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Három történet a családról
Beödők Pál, református lelkész, anyai dédapám testvére volt. Régiesítette nevét, leszármazottai
máig így írják nevüket. Búcson és Nagymadon szolgált, utoljára pedig Nyitra mellett, Kismányán.
Még az 1970-es években fellelhető volt a sírja, ám azóta Kismánya szín szlovák faluvá vált, a
temető a templommal együtt romokban hever. 1947-ben leányát, ki akkor már idős volt, férjével és
fia özvegyét, családjukat kitelepítették Magyarországra. Tildy Zoltán, az akkori köztársasági elnök,
szintén lelkész, aki anyai unokabátyjuk volt, segítette a családot és a falu többi kitelepítettjét
Bátaszékre. A három idős ember nem élte túl szülőföldje elvesztését, néhány hónapon belül
mindhárman meghaltak.
Egy tanulságos történetet szeretnék elmesélni. Nagybátyám, idős Bödők Géza (1914–1990)
frontharcos a háború utolsó heteiben otthon szabadságolt. (Fiatalabb bátyja, Vilmos a fronton volt,
az idősebb, Pál pedig munkaszolgálatra volt híva.) Szeretett volna otthon maradni, ezért édesapjával
megkérték a házukban elszállásolt magyar ezredest, vegye fel őt a csapatába. Az ezredes azt
válaszolta, hogy ha nem megy vissza, akkor az apja szeme láttára löveti agyon. Géza bátyám egy
darabig még a falu határában rejtőzködött, de a bujkálás nem neki való volt, és biztonságos helyet
sem talált. Így jelentkezett a komáromi parancsnokságon, és ott elhelyezték egy csapatba, ahova az
alakulatukat vesztett katonákat sorolták be. Hamarosan megkezdődött a magyar és német katonák
nyugatra vonulása a szovjet hadsereg elől. Csapatvezetőjük azt mondta nekik, hogy napok kérdése,
és vége a háborúnak, ő már nem megy innen sehova, csak haza. Nekik is azt tanácsolta, szökjenek
meg. Mivel a túlparti Komáromban voltak, át kellett kelniük a Duna-hídon. Ezt csak nyíltan tehették
meg. Ezért a filmekben gyakran látott cselhez folyamodtak: a csapat egyik fele mint őrség átvezette
a hídon a „foglyokat”. Révkomáromból aztán kerülő utakon nagybátyám is hazakeveredett. Addigra
itthonról már továbbvonultak a német és magyar csapatok, de a szovjet katonák miatt még rövid
ideig bujkálnia kellett. Később, a háború befejezése után, néhány hazatartó katona megállt Csicsón,
és elmondták, hogy az ezredest messze Németországban a saját katonái lőtték agyon. Ha
nagybátyám itthon marad velük, akkor neki is menni kellett volna, és nem Komáromból, hanem
több száz kilométerről kellett volna visszatérnie, ha ugyan sikerült volna neki. A tanulság pedig az,
hogy gyakran akkor történik velünk a legjobb, amikor azt hisszük, szerencsétlenség ért bennünket.
A magyar és német katonák menekülése után, 1945. április első hetében a falun pár nap alatt
átvonultak a szovjet katonák. Vitték, amit még meghagytak nekik. Nagyapám, Bödők Pál, akinek
mindhárom fia távol volt otthonról, felesége néhány hónappal azelőtt halt meg hosszú szenvedés
után, két legfiatalabb leányával, Etussal és Terivel élt azidőben. Mikor egyetlen tehenét és lovát is el
akarták vinni, végső elkeseredésében egy fejszével állta el a katona útját. Nem hős akart lenni, csak
úgy érezte, rosszabb már nem történhet vele. Pedig történhetett volna (rajta kívül két lánya is ott volt
vele), de a katona megérezte az öregember kétségbeesését, legyintett és elhagyta az udvart.
Édesanyám ezt sokszor elmesélte.
Nagyapánk a csicsói református egyház kurátora volt az 1920-as években. Ekkor építették a
kéttantermes református iskolát.
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Csicsó
Csicsó község a mai Szlovákiában, szlovákul Čičov, a Nagy Duna bal partján
terül el, az Alsó Csallóköz délnyugati részén, a komáromi járás legnyugatibb
pontján. Csicsó község a Csallóköz egyik legrégibb helysége. Már 1172-ben a
pannonhalmi apátság levéltárában őrzött oklevélben említik Sysou alakban.
Az emberek fő megélhetését a földművelés jelentette és jelenti a mai napig. A
Dunán vízimalmok őrölték a gabonát. A malmok a falu villamosítása után
fokozatosan eltűntek. Emellett még aranymosással is foglalkoztak. A halászat ősi
mesterség, melyet a mai napig művelnek. A lakosságot nagy árvizek sújtották
1864-ben, 1865-ben és 1899-ben, amikor a „Szakajtás” tó alakult. A tó környékét és
a „Hami” nádas egy részét a víz behordta homokkal: ezt a gazdák megműveltek és szőlőt
telepítettek. A „Szakajtás” vagy Lion-tó, amely tulajdonképpen a Duna holtága, növény- és
állatvilágával Közép-Európa egyik leghíresebb és legértékesebb természetvédelmi területe. Vízi és
mocsári társadalmával tűnik ki. A Hami nádassal együtt a Duna menti táj minden szépségét
megtaláljuk itt. Gazdagon virágzik a tavirózsa, a sárga tökvirág, a partokhoz közeli sekély vizekben
előszeretettel nő a nád, a sás. Az utolsó nagy árvíz 1965. június 17-én kezdődött, amikor a Duna
Csicsó és Kulcsod között átszakította a gátat, és elöntötte a víz az egész Alsó-Csallóközt, hatalmas
károkat hagyva maga után. A gátszakadás kerek évfordulóin emlékoszlopokat emeltek a Duna
töltése mellett.
A falu közepén barokk stílusú kastély áll egy szép parkban. A Zichy grófi család építtette 1776-ban.
(Az eredetit 1630 táján Zichy Pál építtette.) Ők építették 1673-ban a lerombolt református templom
helyére (amely 1550-ben már állt) a katolikus templomot. A templom körüli temetőt megszüntették,
és új helyet jelöltek ki a maguk részére. Ez a mai köztemető. A Türelmi Rendelet alapján Zichy
István engedélyt adott a temető mellett, református templom építésére, amely már 1788-ban állt.
A falu lakossága katolikus, református és zsidó vallású volt. A katolikus és református egyház
iskolát működtetett, sőt a katolikus egyház apácái a „zárda” épületében még óvodát is. Ide jártunk
óvodába mi, unokatestvérek is. A zsidók imaházát 1945-ben felszámolták, temetőjüket szintén, de
ezt később igyekeztek helyreállítani. A kastély utolsó lakói a Kálnoky grófok voltak. Miután a 2.
világháború végén el kellett hagyniuk az országot, a kastélyt iskolává alakították át. Új iskolát az
1980-as években építettek a parkban, a főút mellett. 1993-ban a Kálnoky
család visszakapta a kastélyt. Először a katolikus templomot, majd a
kastélyt újították fel. A régi falu Alsó és Felső Csicsóból állt, ennek
emlékét őrzi a falu két legrégibb utcája, az Alsó és a Felső utca. A Felső
utcában található a tájház. Ez egy 200 éves parasztház, amely még
megőrizte eredetiségét. Nagyapánk szülői háza a Felső utcában állt, innen
költözött le családjával az Alsó utcába. Nagyanyánk családja, a Kollár
család pedig az Árokháton lakott.
Az első és a második világháború sok áldozatot követelt. Az ő emléküket
őrzi az 1993-ban felállított emlékmű. Itt olvashatjuk a falu minden háborús
áldozatának nevét, de emléket állít azoknak az idegeneknek is, akik a
háborúban a faluban vesztették életüket, és itt lettek eltemetve.
Csicsó lakossága a falu közepén levő kis parkban egy millenniumi
emlékművet állított fel: „Magyarnak maradni”. Ez a felirat a falu mottója,
jelképezi az emberek küzdelmét magyarságuk megtartásáért.
A képeken Csicsó egykori és mostani címere
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Testvérek és unokatestvérek: ifj. Bödők Pál, Bödők Mariska, id. Bödők Pál, Bödők Etus, id.Bödők
Pálné Kollár Mária, Bödők Géza, id.Domonkos Gézáné Szabó Vilma, id. Domonkos Géza és a
gyerekek: Domonkos Irénke, Domonkos Etelka.

Varródobozka - készítette nagynénénk, Bödők Mariska 1922-ben a csicsói apácák segítségével.

Testvérek és unokatestvérek:
Bödők Ilonka és Géza, Beke Irén
és Hermina, Bödők Gizike,
Barthalos Margitka, Bödők Erika és Lenke
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Szeretettel unokatestvéreimnek,
unokahúgaimnak és unokaöcséimnek
Nagy Amália, Csicsó, 2020. augusztus
http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/csicso-bodok/Bodok-csalad.pdf
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