épült föl, ezért ez a megnevezés is jól szolgálja a 
hagyományőrzés mellett az iránymutatást.  

Templom utcai Zsillér ‒ A Zsillér nevű utcának és falurésznek a Templom utcai (az 
előbb említett módon megrövidített Templom utca alatti) részét illethetné ez a megnevezés.  

Nagyfalu utca ‒ A Nagyfalu nevezetű falurész és utca községünk legősibb része. A 
népi elnevezés erre utal, s ezért érdemes a megőrzésre. 

Nagyfalusi Zsillér ‒ Ez ma is a népi neve, s akár így is rögzülhetne. Bővíthető az utca 
hivatalos elnevezése Nagyfalusi Zsillér utcára – ha valakinek ez tűnik célravezetőbbnek, s 
nem a hagyományos rövidebb név. (Nálunk „utca” nélkül is utca a Tódás/Toldás, a Nagyfalu, 
a Malom, a Zsillér, a Kekecs…) 

Galamb utca ‒ Lehet, hogy van más neve is, de leginkább így emlegették az öregek a 
Nagyfalu végét a Zsillérrel összekötő, elsősorban cigányok lakta félsor házból álló utcát. Az 
elnevezés okát nem sikerült kideríteni. Át lehet másra keresztelni, de akár meg is maradhat ez 
a név. 

Almási Béla utca ‒ Az Újtelep első utcája. 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.  

Kovács Ferenc utca ‒ Az Újtelep második utcája. 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. 

Újtelep utca ‒ Az Újtelepnek nevezett falurész azon utcája, amely a Malom utcával 
párhuzamos, illetve a Malom utca felől az Újtelep első keresztutcája. Az új utcanév 
hagyományos helynevünket tenne hivatalossá.  

Kása Antal utca ‒ 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. 

Gyöpszél utca ‒ A Nagyfalu alatti Nagygyöpre nyílik a fél sor házból álló, 
Gyöpszélnek (máskor Gyöpsornak) nevezett utca. E szép és pontos elnevezés is érdemes a 
megőrzésre, átmentésre.  
Talán az egész Gyöpszél „átminősülhetne” Gyöpszél utcává: azaz az Újtelep végétől 
(majdnem?) az Iskola utcán túli, kisgyöpi (majdnem Nyolcház-gyöpi) gyöpszél-sorig…  

???????????? utca ‒ Néhány utcát nem neveztünk meg. Ezek vagy elnyernék azt a 
nevet, amelynek a részei (Almái B. u., Kovács F. u.), vagy mást kaphatnának. 
 
Ez persze csak próbálkozás a rendszerbe szedésre! Neki lehet veselkedni… más alapon is. 
Ám ezt kizárólag a kisiratosi hagyományok, az itteni ember szellemisége alapján szabad és 
érdemes! 
 Az utcanevek netán szükségessé váló románra fordítása pedig nem lehet akadály ott, 
ahol a magyar falunak van az ókirálysági Dorobanţi megnevezés előttről való szomszédbeli 
Iratoşu(l) Mic neve is. 
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MAGYAR KRISZTUS, MÉG MINDIG 
 
2014-ben egy asszony (Falkus Juci) azért jön el a könyvbemutatónkra, hogy lássa, ki az a 
Sarusi Mihály. Mert a Magyar Krisztus miatt őt is nyaggatták. 
 Az iskolában tanítók közül Gagyi meg Almási tanár bácsinál volt meg aradi magyar 
paraszt családregényünk, a Magyar Krisztus, amely 1986-ban jelent meg. (A faluban még 
bizonyosan Almási doktornál, az ő példánya is kelletekorán tűzre vettetett.) Gagyi a 
kocsmában emlegette a könyvet, mit nem olvasott a faluról, egy Sarusi nevű csabai írótól, 
akinek a rokonsága itt él?! 
 Ez 1987-ben, egy évvel a megjelenés után volt, magyarázza Almási Vince. 
 Valaki megvitte a hírét a szekus illetékesnek, hogy az eljárást ‒ ellenünk ‒ 
lefolytathassák. 
 ‒ Érdemes volna kikérned a szekuritáté anyagából a rólad szóló jelentéseket! ‒ biztat e 
lehetetlenségre Szabó Jani barátunk (/Tisza-/Mart fü/vé/ről). 
 (Kértük a bucurestiektül, de nem válaszoltak.) 
 Arra lettek volna kíváncsiak az eredeti román komonizmus kürtösi politikai rendőrei, 
hogy hány tanárnál látták Sarusi könyvét. 
 Almási Vincét (aki a könyvét az anyósáéknál, Majláton rejtötte el /hogy Miska e 
könyve soha többé ne kerüljön elő/), Gagyi Lacit is megszorongatták. 
 Tűvé tették érte a falut? 
 Érezted, egyhamar nem teheted a lábad Erdély szent földjére! (Hogy a regény 1986-os 
megjelenése után csak 1989 végén merészkedj ezt megtenni.) Mit kaptál volna… 
 Hogy tudhattak volna ők bármit is: rólunk?! 
 …Szemrevételezett (a falunapi könyvbemutatón), majd szó nélkül távozott. Anélkül, 
hogy rám köszönt volna. Szerencsére másnak csak elkotyogta, mit keresett itt. (…ott.) 
 Berendelték Kürtösre a kisiratosi magyar tanoda két takarítónőjét is. Kerékpárral 
hajtottak át. A szekusok faggatták őket, de nem tudtak semmit (rólunk, illetve a könyvről). 
Szöröncsére! Az eredeti román komonizmus kürtösi politikai rendőrei ‒ jutalmul ‒ hazavitték 
őket takszijukkal Kisiratosra.  

Hogy kutyagolhassanak vissza Kürtösre a bicajukért.    
 ‒ Ű vót az? 
 Ű; ki, ha nem. 
 Nem a könyvre; ránk volt kíváncsi. 
 
 

Öcsi Iratosért táncol 
(2004. december 5. előtt valamivel) 

 
lassan, csak lassan 
megadva a módját 
magyarmódját 
parasztmódját 
hogy lenne paraszt, lett volna paraszt az öregapja?! 
iparosmódra 
Öreg Kurtucz Miska 
Misa, Misu 
Csaba vicces borbélya 
Kisiratos Úri Borbéja 
tedd, rakd, jelezd, 
süvegeddel 
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lábbal, főleg lábbal, de a testeddel, tartással, minden porcikáddal 
arcizmod rezdülésével, kezed indulásával, ejtésével 
pattint, csettint 
ölel 
csak aprán, korán, ne siess, csak lassú, lassú az tánc, 
öcséd Kisiratosért táncol 
Öcsi Iratosunkért járja 
teszi, mutat, mutati, jelzi, odavágja! 
csak lassan, nem elhamarkodni 
a magyar ember jogaiért 
összefogásunkért 
e toborzó ünnepen 
Tomi járja, járja a miénket 
a magunkét, amely hogy ne lenne a legédesebb 
anyaföld-ízű, Atyaúristen-szagú, 
Boldogasszonyanyánk-érzelmű, Öregisten-erejű, Csaba királyfi-lendületű 
magyar, a kutya mindenét ennek az elbitangolt anyaországnak 
kurafivilágnak 
mustohavilágnak 
csak lassan, lassan a testtel! 
szépen, legszebben, a leszakított magyarokért 
magunkért, hogy ébredjünk föl Trianon-mély, Hazugságház-meredek, pöceillatú álmunkból 
hogy csonkák lennénk! kicsik volnánk! tizenöt helyett heten, nyolcan a marhái 
Csonka-Magyar Meddőnek 
 
tedd oda, ritka gyönyörűen 
úgy, e’mán döfi, sebesebb, még erősebb, még jobb tartású, e’mán igen! 
IGEN! 
soha: Nem 
járjad, a hurutos csőcselék csak lesse 
mit nem csinál ez a Tamás 
Bözsi fia 
Öreg Kurtucz Miska unokája 
Öreg Kurtucz unokája Iratosunkért veri, döngeti, teszi oda a mindenét 
perdül, fordul, kerül 
Iratosért, melyről apánk annyi szeretettel beszélt 
mesélt 
regélt 
mással, másból csúfot űz, viccel, Iratosról sosem! 
Iratosról csak szeretettel 
szülőfalujáról csakis 
és vitt, ahogy tehette 
ahogy megengedte a moszkovita komcsik szovjethoni fejedelme 
vitt bennünket három Kurtucz-gyermeket 
hogyne szaladt volna, ahogy tehette 
a kecskéből lött sztalin-tehén névadójának a halála éve táján 
’19-ben magyar állampolgárnak születék 
’20-ban egy tollvonással elvevék 
magyarsághoz 
élethez való jogát 
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a kisantanti hullarabló hazudozók nyomán az antanti piszkos nagy rablók 
elvették tőle, szüleitől, öregszüléitől 
szülei-nagyszülei testvéreinek gyermekeitől és unokáitól 
édes-testvéreitől, vele együtt a hét Kurtucz-testvértől 
Pista bátyától, Jani bátyától, Gergő bátyától, Miskától, apánktól, 
Béla bátyustól, Feri bátyától, Annus nénénktől és gyermekeiktől, unokáiktól 
minden fölmenőnk, minden testvérünk, 
valamennyi öcsénk, húgunk iskola-, baj- és munkatársától 
szomszédjától, cimborájától, szeretőjétől 
minden iratositól! 
menekült is 
’40-ben 
hogy Iratosunkat Dél-Erdélybe szabták Bécsben az urak 
kúszott át a falu szélső házától egy szaladásra förtelmeskedő 
vizesárokkal, embörlessel, vérebbel 
jó hogy nem szögesdróttal s aknamezővel ékes 
nevetséghatáron 
Maradék-Magyarországra 
hogy legközelebb a háború végén, ’44. Karácsonyára 
mehessen haza 
ölelni anyját 
magához vonni családot 
falut 
Kekecset 
‒ megsimogatni Muki kutyáját, akit ’40-ben 
a határról kellett visszazavarni, nehogy miatta megfogja 
a havaselvei királyi granicsár 
s aki 4 hosszú év után a nyakába ugrott ‒ 
megszeretni egy kicsit e drága szögedi nemzetet 
hogy utána aló, mars, vissza a csabai kiscsaládhoz 
melyet egy életen át taníthat Kisiratos-szeretetre 
Erdély-szeretetre 
emberségre 
három Kurtucz-gyermeket Tót-Csabán 
kiknek az anyjuknál, Édesanyánál 
Farkas Bözsikénél jobban kevesen szerették e hont 
Magyar-hazánkat 
Marék-Magyarországot 
jaj! 
szégyellnünk kell a háromszínű magyar zászlót?! 
magunkba fojtani Himnuszunkat!? 
restellni fajtánkat??!! a „román” Kölcseyt? 
idehaza, újfent, örök kisebbségben 
 
‒ igen? Isten hozott! 
‒ nem? az ördög úgyis elvisz 
aki nem vesz részt 
a kerítéses túlra szorított 
tőlünk segítséget kérő ötmillió magyar 
voltmagyar, még magyar, s leszmagyar 
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emberi jogainak a visszaadására hivatott népszavazáson: 
gyönge 
alig magyar 
aki meg nemmel voksol: rongy mucskos embör 
igent mond, akiben még maradt valami tisztesség 
aki nem szeretné, ha az ellennek lenne igaza 
hogy ganyéből gyüttünk, ganyéba mögyünk! 
szarba vöszünk 
nem, erre százszor is nem 
magyar-embör-tánca! 
teszi, ropja, sürögje, forogi, csavarintja 
odateszi, vágja, aprítja 
bottal vagy fokossal 
‒ hol volt, hol nem volt, hun vagy sosemvolt-Magyarország? 
volt, van, lesz 
Szent-Magyarország 
öleli öcséd, öcsi öregapja emlékét 
öregapját, öregapja faluját, öregapja mindenét 
Kisiratost 
melynek szeretetét 
személyesen 
magamaga 
az öreg át nem adhatta 
ennek a fiúnak 
mert véle a hasában állt az öreg sírjához az édesanyja 
s lám, a szeretet, mit nem tesz 
száll a madár ágról ágra 
száll az ének szájrul szájra 
száll a lélek belénk, felénk 
jár a lábad 
értünk 
‒ Kis 
‒ Iratos 
‒ Csanádvármegye 
‒ Arad 
 
 

Írók Iratoson 
 
 
Írók Iratoson? Hogyne, előfordultak. Három-Iratoson különösképp. Almásy-Iratoson, Forray-
Iratoson, Szalbek-Iratoson, valamint a hármuk előzményének számító középkori (kisiratosi 
illetőségű, mert hogy a mai Kisiratos területén fekvő) Nagyiratoson.  

Bizonyos adatok szerint az alábbi írók fordultak meg, illetve éltek valameddig, 
járhattak itt, szagulhattak bele az iratosi, Csík-ér parti légbe: Szerémi György (1490?-1558), 
Balassa Bálint (1554-1594), Iratosi T. János (1576?-1648), Soborsini Forray András (1718-
1788), Almásy Pál (1749-1821), Kászonyi András (17…-1824), Perecsényi Nagy László 
(1771-1827), Fábián Gábor (1795-1877), Szalbek György (1820-1860), Teleki Sándor (1821-
1892), Almásy Dénes (1863-1940), Hodács Ágoston (1879-1951), Kovács Ferenc  (1907-
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1959), Beke György (1927-2007), Bretter György (1932-1977), Vajda Anna Noémi (1978). 
Hogy a falurajz-író S. (K.) M.-ról (1944) – ezúttal ‒ szót se ejtsünk.  
 
Szerémi György 
Szerémi György, II. Lajos és (Szapolyai) János király ‒ Zápolya ‒ udvari káplánja 
Magyarország romlásáról című, élete végén írt emlékiratában a nagy parasztháborúról, a 
mohácsi vészről, a század első felének jobbára általa is átélt eseményeiről tudósít. A szerző 
1490 körül az elűzött magyar husziták lélegzetét még őrző szerémségi Kamoncon született, 
atyja jobbágy, tán ezért akad olyan utód (Geréb László író), aki szerint Szerémi „a fura latin 
gubában első népi írónk”. A guba bizonyára arra utal, amit más rossz latinságként ró föl neki. 
Gyulán deák, Aradon kanonok Szerémi, így épp elég jól ismerhette az Alföld e részét is. Nem 
akkor találkozhatott először Nagyiratossal, amikor 1537-ben ott érte utol a Budáról 
Temesvárra igyekvő, Székely Dózsa György által Katalin vajdának csúfolt – boszniai rác 
Zapulia falubeli ‒ János királyt! Az 1800-as években a kisiratosiak nem csak Aradon, Gyulán 
is rendszeresen vásároztak, s nem lehetett ez másként pár száz évvel korábban sem. 
 Mint írja: „…a király felkészült, hogy Budáról lemegy Temesvárra. Buda várában 
kiválasztotta a lator Simon deákot s mellé Pöstyéni Gergelyt, Frangepán Ferenc barátot és 
Verbőczi István urat; és sok magyar vitéz maradt velük. A király megparancsolta nekem, 
hogy ha valami árulás támadna köztünk, bizalmasan közöljem vele levélben; azt a 
megbízatást adta, hogy Buda várában legyek. 
 Simon deák nagyon gyűlölt engem, s azért magamban tanácsot tartottam, hogy ha én 
írnék valamit a királyhoz őellene, s ő ezt megtudná, mindjárt eldugnának engem a börtön 
üregeibe. Ezért rögtön a király után mentem, s elértem őt egy faluban, Nagyiratoson. Amikor 
a király meglátott engem, hogy utána mentem Budáról, mindjárt oly haragot keltettem benne, 
mert nem tartózkodom végig Buda várában lakóhelyemen, hogy csak Petrovytt Péter útján 
tudtam a kegyet visszanyerni őfelségénél. 

A papi révnél keltünk át a Maros folyó vizén, s bementünk Temesvárra mindenszentek 
előünnepén. Nekem megparancsolta a király, hogy én tartsam az ünnepi főmisét a domonkos 
szerzeteseknél…” 
 Két hét múlva Lippára megy a király és kísérete (ott is két hétig pihennek), majd a 
Makra-hegy alatti Kovászi mezőváros következik, hogy onnan Simándra, tovább Soklóra 
(Siklóra) s Gyula városába jussanak. Körbe-karikába Iratos körül járt a királyi udvar…  
 Nagyiratos ekkor Borovszky tudomása szerint népes, 2-300 lelkes falu lehetett. 
 A szerző halálakor, 1558-ban szülővárosa, Kamonc helyén a törökdúlásnak 
köszönhetően pár, szalmával födött viskó árválkodik, a magyar lakosság pedig vagy kardélen, 
vagy még futás közben, netán északabbra, új helyre menekülve reménykedik abban, hogy 
onnan nem kell továbbiszkolnia. Iratoson ugyanez 1596-ban következik el: az épp akkor 
esedékes tatárjárás majdnem mindörökre elpusztítja ezt a magyar helységet is. (A sok egyéb 
mellett alapvető különbség Kamonc és Iratos sorsa közt, hogy a pusztává tett település helyére 
költöző rácok mitőlünk idővel távoztak, a mieink pedig visszaköltözködhettek.)   
 
Balassi Bálint  
Balassa Iratosunkon? Az akkori Nagyiratoson. Az abban a korban hol Ezerszer-Kutas, hol 
Keczer-Kutas néven is emlegetett (csanádi Nagyiratossal határos) zarándi falu, Kutas ‒ 
minálunk mai nap Kútas ‒ 21 portájának 1561-ben Balassa János (így hívták Balassi Bálint 
atyját is), valamint Keczer Ferenc az ura (Fábián, Márki). „Kutas, 1564. még Keczer-Kutas, 
1614-ig Balassa Bálinté és Ferenczé, azután Paczót Ferenczé s Balassa Annáé” – írja Márki 
Sándor. „Kutast 1609-ben Bethlen Gábor fejedelem Balassa Bálint s Ferencz eleste után 
Balassa Annának és Paczot Ferenc fiának újonnan conferálja Kutas és Macha helységeket s a 
Székudvari portiójokat Zarándban”. 
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 Hogy a Balassák közül valamelyiké volt a Nagyiratossal, mai Kisiratossal szomszédos 
(mi több, részben iratosi) Kutas, a tudós jelek szerint több mint valószínű. S a Békés 
vármegyei legenda szerint a vitéz költő Vég-Gyula várában is szolgált volna; Gyula pedig 
innen – a kutasi Balassa-udvarházból ‒ csak egy jó lófuttatás… Át éppen Iratoson. Szeréminél 
láthattuk: Nagy-Iratoson át vezetett az út Budáról Temesvárra (ha vissza nem is föltétlen). 
 Bizonyára jó nagylány- és menyecskeropogtató hely lehetett Iratosunk! Főleg az efféle 
belevaló vitézlő férfiúnak, mint Balassa urunk volt. 
 
Iratosi T. János  
„Iratosi T. János (?, 1576 táján – Sátoraljaújhely, 1648 vége felé) ref. lelkész. 1603-ban már 
lelkész volt valahol, de csak 1606 végén szentelték fel a tiszántúli e. k.-ben, ahol 1612 
októberében és 1615 februárjában Gyulaházán működött. 1620 körül S.a.ú.h-en lett 
prédikátor, de már 1622 okt-ben Bodrogszentesen, 1624 nyarán pedig Nagytoronyán 
lelkészkedett. Azután újból S.a.ú.h-re ment, ahonnan 1628-ban visszatért N.t-ra. Valamikor 
1638 után Bodzásújlakra került s még 1645 őszén ott volt, de már 1646 jún-ban S.a.ú.h-i 
elsőpapi minőségben vett részt a szatmárnémeti nemzeti zsinaton. – Művei: Prédikáció 
Bedegi Nyáry Ferenc temetésén. (Bártfa, 1624.) Patika szerszámos bolt (Perkinsus V. után 
ford.) (Lőcse, 1637.) (II. kiad. u.o. 1641.) Az emberi élet boldogul való igazgatásáról (P. V. 
után ford.). (Lőcse, 1637.) (2. kiad. u.o. 1641.) Ez utóbbinak előszavában érdekes adatok 
vannak a m.o-i reform. történetéről” ‒ áll Zoványi lexikonában. 
 Három könyvet adott ki. Az utolsó címe pontosan: „Az ember eletenek boldogul való 
igazgatasanak modgyáról. Wilhelmus Perkinsus Angliai Theologusnak irasaból Magyar 
Nyelvre fordittatott Iratosi T. János, Thoronyai Praedikátor által. Lőcsen, Nyomtattatott 
Brever Lőrincz által, 1637.” (Századok.) 
 Ha nem lett volna nagytoronyai pap, még azt hihetnők, csanádmegyei Torony-Tornya 
lelkésze volt Iratosi János. Máshol működött. Ám szülőhelye igencsak minálunk lehetett! 
 Végre egy író, aki itt látta meg a napvilágot… 
 Eddig – legalábbis – több sem.  
 
1766-ben írja róla Bod Péter: „IRATOSI JÁNOS. Forditott Magyarúl és adott Világra a’ 
Perkinsius Villám Deák munkái közzűl; mellynek az egész titulussa: Az ember életének 
bóldogúl való igazgatásának módjáról; és ismét: Patika Szerszámos Bólt, mellyben sok-féle 
haláloknak nemei és természeti, és a’ bóldogúl-való meg-halásnak igaz módja tanitatik 
Vilhelmus Perkinsius Theologus által, Deákból Magyarra forditatott Iratosi T. János Pap által 
Lőtsén. 1641-dik eszt. 12. R. Ebben a’ Könyvben, sok ritka jeles dolgok vagynak a’ Magyar 
országi Ekklésiáknak Reformáltatásokról, és a’ Reformátorokról, kik itt név szerint rendesen 
elő-számláltatnak.”   
 Wilhelmus mi lenne, ha nem Villám jó Bod urunknak? Mert ő még tudott magyarán 
szólni. 
 
Hogy melyik Iratosról való, nem említik. Mígnem Borovszky Samu meg nem szólal. Csanád 
vármegye története c. munkájának Nagyiratos középkorát fölrajzoló fejezetét szinte ezzel 
zárja: „A reformáczió elterjedése után Nagy-Iratos lakossága is kétségkívül áttért az új hitre s 
a falu 1560-1596. közt egyik nevezetes ekklázsiája lehetett az alföldnek. Itt született 1580. 
tájon az egyházi irodalom terén is emléket hagyott Iratosi János, ki az 1606. decz. 3-án tartott 
szatmári közzsinaton ordináltatott lelkészül (Nagy-Toronyára?).”. 
 Mondhatjuk: (zempléni) Nagy Toronyára. Az Iratos-közeli (mitőlünk félnapi 
járóföldre fekvő, csanádi) Tornya helyett.  
 Az Iratos környéki (aradi, zarándi, csanádi) magyarságot a gyulai Hunyadi-örökös 
Brandenburgi György őrgróf feleségének ‒ a kis Corvin, Corvin János özvegyének ‒, 
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Frangepán Beatrixnak a halála (1510) után állítja vendégprédikátorai segítségével a 
protestantizmus pártjára.  Luther-követő reformátorokat hív, hogy a század végén  
(Nagy-)Iratosunkon már a szívünkhöz – ki tudja, miért ‒ közelebb álló kálvini tanok 
igehirdetője szülessék, nevelkedjék… 
 
Soborsini Forray András  
A (soborsini báró és gróf) Forray család első ismert őse János hadnagy, ki 1658-ban Arad 
alatt esett el. Forray András: 1718-1788. dec. 10. 1747-ben Arad megye főjegyzője, majd 
követe (1764, „inkább az ellenzékhez tartozott, de csendesen viselkedett”) s 1767-86. közt 
alispánja. 1772: a Szent István rend kiskeresztje kitüntetettje – megveszi a soborsini 
uradalmat, kastélyt épít, a lázadók (1784 körül Hóra és Kloska bandája) feldúlván szép 
kastélyát és könyvtárát, uradalmát Orszáthy Péternek adta bérbe. 1787. júl. 15.: Iratos falut 
örökáron megvásárolta, amelyet azóta Forray-Iratosnak is neveznek. A családi kripta 
Soborsinban épült, az utolsó Forray, Iván gróf, császári királyi kamarás, 1854-ben halt meg – 
olvashatjuk Márkinál. 
 „Soborsini Forray András erdélyi tanácsos, a szent István-rend lovagja, 1781-ben adta 
ki hatalmas kötetben ’Trogus Pompeius Justinusnak negyvennégy könyvből kiválogatott 
rövid, ékes históriájá’-t”, amely az öreg báró fő munkája. Ugyancsak Márki írja: a XVIII. 
században Aradban csak Forray Andrásnak volt nagyobb könyvtára – nyilván Soborsinban.  
 „A klasszikusokból való fordításnak egyáltalán multjok volt Aradban. Forray András 
Arad híres alispánja, ’a magyar literaturát akkor is már, midőn még szunnyadozott, római 
jeles munkák fordításával, melyeket a magyar nyelv most is jelesebb tulajdonai közé számol, 
gazdagította’” – hangzott el Vásárhelyi János beszéde ifj. Forray Andrásnak csanádi 
főispánná igtatásakor 1830. júl. 30.” 
 
Gulyás Pál ezt írja a tollforgató Forrayakról: „Forray-család (Soborsini, báró és később grófi 
család). E családtól legelsőbben a XVII. sz. közepén tétetik említés. 1658. F. János Rákóczi 
György seregében hadnagy, Arad várának ostrománál elesik… F. András Arad vármegye 
alispánja, utóbb Erdélyben királyi tanácsos (megh. 1788). Bár közpályán működött (Bécsnek 
buzgó híve volt), mégis maradt ideje, hogy a római írókkal foglalkodjék; ennek eredménye 
Justinus római históriáinak fordítása, melyet 1781. Egerben adott ki. F. András 1780-1830… 
Csanád vármegye főispánja.” Majd a család újabb tagjával folytatja: „F. Iván gróf, magyar 
afrikai utazó (1817-52) szül. Soborsinban s a pesti egyetemen jogi tanulmányokat hallgatott. 
1839. előbb a horvát tartománygyűlésen, később a pozsonyi országgyűlésen vett részt. 1842. 
nagy utat tett Egyiptomban és Sziriában, azután visszatérve Nyugot-Európában, 1847. nyerte 
a grófi rangot… utazásairól tett jegyzeteit és rajzait a család megbizásából Császár Ferenc 
rendezte sajtó alá s adta ki 1859. Utazási Album. Soborsini gr. F. Iván eredeti rajzai és 
jegyzetei szerint, Olaszország, Málta, Egyiptom. Ez a mű a maga korában a legjelentékenyebb 
magyar díszmű volt. Bolti ára 100 frt.” 
 
Almásy Pál  
„Almásy Pál (zsadányi és törökszentmiklósi), Aradmegye főispánja (1810-15) és koronaőr, 
majd szeptemvir és főlovászmester, szül. 1749-ben, meghal. 1821-ben. Tudományos 
műveltségű férfiu volt, ki irodalommal is foglalkozott; 1803-ban mint tartománybizottsági 
főigazgató vezette a pesti egyetemi tanácskozásokat. Magyarország kereskedelmi és 
statisztikai viszonyaira vonatkozó német és latin nyelven írt művei a nemzeti muzeum 
kézirattárában vannak…” – írja a Pallas Lexikon szerzője.  
 Iratos-puszta egy része az Almásyaké, ők alapították Almásy-Iratos falut. 1806. április 
29-30-án iktatták be Almásy Pál aradi főispánt Iratos pusztába – írja Márki. Perecsényi Nagy 
László munkája a „Lantolag. Azon alkalmatosságra, midőn Zsadányi és Török-Szent-Miklósi 
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Almásy Pál ur Arad vármegyében helyheztetett Iratos nevű, másképpen Sofronya czim alatt 
lévő nagy pusztába 1806. eszt. bévezetve béiktatódott. Temesvár” – áll Szinnyeinél.  

Hogy Almásy Pál főispán járt-e iratosi birtokon? Bizonyára… Sőt, tanyázhatott nálunk  
‒ a Vizestől Kurtáig terjedő, lassan benépesedő, újraéledő határban, melyből jó darab az övé. 
S Iratos (Almásyiratos) dolgos népének – köztük dédszüleinknek, Sarusi Kis Jánosnak és 
Kakuja Rozáliának – köszönhették jó uraink, hogy tanulhattak, művelhették az írást, 
mívelhették bármelyik tudományt, élhettek vármegyei, társadalmi, mi több, nemzet- és 
államépítő életet. Jó uraink minden könyvlapjának alapanyagát földtúró paraszt és iparos 
őseink megannyi könnycsöppje s izzadsággyöngye tartja máig össze. 
 
Kászonyi András  
XVIII. századi útleíró, királyi udvari tanácsos, velencei utazását írja le magyarul és latinul 
megjelent művében (Iter Venetum ex Hungaria, Temesvár, 1796, Magyarországból tett 
velencei utazás, Pozsony‒Pest, 1797). E munka újabb kiadása a Magyar utazási irodalom, 15-
18. század című kötetben 1990-ben – írja az Új Magyar Irodalmi Lexikon. Tót-váradi 
Kászonyi András műve – meglepetésünkre – 2008-ban Budapesten újfönt megjelent, így 
kézbe vehettük! 
 Kászonyi bevezetőjében arról ír, hogy régi vágya volt a külországokban szétnézni, s 
eddig csak könyvekből, meg utazókkal való társalkodásból szerzett némi ismeretet a 
nagyvilágról. „…rész szerént a köz jó mellett, közel harmintz esztendőkig, folyvást viselt 
terhes szolgálataim, rész szerént pedig házi foglalatosságaim, ezen kívánságomnak 
tellyesítését mindenkor ellenezték, s öregebb napjaimra azt halasztották.” Mígnem 1795-ben 
neki nem vágott; „Aradot elhagyván” indul országnak-világnak, s Tergyesztből (Triesztből) 
Velentzébe hajózván „a nevezetesebb helyeket és dolgokat” megtekinthette. 
 „Írtam Aradon 15. Febr. 1796…” – zárja útleírását Kászonyi András K. Tanátsos és 
Udvarnok, akit Velencében főtisztviselőhöz méltó módon fogadtak, aki ugyanakkor szabadon 
ismerkedhetett a Velencei Köztársaság nevű, Napóleonnak köszönhetően rövidesen 
fölszámolódó birodalom anyavárosának polgáraival. A még szabad Velence leírása ma is 
élvezetes olvasmány, alföldi magyar embernek különösen.  

A Pallas szerzője így tudja: Kászonyi András, „tótváradi (18. sz.). kir. udvari tan. Arad 
vármegye főjegyzője, majd 1783-1786. alispánja. 1797. igen érdekes könyvben magyarul és 
latinul irta meg Aradról Velencébe kocsin tett utazását. Megh. 1824”.  
 Kászonyi András Arad megyében járási főszolgabíró 1740-1780 közt valamikor (tehát 
Mária Terézia idejében). „Kürtös fele részét 1751. Kászonyi András szerezte meg Horváth 
János határőrségbeli ezredestől, ki Oroszországba vándorolt ki. A Kászonyiaktól Friebeiszék 
örökölték”. 
 Tótváradi Kászonyi József 1746-50. alispánja volt Arad megyének, Tótváradon levő 
javaihoz megvette Horváth Jánostól Kurticsot, Sofronyát, Iratost, Szentpált, melyekről 1750. 
jún. 25. végrendeletet is tett, de a királyné csak 1779. hagyta jóvá a vételt. Fia, András Arad 
megye főjegyzője, 1783-6 alispán, 1772. Kurtics falut és egész Sofronyát kérte adományul, s 
kapta. 1786. után visszavonultan élt Tótváradon. 1795-i velencei útját latinul s magyarul is 
leírta. Gyermeke, Károly 1794. szolgabíróságot nyert, s József 1785-ben a nemesek közt 
szerepel. Öreg Kászonyi túlélte fiait, 1824-ben sírba vitte családját.  
 Horváth János határőrségi ezredes Kurticson lakott, birtokügyekben gyakran 
erőszakoskodott, s többször eljárt Arad megye gyűléseire. 1751-ben azonban 2 szerb ezreddel 
kivándorolt Oroszországba, s Kurticsot, Sofronyát, Iratost és Szent-Pált 32.900 ft-on 
Kászonyi Józsefnak adta el. 

A nem mindig egyező adatokat összevetve is csak egybeáll. Kászonyi András 1769-
ben aradi szolgabírót nevezi ki a főispán főjegyzőnek, 1781-ben lemond. 1783-6: Zaránd vm-i 
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alispán, 1786-ban lemond másodalispáni hivataláról. Az aradi törvényszék elnöke, 1790-ben 
követ, 1795-ben királyi tanácsos, s Aradon 1796-ban írja meg úti élményeit.  
 A kurtai-kurticsi-kürtösi Kászonyi-kastélynak nevezett nemesi udvarház homlokzatán 
az 1769-es évszám olvasható, a mellette álló katolikus kistemplomon 1772., építtetője 
Kászonyi András. A kisiratosiaknak s helybéli maradék magyaroknak máig Kistemplom 
nevezetű római – nem román, hanem magyar – katolikus istenháza építtetője Kászonyi 
András (a fölirat szerint Andreae Kaszoni) urunk volt. A Kurticsra szoruló iratosi magyarok – 
végső ‒ menedéke eme kisded istenháza a XXI. században is. 
 
Perecsényi Nagy László 
Hogy Perecsényi Nagy járt-e Iratoson nagyúri barátja (pontosabban bizonyára írói 
tevékenységének támogatója), Almásy Pál Iratos pusztába való 1806-os beiktatásakor, illetve 
azt követően az ott születő faluban, Almásyiratoson, nem tudhatjuk. Annyi bizonyos, hogy 
Szinnyeinél szerepel egy műve, mégpedig 9.-ként megjelent munkájaként a „Lantolag (című). 
Azon alkalmatosságra, midőn Zsadányi és Török-Szent-Miklósi Almásy Pál ur Arad 
vármegyében helyheztetett Iratos nevű, másképpen Sofronya czim alatt lévő nagy pusztába 
1806. eszt. bévezetve béiktatódott”.  
 A perecsényi előnevet viselő Nagy László (1771-1827) költő, író, nyelvész (Vay báró 
íródeákja, az Arad-hegyaljai Galsa község jegyzője, szolgabíró, az utolsónak mondott jelentős 
honi latin költő), akinek „Sok m. és lat. költeménye a vm.-i urak előtti tisztelgés” (ÚMIL) – 
mint az említett iratosi Almásy-féle (lantos?) Lantolag is.  

Három-Iratoshoz az Almásy Pált dicsőítő művének köszönhetően kötődik. Meglehet, 
ezen túlmenően semmi köze hozzánk. Egész életében azzal bajlódott, hogy pénzt szerezzen 
munkái megjelentetéséhez. Szinnyei József írja: „N(evezett). e század első két évtizedének 
egyik, vagy épen legtermékenyebb magyar írója, leglelkesebb fordítója volt a classikusoknak 
s egyik legbuzgóbb követője a classikai mintáknak; ki korának több nevezetes emberével 
levelezett s írt, munkált és dolgozott a maga rendkivül elszigetelt helyzetében, Arad 
vármegyének egy eldugott kis falujában (Almáson). 1804 október 7. kapta meg Orodiás cz. 
könyvét, melyet Arad vármegye rendeinek ajánlott s melyben főkép az aradi vezérférfiakat 
dicsőítette latin elegiákban. Fáradságáért, tudós munkájáért, mint keserűen panaszkodik, 
semmi jutalomban sem részesült, sőt ezen könyvét is ingyen osztogatta szét. Elismerésben 
csak Bohus Jánostól részesült, ki a szerző érdemeire való tekintetből, elengedte a tizedet azon 
45 akó fehér bor után, melyet N. galsai szőlejében szüretelt.”. 

Vajh ennyit kapott-e Almásy Páltól? Aligha, hisz neki nemigen tartozhatott (iratosi 
birtok híján) iratosi tizeddel.  
 
Fábián Gábor  
Világoson a Bohus birtok jogtanácsosa, védi a román jobbágyokat, majd táblabíró Aradon, itt 
is megkeresik, amiért a románok püspökének csúfolják a barátai. 1849-ben bujkál, a szalontai 
nádasban együtt rejtőzik Arannyal. „Az 1850-es évek elején Kürtösön vásárolt egy 240 hold 
nagyságú birtokot, azon gazdálkodott” – írja Pávai Gyula a kitűnő aradi folyóiratban, a 
Szövétnekben (2005/6). 
 Eszerint megtörténhet, hogy a vörösberényi születésű író s műfordító 
kurtafehéregyházi-kurticsi-kürtösi udvarházában is írt, s magyarított római szerzőket: Cicerót, 
Horatiust… Kurta/Kürtös pedig ma (szerintünk) Almásyiratos része, „tehát” (Nagy-)Iratos. 
 Hogy Kürtösről ránk nézett, szinte bizonyos. 
 
Szalbek György 
Vadászíró földesurunk, Szalbek György…? 
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 Érte néhány meglepetés a falurajz íróját, midőn nekiállt a településhez kötődő írók 
számbavételének. A legnagyobb tán mégis a földesúr: a falualapító táblabíró Szalbek György 
aradi főszolgabíró fiának, Jakabnak a nagyapa nevét öröklő vadászíró fia. Az ifjabb Szalbek 
György, aki ráadásul 1848-ban Arad város képviselője a forradalmi nemzetgyűlésben, a 
szabadságharcban Bem tisztje. Aztán fogoly a honvédőrnagy, hogy rövidesen vadászati 
szakkönyvet tegyen elénk az asztalra. Fordítóként, persze, de az eredetit megtoldva a saját 
ismereteivel. És saját tanulmánnyal is jelentkezik. 
 Vadászat, kopóval, Kisiratos körül? Nyilván inkább a marospetresi uradalom mezein, 
erdeiben. Lóversenyről pedig csak álmodhatott Arad és Csanád vármegyénkben. 
 A szabad, független, polgári Magyarország föltétlen híveként… mi mást tehetett a 
Bach-korszakban? Vadászatba, vadászati szakírásba menekülni? Uradalmába, 
Petresre/Petrisre? Meg nyilván Aradra (ahol házuk áll, s ahol majd eltemetik őket), néha 
apjával (apjához a később Snájder-dombnak nevezett, nemesi udvarház és udvar és kert – 
Szalbek-szállás ‒ övezte iratosi halomhoz…). Nagyanyjához, Szalbek Györgyné Török Zsófia 
asszonysághoz – akinek a helyi hagyomány szerint a falu közepén állt a háza ‒, (Kis)Iratosra? 
Az akkor még valameddig Szalbek-Iratosnak is nevezett Csanád vármegyei színmagyar és 
színkatolikus Kisiratosra.  
 Bona Gábor (Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848/49. 
Bp. 2000) ezt tudja róla:  

„petrisi SZALBEK GYÖRGY  
Szül. 1820 körül. Sz. Jakab Arad megyei földbirtokos, főszolgabíró (1819.) és br. 

Bánffy Polixenia fia. Magyar, r. kat. Jogot végez. 1848. máj. 1- Arad megye törvényhatósági 
bizottságának tagja, jún. 10- Arad város országgyűlési képviselője. Nőtlen.  

1848. novemberéig az országgyűlésen tevékenykedik. Dec. 2 (nov. 16)- hadnagy az 
alakuló 16. Károly huszárezredben. Dec. 29 (nov. 16)- főhadnagy ezrede létszámában és 
parancsőrtiszt Bem tábornok mellett. Később százados és pénztárnok uo. 1849. ápr. 8. 
kitüntetik a katonai érdemjel 3. osztályával. Áprilisban az erdélyi sereg Temesközben operáló 
részének főszámvevő tisztje. Jún. 5. Bem tábornok őrnaggyá lépteti elő.  

A szabadságharc után vizsgálati fogságot szenved, l850. júliusában amnesztiával 
szabadul. Később birtokán gazdálkodik. 1857. elméje elborul. † Petris (Marospetres), Arad 
m., 1860. júl. 8.”   
 Láttuk, láttuk, de ebből nem derül ki, hogy írt is volna… 
 Aztán Szinnyei (Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái) helyre tesz. 
 „Szalbek György (petrisi)  
földbirtokos, vadászati sportot gyakorló ügyes lovas; 1857-ben elméjében megzavarodván, 
Petrisbe (Aradm.) vonult vissza, hol 1860. júl. 8. meghalt 40. évében.  

Czikkeket írt a Vadász- és Versenylapba (hova 1857. a Vadászlóról írta utolsó czikkét) 
s a Délibáb Nagy Naptárába (1857.)   

Munkái:  
1. Vadászok könyve. Irta Harry Hievor, ford. 6 angol fametszvénynyel. Pest, 1854.  
2. Hazai vadászatok és sport Magyarországon. 25 színezett képpel. U. ott, 1857. 

(Francziául U. ott, 1858.).  
Vadász- és Versenylap 1860. 21. sz.  
Budapesti Hirlap 1860. 162. sz.  
Szinnyei Könyvészete.  
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.” 
Azaz – valóban – vadászíró. 
A zarándi és a krassói hegyek közt áttörő Maros-völgynek, avagy az aradi‒csanádi 

rónának köszönhetően? 
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Persze időközben az is kiderül, hogy az íráskészség (meg a költészet és a könyv, az 
irodalom megbecsülése) családi örökség, ugyanis fölmenői, rokonsága körében nem ritka a 
könyvíró ember. Jóval korábban latinul és papként jelentették meg könyveiket Salbeckék 
(Ferenc, Károly és Mihály). Apjáról pedig ezt is följegyezték: az aradi könyvnyomtató 
műhelyek sorát nyitó nyomda egyik első terméke 1819-ben a Salbek Jakab lakodalmára P. 
Nagy Lászlótól készült költemény („Mennyegzői vers, mellyel m. báró Bánffy Polixen ékes 
kis asszonynak, nagyérdemű Petrisi Szálpek Jakab urral lett szentegyházi szertartású 
öszvekelésekre ajánlott”). S hogy Michek Antal nyomdájának Salbek Jakab szolgabíró 1818-
ban 400 forintot adott Perecsényi Nagy László Tibullus Albius versei című munkájának 
kiadásáért.  

Szalbek György – hősünk öregapja ‒ 1818-ban hunyt el, emiatt Kisiratos 
újratelepítésének folytatását és befejezését feleségének köszönhetjük. Ahogy nyilván Török 
Zsófiának, Kisiratos Asszonyának köszönhetjük a család megmagyarosodását is. Fiuk, Jakab 
losonci Bánffy Polyxena bárónővel kötötte össze az életét, ő, túlélve fiait, 1879-ben távozott az 
öröklétbe. (Fiai – a mi kárunkra is ‒ magtalanul múltak el.) 

Petresen nem mehetünk utána, ám Iratoson a nyomába szegődhetünk. Legalábbis 
valami nyomát meglelni alítjuk… az úri vadászatnak. Mert azért a paraszt vadászat – amely 
(úgy, ahogy) máig él a maga módján ‒ kicsikét más. 

További adatok az ifjabbik – és sajnos utolsó ‒ Szalbek Györgyről. 
1842: Kisiratoson bérmálja meg Lonovits püspök a helybéli parasztgyerekekkel együtt 

az özvegy földbirtokos asszony két unokáját. Mint a plébániatörténet mondja: „Ezen 
alkalommal bérmáltatott meg T. ifiu Szalbeck György Úr is kedves testvérével Malvin 
kisaszonyal”. Azaz öccsén, Alberton kívül lánytestvére is volt, akinek nem tudjuk a nyomát 
követni. 

1848. június 18.-án Aradon a nemzetőrség tisztikart választ, az V. század kapitánya 
Szalbeck György, birtokos. „Június 20.-án Arad városa részéről a jövő hó 2.-án megkezdendő 
nemzeti gyűlésre közmegegyezéssel Szalbek György követnek választatott.”   

1849-ben petrisi kastélyát a román zendülők kirabolták.  
 1854-ben Szalbek György fővárosi lakos a Nemzeti Színház nyugdíjintézete részére 
200 forintot adományozott – írja a színművészeti adattár (Magyar Színművészeti Lexikon. 
1929-1931). Ahogy azt is, hogy atyja, az aradi vártömlöcből 1850-ben menekülő és a 
kisiratosi udvarházban menedéket lelő Teleki Sándor által Jaki bácsinak becézett édesapja 
sem adta alább, az aradi színészet lelkes pártfogójaként nagy áldozatot hozott a helyi magyar 
színészet megteremtéséért). 

1857: „A Salbek-családnak – Sz. Györgynek Petresen ‒ nemes erdélyi s angol 
ménekkel keresztezett ménese 1857-ben oszlott fel”. Ez évben a kisiratosi nemesek 
kimutatását Szalbeck Jakab és fia, György vezeti, itteni birtokuk 945 hold, lakhelyük 
(hivatalosan) Arad.  

1860: júniusban Petresen meghal Szalbek György.  
1861: kihal a Szalbek család férfiága, birtokaik idegen kézre jutnak, mivel György 

után Albert is elhalálozik. 
Szalbek honvédőrnagy… író földesurunk! 
Földesúr írónk. 
Ahogy akad a környéken más földbirtokos író is: Almásy Pál és Almásy Dénes 

Almási-Iratoshoz, Kászonyi András Kürtöshöz, Soborsini Forray András Nagy-, avagy 
Forrai-Iratoshoz (is) kötődően…  

Hieover (Harry) Vadászok könyve című művét ánglusból fordította és átdolgozva 
1854-ben Pesten közreadta a mi Szalbekunk. S még hogy ráakadt a falukutató Szinnyeinél, a 
budavári nemzeti könyvtárban kézbe is vehette! 
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Milyen a vadász úriember, eme úri sportunk (az akadályversenyekkel karöltve), 
milyen a vadászló, a kopó és a kopászat, azaz a kopófalkával való hajtás és vadfogás, 
különbség róka-, nyúl- és szarvashajtás közt, hogyan kell árkot, kerítést, falat ugratni… És 
persze vadásztörténetek – Angolhonból. Honit – sajátot (sajnos) ‒ nem kever bele. (Az lett 
volna az igazi…)  

A többi vadászattal foglalkozó írása mellett hasonló szakcikke jelent meg 1857-ben a 
Hazai vadászatok és sport Magyarországon című kötetben, szerzőtársai Andrássy Manó gróf, 
Orczy Béla báró, Podmaniczky Frigyes báró, Sándor Mór gróf, Wenckheim Béla báró és 
Festetits Béla gróf.  

Azaz mindenki más arisztokrata; jó kis társaságba került, jó kis társasághoz tartozott... 
Minket is képviselni?  

2007-ben lát újfönt napvilágot a Hazai vadászatok Somorján, a Méry Ratio jelentette 
meg. Ez az első hasonmás kiadás, az eredetiből alig maradt pár darab. „Világos után nyolc 
évvel, (majd) 1858-ban franciául és angolul is megjelent mű bizonyítani akarta a világnak, 
hogy bár lőfegyvere nincs most a magyarnak: se főúrnak, se mezőőrnek, vadászni is csak 
kopókkal, agarakkal szabad, mert így rendelte a császár, nehogy lázadni tudjon ismét a 
magyar, de: ’Bizonyos csak annyi, hogy amely nemzetnek szép múltja van, annak van jövője 
is’ (gróf Andrássy Manó). Németül a könyvet nem adták ki, mert ez ellenkezett volna a mű 
alkotóinak hazafiságával, jó ízlésével és szándékával.” Markó Károly, Lotz Károly, Molnár 
József és Sterio Károly rajzainak külföldi műhelyekben készült nyomatai segítségével vált a 
legszebb magyar könyvek egyikévé a csinos kötet – olvassuk a világhálós hirdetésben 
(http://www.meryratio.hu/hazai-vadaszatok-es-sport-magyarorszagon-0). 

Szalbek A lóversenyről című, kötetbeli tanulmányában a versenyzésnek a tenyésztésre 
tett jótékony hatásáról, a lónemesítés értelméről – a telivér, félvér és parasztlovak javításának 
fontosságáról ‒ szól. Úrlovasaink kiemelkedő teljesítményei közt említ Arad megyeit is: 
„Csernovics Péter Hassanja Mácsáról Arad mellett egy megszökő lovász alatt reggeltől 
alkonyatig Jászberénybe érkezett”. Nehezményezi, hogy parasztló kancáinkat a nagyurak nem 
hágatják telivér és félvér ménjeikkel, ezért rosszabbak paraszt lovaink; reméli, eljő azon idő, 
midőn e hágatás általánossá válik. Az általa futó lónak nevezett sportló versenyeztetése 
honunkban is meggyökereztetett: „Pest példája után más helyeken is jöttek már versenyek 
létre. Virágoznak Polgárdiban, Csákón és Fóton, keletkezőben vannak Aradon, tervben pedig 
Hevesmegyében s.a.t.” – írja.  

Az ifjabbik Szalbek György nagyanyját – (Kardicsfalvi) Török Zsófiát (1779-1859) ‒ a 
falu öregei a közelmúltig emlegették. Mert szerették. Annyit tett értünk… S: azonosult velünk. Már 
azzal, hogy köztünk élt. 

Itt volt nagyobb biztonságban? (Itt nem gyújtotta rá senki a házát, nem fosztották ki.)  
György, Malvin, Albert… 
Szalbekék! 
A Szalbek család magyar ága. 
Ami – így – elenyészett.  

 …Hogy minálunk kopászott-e a földesúr és kísérete, nem tudjuk, mert nincs arról adat, hogy az 
úri kopászat (Szalbek vadászíró használja e szavakat a XIX. század derekán) élt-e tájainkon, ám a XXI. 
század eleji emlékezet őrzi valami hasonlónak az emlékét. A törzsökös kisiratosi – sőt, kekecsi ‒ 
Almási Vince nyugalmazott iskolaigazgató említi érdeklődésünkre 2019-ben, hogy szülei mesélték: a 
kopónak nevezett botokkal csoportosan mentek kisvadakra vadászni. Gyerekkorukban ők is 
próbálkoztak vele, de nem sikerült „kopóval” nyulat fogniuk.  
 Nekünk viszont, öreg könyvekről leverve a port, sikerült a múlt homályából elővarázsolni egy 
újabb (kis)iratosi – no és (maros)petresi és aradi ‒ vonatkozású irodalmi emléket.  
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Teleki Sándor  
Emlékezzünk régiekről című emlékiratát a Kriterion 1973-ban jelentette meg. Aradi jó barát, 
Ujj János hívta föl rá figyelmünket. Nem akármiket ír le Teleki uram arról, hogy 1850-ben 
mit élt át Aradon és környékén – meglepetésünkre Szalbek-Iratoson is! 
 Fogoly az aradi várban. 1850 februárjában a honvéd törzstiszteket, ha a szabadságharc 
előtt nem szolgáltak a habsburgi regimentben, besorozzák a császári hadseregbe. Az aradi 
várparancsnok, Thun tábornok arra biztatja: „be nem soroztatni, aztán nyomot veszteni”. 50 
arany ellenében az orvos alkalmatlannak minősíti, és szabad az út – valamennyire ‒ az 
ezredesnek. 
 Csernovics Péter, Mácsa ura kevéssel azelőtt szabadult az aradi fogságból.  
 Érdemes szó szerint idemásolni az emlékirat (mácsai‒)iratosi részét. 
 
1850. február… „Mácsa volt a  bújdosóknak, menekülteknek ’Jóreménység-foka’, 
s a világító torony raj ta Csernovics Péter. 

Én csak a nyakamat köszönhetem neki; mert ha ő nincsen: a brünni ‒ mint Jókai 
mondja: vihodár ‒ operál rajtam, s nem lettem volna soha Nagybánya városa díszpolgára. 

Mi is kiköténk a mácsai réven, Péter úrba helyezve reményünk horgonyát. ‒ ’Tu 
es Petrus, et super hanc petram edificabo!’ 

Nem is csalódtunk, testvéries szeretettel, szívességgel fogadott. 
‒  Ne féljetek, a savanyúságát! (Ez volt a szavajárása.) Úgy elduglak benneteket,  

hogy még vizslával sem akadnak rátok.    
Vagy tíz napig nyugodtan voltunk, de utóbb elkezdődött ránk a hajtóvadászat, eleinte 

még csak piano, hanem aztán forte. 
Gróf Thun tábornokot eltették Aradról, jött helyébe Castelitz tábornok; neki 

nem voltam bemutatva. 
Itt köszönetet kell mondanom gróf Schweinitz Gyulának, ki akkor táborkari tiszt 

volt az aradvári állományon, s ki irántunk részvéttel és sok szívességgel viseltetett, de őt is 
eltették, s maradtunk Gergely barátommal ketten – ’solo’. 

Csernovicsnak be kellett menni Aradra pár napra. 
Alig volt oda pár óráig, midőn látjuk, négylovas fogatú kocsijával vágtatni 

hazafelé. A kocsi megállt a kastély előtt, a lovakról csurgott a tajték, a kocsis kipirulva, 
alig tudta tartani a lovakat: Csernovics sietve kiugrott a kocsiból. Mi a kastély előtt 
állottunk. 

‒ A savanyúságát! Szaporán fel a kocsira, mindjárt körül leszünk véve: a  
dragonyosok három felől jönnek!  

Mi már a kocsin ülénk. 
‒ Hajts a nagyvágás felé; az iratosi pusztán, a Salbeck úr tanyáján leteszed az  

urakat, megfordulsz, s jössz szőrmentén haza. 
‒ De méltóságos uram, eldül a ló. 
‒ A savanyúságát az apádnak! Tudod, hogy nem szeretem, ha okoskodnak! (Ez is  

szavajárása volt.) 
 
Itt kezdődnek életem legzaklatottabb, legunalmasabb, legsanyarúbb napjai; igazán a 
’savanyúságát!’ .. . 

Behajtánk az iratosi tanyára, s amint eldeklináltuk nevünket, állapotunkat, 
nagy- szívességgel fogadtatánk, házigazda majd kiugrott bőréből örömében. 

‒ Hisz mindketten atyámfiai vagytok a Bánffy-jusson, s legjobb pajtásai  
Gyuri fiamnak! Isten hozott nálam benneteket! 

Bevitt szobájába, étetett, itatott, pipáztatott, tejbe-vajba fürösztött, csakhogy 
agyon nem ütött bennünket szívességével. 
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Eredeti, áldott jó ember volt Salbeck Jaki bácsi; roppantul szeretett beszélni, s még 
sokkal jobban szerette, ha hallgatták, sokszor akkorákat mondott, majd elszédült bele, mentől 
nagyobbat mondott, annál jobban forgatta szemeit. 

Egy Bécsben történt esetét beszélte el. Én nem állhattam meg, hogy szerényen azt ne 
mondjam rá: 

‒ Sok lesz tán, Jaki bácsi?! 
‒ Nem hiszed, drága, kedves öcsém? Jó! Jere, menjünk Bécsbe! 
‒ Várjunk talán jobb időre.  
‒ Igazad van; ott felakasztanának, kitelnék tőlök! 
Az iratosi Salbeck-tanyán sem maradhatánk hosszasan, ránk jött a dragonyos 

perzekúció ‒ elláboltunk az iratosi Almássy-tanyára: Csomortányi volt a 
haszonbérlő, ki később az amerikai bankó-ügyben szomorú nevezetességre vergődött. Itt 
rejtőztek Picketi tábornok és Bánffy János ezredes; első pillanatra láttuk, hogy jobb 
szerették volna, ha máshova menekszünk, őket is üldözték. 

Pár nap múltával Csernovics jött oda, kocsijához egy kis tarka török ménló volt 
kötve; engem, s Bethlen Gergelyt félrevitt, s azt monda: 

‒ Aradról jövök, ott már tudják, hogy ti is bujkáltok, ne maradjatok tovább  
együtt. Téged, Gergely, viszlek magammal. Neked ezt a kis lovat hoztam, 
Damjanichtól kapta Arzén fiam ajándékban, pompás kis állat; ezen nem gombol be a 
zsandár.” 
 Péter úr a kunágotai pusztára menekíti tovább. Csernovics Péter a 
haszonbérlőhöz, Novák tanyásgazdához irányítja. Elindul Battonya felé… Kísérője a 
zsiványokkal cimboráló kurticsi zsidókra fenekedik. A téli pusztán, fagyos esőben 
eltévednek, a nagyiratosi határon, a fűzfáknál kötnek ki. Mácsára jutnak vissza, 
ahonnan Csernovics kocsisnak öltöztetve menekíti Belgrádnak. S hogy tovább 
kerekedjék a menekülési karika-túra:  
 „Iratos felé hajtánk, megálltunk Jaki bácsinál, nem ismert ránk; végre nagy 
nevetés közt kitalálta a libériás rébuszt. Aggodalma volt, hogy a kokárdás pincserkalap 
alatt náthát kapok, s azért egy báránybőr sapkát oktrojált rám; fel voltam prémezve 
tökéletesen. Bethlennek dotált egy őzláb-nyelű bicsakot. E bicsaknak van ám aztán 
igazán históriája! Ennek a bicsaknak a rejtéjén kávéztunk mi Belgrádtól Sztambulig. 
Titkát egész utunkon csakis a drinápolyi borbély lángelméje tudta kitalálni, zsenijének 
hatalmával – nyervén tőlünk két findzsa kávét. 
 Aradon megállás és minden baj nélkül hajtánk keresztül. 
 A Maroshoz értünk.” 
 A híd helyén közlekedő kompnál vizsgálóbírójával, Ernst őrnaggyal akadnak 
össze. Ernst mindig kész a hatalmasok kedvébe járni, „nyíltan és orozva megharapni az 
elnyomottat”. Szerencséjükre nem ismeri föl őket. 
 Jó kis körbe-karikába futás vala ez az 1850 eleji, téli mácsai-iratosi portya… 
Melyet, hál’ Istennek, Teleki Sándor megörökített! 
 
Teleki grófot (Kolozsvár, 1821-Nagybánya, 1892) emlékíróként tartja számon az 
irodalomtörténet. Hogy milyen ember volt, tán jellemző rá életének néhány pillanata: 
egy időben Táncsics Mihály a nevelője, németországi egyetemen tanul, 
Spanyolországban részt vesz az épp akkor esedékes polgárháborúban, Liszt Ferenccel 
bejárja Oroszországot, Petőfi barátjaként meghívja a költőt koltói kastélyába, töltse 
náluk Júliával a mézesheteket! A szabadságharcban közhonvédként kezdi, Bem mellett 
lett ezredes. Aradról való szökése után a bécsi hóhérkormányzat jelképesen 
fölakasztatta. Párizsból köztársasági érzelmei miatt III. Napóleon Jersey szigetére 
száműzte, ahol Victor Hugóval köt barátságot; innen mindkettejüket tovább száműzték 
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más kies helyre. 1859-60-ban a Magyar Légióban küzd Garibaldi oldalán a szabad 
Olaszországért. 1867-ben térhet haza, hogy birtokán gazdálkodva idehaza írja meg 
visszaemlékezéseit. 
 Teleki Sándor Kisiratoson… Szalbek Jaki bátyánk és kertésznépe nagyobb 
dicsőségére. 

Jaki bácsi felesége Bánffy Polyxena bárónő volt. (Bárónő az iratosi pusztán? 
Akkor ide valóban kastély kellett… Úgy, ahogy népünk emlékezik!!! Legalábbis 
csinos nemesi udvarház. S ha már lúd- szemben egymással két halom Szálbek-Iratoson 
‒, legyen kövér: mindkét dombon kastély! Legalábbis népünk emlékezetében.) 
Gyermekük György, ’48-as aradi népképviselő, és Albert, akivel 1861-ben kihal a 
magyar Salbeck ág. 
 Szalbekék – Salbeck sótárnok leszármazottai ‒ akkorra már rég mivelünk 
azonosultak! Damjanichcsal, Csernoviccsal, s a többi hasonlóval együtt. 
 Jó magyarokká ez a táj tette őket? 
 Ennek a világnak a népe. 
 A mi fajtánk. 
 Szalbek- (Almásy-, Forray-) Iratoson innen, Szalbek- (Forray-, Almásy-) 
Iratoson túl, még Domb- és Dombegyház-Iratos előtt valamivel.  
 
Almásy Dénes  
„Almásy Dénes (zsadányi és törökszentmiklósi gr.), cs. és kir. kamarás, v. b. t. t., a felsőház 
tagja, szül. Kétegyházán (Békés vm), 1863. márc. 23. – R.k. Szülők: gr. A. Kálmán, gr. 
Wenckheim Stefánia. 1898. Örökölte a sarkadi hitbizományt, valamint az iratosi és tenyői 
uradalmakat. Tanulmányai befejeztével több utazást tett a külföldön… Az első volt, aki be 
sem várva a kormányzó felhívását, 500 kat. hold vitézi telket adományozott. – Munkája: A 
zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok. Kétegyháza, 1902” ‒ tudjuk meg Gulyás Pál 
művéből. Az Új Magyar Lexikon 1936-ban arról tud, hogy a gróf a főrendiház tagja és híres 
lótenyésztő. A Gyulai ki kicsoda szerint Almásy Dénes (+ Kétegyháza, 1940. augusztus 12.) 
földbirtokos, főrend, lótenyésztő, apja Almásy Kálmán Ignác, anyja Wenckheim Stefánia 
Mária.  
 Ő örökölte az iratosi – nyilván almásiratosi – birtokot; eszerint az ő idejében veszett 
oda ugyanaz, tarolták le (az új tulajdonosok, vagy ő maga?) a századfordulón Almásiratos 
falut, szalajtották világgá, tették otthontalanná az ottani minapi dohánykertészeket, köztük jó 
dédszüléimet. Hogy fussanak az akkor már Kis-Iratos nevezetű Szálbek-Iratosra (faluszélen, 
nagy-nagy szegénységben, annál nagyobb szeretetben) megkapaszkodni. 
 A gróf elvesztette (Almásy-)Iratost, mi kisiratosi otthont nyertünk. S minő „véletlen”: 
nem csak ő kívánhatta vissza „Erdély”-be Horthyval a magyar államot, hanem nincstelen 
öregapám, az Almásyiratosról idekerülő Sarusi Kis Borbála embere, Kurtucz Gergely is, aki 
Erdély visszavételétől az első háborúban szerzett kitüntetéseinek köszönhetően vitézzé 
avatást, s avval vitézi földet remélhetett… Valamit a semmi helyett. 
  Almásy; Horthy; Kurtucz (a havaselvei megszállónak Curtuţi). Császári-királyi 
kamarás, kormányzó, tanyásbéres. Lám, mégis volt bennük valami közös. 
  
Hodács Ágoston  
Róla Öten Iratosról (FŐ, HOGY MÖGVAGYUNK) című falurajzrészben szólunk.  
 
Kovács Ferenc  
Hodács paphoz hasonlóan Kovács tanár bácsiról is a Fő, hogy mögvagyunk című könyvnyi 
fejezetben értekezünk.  
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Beke György  
Bekével a falurajzíró 2002 nyarán szerepelt iratosi (és aradi) könyvbemutatón, s a Máltai 
Házban volt szállásuk. Akkor készült a táj magyar világával foglalkozó riportkönyvének 
újabb kiadása, e munkájában megjelenik Kisiratos ‒ ahogy más művében is. Ficzay Dénes 
aradi irodalomtörténész emlegeti 1980-ban, Beke korábban írt a kisiratosi közös gazdaságról, 
arról, hogy a faluban sosem volt bűncselekmény, a rendőr sakkbajnok lett, mert nem volt 
dolga… Ez az írása „Benne volt az egyik iskolai olvasókönyvben!”.  
 Abban az esztendőben jelent meg a Barangolások Erdélyben 4. köteteként a Bartók 
szülőföldjén című munkája, amely a Temesköz és Arad magyar világáról tudósít. Kisiratosról 
is hírt adva szól Benedek Sándor áldásos népművelő tevékenységéről, Kovács Ferenc 
népköltészeti könyvéről, a kisiratosi származék Godó Mihály jézustársasági atya háború utáni 
kolozsvári működéséről, a múzeumalapító Kása Antalról, a körorvosként Máltai Ház néven 
betegotthont építő Almási Béláról, s említi e falurajz íróját, aki gyanúja szerint Kisiratos „lelki 
fia”. 
 Könyvét (pesti lakásán, a közös aradi út előtt) így ajánlotta e sorok rovójának: „Sarusi 
Miskának, jó barangoló társamnak, baráti szeretettel Beke György”. Hogy Iratoson a Beke 
kíséretében lévő Zöldi Lászlóval hármasban végigosztozzák az éccakát. 
  
Bretter György  
A kiváló kolozsvári tanár kisiratosi szerepléséről (s annak utóéletéről) falurajzunk bevezető 
dolgozatában írunk. Ő találta azt mondani, hogy „A filozófia: Kisiratos”. Ennyiben 
maradtunk.  
 
Sarusi (Kurtucz) Mihály  
Őt ezúttal – mondottuk volt, kivételesen! ‒ hallgassuk el.  
 
Vajda Anna Noémi 
Vajda Noémi, Iratos székely nőírója… Székely író(nő) Iratosunkon. 
 Még hogy! De arra sem gondoltam, hogy falurajzomban magamnál fiatalabb írót is 
köszönthetek a Kisiratoshoz kötődők között. 
 A leányom lehetne… Ráadásul legjobb iratosi barátom, Almási Béla menye. Úgy is 
ismertem meg, még kürtösi házukban. Futólag. Hogy aztán Béla halála után a Múzeumnak is 
becézett nádtetős nagyfalusi Almási-udvarház lakójaként barátkozhattunk össze – s 
örülhettem apósa helyett is a szépen gyarapodó családnak.  

Ahogy ő írja, engem az apósától örökölt… barátsággal fogad. Ha Iratosunkra vet a jó 
sors. Loránd meg a három gyermek, Dorka, Csanád, Zselyke társaságában.  

…Csanád! Milyen boldog lenne az apósa (a régi öregök szerint ipa), ha megéri e 
fiúunoka születését! „Csanád”… Rajta kívül egyre kevesebben értik e nevet. 

Csanádban. Csanádról leszakítva. Csanádért… Béla-féle csakazértissel. 
Ha beledöglünk, akkor is CSANÁD. 
Ha kefét esznek mérgükben. 
Csanádot – szétirdalt vármegyénket, illetve annak e keleti csücskét is (csucskóját, 

mondhatnók testvéreim nyelvén) ‒ örökölte. Azonosul vele, velünk, mindinkább. Székely 
nőnek megmaradva. Mi több, vérbeli íróként. 

A varnyasi Szabó Istvántól tudjuk, hogy az egykor erre bóklászó székely leventék 
iratosi lagzi udvarán (vagy bálban) karikába álló, egymásba kapaszkodó helybéli legényök és 
embörök csillagokig szálló nótáit hallva mire nem jutottak: Ezök itt alföldi székelyök! (Mi 
mások lönnének.) 

Azaz hogy nincs is olyan távol egymástól a székely és a dél-alföldi ember. Semmiben. 
Ha nem is lehet olyan egyszerű színházi szakemberként a trianoni uraknak köszönhetően a két 
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ország közé, mi több, amarról ezeknek a határához szorított helységben… élni, írni, lélegzeni. 
Ráadásul többgyermekes édesanyaként. Egykor kertészetből, földművelésből, állattartásból, 
ma (itthoni) földből és (közeli) iparból megélni igyekvő emberek közösségében.  

Nem túl bőbeszédű, nem írja magát agyon – tudná bárki három gyermek mellett, ketté- 
(többfelé) vágott Alföldünk országhatáron túli, amarról kerítésnek szorított, apadó népességű 
faluban túlírni Noémit? Ha nem is nyakig sárban, de majdnem? 

Az erdélyi magyar életbe merülve. (Erdélyi? Meg moldvai, temesközi, Maros‒Körös-
közi, Körös-vidéki, bihari, zarándi, Részek-beli…) 

Más a nóta bálban, lagziban, megint más a pelenkázás. Aközben regényt írni… 
Noéminak sikerült. Sikerül! 
Sikerülni fog… 

 
Született 1978-ban, Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvárt az egyetemen színházelméletet tanult. 
Almási Loránd állatorvos, Almási Béla emberorvos (kisiratosi mindenes) fia vette feleségül; 
előbb Kürtösön éltek, majd az após halála után Kisiratosra költöztek, azóta ott – itt ‒ élnek. 
Évekig az iratosi Máltai-ház (és az ottani nyári nemzetközi művésztelep) vezetője.  
 Az Irodalmi Jelen 2019. Szent Jakab havi mellékletében megjelent Vajda-
megszólaltatásban olvashattuk: 

‒ Írd le, kérlek, röviden, utadat Sepsiszentgyörgytől Kisiratosig! 
‒ Egyetem, szerelem, Kisiratos.  

 
A 2010-es Fapárnáról írja villanylevelében: „Alig néhány példányszámban nyomtattam ki, 
épp hogy beküldhessem néhány kiadónak (Magvető, Koinónia, Mentor, Bookart). Sehonnan 
nem kaptam ígéretes választ. Aztán, amikor újra kinyitottam, hogy hátha mégis használható, 
rájöttem, hogy annyira sem, hogy megérje újraírni, kipofozni... Így tárgytalanná vált az 
OSZK.” (Mert hogy a budai várban lévő nemzeti könyvesházunkban, az Országos Széchényi 
Könyvtárban sem leltük.)  
 Mint a Fapárna hátulján maga írja e munkájáról: „Valahol elindul, aztán teljesebbé 
kerekedik a cselekmény. Sosem egésszé, az lehetetlen. Képtelenség egy-egy életszakaszt, 
történést teljesen átvilágítani. Az egymásra gyakran rácáfoló nézőpontok, igazságok mind 
részei annak a masszának, amit életnek neveznek, én meg sokszor ijesztő sokszínűségében és 
viszonylagosságában érzékelek…” 
 Az útját kereső író tehát sikerületlennek érzi első művét. Pályázaton nyert 
támogatásnak köszönhetően nekilát összegyűjteni Kisiratos gyermekjátékait, s 2013-ban 
Öregapám mesélte címmel megjelenteti a föllelt s leírt játékokat, párban a gyűjtés mikéntjét 
rögzítő naplóval. E munka értékét növeli, hogy a neves néprajzkutató, Gazda Klára 
valamennyi nálunk általuk föllelt gyermekjátékot beazonosította és a játékok tudományos 
típusrendjébe sorolta. A néprajzkutató, értékelve a vállalkozást, így fogalmaz: „Vajda Noémi 
könyvének egyik főérdeme az atmoszféra-teremtés. Úgy szólaltat meg kisiratosi embereket, 
úgy tűnődik el sorsukon, örömeiken, bánataikon, problémáikon, költészetükön, hiedelmeiken, 
hogy bennünk is megmozgat valamit: valamennyien a szívünkbe férkőznek, érezzük, hogy 
együvé tartozunk”. Amivel Gazda Klára – akarva, akaratlan? – a könyv szerzőjének írói 
adottságaira, lehetőségeire utaljon. 
 Több erdélyi és kis-magyarországi folyóirat közli Vajda elbeszéléseit, ennek egyik 
eredménye, hogy 2016-ban – önálló kötet nélkülinek tekintett íróként!  ‒ elnyerte a 
Székelyföld című tekintélyes csíkszeredai folyóirat Szabó Gyula-emlékdíját. 2019-ben pedig 
megjelenhetett első igazi könyve (valóban pályakezdő írói műve), a Hámozottak. Aradon a 
Jelen Házban mutathatta be elbeszéléskötetét az Irodalmi Jelen főszerkesztő-helyettese, Bege 
Magdolna közreműködésével, és szülővárosában, Szentgyörgyön is szerepelhetett a 
könyvével. S ez évben kapta meg Kolozsvárt a Páskándi-díjat.  
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 A (temesvári, bukaresti és budapesti) rádiónak adott interjújában Pataky Lehel Zsolt 
kérdéseire válaszolva Vajda elmondta, éntörténetei az elmúlt évtizedben – tegyük hozzá, 
eszerint Kisiratoson ‒ születtek. Az elbeszélések szentgyörgyi gyermek- és ifjúkorának, 
kolozsvári egyetemi éveinek és kisiratosi életének élményvilágából merítenek… (l. az Aradi 
Hírek nevű világhálós újságot: http://www.aradihirek.ro/muzsa/hamozottak-vajda-anna-
noemi-en-tortenetei-audio)  
 A Hámozottakban közreadott „…minden alkotásába önmagából, emlékeiből, 
érzéseiből, eddigi pályafutásából, családi kapcsolataiból is becsempész valamit” – írja a 
Hámozottakról Ujj János a temesvári Heti Új Szóban (2019. ápr.12: http://hetiujszo.ro/ujj-
janos-hamozottak/). 

A kolozsvári Sétatér Kulturális Egyesület kiadásában napvilágra kerülő kötet Vajda tíz 
írását tartalmazza. A többek által első komoly könyvének tekintett összeállításban érett, kész 
író áll elénk az általa éntörténeteknek mondott beszélyeivel. Vajda Anna Noémi nem veszített 
semmit, hogy „csak most”, érett fiatalasszonyként kap szót. Van mit megírnia – azokkal 
szemben, akiknek az ifjúkoruk a szakmai sikerhez vezető út kikövezésével telt el. Neki az 
élet: élet. Minden keservével, örömével. Könnyével és mosolyával. Mindennapi 
fojtogatottságával és (remélt) fölszabadultságával.  Gyermekeit ölelve: (mégis) boldogan. 
Anyaként, valóban. Előbb az első, aztán a második, majd a harmadik gyermekét várva, 
szülve, nevelve, istápolva. Visszaálmodva magát… a Székelyföldre. (…A kolozsvári 
egyetemisták ‒ a városi értelmiség ‒ világába.) Hogy a lábával, amikor álmából fölriad, 
alföldi földre tapodjon. 

Nem könnyű. Ím, mutatja föl, rajzolja le, írja meg Vajda, nőként: kislányként 
Háromszéken, egyetemistaként Kolozsvárt, asszonyként Kürtösön és Kisiratoson… levegőt 
venni.  

Nagyon mélyre merül önmagába, egykori, tegnapi s mai világába ez a székely nő – 
úgy hozta a sors (lám, a szerelem): Iratosunkon. Aki olyan, többnyire elhallgatott „női 
dolgokkal” is foglalkozni mer, amelyekről nem nagyon hallani – ne adj Isten olvasni. 
Szerelem és csalódás, házasság és szülés, gyermekkori zaklatás rémálma, írni pelenkázás 
közben?... Menekülni, vagy mégsem? 

Valóban nem könnyű.  
Olyan irodalmat kínál s ígér nekünk Vajda Anna Noémi, amelynek elkövetésére csak 

asszony képes. Aki nem csak elképzeli, át is éli, élte mindazt, ami (utóbb) tolla hegyére 
kívánkozik. Hiteles, tiszta, okos – megszenvedett – írás az övé. És egyéni, csak rá jellemző a 
Hámozottak minden darabjának a hangja. 

(„Darab”? Igen, egyik-másik monodrámának is beillik. Például a záró írás, amelyben 
apósa halálát írja le – hátborzongatóan.)  
 Tán nem könnyű köztünk, az Alföldön, de remélhetőleg érzi azok szeretetét, akik 
várják az őszinte, igaz szót – az irodalomban is. Asszonytól? – még inkább, mert ehhez ritkán 
van (volt eddig) szerencsénk. Neki köszönhetően… változhat a helyzet. 
 Tessenek belegondolni: mai nőíró, és három gyermek… Mai, modern városi nő, és 
falusi többgyermekes asszonylét.  
 Megszólaltatása – okos megszólalása ‒ a Nyugati Jelen 2019. Szent Jakab havi 
Irodalmi Jelen-mellékletében olvasható: Hámozottan – Távbeszélgetés Vajda Anna Noémi 
íróval. Érdemes kézbe venni.  
 Lám, drága Alföldünkön vérbeli nőíró született. 
 Író, Iratoson. (Mondhatni: ráadásul…) 
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Lönni, vagy nem lönni 
 
 
Összevissza van, mint a trianoni határ! ‒ mondja az újasszony, panaszolja a szomszédnak, 
hogy mennyire nem sikerült neki a tészta (-sütés, illetve nyújtás), gyüjjön, segítsen már 
neki…  

Lönni?... – tornyai parasztszínházban.  
Tilitoli emlékünk. 
Ahun mindön össze-vissza van, mint a trianoni határ! 
 

Trianoni határmögállapítók 
 
A békeszerződés második része Kurta-Magyarország határait állapítja meg a részletekbe 
menően. A szerződés úgy rendelkezik, hogy a határokat a helyszínen határrendező 
bizottságok fogják kitűzni, a bizottságokat a szövetségesek állítják össze.  „A bizottságok 
hatásköre teljes mértékben kiterjed nemcsak a ’helyszínen megállapítandó vonal’ néven 
megjelölt határvonalrészletek megállapítására, hanem, ha valamelyik érdekelt Állam kéri, s a 
bizottság azt helyénvalónak találja, a közigazgatási határok útján megjelölt 
határvonalrészletek felülvizsgálására is… A bizottságok mindkét esetben arra fognak 
törekedni, hogy szigorúan kövessék a szerződésekben foglalt meghatározásokat, ’a lehetőség 
szerint figyelembe véve a közigazgatási határokat és a helyi gazdasági érdekeket.’… az utóbbi 
megállapítások nem jelentették a békeszerződésben lefektetett határok felülvizsgálásának 
lehetőségét, hanem csak apróbb, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő esetleges 
módosításokat tettek lehetővé” – fogalmaz Raffay Ernő Trianon titkai című könyvében. 
(Dűtvén mi magunk az ide különösen vonatkozó megjegyzéseket.) 
 Gyüttek az urak, gyüttek – hogy marattak vóna otthon. Gyüttek, de nem möntek! 
 A társaságukban lévő jappán – idegöny (francúz, szerecsöny, miögyéb) ‒ katonák 
tötték hitelössé a jelönlétüket.  
 

Magyar-Arad mellyék 
 
Az Arad vármegye… néprajzi leírása című műben térkép a nemzetiségi megoszlásról. Aradot 
a magyarság északról, északkeletről Szentleányfalvával, Fakerttel, Zimándközzel (és 
Zimándújfaluval), nyugatról Gájjal, Szederháttal, Kis- és Nagyvarjassal, Szentpállal, 
Nagyiratossal öleli át, írja magához, kapcsolja a magyar nyelvterülethez, a 
tömbmagyarsághoz… Nem „magyar sziget a román tengerben”, mint Várad (avagy 
Temesvár, Brassó…). Keletről, délről valóban a román tenger magyar szigetekkel. 
 Magyar Arad; Magyar-Arad.  
 Hogy épp ott szervezkedjék (szervezkedhessék) az erdélyi román nemzeti tanács. 
Onnan kiáltsák ki… önmagukat, velünk szemben. Hogy majd Gyulafehérvárt hazudhassák a 
világnak: ők szabadok, s mi is azok leszünk. 
 Bucurból jövet; Bucurnak tetszően; Bucurtól fogvást; Bucur szavára; …intésire. 
 Hogy mi meg… Tátsuk a szánk. Tátsuk jó nagyra. 

2010. Szent Mihály hava 6-án írja Sz. I. tanár úr Sarkad hajdúvárosból: „Mottó: ’Nincs 
Isten, de ha van is, nem vót ott Bécsbe!’…Fönti mottó Csík öregapám szájábul szakatt ki 
1940. aug. 30-án kísű este, a  n a g y v a r n y a si Csernetzki kocsmába, mikor a rádió 
bemonta az új határokat. A család úgy tuggya, hogy a bécsi döntés három nagyhold főggyibe 
került az öregnek. Magyarországhon visszacsatoltak, Csík János öregapámtul mög 
elcsatoltak!!! A három nagyhold mögvesztögetésre mönt el, hogy öregapám né lögyön, ki 
tuggya meddig, a sziguranca vendége. Hossszúúúúúú... Igaz, hogy mán a koléktivizálás után, 
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éccör aszonta, hogy odaatta vóna az egísz főggyit, ha egísz Erdély visszakerül, de legalább 
Nagyvarnyas. Hallottam öregöktül, hogy Varnyason (is?) a mondóka így járta:  

‒ Hát Arad mögye mögy-é?  
‒ Nem, Arad marad!” 

 
Gazdaérdekbül Románba 

 
A falurajz CSONKA-CSANÁD című (kis kötetnyi) fejezetében írtuk volt: Trianon elvett 
Csanád vármegyéből négy községet (245 négyzetkilométert 23.326 lakossal); e falvak: 
Kisiratos, Nagylak, Sajtény, Tornya. Köztük ott a mi falunk, a Szalbeck-Iratosból lett, 
Dorobánccá tett Kis-Iratos, mely az Iratosi kertek alatt című népköltési gyűjtemény tanúsága 
szerint is: Iratos. (A falu népe ma magát inkább dorobáncinak veszi, iratosinak pedig – 
úgyszintén a román uralom és népbolondítás, névátírás hatására – a nagyiratosit, azaz a 
forraiiratosit, a néhai forraynagyiratosit.) 

Apám – ki 1940-ben tette át magát a nevetséghatáron, mert nem akart „Dél-Erdély”-
ben maradni – jó néhányszor mesélte, hogy s mint esett a falu Romániának ítélése. 
Óromániához csatolása, Nagyromániába tagosítása. A Csanád megyei faluban ugyanezt – 
később meggyőződhettem róla – hasonlóképpen tudják. 

A világháború után Magyarországhoz tartozott volna, de a földek nagy része a 
határaival idáig tolakodó Romániába esett, mert a gazdák korábban a Trianonban Romániának 
ítélt, aradvármegyei Kürtöshöz tartozó Kutason terjeszkedtek. (Kútas puszta közvetlenül 
szomszédos Kisiratossal: a falu utolsó házait akkoriban csak az országút választotta el e 
hatalmas, de már Arad megyéhez tartozó határrésztől.) A kisiratosiak kérték, hogy Románia 
adja vissza a földeket. Erre a falut csatolták az Ókirálysághoz. 

Máskor így pontosítottak:  
‒ A gazdák kérték át a falut Romániába! Féltek a magyar kommunistáktól, hogy 

elveszik a földjüket! Az iratosi gazdák úgy tartották, hogy a magyarok mind kommunisták. 
Akkor románpártiak voltak. Meg aztán Trianont ideiglenesnek hitték! A gazdák rég 
megbánták! 
 Mög, hogy a fene esött vóna előbb beléjük. 
 Esött, utóbb; az elvtársak töttek rulla. 
 …Csak hát „ugyanazért” szavaztak inkább Magyarországra az őrvidéki németek, mint 
Ausztriára: nem kellett nekik a kommunista‒szociáldemokrata Bécs! Inkább a polgári 
Budapest. (Igen, a vörös helyett a fehér.) (…a piros‒fehér‒zöld!) Azaz a kommunistáktól 
óvakodott Nagymagyarország népe, rájuk mondtak nemet Sopronban, Kisiratoson.  
 Egyszer hopp, másszor kopp. 
 

…Jappánok Trianon(-palotá)bul 
 
(Otthon maradt) Unokaöcsém regéli (amit a jó atyjától hallott) … majdnem ugyanúgy:  

‒ Japánok, franciák mérték a határt. (Kisiratoson „jappán” mindönki, ki nem úgy néz 
ki, mint az európai embör; ez esetben a francia mögszálló és határszabó ëgységben szolgáló 
szerecsön, avagy négerfekete katonák tűnhettek nekik öléggé távol-keletieknek.) A gazdák 
földje Arad mögyében Kürtös alatt vót, a határt pedig a Nagyfalu (az öregfalu) alatt a régi 
(azaz akkori aradi‒csanádi) mögyehatárnál akarták möghúzni. A gazdáknak köllött a főd, így 
a falut Romániába mérték, pedig Magyarországé maradt vóna. Azt hitték, ez az egész 
idéglenös, úgyis visszagyün mindön Magyarországhon! Később bánták. 

Kevermesön; Anton; Nagyvarnyason; Forraiiratoson… ‒ szól a rege a XXI. század elejin 
is!  

Ki hogy járt, kivel hogy babráltak ki. Ezzel az egész tájjal. Az egész itteni magyarsággal. 
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Minálunk is: családról családra hozzátesznek valamit a közös rémtörténethez.   
Gál Mátyás (született 1919-ben, apám egykori osztálytársa) regéli 2010-ben: 
‒ Vót itt ëgy bíró, Őze ‒ Mátyás, toldja meg a felesége, az 1930-beli Kristóf Ilona. ‒    

Csucskóba vagyunk, a falut teljesen (körbeveszi Arad megye). Kisiratos átesött vóna 
Magyarországra. „Eztet nem löhet, én Aradra járok piacra!” Möhet Batonyára is piacra, 
mondták neki a falubeliek. „Nem, én Aradra járok!” Apám mindig mondta, azért vagyunk itt, 
a bíró végett! … Lőkösházával, Kevermessel, Dombegyházával vagyunk határosak, 
csucskóban. 
 S mit ad Isten, Csanád vármegye valóban csucskóban (a kisiratosi beékelődéssel 
csanádi csücsökként) nyúlik Aradba. 
 „Buta embör haját tépi, az okos mög óbégat…”  

INKÁBB LÖSZÖK ROMÁN NÖMÖS, MINT MAGYAR PARASZT! Állítólag Búza 
József, aki eladta Kisiratost, mondta 1920 táján, amikor a falut a földért eladták a 
nagygazdák. Állítják többen is. Mert hogy Kisiratost a trianoni urak ‒ „állítólag” ‒ Csonka-
Magyarországnak ítélték, ám a gazdák földje Kürtössel Nagy-Romániába esett volna, mire föl 
gazduramék átkérték a községet a bukaresti király birodalmába. E szólássá vált kijelentést 
máig emlegetik a faluban. Mondhatni mökkapi. Mökkaptuk! 

Hogy az egyik Őze-leszármazott 2016-ban azzal álljon eléd, helyesbítsek, mert a 
család nem így tudja, bíró ősüknek is fájt az elcsatolás. 
 

Düllőrül düllőre 
 
…Húzták hazánk új határát Trianonban a térképasztalon az urak; csak húzták, vonták, 
tolták…; szabták, csonkították tovább a tetthelyen. 

Ahány határ menti falu, annyi hasonló történet? 
Érdemes lenne sorra venni e meséket… Csanádról Aradra, Biharról Szatmárra… 
Dűlőről dűlőre? 
…Meglehet, egyszer a levéltárakban kutakodók pontról pontra igazolni fogják azt, 

amit az ország közepe táján meghúzott japán gyepű mentén népünk tud „Trianon”-ról. 
Történészeink ma még mással vannak elfoglalva. 
Hogy e történet végére – a regét bevégezve ‒ a kolhozállam által megkínzott asszony 

tegyen pontot. (Apja a kollektívba űzők elől menekülve fölakasztotta magát, s ha nem lesz 
rosszul, neki kell levágnia a kötélről.) „Az első háború után a gazdák kérték át a falut 
Romániába, mer odaát maratt vóna, elvesztötték vóna a fődjüket; hamar mögbánták. A 
második háború után a kommunisták fordultak ellenünk, ma már a legszívesebben 
lëtagadnák.” A gazdák hangadói, meg a szegények élharcosai egymással versengve fordultak 
szembe Kisiratossal.  

Jó kis század vót – jappánostul ‒ a huszadik! (A XX.) 
 

Ellenállók minálunk is 
 
2010-ben a Szent Anna napi falu-ünnepélyön arról regélnek a helybéliek, hogy a java ellenállt 
a román megszállásnak!  

‒ Az iskolai archívumból előkerült egy irat, ami szerint 1920. június 4-én,  
tiltakozásul,  mindenféle tevékenységet beszüntettek a tanítók! 

‒ Valaki, nem tudom ki, de utánajárok, ki volt, mindent megpróbált, hogy arrébb  
húzzák a határt. 

‒ Volt, aki kifeküdt a földre, hogy inkább halva, mint hogy Romániához csatolják. 
Kevermesen került elő a kisiratosi ellenállás írásos bizonyítéka. 
Az irat másolatát akkor vehettük kézbe, amikor a falurajzíró készült a MAGYAR  
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KRISZTUS című regény megírására; a kevermesiek helytörténésze, Pölle Ferenc adta a 
kezünkbe az 1980-as évek elején. Addig a helyiek ellenállásáról semmit sem tudtunk. A nép 
inkább az árulást emlegette, az árulás maradt meg bennünk (majdnem) örökre. 
 Hogy ellenálltunk volna? Ellenállt a java? Ki hitte volna… 
 Megint a magyar jellegzetességnek mondott múltsiratás! Ahelyett, hogy az igazán 
fontosat állítanánk gyermekeink elé példának! Hogy igenis Nem!-et mert mondani a 
kisiratosiak java! Eleje. Az igazi. 
 Az iratosi igazak. Mert ilyenek is voltak. Sőt… Az a pár pénzeszsák nagygazda a falu 
ellen szervezkedett, a falu közösségével szemben kérte át a megszállók álladalmába 
Iratosunkat. A saját földje miatt adta el… a hazáját. 
 A ’20-as évek derekán apámnak már egy szem magyar tanító nem jutott, mert akkorra 
elűzték valamennyit Kisiratosról. Apámékat színtiszta román tantestület okította a magasabb 
dák tudományokra a színmagyar falu négyosztályos tanodájában. Mert inkább kenyér és 
otthon nélkül maradtak… 
 Mi meg: nélkülük! 
  

Kevermesi szakszervezett földmunkások 
 
A szomszédos kevermesiek is megvívták a maguk külön harcát, és a szegényparasztság 
követelésére megmenekült egy jó darab föld. Az erről szóló bizonyíték Pelle Ferenc 
magángyűjteményéből került elő. A MEMORANDUM-nak nevezett (magyarán Emlékiratnak 
becézhető), az illetékesnek vélt antantszervezethez – határmegállapító bizottmányhoz? – 
eljuttatott tiltakozó jegyzékben az egész kistáj népének érdekét képviselték a földmunkások. 

Az Emlékirat (amelyet kicsit átigazítva közreadtunk aradi paraszt családregényünkben, 
a Magyar Krisztusban) így kezdődik, majd folytatódik: „A Kevermes község és a szomszédos 
határszéli magyar községekben lakó szakszervezett szociáldemokrata földmunkások a 
jelenleg folyamatban lévő határmegállapításokra a következő észrevételeinket vagyunk 
kénytelenek kényszerítve megtenni: 

 Az általános gazdasági helyzet és megélhetés a világháború előtt Magyarországon 
kielégítő volt. A munkásosztály a jelenlegi demarkatión innen és túl akadály nélkül 
dolgozhatott, s megkereshette a kenyerét. A mezőgazdasági mívelés alatt álló területek kellő 
időben és jól való megmívelése foglalkoztatta a munkásság ezreit. Sajnos ez most megszűnt, 
mert munkaterületeink nagyrésze tőlünk el lett zárva.  

A gazdasági helyzetből kifolyó megélhetési és munka-elosztási viszonyok tették 
szükségessé, hogy a jelenlegi határ magyar oldalán lévő sűrű lakosságú községek 
földmunkássága szakszervezetbe tömörülve védelmezze jogait, továbbá a munkahely és bér 
arányos megosztásával biztosítsa családtagjainak megélhetését a kapitalista tőkével szemben. 
Szervezetünk ma erősen számottevő. Magyar részen, a határ községekben mintegy 6000 tagot 
számlál, jogosultaknak érezzük tehát magunkat mi is arra, hogy szavunkat felemeljük és 
tiltakozzunk a határmegállapító Bizottság, de különösen a szociális Francia Országból 
kiküldött elnöklő tábornok Úr részrehajló munkája ellen. (Csak nem Petainról, a későbbi 
marsallról van szó?... Ő is megjárta e kelet-csanádi, zarándi‒békési‒aradi tájat?! Nem úrként, 
hanem rablóvezérként. /A falurajzíró megj./)  

 A megélhetési viszonyok megkövetelik, és ezt mi el is vártuk, de el is várjuk a 
Bizottságtól, hogy a most folyó határmegállapítás során figyelembe veszi a gazdasági és 
munkás megélhetési szempontokat is. Ez nem történt eddig meg, és miért nem? A szervezett 
munkásság érdekei ellen dolgozik a Bizottság, részrehajlóan kedvezve Romániának.  

A trianoni gyártmányú szerződésben  K i s i r a t o s  magyar község nincs 
Romániának ítélve, mégis megszállás alatt tartják a legkapitalistább állam katonái. Miért van 
ez?  
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Mi, a szakszervezet nevében tiltakozunk az ilyen eljárás ellen, tiltakozásunknak 
nyomatékos kifejezést is tudunk adni, mi, másutt. Egyelőre mi, itt azt kívánjuk, hogy   
K i s i r a t o s   és a szomszédos  N a g y i r a t o s  községek lakossága, összes kisbirtok 
földterületeivel csatoltassék vissza Magyarországhoz, a hol a lakosság megélhetését és 
boldogulását megtalálja, mert ez Román oldalon nincs biztosítva, amennyiben ott a szervezett 
munkásságot a sigurancia halálra szokta korbácsolni. 

Tudomásunkra jutott, hogy a kapitalista farkast szopó ősök unokái munkaterületünk 
egy részére, a kevermesi  V i z e s p u s z t ára vetették szemüket, s a magukhoz való 
csatolásán fáradoznak.  

Ezen szándék megvalósítása ellen kényszerítve leszünk mozgósítani úgy a 
magyarországi szakszervezeteket, mint az internationális központot. A szervezett munkásság 
érdekei ellen újabb merényletet elkövetni nem engedünk. Ezen puszta jelenleg is mintegy 160 
szervezett helybeli munkatársunkat lát el családostul kenyérrel és munkaalkalommal, ezt mi 
nem nélkülözhetjük, ez és a következő mélyreható okok miatt:  

Amint a csatolt átnézet mutatja, a mi munka és megélhetési területünk kbelül 40000 
katasztrális hold, meglehetősen bővelkedik ártéri vizekben, melyeket a  V i z e s p u s z t a   
szélén ‒ magyar kézen ‒ lévő ármentesítő csatorna és vízszabályozó zsilipek tesznek 
gazdaságilag megmívelhetővé, ha azok úgy vannak kezelve, amint eddig voltak.  

Az eddigi példákból tudjuk, hogy a megszállott területek hasonló vízművei a balkáni 
kapitalista uralom alatt máris elpusztultak, és virágzó termékeny területek váltak ismét 
megmívelhetetlenekké, ahol nagyon sok munkás társunk és családja szájából vették ki a 
kenyeret. Mi nem akarunk szaktársaink sorsára jutni, tehát kénytelenek vagyunk egyelőre azt 
kérni a mélyen tisztelt határmegállapító Bizottságtól, de különösen a szociális francia 
köztársaság nagyméltóságú tábornokától, szívlelje meg kérelmünket, és az általunk bemutatott 
átnézet szerinti árterületet, a szakszervezett munkásság érdekei figyelembe vételével javasolja 
Magyarországhoz csatolni, mert mi, a kapitalista román uralom kényétől, kedvétől 
munkaterületeinket tönkre tenni nem engedjük. Szeretnénk mi is minden vasárnap 
fazekainkban tyúkot főzni.  

Figyelmébe ajánljuk az elnöklő tábornok Úrnak a következőket is: 1921. évi október 
hóban történtek a kisebbségi felségjogok gyakorlása közben, amelynek gyakorlásáról más 
nézete van minden mívelt népnek és a népszövetségnek, sőt Wilsonnak is:  

id. Német Mihály cipészt, if. Márton István cipészt, Maróckai Károlyt, Horváth Jánost 
a  k i s i r a t o s i   román csendőrök az utcán ok nélkül félholtra verték, utóbbi meg is 
siketült. Kommunista keresés címén lakásán 6-7 óra között Takács Jánost és fiát verték el, 
ugyanakkor a csendőrség a templomból kijövő 60-70 éves öreg embereket és asszonyokat, s 
10 éven aluli gyermekeket vert el. Kiss Györgyöt és Márton Mártont azért verték puska tussal 
fejbe, mert nem emeltek elég mélyen kalapot a granicsárok előtt (a la Gessler Schvejcben).  

id. Hallai Józsefet, Gedő (?) Ferenc Istvánt és Pál fiát, a 70 éves Búza Pált ok nélkül 
verték puskatussal fél holtra. A megvertek száma 40-nél több. Azt hisszük, ez elegendő 
példának arra, hogyan kezelik a kisebbségeket és jogokat Romániában.  

Dirlea Vasilie aradi román szolgabíró  N a g y i r a t o s  magyar község lakosaitól 
kérvényt akart kicsikarni, melyben a Romániához való csatolásukat kérelmezzék. Elvtársaink 
ezt megtagadták, miért e nagyúr elvonta a munka igazolványaikat, nagyrészüket megverette, s 
azzal biztatta őket, hogy koldusan fogja Magyarországra átkergetni  N a g y i r a t o st. Kérjük 
a Bizottságot, előzze meg e nagyúr munkáját,  N a g y   és  K i s i r a t o st a fentebbi 
gazdasági és szociális indokaink alapján csatolja át Magyarországhoz.  

A szakszervezet régóta éberen figyeli a Bizottság munkáját, mellyel megelégedve 
nincs, mert szociális és gazdasági követelményeket nem vesz figyelembe, különösen az 
elnöklő tábornok Úr. Ha e munka tovább is így folyik, internacionális szervezetünk alapján a 
Bizottság kicserélését fogjuk követelni. Központunkhoz, memorandumba foglalva, az eddigi 
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és még felmerülő sérelmeinket be fogjuk adni, ezzel azután a nemzetközi pártirodák és 
világsajtó is foglalkozni fognak.  

Kelt Kevermesen, 1922 évi július hó 8-án  
a szakszervezett szociáldemokrata földmunkások nevében  

Magyar Béla pártelnök  Bálint Lajos párttitkár” 
‒ Ez is az én viskómban született meg, Öreg Tomposnál – mondta az emlékiratot  

megőrző parasztember, amikor a másolatot (az 1960-as években) átadta Pelle Ferencnek.  
‒ Igaz, hogy a három Iratos nem jött vissza, de visszajött  V i z e s p u s z t a,  B á r ó 

B á n h i d i,   G r ó f   B r é d a (majorja s birtoka),  L ő k ö s h á z a,  G á l   J e n ő 
(uradalma) meg egész a  s z e n t m á r t o ni meg a   m á c s a i  határig körülbelül 
negyvenkétezer hold.  K i s i r a t o son az emlékirat után száz embert vertek véresre a 
csendőrök, azt hitték, ők a fölbujtók, a  k i s i r a t o si zsillérek – toldja meg nekünk Pelle 
Ferenc, amikor az 1980-as évek elején továbbadja minekünk, hogy bekerülhessen a Magyar 
Krisztusba. No meg most kisded újabb dolgozatunkba. 
 Pétain marsall az az elnöklő tábornok úr a szociális francia országból? Ez időben – a 
hírek szerint ‒ Gyulán flangérol… Három-Iratos sáros tájára biztos nem tette a lábát. 
 Gyulán volt néhány bérenc, aki megtapsolta; mifelénk… 
 Itt is lett volna pár hazaáruló (még hogy haza-, egyenesen faluáruló!), aki megcsókoli 
a kezit.  
 2010-ben újabb érdeklődésünkre Pölle Ferenc így vélekszik: „Kevermesi tanár 
koromban Tompos József adta át a Memorandum lila indigós másolatát. Az ő Március 15-e 
utcai házában készült a nevezetes emlékirat. Az eredeti (azaz a lila, ami Tompostól hozzá 
került) másolatot pár éve átadtam a gyulai levéltárnak.”. A liláról készült „fekete” indigós 
gépelt másolat 1 példánya nála, 1 minálunk. A két aláíró (a másolaton nem szerepelnek, 
magunk írtuk oda PF közlése nyomán) valóban Magyar Béla pártelnök és Bálint Lajos 
párttitkár. 
 Hogy akkor milyen pártelnökök s pártitkárok voltak!... Ezek még népükkel tartottak; 
valóban az általuk képviseltek érdekében cseleködtek. 
 Hogy így folytassa B.Csabán a kevermesi Pelle Ferenc (nyugalmazott) tanár és 
(tevékeny) helytörténész:  

‒ K e v e r m e s   és   L ö k ö s   községhatára volt egy rövid ideig a magyar‒román  
(nevetség)határ. A kevermesi oldalon a falubeliek szőlőföldje, túlsó fele az új határ (1919/20-
ban). Tata mesélte, hogy ott szántott. Lóval szántott a szőlőföldjén. Kiért (a kis földjéből) a 
lóval, a dűlő végébe ívesen fordult, így könnyebb, ezzel átlépte a határt. A román granicsár 
meglátta, odament, kiabált vele, hogy ha még egyszer átlépi Románia határát, lelövi! Tatám 
káromkodott, de félt, hogy lelövi… 

‒ Két rövid düllőből álló határsáv volt a kevermesiek szőlőföldje a   l ö k ö si  
községhatáron. A kevermesi szőllőföld két dülleje közt kocsiút volt. Kicsi, ½, ¼ holdas 
szőlőkből állt ez a két dűlő. A Szőlőföldön túl, a   l ö k ö si   oldalon volt a hatalmas   
V á s á r h e l y i – b i r t o k.  

‒ L ö k ö s   átkerült, a kevermesiek is ezt kérték, hogy tartozzon Magyarországhoz!  
Ők is, és a  l ö k ö s i   birtokosok, Vásárhelyi, Bréda, Bánhidi, Gál (Jenő?) földbirtokosok 
kérték Magyarországra   L ö k ö st! 
 L ő k ö s h á z a   átesött. 
 

Nagyiratos: temető túlfelől 
 
Nagyiratos sem járt jobban! Sőt… Akkor (1919-ben, 1920-ban) egy darabig a temető és a falu 
közt húzódott idéglenösen a magyar‒román „országhatár”. 
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 ‒ Erre a határon erről temettek egy-két évig. Vagy tíz sír került ide, mire visszakapták 
a temetőjüket. 
  Megértőnek mutatkoztak – egy forraynagyiratosi pillanatra – az antanti határkijelölők 
(Csonka-Magyarország kárára). 

‒ Az első háború után Batonyáról, Kétegyházáról, Magyarcsanádról megkezdődött 
200 román család betelepítése, a falu keleti részén kaptak házhelyet. A  N á d a s d y –  
b i r t o k   fölosztásakor nem csak rájuk, a görögkeleti parochiára és a román iskolára is 
gondoltak. (…Írtuk volt a VAGABUNDKORZÓ VII. könyvében.) 

Azt mondják, azért telepítették a csonkamagyarországi románokat Nagyiratosra, mert 
a bíró nem volt hajlandó kérvényezni a Romániához csatolást. Ezzel büntették a falut. Száz év 
nem telt belé, s lassan többségbe kerülnek. 

„Mit tudsz arról, hogy a nagyiratosi trianoni határ néhány hónapig az un. Csatorna 
partján húzódott..., ezért temetőjük magyar területre került. (A zolájok fontos stratégiai 
akadálynak tekintették ezt a szép kubikosproduktumot, hogyaszongya itt biztos meg lehet 
állítani a magyar honvédeket???!!!!???!!) Gondolhatod, mi volt temetéskor??!!! Ennek utána 
kellene nézni, ellenőrizni, mi is volt? Mert erről van egy  n a g y v a r n y a si mondás, de a 
mai öregek csak sejtik, vagy inkább vélik tudni, mi volt” – írja levelében a nagyvarjasi 
származék sarkadi történelemtanár Sz. István 2010-ben, majd folytatja:) „…Szóval, a 
nagyiratosi magyar‒román határ. Ezt, ha jól emlékszem, a régóta porladó Katkó Antal bácsi, 
falunk néhai borbélya, nagy mesélő, mondta el. Hogy abban az időben (1920? 21?)   n a g y - 
v a r n y a si emberek mondogatták: ’Jó a nagyiratosiaknak. Űk legalább magyarnak halnak 
mög…’ Az öreg gyakran hozzátette: ’Oszt vótak, akik ezt komolyan is monták.’” 

 
Nagyvarjasi sírdöngölő 

 
Nagyvarnyason a két háború közt a legényök a regutabál után a sírkertben leganyézták bírójuk 
sírját, amiért ‘19-ben átvitte a falut Romániába ‒ regéli a csonka országba elszármazott varjasi 
embörünk, majd – legközelebb – így folytatja: „A nagybátyám mondogatta: átszántott 
Magyarországnak egy barázdát Romániából!”. Mert amikor a határnál szántott, egy 
barázdával többet adott – hagyott (szántott) /fordított/ ‒ Csonka-Magyarországnak. 
 Ha valamennyien legalább ennyit visszaadnánk a hazának… Mindkét ország a helyire 
kerülne. 

Utóbb levelében részletezi nagyvarjasi egykománk: „Kedves, jó, feledhetetlen M. 
Ferenc körösztapám (kántor, zenész, ősszatírikus parasztembör) monta eccer két monopol 
közt : ’Hogy Erdély a zolájoké, az pont ojan, minthogyha hónaptul a szomszédnak két fasza 
lönne, neköm mög égy sé’. Hát igen... Valahány öreggel beszélgethettem erről, mind azt 
mondta, hogy ezt képtelenségnek, abszurdnak (ezek az én szavaim) tartották ’19-’20-ban. 
Még utána is. Nagyvarnyason történt, már a harmincas évek végén, mikor a legényeket vitték 
román katonának. A regutabál után a jócskán bedurrantott, elkeseredett-dühös ’vitézjelöltek’ 
kimentek a temetőbe és minden búsmagyar fájdalmukat beléadva, valamennyien leszarták 
annak a varnyasi bírónak a sírját, aki ’19-ben rábeszélte a falut, hogy maradjanak csak román 
impérium alatt, mert akkor Aradra járhatnak piacolni. Ez döntött. (A bíró maga is hirdette, 
hogy ugyan, csak pár év és úgyis kihajtjuk ezeket a bocskorosokat! Most is ott vannak és a 
csizmát is román népviseletnek nyilvánították...)” 

Hogy utóbb pontosítson: „Körösztapám nem éppen úgy monta, hogy: Az hogy 
Romániát Erdélyhö csatolták, olyan mintha a szomszédnak két f…a lönne, neki mög égy sé. 
Hanem úgy, hogy: ’Az, hogy Erdélyhö csatolták Romániát, pont olyan, mintha Pásztor Karcsi 
(a szomszéd) gatyájába hordanám a f…mat, oszt csak akkor b…nék, ha neki is kedve van!’ 
Így monta”. És hogy, tette hozzá cimboránk, szégyölli pontatlanságát. 
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Máskor ilyeneket üzen nekünk Sz. tanár úr a magyar‒román nevetséghatár „magyar” 
oldaláról: „… A bátor, páratlan, szinte magyarimádó Gelu Pateanu szavai jönnek elő. Vele a 
Székelyföldön jöttünk össze néhányan, ahol önkéntes száműzetését (és a szeszféleségeket is) 
töltötte, mint főállású magyarbérenc. Őt idézném: ’Túlságosan szép és túlságosan tökéletes 
volt az a ti ezeréves országotok. Mindenki irigyelt titeket. Az emberek természete már csak 
ilyen. De ti is vétkesek vagytok, mert nem szerettétek eléggé ezt a csodálatos Hazát, mert 
elaludt a józan önvédelmi ösztönötök, nem féltetek eléggé, s nem féltettétek eléggé". 
 

Varnyasi mama Nagy-Magyarországa 
 
Sz. István meséje még tovább: „Kénytelen vagyok most saját családomról, saját emlékeimből 
felidézni. Hogyan ’avatott be’ nagyanyám (a már említett tornyai születésű Deák Mária, 
férjezett Csík Mária) ’Nagy-Magyarországba’? Még nem jártam iskolába, 5-6 éves lehettem, 
de már Csík és Szabó nagytatám jóvoltából dudorásztam, danolgattam a Föl, föl vitézeket, és 
azt is tudtam, mit üzent Kossuth Lajos, meg hogy 13 vértanú volt, akiket ’régön fölakasztottak 
Aradon, mert nagyon szerették Magyarországot’. Zavaros volt, hogy mink mind magyarul 
beszélünk, de vannak rományok, akiktől félni kell, mert azok nagyon ’nem szeretik 
Magyarországot mög minket’. Szülőimet, nagyszülőimet, szomszédokat, ismerősöket mindég 
a magyar huszárokról, géppuskákról, ágyúkról, háborúkról meséltettem... Meg hogy milyenek 
’a’ magyarok? Egyszer aztán nagymama a térdére ültetett, legkedvencebb ételemmel, 
szilvalekváros palacsintával korrumpált (a nagy ügy érdekében!) és  kérdezgetni kezdett: 

‒ Kisfiam, nagyon szeretsz te engem?  
A palacsintától is bedrogozva, sziklaszilárd igent mondtam. 
‒ Hát nagytatádat szereted-e?  
‒ Igen. 
‒ Hát anyádat szereted-e?  
Hogy lehet ilyet kérdezni. 
‒ Igen. 
‒ Apádat is szereted, ugye? Mongyad, hogy igen, vagy nem. 
‒ Igen! 
‒ Szeretnéd tudni, mekkora volt régen Magyarország? 
‒ Igen 
‒ Azt tudod-e, hogy a milicisták rosszak, oszt elviszik az emböröket a fekete autóval, 

mögverik, agyonütik? 
‒ Igen. 
‒ Szeretnéd, ha apádat, anyádat, engöm, nagytatádat mög tégöd is elvinnének a 

milicisták ? 
Szinte sírva-bőgve mondtam, hogy NEM! 
‒ El szabad-e mondani valakinek, hogy a lérajzolt mög léfestött Nagymagyarországot  

mögmutatom neköd? 
‒ NEEEM! 
...és akkor valami titkos helyről előkerült Nagy-Magyarország! Azt hiszem, akkor 

láttam először térképet, mindenféle szép színek, betűk. Nagy-Magyarország kb. akkora volt, 
mint a palacsinta a palacsintasütőben...??!! Csalódott lehettem. De az áldott jó öreglány 
elővette a buletinját (szem. ig.) s rámutatott a fényképére:  

‒ Ki ez itt? 
‒ Hát nagymama! Ki lögyön... 
‒ Ekkora vagyok én? Na látod, Magyarország is milliószor nagyobb, mint ez a térkép ! 

    Az már csak hab a... palacsintán, hogy a térképbe rejtve ott volt egy arasznyi 
pirosfehérzöld pántlika is. 
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 …Úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna. Akkor még nem ismertem rá 
nagymama bátorságára (vakmerőségére?!), és azt se tudtam, hogy azt a furcsa, jól eső, 
titkos  érzést úgy hívják, hogy BIZALOM! És felelősség. Az egyetemen, pszichológia 
rágicsálása közben magyarázta el Zörgő Benjámin docens-doktor, hogy a meggyőzés legjobb 
módja, ha olyan kérdéseket teszünk fel, amire normális ember igennel válaszol. De mintha 
Szókrátész kollégám is valami hasonlót művelt volna az ő bábáskodás-módszerével. ...s ezt 
egy egyszerű parasztasszony ösztönösen, tapasztalatból, megérzésből megcsinálta. 
Mondanom se kellene, senkit nem hurcoltak el, senkit nem vallattak. S talán (??!!) ekkortájt 
éreztem először, hogy LE TUDOM GYŐZNI ÖNMAGAMAT és a BALSORSOT.” 
   

Dombegyház (Lévés) 
 
Gerendeli György dombegyházi könyve nem említ trianoni hagyományt a szomszédfaluban. 
Az 1920-as években történteket soroló fejezetben találjuk ezt a bekezdést: „A trianoni határ, 
amely közvetlen Dombegyháza mellett vonul el, gazdaságilag visszavetette ezt a vidéket, 
köztük Dombegyházát is. Ennek a vidéknek községeit a határ elszakította  A r a dtól, ahová 
irányult a háború előtt egész Kelet-Csanád gazdasági forgalma.  A r a d   város szerepét ezen a 
téren sok vonatkozásban   B é k é s c s a b a   vette át.” 
 Inkább  A r a d, mint  B a t o n y a, való, gondolhatták a tehetősek. A szegényebbje 
messzebb látott? Legalábbis erre utal a   k e v e r m e si  szociáldemokrata szervezett mezei 
dolgozók harca. 
 (A nálunk) Lévés(-nek mondott Dombegyháza)? Nem volt megyeszéli, azzá a trianoni 
urak és a kisantanti rablólovagok útmutatása szerint működő határmegállapító bizottság tette. 
Az entent háborús bűnös vezérei és az országgyarapító oláh tolvajok, meg a pár (púpos) tál 
lencséért hazájukat áruló magyar birtokosok tették   K i s i r a t o s   nyugati szomszédját 
országhatárszélivé.     
 Ezért sem okozhatott gondot a határmegállapítás Lévésön. Hozzá már nem nyúltak. 
Megelégedtek a tőle keletre eső színmagyar falvakkal. 
 Persze ha a Tiszáig, netán Pestig, ajaj, a Balatonig hajthattak volna! Kerítettek vóna 
Tavunknak oly „dák” ősnevet, hogy belegebedünk. 
 Jártak 1919-ben Veszprémben is, de hál’ Istennek onnan mehettek… (sajna) a mi 
csanádi-aradi hazánkba. 
 Mindamellett a lévésiek pontosan fogalmaztak, amikor a mieinknél gyakoribb 
granicsár-járőrözés szóba került:  
 ‒ A románok nagyon vigyáznak a magyar fődre! 
 El ne vesszen; lába ne keljen; szőrén-szálán a maradék is el ne tűnjön. 
 

Tornya 
 
Előadónk 1900-beli nagyanyja tornyai lány volt. Ő mesélte ezt (többször is) emlékezőnk 
gyerekkorában.    

Tudni kell, hogy Tornyán is van Szentkút. (Csodás jelenés nyomán  forrás fakadt, vize 
és az imádság sok embert meggyógyított azóta.) Ugyanis 1896-ban, a Pünkösd utáni pénteken 
egy Dusik Örzsike nevű kis libapásztorlány előtt megjelent a Szűzanya. Aztán többször is. Itt, 
a Szentkútnál volt valamikor 1913-14-ben az immár szokásos litánia, regélőnk nagyanyja is 
ott járt. „Eccer csak aszongya az éggyik asszony, hogy odanézzetek és  az égre mutatott. Az 
ég teljesen be vót borúva, de égy helyön tiszta vót, szépen látták a napsugarakat. Ez a 
felhőkapu, vagy felhőluk pont úgy nézött ki, mint Nagy-Magyarország! Csudálatosan 
ragyogott és az embörök félni kezdtek. Éccör csak mindön ódalrul gyünni kezdtek a fekete 
felhők, oszt elborították Nagy-Magyarországot. Az embörök még hangosabban kezdtek 
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imádkozni, énekölni a Szűz Máriáhon. Aztán mögint fényösödni kezdött az a luk, de már nem 
lött Nagy-Magyarország, csak éggy kisebb fót, ami ‒ így nagyanyám ‒ úgy nézött ki, mint 
éggy pulikutya. Oszt a zembörök, akik ott vótak oszt látták, aszonták hogy jajj 
Magyarországnak, nagy baj lössz. Úgy is lött, nemsokára kitört a tizennégyes háború, odalött 
Nagy-Magyarország, oszt azúta is úgy néz ki, mint égy puli mintha Románia felé fordúna. 
 Ennyi... Löhet, hogy nagymama látja az én szömemmel és képzeletömmel ‒ de nem 
köll nagy erőlködés, hogy én is ilyennek lássam Maradék-Magyarországot.” 
 Hogy Ujj János  a r a di  újságíró helytörténész 2010. Pünkösd hava 15-én, dr. Almási 
Béla   k i s i r a t o si síremlékének avatásán be ne avasson az 1919-es tornyai történésekbe! 

Justh Gyulának, a képviselőház elnökének a fia, Justh János intézte el, hogy Tornya 
Romániába kerüljön. Az új országhatár a csanádi-aradi megyehatárt váltotta volna föl 
Tornyánál is, így a zömmel magyar lakosságú falu Magyarországon maradt volna. Ám Justh 
János azt mondta, az ő birtoka kerüljön Romániába! Mert hogy ahol egyszer már volt 
kommunizmus, ott másodszor is lehet. Nem kér belőle. 

Lett, a nevetséghatár mindkét oldalán.  
S a végén (már megint) nem mi nevettünk. Bölcs urainknak – bíróinknak, 

nagygazdáinknak, földbirtokosainknak ‒ köszönhetően.  
Az antant hogy ne ugrott volna! 
Havasalföld (+Moldva) meg aztán igazán örömmel terjesztette ki egészen idáig a 

birodalmát. Hogy sajnálkozhassanak máig, miért nem sikerült a Tiszáig (legalább   C s a b a, 
netán   G y u l a   nyugati széléig) nyújtózkodniuk.  
 Erre föl ezön esztendő Szent Jakab hava 14-én mit nem ír Szabó tanár úr minekünk! 
„Kedves jó Urambátyám!... Ha érdeköl, pár érdekösség Justh Gyulárul. Szabó nagymamám 
kislány korába ott szógát, úgy a XX. sz. elejin, ű meségette: mindön röggel friss rozskényeret 
sütöttek, oszt a zurak csak aszt ötték, űk, a szógák mög... fehér kinyért ‒ vót muzijuk, mög 
mindönféle színdarabokat taníttattak be szógákkal, cselédökkel, bérösökkel, mindönféle 
maskarába, ahogy nagymama monta. Nem tudom, miket jáccattak a pórnéppel, de majnem 
hanyatt estem, mikor mama idézte asztat, hogy aszongya : LÖNNI, VAGY NEM LÖNNI!”  
Majd tovább 20-án az újabb üzenet számítógépen: „…Tornyán ott vót, ahun átmész a Büge 
hídján oszt ott van a mögmaradt majorsági épület. Ott, a környékin vót. Oszt Szabó 
öreganyám (születött Kiss Mária) aszt is meséte, hogy muzi is vót. De a színházat emlögette, 
még ű is benne vót éccör égybe, neki intögetni köllött. Enné többet nem tudok errül. Mög ű jó 
ismerte Apponyi Albertet ‒ de az nem űtet. Éggyoldalú vót ez, mint a csendőrpertu. Apponyi 
biztos járt Donáttornyán (Baktornya, azaz TURNU)...  Puskel úr könyve jó, de a végin a 
 legjobb, mikor a mieink visszafoglalták Aradot.” 

Péterszabó Ilona tornyai könyvében arról is ír, hogy Justh Gyula a századfordulót 
megelőző s követő tizedekben községi képviselő, 1896-ban kastélykertje közelében látja szűz 
Máriát egy libapásztor kislány, 1905-ben díszpolgár, 1922-ben „a néhai Justh birtokból” dr. 
Just János és Justh Matild 175 kat. holdját bérbe adja a község. Azaz… az a hírhedett Justh-
leszármazott hiába igyekezett, a birtok épp az ő okoskodása nyomán – a haza jó részével 
együtt ‒ elveszett.  
 Színpad innest, színház amonnast. Paraszt, avagy úri, hunn avagy dák. E tekintetben 
egyre megy.  
 A Justh Zsigmonddal és pusztaszentetornyai parasztszínházával foglalkozó könyveket 
forgatva kiderül: 1891-94 közt játszatott Zsiga bácsi a parasztszínészeivel mindönféle 
dógokat, köztük Shakespearétól A makrancos hölgyet is – Hamlet dán királyfit nem említik. S 
hogy Justh Zs. holttestét Cannes-ból Szentetornyára a bátyja, Gyula szállíttatja, és a színházi 
páholyába temetik Zsiga bácsit. 
 Míg Szenttornyán a háborút követően az elvtársi világ mindent lerombol – kastélynak, 
színháznak, Justh-sírnak se híre, se hamva a néhai uradalomban ‒, a csanádvármegyei 
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Tornyán máig áll valami a valahaiból: „Tornyán ott vót, ahun átmész a Büge hídján oszt 
ott van a mögmaradt majorsági épület. Ott, a környékin vót” a kastélykert, színházastul. 
 Gyula folytatta, kipróbálta, vagy valaki a vendégei(k) közül belekapott a zsigmondi 
kísérletbe? 
 LÖNNI, VAGY NEM LÖNNI, EZ ITT A KÉRDÉS! 

Mi más, ha nem az. 
Elég régóta. 
…Ám a tornyai gazda visszaszántott ëgy barázdát Magyarországnak! 
(Ez az ë is „barázda”; barázdányi – rögnyi? morzsányi? porszemnyi? ‒ magyar nyelv.) 

 
Békéscsaba is az üvék! (…lött vóna) 

 
Még Csabának is   A r a d   volt az igazi Város… Száz éve a csabai urak ebédidejükben 
vonatra szálltak, Aradon megkávéztak (-ebédeltek?), s jöttek vissza a hivatalukba… 
 Majd’ el nem csatolták – tán épp erre hivatkozva? – a trianoni nagy-nagy (kis-, kis-) 
rablók Csabát is! Nála ráadásul még a vasútra is hivatkozhattak! 
 Hivatkoztak is: kérték a   L ö k ö s – C s a b a – K ö t e g y á n   beszögelést, mert az 
jár nekik – a Várad‒Fiumei Vasút miatt? Okán. Örvén. (A kutyik faszába nem – mondják az 
effélére Csabán; Iratoson picikét másképpen.).  
 A DECEBÁL GYULÁN című kisrege szerzője  G y u l án túl Csabánkról is ír. Arról, 
mi nem esett meg velünk – Bcsabán – az első verekedést követő esztendőben. 1919-től 1920-
ig. Az oláh bevonulástól az oláh kivonulásig. Egy nagyromán esztendeig Békéscsaba román 
fölségterületen volt! Ezt erőltették, ezt akarták velünk elhitetni. Benne van a színtiszta igazság 
e könyvecskében, melynek megjelentetése az 1980-as években lehetetlen volt, évtized múltán 
kaphattunk csak szót… a Felsőmagyarország Kiadó, azaz Serfőző Simon, no meg az akkori 
Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából. (A „mai”, 2010-es Alap nem támogat magunkfajtát efféle 
történetekkel. Hogy aztán, szerencsére, csak kiteljen nekik is az esztendő!) 
 1919-ben Szent György hava 26. napján Csabán az oláh! Nyilván azon az alapon 
vették mindörökre birtokba Csabát, hogy 1816-ban a nyomorúság elől menekülő pár vlach 
családnak menedéket adtunk. Födelet, kinyeret, otthont a bajba jutottnak. Hogy ahogy teheti, 
Csaba csatlakozzék Nagy-Oláhországhoz! Nyomban, szinte a bevonulás előtt már. 
 Csaba már „Romániá”-ban! Álló évig. 
 A nagyvlachiai „országos” választáson városunkban tót jelölt, Hrabovszky izgat: 
Csabájuknak Romániában a helye! Hol máshol lenne, ha nem ott. 
 B.Csabán a romániai választásra ez az egy párt állít képviselőjelöltet. Úgyhogy 
Hrabovszky Gyuró-Gyorgye, a csabai szlovák nemzeti párt embere mint bukurvári képviselő 
állt 1920-ban a bevonuló magyar fiúk elé követelni jogos jussát a csabai szlovák-román, tót-
dák (sat.) népnek és nemzetnek és pártnak: ők egyhangúlag követelik B.csabát a Nagy-Román 
Hazába.  
 A helybéli pár román értelmiségi majd beleszakad, hogy a hátán cipelje Nagy-
Romániába a minapi nagymagyarországi B.Csabát. Az itteniek 0,3 %-a vallotta magát 
oláhnak, görögkeleti és görögkatolikus vallású 1,3 %; a Nagy-Vlachiához csatlakozást 
követelő emlékiratot ennél is több helybélivel aláíratták. (1,4 %-kal? Ki tudja már.) 
Mindenesetre hogy igazolják Csaba – és   G y u l a   – őseredeti órómai eredetét, idehurcolták 
királyukat és királynéjukat is Csaba-nézni,   G y u l a-látni.  
 ‒  B i c h i ş… Milyen őseredeti rumun nevük van! Gratulálunk. 
 Ők igen, mi meg,   b í k í si magyarok… Köpni, nyelni nem tudunk. Hogy a búsba 
ne! 

1920. március 20-án örömünnepet ül Csaba: kivonul az esztendeje bevonuló 
megszálló rumun had. (Részletek a Decebál Gyulánban.) Fut az áruló „csabai” az 
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„anyaország”-ába, meg sem áll az elűzött erdélyi magyarok rájuk váró üres (holmival amúgy 
teli) otthonába. Jól tették. Lett volna itt olyan népítélet; amitől Isten ments. Ám hogy 
„mentek”, azért hála és köszönet. 
 Kár, hogy nem beljebb ette őket a fene, a Királyi Romániába (Regátjukba).  
 

Gyula árulói 
 
A békési megyeszékhelyre is fájt a foguk, megtanáltuk írni DECEBÁL GYULÁN című 
rémregénkben. Nem ok nélkül.  
 C s a b án, Gyulán a cenzorok a lapokat annyira átsilabizálták, hogy kiszúrták, ha a 
tollásza-firkásza azt nem merte-merészelte leírni-firkantani a hasábján az újságban 
Bukarestről szólván, hogy „a román fővárosban”, Budapestről meg hogy „fővárosunkban” mi 
nem történt (esett meg)… Kijavítva „Bukarestben, fővárosunkban”, „Budapesten, a magyar 
fővárosban”-ra az ebugatta-ebadta helybéli román idegenvezető tanítócskák, pópácskák s más 
pernahajderok. Hogy amikor a gazember magyarság kiharcolta, hogy Gyula,   C s a b a    azért 
tán mégse!, azazhogy   C s a b a, Gyula (B é k és!) maradt a Kárpát-medence népeit 
fosztogató ázsiai vad csordánál, meg se álljanak havaselvei megbízóikig. 
 Persze hogy mit kaptak volna, ha elkapják a horthysta fiúk, elgondolhatják kendtek! 
 Az ülepükre; annyit, amennyit ők verettek; hogy milyen könnyen kaphatók voltak a 
horthysta fiúk az elagyabugyálásra, Vasas Mihály 1938-as csabai regénye mutatja: a könyv 
hősének nővérét minden ok nélkül kikészítik. (Hogy a szerző, ahogy teheti, meg se álljon 
Olaszhonig.)  
 Mit nem tudunk meg (még) a Decebál Gyulán című kisregényből!  
 Giula; Jula; Zsúla; Dzsúla; ki tudja, mi nem, mi módon nem szólítottak meg 
bennünket a havaselvei útonállók. 
 Gyulára 1919. Szent György hava 24-én tették be a lábukat a havasalföldi király első 
katonái. Bocskorosokra emlékezünk, pedig a képeken látható, bocskor semmi, csak 
bevonultak. Dabija tábornok a gyulai székhelyű   B é k é s v á r m e g y ét fölszabadító regáti 
csapatok vezérlő parancsnoka! Hogy folytassuk e díszpintysort: Márkus Mihály ‒ akarja 
mondani Marcus Mihai ‒ gyulai ügyvéd a nagyromániaiak (Nagyoláországot képviselő) 
prefektusa. Helybéli a prefektus!h Mi lenne. Gyula román. Akarja mondani oláh. 

‒ Román, mondom román! 
Rumun. 
Add mög a módját. 
Helybéli rumun lött Gyula román polgármestere is. 
Ne is mondd: Petain, a későbbi marsall Gyulán ünnepelteti magát. Legalábbis úgy tetszik. 
Kinek; nekünk nem. 
Oláh közigazgatás egy évig a megszállt Békés vármegyében, oláh választás. Gyula és  

járása nagynemzetgyűlési bukuresti képviselője a   k é t e g y h á zi – Domnica Iliana-i – 
pópa, Árgyelán János lett 30 (harminc) reá adott voksnak köszönhetően.   C s a b án 
Hrabovszky György győzött ennél kevesebb szavazatával (a város és népe fölött). Amúgy 
Gyula 30 ezres, Csaba 50 ezres; a jelek szerint a nagyromán megszállók fölszabadítási láza 
hidegen hagyta   B é k é s    v á r m e g y ét. 

Még hogy   B é k é s v á r m e g y ét… 
1910-ben Gyulán 22 ezer magyar, 2 ezer román. Elég ok (ürügy) – mentség és 

magyarázat ‒…  
 

Ant is bánja 
 
Ant igen, ígön-ígön, ám hogy Anti… (…Anti bátyánk mit szólt mindehhön?!) 
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Mert hogy a szintén színmagyar, bihari – fekete-Körös-parti ‒ Ant átkerüléséről pedig 
ezt tudja az ottani (éppen hogy itteni) nép: a határhúzók a trianoni abrosz alapján kettészelték 
volna a falut. A megértő nemzetközi békeszerződés-végrehajtók megkérdezték a bírót, merről 
kerüljék meg a községöt; mivel bíró uram földje Romániába került volna, inkább az egész 
települést átkérte a birtokához. Ahogy nem ëgy hasonló helyzetbe kerülő helyön mögesött.  

Más pontosít. A trianoni útonállók eredeti döntése értelmében Ant fő utcája lett volna 
a két ország (Csonka-Hunnia és Nagy-Dákórománia) határa. Mire föl a megértő 
határmegállapítók – ott helyben – rábízták a döntést a bíróra, hová kerüljön az alaposan 
megijesztett, az 1910-es összeírás szerint 1182 lelkes magyar falu. Ha a hunnivadékok 
Magyarországa mellett dönt, a falutól keletre eső határ Romániáé lesz, ha a római elődökkel 
büszkélkedőkre szavaz, a nyugatra eső anti határ is az övék marad. „Éljen Nagy-Románia!” 
fölkiáltással határozott a helybéli bíró – ami miatt a nép által kiközösített határdöntnök utóbb 
mély bánatában elemésztette magát. Az ezredfordulón száznál valamivel többen élnek e 
megráncigált bihari helyen.  

Ant, Ant! Hogy nem járt Ant is. 
Ha fut a kocsid   A r a d   és   V á r a d   közt a főúton, alig járható düllőút kinézetű, 

alig észrevehető rozoga utacska vezet a műútról a faluba. Ezt is jól a határhoz szorították! 
„Országhatár” s Körös közé, úttalanul; levágva, elvágva a világtól. 

Ha egyszer magyar a lelkem.    
Ha tudta volna se. 
Bezzeg bíró urunk… 
Most meg csak ürülünk, fogyunk, apadunk… Egészen véletlenül. „Sorsszerűen”. 

Valakiknek köszönhetően. 
Köszönd, Ant, Trianonnak. A kis, meg a nagy rablóknak. No és saját uraidnak 

(vezetőidnek). A római jellegű tizedelést: kilenc, levágott fejjel, fekve marad, a többi elfuthat.  
Cey-Bert szerint a „Párizs környéki béke” is a földművelő népek bosszúja egy lovas 

népen. Aminek – azt mondja ‒ sosem lesz vége. (Míg az utolsó szabad lovat is be nem 
darálják virslinek?) 
 

Lökös‒Csaba‒Kötegyán (…maradt) 
 
…közti tér… ment volna! Itt maradt. 
 A Magyar Naplóban olvassuk: a (magyar‒)román határmegállapító bizottság 1919. 
március 3-i ülésén a francia és az angol elképzeléseknek megfelelően, az amerikai 
ellenkezésre fütyülve Romániának adta a Lökösháza‒Békéscsaba‒Kötegyán háromszöget. 
Hogy az   A r a d – V á r a d – S z a t m á r n é m e t i   közti vasútvonal egy kézen, mégpedig 
román kézen legyen. Az amerikaiak szerint a románok, ha vasút kell nekik, építsenek! 
 Ebből úgy tetszik, a mai   A r a d – V á r a d   közti vaspálya akkor még nem volt meg, 
az aradiak Csabának kerültek, ha   V á r a dra utaztak. Békéscsabán szállhattak át a 
Várad‒Fiume közti vonal járataira. Ujj János írja Arad városiasodásáról szóló művében: a 
CFR csak 1923-ban építette meg a MÁV-nál még hiányzó Kisjenő és Szalonta közti szakaszt. 
 Április 6-án a „román” bizottmány módosított, mégpedig a javunkra: a 
Kötegyán‒Békéscsaba‒Lökösháza vonal a magyaroké maradhat… (Kötegyánon át haladt a   
V á r a dról induló, Csabán áthaladó, Fiuméba tartó vonal;   C s a b a   és Lökös közt szalad a 
Pestről Oláhország felé tartó vasút.) Azaz nem véletlen védték a havaselvei király katonái 
Békéscsaba visszavonhatatlan bekebelezését egy évig.  

Hogy bizonyos Szőr Crowe Eyre ánglus közember – ez esetben biza közsenki 
(hogyne, valóságos lord) – állítólag úgy gondolta, „a közlekedési vonalak biztonságáért” 
szemrebbenés és szívfájdalom nélkül föláldozhatnak „néhány százezernyi magyart”.  
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Pár százezret? Pár millióval tették ezt… olyanok, akiknek amúgy nemzetközi 
vésztörvényszék előtt kellett volna felelniük az emberiség, emberiesség, emberség ellen 
elkövetett háborús bűntetteikért. E háborús bűnözők megúszták, mi meg – az áldozatok – 
vicsoroghatunk. 

Talpra, emberek, ébresztő! Bármiféle vicsorítás nélkül. Mosolyogva. Életre készen. 
Huj, huj, hajrá! CSAK AZÉRT IS.  

 
Édösanyánk Cîioş Nou-ja 

 
Apánk   k i s i r a t o si  Iratoşu Mic-ja után édösanyánk Újkígyósból lött Cîioş Nou-ja, mi 
több Chidiuşeni-ja ijesztett ránk akkor! Öregapánkra, öreganyánkra itt és ott… Trianon-
szerte! Szerte trianon… Megannyi. 
 Mert bevonultak a regáti bakák Újkígyósra is, és rögvest kézbe vették (volna) a 
gyöplűt.  
 Hogy   Ó – K í g y ó s   meg – Wenckheimestül – Cîioş Veche névre kereszteltessék! 
(…fordíttassék.) 

B é k é s   meg Bichiş. C s o r v á s   Ciorvaş. H ó d m e z ő v á s á r h e l y  nekik   
I o n e ş t i.  N y í r e g y h á z a   M e s t e c ă n e ş t i.  D eb r e ţ i n. S o l n o c a.   

Ha így ejtik, az ő dolguk, írják, ha akarik. De hogy elrabolják! 
Azt; amihez semmi közük.  
Azon túl, hogy akarik. Nagyon. A DNYESZTERTŐL A TISZÁIG – hörgötte vala 

Emineszku Mihályuk. Akárha mi rebegnénk: a Dnyesztertől (Nyeszterfejérvártól, 
Csöbörcsöktől) az Óperencáig (Lajtán-túli Ó-per-Innig). 
 

Akár a Felső-Tisza-vidéken 
 
A bereki írótábor 2010-es irodalmi estjén emlegetni találjuk LÖNNI, VAGY NEM LÖNNI 
címen tervezett széptanulmányunkat, hogy utána odajöjjön hozzánk és kiegészítse, a 
kiteljesítés felé lökje mondandónkat egy férfiú. 

‒ A véletlen is szerepet játszott a határ kijelölésében! 
Szent igaz.  
S már mondja is, ő mit tud. 
 A Felső-Tiszánál – nyilván valahol a beregi‒szatmári‒ugocsai határon – három falut 

vettek vissza a mieink. Hogy hogyan?... Fölállt egymással szemben ‒ a töltés két oldalán – a 
magyar és a román sereg, várták a határmegállapító bizottságot. Várják, az antanti urak 
késnek. Várakozik a két csapat. Egyszer csak megjelenik a magyar tiszt felesége, hozza 
ételhordóban az urának az ebédet. Pukkanás hallatszik; a tiszt felesége, jól ismervén a 
szabályt, ilyenkor hogyan kell viselkedni, hasra vágja magát. Az étel kiborul, a férj pedig a 
kardjával int a csapatának, előre! A magyar fiúk a megrémült oláhokat három falun át 
üldözték, mígnem utolérték őket az addigra csak megérkező antantiak. Ott húzták meg a 
magyar‒román nevetséghatárnak ezt az igen kicsi kistájat illető – érintő (szétverő) – 
szakaszát. 

A véletlen is segíthetett. 
Ölhetett. 
Védhetett.  
Teremtőm. 
…Hogy utóbb a Magyar Nemzet hozza föl a szatmárvármegyei Zajta község esetét. A 

trianoni agyrém megszületése után kerek egy hónapig az úgynevezett Romániához tartozott a 
kis magyar falu, ám kántortanítójuk, Gaál Lajos addig vizsgálgatta a papírokat, míg ki nem 
derítette, hogy az eredeti döntéshez képest tévedésből toldotta meg a kisantanti tolvajállam 
Oláhország Zajtával a maga birodalmát. (A Párizs-mellyéki kastélyban a havaselvei vajdának 
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ítélték a falut, ám térképészeik Kis-Hunniába rajzolták Zajtát…) Tanítójuk nem kijárta, hogy 
a nevetséghatár köveit másfél kilométerrel keletebbre, a falun túl kelljen leverni? Cipelhették 
arrébb – hazafelé véve az irányt, de nem eléggé – a megszállók.  

A Magyar Hírlap meg a komáromi hősökre emlékeztet: helybéli férfiak nekiálltak kiverni 
a cseh légionáriusokat a város északi feléből, mire föl a sokszoros túlerőben lévő megszállók 
majdnem valamennyiüket legéppuskázták, halomra gyilkolták. A Magyar Idők Somoskő és 
Somoskőújfalu esetét említi: egy ittani birtokos pesti orvosegyetemi tanár fölbiztatta az általa 
meggyógyított antanttisztet, kérdeznék már meg az ottaniakat, tudnak-e szlovákul; hogy 
kiderült, a lakosság 97 százaléka magyar, a Népszövetség bölcsei visszaadták minekünk a két 
palóc falut. 

Ha lett volna e honban még néhány véletlenül elsült kapanyél, pár csavaros ésszel 
megáldott magyar tanító, harangszóval megszállót űző öt-hat kántor, ki tudja, meddig futnak 
őkelméék! 

Vissza, ahonnan jöttek. 
 

Sopron, Szentpéterfa, Balassagyarmat, Kercaszomor… 
 
…A hűség városa!... A leghívebb község!... A legbátrabb város! …Bátrak bátra falu!... 

A mieink meg: …a leggyávább falvak? 
2010-ig csak az árulókról regélt a falu, 2010-ben kezdi elővenni a népi emlékezet a    

(k i s i r a t o si)  lélekmély legalsó zugából az igaz történet másik felét. Hogy igenis volt 
ellenállás. 

Azon túl, amit a   k e v e r m e si  emlékirat 1922-ben leírt: hány   k i s i r a t o sit  
vertek félholtra a megszállók. 

Magunkhoz térünk? 
 Talpra állunk?  Mégis? 
 Csak születne több gyermek… S maradnánk. (Hogy maradhassunk.) 
 

Végül is 
 
Trianon? 

(Talán mondhatom:) Minket nem darabolt föl, nem csapott le bennünket a testről. Nem 
szakított el anyánktól, apánktól, gyermekünktől, testvéreinktől. Egyek maradtunk! A mi 
nagycsaládunkat nem szabták szét. 

Egészséges családot, életre való nemzetet nem lehet „Párizs környéki parancs”-csal 
szétirdalni.  

A mi családunk –   Ú j k í g y ó son,   K i s i r a t o son  (s az általunk, a szétrajzottak 
által belakott helyeken az Arad‒Várad‒Szeged közti térben) – egy maradt. Ép testben ép 
lélek: ép családban ép ember. 

Anyámé   Ú j k í g y ó s,  apámé   K i s i r a t o s  –, a kettő közt a nevetséghatár. 
A 7-ből (7 iratosi Kurtucz-gyerekből lett 7 magyarból) 3 odaát („Magyarország”-on), 

4 ideát. Azok Odaát ide húzódtak a határ mellé, hogy első szóra hazafuthassanak, megnézni – 
megnézni? ölelni! ‒ anyjukat, apjukat, testvéreiket. Mi (apánknak köszönhetően)  c s a b ai   
i r a t o siak  is… 

Minket nem vágott ketté az állami, közigazgatási, rablóbandai, politikai 
(ejrópai‒félázsiai‒jenki) „földrész-röndözés”.  

Apánk 1940-ben menekült „Romániá”-ból –  K i s i r a t o sról  – „Magyarország”-ra –  
B. c s a b ára  ‒, s hivatalosan először 1953-ban mehetett velünk haza. Ha Sztalin 2032-ben 
patkol el, hát az unokáink (apánk dédunokái) mentek volna haza először!... Ha addigra marad 
(maradt volna) bennünk – bennük – elég tartás abból az eredetiből. 
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Ha rajtunk áll (határ tili-toli ide, határ tili-toli oda), egyben maradunk. 
Ép nemzet? 
Miért ne lehetne. 

 
Ha mi ezt tudtuk vóna 

 
„Ha mi tudtuk volna, hogy kell Egyiptomot magunkhoz csatolni!...” 
      (Burundi királya) 
 
„Ha mi azt mertük volna, amit Csehország, Oláhország, Rácország 1918-19-ben merészelt, 
ma az Atlantitól a Csöndes tengörig tartana a hazánk!” 
      (Özbegország hadügyére) 
 
„Lettünk vóna olyan okosak, mint a kis-antant nagyjai!” 
      (Pamplónai hunn‒etruszk‒sumér honfi) 
 

Amikor vót a határ tili-toli 
 
Akkortájt; akkoriban; épp akkor. 
 Ámde. Ámbátor. Hógyisne. 
 Hogy a csudába ne! 
 Éppen hogy. 
 Tili, toli. 
 

Tornyának Tornya 
 
…csak melyik? 
 Sz. I. varnyasi származék csonkahazai tanár újabb idehazai beszélgetés alkalmával 
továbbadja, mi jutott még eszibe az öreganyjárul. Mármint a Lönni, vagy nem lönnit illetően. 
 Apai öreganyja, Kiss Mária Kaszapörön születött 1895-be. Mindég Justhéknál szógált!  
Míg férhön nem mönt (Varnyasra). Ezön a Tornyán, azon. Szentetornyán, Orosházánál, 
emezön a Tornyán, Arad alatt, Csanádba. 
 Tornya, Tornya… 
 Bármelyik Tornya löhetött! 
 Itt, Tornyán is játszhattak Justhéknál. 
 Az ű dóga vót (a darabba), hogy intögessön. 
 Nem hogy ű mongya, LÖNNI, VAGY NEM LÖNNI… Másé vót ez a szerep! Esetleg, 
netán, a dán királyfi mondókáját valaki mögszólaltatta… ezön, azon a Tornyán… az úri 
társaságnak… a népes – nagyon kíváncsi! ‒ parasztközönség előtt.  

Ha ёccör mögmaradt benne.  
 Sё írni, sё olvasni nem tudott. 
 ‒ Nyírott szakállú, nyírott bajúszú vót Justh Gyula, emlögette nagyanyám. 
 (Szóval: ki tudja.) 
 (Hamlet-előadást nem emlöget a parasztszínházi irodalom.) 
 Löhet, hogy csak próbálták, de elő nem adták? 
 … 
 (Kérdés kérdésre; hogy válasz hunnét lönne?!) 
 És hát, való, nem ez a kérdésök kérdése? Hogynё maradna mög bennünk… 
 … 
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 Majd újabb levél: „Nem értöm, öreganyám mér emléközött színdarabokra, mög 
muzira, mikor Justh Zsigmond 1894-be, 31 éves korába elhúnyt, míg öreganyám 1895-be 
születött, és mint említém, tán 7 éves kora táján kezdte szépen ívelő karrierjét a Justh-
birtokon, mint libapásztor…” 
 Justhék ezön a Tornyán folytatták, amit Zsigmond kezdött amoda? 
 Játékbul. 
   

Barázdánkint: vissza 
 
Sz. István tovább regél Tornyárul, a mi Csanád megyénkrül. A mi csanádi magyar világunkrul 
(az aradvármegyei Varjason). Melyet úgy szét tetszettek… vágni.  

‒ A nagybátyám (Cs. J.) „visszaszántása” pontosabban hogy vót? Így vót: 
kiparancsolták a „határt” szántani. Valamikor a hatvanas években. Oszt akkor nagyon  eszibe 
jutott az örökké pofánkba ordibált Nici o brazdă! (Nics o brázdö!, azaz Ëgy borozdát sё!) ősi, 
dák csatakiáltás. Na b…szom a bocskoros anyátokat, majd mögmutatom én, hogy csak azé is 
lössz égy brázdö! Kivitt másnap égy féllitör pálinkát. Oszt az űtet állandójan kísírő 
granicsárral mögkóstoltatta. Osztán jólelkűen kínágatta, hogy igyon csak, amönnyi jóesik. 
Jóesött annak szinte az egísz. Akkor a granicsár léheverödött kicsikét a drága, jó, ősi dák 
anyafődre, oszt égy darabig ott is maratt. Nagybátyám mög addig küszködött, faroltatta a 
traktort, káromkodott, még úgy szét nem tapostatta a szent legszélső határborozdát, mint a 
szart. Na oszt ekkor „kiigazította” a határt, a saját szája íze szörint. Ahogy ű monta „csakazé 
is visszaszántottam égy borozdát Magyarországnak”. 
 Ëgy barázdát së a hazábul. 
 Amit löhet, vissza. 
 Ëgyenként; lélökben; szívvel. 
 Miképpen a régi öregök mondták: ahogy löhet. 
 Löhetött vóna! 
 Igönis löhet. 
 Dicsértessék, lelköm, dicsértessék. 

Csak ami a miénk. 
Barázdárul barázdára. 

 Ám azt, hogy mi a miénk, në a zsebmetsző döntse el. 
 Hogy visszagyüjjön, amit eloroztak tőlünk. 

Élet, vagy halál, krumpli vagy fakanál!  
A’ vóna csak. 
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U t ó s z ó k é n t 

Sziget 
 
 
…szórványnak nevezve. 
 
Mikor ‒ a maya naptár szerint ‒ éppen a legutóbbi világvége volt, egy barátom aszongya, na, 
akkor ki kell tenni a táblát. Milyen táblát? Hát azt, hogy: Eddig tart a világvége. Itt kezdődik 
Magyarország. A tábla jobb helyet aligha találhatna Kisiratosnál. Eddig tart egy ország vége, 
sőt, a másik ország vége is ‒ itt kezdődik Kisiratos. Gyömöszölve, odapréselve, nekiszorítva 
Trianonnak. Gúzsba kötve táncolt, hátrakötött kézzel bokszolt 1920 óta, s mégis, a 
pontozóbírák minden aljas trükkje ellenére, talpon maradt. S nem azért, mert már annyi ereje 
sem volt, hogy összerogyjon. Az én boldog s kevésbé boldog őseim mindig tisztelték, vagy 
éppen szerették a „dorobánciakat”. 
 
„Mások, mint mink... összetartanak... van papjuk... van nyócosztályos iskolájuk... 
flasztérjuk... doktoruk... kertészettyük... gyümőcsössük... tuggyák, hogy mit akarnak, amit 
akarnak, azt tuggyák is.” Vagy csak annyit mondtak:  űk valahogy mások. (Akkor még 
egészen más volt a másság.) Sarusi Mester, mesterünk (mellékesen vagy nem mellékesen, 
Jézust is mesternek szólították tanítványai, meg a kovácsmestert is az inasai) nem véletlenül 
álmodta meg és tette örök valósággá a Magyar Krisztust. Amíg magyar él a Földön, a 
kisiratosi Magyar Krisztus is élni fog. Ilyen könyvet csak igaz, istenadta tehetség írhat egy 
igaz, istenverte-istenáldotta népről. Nem hízelgek. Aki olvasta, óhatatlanul, ott legbelül, 
kisiratosivá vált s nem csak addig, míg a könyv végére ért. Van egy hármas csillagzat: Márai 
Halotti beszéde, Dsida Psalmus hungaricusa és a Magyar Krisztus. Aki e háromság 
tárogatóhangjait s mögötte a végtelen csendet, a mindentudó, szent titkokat őrző Csendet meg 
tudja hallani, az képes szívvel is érteni, ésszel is érezni, mi a magyar történelem, ki a magyar.  
 
Már korábban szeretgettem Kisiratost, mintsem Sarusi mestertől megtudtam volna, miért. 
Apám, körösztapám un. parasztzenész (is) volt. Valamikor hírös vót a „nagyvarnyasi 
fújósbanda”. Eljártak űk még Zimándra, Gájba, Pécskára, Újaradra is. Hát Kisiratosra hogy 
ne? Oszt mikor az ilyesmiket mögbeszéték, aszonta az én jó apám mög körösztapám, hogy 
Kisiratoson a legjobb lönni. Idézem: „A kisiratosiak nem csak szeretnek, hanem tudnak is 
mulatni.” Vagy: „Ojan szépen danóni mög ojan szépen (=szikrázóan, zamatosan, 
magyarosan) káromkodni, mint Kisiratoson, még nem hallottam.” Más is gyütt onnan. 
Gyümölcsfacsemetéket hozott apám. Majd ötven évig terömtek a barackfák. Dacoltak az 
idővel. Nem adták föl! Mint Godó atya. Akiről sokáig csak annyit tudhattam, hogy üldözik és 
hogy „az éggy ojan szent embör”. Kívüle ki merészelte volna azt követelni a szekutól, hogy 
vagy zárják megint börtönbe vagy hagyják békén?! Ki? Tudjuk, hogy a mártírsorsú 
Mindszenty és a mártírsorsú Márton Áronunk között a mártírsorsú Godó atya volt az abszolút 
megbízható kapcsolat, a láthatatlan ‒ egyszerre égi és földalatti ‒ híd. Történelmet csinált ‒ 
mert történelmet írni, leírni akkor nem volt ajánlatos. Történelmet vitt-hozott s ezt csak 
négyen tudták: a két főpap, Godó atya és az Úristen.  
 
Kisiratosi lány lett a feleségem s két lányom anyja. A Párt illetékesei lehordtak, hogy mertünk 
templomban esküdni? A lagzi pont a zsílvölgyi bányászlázadás (1977) nyarán esett meg, az 
elvtársak tán azért voltak oly éberek és idegesek. Pár székely barátomat is meghívtuk. Az 
egyikük mondta: Te Pista, ezek itt alföldi székelyek! Mert egymás után zengtek az ég felé, 
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vígasztaltak, erősítettek, andalítottak azok az igazi, férfibüszkeségtől és férfifájdalomtól izzó 
magyar katonanóták. Amiknek párja nincs. (Katonadalainkról tanulmányokat írtak már, 
nálamnál avatottabbak.) Pedig hol volt akkor még a híres citerazenekar?  Mi az, hogy alföldi 
székelyek? Tartás, büszkeség, rátartiság, néha bicska ‒ mégis megértés, nagyvonalúság, 
humor és böcsület. Na meg jó bor, pár korty „dinamitos pálinka”? Olvastam mindenfélét a 
székelyek eredetéről. Attila unokái, Csaba királyfi gyermekei?  Kisiratos ‒ mindenki tudhatja, 
aki akarja ‒ szöged‒csanádi eredetű. Igen ám, de egyre több adat, régészeti lelet mutat arra, 
hogy a „szögedi nemzet”, ez a különös magyar fajta hun‒avar alapozású. Ezt már az író és 
régész Móra Ferenc, a szögedi múzeum hajdani igazgatója is fölfödözte, csak ű még a 
hunoknál is két-háromszáz évvel korábbra tötte a szögedi táj embörének eredetét, a csontok 
embertani vizsgálata és az élő szögedi embörök fizimiskájának összehasonlítása alapján. A 
Körösök‒Tisza‒Maros‒Aranka határolta térségben több olyan temetőt fedeztek föl, ahová az 
V. századtól a X-XI. századig folyamatosan temetkeztek, még pedig jellegzetesen hun vagy 
hun‒avar módon, például Mártély, Székkutas, Hódmezővásárhely, Szeged környékén. Ez azt 
jelenti, hogy a szögedi népség mögérte Árpád apánk honfoglalását, azúta mög mindég itt élt, a 
tatár, török időkben is. Ja, és az özés-őzés. Valahun írják, hogy a nagy Kazinczy Ferenc, a 
nyelvújító valamiért megorrontott a szintén nem kicsit szögedi Dugonics Andrásra, az első 
magyar regény, az Etelka írójára, aki úgy írt, ahogy a szögedi embör beszél. Ölég a hozzá, 
hogy aszonta Kazinczy, hogy nahát, nem ö-zünk, hanem e-zünk.   
 
Miért volt ez a merülés a múltba? Ha dr. Almási Béla élne, elmondhatná. Effélékről is 
beszélgettünk, még a múlt évszázad, múlt évezred hetvenes-nyolcvanas éveiben. Mikor én is 
büszke kisiratosi lehettem, minden évben pár hónapig, az iskolai szünetekben. Béla elcsalt, 
hogy nézzem csak meg, micsoda múzeuma van az ő Kása Anti bátyjának. Legalább ötezer 
évet kaptározott be az öreg abba a kis szobába. Nem csak vekkerórával mérte az időt, az 
időnek nem csak az innenső, látható vége érdekelte, hanem a túlsó, láthatatlan is. De ezt Beke 
György már méltóbban megírta. Béla, nagy Á-val és nagy tisztelettel írva: Álmodott. Nagyon 
is éberen. Szép, hasznos, okos dolgokról. Úgy bánt az álmaival, mint jó lovas a jó lóval: 
csutakolta, etette s nem engedte elbitangolni. Az ő képzelete egyszerre volt táltosparipa, 
Pegazus és igásló. A második világháborúban az angolok úgy nyerték meg egyik csatájukat, 
hogy vaksötét, holdtalan éjszakán fényszórók százaival világították meg a felhőket s az onnan 
visszaverődő  fény bevilágította a harcmezőt. Almási Béla is a csillagokba nézett, hogy a 
valóságot lássa. Csak sorsrendelte kiválasztottak képessége ez. Talán túl nagynak tűnik a 
pátosz (nem tudom másképp mondani, elnézést), de ő volt Kisiratos Széchenyije. „Hass, 
alkoss, gyarapíts!” Kezdeményezett, szervezett, cselekedett... Bocsánat, közismert dolgokat 
mondok. Tán egyedül is nekifogott volna Dunát ásni Kisiratoson, csakhogy legyen hová 
építeni a Lánchidat. Ha idejéből, sorsából futotta volna. 
 
Szórvány? Dehogy. Nagyvarjasról, vagy akár Sarkadról nézve  Kisiratos – Sziget! Példa. Mint 
Az aranyember Senki-szigete. Kétezernyi küszködő, reménykedő, elszánt Tímár Mihályokkal, 
Noémikkel. Isten áldja mög űket. 
 
 

Szabó István 
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Bérczi Ferenc (1910-2012) kántortanító, iskolaigazgató, festő  
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Hallai János (1957) alpolgármester  
Juhász Zoltán (1932-2005) aradi tanár‒újságíró, népköltési gyűjtő 
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1780-1784  I. katonai fölmérés ‒ Arcanum számítógépes DVD-térkép, Bp., 2006 + világháló 
1805       Görög Demeter atlasza, B.m. Levéltár. (Csanádi megyelap: 1802)  
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K ö n y v,  ú j s á g,  k é z i r a t,  v i l á g h á l ó,  v i l l a n y l e v é l 
A Békés-Csanád megyei cs. kir. törvényszék elnökének utasítására 1851-ben készített  

helynévösszeírás. Közli SZABÓ FERENC: Békés megye helységeinek utcanevei a 
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A magyarországi r. katolikus papság egyetemes névtára. Temesvár, 1891 
A makói múzeum füzetei l. Tóth F.  
A Pallas Nagy Lexikona I-XVIII. Bp., 1893-1900  
A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. I-II.  Bp., 1965 
A szögedi nemzet l. Bálint S. 
A zsidó kultúra lexikona (J.-C. Attias-E. Benbassa). Bp., 2003 
Aczél József: Ősgörög eredetünk és a kun-szkíta nyelv. Pilisszentiván, 2004 (AJ) 
Andó Attila: Kisiratos (Arad megye) – A község története. Dorobánc, 1987. IV. évf.  
 tanítóképzős diák kézirata (HD) 
Andó István: Magyarbánhegyes tört. 1960. Kézirat a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban  
Aracs c. folyóirat (Szabadka). 2011/2. 
Arad megyei útikalauz. Bukarest, 1979 
Arad vármegye monográfiája. Arad, 1892-1913 
 Márki Sándor: Arad vm. és Arad sz. k. város története I-II. (I/I, I/II.) 1892, 1895 
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 Jancsó Benedek-Somogyi Gyula: Arad… néprajzi leírása. III/1/I. 1912 (Arad) 
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Az aradi vár története. Bp., 1998 
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Babits Mihály: Az európai irodalom olvasókönyve. Bp., 1978 
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Haan Lajos: Békés vármegye hajdana I-II. Pest, 1870-1877 
Hadrovics László: Szerb-horvát–magyar szótár, Bp., 1957 
Hajdú Mihály: A Magyar Krisztus nyelvjárásiassága. Vál. tan. Bp., 2003 
Hajdú Mihály: Magyar becézőnevek (1770-1970). Bp., 1974 (Hajdú becézőn.) 
Hajdú Mihály: Magyar tulajdonnevek. Bp., 1994 
Hajdú Mihály: Nyelvészeti és néprajzi közlemények. Orosháza, 2003 
Hajdú Mihály: Újmagyar családneveink tára XVIII-XXI. sz. I. Adatok. Bp., 2012 
Hajdú Mihály: Válogatott tanulmányok. Bp., 2003 
Halmágyi Pál: A Makó és környékéért vívott harcok 1944 őszén. M., 1989 
Halotti Beszéd (XII. sz.). Czakó Gábor: És füstből fölszállt a kemence. Életünk, 2009/11-12.  
 (HB) 
Harangozó Imre: A megtartó hagyomány és az Istenes hűség szövegei. Bcsaba, 2004 (HI 

 gyűjtéséből: Kisiratosi Aranymiatyánk)    
Harangozó Imre: Kígyósi triptychon. Újkígyós, 2009 (HI) + szóbeli közlés 
Harangozó Imre: Örök-emlékezetül… (Újkígyósi helytörténeti tankönyv.) Újkígyós, 2011 
Határ mentén. Békés és Arad megyék határ menti települései… Bcsaba, 2005  
Havi Közlöny c. egyházmegyei folyóirat (Temesvár). 1880/4.  
Hegedűs Attila: Kisnémedi tájszótár. Bp., 1992 
Herman Ottó: Halászélet, pásztorkodás. Bp., 1980.  
Heti Délkelet c. hetilap (Békéscsaba). 1997/15. (HetiD)  
Heti Új Szó c. hetilap (Temesvár). 1989/46., 2018/május 11:  

http://hetiujszo.ro/graur-janos-tury-laszlo-atya-akar-parasztgazda-is-lehetett-volna-2-befejezo-resz/  
Hieover, Harry: Vadászok könyve. Ford. és átdolg. Szalbek György. Pest, 1854. (Szalbek) 
Historia Domus (Egyházközség-történet) kézirata a kisiratosi plébánián. „Az Kis Iratosi  

Plébániának idő pontokként az később emléknek eredetől fogva leírt története 1837-től 
kezdve.” Nagy János kezdte vezetni „Az Plébána Eredeti Történetei”-t + iratok (HD) 

Hodács Ágoston életműve l. Fő, hogy mögvagyunk c. fejezet 
Iancu Laura-megszólaltatás: Magyarfalutól Budapestig. Magyar Napló, 2012/7.   
Illyés Gyula: Kúnhalmok. Világháló: http://terebess.hu/keletkultinfo/illyes.html 
Iratosi kertek alatt l. Kovács 
Jancsó B. l. Arad vármegye 
Jankovich B. Dénes: Békés megye Pesty Frigyes helynévgyűjtésében. Bcsaba, 1983 
Jámbor (Péterszabó) Ilona: Tornya fényben és árnyékban. Arad, 2009 
Jároli József: Újkígyós első temploma… A Hónap (Orosháza), 1992/12. 
Jászi Oszkár publicisztikája. Bp., 1982 (JO) 
Jordánszky Elek: Magyar Országban…lévő… Szűz Mária… képeinek… leirása. Bp., 1988 
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Jókai Mór: Az új földesúr, És mégis mozog a föld. Világháló: mek.oszk.hu (JM) 
Judeţul Arad. (V. Velcea, I. Velcea, O. Mindruţ.) Bucareşti, 1979. Román nyelvű földrajzi  
 monográfia a r. Akadémiai Kiadó gondozásában. 
Jung Károly (szerk.): Gombos (Bogojevo). G., 1978 
Karácsonyi János‒Borovszky Samu: Regestrum Varadiense. Bp., 1903 
Kataszteri fölmérés Kisiratosról, 1911 ‒ a B. m-i Levéltárban, Gyulán 
Katona Imre: Magyar népművészeti‒néprajzi útikalauz. Bp., 1990 
Katonai fölmérés, I-III. l. Magyar Országos Levéltár (Arcanum adatbázis 2006) 
Káldy-Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása. Bcsaba, 1982 
Kálmány Lajos: Alföldi népballadák. Bp., 1954 
Kálmány Lajos: Boldogasszony. Solymár, 2016 (KL) 
Kálnási Árpád: Debreceni cívis szólások és közmondások. D., 2008 
Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár. D., 2005 
Kártyalexikon. (Szerk. Berend M.‒Jánoska A.) Bp., Akadémiai Kiadó, 1993 
Kászonyi András: Magyarországból tett velencei utazás. (Pozsony‒Pest, 1797) Bp., 2008 
Kecskeméty Ármin: A csanádmegyei zsidók története. Makó, 1929 
Kelemen Béla: Román‒magyar szótár. Bukarest, 1980 
Keliger Margit: Adatok Battonya történetéhez 1700-tól napjainkig. B., 1994 
Kempelen Béla: Magyar nemes családok I-XI. Bp., 1911-1932 
Ki kicsoda? A bánsági közélet lexikonja. Temesvár, 1930 (Kibán) 
Kisiratos képekben. 2005 
Kisiratos kincsei. Pusztaszabolcs, 2016 
Kiss Lajos: A szegény emberek élete (Hódmezővásárhely). II. Bp., 1981 (KissHmvh) 
Kiss Lajos: Barangolások földrajzi neveink világában. Magyar Nyelvőr, ’85/3.  
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp., 1983 
Kiss Lajos: Vásárhelyi hétköznapok. Bp., 1958 (KissHk) 
Kiss Lajos: Vásárhelyi kistükör. Bp., 1964 (Kiss Vh) 
Kodály Zoltán: A magyar népzene. Bp., 1976 
Komáromi Tünde: Rontás és társadalom Aranyosszéken. Kolozsvár, 2009 
Korech Aladár: Fuimus – Voltunk. Bánáti történet, Szeged, 2015 
Korniss Géza: Békéscsaba város közéletének szereplői. Bcsaba, 1930 
Korom Mihály: Népi demokráciánk születése. Debrecen, 1981 
Kortárs c. Bp-i folyóirat 
Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése. 1716-1848. Szeged, 1999 
Kovách Géza: Ahol Dózsa és Horea hadai jártak. Bukarest, 1976 
Kovách Géza: Eltűnt települések Arad megyében. Arad, 2004 
Kovách Géza: Fejezetek Pécska nagyközség történetéből. P., 1995 
Kovách Géza: Kisiratos – múlt és jelen. 3 oldalas helyi aprónyomtatvány magyarul és  
 románul. Kisiratos, é. n.  (2003?) 
Kovách Géza: Kisiratos ‒ Történeti áttekintés. Arad, 2004 (Kovách) 
Kovách Géza: Majlátfalva. Arad, 2004 
Kovách Géza: Területmérési rendszerek Arad környékén. Népismereti Dolgozatok, Buk.,  
 1980 (KG) 
Kovács Ferenc: A sánta kutya lábán forgó palota – Aradvégi népmesék. Újkígyós, 1997  
 (KovácsMese) 
Kovács Ferenc: Aradvégi magyar népköltészet. 1959. Kézirat (másolat a Békés Megyei  
 Könyvtárban és a szerzőnél) 
Kovács Ferenc: Aradvégi mondák. Újkígyós, 1995 (KovácsMonda)       
Kovács Ferenc: Iratosi kertek alatt. Bukarest, 1958 (Kovács) 
Kovács Ferenc: Kisiratos község monográfiája. 1949-1959. Kézirat, jegyzetlapokkal, a  
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 szerzőnél. (KovácsMonogr). 
Kovács Imre: Magyarország megszállása. Bp., 1990  
Kovács János: Vásárosdombó mai család- és ragadványnevei. Bp., 1978 
Kozma Pál: Zaránd-vármegye földirati, statisztikai és történeti leírása. Kolozsvár, 1848 
Kóka Rozália: Egy asszon két vétkecskéje. Bp., 2002 
Kölcsey színjátszó tábor (6). Kisiratos, 2012. július 9-19. ‒ aprónyomtatvány 
Köpeczi Béla: Erdély története. Bp., 1986. I.  
Körmendi János: Nagyér (Nagymajláth) története… 1843-1878. Makó, 1980 
Körmendi Lajos: A mama. (Karcagi) Szuperinfó, 2004. nov. 26. 
Körmendi Lajos: Édes otthon. Karcag, 2007 
Körösök Vidéke 1991. Gyula 
Községi anyakönyv, XIX. sz. vége, XX. sz. eleje (2004 után visszakerült a községházára) 
Kőváry E. Péter: Barázdákba írt történelem. (Dombegyházi tsz-történet). Bcsaba, 1975 
Králik Jánosné Füzesi Etelka: Újkígyós. Történeti áttekintés. Újk., 1996 
Kristó Gyula: Olvasókönyv Békés megye történetéhez I. Bcsaba, 1967 
Krúdy Gyula: Etel király kincse. Bp. 1981 (Boldogult úrfikoromban)  
Kurtucz Borbála kéziratos gyűjtése a 2010-es években 
Kurtucz István halottbúcsúztatói, 1960-1970-es évek. (A szerző gyűjteményében.) 
Lakatos Ottó: Arad története 1002-1850. A., 1881 
Lábadi Károly: Dohányos falu (Bácsgyulafalva) – Dohánytermesztő szótár. L. világháló 
Lipszky János német s latin nyelvű helynévtára. Buda, 1808  
Lőwy Árpád válogatott versei. Arad, 1919 
Magyar értelmező kéziszótár I-II. Bp., 1987 (MÉKSz) 
Magyar irodalmi lexikon I. Bp., 1963 
Magyar jezsuiták vallomásai (szerk. Szabó Ferenc). Bp., 1997  
Magyar katolikus lexikon. (MKL) Világháló:  

http://lexikon.katolikus.hu/H/Hodács.htlm  
http://lexikon.katolikus.hu/P/Pacha.html 
http://lexikon.katolikus.hu/S/Salbeck.html  

Magyar Napló c. folyóirat, Bp., 2010/6. 
Magyar Nemzet c. napilap, Bp., 1987. márc. 28; 2012. szept. 24.  
Magyar néprajz V. – Népköltészet. Bp., 1988 
Magyar néprajzi lexikon I-V. Bp., 1977-1982 (MNL) 
Magyar Nyelv. (Nyelvészeti folyóirat.) Bp., 2001/4., 2007/4. 
Magyar Nyelvőr. Bp., 1900, 1901, 1903, 1904  

http://real-j.mtak.hu/view/journal/Magyar_Nyelv==0151r.html 
Magyar Országos Levéltár, Bp. (MOL). Mikrofilmtár. B 68 jelz. Tekercs: Csanád m. 

községenkénti összeírása 1829-ből. 1853: UC 245:3 + honlap:  www.arcanum.hu  
 http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/fejer/3036/3051/3210 Arcanum digitized  

historical Maps. Digitized maps of the Habsburg empire. Magyarország, I. katonai 
fölmérés: 1780-1784. II. katonai fölmérés: 1884-1845. Arcanum adatbázis, 2006 
http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html 

Magyar Színművészeti Lexikon. (Szerk. Schöpflin A.) Bp., 1929-1931 
Magyar utazók lexikona. (Szerk. Balázs Dénes.) Bp., 1993 
Magyarország földrajzinév tára II. Békés m. Bp., 1980., térkép és kötet  
Magyarország helységnévtára 1863, 1888, 1893. Bp.   
Magyarországi gazdacímtár. Magyarország, Horvát- és Szlavonországok 100 kat. holdon  

felüli birtokosainak és bérlőinek jegyzéke, az egyes megyék részletes monográfiájával. 
Bp., 1911 

Magyarországi zsidó ételek. Bp., 1984 
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Makó monográfiája 5. Makó, 2002.  
Makói füzetek… l. Eperjesssy, Tóth 
Manga János: Palócföld. Bp., 1979 
Markó Imre Lehel: Kiskanizsai szótár. Bp., 1981 
Markos Gyöngyi: Bábaság Makón. M. 1988 
Matijevics Lajos: Az utca nyelve. Újvidék, 1979 
Márai Sándor: Napló 1943-1944. 162.   

http://hu.scribd.com/doc/154301335/30299312-Marai-Sandor-Naplo-1943-1944 
Márki S. l. Arad vármegye 
Márton Gy.‒Péntek J.‒Vöő I.: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Buk., 1977  
 (MPV) 
Meleaguri Aradene – ghid turistic. 1972. Térképpel. 
Memorandum. Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége kevermesi helyi csoportja  

(a határmegállapító antant-bizottságnak). 1922. Másodpéld. Pelle F. helytörténésznél 
Mikszáth Kálmán: A lohinai fű ‒ Egy éj az Arany Bogárban. Bp., 1974 
Mikszáth Kálmán: Lapaj, a híres dudás. Tót atyafiak – A jó palócok. Bp., 1968 
Monoki István: Magyar könyvkiadás Romániában (1919-1940). Világháló: oszk.hu 
Mozaikok Csongrád város történetéből. (Évkönyv.) Szeged, 1978-1993 
Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről. Bp., 1927 
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön. Bp., 1982 
Móra Ferenc: Szél ángyó báránya. Magyar Nemzet, 2009. júl. 18.        
Murádin László: A romániai magyar nyelvjárások atlasza. I-XI. Bp., 1995-2011 (Murádin) 
Murádin László: Állathangutánzó igék nyelvjárási alakja. Mutatvány a nyelvatlaszból. NyITK  
 1987/1. (MurádinÁllathangut) 
Murádin László: Néhány gazdasági növénynév… (Mutatvány az atlaszból.) NyITK 1982/1-2.  
 (MurádinGazd)       
Murádin László: Néhány növénynév… (Mutatvány az atlaszból.) Nyelvészeti Tanulmányok,  
 Buk., 1980  (MurádinNövény) 
Murádin László: Virág- és növénynevek ‒ újabb mutatvány a „Romániai magyar nyelvjárások  
 atlaszá”-ból.  NyITK 1990/1. (MurádinVirág) 
Művelődés c. folyóirat, Kolozsvár. 1979/5. + A kibontakozás igérete c. 2000. évi válogatás  
 (Szabó T. A. tan.) 
Nagy Gáspár: Anyámmal hófehérülök c. költ. 
Nagy Gyula: Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. Bcs., 1975 
Nagy István‒Szabó István: Nagyvarjasi harangszó. Nv., 2014 
Nagyiratos helynevei l. Salamon I. 
Nagyiratosi határmenti polgármester-találkozó adattára. Nagyiratos, 2000 
Napi Délkelet c. napilap (Bcsaba). 1993. dec. 16. 8. Vincze: A megfejtés a kurgánokban  
 rejlik? Kozmikus erővonalak Békés megyében (is) 
Népismereti Dolgozatok. Bukarest, 1980 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények c. kolozsvári folyóirat. 1960/4. (NyITK) + l.  
 Murádin, Salamon  
Nyugati Jelen c. aradi napilap (és évkönyv). 1989- (…2004. máj. 7.-i honlap; 2004. máj.  
 31… 2011. júl. 4…. 2017. okt. 31.) 
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Bp., 1982 
Olasz–magyar szótár. Bp., 1952  
Oláh Andor: „Új hold, új király”. Bp., 1986 
Oltvai Ferenc: A Csanád vármegyei telepes községek társadalma és igazgatása a XIX. század  
 első felében. Tan. Csong. m. tört. II. Szeged, 1978 
Oltvai F.‒Balogh Gy.‒Mészáros S.: A Tanácsköztársaság Magyarbánhegyesen. M., 1979 
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Országos Levéltár l. Magyar Országos Levéltár 
Országos Széchényi Könyvtár, világhálós honlap: epa.oszk.hu  
Ortvay Tivadar: M.o. egyházi földleírása a XIV. század elején. Bp., 1891-1892 
Ortvay Tivadar: Tájékoztatás a csanádi apátságok iránt. Bp., 1875  
Önarckép. Arad, 1982 – Znorovszky A.: Nótafák és nótaőrzők 
Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Bp., 1973 
Összeírások – 1829 (megyei), 1982 (plébániai), 1975 (magán) ‒ a szerző gyűjteményében 
Pallas lexikon l. A Pallas 
Palugyai Imre: Békés‒Csanád, Csongrád és Hont vm-k leírása. Pest, 1855  
Páskándi Géza: A sírrablók. Bp., 1989 
Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK), világháló:  
 http://penta.hcbc.hu/ppek/text/kmjezs01.txt 
Pelle Ferenc: Az iskolai nevelés és oktatás 150 éve Kevermesen. K., 1987 
Pelle Ferenc: A 150 éves kevermesi római katolikus plébánia és templom tört. K., 1985  
Pelle Ferenc kevermesi helynévgyűjtése a békéscsabai múzeumban, kézirat  
Pesty Frigyes: Békés megye P. F. helynévgyűjtésében l. Jankovich  
Pesty Frigyes kéziratos helynévtára, Csanád megye, Kis Iratos, 1864 (+ Arad m., Almási  
 Iratos, 1865). OSzK-kézirattár 
Péter László: Szeged utcanevei. Sz., 1974 
Péterszabó Ilona: Tornya fényben és árnyékban. Arad, 2009 
Pilipkó Erzsébet: Identitás és hit II. Ungvár‒Bp., 2009 
Polner Zoltán: Hetvenkedők. Szeged, 1989 
Puja Frigyes: A felszabadult Battonya. Bp., 1979 
Radnai Mikes: A dombegyházi Attila-hagyomány új megvilágításban. Bcsaba, 1981 
Raffay Ernő: Trianon titkai. Bp., 1990 
Rácz Károly: A zarándi (ref.) egyházmegye története. Arad, 1880 
Ráduly János: Hold elejti, Nap felkapja. Bukarest, 1990 
Reizner János: Szeged története I. Sz. 1899 
Réhon József: Carpe diem. Arad, 2013 
Réthy Lipót – A 150 éves Békés m-i nyomdászat megalapítója. Bcsaba, 1997 
Román‒magyar szótár (Kelemen B.). Bukarest, 1980 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon III. Bukarest, 1994 
Romániai magyar ki kicsoda 1997. Nagyvárad 
Romániai népszámlálás 1977, 1992, 2011 
Rostás-Farkas Gy.‒Karsai E.: Cigány‒magyar, magyar‒cigány szótár. Bp., 1991  
Salamon Ida: A kisiratosi dohánytermesztés szakszókincse. NyItK, 1977/1. (SI) 
Salamon Ida: Kisiratos helynevei. NyItK, 1979/1.  
Salamon Ida: Nagyiratos magyar helynevei. NyItK, 1980/2.  
Salamon Ida: Szentpál helynevei. NyItK, 1982/1-2.  
Sarusi Mihály: Így vót, ez vót ‒ Alföldi képek. Karcag, 2005 (SMÍgyvót) 
Sarusi Mihály: Kisiratos utcanevei. (Tervezet, 2013.) Szövétnek, 2013/2.20-22. (SM:Utcanév)         
Sarusi Mihály: Lönni vagy nem lönni – Kisiratos írói falurajza c. munka fejezetei 
Sántha Attila: Székely szótár. Kézdivásárhely, 2009 
Sávai János: Missziók, mesterek, licenciátusok. Szeged, 1997 
Schematizmus Cleri dioecensis Csanadiensies. Temesvár, 1820-1916 
Silviu Andrei: Monografia comunei Dorobanţi. Kézirat, 1941. A román nyelvű rövid  

falutörténet a plébánia irattárában 1980-ban megvolt, később nyoma veszett. Ford. a 
szerzőnél 

Simonkai L. l. Arad vármegye 
Somogyi Béla: A magyar kártyanyelv szókincse. Bp., 1990 
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Somogyi Gy. l. Arad vármegye   
Somogyi Péter régész‒éremtanos villanylevele S. M.-nak. 2019. júl. 9.  
Stoi Demeter‒Berecz Gábor: Vad és vadászat az Arad környéki pecséteken – Petris. Szövétnek,  
 2007/5.  
Sujászky György Euszták: Az aradi rendház naplója (1847-1851). Bp., 2007 
Szabadka és környéke földrajzi neveinek adattára (Penavin O. – Matijevics L.). Újvidék,  
 1976 
Szabó Árpád: Üzenet a mának. Bukarest, 1974 
Szabó Ferenc: A Dél-Alföld pusztai csárdái. Ethnographia 1974. 341. 
Szabó Ferenc: Békés megye helységeinek utcanevei a múlt század közepén. Gyula, 1961 
Szabó István: Nagyvarjas. Előadás Szegeden 2013. okt. 12-én a Szögedi Nemzet találkozóján.  
 Szövétnek, 2014/2. + Nagyvarjasi harangszó, Nv., 2014 + személyes közlés 
Szabó István‒Tímár Imre: Sarkadiak a tűzvonalban 1941-1945. S., 2014 
Szabó László: Jászság. Bp., 1982 
Szabó M. Attila: Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára I-II.  
 Csíkszereda, 2003 
Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár XIII. Kolozsvár, 2009 (EMSzT) 
Századok c. folyóirat (Bp.). 1867 
Szeged-Felsőváros r. katolikus plébániájának anyakönyvei (Hodács Á.) 
Szegedi szótár l. Bálint S.  
Szelekovszky László: Békés m. kunhalmai. Bcsaba, 1999  
Szelekovszky László: Dombegyház kunhalmai. Bcsaba, 1996  
Szelekovszky László: Közös történelmi emlékeink a kunhalmok. Dombegyház, 2005 
Szentkláray Jenő: A csanád-egyházmegyei plébániák története. Temesvár, 1898  
Szentpál helynevei l. Salamon I. 
Szerémi György: Magyarország romlásáról. Bp., 1979  
Szinnyey József: Magyar írók élete és munkái I-XIV. Bp., 1891-1914 
Szinnyei József: Magyar tájszótár I-II. Bp., 1893-1901  
Szövétnek c. folyóirat (Arad) – 2005/6; 2007/5; 2010/6; 2012/5; 2014/5. 
Szűcs Sándor: Feljegyzések XI-XII. Karcag‒Túrkeve, 2003 
T. Kiss Tamás: Metszetek Dombegyház múltjából és jelenéből. D., 1989   
Takács Lajos: A dohánytermesztés M.o.-on.  Bp., 1964 
Takáts Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Bp., 1908  
Tamás Ágoston: Kisiratos története. A falu 1963-1978 közötti plébánosának kéziratos  
 följegyzése a falu múltjáról. 1979 (A plébánia levéltárában.) 
Tamás Gáspár Miklós: Bretter György: Apátzai-film. Tiszatáj, 1979/1. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből l. Géczi, Oltvai, Vass 
Tari István: Csurran a csillag. Üllő, 2008 
Tánczos Vilmos: Elejtett szavak. Csíkszereda, 2008 
Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekről. Bukarest, 1973 
Temesi Ferenc: Por. Bp., 1986-1987 
Tormay Cécile: Bujdosó könyve. Szeged, 2009 
Tóth Béla: Iratos dombon. Bp., 1988 
Tóth Ferenc: Egy makói hagymás család életútja. M., 1982  
Tóth Ferenc: Giba Antal felmérése Makó szállásföldjeiről 1819-1820-ban. M., 1988 
Tóth Ferenc: Makó régi térképei. M. 1992 (benne a Görög-féle 1802-es t.) 
Tömöry Péter: Drakula földje, avagy Bodóné lányai. Veszprém, 2015 
Tőke István: Mosolygó Tisza mente. Újvidék, 1983 
Ujj János: Arad városiasodásának történetéből. A., 2011 
Új magyar irodalmi lexikon I-III. Bp., 1994 
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Új magyar lexikon I. Bp., 1936  
Új magyar tájszótár I-V. Bp., 1979-2010 (ÚMTsz) 
Újkígyós. 200 éve Békés megye szívében. Újk., 2014 
Újkígyós mindennapjai a XIX. sz. első felében. Szerk. Jároli J., Szigeti A. Gyula, 1991 
Vajda Noémi: Öregapám mesélte. Kisiratos, 2013, 2014 
Varga Dávid: Az ország peremén. Körösnagyharsány szociográfiája. Bp., 1982 
Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1991) ‒ Arad megye  
 településeinek etnikai (anyanyelvi/nemzetiségi) adatai 1880-2002  
 http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm 
Vasárnapi Újság c. hírlap (Bp.) 1858. világháló: epa.oszk.hu (VÚ) 
Vass Előd: A szegedi és csongrádi nahije 1548. évi török adóösszeírása. Tan. Cso. m. t. 1979 
Vályi András: Magyar országnak leírása I-III. Buda, 1796-1799 + Bp. 2003 
Várkonyi Nándor: Dunántúl. Bp., 1975  
Várkonyi Nándor: Dunántúli tájköltészet. Világháló: epa.oszk.hu (VN) 
Vertics József: Csanád megye térképe (Görög D. kiad.).  Makó monográfia 1. M., 1992 
Vincze Gábor: A romanizálástól az államosításig. Világháló: 

http://primus.arts.u-szeged.hu/doktar/texts/hargita.html 
Virágh Ferenc: Török hódoltság Gyula térségében. Bcsaba, 1960  
Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben. Budapest‒Luzern, 1991 
Vörös Lobogó c. aradi magyar napilap (-1989) (VL) 
Vőfélykönyv. Antal Mihály vőfély (sz. 1941.) 1958-ban írta le füzetébe a v.verseket. A  
 kézirat másolata a szerző gyűjteményében (Vőfélyk.)          
Wikipédia világhálós ismerettár 
Zeiner Alfréd: Arad multja. A., 1940 
Znorovszky A. l. Önarckép 
Zoványi Jenő: M.o-i prot.egyháztört. lex. Világháló: http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3 
 
És (egy-két adat, mondat, történet erejéig) az említetteken kívül még számos helybéli. 
Köszönet valamennyiüknek!  
 


