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Nagymamám faluja

Mottó: Emlékezzünk rá, hogy a nagymama a legnagyobb kiváltság, melyben egy

gyermek részesülhet.

Nagymamám Nagy Imréné Bödők Terézia, akit mi unokák, kérésére nyanyának

hívunk, Csicsón, egy kis csallóközi faluban született 1924-ben. Egész életét itt

töltötte. Nagyapám régen meghalt, mi unokák már nem ismertük. Nagymama

egyedül maradt három iskolás lányával: anyámmal és anyám két, születésüktől fogva mozgássérült

húgával. Miután legfiatalabb, beteg leánya is meghalt, idős korára egyedül élt sok évig. Már nyolcvan

felett járt, mikor nagynéném – keresztanyám hazaköltözött hozzá. Az ő állapota is nagyon leromlott.

Így most egymás támaszai. Sokat beszélgetnek, főleg nagymama emlékezik gyermekkorára,

szülőfaluja hajdani hétköznapjaira, eseményeire, régmúlt emberekre. Ezekbe a beszélgetésekbe mi,

unokák, hacsak tehetjük, bekapcsolódunk. Sok, iskolai dolgozatunkat is e beszélgetések alapján írtuk.

Így jött a gondolat, hogy nagyanyánk és más idős, csicsói emberek emlékeit közzétesszük az

interneten. Keresztanyánk kialakított egy hagyományőrző lapot: Csicsó képekben és történetekben,

első címe, Régi képek és leírások Csicsó községről. Az írásában, szerkesztésében, fényképek

készítésében mi unokák is tevékenyen részt veszünk. Itt, ebben az írásban lesznek oldalak ebből a

lapból, de olyan emlékek is, amik nem találhatók a lapon.

Először is szeretném röviden bemutatni a falut:

Ez a falu édesanyám szülőfaluja, ahol nagyanyám is lakik és ahova én is szeretettel járok.

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, amit a gazdák megműveltek és

szőlőt telepítettek. A „Szakajtás“ vagy Lion tó, ami 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 ornitológusok, botanikusok, zoológusok nyitott tankönyve,
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Csallóköz gyöngyszeme. 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. (*1) A gátszakadás 20. évfordulóján emlékoszlopot emeltek a Duna töltése

mellett.

A falu közepén barokk stílusú kastély áll egy szép parkban, amit 1776-ban a Zichy grófi család

építtetett. (Az eredetit kb. 1630 táján Zichy Pál építtette.) Ők építették 1673-ban a lerombolt

református templom helyére (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 református templom építésére a temető mellett, ami 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. Családom

református, de nagyanyám is ide járt óvodába, később édesanyám és húgai 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 ás Felső Csicsóból állt, ennek emlékét őrzi a falu két legrégibb utcája, Alsó és Felső

utca. A Felső utcában található a tájház. Ez egy 200 éves parasztház, ami még megőrizte eredetiségét.

Az Alsó utcában lakik a nagymamám.

Az első és 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 felállított egy millenniumi emlékművet:

„Magyarnak maradni“. Ez a felirat a falu mottója, jelképezi az emberek küzdelmét magyarságuk

megtartásáért.

*1: Nagynénémet megkérdeztem, hogyan élte át az 1965-ös árvizet. Kisleány voltam 6 éves,

meséli nagynéném. Húgommal játszottam benn a konyhában, mert kinn esett az eső, mint

akkor majdnem mindig. Bejött anyánk, hogy el kell mennünk, mert kiönt a Duna. Erre

elkezdtünk sírni, a húgom azt sírta, hogy ide nem jön a Duna. Bepakoltunk néhány játékot és a többit

kiraktuk az utcai szoba párkányára. Ott vártak ránk, míg visszatértünk. Szüleink biciklivel vittek el

bennünket Nagymegyerre, ahol nagynénénk Iakott családjával. Itt már nagyon sokan összegyűltünk,

minden lehető helyen aludt valaki. Sok gyerek volt ott és öregek. Apánk visszament a faluba. Innen
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is tovább kellett menni: Először egy kis falu

kultúrházában szállásoltak el bennünket. Később

Dunaszerdahelyre kerültünk egy iskolába, itt már

jobb körülmények voltak.

Az édesanyád a többi iskolás gyerekkel volt

együtt Nové Mesto nad Váhom-ban, vagyis

Vágújhelyen. Amikor kicsit apadt a víz,

traktorral vittek haza bennünket. Sok

helyen még víz volt az utakon. A gumiállatkák megvártak bennünket az ablakban, ennek

ellenére én sírva fakadtam, mert olyan szomorú látvány tárult a szemünk elé. Az udvar

nagyobb része még mindig víz alatt volt, ahol meg nem volt víz, ott rengeteg csibecsontváz

volt, meg fadarabok, amit a víz hordott szét. Két hét után édesanyád is hazaérkezett.

Nagymamám középparaszti családba született hatodik gyermekként. Három évvel idősebb nővérével

kései gyermekek voltak. Nagymama születésekor legidősebb bátyja már húsz éves volt. Nagymamánk

érdeklődő és szemfüles kisleány volt. Szerette hallgatni az idősek beszélgetéseit, bátran és szívesen

szóba elegyedett a faluban mindenkivel. Mivel jóval fiatalabb volt testvéreinél, hogy többet legyen

gyerektársaságban, óvodába adták. Családunk református, de a faluban szépen éltek együtt

katolikusok, reformátusok, zsidók. Az óvoda a zárdában volt, egy ma is álló, szép épületben. Nemcsak

kisgyermekekkel foglalkoztak a „kalapos nővérek” – Szent Vince rendi irgalmas nővérek, hanem itt

leányiskola is volt. (A katolikus fiúk külön iskolába jártak.) Irányították a „Mária leányokat“,

„rózsafüzéres asszonyokat“. Felekezetre való tekintet nélkül ápolták a betegeket, fiatal leányokat

tanítottak kézimunkára, háztartástanra. Nagymamám legidősebb nénje Mariska, fiatal lánykorában

szintén tanult náluk kézimunkázni. Neki nem született gyermeke, de testvérei, unokatestvérei

gyermekeit szinte anyaként, nagyanyaként szerette. Édesanyám még most is meghatódva emlékszik

legkedvesebb nagynénjére. A gyerekeknek legjobban a papírból hajtogatott és nyírt tárgyak, figurák

tetszettek. Nagynéném féltve őrzi az általa készített varródobozkát. Ezeket nagy-nagynénénk mind az

apácáktól tanulta. Mi már sajnos őt sem ismerhettük. Nagymama nagyon szeretett óvodába járni.

Minket is megtanított a dalocskára:

Óvodában szívesen vagyunk, vígan élünk télen, nyáron, egyre mulatunk.

Vígan töltjük mindig az időt, szeret is a kedves nővér, jaj, de mi is Őt!

Aki ezt nem hiszi, jöjjön el ide! Megtanítjuk dalra, táncra, egyre, izibe.

Itt van a szeretet, jókedv otthona. Kiáltsuk, hogy éljen, éljen a jó óvoda!

Éljen az Óvoda!
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Nagymama megtanulta tőlük a katolikus vallás alapjait. Sőt, úrnapkor a körmenetben a Mariska nénje

által készített kosárkából szórta a virágszirmokat.

Nagymamánk szomszédjai és kertszomszédjai zsidók voltak. Spielmann boltos úrral gyakran énekelték

együtt a 42.zsoltárt: Mint a szép híves patakra. Kertszomszédjaik pedig Perl Sámuel rabbi és sakter,

akit a nem zsidók tanító úrnak tiszteltek, családja volt. Pészahkor Spielmannék és Perlék mindig

küldtek maceszt a szomszéd keresztyén családoknak. Ma is könnyekkel szemében emlegeti a kis

Dávidot és Heszkit, és a vele hasonló korú Helént és Fridát. Róluk itt nem akarok bővebben írni.

Nagymamám emlékei alapján készítettünk egy internetes oldalt, a csicsói zsidó családokról. Az oldalra

hivatkoznak a komáromi zsidó hitközség Menház lapján is.

Ha már a vallásokat emlegettem, szeretnék írni falunk néhány harangozási és temetkezési szokásáról,

nagymama elbeszélései és megfigyeléseink alapján:

Csicsón két templom van, katolikus és református. Mindkét templomnak három harangja volt: két

nagy és egy kicsi lélekharang. Az első világháború idején mindkét templomból elvitték a nagy

harangokat. A reformátusok 1922-ben mindkét harang helyett szereztek másikat, a katolikusok csak

egyet tudtak pótolni. Így most a református templomban megint három harang van, a katolikusban

pedig kettő. Mindkét templomban ma már a harangokat villanyárammal szólaltatják meg

gombnyomásra, vagy pedig automatikusan. Nem is olyan régen még kézzel harangoztak. Ez nem volt

könnyű munka. Először is fel kellett létrán mászni a toronyba. Egy ember legfeljebb csak két harangot

tudott húzni. Három harang húzásához már segítség kellett. Néha fiatalok virtusból három harangot

húztak: a két nagy harangot a kezükkel húzták, a kisharang kötelét pedig a lábukra kötötték.

Tűzvészkor vagy más vész esetén félreverték a harangot. Ez azt jelenti, hogy a harang nyelvét csak a

harang egyik oldalához verték. A harangozás módja mindkét templomban megegyezik. Naponta

harangoznak a faluban egy nagy haranggal: reggel nyolc órakor a református templomban, majd a

déli harangszó következik a katolikus templomban végül este hétkor harangoznak, szintén a

katolikusok. A vasárnapi istentiszteletre és misére, vagy egyéb ünnepi alkalomra is egyformán

harangoznak. A vasárnapi istentisztelet és mise 11 órakor kezdődik. 10-kor és fél 11-kor harangoznak

egy-egy haranggal, majd 11-kor az összes harang szól, beharangoznak. Mivel itt úgy tartják, hogy ha a

két templom harangjai egyszerre szólalnak meg, az bajt hoz, ezért pár másodpercnyi időt hagynak a

két harangozás között. Általában először a református templomban szólalnak meg a harangok, majd

mikor ezek elnémulnak, akkor kezdenek a katolikus templomban harangozni. Ezt minden más

alkalommal is betartják.

Halottra harangozás és temetés: A halottat először kiharangozzák: a kis lélekharanggal, ha férfi

az elhunyt, hármat csöndítenek-csendítenek, kettőt nőre, egyet pedig kisgyermekre. Majd
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egyformán mindenkire az összes haranggal három „verset” harangoznak. Kisgyermekre ekkor

is csak a kis lélekharanggal. Temetésre már úgy harangoznak, mint istentiszteletre, az összes

haranggal, de három „versben”. Az elhalálozástól a temetésig közben már csak egy haranggal

harangoznak reggel 8 órakor, délben és délután 4 órakor. Nagymama gyermekkorában

minden két órában, sőt minden órában harangoztak reggel 8-tól, este hatig. A falu

temetőjében csak 1977-től van ravatalozó. Előtte a halottat otthon ravatalozták fel, a

Szentmihály lován, és vállon vitték ki a koporsót a temetőbe. Amikor a halottat a ravatalozótól

a sírhoz viszik, régebben pedig otthonról a temetőbe, vagy a katolikus templomtól a temetőbe

(akikhez nem ment le a pap a péróba), a lélekharang szól. A menetet a templom tornyából

figyelték, vagy kiszámították az idejét. Amióta a ravatalozóból temetnek, a reformátusok az

ablakból látják és megszólaltatják a templomuk lélekharangját. A katolikusok pedig, pár éve

állították fel, a temetői lélekharangot. Nagyon régen, nagymamámnak így mesélték, ha az

elhunytat nem a saját felekezete szerinti temetőbe temették (hanem a házastárs vallása

szerint), de a saját hite szerint, a pap a koporsót csak a temetőig kísérte. Innen tovább már

csak a kántor és a gyászoló gyülekezet ment és ők „énekelték” el a halottat. Ilyen temetésük

volt a meg nem keresztelt gyermekeknek is. Az öngyilkosoknak, vagy akit az egyháza

kitagadott, vagy hitetlen volt, vagy nagy bűnt követett el, még ilyen temetés sem jutott. Innen

a mondás, hogy valakiből még énekes halott sem lesz. A faluban a hozzátartozók az elhunyt

fejéhez állnak, ahogy a későbbi temetői látogatásnál is. A pap a kántorral és az éneklőkkel

velük szemben állnak. Régen az egész gyászoló gyülekezet énekelt. A temető kapuját mindig

be kell csukni,- az idősek ma is betartják - mert a nyitott temetőkapu várja az új lakóját és

valaki meg fog halni! A falusi emberek Csicsón még mindig, akárcsak a zsidók, a földbe

temetkeznek. Nagyon ritka a hamvasztás, ami városon már egyre gyakoribb. Falun az

emberek jobban kötődnek őseikhez, ezért a temető, a temető látogatása, a sírok gondozása

életük fontos része. Még életükben kijelölik sírjuk helyét. Ez megnyugvással tölti el őket,

tudják, őseik, szeretteik közt fognak pihenni az „idők végezetéig”. Ezért a falusi temetők nem

szomorú helyek, hanem ide járnak ki emlékezni, de az élőkkel is gyakran itt találkoznak.

Csicsón, a Felvidéken, vagy más elszakított magyarlakta vidéken, a temetőknek még más

nagyon fontos jelentőségük is van. Az itt élők számára emlékeztető, hogy kik voltak, és kik ők:

magyarok. Az idegenből jövőknek - ugyanerről- bizonyíték. Nagymamám halottak napján,

novemberben, minden évben végigjárja a temetőt, megemlékezve őseiről, szeretteiről, régi jó

ismerőseiről. Mi is elkísérjük őt.
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Nagymama református iskolába járt. (*2, 3, 4, 5) Az épület ma is megvan, és most is

református iskolának hívják. Már más a funkciója. A református gyülekezet közösségi háza. Két

osztályos épület volt. Az egyikbe a kisebbek jártak 1-től 5-ik, a másikba 6-tól 8-ik osztályig. Egy

időben, éppen mikor nagymama volt iskolás, három csoportban jártak felváltva délelőtt és

délután: 1 - 3, 4-5, 6 – 8 osztályosok. Nagyapám, még másik, egyosztályos épületben kezdett

iskolába járni az 1920-as években. Az első világháború után tanítóhiány volt. Nagynéném és

nagymamám elbeszéléséből tudom, hogy nagyapámat középiskolai tanár tanította írni első

osztályban. De ő tanította az összes református gyereket. Nagymama legjobb barátnője,

nagyapám húga, Ilonka volt. Egy utcában laktak és iskolatársak voltak. Nagyapám öccse, Károly

bátyánk pedig osztálytársa, akivel haláláig jó barátok maradtak. Idős korukban is összejártak,

sok közös témájuk volt. Ilonka fiatalon, a második világháború alatt, leukémiában halt meg.

Nagymama sokat emlegeti, hogy a falu orvosa, egyszerű falusi orvos, laboratóriumi vizsgálatok

nélkül megállapította a betegségét. Dédszüleim nehéz időszakot éltek át. Két fiuk a fronton, az

egyik a nagyapám volt (*6), hírt sem hallottak felőlük. És egyetlen leányukat is elvesztették. De

nagyanyám családját is sok szomorúság érte ebben az időben. Tőlük ketten szintén a fronton

harcoltak, miközben meghalt dédanyám. Nagymama csak 19 éves volt. A háború után

dédapám, egyedül a faluban nem lépett be a földműves szövetkezetbe. Ketten gazdálkodtak

nagymamával: egy öreg ember és egy fiatal leány. Ez az időszak nagyon fájdalmas volt minden

csehszlovákiai magyarnak. Erről sem írok itt. Bővebben, nagynéném lapján olvashatnak róla,

dokumentumokkal.

Nagymama mindig büszkén emlegette, hogy édesanyja tudott a legszebben fonni a faluban.

Nem csoda, apja és nagyapja (*7) is takácsmesterek voltak.

A kender feldolgozása: A XX.század elejéig a kendervászon volt a kézimunkák, öltözködés

leggyakoribb alapanyaga. Kendert azok a gazdák termesztettek, akik a fontosabb gazdasági

növények termesztése mellett ezt megengedhették maguknak. A kender kétlaki növény. A

nyáron érő virágosból a finomabb vászon, a későbben, ősszel érő magot termőből a durvább

vászon készült. Miután kinyűtték (tövestől kihúzkodták) a kendert, legalább 10 napig áztatták.

Csicsón a kendert a „Nagyági örvényben” (a régi szőlőskertek mellett) áztatták, távol a falutól,

kellemetlen, átható szaga miatt. (régebben a Vida tónál-Kenderes domb is) Összekötözött

rudakra fektették a kendert, mély vízben cölöpök közé szorították, sárral nyomatták a víz alá.

Ez, és a „szerkezet szétszedése” férfimunka volt. A kender mosását, szárítását és az összes

többi munkát már nők végezték. Száradás után husánggal csapkodták, lábbal taposták, törték,
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tilolták, gerebennel „fésülték” a kenderszálakat. A töreket-pozdorját fűtésre használták, a

durva kócból kötelet sodortak.

Ezután következett a fonás. Szépen és jól fonni kevés asszony tudott, ha volt rokkája, de csak

guzsalyon is tudtak szépen fonni. A durvább fonalat guzsalyon, kézzel sodorták, gyalogorsóra,

a finomat-egészen a cérna vékonyságúig rokkán fonták. A legdurvább kenderszálból a férfiak

kötelet vertek - kötélverők, zsákot szőttek. (A guzsalyon a fonnivaló kóc volt. Ezt sodorták

fonallá és kézzel tekerték a gyalogorsóra, vagy rokka segítségével tekerték fel az orsóra.)

A fonalat egy rőf hosszú (78cm) motollára tekerték. Bizonyos számú tekerés fonálból állt egy

báb, bizonyos számú bábból –a fonal vastagságától függően- egy rőf hosszú vásznat lehetett

szőni. Ezt a mennyiséget gombolyították. Tehát általában egy gombolyag fonalból egy rőf

hosszú és 70 cm széles vásznat szőttek.

Gombolyítás előtt fehérítették a fonalat:

fahamuval megszórták, vízzel locsolták, meleg kemencében fehérre kiszívatták, majd alaposan

megmosták és megszárították Hosszúklábnál, vagy a kanálisban. (lábitón álltak a víz fölött és

patélló fával-sulyok csapkodták a mosnivalót magas mosó asztalon)

A szövést takácsmesterek végezték. A finomabb vászonhoz a felvetőszálak finom

kenderfonalból voltak, a keresztszálak pedig pamutból. A pamutot vásárolták.

A Pázmándról származó szépapám Kollár Mihály és fia, ükapám, Mihály, aki Kolozsnémára,

majd Csicsóra került, takácsmesterek voltak. Az utolsó csicsói takácsmestert, aki a XX. század

első felében dolgozott, Vida Istvánnak hívták.

A csicsói gróf lent is termesztett, a közeli Tany községben (közel a vasúthoz) régtől fogva

lengyár működött, ahol termesztették, feldolgozták, szőtték a lent, később a kendert.

A vászon:

A vászonból ágyneműt, alsóneműt, esetleg felsőruhát is, abroszokat, törülközőket,

konyharuhákat, függönyöket varrtak. A díszesebbnek szánt darabokba – abrosz, törülköző,

konyharuha, szakajtókendő (a kenyértészta letakarására)- a takács fehér vagy piros színű

csíkot szőtt. (*8) Otthon minden darabot keresztszemes hímzéssel készített monogrammal

láttak el. Az igazán díszes darabokat - abrosz, dísztörülköző, halotti lepedő- mesterkével (*9)

díszítették. A mesterke e tájra és a felvidékre jellemző kézimunka. Máshol subrika a neve. A

vászonból a keresztszálakat bizonyos szélességben kihúzták és stoppoláshoz hasonló

módszerrel mintát varrtak közé – színe-visszája egyforma.

Ilyen szép darab a legalább 150 éves halotti lepedő, amit szépapám szőtt és szépanyám

mesterkével díszített. (Ezt a halotti lepedőt mi őrizzük édesanyámmal.) A halottat a koporsóba
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tételig a földre terített lepedőre fektették, halotti lepedővel letakarták – kiterítették,

kinyújtóztatták.

Kézimunka, öltözködés:

Az alsóneműket, ágyneműket az asszonyok maguk varrták. A női alsóneműk, ágyhuzatok

széleit cakkosra vágták, körülhímezték-slingelték, leginkább lyukhímzéssel díszítették.

Ily módon hímezték a finom pamuttal kevert, vászonból vagy a vásárolt gyolcsból készült

terítőket, függönyöket is. A függönyök köré, törülközők, terítők szélére, közepére csipkét is

szoktak horgolni. Fehér fonallal hímeztek, a csíkos ágyneműket pedig a csík színével.

A teljes ágyneműhöz 1 vég hosszú (kb.30m) 70-80 cm széles kanavászt (később sifont,

batisztot) kellett venni. Ebből 2 dunyha- 2X (4X 2) méter és 6 vánkos– 6X (2X1) méter, 2

kisvánkos– huzat készült. A 140cm széles kendervászon lepedőket, abroszokat szintén

kenderből font cérnával, kézzel varrták össze. A női felsőruhákhoz, ajtóruhához a vásznat,

akinek módja volt rá, Győrbe vitte a kékfestőhöz.

Öltözködés:

A gyermekek, fiúk, lányok egyaránt 2-3 éves korig hátulgombolós inget, kezeslábast hordtak.

Férfiak:

vászon alsóneműk: férfiing (üng, ümög), alsónak, de nyáron egyben felsőnek is viselt széles

férfigatya, amit gatyamadzaggal kötöttek meg, ráncba szedtek és „belerázták” a viselőjét ;

csizmába tűrődő nadrág-bricsesz, mellény, kettősgombolású magasan csukódó kabát, a téli

sötétkék posztóból készült, nagy, fényes üstgombokkal (ezüstgomb), kalap, kapca (angén -

angin vagy parget) amit a lábfejre tekertek, szűkszárú csizma (csizmahúzó), szegényebbek

bakancsot hordtak, nyáron posztópapucs, ritkán polgárias öltöny zokni, zoknitartóval, cúgos

cipővel.

Nők:

vászon alsóneműk: vállon gombolós női ing, rékli-női blúz, mellényszerű alsóruha, derékban

kötős alsószoknya, a kötővel ráncba szedve, hosszúszárú, ülepénél nyitott női bugyogó ;

felsőruha vászonból vagy kartonból: sötétebb szoknya, magasan záródó, gyakran sonkaujjú

testhezálló blúz, félkötény, munkához fehér vagy kékfestő félkötény, vagy hátulgombolós

egészkötény, delin (delén) kendő, télen kiskabát, de inkább meleg beliner (berliner) vagy

nehéz (ha kocsin utaztak) kockás, posztó vállra vetett nagykendő, gumis kötött harisnya,

magasszárú fűzős cipő, gumis cúgos félcipő-cúgoscipő, télen kiscsizma, nyáron posztópapucs.

Az ünneplő ruha színe a fekete volt. Menyasszony szürkébe vagy zöldbe öltözött. A vőlegény

menyasszonyának jegykendőt adott. Ezt a kendőt nem hordták, csak nagyon ritka alkalomkor.
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A sifonérban őrizték. Dédanyám dédapámtól feketével szegélyezett, szürke selyemkendőt

kapott jegyajándékba. Kívánsága szerint ebben temették el.

Asszonyok, sőt leányanyák sem járhattak fedetlen fejjel. Templomba pedig kötelező volt a

kendő viselete. Azt az asszonyt, vagy leányanyát, aki mégis hajadonfőtt jelent meg a

templomban, a pap kiprédikálta.

Nagymamánknak köszönhetően ismerjük az ő, és nagyapánk családfáját a szépszülőkig visszamenően

(*10, 11). Terjedelmes családfánkba közel 800 embert vezetett be nagynéném. Nagymama nemcsak a

mi családfánkat ismeri, de sok érdeklődőnek is szolgált felvilágosítással őseiről. Régen falun a

családban és a rokonságban nagyobb összetartozás volt. Számon tartották a közvetlen, első, másod,

harmadfokú rokonokat, a sógorságot, komaságot, vagyis a rokonok rokonait is. Így nagyon sok

embernek kijárt a rokoni megszólítás. Aki nem tartozott ebbe a tág körbe, az szomszíd,

szomszídasszony volt. Így hívták nemcsak a közvetlen szomszédokat, de az utcabelieket, szomszédos

utcabelieket is. A gyermekeknek sok keresztszülője volt. A keresztszülőknek íratlan kötelességük volt

keresztgyermekeikről gondoskodni, ha a szülők erre nem voltak képesesek (halál, betegség, súlyos

anyagi gondok miatt). Így biztosították a gyermek sorsát. Sokszor keresztszülőknek nevezték a

tényleges keresztszülők szüleit, nagyszüleit, testvéreit is. Egy-egy főleg idős, kedves asszonyt, néha

férfit is, megtiszteltek a keresztanyám - körösztanyám, keresztapám – körösztapám megszólítással. A

pici babákat babuskának, kicsinyëmnek, kicsinkómnak becézgették. Kisgyermekeket kisfijamnak,

kislëányomnak, nagyobbakat fijamnak, lëányomnak szólítottak. Fijam bármely korú és nemű

gyermek, fiatal ember lehetett. Öcsémnek, öcsémuramnak neveztek idősebb emberek náluk fiatalabb

férfiakat; fiatalasszonynak, ifiasszonynak, húgomnak, húgomasszonynak, lëányasszonynak pedig

nőket. Sőt, asszonyok a náluk fiatalabb asszonytársukat asszonyöcsémnek, öcsémasszonynak

szólítottak. Dédapámat, Bödők Pált egy idős távoli asszony rokona, Trézi nénje, Pálöccse néven

szólított. Idős férfiakat bátyámnak, urambátyámnak, bátyámuramnak tiszteltek. Idősebb asszonyokat

pedig nénémnek, nénémasszonynak, vagy nem rokonnak is, a rokonnak kijáró körösztanyámnak,

nénnyének, nyanyának. A megszólítások elé legtöbbször a keresztnevet is hozzámondták. Mint a

legtöbb helyen, nálunk is az embër megnevezést férfiakra értették, ahogy gyerëken fiúgyermeket

értettek. Az általános bácsi, néni megszólítás már inkább újabb keletű. Ezek a megnevezések rokoniak

és a nagyjából egyenlő társadalmi osztálybeliek megszólítása. A vagyoni különbség kevéssé számított.

Megbecsült mesterembert, vagy módos nagygazdát uraztak: Tárnok úr (nagygazda és malom

tulajdonos), Sándor úr (asztalos). A felsőbb osztálybeliek megszólítása nálunk is a társadalmi és

hivatali rangnak megfelelő volt: kisasszony (postás k.a., tanító k.a.), úrfi, nagyságos úr, nagyságos

asszony, tekintetës úr, tekintetës asszony, vagy hivatás megnevezése és úr, hivatás megnevezése és -
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né asszony (nagytiszteletű úr, tiszteletes asszony, tisztelendő úr, jegyző úr, mírnök úr, mírnökné

asszony, tanítóné asszony, és a bábaasszony megszólítása: asszonyság). Ezeket a megnevezéseket

még sokan ismerik, de már nem használják. A fiatalabbak pedig már nem nagyon ismerik rokonaikat,

őseiket sem. Mi szerencsések vagyunk. Nagymama segítségével nagynénénk készített

unokatestvéreinek és nekünk „családi lapot”, Nagyoknak, Bödőköknek, és nekünk, Kovácsoknak.

Nagynénénk Csicsóról készített lapján feldolgozta a falu nyelvjárását. A leírás mellett szógyűjteményt

tartalmaz. Én most itt néhány csicsói mondást, mondókát ismertetnék. Van, amelyiket még most is

használnak, de van köztük olyan, mely már feledésbe merült. Ezeket már csak nagymamám

korosztálya (sajnos csak 2, 3 idős ember) ismeri. Vannak mondások, ahol még azt is tudjuk, kitől

erednek. Ez is fel van tüntetve. Ezek az emberek már rég a temetőben porladnak, de a mondásaik

fennmaradtak. Legalábbis itt, és nagynéném lapján.

Csicsói mondások: (némelyik tájszólással lejegyezve. Megj. rövid-zárt é: "ë", hosszan ejtett e

és a: „e’ és a’”)

Lesz még Csicsón búcsú! (Visszakapjátok még!) Egyszer régen a csicsói legényeket megverték

a szomszéd faluban Bezdánban-Breznányban? (megszűnt kis falu a Duna partján) a búcsúban.

Mások szerint a füssiekkel verekedtek. Amikor hazafelé szaladtak, ezt kiabálták vissza.

Amikor a kisbabát hazahozták a keresztelésből, a keresztanya ezekkel a szavakkal lépett a

házba: Angyalt vittünk, bárányt hoztunk. Szülei örömére, egyházunk dicsőségére!

A ház meszeletlen, a kácso tömetlen, nos nyakunkon a búcsú!

Mi vagyok én, füssi pap? (Nem tudom, nincs hatalmamban.) A szomszédos Füss katolikus

egyháza a nevezetes Pannonhalmi apátsághoz tartozott, így papjaik is nagyobb tudásúak

voltak .

Dédapám Bödők Pál (1875-1953) szokta mondani, ha nagy volt a hó télen: Két jó emberem,

Péter és Pál majd elhordja a havat. (Péter-Pálra, június 29-re biztosan elolvad a hó. Azért

nem várt addig, gondosan eltakarította.)

Akinek kára van, bűne is van! (Mert ártatlant vádol meg a kára miatt. Mező néni)

Kúdús (koldus), kúdús, köll-ë káso? Van-ë kanalad? (Nagyra van, pedig nincs mire.)

Jó a potya, ha szar is, jólesik a gazdagnak is. (Kántor Eszter néni)

Ëggy lefekvís többet ír száz főkelísné. - Egy lefekvés többet ér száz fölkelésnél. (Öreg

jegyzőné mondása)

Nëm áll a dolog a kezemhő', mind Dusa Ëtëlka kezihő' a tánc. (Dusa Etelka, nagymegyeri

parasztgazda leánya mondta, hogy nem áll a kezihez a tánc.)
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János rét (Domonkos János rétje a Ham szélén) - népköltés: Ökör, tinó, okos légy! Erre a

rétre rá ne lépj! Agglegény a gazdája, töri a nyavalya kínjába’. (Nagy Lajos, molnár fia,1918-

II.v.h.).

„Budivers”: Ez a megkönnyebbülés helye! Itt sokáig ne időzz, mert fölvet a büdös gőz! Tedd a

kezed térdedre, szard ki magad kedvedre! Csicsón volt nyilvános budi! Ide írták fel huncut

fiatalok.

Nesze, itt van ëgy pogácso. Jaj, de hun ëszëm mëg? Gugyorodj le a kert alá, minha szarná,

ëdd mëg. (Véghné, Terus néni)

Mi lësz belülle? Vagy szar, vagy kalapos inas. (Véghné, Terus néni)

Többet ír (ér) a csöndes fujtogatás a hangos veszekëdísné' (veszekedésnél). (Véghné, Terus

néni)

Tréfa, sose mondták annak, aki evéskor érkezett: Tessík gyünni-mënni, és nëm ënni. - Tessék

jönni-menni, és nem enni!

Leányanya mondta szülés után: Idësanyám, ez k...a munka vót(volt)!

Kolozsnémai asszony mondta, arra a kérdésre, hogy miért vesződött a lakodalmas sütéssel -

főzéssel: A veszőccsíg, a veszőccsíg! (legyintett) De a kőccsíg (költség), a kőccsíg!

Jó az öreg a háznál! (és a folytatása...) Ha nincs baj, hát csinál!

Ángyom (nagybátyám felesége) a oka mindënnek! (valami rosszul végződött)

Szarja a gyöpöt. (Ígérget, felelőtlenül.)

Hrotkó Sándor katolikus kántortanító mondása: Nincs rossz bor és jó víz, csak rossz ivó van.

Valószínűleg Szabó Ede ref. kántortanítóra mondták: Kinyitja az iskola mindkét ablakát, és

irgalmatlanul tüzeli az eklézsia fáját. Pazarlást látva emlegették.

Bödők Pálné Nagy Vilma, ha rendetlen udvart látott: Itt is van minden, Istenen kívül.

A fizetett halottsiratóknak egy-egy véka (25-30 liter) gabonát adtak. Mikor már nem tudták

mit sírjanak, ezt sírták: Jaj, nëm tudom, majd hugyan (hogyan) adják? Búbozva vagy csapva

adják? Ráfeleltek a hozzátartozók: Sírassa, csak sírassa! Búbozva lësz, nem csapva!

A bakter este 9 órától hajnalig őrködött. Éjfélig óránként kiáltozott: Hallja minden háznak

ura! Kilencet (10, 11) ütött már az óra, térjen minden nyugovóra! Tűzre, vízre vigyázzatok,

hogy semmi kárt ne valljatok! És: Éjfélt ütött már az óra, térjen minden nyugovóra! Ajtód,

kapud jól bezárjad! Isten áldja meg a házad!

Ez a beszélgetés tényleg megtörtént Lakatos bácsi és Lakatos néni között: Annya, hány a

gyerëk. Há' mennyi lënne. Hét! De okádik!
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Dédapám unokabátyja Bödők János szokta mondani feleségének: Julis velem në pocitázz!

(packázz- pöckülődj) Három falunn hoztalak átt.

És ez is megtörtént: Szalay Mihályné Mariska nénihő (a trafikos) rëgge' mënt a gondvisellője,

nos ha'va taláto. Kezibe atta a imakönyvit mëg a óvasójját, aszt átmënt a szomszídba

segíccsígér, őtöztetni. Mire visszamëntek, Mariska néni űt a ágybo, imakönyve, rózsafüzíre a

helinn. "Lina, në sérebórájj! (Ez vót a szavajáráso.) Süzsd a palacsintát!" Lina néni (dohányos

Nagy Lajosné) mëgsütötte a palacsintát. Mariska néni jó étvággyó mëgëtte, aztán mëgha't.

De má' nëm támott (támodott) fő, szëgíny!

A gazda mëg a szógalegíny nádot vágtok. A szógalegínynek fázott a keze. Monta a gazda: Fújd

mëg, lehe'jj rá! Hazamëntek, ëttík a foró levest. A gazda mëgin monta: Fújd mëg! Mire a

legíny: Há' a ke' pofájjábú hun hideg gyün, hun meleg?

Barthalos Lajos bácsi (1925-2009) mondta: Azelőtt benn a házbo lëhetëtt pöknyi, de

kimëntünk sz..nyi. Most nëm lëhet pöknyi, de benn sz..unk.

Bödők Géza nagymama bátyja (1914-1990) mesélte: A fronton, messze a Dón kanyarná'

törtínt. Kimëntünk a bunkërbú elvígezni a dógunkat. Ëgyszër csak az ëggyik katonatársunk

elkezdëtt igën-igën nevetni. Mi bajod, mëgbolondútá'? Eszëmbe jutott idësanyám. Azt monta,

ha sz..nyi kő, mënny jó messzi a háztú. Há', most jó messzi vagyunk!

"Nëm hitted e' babám, hogy gőbülös (göböly – szarvasmarha) vagyok. Majd e' hiszëd babám, ha

ëtetni fogok. Lazsnak kötíny előttem, abrakot nëm kevertem, nyomja a vállom a füles."

Elgyütt a rúzsomér. Viszi a rúzsomot. A rúzsom a pásztorok, kanászok járandósága karácsonykor. A

gazdáktól kalácsot, kenyeret, bort, szalonnát, kolbászt, hurkát kaptak. Később gúnyos értelemben

mondták, mondják. A látogatókra, akik jól megpakolva távoztak. Inkább a vendéglátók szomszédjai

mondták, akik ezt látták.

Egyéb idővel kapcsolatos mondások:

Kit ádventben meg nem néznek, karácsonykor meg nem kérnek, az a leány kimarad a

farsangból. (Abban az évben nem megy férjhez. Várhat jövőre!)

Farsang vége, böjt kezdete: húshagyó kedd, hamvazó szerda, zabáló csütörtök. (böjt előtt

még jól belaknak)

Virághétben, virágvasárnapig el kell ültetni a virágmagokat.

Húsvéthétfő: Húsvéthétfőn kertben jártam, sok szép piros rózsát láttam. Rózsaszálak

hervadoztak, locsolásra várakoztak. Jött a kertész rózsavízzel, megöntözte mindet szívvel. A

tojásra most hát várok. Boldog húsvéti ünnepeket kívánok. (Nagy Károly, 1998,1924-2000)
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Hármas ünnep, hetes eső, múlik szolga az esztendő! (Nem lehet dolgozni. A szolgának jó,

mert telik a leszerződött év, a gazdának rossz.)

Aratás: Esik eső a harasztra. Haragszom én a parasztra, mert a paraszt akkor arat, mikor

legjobban süt a nap.

Elvitték a Szent Mihály lován. (meghalt)

Két karácsony között: Nagykarácsony: december 25. Kiskarácsony: január 1. Nagymama

mindig így mondja!

A viharok legtöbbször a rohadt szeglet felől jönnek. Vagyis délnyugatról.

Csallóközi eső, a szél. Az esőt elviszik a káposztások - Gúta felé viszi a szél az esőfelhőket,

vagy lehúzza a Duna.

Reggeli vendég nem hál meg. (a reggeli eső estére eláll)

Esik a szegények hava: sok apró hó esik. Sok van belőle, mint a szegény emberből.

Szar a hideg szél nélkül. (Ha nem fúj a szél, a hideget könnyebben elviseljük.)

Szeretném ide másolni Károly bátyánk, nagyapám öccsének az írását. 2000-ben, halála előtt a

felújított futballpályán régi játékostársával, Bödők Józsi bácsival ők rúghattak először labdába.

A csicsói labdarúgás kezdete (*12)

Idáig még nem jutott eszébe senkinek, hogy leírja azt, vajon mikor is kezdődött falunkban ez a

sport. Én 72 éves fejjel rá tudtam venni magam, hogy papírra vessem, mert bizony minden

falun nagy forduló volt a maga idejében.

Azt nem akarom részletezni, hogy mit is rugdostunk, amíg az első futball-labda megjelent a

faluban. Akkor írtuk Isten jóvoltából az 1933-as évet, amikor Fél László hajós az első labdát

hozta a keresztgyerekeinek. Ezek a szerencsések Domonkos Gyula és Imre voltak, pont a

szomszédunkban laktak. El lehet képzelni, mennyit hajtottuk ezt a labdát! Aztán meghozták a

másik labdát is. Fél Lajos hajós hozta a fiának. Két labda volt, így a gyerekek is kétfelé

osztódtak, ahogy a falu maga is ősidőktől: alsó és felső falusiakra. Aztán folytak a heves

küzdelmek, míg a szegény labdák ronggyá nem váltak. Ekkor aztán bajban voltunk!

Szerencsére akkor a családok népesebbek voltak, legalább négy-öt gyerek mindenütt. Így

szinte fillérekből összegyűjtöttük a labdára valót. Így múltak az évek 1940-ig. Néhányan már

középiskolába jártak, már láttak igazi meccseket. Ők aztán a nyári szünetben összeállították a

csapatot, aszerint, hogy ki hogy tud futni vagy milyen biztosan tud rúgni. Ekkor

Magyarországhoz tartoztunk.
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1940 június egyik vasárnapján átmentünk Füssre. Ez volt az első hivatalos barátságos

mérkőzés, ahol drágán megfizettük a tandíjat. A mérkőzés napján csúnya, szeles idő volt. Az

első félidőben nekünk kedvezett a széljárás, 2:0 eredménnyel jöttünk le a pályáról. A második

félidőben azonban csúful 12 gólt kaptunk. Kinevettek bennünket, de tanácsokkal is elláttak.

Náluk már évekkel előbb volt labdarúgócsapat. A visszavágó már jobban sikerült. 3:1 arányban

győztünk.

A legelső csapat tagjai beosztás szerint :

Papp Géza

1922 köz.i.tanuló

Bödők Benő + Nagy Károly+

1921 köz.i.tanuló 1924 gazdálkodó

Bödők Sándor + Mészáros Dezső + Bödők József+

1923 köz.i.tanuló 1922 köz.i.tanuló 1923 gazdálkodó

Belák Lajos + Nagy Géza+

1925 kétkezi munkás 1920 kovács

Vida Lajos + Fél Lajos + Varjú Kálmán

1920 gazdálkodó 1924 köz.i.tanuló 1921 kovács

Csere:

Teksztor Gáspár+ 1925 kétkezi munkás, Gőgh Imre+ 1925 kétkezi munkás, Lengyel István+

1924 köz.i. tanuló. Ezekből csak a jobb szélső és a jobb half helye volt a változó, így jól

ismertük egymást. Akkor még más volt a hadrend, az egész pályán játszottunk.

Pályánk a falutól 2,5 km-re levő nagylegelőn volt. A vonalakat kapával húztuk meg. A

pásztoroké maradt a gond, hogy a teheneket legalább szombat-vasárnap ne engedjék a

pályára. Gondolhatják miért! Ez a csapat játszott kisebb-nagyobb sikerekkel a háború végéig.

A háború végén dresszünk is lett. Mindenkinek volt fekete glottgatyája. A lányok két oldalára

fehér csíkot varrtak. Magyar katonai ingeket zöld dióval barnára festettünk. A lányok fehér

anyagra kék betűkkel ráslingelték a jelet: CS.A.C. –csicsói atlétikai club. Ezt rávarrták az

ingekre. Saját bakancsban játszottunk, teljesen szétrúgtuk, legtöbbször mezítláb fejeztük be a

meccset. A felavatás tökéletes volt, 3:1-re legyőztük a füssieket.

Ezután nagy törés következett. Visszahelyezték a határt. Középiskolás tanulóink

kilátástalannak látták helyzetüket és 1946 telén, a Duna jegén átmentek Magyarországra.

Nagy veszteség érte a csapatot! Akkor azért még több fiatal volt a faluban, lett utánpótlás.

Pár éven belül újra fel tudtunk zárkózni az élvonalba.
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1949-cel folytatom, amikor mi magyarok is megkaptuk a csehszlovák állampolgárságot. A grófi

birtokra telepített szlovákok megalapították a földműves szövetkezetet. Egy Marcinka nevű

szlovák finánc igen szerette a futballt és 1950 őszén 6 futballcipőt vetetett a szövetkezettel. Az

öröm mellett bánat is ért bennünket. Az állampolgárság azzal járt, hogy be kellett vonulnunk

katonának, a ténylegesek 1950 őszén 2 évre, a tartalékosok 1951. febr. 16-án 6 hónapra. Azért

volt bőven fiatal tartalék. 1950-ben a magyar gazdák is beléptek a szövetkezetbe, ez is kis

fellendülést hozott a csapatnak. A járási bajnokságba is benevezett. A pálya átkerült a

kastélypark mellé, ahol esténként „rugdalóztunk”. Ez volt a tréning, de már ez is nagyon jó volt

az erőnlét növelésére.

Néhány nevezetesebb meccset leírok:

A csicsói határba minden éven cserkészek jártak Pestről. Sokat tanultunk tőlük.

Egyszer kulcsodiakkal játszottunk. Nagy reményekkel jöttek hozzánk, mert hat játékosuk

Győrből és Nagybajcsról volt. Mégis alulmaradtak 3:2-re. Hívtak bennünket aztán Nagybajcsra,

de nem vállaltuk, mert ott is a győriekkel kellett volna szembenéznünk. No meg ladikkal kellett

volna átkelnünk a Dunán!

Az 1950-es években a szövetkezetnek a csúcsmunkákban egy pozsonyi húsüzem segítkezett.

1953 vagy 1954 nyarán meghallották, hogy van itt futballcsapat. Kihívtak bennünket

mérkőzésre. Mikor megtudták, hogy még edzőnk sincs, edzőt is küldtek egy csütörtöki napon,

hogy kioktasson bennünket. Eljött a várva-várt vasárnap. Nagy híre ment, hogy a csicsóiak

pozsonyiakkal fognak megküzdeni! Az erőnlétünk jó volt és a lelkesedés is nagyon hajtott

bennünket. A hazaiak teljes erőbedobással indultak és a meccs végéig meg is tartották. Meg is

lett az eredménye, a félidő végén 4:0-val a javunkra ültünk le a pálya közepén. A második

félidő már enyhébb volt, már csak 2 gólt kaptak a pozsonyiak. Így 6:0 vereséggel utaztak haza.

Szidták az edzőnek kinevezett csapattársukat, aki a meccs elején azzal bíztatta őket, hogy csak

libapásztorokkal kell kiállniuk.

Néhány játékost el akartak csalogatni, de nem mentek. Megérdemlik, hogy megnevezzem

ennek a csapatnak a játékosait:

Fajnor Kamil nagyon jó kapus volt, két hátvéd: Csóka József+ , Nagy Károly+, fedeztek: Bencsik

György, Fél László+, Belák Vilmos+, csatársor: Nagy Benő+, Kolocsics Károly+, Belák Lajos+,

Andris Ján+, Bartos Gusztáv.

A vezetésről:

A tiszteletbeli elnök dr. Czina Kálmán+ írnok volt, a titkár Peczke János+ tanító.

Szombatonként a Spallér úton összegyűltünk és megbeszéltük a következő meccsre az
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összeállítást és a teendőket. Az ő dolguk csak annyi volt, hogy meghallgatták. A pályát is a

játékosok tartották rendben. Ma mindenért a vezetést okolják. Ott nem keresik a hibát, ahol

van. Legtöbbször a hiba a játékosokban van, nem tudnak szívvel-lélekkel játszani.

Ezzel a krónikám befejezem, mert a többiről már lehetnek írásos feljegyzések. Ha valaki

kételkedik írásom valóságában, érdeklődhet a még élő tanúktól.

(amikor 2007 márciusában átírtam – Nagy Amália- ezt a krónikát, + jellel megjelöltem azokat,

akik már nem élnek)

Írta: Nagy Károly (1924-2000), 1996. december 25

Sok mindenről írhatnék még. Nagymamám emlékezete szinte kimeríthetetlen. Sok régi receptünk is

van. Édesanyámmal sokszor sütünk-főzünk ezek alapján. Ezek közül a csicsói kulcsos kalács

receptjével zárom írásom:

lakodalmi kalács volt: keményebb kelt tésztát gyúrunk, (hogy jól lehessen sodorni) féldarás lisztből. Az

élesztőt cukros tejben futtatjuk fel hozzá. A csicsói lényege, hogy külön cukrot nem teszünk bele,

tojás nélkül, kacsazsírral (ha nincs, jó a vaj, de a kacsazsír lényeges lenne), borssal, sóval átgyúrjuk.

Négykulcsos rajza Hatkulcsos

*2, 3: Nagymama

kétnyelvű bizonyítványa (az

1-es kitűnő) és az iskola

elvégzése után elbocsátási

tanúsítványt is kaptak
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*4: A csicsói református iskola tanítói és tanulói 1929

Fentről lefelé és balról jobbra:

Szabó Mariska, Füssi Mariska, Szabó Vilma, Décsi Mariska,Bödők Mariska, Balázs Terus, Németh Eszti,

Fél Juszti, Papp Hermina, Nagy Juszti, Vendégh Klári, Fél Juliska, Fél Linka, Vendégh Etel,Vörös

Mariska

Fél Terus, Mészáros Ilona, Bíró Irén, Décsi Etus, Szabó Etel, Fél Mariska, Fél Etus, Fél Terus, Barthalos

Margit, Kántor Margit, Bödők Sári, Tárnok Irén, Nagy Irma, Nagy Mariska, Kovács Eszti

Szabó Mariska, Vida Irma, Kustyán Ilus, Szabó Margit, Gaál Irmus, Gaál Ilus, TárnokLenke, - Fél Margit

Vida Ilus, Vida Vilma, Décsi Juszti, Décsi Juliska, Perl Frida, Kovács Etel

Bíró Kálmán, Tárnok Sándor, Domonkos Sándor, Pálffy Zsófi, Szép Etus, Kúr Zsuzsika a pap lánya,

Keszegh János tanító, Keszeg Zsuzsika a tanító leánya, Décsi Hermina, Bödők Etus (nagymama

nővére), Domonkos István, Nagy Imre (nagyapám), Nagy Elek, Nagy Károly

Varjú Kálmán, Nagy Lajos, Fehérváry Sándor, Vendégh Károly, Vida Lajos, Balázs Sándor, Nagy Lajos,

Győri Miklós, Mészáros Sándor, Nagy Géza (nagyapám öccse), Szombati Lajos, Rácz János

Décsi Miklós, Csukás István, Fehérváry Miklós, Tarcsi Géza, Győri László, Beke Dezső, Győri Gyula,

Nagy Lajos, Varjú János

Nagy Dénes, Domonkos József, Papp Dénes, Füssi Miklós, Füssi Lajos
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*5: A csicsói református iskola tanítói és tanulói 1937

Fentről lefelé és balról jobbra:

Rácz Lajos, Barthalos Lajos, Füssi István, Domonkos Imre, Vida Imre, Szabó Ede, Kustyán József, Fél

Lajos, Pálffy Béla

Mészáros Lajos tanító, Szabó Lajos, Szűcs Lenke, Gaál Margit, Szabó Malvin, OberhofferMargit, Bödők

Hermina, Nagy Ilonka (nagyapánk húga), Bödők Teréz (nagymama), Szép Sándor, Kapitány Gyuláné-

Nagy Margit tanítónő

Décsi Lenke, Bognár Rózsi, Fél Mariska, Kustyán Juszti, Kapitány Gyula igazgató-tanító, Bödők Etelka,

Kollár Gizella, Bödők Irén, Kapitány Kató a tanító lánya

A tanító előtt ül Szép Jenő

*6: Nagyapám zsoldkönyve
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Nagyapámat 1940-ben hívták be tényleges katonának. A II. magyar hadseregben szolgált, mint

híradós. 1943. január közepén, a Dón-kanyarnál, Voronyezsnél, ahol szétverték a II. magyar

hadsereget, ő is megsebesült – átlőtték a jobb vállát. Felépülése után visszaküldték a frontra. A II.

világháború vége Németországban, Münchennél érte. Mivel tudták, innen, mint vesztesek, nehezen

tudnának épségben hazatérni, – mert hazatérésükről senki nem gondoskodott - néhány társával

együtt megadták magukat az amerikai katonáknak. Az amerikai fogságból, Németországból, 1946-ban

egy teveszőr pokróccal és 2 dollárral bocsátották el. A 2 dollár ma is megvan, és a sakk-készlet, amit

egy szemétdombon talált, ahol élelmet kerestek. Mint fiatalember, ahogy ő maga szokta mesélni, aki

a bevonulásáig sosem volt távol szülőfalujától, szinte azt sem tudta, miben kell részt vennie. Később

nagyon sokat olvasott a II. világháborúról, és szerencsésnek tartotta magát, hogy élve hazakerült.

*7: Kollár Mihály

takácsmester

*8: Középen horgolással díszített abrosz és szakajtókendők *9: Mesterke - színe, visszája egyforma

*10: Bödők Pál idős – dédapám -

családja, udvara és gazdasága -

Csicsó – Alsó utca – 1940

Balról jobbra: Bödők Zsigmond,

Gaál Lajos, Bödők Árpád, Bödők

Teréz * (nagymama), Bödők

Pálné idős, szül. Kollár Mária* -

dédanyám, Bödők Pál ifjabb *,

Bödők Mária *, Bödők Géza *,

Bödők László, Bödők Etelka *,

Kustyán Lajos, Bödők Vilmos *,

Bödők Pál idős - dédapám* (megj. Csak a *-al jelöltek családtagok)
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*11: Csicsó - Alsó utca – az 1900-as évek eleje

Ükszülők: Nagy Elek és Pázmány Eszter

Gyermekeik: Nagy Eszter

Nagy Elek - dédapám, Nagy Géza, Nagy Imre I.vh.

*12: Csicsói futballcsapat 1950-60-as évek

Balról jobbra, felülről lefelé:

Jaskó, Bartos Gusztáv, Belák Lajos,

Nagy Károly (nagy-nagybátyám),

Szabó János-Öcsi, Andris Ján

Bartos Gyuri, Belák Vili,

Zelenyánszky, Csóka Pisti

Fél Karcsi, Danics Pisti, Fél Laci-

Hosszú, Szép Kálmán-Cseccse

Így búcsúzom, ahogy dédszüleink, ükszüleink. Engëdelmet! Mondta a távozó vendég. A háziak

válasza rá: Kísza engëdelëm. - Kész az engedelem. Ezt a szép búcsúzkodást sem mondják már.

Kovács Hajnalka (1989, Budapest) 2012. Január

Nagy Amália http://csicso-nagy.uw.hu


