A könyv megjelenését a

Sasi Mihály

Nemzeti Kulrális Alap támogaa

Kisiratos 200 éve képekben

A fölvételek Benedek Sándor, Gdl-Turi Gábor, Gulyás András,
Gulyás Gabriella, Gulyás Levente, Sasi Mihály, Vajda Noémi és
mások gyjteményébl,valamint a Magyar Nemzetbl és a Nyugati
Jelenbl valók.
A könyv hátoldalán: Antal Péter rajza a szerzrl.
I. Kisiratos helynevei (Bp., ELTE, 1987)
II. Kisiratos ragadványnevei (Bp., ELTE, 1992)
III. Csonka-Csanád (Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár, 2001)
IV. Szalbek-Iratos (Arad, Irodalmi Jelen Könyvek, 2005)
V. Személynevek Kisiratoson (Bp., ELTE, 2005)
VI. F, hogy mögvagyunk (Miskolc–Szolnok, Felsmagyarország K.–
Szépírás K., 2007)
VII. Kisiratosi tájszótár (Bp., ELTE, 2008)
VIII. Akik möglátják az aranybárányt. Villanykönyv: hp://www.irodalmijelen.hu/sasi-mihaly-lonni-vagy-nem-lonni-digitalis-lapozo
IX. Iratosi keök ala dorobánci gránic. Villanykönyv: hp://www.irodalmijelen.hu/sasi-mihaly-lonni-vagy-nem-lonni-digitalis-lapozo
I–IX. Lönni vagy nem lenne – Kisiratos írói falurajza. Villanykönyv.
Arad, IJK, 2015., hp://www.irodalmijelen.hu/sasi-mihalylonnivagy-nem-lonni-digitalis-lapozo
X. Kisiratos 200 éve képekben. Arad, Irodalmi Jelen könyvek, 2018.

Elo
 szó
Sasi Mihály

Kisiratos 200 éve
képekben
Szalbek-Iratostól Dorobáncon át (újra) Kisiratosig
(avagy: Csanádtól Zarándon át Aradig)

A Lönni vagy nem lönni cím írói falurajz X. kötete

Irodalmi Jelen Könyvek, Arad
2018

Kétszáz év? Amikor ötezer… Mármint a környékbeli régészeti leleteknek köszönheten. Me nemcsak a Kevermes határában elkerült újkkori, megalitnak neveze „íro k” bizonyítja, hogy sok ezer
éve lako e táj, emlegeek „a régi öregök” például Vizesen elkerült
aranykecskét is, de a föltáratlan, ismeretlen távoli múlt emlékei az
iratosi határban máig látható, Illyés Gyula által az Alföld piramisainak neveze kunhalmok is.
200, 5000… Me hogy állítólag Kriszs el 3000 táján élhete i az
a nép, melyhez köthet a megalitnak és menhirnek egyként mondható
kevermesi k. Kevermes pedig egy vélekedés szerint Dombegyházával
és mindkét Iratossal egyetlen, pávaszem alakú kunhalomkö alkot…
Ki dja, mié.
Mi djuk. Me a mai országhatár csak az államok szintjén jelent
akadályt eme összefügg táj töénete, hagyományai, települései, népe
közö. Ha valaki nem dná, Kelet-Csanádban volnánk… Az Árpádok
idején alakult Csanád vármegye északkeleten Zaránddal és Araddal
határos.
Az Arad, Zaránd, Csanád szabdalta iratosi pusztán Puszta-Kisiratost
az 1700-as évek végén vee biokba s 1818–1819-ben alapíto i falut
fleg Szeged környéki dohánykeész zselléreinek a Szalbek-család.
A török által elpusztíto középkori Nagyiratos helyén szület falu
(eredetileg Szalbek-Iratos, majd máig – a dorobánci kitért leszámítva – Kisiratos) alapításának 200. évfordulójára 2018-ban jelentetjük
meg képeskönyvünket, amely e két évszázadban töéntek fényképeken megörökíte pillanataiból válogat. Úgy idéz kétszáz évet, hogy a
régészeti emlékek egyikének-másikának a bemutatásával több évezredre tekint vissza.
A három testvéalu – három dohánykeész, katolikus magyar
falu –, Forray-Nagyiratos (Nagyiratos), Szalbek-Iratos (Kisiratos)
és Almásy-Iratos (Almásiratos) közül az elsként említe helység
Trianon óta felerészben román le, az utoljára följegyze település
pedig az 1800-as évek végén földesurai által fölszámoltato. Kisiratos maradt meg magyarnak. rzi eldeinek szögedi gyöker nyelvét, menti sei hagyományait, s – amennyire lehetséges – továbbviszi mindazt, amié e tájon érdemes élni. Dolgos kezével, tiszta
szívével, emberségével, egyenes taásával, hségével. Mindaddig,
amíg lehet.

5

200 év – 200 kép? Eredetileg ezt terveztük. Több került bele – hogy
kimaradjon nyilván épp elég (a családi kincsesládák mélyére rejtve).
Hogy aztán a képszerkeszt döntsön, mi marad benne… Az, amit érdemes a kisiratosiak, az innen elszármazoak, a környékbeliek, az
Arad és Csanád vármegyeiek, minden iránnk érdekld magyar
kezébe adnunk.
Dicséessék a Jézus Kriszs! – köszönt kétszáz esztendeje érkezt és
távozót az iratosi magyar. Dicséessék! – sokáig.

Térkép

Az 1500-as éveket idézi az Iratos egykori környezetét vázoló térkép,
amely mutatja, hogy Kisiratos középkori eldje, Nagyiratos (melynek
maradványait a mai falu melle rejti a föld) Csanád megye Zaránd és
Arad megyékkel határos legkeletibb települése

6

7

1840 táján készült II. katonai fölmérésen már kirajzolódik a mai
falu alaprajza, érzékelhetek környezetének természeti viszonyai,
mutatkozik úthálózata, dlrendszere, szomszédságában még o
van Almásy-Iratos (a nyelvünket nem é térképésznek Colonic
Almás Irátos)… (RÉSZLET!)

Csanád megye térképe a XIX. század utolsó harmadából
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Arad megye térképe,
amely 1870 körül
készült, a csanádihoz hasonlóan a
Trianonig érvényes
helyzetet rögzíti

1890 – a III. katonai
fölmérés e kelet-csanádi tájról, az érintkez Nyugat-Araddal a XIX. század
végérl (RÉSZLET!)
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Kétnyelv tájtérkép a XXI. század elejérl (2004)
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Régészet

Kevermesi megalit. Az 1990-es években került el a kevermesi határban ez a Kr. e. 3000 körüli idkbl származó, a nyugat-európai
megalitikus mveltségekbl isme jelekkel elláto nagy k. Majdnem
azonos díszítés az egyik bretagne-i sírhalomba vezet folyosó falába
építe kvel (MN 2013. nov. 23.)

Településrendezési terv, térképvázlaton, 2008-ból
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Menhir a múzeumban. A kutatás
lezáltáig a görögök után megalitnak (nagy knek), a kelták
nyomán pedig menhirnek (magányos knek) egyaránt nevezhet
kevermesi újkkori leletet közgyjteményben rzik és vizsgálják
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Bronz szarmata emlékek. 1960-ban a tájházalapító Kása Antal
felcser vezetésével helyi mkedvel régészcsapat – téesztagokból
álló „kincskeres” társaság – áso ki Nagyfaluban a Kr. u. III–IV.
századból való szarmata sírokat. Ezekbl egykor használati avagy
dísztárgyként szolgáló szekerce (fönt) és csöng ( jobbra) is elkerült.
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Pecsét, címer
1818 – A „CSANÁDMEGYE
KISIRATOS KÖZSÉG PECSÉTJE 1818” köriratú pecsétnyomót (a további kevel
együ ) Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeum töéneti tára rzi. Ez a hivatalos
pecsét(nyomó) is bizonyítja,
melyik esztendben töént a
falu újraalapítása

1822 – Az újabb pecsétnyomó pár évvel késbb készült,
körirata: „KIS-IRATOS. 1822”.
A pecséten a Csanád vármegyei község címere látható:
dohánykeész, egyik kezében
két dohánylevéllel, a másikban pedig a jellegzetes gányó
szerszámmal, a dohánylevél
fz tvel. B ga ában, széles
karimájú kalappal, bajszosan…

1849 – A harmadik pecsétnyomó fölirata: „CSANÁD MEGYE. KIS IRATOS. 26. 1849.”
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2010 – A Bukarest által jóváhagyo új kisiratosi címer. A pajzson
szerepel a települést korábban egymagában képvisel dohánykeész
(dohánycsomóval és dohánytvel), de rákerült a községre mostanra
jellemzvé vált szántóföldmvelést jelképez kukorica, valamint a
szintén fontos gyümölcstermesztésre utaló terebélyes fa. A címe,
kötelez román állami jelképként, váallal öveze bás a koronázza

17

Kereszt
Kis utca végi kereszt – A Kis ucca
végi fakereszten (a
Mácsai út elején)
a megfeszíte
Kriszs látható,
bádogból. A kereszt
töviben kis, keríte virágágyás, a
keresztfán középen
– a Megváltó Jézus
lábánál – mvirágcsokorral. Fölül,
mint a többi iratosi
fakereszten is: INRI

Barják-kereszt – A Barják-kereszt a Tódás legelején áll, a Kis utca
fell. Ez olvasható rajta: „H SEINK EMLÉKÉRE ÖZV. HEGED S
MÁTYÁSNÉ KÁSA KATALIN EMELTE 1935.” A Barják család
gondozza az els világháborúban elese honvédokra emlékeztet
keresztet
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Gál-kereszt – A Nagyfalu elején, a
Malom utcával szemben állítoák:
„E SZENT KERESZTET KÉSZÍTTETTE ÖZV. GÁL PÁLNÉ 1927
6 H 17”
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Faluvégi kereszt – A Nagyfalu végében emelt kereszt: bádog Krisztus a fakörösztön

21

Toldás végi kereszt – A Tódásvégi köröszt a Tódás (úca) végében, a
Faluhely felli oldalon kapo helyet. Mellee a község belterületének
végét jelz tábla, rajta az állam nyelvén Kisiratos község neve
Tódásvégi kereszt újraszentelése – Fölújításakor újraszentelték a
Tódásvégi keresztet: Turi László öspörös a hívekkel és lelkipásztor
eldjével, Tamás Ágostonnal (Turi utóbb nagyprépost a Temesközben)

Kovács-kereszt – „Kovács Antal a mezn dógozo, a lovát agyoncsapta
a villám, elpuszlt, gazdája a ló melle életbe maradt! Hálábul emelte
a körösztöt” – magyarázza Almási Vince. A Kisiratosról Nagyiratosra
taó Aradi út Szlshalom felli oldalán áll a Kovács-köröszt
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Templom

Snajder-köröszt. Az út másik oldalán, a kisebbik, Snájder-halom
fell látható a Snajder-kereszt
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A kisiratosi magyar katolikusok els temploma az 1818-as újratelepítés után fölépült, azt földbl-sárból a maguk kezével emelték a vallásukhoz és az anyanyelv misézéshez ragaszkodó, a szögedi világból
érkez dohánykeészek. 1880-ban láthato hozzá az egyházközség
a téglatemplom fölépítéséhez, amelyet 1881-ben a Szent Kereszt fölmagasztalása tiszteletére szeptember 14-én szenteltek föl. Az építési
költséget a csanádi püspök adományából állták

Ritka jel a múltból az istenháza falán: ARAD–CSANÁDI ÖNTÖZ -CSATORNA T. MAGASSÁGJEGY. 1894-ben készült el a Kisiratoson át vezet Arad–csanádi öntözcsatorna terve, ebben az idben
helyezheék el a magasságjegyet
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Templomunk a Gróza tér fell és a távolból, a Küösi útról

A templom el álló kfeszületet 1883-ban szentelték föl

28

29

Plébánia

Eredetileg a mai óvoda volt Kisiratoson a plébániaház. A jelenlegi
1894-ben magánháznak épült, Hügel János lelkész szakácsnjéé
volt, akirl az egyházra szállt az épület. A kolhozszervezk az épületbe teleped román rendrség védelme ala az 1940-es évek végén,
1950-es évek elején i veék félholtra az engedetlenked – a kolhozba lépést elkerülni igyekv gazdákat, s innen hurcolták el ket. Ezt
követen le az épület paplak

Keresztelési kivonat a kisiratosi egyházközség anyakönyvébl, aláíró –
1910-ben – Mihály y Gyula plébános. Az 1877-ben törvényesen megkeresztelt, római katolikus vallású József apja Varga János, anyja …Veron,
lakhelyük Forray-Nagyiratos, keresztszül Fodor György és Osvá
Erzsébet, keresztel pap Nagy János (aki 1836-ban a Csanád egyházmegyébe és Csanád vármegyébe kebeleze plébániánkat alapítoa)
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Elso
 áldozás

Az elsáldozókat megörökít fölvételekbl a családi fényképalbumokból elkerültek közül ez a legrégibb. A gyermekek melle bal
fell az 1912-tl 1951-ig nálunk plébános Hodács Ágoston látható,
baloldalon pedig az akkori kántor. Az 1930-as évek második felében
készülhete e csopokép, ez idben Ormay József volt tanítókántor
Kisiratoson

Kristóf Ilona els szentáldozásának emléklapja 1938-ból, Hodács Ágoston aláírásával (jobbra)
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Búcsú

Mindkét fölvételen Tamás Ágoston plébános látható az ado évben
elsáldozó leányokkal és úkkal. Azon a fölvételen, amelyik kevesebb elsáldozót örökít meg, s amelyikrl djuk, hogy 1975-bl való,
Kuucz kántor is o van
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1980-ban ünnepelte a falu a templomépítés 100. évfordulóját, az erre
is emlékez, hagyományosan szeptember második vasárnapján tao
búcsún a szokonál többen veek részt. Körmenet a templomkeben
Turi László esperessel, aki hét környékbeli pap társaságában taoa a
szeaást
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Temeto


A temetkapu. Fölirata: ELFÁRADTAM Ó ISTENEM HOZZÁD TÉREK MEGPIHENNI. A kiskapun meg ez áll: ITT BÚCSÚZOK TÖLLETEK ISTEN VELETEK. Isten veletek!
Megtelt a ftér az 1980-as évfordulós búcsú alkalmával – eltérben
kerékpáros atalok
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Temetés

Sírkeünk futcája családi kriptákkal, a végében a temeti nagy
kereszel. A temet futcáján van eltemetve például a két jeles
lelkipásztor, Hodács Ágoston és Godó Mihály, valamint a falu els
parasztkántora, a halobúcsúztató verseinek köszönheten ismeté
vált Kuucz István
A temet sírjai a Fürd utca fell
A haloat a házban ravatalozták föl, majd a sírkebe vitel el az
udvaron végezték el az egyházi szeaás elejét. Képünkön az 1960
körül atalon elhunyt Tóth Ferenc koporsóját körülálló családot
láthatjuk

38

39

Tájház

Az 1967-ben egyszerre elhunyt Kuucz házaspár kekecsi búcsúztatását idézi meg e fölvétel. Az ikerravatal körül a hat Kuucz testvér
(a hetedik már eltávozo ) a gyerekeikkel – a jobb sarokban a falukutató édesapja
Temetés sírkeünkben az ezredfordulón Zilahi András plébánossal
és Falkusné Döme Margit kántorral
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2002-ben Almási Béla dr. megnyitoa Kisiratos Nagyfalu nev
feályában Arad megye els falumúzeumát, amelyet nagybá ja,
Kása Antal hagyatékát megrizve és fejlesztve rendezhete be. Az
Arad–Csanád megyei magántájházat bemutató kétnyelv lapozó ezt
követen jelent meg (elz oldal)

A nádtets ház nyito tornácán, az eresz ala a szabad levegn is
taható eszközök melle a konyhából kite sublót (Kisiratoson suglót), s a porban magukat elfészkel, hséges házrz ebek is mutatják magukat

Vesszbl font, sárral bevont méhkas
idézi az egykori csanádi paraszt méhészetet. A sarokban
a háború emlékei,
páncélsisakok, lövedékek…
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A községnek valaha négy mozsárágyúja volt, i (a tornácon) egy
látható, a legnagyobb – a többit a helyi vezetés leadta Küösnek,
amikor megsznt Kisiratos önállósága (emlegee Kása Anti bácsi
1980-ban a falurajzírónak). „Ezt nem engedtem” – s így megmaradt
idehaza, Anti bá ánk gyjteményében. Nagyobb ünnepeken a község ezekkel ado le díszlövést
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A tájházba lépve a jellegzetes
kisiratosi parasztházból le
tájház konyhájába, a pitvarba
junk. A keészcsalád ohoni használati tárgyait helyezték el i. Vajköpülk, csöcsös
korsók, jókora cserépfazekak,
mángorló, szakajtó, a falon
mázas tányérok, tálak, szita,
pipatárló, rézmozsár, fatekn,
bogrács. A falu dohánykeész
múltjára a köteg dohányt
emlékeztet (Dohányfzt
látható fölnagyítva az els,
XIX. század eleji kisiratosi
pecséten ábrázolt dohánykertész jobb kezében)
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A tájház tisztaszobájában, a házban
bal fell a kemence,
majd a vete ágy,
bölcs, mellee
lipános láda, a
falon szentképek,
feszület, rhang, az
ablakban muskátli,
a sarokban farago
pad, ele az asztal,
amelyet körülül a
család, hímze terítvel, gyeyával, az
asztal fölé csüng
lámpa, a sarokban
pad…
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Falu

Látogatók a Csanád megyei dohánykeész családok lakberendezési
hagyományait megörökít iratosi tájház tisztaszobájában, az asztalnál pihengetve nézeldnek
Almási doktor, aki élete egyik f mvének taoa, nagy szereteel
gondozta a dolgos, igyekv keészgazda seinek emlékét rz tájházat,
vendégeket kalauzol 2008 nyarán

Kisiratos legöregebb
házának mondták
fél évszázaddal
ezel a Malom
utcában álló zsúptets házat. A ház
gazdáját, Horváth
Károlyt, aki 103 évet
élt, századik születésnapján köszönti
a tsz-elnök, Szanda
Antal
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Nagyfalusi parasztház az 1980-as évek elején – a késbbi tájház
A Piac az újra önállóvá vált község vezetségének a döntésére – a
megn igényeket kielégítve – az Iskola utca elejérl (a templom mellei
vaskúól) a Malom utcába költözö. Fölvételünk 2009-ben, egy keddi
piaci napon készült
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A Nagyfalu vége. A szalbekiratosi pusztát benépesít Kisiratos els
utcája a Nagyfalunak neveze településrésznyi út volt. A végében
fakereszt áll
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Fasor a Kekecsrl jövet a Gyöpszélön, jobb kézrl a ma már fölszámolt gépállomás
A Nyolcház utca – Nyócház nevezet falurész – a gyöp fell
A Gyöpszélen, „Pista bá a el” kacsák, úkok, arrébb, a fák ala
pihen nyáj, kecskével, ku ával, jobb fell libacsapat a Nagy-gyöpön… (Pista bá ával, Kuucz István parasztkántorral együ halhato el az emlegete – csak a család és a környéken élk el isme
– helynév)
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A Nyócház sarkán lév kis ház a Kekecsön az 1970-es években
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Az Öregzsillérként emlegete „cigányváros” a Zsillé a Nagyfaluval
(a Zsellér utcát a Nagyfalu utcával) összeköt kisköztl 1985-ben

A Küös és Dombegyháza közti, Kisiratoson át vezet egykori kövesút, a Ttés Májernál, a Kaszárnyának, az országhatárnak, Magyarország felé… És már Magyarországon, o, ahol a Ttés a Baonya
és Gyula közti országút Dombegyháza és Kevermes közti részébe
torkollik, hol még o a gyelmeztet jelzés az alárendelt (1949-tól
már nem használt) útról erre fordulónak, hogy megsznt az elsbbsége ( jobbra)
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Útépítk, egykor, a Küösrl Kisiratosra vezet töltésen. A munkások minden erfeszítése ellenére e köveken szinte járhatatlan út
melle haladtak, míg be nem állt a sár a lovas kocsik, a kerékpárok
és a gépkocsik, mígnem a rendszerváltozás után elfogadható minség aszfaltút nem épült a román kismezváros és a hozzá csatolt
magyar falu közö
Téli szalonnasütés hóban, a „Kiserd”-nél, zokni- és lábszárítással…
A demizsonban némi lélekmelegít
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A Világosi emlékm az 1849-es fegyverletételt idézi. 2009-ben Nagyboldogasszony napján (az Iskola utca elején, a régi kispiac helyén)
avaák az emlékmvet, amelyet a Szent György Lovagrend békéscsabai csopoja állíato. Alkotója csabai képzmvész, Füredi Gábor, s
az emlékm Világos melle az aradi véanúkra is emlékeztet
Kisiratos község helységnévtáblája kétnyelv, megnevezi az ide (Kürtös fell) érkeznek, merre jár. Magyal KISIRATOS, államnyelven
DOROBANI. És hogy ÜDVÖZÖLJÜK! Magyal, románul, angolul, németül. Hogy egy ideig csípje valakik szemét, hogy az i élk
nyelvén is ki van írva, kik vónánk, mik lönnénk. A helységnévtábla-piktorok magyar-szöveg-lemázolásai mindmáig rendre eltntek.
E fölvételen is: tisztán maradnk
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Határ

A Gulyakút: gémeskút itatóvályúval a Gyöpszél el, a Gulyás-gyöpön.
A Nagy-gyöpön ez a kisebb, a másik a kijjebb lév Nagykút

Juhhodály – egykor – a Malomi útnál, a falu szélén

A Csürhejáráson a magukat láthatóan igen jól érz libák mögöi
fasoron túl halványan látszódik a legendák övezte Szlshalom. A
Gyöpszélrl (ahol 1979-ben készült a fölvétel) szép idben kirajzolódnak
Arad szélének vonalai

Gyöpszéli cigányputri a Halomi/Malomi útnál
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A Falu szélén, a poák végében található keeken túl máris kezddnek a búza- és kukoricatáblák…
A Kishalomnak is mondo Snájder-halom az Aradi út melle. Valaha e kunhalmon, illetve e domb melle volt a falu határát, vagy egy
részét uraló földbiokosok szállása: udvarháza, tanyája, majorja. A
kolhozosítás óta – a minapi magánosítástól sem zavaatva – tovább
szántják, laposítják, tüntetik el e dl mveli a fölbecsülhetetlen
töéneti éék, eddig évezredeket túlél kunhalmot
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Az Aradi útról a Szlshalmi dln túl a falu. Balkézrl a Szls-halom, mögöe a templomtorony. A búzát már learaák, a
tarlón túl a kukoricás… A halmon fa tákolmány látható, magassági
pont, emia a domb tetejét nem szántják. Szerencsére! Me így a
dl mveli nem teszik a földdel egyenlvé
A határban, egy jó khajintásra Magyarországtól, a határrség üresen álló laktanyája 2009-ben. Az egykor Magyarország belsejébe,
utóbb Magyarországra viv országút, a falu nyelvén Ttésnek mondo
kövesút mellé építeék a románok a magyar–román országhatá rz
katonák laktanyáját. Innen indultak szolgálatba – rjáratra vagy rnek
az országhatá övez pikétek, ornyok valamelyikére. A kaszárnya
sorsáról a román határrség kivonása óta folyik a vita
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Az egykori Almásy-Iratoshoz taozó, mára kunhalmosl eltüntete
Sármezey-kripta maradványai 1980-ban. A másik képen az egykori
földbiokos udvarháza és gazdasági épületei melle e dombra emelt
síremlék utolsó darabja. A XIX. század végén fölszámolt dohánykeész falu, a „Kisiratos sarkában lév” Almásyiratos – az egykori
térképeken és összeírásokban inkább Almásiratos – utolsó nyomát
szántoák be az ezredfordulóra a Küös határában nyugat felé terjeszked vállalkozások
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Sasi József keész vállalkozót megyeszee ismerik. Keészetét –
a Sasi faiskolát – a rendszerváltozás után építee ki, faiskolája,
virág- és gyümölcskeészete a Kis utca után, a Küösi útnál található. A mút melle kezdetben nyaranta maga is kínálta feleségével,
Zsuzsával és leányával, Boglárkával az igen zamatos csanádi dinynyét… Aradban
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Századforduló

Fiatal gazda a feleségével,
száz évvel ezel – fényírdai mteremben (Aradon?)
készült kép

A kisnemesi eredet makói Dávid család a XX.
sz. elején, Rozál
leányuk (balról
az els) a csanádi
megyeszékhelyen
katonáskodó szerelmével Kisiratosra szökö

Gazdacsalád 1904ben: ids Lévai
József Mária nev
feleségével, az aszszony ölében uk,
az iabb József.
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Almási Antal és
Fekete Erzsébet
1884-ben kötö házasságot.
Öregkokban
készült fénykép az
ids házaspárról,
házuk tornácán
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Elso

világháború

1914. december 20-án Karánsebesen kelt levél fényképoldalán
Kristóf Má ás és Keresztes András parolázik (balra)
Fodor István a muszka fronton
hsi halo honvéd bajtárs sírjánál
(fönt)
Honvédnak elvi aink (fölvételünkön látható) egyike a háború
els évében Újvidékrl küld haza
Kisiratosra magáról fényképet
( jobbra)
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Sógorok, egymás melle… Me hogy a család a két külön fényképbl
egy közöset készíete az aradi fényírdában. Kissasi Mihályról,
a család, a falu és a nemzet els világháborús véanújáról 1914-ben
csinálhaa e fölvételt a fényképész, me a hozzátaozók emlékezete
szerint 18 évesen hurcolták háborúba, ahol hamar el is ese az alig
serken bajszú kisiratosi legény… Nvérének, (Kis)Sasi Borbálának az emberét, Kuucz Gergelyt sógorához hasonlóan Békéscsabán
örökítee meg az oani fényírda fényképésze.
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Falubelink, Wimann József, mint katonaszakács szolgált az els
világháborúban magyar honvédként a fronton, ahol e csopokép
készült
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Két háború közt

Az aratás befejezése után a szérn asztagba rako búzát masina
csépelte el. Népes cséplbanda a gépnél… A fénykép hátoldalán ez áll:
„Emlékül kapk a gépnél 1939. július 16-án”, és a cséplmunkások
közül néhánynak a neve
Parasztlányok liliomos keben az 1930-as években

Traktor hajtja a cséplgépet a szérn
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Édesanya két leányával az
1930-as években

A kisiratosi házasulandó legényök és eladó leányok egy csapata
1935 táján
Paraszt atalok vasárnap délután
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Parasztcsalád
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Radnai emlék 1938-ból – lányok a máriaradnai búcsújáróhelyen

Vígh József kubikmunkán valahun a högyek közt, 1935 táján
A falu Úri borbélya
1938-ban Konstancán beállt egy
görög fodrászmester üzletébe segédnek, hogy ha hajót
d keríteni, meg se
álljon Amerikáig!
Maláriába esik,
hazakerül, édesanyja ápolja, hogy
az els adandó
alkalommal áegye
magát az országhatáron. Amerika
helye Békéscsabán alapít családot.
Hogy élete végéig
rendre hazajárjon
a Kekecsre szüleihez, testvéreihez.
Képünkön Kuucz
Misu a konstancai
kaszinónál
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Két mázsánál kezddö valaha
a vágásra ére hízó; ez 210
kilót nyomo! A már leszú
disznóval pózol a gazda, disznóöl kését a koca szívének
irányozza, a fölbontásra váró
állat faránál meg o a kaparóval a segéder…
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Kása Má ás három csikaját a atalok vezetik el

Amikor még minden télen volt hó, jóval több volt a ló, s nem csak
mutatóban volt szán…
Parasztgazda udvara, miel a kolhoz meglovasítoa volna a pejkókat
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Gazda traktorral 1944-ben
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Második
világháború

Kuucz István kántor 1941-ben hadikórházban...
Kozákok – mint a Szovjet Vörös Hadsereg Európa e táját is megszálló lovas katonái parádéznak Kisiratos fterén. Miel nekiálltak
volna fosztogatni, vagy már túl voltak rajta?

Kuucz Gergely kisiratosi magyar románkatona (a falurajzíró nagybá ja) 1939-ban puskájával együ áee magát a nevetséghatáron,
föltehetleg azé, hogy ne kelljen neki ado esetben a saját fajtája
ellen harcolnia. Az anyaországban elvégezteék csöndes, szelíd természet Gerg bá ánkkal a „jutasi rmesterképzt”, így tiszthelyettes magyar katonaként járja meg a keleti frontot – hogy a valamivel
arrébb lév frontszakaszon két testvére, István és János a román
királyi ármádiában vérezzen ugyanolyan éelmetlenül
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Katonafiaink
Katona aink a román ármádiában… Ez a fölvétel a második
világháború el, az 1930-as
években készülhete

A második világháborús emlékmvet Turi László esperes-plébános
állíaa temetnkben 1984-ben a legutóbbi világégés helyi áldozatainak tiszteletére. Az emlékm 24 katonaáldozat nevét sorolja föl,
s egy i elese ismeretlen (magyarhoni) honvéd emléke el is fejet
hajt a falu katolikus népe
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„Ezök a katona barátok bukerestben együt Szenvednek”
– olvasható e fénykép hálján.
A bukaresti szobor el álló
úk névsora a kép túloldalán:
Pelle János dorobánci, Barják
Mihály dorobánci, Gál László
dorobánci, Katkó Ferenc dorobánci, Talpai Gerg nagyiratosi, Vámos János zimándi,
Ingovics József zimándi, Cske
János zimándi. Összehozta az
Arad megyei magyar úkat a
baj
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Balról hál Almási György, akinek a családja megrizte e csopoképet

Kása Má ás a seregben is lóra ülhete…
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Az 1955-ben készült fölvételen
Németh István, Hevesi László
és Sasi József teszi elviselhetbbé borozással a katonaéletet
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A téeszben

A Nagyfaluban, az egykori Kása-poán berendezked téesz a csinos
Kása-házat alakítoa át székházává – amely jelenleg az Agro-Dor
társas kezén van
Fölvétel a kolhoztagok egy csopojáról 1954-ben
1955-ben írja Aradról Békéscsabára Hemme Miklós fodrászmester
Kuucz Mihálynak, jó barátjának (akivel az 1930–1940-es években
együ dolgozo édesapja küösi és aradi mhelyében), hogyan já
az egyik közös ismers (egykori legénycimbora?): „Hallom, hogy a
Szellelki Antit 3 évre lezáák, én nagyon sajnálom”. A képeslapon
ilyesmit nyíltan, a Szeku és az ÁVO „szeme láára” megírni… Biztos
nem tetsze valami Anti bá ánknak; nem tetsze a rendszer, azaz
a komonizmus, a kollektívnak is mondható kolhoz, a románosítás,
a… Nem lépe be a téeszbe, vagy ha bekényszeríteék, hazamente
zsák kukoricát? Nem dta zetni az adót? Feketén vágo disznót?...
Kapo gyorsan három évet
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A téesz vezetsége, középen az elnök, Szanda Antal

Aratnak a féiak 1961 nyarán. Másik képünk 2005-ben készült: a
régi aratást fölidézve bga ában, kaszával vágják a féiak a búzát,
melleük az asszonyok sarlóval szedik a markot…

Ebéd, tarisznyából. 1960-ban készült fölvétel a határban, ahova a
Retezár-házaspár kerékpárral hajto ki, hogy mvelje a fölfogo
részt
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Arató-csépl gépek a határban

Vadászok a téli határban. Másik képünkön a puskával fölfegyverkeze vadászaink zsákmánygyjt ku ájukkal, elük az aznapi
teríték (fácán, nyúl, róka…)

Árvai János állami
csdörös legszebb
lován, a Csdöristálló udvarán az 1960as években. Árvai
János – a falukutatónak Árvai sógor
– fogathajtóként országos versenyeken
képviselte sikerrel
a kisiratosi lovas
hagyományrzést,
csikósnótáival pedig
a fehér asztalnál
válto ki osztatlan
elismerést
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Szüretel gyermekcsapat
Szüretelk 1962-ben a szövetkezet szlskejében. Ebben az évben
jó késn, a képeken látható számsor szerint október 31-én is folyt
a szüret. Szlmunkásaink úgy dták, hogy a kisiratosi szl a
ménesi borvidék pincészetében köt ki, hogy megalapozza (és szaporítsa) az oani borokat
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A tehénistálló 1965-ben
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Asszonyok kolhozmunkán
A parasztkántor Kuucz István és felesége, Hegeds Rozália egy
téesztag társukkal paradicsomot szed 1966-ban

Juhakol épül a helybéli téeszparaszt
ezörmestöröknek
köszönheten

Disznóól a kolhozban 1978-ban – a
szép kövér hízókon
nem látszik, hogy
közben Románia
lassan éhen halni
készül
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Dinnyeszed féiak a téeszföldön az 1980-as években
Gyümölcsszed féiak csapata a téesz-keészetben
Határbeli ebéd 1983-ban kukoricafosztás közben
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Kolhozista fölvonulók valamikor az ántivilágban
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Községház

Téesz-nyugdíjasok, köszöntésük után, az új mveldési ház el

Az 1989-es változás után a téeszbl
megmaradt földön
az Agro-Dor mezgazdasági társulás
dolgozik tovább. Az
övék maradt a fürd
melle az üvegház
is. Fölvételünkön az
üvegházi keészet
irodáján látható
cégtábla – amely ma
már szintén a múltat
idézi, mivel ma már
aradi vállalkozó
mködteti tovább a
hévízzel ftö melegházakat
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Az RMDSZ jelöltjei a helyhatósági választáson 2004-ben, amikor
hosszú id után elször alakíthat a község önálló képvisel-testületet (1968–2004 közt Kisiratos Küöshöz taozo )
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A régi községház (néptanács), és fölújítása után 2011-ben

2009-ben kopjafát állíat a községháza udvarán díszpolgárai tiszteletére az önkormányzat
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A 2008-ban és 2012-ben újjáalakult képvisel-testület tagjai – az
elbbin román színekkel földíszítve, az utóbbin középen, nyakkendben a polgármester, Almási Vince
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A 2016-ban polgármesternek választo Korondi Józsa Erika – eldjéhez hasonlóan – az RMDSZ jelöltjeként le a község els embere.
Az elz idszakban anyakönyvvezetként tevékenykede a tanácsházán
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Az új évezredben képeslapok közreadásával is jelezni akarja Kisiratos, hogy nem csak múltja, de jelene, st, reményei szerint, jövje is
van. S vár mindenkit, aki kíváncsi egy Nyugat-Romániába igazíto,
kelet-alföldi magyar, katolikus, élni akaró falunyi közösségre
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Iskola

2010-ben a szélvihar fákat döntö a tanintézetre

Az 1900-as évek elején épült általános iskola 1962-ben, és a tanintézet a Templomi vaskút melll az 1990-es években
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2011-ben a szépen fölújíto iskola, amelyet 2009-ben neveztek el a
községbl származó, neves jézustársasági szerzetesérl. Kis képünkön a Godó Mihály Általános Iskola névtáblája
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Ormay József népes osztályával a két háború közt valamikor (A
kántoanító utóbb Magyarországra szökö )
Osztálykép 1918-beliekkel a húszas évekbl, a két kántoanítóval –
középen fölül Ormay József, alaa Nádasi Károly
Az 1936–1937-es tanév végén készült osztálykép a román tanítóházaspárral, Ispos Petval és nejével

110

Bérczi Ferenc 1949-tl nyugalomba vonulásáig, 1970-ig Kisiratoson
taníto. Századik születésnapján aradi ohonában köszöntöék
a kisiratosiak: tanáársai közül a Benedek házaspár, Katalin és
Sándor, valamint a község két vezetje, Almási Vince polgármester
és Hallai János alpolgármester. Bérczi Ferenc (Petrilla, 1910–Arad,
2012) katolikus kántoanító, iskolaigazgató, tanfelügyel, mkedvel festmvész és diákszínpadi rendez százkét évesen hunyt el
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Az 1949–1950. tanév végi csopoképen Kovács Ferenc
tanár, író, jogász,
néprajzi gyjt
látható a VI. osztály
tanulóival

Középület

A hétosztályos általános iskolát utoljára végz osztály 1963-ban Benedek Sándorral. Benedek Sándor nem csak tanárként ve részt a falu
életében: színjátszó csopoot szerveze, irányítója volt a mveldési
háznak, nyugdíjasként pedig a közelmúltig igazgaa a gyógyfürdt

Az iratosi puszta Csanád megye részét az 1780-as évektl biokló,
Kisiratost 1818-ban Szöged környéki dohánykeészekkel benépesít
Szalbek György családjának uradalma Marospetres környékén volt.
E faluban épült a kastélyuk, amely – a fölvételen szépen fölújítva
látható – hosszú ideig gyógyintézetként szolgált, újabban az államosítás eli lajdonosa visszaigényelte. Az 1700–1800-as években
fél évszázadonként fölgyújtoák a móc havasok lakói a kastélyt és
eldjét
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Kutas-puszta szélén, a Küösrl Dombegyházára viv – Kisiratos
szélén elhaladó – országút melle található Májer (major, ferma, tanya)
eredetileg Küöshöz taozo, de utóbb a vele egybeépült községhez csatoltato. Eredeti lajdonosaiként Pintér, Witmann és Lusztig nagygazdákat emlegeék az öregek, akik szerint „Májer béresgazda vót, nem
az üvé a biok! Valami svábé... Májer foglalkozo az embörökkel” –
ezé maradt rajta a neve. Az egykori magángazdaság urának udvarháza és majorja a kommunista évtizedekben állami gazdasághoz taozo,
s az ieni keészetbe sok-sok kisiratosi kollektívtag eljá dolgozni. A
rendszerváltozás után magánkézbe került

Az elmúlt fél évszázadban legtovább magazinnak, azaz kisáháznak helyet adó épület korábban sok minden volt, egyebek közt
kocsma, utoljára pedig nyugati vállalkozó kisüzeme. A hagyomány
szerint ez volt a falualapítóként emlegete Szalbek György özvegyének (sz. Török Zsó ának) a keészek letelepítését ura halála, 1818
után befejez Szalbeknénak a háza
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A Malom Kisiratos els komolyabb ipari létesítménye volt az 1800-as
évek végén. Korábban helybéli szélmalomban röltee gabonáját a gazda,
kisiratosi gzmalomról 1886-ban ad hí az aradi iparkamara jelentése.
1891-ben a kisiratosi „Gál Ferencz és társai” gzmalom szerepel a legalább 20 állandó munkást foglalkoztató Arad-környéki ipaelepek közt.
Késbb Krosán, majd Kása és Krösi nev vállalkozóhoz köti a gzmalmot a falu emlékezete. Szövetkezeti malomként fejezte be pályafutását
A régi Posta az Iskola utcában 1952-ben

A Tzoltószeár a falu egyik legrégibb épülete. A hagyomány úgy taja,
hogy ez volt a falu els temploma (amely a korábbi putriszer kápolnát
kövee). Kuucz Istvántól, parasztkántonktól dhatjuk (nyugodjék békében!), hogy a „régi öregök emléközete szörint” els templomunk Szalbekné
háza és a Községháza közö volt, s ez az épület ma az önkéntes tzoltók
szeáraként szolgál. A kommunista idszakban a községházhoz támaszkodó épületen volt látható az egyetlen kétnyelv fölirat
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A labdarúgópálya a mveldési ház mögö fogadja hétvégeken a
foci szerelmeseit. A megyei, 5. osztályú bajnokságban nagy sikerrel
szerepl focicsapank (amelynek újabban Kisiratosi SE a neve) a
2015–2016-os évadban bajnok le, a következ, 4. osztályú bajnokságban viszont sereghajtó volt. A mveldési ház falának támaszkodó színpad és környéke különböz rendezvényeken, például a
falunapok alkalmából is rendre megtelik szórakozó helybéliekkel s
vendégeikkel

A „régi öregök idejibe” ilyen népes vót a helybéli önkéntes tzoltó
egyesület
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Az egykori jegyzség a második világháború után mveldési ohon
le, majd a Nagykultúrnak neveze épület átadását követen mint Kiskultúr szolgálja tovább a helyi mveldést, ad helyet rendezvényeknek.
Az alsó fölvétel 1980-ban a búcsú napján készült, a fölsn a 2016-ban
Európai Unió-s támogatással fölújíto épület látható

A mveldési ház az 1950-es években épült, azóta színházi és mozieladásoknak, gyléseknek, báloknak, iskolai msoroknak, könyvbemutatóknak, lakodalmaknak s más rendezvényeknek ad helyet. A
kommunista idszakban bírósági tárgyalásokat is átizgulhaak az épület nagytermében a kisiratosiak. I készülnek föllépéseikre, majd mutatkoznak be a falu színjátszói, néptáncosai, énekesei, citerásai, fúvósai.
A mveldési házban mködik a községi könyvtár. Egyszerre újítoák
föl – a 2010-es évek közepén – a volt Jegyzségbl le Kiskultúrral
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Az óvoda a mveldési ház melle mködik abban az épületben, amely
eredetileg plébánia volt. Fölvételünk a Nyugati Jelen munkatársának
köszönheten azt örökíti meg, hogyan néze ki (a rádlt fával) a fél
falut veszélyeztet reenetes szélviha követen 2010-ben. Az udvarán
található az egykori tsz-kantinból le gazdaköri székház

A ma gyermekohonnak helyet adó épület 1980 táján egyszerre volt
vegyesbolt és kocsma, kehelyiséggel
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A Böjte Csaba dévai ferences szerzetes által szerveze erdélyi gyermekohon-hálózat tagjaként, Pio a áról elkeresztelt ohon másfél évtizede
nyújt menedéket a környékbeli, szegény sorsú magyar gyermekeknek.
Böjte a a a falu vezetivel szemrevételezi a rozoga épületet, hogy az
megújítva használhasson tovább a köz javára
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A Fürdnek viv Sürgöny úton épült (hol bárként, hol kocsmaként, hol
pizzavendéglként mköd, kehelyiséggel is szolgáló, újabban már
szálláshelyként nem üzemel) Rózsa Szálló hálról, a Gróza tér fell,
mögöe jobbról a volt jegyzi lak, fölöe a templomtorony… Másik
fölvételünkön Kohnék sok viha megélt háza, a mai Csárda
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Máltai

A Máltai betegohon a mvészetpáoló körorvos, Almási Béla
kezdeményezésére évekig nemzetközi mvésztelepnek is helyet
ado. Az i alkotó képzmvészek minden évben a vendéglátó
intézménynek adományoztak
egy-egy i születe alkotást. Ezek
egyike a képünkön látható csonka
Kriszs, amely utal az ohonban
ápolt emberek helyzetére. Alkotója Mihai Pcurar aradi szobrászmvész

A Máltai szeretetszolgálat kisiratosi betegohonát Almási Béla dr. alapítoa, épíee az 1990-es években, és mködtee német támogatással
2009-ben bekövetkeze haláláig. Majdnem negyven rokkant embernek
ohont s ugyanennyi helybélinek munkát ad a Nagyfaluban, a Kása
Antal-féle falumúzeumnak is helyet adó egykori Kása-poán „a Máltai”
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A Máltai kapujában állt össze a Kisiratost segít, falunapon összefutó aradi éelmiségi csapat. Ujj János újságíró, töénész, lapszerkeszt, tanár, Réhon József tanár, iskolaigazgató, folyóirat-alapító, író
és Sasi Mihály író, újságíró fogja közre (a már beteg) Almási Béla
körorvost, Máltai ohon-alapítót, RMDSZ-es tanácsost, tájház-létesítt, gazdakör-szervezt a halála eli esztendben, 2008-ban

A Máltai ohonban mköd mvésztelepek egyikén, az ezredfordulón
készült ez a fölvétel, amelyen Olga asszony, Almási Béla felesége is
látható, aki a betegohon vezetjeként az alkotótábor mködtetésében
segítségére volt a férjének
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Fürdo


A helyi hévízkutak által termelt gyógyvíz az üvegházi keészetet és
a fürdt látja el meleg vízzel. A téesz az 1980-as évek végén építee
ki a Sürgöny-út melle, az egykori gyümölcsösben, jelenleg a szövetkezet társas utódvállalkozása üzemelteti. A táblán a gyógyvíz
összetételérl tájékozódhat a vendég

130

A kisiratosi hévízfürd vendégcsalogató lapozója
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A hideg- és meleg
vizes medencéivel,
napozóival, falatozójával fél Arad megyét
ide vonzó „dorobánci” gyógyfürd
nyaranta – különösen hétvégeken
– zsúfolásig megtelik. Képek a fürdt
élvezkrl
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Kekecs

A másfélszáz évvel ezeli hangulatra is utalhat az 1979-ben készült
fölvétel a falurész elején, két lapos paján települt kekecsi cigányfeályról. Hasonló viskókban éltek az 1800 évek második felében a
legszegényebbek, köztük a telküket elveszt dohánykeészek, amilyen a falurajzíró Kissasi János nev dédapja is volt. E földházak
az 1980-as években eltntek
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A Kuucz család „si fészke” 1976-ban. A falurajzíró öregapja, a
nincstelen Kuucz Gergely a háború négy és fél éve után, 1920-ban
– amikor már négy áról is gondoskodniuk kell a feleségével, (Kis)
Sasi Borbálával – szerez kis házhelyet a Kekecsön, arra építi két
kezével a szoba-konyhás családi fészket, ültetnek virágot, veteményt, gyümölcsfát, építenek istállót, ólat, ásnak kutat…
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Kuucz tata Sasi mamával, Feri ukkal, Piros és Jani unokájukkal
az 1940-es évek végén

Kuucz-gyerekek…
A kekecsi poa 1955
nyarán a Kuucz házaspár 23 unokájának
egy részével – köztük
Mihálynak a határ
túloldaláról hazaérkez három gyermekével
(késbbi falurajzírónk
a föls sorban jobbról).
Mögöük a padlásra
fölviv létra, amelyrl a
gyerökök átláak Magyarországra, egészen
a Szvidrán tanyáig (A
többszáz holdas nagygazda, Szvidrán felesége
Mihály asszonyának,
Farkas Bözsikének a
nagynénje)
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A kekecsi telek udvara kotárkával, amely alul disznóól… Jobb szélen
az egykori tehénistálló fölszámolásával kibvíte lakóház vége
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Az egykori szér (nálunk szr), mint e képen is látható, megmaradt
gazdasági udvarnak. Pici gazdaság a zsellér kekecsi gazdasága, de
alapos… Még a téesz idejében is. Van i, szinte, minden! Amire szüksége lehet a parasztnak. A dolgos gazdának, dolgos feleségének, dolgos
gyerekeiknek köszönheten. Amikor még nem volt szégyen a dolog
Az udvar vége: nyári szín a tehénnek, szalmakazal, ganédomb, majorságok az egykori szrn, a kerítésen lév kapun túl pedig a ke

A nyári szín, két tehénnel, a kekecsi udvaron 1980 körül. Ekkoriban
– a dományos táplálkozás (mint dományos övés) idején –jelentee ki Gerg öcsénk (a Gróza térrl): A komonisták sírján mán
régön f nyl, amikor nekünk még mindég lösz mit önnünk!
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A Kekecs (mint Kekecs utca, Kekecsi út) a Csík-ér fell. Akkoriban
sáros idbe kocsival idekeverödni… Ma i az aszfaltúton kiskocsik,
teherkocsik váltva rohangálnak föl, le!
A Kekecs vége a faluból a Snájder-dlbe, a Meddre, vagy épp
Nagyiratosnak tava…

A Kekecs végi híd az egykori Csík-érbl le csatornán
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Hagyomány

Vfélyek 1997-ben, munkájuk dandárján az udvaron fölállíto sátorban

Lagzi násznépe 1943-ban: Faragó Mária és Nagy István a lakodalom
vendégeivel. És lagzi 1956-ban, az iú pár körül állókkal
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A kézben látható borosüveg arra utal, hogy lakodalomba ta, vagy
onnan néz ki az utcára erre a fényképezkedésre e kis csapat… Jobbról
az els Kuucz István, jobbján a felesége, Hegeds Rozália; bal fell a
második Pista bá a húga, Kuucz Anna (kezében borosüveg), mögöe
az emböre, Árvai János
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Fzasszonyok nélkül máig nem boldogulnának a lagzik, községi
ünnepek, falunapok, miegyéb rendezvények szervezi. A XXI. század elején készült fölvételünkön a falunapi vendégseregletnek készítik a jó bográcsos paprikást fzasszonyaink – középen a falu jelös
nótafája, Falkusné Döme Margit. A másik fölvételen Torma Gizella
fzasszony kavarja az üstben a híres helybéli savanyalevest; a harmadikon: f a nevezetes bográcsos 2017-ben a falunap vendégeinek
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A társas gazdaság pékségében szalmatüzelés kemencébl kerül ki
a táj leg nomabb fehér kenyere… És a hagyományos kisiratosi kalács, a dunc, amelybl a haloi tor minden résztvevje kap

Nemcsak régészként, néprajzi és helytöéneti gyjtként jeleskede
a XX. század második felében Kása Antal, a farsangi maszkajárás
hagyományának rzésében is kivee részét. Fölvételeinken a maskurákat vezényl papként szórakoztatja a farsangolókat a Templom-téren – valamikor a kommunizmus (1950-es, 1960-as, 1970-es?)
éveiben
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Legények eleje… Regták bevonulás el, zeneszóval

Ötven év… nem akármi! Illik megünnepelni

148

149

Feln színjátszók a Nem élhetek muzsikaszó nélkül eladása el

Farsangfarka 2009-ben: bejárják a maszkák a falut a házasodni
képtelen Löködi Gyurkával és a mindeddig hoppon maradt, de a
szent cél érdekében bármire kész Tarcsa Marcsával

Falunapi menet. Szent Anna napja július végén a régi iratosiaknak is
jelös nap volt, a természeti csapások ellen kéek ilyenkor segítséget
Szz Mária édesanyjától, Annától. A rendszerváltozás után 2002-ben
rendeznek elször faluünnepet e napon, hogy leváltsák az önkény által
ránk erltete, a templombúcsúval szembeállíto korábbi, „dorobánci
szköszönt”-nek becéze állami faluünnepet. Fölvételeinken lovas fogatokon a gazdák, valamint lovas kocsikon és a maguk lábán fölvonuló
mvészeti csopook a faluban
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Egy korábbi falunapon a táncoló lányok közt Korondi Erika, a
mostani polgármester, és Gulyás Gabriella, aki nemrég osztályának
tanulóival segíte összegyjteni a faluban a régi fényképeket
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Focimeccsen megmérkz (öreg ú?) csapatok – jó pár évvel ezel.
Hogy a labdarúgás szeretete ma is jellemz legyen Kisiratoson

Egyre sikeresebb a falu alapítójának tiszteletére Szalbek Vegyeskósnak neveze dalárda, amelynek Almási Gábor töénelemtanár a
karnagya. A néptáncegyüessel és a citerazenekarral együ egész
estét betölt msoraikkal megyehatáron – st, országhatáron – innen és túl kíséri siker szerepléseiket

A 2013-as Szent Anna-napi faluünnep közönségét szórakoztatja
utcazenéjével a kisiratosi banda. Egykor a ma is eleven citerázás
volt jellemz a Csanád megyei falura, majd vonós magyar- és cigánybandák veék át a prímet a legkülönbözbb sátras ünnepeken,
végül a polgárosodási igénynek megfelelen a rézfúvósok hangolták
jó kedvre a népet, hogy mai utódaik valahogy így álljanak föl. A mai
kisiratosi bandát 3-4 szakszafonos, 1-1 dobos, pikulás (klánétos) és
hermonikás alkotja
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Értelmiség

Falunapi mulatság a gazdaköri ohonban: díszvacsora a testvéalvak képviselinek, majd nótæst a helybéli rezesbanda kíséretében,
ki dja, meddig… Hogy jól érezzék minálunk magukat vendégeink

Hodács Ágoston (1879–1951) egyházi író, hiantanár, mfordító, író,
kisiratosi plébános 1912-tl haláláig
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Hodács Ágost Nyugat fell
cím elbeszéléskötete 1912-bl

Hodács Ágoston sírja a
kisiratosi temetben
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Kovács Ferenc (1907-1959) jogász végzeség újságíró, író, tanár
Kisiratoson 1949-tl 1955-ig magya, s mellékesen töénelmet és
földrajzot taníto, ekkor gyjtöe össze a falu népköltészetének
legéékesebb darabjait. Az Iratosi keek ala cím könyve 1958-ban
Bukarestban láto napvilágot, és a magyar népi mveltség szerelmesei körében ismeté tee a kelet-csanádi falut
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Kovács Ferenc több könyvet is í. Kondor
Tamás karrierje cím mve 1935-ben Pesten
jelent meg – a szerz azé S. Kovács, me a
tömösvári család eredeti neve Schmidt. Másik, ismeté vált munkája a kisiratosi népköltési gyjtemény. Aradvégi magyar népköltészet cím gyjteménye kéziratban maradt
két rész kivételével, ugyanis az elmúlt század
végén az újkígyósi népfiskola közreadta a
mondákat (köztük a szép számú kisiratosi
kincsmondát) és az aradi népmeséket taalmazó fejezetet. Az Iratosi keek ala cím
kötet Tenkei R. Lívia rajzaival jelent meg;
fölvételünk egy sok kézen átmen példánynak a be árdalokat bemutató fejezetét nyitó
oldaláról készült
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Godó Mihály (1913–1996) jézustársasági a a Kisiratoson születe
s nevelkede, papként a magyar katolikus egyházi ellenállás egyik
hse le a kommunista Romániában. 22 év böönre ítélték, 14-et
(mások szerint 12-t) leült, 3 évig pedig kényszerlakhelyen töltö –
írják dolgozakban a róla elneveze iskola diákjai 2017-ben. Fölvételünkön Godó Mihály gyulafehérvári gimnazistaként spooló
diáktársaival az 1930-as években

Godó Mihályt szentmisén örökíti meg két fölvételünk

Fénykép a középkorú Godó
Mihályról
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Az 1992-es szatmárnémeti konviksi találkozó meghívója

A már ids Godó a áról
készült rajz a kisiratosi Máltai ohonban
szeretetszolgálatként
beteggondozást is vállaló
atal mvész, Gdl Turi
Gábor alkotása a 2010-es
években

164

Godó a a a közeli Szentanna szeretetohonában hunyt el, szülfalujában temeék el. Síremlékét külön emléktáblával láák el szatmári tanítványai
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Egyházi szeaás a temetben az 1970-es években. Tamás Ágoston
plébános és Kuucz István kántor búcsúztat
Kuucz kántor 1980-ban gyöpszéli házában kiterítve, körülöe szereei

Kuucz István (1913–1980), Kisiratos els parasztkántora, aki 1939tl 1979-ig több mint ezer verses halobúcsúztatót í (szerze ohon
és énekelt a sírkeben), s akirl (Kolozsvá ) dományos éekezés
is születe, me az általa mvelt mfaj egyik utolsó képviselje
volt. Az egyik fölvételen egyedül (1953), a másikon családja körében
(1955) láthatjuk
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Kása Antal (1919–
1991), a felcserbl
le mkedvel régész és falutöéneti
gyjt, Arad megye
els tájházának
alapítója a poáján
álló régi házban
berendeze magán-kiállítóhelyen
mutatja kincseit
a falurajzírónak.
Anti bácsi és az 
eredeti tájháza a
téesz melle

Kása Anti bácsi a házuk udvarán álló dohánypajta el 1979-ben.
Lent: csöndélet, (magunk termelte) dohánnyal…
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Almási Béla dolgozószobája a falu népe által Múzeumnak neveze
új, nádtets – kisnemesi udvarház kinézet – családi ohonában

Temetésekor a sírját virághegy borítoa

Almási Béla (1947–2009) Kisiratos körzeti orvosa, az aradi szegények ingyenorvosa, Küös, majd Kisiratos RMDSZ-es tanácsosa,
szülfalujában Máltai betegohont épíet, mvésztelepet szervez,
tájházat létesít mindenese
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Almási Bélát családja a saját poájuk udvarán temettee el. Tasi József
temesvári szobrász
tervei alapján készült a síremléke,
az ugyancsak az
udvaron elhelyeze
bronz mellszobor
pedig Pakurár
Mihály (Mihai
Pcurar) aradi
szobrász mve
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Sasi Mihály író, újságíró, akit Beke György Kisiratos seihez h,
fogado ának nevez, édesapja, Kuucz Mihály népes családjának
köszönheten a fél faluval rokonságban áll. Az 1986-ban közreado
Magyar Kriszs cím aradi paraszt családregénye e táj népének a
küzdelmes életét örökíti meg, a 2015-ben az Irodalmi Jelen honlapján
villanykönyvként a világhálóra fölte Lönni vagy nem lönni cím
írói falurajza pedig Kisiratos (az egykori Szalbek-Iratos) hagyományait, tájnyelvét, néptöénetét mutatja be másfélezer könyvoldalon.
A fölvétel a díszpolgári oklevél átadásakor készült
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Sasi két évtizede esztendrl esztendre a falu múltja iránt érdekld irodalombarátok elé áll új könyveivel
Ezen a falunapi író–olvasó találkozón (2007-ben) a mveldési
ház színháztermébe téved cigánybanda húzta a talpalávalót a
legújabb mvét ajánló írónak és népes közönségének
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Gál Krisztián 2016-ban évfolyamelsként végze a Kolozsvári Babe–Bolyai Tudományegyetem kémia és vegyészmérnöki karának
magyar kémia szakán, amelynek a vegyész alapképzését fejezte
be. Kolozsvári kutatócsopoban tevékenykedve folytatja egyetemi
tanulmányait. Fölvételünkön tanulmányainak németországi támogatójával, az Aradról elszármazo Kövér Péter doktorral látható együ.
Vajda Anna Noémi író, színházi dramarg, a falu hagyományainak legújabb fölmutatója. Els könyve, a 2014-ben megjelent Öregapám mesélte cím kötet a kisiratosi gyermekjátékokat mutaa be
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Tartalom

Németh Nikole szintén évfolyamelsként végze Erdély székvárosában, a Babe–Bolyai Tudományegyetem közgazdaság- és gazdálkodásdományi karán a bank és pénzügy szakon angolul. Bécsben szeretne továbbtanulni. I édesanyjával, Németh Emese községi
RMDSZ-tanácsos tanítónvel és húgával, Natáliával látjuk
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