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Egy kis családtörténet
Szépapánk (ükapánk, Nagy Dávid apja), Nagy Ferenc nemesi levelében (egy bőrkötéses,
többoldalas, pecséttel ellátott okmány, amelyet ükanyánk hagyatékában leltünk, az Országos
Széchenyi Könyvtár Restauráló és Kötészeti Osztály műhelyében 2009-ben felújíttattam és őrzöm)
ezt írják az ő ükapjáról:
„nagy attyokra Istvánra a Hegedűs név azért ragadott, mert egyébb munkára alkalmatlan lévén,
hegedűléssel kereste élelmét. Nemzetségök azómban mind e mellett közönségessen nem csak
Hegedűsöknek, hanem inkább Nagyoknak neveztetett. … Költ szabad királyi Komárom városában
az ezer nyoltzszáz harmintz negyedik esztendei Sz. György hava nyoltzadikán kezdődve tartatott
Köz Gyűlésből”. Azaz 1834. április 8-án. Nem tudjuk, szerzett vagy született betegsége volt-e. Mivel
ő 1728-ban kapta nemesi levelét, lehetett akár a Rákóczi-szabadságharc hadirokkantja is. De nem
tudhatjuk, ez nincs az ükunoka levelébe beleírva. Ők még Aranyoson (Csallóközaranyos akkori
neve) éltek. Dédapánkat, Nagy Eleket özvegy édesanyja, Ágnes – akinek a leánykori neve is Nagy
volt – hozta magával Csicsóra, amikor másodszor is férjhez ment a szintén özvegy Marton
Jánoshoz. Idősebb fia, Imre még legény korában Aranyoson tűnt el lovastul, kocsistul. Soha nem
találták meg. Dédapánk Lakról nősült, elvette Pázmány Eszter nemes leányt. Legidősebb fiuk az
Imre nevet kapta, de az ő sorsa is hasonló lett, mint nagybátyjáé, az első világháborúban tűnt el.
Második fiuk, Elek, a mi nagyapánk a bognár mesterséget tanulta ki Győrben. A harmadik fiú, Géza
kovács lett, apja mesterségét folytatta. Sajnos nem sokáig. 21 évesen tüdőgyulladás vitte el. Eszter
nénénket, mi, unokák is ismertük. Kolozsnémára ment férjhez, korán megözvegyült. Fejőnőként
dolgozott a földműves szövetkezetben. Felejthetetlenek a kolozsnémai búcsúk, ahova eljártunk
hozzá. És következnek apáink: Mikor a mi apánk született, dédapánk, vagyis az ő nagyapja
kívánságára az Imre nevet kapta, harmadikként, nagyapjának a bátyja és a nagybátyja után. Neki
szerencséje volt, túlélte a második világháborút és az amerikai fogságot. Utána született Elek, de
pár napos korában meghalt. Majd megint dédapánk kívánságára, a következő fiú Géza lett, és
kovács. Ő is megjárta a frontot. Utána ikrek születtek, sajnos halva. Ilonka, az egyetlen lány a
családban 19 évet élt, leukémiában halt meg. Gyönyörű hajfonata volt. Károly után pedig 8 évre
megszületett a család benjáminja, István.
Amennyire elmondható egy parasztcsaládról, hogy zenekedvelő, akkor apáink családja az volt.
Mindenesetre láss csodát! A kilencedik felmenőnk, szépapánk eme leszármazottainak is volt
hegedűje! Apámon, Imrén kívül ezen a hegedűn jól vagy kevésbé jól, de mindenki játszott.
Mindannyian szépen énekeltek, hárman közülük a férfikórusban (Imre, Károly, István) – mi, unokák
is mindnyájan énekeltünk az iskolai énekkarban. Károly bátyánk a citerazenekar oszlopos tagja volt.
Pista öccsével pedig az 1950-es évek muzsikus bandájának hegedűsei és vezetői voltak. Mind a
négyen presbiterek is voltak, más-más időszakban. (Az egyház törvényei szerint testvérek, közeli
rokonok nem viselhették egyszerre ezt a tisztséget.) Nagybátyánk, Nagy István, református
egyházközségünk kántora, orgonistája volt 17 éves korától haláláig, 60 éven át. „Szépen
hermónikáltál, Petyuskó” – szokta apám mondani öccsének. Apánk, Imre nem játszott hangszeren,
de lánya, Hajnalka és az ő gyermekei zongorán, orgonán és klarinéton játszanak magas szinten.
Nagyapánk, Nagy Elek a második világháború idején, próbára tevő időkben volt gondnok. Őt ebben
a nehéz időszakban magánéleti tragédia is érte. Két fia volt a fronton, mikor egyetlen lányát
elvesztette. Az egyházközség lelkészének kevés idő elteltével ugyanezt a tragédiát kellett megélnie.
Nagyapám csak egyszerű paraszt volt, de kiállta a próbát. Megőrizte emberségét, józanságát.
Ezt a szomorú éneket Károly bátyám és Pista bátyám hagyta rám:
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„Lombhullató ősznek szomorú látványa
Őszülő embernek nehéz a világa.
Mert ahogy a fának lehull a levele,
Szegény ember úgy megy feledésbe, a sír
fenekére.” Rubato: tetszőleges ütemben.
Szöveg: Nagy Károly, zene: Nagy István, 1997

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. Az Alsó
utcában volt nagyszüleink, Nagy Elek háza, Marton János, ükanyánk 2. férje építette. Szemben, ahol
mi építkeztünk, állt nagyapánk és dédapánk kovács- és bognárműhelye. Ebben az utcában volt
feljebb a Bödők dédszülők háza is. Fél Antal háza pedig az öregutcában áll, igaz, teljesen átépítve.
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.
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A képeken Csicsó egykori

és mostani címere

Szeretettel unokatestvéreimnek, unokahúgaimnak és unokaöcséimnek
Nagy Amália, Csicsó, 2020. augusztus
http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/csicso-nagy/NAGY-CSALAD.pdf
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