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Istenfia Útja, határrész, Felső-Örs 
falu, Zala megyében.

IstÓCZ, hajdan falu, Zala megyé
ben. Szent-István az általa alapított 
zalavári apátságnak 1019. évben 
számos jószágot adományoz, azok 
k ö z t: Hidvég, Magyarád, Stolcz stb. 
(Koller, Histor. Fpiscop. Quinque 
ecclesiensis I. 83. lap.) Knauz azon
ban a helynevet Ztholcz-nak írja. (Mo
numenta eccl. Strigon. T. 41. 1.) A 
zalavári apát és veszprémi káptalan 
sokáig perlekedtek Kolon, Magyarád, 
és Sfolch falvak tizedéért, míg az esz
tergomi érsek által kiküldött bírák 
1327. évben a port a káptalan javára 
el nem döntötték. (Nagy Tmre : Zala- 
vármegye története. Oklevéltár T. 
201.) Oztooz vagy Tstóoz falu terü 
lete ma a csapi határba olvadt, és ily 
helynév az országban már nem léte
zik. De még fenn van az Tstóczy 
család.

Iszkonoki, erdő, mely a vityémi 
erdővel áll kapcsolatban Szécsi-Szi- 
get mezőváros, Zala megyében.

Ittebe, falu, Torontál megyében, a 
Bega csatorna mellett. Ma Magyar- 
és Szerb-Ittebe falvak. F  helyen a 
X III. század elején prépostság léte
zett, melynek története igen szomo
rúan kezdődik. Az itteni »fekete ba
rátok« ugyan is egyéb kihágásokon 
kívül arra is vetemedtek, hogy az 
egyház ékszereiből pénzt csináltak, 
mely czélra beolvasztották a szent 
kelyheket, kereszteket, edényeket és 
elprédálták a prépostság ingó és 
ingatlan vagyonát. Desiderius Csa
nádi püspök ezért, a káptalan bele

egyezésével, világi kanonok igazga
tása alá helyezte a prépostságot, 
I I I . Honorius pápa pedig 1219. év
ben jóváhagyta a püspök ezen intéz
kedését. (Fejér I I I . 1. köt. 282 — 
284. 1,) A prépostság ez oklevélben 
Vituhu-nak van írva. Ugyanez a pápa 
1221. évben jóváhagyja, hogy a Csa
nádi püspök a vituhu-i prépostságnak 
3 falut adományozott ; ezen falvak a 
mai Csenej, Bobda és Ivanda (Janka- 
hid). 1233. évben em líttetik Mihály 
prépost — praepositus Ytubiensis 
(Knauz : Monumenta eccles. Strigon. 
I. 297. és Magyar Sion I. 293. lap. 
Ellenben Fejérnél hibásan áll Tytu- 
liensis, I I I . 2. k. 326. 1.) 1239. év
ben előfordul Mihály, praepositus de 
Ituhiiy. (Fejér I I I . 2. köt. 330. lap és 
Knauz i. h. 370. lap.)

Ez időn túl azonban már elvész a 
prépostság nyoma. (Lásd történetét 
Pesty Frigyestől: Századok 1875. év 
678 — 683. 1.) A  pápai tizedlajstrom 
szerint (1332—A 337.) János ittebei 
pap — de Itebev — tiz és fél bana
list fizetett. Más helyen ugyan ő, 
Johannes de Hytebev hét és fél garast 
fizetett. Harmadszor ismét de Itebew- 
nek van írva. 1335. évben fizetett 
János de Itehew plébános 3 garast. 
A helység akkor a torontáli főespe- 
rességben feküdt, a mely területileg 
Torontói megye határának felelt meg. 
Ezentúl csak a helységgel van dol
gunk. Okleveleink Itebőt mindig Keve 
vármegyébe helyezik, és ezek a Kar- 
thali családot említik mint annak 
legrégibb birtokosát. Róbert Károly 
király 1319. évben Tamás ilyédi
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castellanusnak és testvérének Kar- 
thali Etelének Keve vármegyében 
Ithebew, Szentgyörgy, ITdvarnok, Ha- 
rumdersk és Vida falvakat adomá
nyozza. Az Itebői család ezen hely
ségeket még a XY. század közepén 
bírja és általában a megye tekin
télyesebb nemesei közé tartozott, 
azonban a Maczedoniai családdal 
hosszas pÖrben állt. (Pesty Frigyes : 
E ltűn t vármegyék I. 379. 1.) Garai 
Miklós nádor 1411. évben Macedo- 
niay Miklóst kettős pénzbírságra 
ítéli, mert Ithebew-i János, István 
fia, Ithebewi György László fia és 
Ithebewi Péter Mihály fia ellen tö r
vény elé idéztetvén, meg nem jelent. 
(P e rg e r: Bevezetés a diplomatikába 
I I I . k. 248. 1.)

IthebŐi György fiai 1452. évben a 
Himfyek ellen panaszt emeltek Pá- 
lóczy László országbíró előtt, jószá
gaik pusztítása és kirablása miatt. 
Az Ithebői család, melyben az Etliele 
név gyakran előfordult, olykor de 
Ethele írta  m agát; így találunk 1499. 
évben itebői Ethele Andrást, 1508- 
ban Ethelei Miklóst minden mellék
név nélkül, de vannak, a kik de 
K arthal előnevet viseltek, holott több
nyire mint Itebőiek szerepeltek.

V. László király 1459. évben Te
mesvárról Sz.-András napján kelt leve
lével meghagyja a titeli káptalannak^ 
hogy Szilágyi Mihályt a neki ado
mányozott Keve vármegyei Maxond, 
Szőllős és Herchekews falvak birto
kába vezesse, beigtassa, és ez alka
lommal mint királyi embereket kijelöli 
Ethelei Györgyöt, Itebewi Györgyöt,

valamint szintén Itebewről való Ta
mást és Pált. A  titeli káptalan jelen
tette, hogy a beigtatást teljesítette 
Ethele Pál de Itebew, kir. ember 
részvétele mellett. (Országos Ívtár 
X. K. A. 558. csőm. 23. sz.) 1466. 
Ethee (így Ethele helyett) György, 
de Ithebew, fiai Danes Miklós ellen 
főben járó Ítéletet eszközöltek ki a 
törvényszéknél. Ethele György — de 
Ythebe — fia András 1473. évben 
Lossonczy A lbert özvegyét bizonyos 
tartozása alól felmenti, Salánki László, 
András, rokona útján. (Gr. Erdődy 
cs. monyorókereki Ívtára.) 1480. év
ben Ethele György de Ithybew salgói 
várnagynak neveztetik. (U. o.) Végre 
1499. évben Ethele András de ItUcw- 
bew, mint kir. ember azon erőszakos
kodások megvizsgálására küldetett 
ki, melyeket Haraszti Ferencz embe
rei és mások az aradi káptalan job
bágyain Ség, Csálya és Asszonylaka 
vidékén elkövettek. (Eredeti a gyula- 
fehérvári kápt. Ívtárában.) íme tehát 
egy magyar család, mely Ittebét a 
XY. században bírta, és majd Ethelei- 
nek írta  magát, majd Itebőinek — 
melléknévül, családnévül egyaránt.

Ittebe a török korszak alatt el- 
jmsztult. Kiss, békésmegyei birtokos 
1778. évben magyarokat telepített 
ide örök szerződés mellett. A mai 
Szerb-Ittebe faluban 1769. évben 
épült a görög keletiek temploma. 
Bárány Ágoston, Torontál megye mo- 
nographusa, Ittebe hajdanáról nem tud 
egyebet, mint hogy a pápai tizedlaj- 
stromban megemlíttetik. Az Orth- 
mayer és Szentkláray által szerkesz
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te tt Csanád egyházmegyei Történelmi 
A dattár ismételve foglalkozik Itte - 
bével, de ennek azonosságát Vituhu- 
val fel nem ismeri, és azért a vituhui 
prépostságot Béba tájékán nyomozza. 
Nem csoda, minthogy a helynév rend
kívülien el van torzítva, és az illető 
községben nincsen történeti folyto
nosság. (A dattár I. évfolyam 218., 
219., 249 — 254. lap.)

A helynév magyarázatául meg kell 
jegyeznem, hogy ez az Ite  személy
név és Bő helynév összetételéből áll. 
Az Ite  személynév előfordul 1218. 
Yteu, 1258. Iteu, 1261. Ita, 1272. 
Ttev, 1278. Itha, 1274. Ite, 1340. 
Ythe, 1367. Ite, stb. években, mint 
azt Fejér, Wenzel, Dessewffy és má
sok oklevélgyűjteményeiből láthatni. 
Még 1317-ben János, Ite  fia Sáros 
megyei nemes. Az Ittebe községet 
ma gyakran Itabé-nek nevezik. A 
helynév másik a lkatrésze: Bő, arra 
emlékeztet, hogy van M agyarország
ban több ilynemű község, a miért is 
azokat melléknevekkel meg kellett 
különböztetni. így  le tt Tisza-Bő, 
Száraz-Bő, Mező-Bő, — így az álta
lunk tárgyalt Ite-Bő is. A fent emlí
te tt Vituhu nem egyéb, mint a hely
névnek rossz olvasása vagy leirása, 
mely azonnal szembetűnik, mihelyest 
Vituhu helyett V itubu-t írunk, tud
ván, hogy régi irásainkben az u betű 
ő helyett gyakran használtatik.

Ma egy jeles magyar család még e 
helységről viseli előnevét, t. i. az 
ittebei és eleméri Kiss család.

Jelenleg Magyar-Ittebe, és Szerb- 
Ittebe létezik. Az elsőt 1786. évben

Kiss Ágoston birtokos újra telepí
te tte  meg, lakosait Békés megyéből 
gyűjt vén, a miért is Békés-uek hívták 
a falut egy ideig. — Szerb-Ittebén 
már 1745. évben bírtak templomot a 
görög keleti hitűek.

Itczefoka. ma Itcze-ér Békés me
gyében. II. András király 1232. évi 
levelében, mint Szerhet falu határhe
lye Yciafucara, (Hazai Okmánytár I. 
13. Wenzel, Árpádkori Uj Okmtár. 
VI. 505.) Annyi mint Itczefoka, a 
mai Itcze-ér, a Fehér- és Fekete-Kö
rös közt. Az idézett oklevél e téren 
több vízfokot említ, ilyen Lehudfoka, 
Perafoka, Salfoka, Csekefoka, stb. 
Ortvay Tivadar Arad megyében ke
resi a helynevet, megjegyezvén, hogy 
ha víz fok értetik alatta, akkor ez a 
Körösnek valamely foka. (Lásd Szer
het.)

Itefalva, hajdan falu, Sáros megyé
ben. A  Thekele nemzetségbeli Miklós 
özvegye Anna hozományára nézve ro
konaival pörben állt, melynek tárgya 
volt Sárosmegyei Itefalva is. De 
1341. évben a felek kiegyezkedtek. 
(Dessewffy Oklevéltár 231. lap.) 

Itelaka, lásd Mikelaka.
Itélövölgy, szántóföld, két oldalon 

meredek hegyekkel környezve, Bu
ják  falu, Nógrád megyében.

IzSOpfÖlde, hajdan falu Zala me
gyében. H atára ma Barabás faluéval 
egyesült.

JavakÚt, jó vizű kút, Monostor- 
A páti falu, Zala megyében.

JáCZ, határrész (reszt faluban, Po
zsony megyében. E földrészt 1674- 
ben a szent ábrahámfalvi lakosok
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