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Tarczy Péter figyelmébe

ELŐSZÓ

Fotó: Kocsi Imre
Történt, hogy a hajdúböszörményi Szabadhajdú főszerkesztője 2003 decemberében riportot
készített velem. A jó hangulatú beszélgetés során részemről elhangzott egy könynyelmű ígéret,
miszerint megírom a családom történetét. Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó – tartja a mondás.
Nos, ez a mű lett az eredménye.
Még valami. Péternek arra a kérdésére, hogy nyugdíjasként mivel múlatom az időt,
szégyenszemre csak köntörfalaztam; nem tudtam semmi érdemlegeset mondani. Utólag nagyon
szégyelltem ezt. Önvizsgálatot tartottam és magamba szálltam. Rájöttem, hogy tartalmatlanul
fecsérelem az időmet. Így lett Péter a tűzcsiholó, az alkotókedv élesztője.
Az Opusz, a Mű elkészítése sokirányú elfoglaltsággal járt, úgymint a családi fotók és
dokumentumok digitalizálása; az idősebb generációhoz tatozó rokonok felkeresése; az egykori
helyszínek bejárása; genealógiai kutatások, stb. Egy kazalnyi anyag keletkezett, amit úgy-ahogy
rendbe kellett tenni, majd lerövidíteni, ami még így is 900 oldal (ennek körülbelül a fele fotó és más
dokumentáció). Nem csoda, hogy megy a huzakodás a kiadómmal, a Május elseje társasággal.
Most amolyan tudathasadásos állapotban vagyok. Próbáltam én rövidíteni az anyagot és gyéríteni
a fotókat, dokumentumokat, de nem megy, mert nem akaródzik. Bármelyik ujjamat vágom, az fáj.
Feladom! Marad a kézirat; lesz belőle E-book, ami 1,6 GB terjedelmű s elfér egy 2 GB-s pendrive
adathordozón. Ehhez tíz körömmel, azaz foggal ragaszkodom. A mű elkészültét 2013-ban sólet sült
libacombbal ünnepeltem a Pauláner Sörházban. Önfeláldozóan így teszteltem a június 7-i érettségi
találkozó (60.) helyszínét, a konyhát és a szervizt.
Kezdetben úgy véltem, trilógia lesz a végeredmény, de tetralógia lett belőle; sőt! A fűzött
példányok spirálozása során kiderült, hogy pentalógia a kívánatos megoldás.
Az első kötet szülőföldemről, a hajdúböszörményi gyermekévekről és ifjúkoromról, a második a
budapesti hányattatásokról, hányódásról szól. Külön fejezet, kötet lett a család és a speciális belügyi
tevékenység. Végezetül szólok a nyugdíjas évekről is, Aranyalkony címmel. Ez tartalmilag is kifejező,

mivel elégedett embernek érzem magam, amibe – ne adj’ isten –, szükség esetén még az Arany
Alkony Nyugdíjas Otthon is belefér (Buen otoño social club).
Budapest-Újbuda, 2013. június 7.
Nagy Antal
Bennem a kezdet és a vég is.
Kevés, mit véghezvittem,
mégis a láncban tartós szem vagyok:
e boldogság megadatott.
Alekszandr Szergejevics Puskin

Bevezető
Nyolcvanéves vagyok, s ez bizony felelősséggel, kötelezettségekkel jár. Itt van mindjárt a
számvetés ideje. Én ezt megtettem, s az emlékeimből alkotott mű – nagyképűen Emlékművem – Ebook formában hozzáférhető. Küzdelmes, de színes, mondhatni kalandos életem volt, ami emberi
számítás szerint életem kilencedik évtizedében bevégeztetik. Az óra ketyeg.
Még nincs itt az idő, de az utolsó kívánságként felkértem két világhíres diáktársamat a IV/C-ből,
dr. Józan Péter orvos-demográfust, a Pro Urbe Hajdúböszörményiensis kitüntetettjét, valamint Miska
János magyar-kanadai írót, hungarológust, Hajdúböszörmény tiszteletbeli polgárát, hogy készítsenek
egy recenziót az Opuszomról, ami még jól jöhet a későbbi nekrológomhoz is.
Nézzük hát az Opusz születésének körülményeit.
2003 őszén, túl az 50. érettségi találkozón éreztem, hogy Hajdúböszörményben, a Középkertben
homlokon csókolt a Múzsa. A Külső-Hadházi útról a Szittya utcába fordulva tapasztaltam a különös
szívtáji bizsergést, amit égi jelnek tekintettem. Jelek pedig vannak, csak észre kell venni azokat.
Jónás érezhette így magát, amikor az Úr prédikálni Ninivébe küldte. Én is próbáltam ódzkodni a
feladattól, de a Besenyő utcai sarokra érve elgondolkodtam a jel mibenlétén. Én voltam a
kiválasztott; meg kellett írnom a családom történetét.
Egyfolytában három hónapig tartott ez a lázas állapot. Csak írtam és írtam; a tönkre vert Olympia
táskaírógép pedig hengercserére szorult. Meglett viszont az Opusz szüzséje, amit Suba Imre és
Dancs Kati egyetemi társam azon melegében kitépett a kezemből, hiszen róluk is szólt a mese.
Megjegyzem, nem mese volt ez, hanem az akkori való világ.
Ugyanakkor kétségek is gyötörtek. Hűtlen elhagyás vétségét követtem-e el 1953-ban, amikor
egyetemre mentem Budapestre, s vágyaimtól vezérelve világot akartam látni?! Természetes emberi
törekvés, hogy környezetünkből kiemelkedve olyan tudás birtokába jussunk, ami egyrészt segíti az
önmegvalósításunkat, másrészt a szerzett tudás révén hasznára lehetünk magunknak, családunknak,
netán hazánknak, vagy földöz ragadt, meghasonlott emberként vegetáljunk a Vénkert, Középkert
porában és sarában?
Nos, én az előbbi lehetőséget választottam, némi lelkiismeretfurdalástól kísérve, hogy özvegy
édesanyámat egyedül hagyom a két húgommal. Meglepetésre még biztatott is, emlékeztetve az ő
szomorú sorsára, amikor 11 évesen cselédnek adták, ahonnan csak férjhez menetelekor szabadult.
Idézte a 2. világháborúban eltűnt édesapámat is, aki – ha jó eszű a gyerek – feltétlenül tanuljon,
pedig annak örült volna igazán, ha vitéz Fehérvári Béla Téglási úti műhelyében lakatosinas lennék.
Egyszerű, de nemes lelkű parasztszülők gyermeke vagyok. Édesapám 2, édesanyám 4 elemit
végzett.
Uzonyi Márton Telekföldön lévő 41. sz. tanyáján születtem 1934. április 12-én hajnalban,
ahonnan Piroska húgom születésekor költöztünk II. Kis Károly dédapánk /1867-1943/ Madách utca
23 alatti portájára, miközben a vénkerti Dobó István utcában már épült a családi házunk. 1940 őszén
mezítlábas elemistaként itt végeztem el az első két osztályt, majd a Bethlen utcai /volt Uzonyi/
továbbtanulás következett. Negyedikes voltam, amikor az 1944. március 19-i német katonai
bevonulás miatt a tanítás is befejeződött. A tanítás az 5. elemiben akkor csak decemberben
kezdődött.
Végtelenül boldognak éreztem magam, amikor 1945 őszén a Bocskai István Gimnázium tanulója
lettem. Tandíjat csak az első félévben kellett fizetni, utána végig tandíjmentes voltam. Az alakuló új
rend mindenben segítette a tehetséges gyerekek továbbtanulását; 3 éven át laktam a Kálvineumban,
előbb a Sillye Gábor Parasztkollégium, majd a NÉKOSZ tagjaként. 1953-ban kitűnőre érettségiztem,
s felvételi nélkül bármely egyetem nyitva állt előttem. Igazgatói ajánlás alapján az ELTE Lenin
Intézet orosz nyelvtanári szakára jelentkeztem, de úgy alakult, hogy a marxizmus-leninizmus szakon
kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat az egykori Tőzsdepalotában a budapesti Szabadság tér 17.
szám alatt.

Mi volt tulajdonképpen a Lenin Intézet?
Egyesek szerint janicsárképző, ami így nem igaz. Egyszerűen pártmunkásképző volt, s a legfelső
párt- és állami vezetők káderutánpótlását volt hivatott biztosítani. Az 1956-os események után a
szerepe megváltozott, s klasszikus egyetemi oktatási intézménnyé vált.
A vidékiek számára természetes volt az egyetem IV. emeletén a kollégiumi elhelyezés. A
szobalétszám 12 fő volt. A szennyes ruhát a Rosenberg házaspár által működtetett Hold utcai
Patyolatba vittük. Étkezés az alagsori menzán. A költségeket mindenki maga viselte a tanulmányi
eredménytől függő ösztöndíjából. Esetemben jó rendű tanulóként ez a megélhetéshez kevés volt, az
éhenhaláshoz viszont sok. Sokunknak külön kereset után kellett nézni (szerencsejáték-szelvények
értékelése; vagonkirakások, hólapátolások).
Ennek ellenére vígan éltünk; fiatalok voltunk és bohók, miközben jól érzékelhetően nőtt a
nemzetközi feszültség a két világrendszer között, a belpolitikában pedig a diktatórikus vonások. Az
egyetemen mindig is jellemző volt az ideológiai munka és az orosz nyelv túlerőltetése; intenzíven
folyt az ellenségkeresés. A nevem Anton Antonovics lett, s engem, Pató Pál unokáját nem átallottak
Oblomovnak nevezni. Ez pedig mélyen sértett, mivel Oblomov teljesen negatív figura volt, aki egész
nap háton fekve csak a semmittevését önigazolta. A szocializmusban az osztályharcot a kritikaönkritika helyettesítette, s ezt magas fokon űzték. Egyes csoporttársaim még a magánérintkezésben
is erőltetni próbálták az orosz nyelv használatát.
A fővárosban egyre nyíltabban szervezkedett az ellenzék (Petőfi Kör), s az 1956. október 23-i
tüntetés engedélyezése körüli hercehurca kapcsán pattanásig nőtt a feszültség, ami aztán az esti
robbanáshoz, a kommunista pártállam elleni népfelkeléshez vagy forradalomhoz, illetve a szovjet
megszállók elleni szabadságharchoz vezetett. A többi már történelem.
Zord idők voltak ezek, s ez a magánéletünket is befolyásolta. Éltem a szocialista fellazulás adta
lehetőségekkel, s szó, ami szó, elkápráztatott a főváros és amolyan bohém életet kezdtem élni. Szép
időben mellőztem az előadásokat és a közösségi rendezvényeket. Az elvtársak javára írom, hogy
ezeknek komolyabb következménye nem lett. Ha párttag lettem volna, bizonyára elkapnak. Nem
tekintettek ugyan ellenségnek, de gyakorlatilag leírtak és mellőztek. Így történt aztán, hogy az
egyetem végeztével ott álltam állás nélkül, árván, s egyedül.
Utólag értékelve, bizony tévúton jártam. Egyrészt ennyire azért nem szabadott volna lezserkedni,
másrészt nem volt életstratégiám, vezérlő csillagom. Irigylésre méltók azok, akik világos célt tűznek
ki, s hisznek abban, majd tűzön-vízen át kitartanak amellett. Itt van nagy szerepe az ideológiának,
politikának, vallásnak (isten, haza, család). Vallásos sohasem voltam, s a családi fészek melege is
hibádzott. Szegény, puritán parasztcsaládban vágyaink, kívánságaink nemigen lehettek; a létért
folyó küzdelem megkérgesítette az ember jellemét. Ez bizony végig nyomot hagyott bennem. Nem
voltam igazi, végletek között élő, sírva vigadó magyar ember. Magam alatt ugyan sohasem voltam,
de vigadni sem tudtam amúgy istenigazában. Így hát hiába várta Drezda/Pillnitzben Wolfgang
Meurer barátom, hogy az asztalon táncoljak, miként az az Ich denke oft an Piroschka című, giccses
filmben történt. /Kurt Hoffmann, Bavaria-film, 1955/
Ez időben is a politikusi pálya volt a gyors és látványos karrier tipikus módja. Ehhez viszont nem
volt meg bennem a feltétlen elkötelezettség, mivel szabadgondolkodású, hajdú ivadék voltam,
továbbá megtapasztaltam a rendszer vadhajtásait is (padlássöprések, kuláklistázás, erőszakos
kollektivizálás, stb.). Mindazonáltal vallom, hogy tévúton jártam, diktatórikus viszonyok között is
lehet embernek maradni. Mindig is baloldali elkötelezettségű ember voltam, de többet tehettem
volna a magam és a társadalom javára. Kivétel a család, amiért erőmet meghaladó erőfeszítéseket
tettem. Az eredmény (és sajnos az áldozat) nem is maradt el. Két felnőtt fiam megáll a lábán: Tamás
neurológus főorvos, Balázs (Nagy Navarro Balázs) 1992-től 2011 decemberéig szerkesztő-riporter
volt a Magyar Televíziónál, majd diszkriminatív módon elbocsátották. Az áldozat pedig az orosztanár
édesanya, aki pályája csúcsán pszichésen összeroppant a gyermeknevelés és a munkahelyi terhek
alatt.

Hajdúkerület címere a pecsét és címerhasználatot engedélyező privilegiális levélről (1838.)
A két pajzstartó mellékalak, Sámson az oroszlánnal, és Herkules. Egyes értelmezések
szerint Achilles (HBML)
Fiatal lévén, bíztam tehát az erőmben. Hol szükség, ott a segítség – tartja a mondás. A
Népszabadság egyik 1958. szeptemberi számának állásrovatában havi ezerért esztergályos
átképzősöket keresett a kispesti Vörös Csillag Traktorgyár. Tetszett a dolog, hiszen a kezdő tanári
fizetés is ennyi volt, továbbá az életben is megtapasztalhattam az uralkodó munkásosztály életét. A
társaság sem volt rossz, sok deklasszált elem és foglalkozástól eltiltott ellenzéki melózott itt. Ez volt
hát az első, saját szerzeményű munkahely; utána már kézről kézre adtak a „fejvadászok”:
esztergályos történelemtanár Dunakeszin a Vagongyár iparitanuló-iskolájában; főelőadó az ELTE
Bölcsészettudományi Karának dékánátusán; majd következett a Belügyminisztérium. A nemzetközi
kapcsolatok osztályának helyettes vezetőjeként, innen mentem nyugdíjba 1990. január 31-én.
Több mint két évtizedes belügyi pályafutásom során orosz fordítóból lettem az osztály második
embere. Közben alapszervezeti párttitkárként átmentem az „alkalmassági vizsgán” is, ami nem volt
kis dolog, hiszen e minőségben a szakmai munka és a parancsnok pártpolitikai eszközökkel történő
támogatása volt a legfőbb feladatom. Egy amúgy kiváló, de diktatórikus vezetési stílusú ezredes
esetében ez bizony nem volt egyszerű feladat. Amolyan békepap szerepét kellett betölteni.
Nagy László – Nyakas Miklós: Hajdútisztesség tüköre Hb. 2001
A Belügymisztériumban (legalábbis a miniszteri közvetlen szerveknél) magas fokú politikai
tevékenység folyt. Évekig nem mertem hozzászólni a taggyűléseken, mert éreztem a
fogyatékosságomat, annak ellenére is, hogy a Lenin Intézetben igen magas fokú ideológiai
képzésben részesültem. Meg kellett tanulni a mozgalmi nyelvet, a politikai szakzsargont. Nem volt
könnyű; felért egy-két idegen nyelv középszintű elsajátításával. Érdekes, ehhez a legtöbb segítséget
a primitív, alapfokú brossúrák adták. Utána már simán ment minden: szemináriumvezető lettem,
majd párttitkárnak szemeltek ki, sőt a felsőbb pártbizottságnak is tagja lettem, egyben instruktor a
felügyeleti osztályon.
A csúcs az volt, amikor beiskoláztak a pártélet és pártvezetés speciális kollégiumra. Ez már
felsőfokú politikai végzettségnek felelt meg. Beosztásom betöltéséhez egyébként felsőfokú állami- és
pártiskolai végzettség, továbbá 2 felsőfokú idegen nyelvi vizsga volt kötelező.
Összegezve: amikor a BM-be eljutottam, már megjavultam. Munkámat mindig fegyelmezetten,
nagyfokú igényességgel és gyorsan hajtottam végre. Voltak időszakok, amikor szinte emberfeletti,
sziszifuszi munkát végeztem. Tevékenységemet vezetőim magasra értékelték, a Cég egyik legjobban
dekorált főtisztje voltam. Ki hitte volna, hogy anno a hajdúböszörményi Vénkertből indulva a
Parlamentben vehetem át a Kiváló Szolgálatért Érdemrendet. Azt is megemlítem még, hogy minőségi
lakáscsere révén vadonatúj, összkomfortos lakásba költözhettünk.

Nyugdíjasként pár évig nem találtam a helyemet, mígnem jelet kaptam s írni kezdtem. Közel egy
évtizeden át jelentek meg gyermek- és fiatalkori visszaemlékezéseim szülővárosom hetilapjában, a
Szabadhajdúban.
A családfakutatás során a gyökereimet igyekeztem feltárni, ami főként anyai ágon hozott teljesen
új és meglepő ismereteket: Kis István szépapám tanító volt; fia, I. Kis Károly /?*1830-1873/ pedig a
nagy történelmi múltú Hajdúkerület írnoka.

1863. december 30. Hajdúböszörmény. Tanító Kis István fia Károly /*33/, kiszolgált katona
/2. Tized 1367/ és néhai
Sillye Varga János özvegye, Bodnár Julianna /*23/ /2. Tized 1369/ házasságkötése. Tanúk:
Almási Gerzson, gimn. tanító és Kis Ferenc, leányok tanítója. A vőlegény Abschiedja: kelt
Krakkó, 1863. július 19.
Megjegyzés: Kis Ferenc – később Hajdúböszörmény rendőrkapitánya

A szüleim 1932-ben: Vincze Zsuzsánna /1910-2001/ és Nagy Antal /1907-1944/
Kis István szépapámról adatokkal nem rendelkezem azon kívül, hogy 1863-ban obsitos katona lett
Krakkóban, ahol egysége a lengyel forradalom újbóli kitörése miatt állomásozott. Valószínű, hogy ő
is a 39-es Dom Miguel gyalogos ezred katonája volt, mint sokan mások Hajdúböszörményből. A
helyzetet bonyolítja, hogy több Kis István tanító is élt akkor Hajdúböszörményben.
Egy másik felfedezés: Vintze őseim 1816-ban a kalotaszegi Magyarvalkó (Valeni néven ma
Románia része) településéről érkeztek Hajdúböszörménybe.

Magyarvalkóról

A szerző felvétele

A Vintze ősökről az Erdélyi Egyházközség kolozsvári Farkas utcai központi egyháztörténeti
levéltárában (dr. Sipos Gábor – 0040/0264439481), vagy Nagykalota (Calatea) polgármesteri
hivatalában lehet kutatni a református egyházi anyakönyveket. Magyarvalkón csak a Családi
könyvek vannak, de csak a 2. kötethez jutottam hozzá Lukács Ferenc tiszteletes úr segítségével.
Alkalmasint Magyarvalkóra is szívesen ellátogatnék még, hogy tanulmányozhassam a Családi
könyv 1. kötetét, ami adatokat tartalmazhat az 1816-ban Hajdúböszörménybe költözött Vintze János
és felesége, Sós Erzsébet, továbbá a fiai: Vintze István, Vintze Ferenc, Vintze András, valamint
Vintze Erzsébet személyekről. Az említettek nagy valószínűség szerint a megélhetési nehézségek
miatt emigráltak. Azidőben Erdélyben több súlyos éhínség fordult elő.

Halottak martikulája 1840. július 30. Hajdúböszörmény
legalul: Erdélyből, Kolos megyének Magyar Valkó helységéből ide származott
néhai Vintze Jánosözvegye Sós . Erzsébet
(kijöttek Erdélyből 1816-ban) július 28 élt 76 évet; nyavalyája hideglelés

A VII. márványtábla. Torda / Turda / 2008. május 18.
Nem mellékesen, igyekeztem kikutatni a 2. világháborúban eltűnt édesapám halálának
körülményeit is. Így jutottam el az ótordai református temetőbe, az elesett magyar katonák
síremlékéhez, amelyen szerepel egy Nagy Antal nevű honvéd, aki az én édesapám is lehetett. Nem
hiszek ugyan a csodákban, de ugyanaz a szívszorító érzés fogott el, mint korábban
Hajdúböszörményben, a Középkertben. Bizonyosság ugyan nincs, de ott és akkor azt súgta a szívem,
hogy őróla van szó, aki a 25/II. zászlóalj katonájaként 1944. szeptember 29-én sebesülés
következtében hősi halált halt a Sósvölgyi Sósfarhegy 394-es magassági pontján Erdélyben. Ebbéli
hitemet erősíti a 25. hadosztály 3. zászlóaljának lokációja Nagyvárad, Nagykároly és Zilah
városokban.
Régi vágyam, hogy egyszer ellátogassak Tordán a Sósvölgybe, ahol 1944 szeptemberében több
héten át kíméletlen harcok folytak, s az említett Nagy Antal honvéd is életét veszítette a Sósfar-

hegyen a Csordadűlő menti 394-es magaslaton. A harcok után Schumann Gyuláné irányításával 51
holttestet exhumáltak ebből a térségből, s temettek el az ótordai református temetőben.
Pataky József, a tordai honvéd hagyományőrző bizottság elnöke /1931-2014.I.5/ az unitárius
lelkészi hivatalban megtalálta azt a listát, amit Schumann Gyuláné a Tordai Magyar Népszövetség
vezetőségi tagja állított össze 1944 őszén. Ugyancsak ő mozgósította annak idején a még Tordán
maradt magyarokat a különböző helyeken elesett magyar katonák holttestének összeszedésére,
exhumálására és újrahantolására a tordai központi magyar temetőben. Az elesett magyar katonák
közül 139 neve ismeretes.
Mindeközben többen biztattak, hogy írjak csak. S én nekifogtam az Opusz megírásának.
Elkezdtem hát országot, rokonokat, temetőket, levéltárakat látogatni, anyagot gyűjteni, s összeállt
egy hatalmas, e-bookra való anyag. Ennek 1-5 fejezeteit (Parasztbecsület; Hányódás; Házasság; A
dolgozó népet szolgálom; Aranyalkony) tárom most az olvasó elé. Az opuszomat mentorom, Tarczy
Péter író, publicista és festőművész máris kedvezően fogadta:
Kedves Tóni bátyám, felmenőidhez, szülővárosodhoz való megható ragaszkodásod mindig is
tisztelettel töltött/tölt el. Nagyon jól és plasztikusan, ergo érdekfeszítően írtad meg a családod
történetét, aminek minden sorából a szeretet sugárzik. Könyvet kellene ebből csinálni, vagy legalább
egy szigorú szerkesztés után az interneten közkinccsé tenni. Hajdúböszörmény, 2014. január 9.
Göröngyös életutam végén Ady szavaival mégis vallom:
„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

Nyugati temető – Hajdúböszörmény
Meglehet, futásom ezennel véget is ért. Így azzal a megnyugtató érzéssel térhetek majd őseim
porához, hogy nem éltem hiába. Non omnis moriar.

Epilógusféle
Megint időt adott a sors; a lumbágóm ellenére újra munkaképesnek érzem magam. Pár hónapig a
számítógéphez sem tudtam ülni, csak gondolataim voltak. Rájöttem, hogy két fejezet írásával még
adós vagyok.
Először is. Nem egy nőolvasóm felvetette, hogy szerelmi kalandjaim nélkül nem teljes az
opuszom. Én amúgy szemérmes ember vagyok és úriember ugye nem beszél a nőügyeiről, de ezzel a
szöveggel bogarat tettek a fülembe. Legyen hát meg az akaratuk.

Másodszor. Suba Imre barátomnak választ kell adnom arra a kérdésére, hogy bevált-e az új
asszony. Anno azt válaszoltam – egy évtizedes együttélés után –, hogy ehhez távlat kell, még kevés
idő telt el. Nos, negyedszázad után erre is megvan a válasz.
Bp-Újbuda, 2014. január 17-én, Remete Szent Antal napján
Nagy Antal

Széljegyzet
A mű elsődleges célja a fontosabb családi vonatkozású dokumentumok, fényképek digitalizálása
volt, ide értve az életképek, emlékképek szöveges rögzítését is értékmentés céljából. Tudom, hogy az
opusz kissé terjedelmes és bőbeszédű, de az életben is van az úgy, hogy egy-egy fontosabbnak vélt
eseményt, gondolatot szándékosan vagy véletlenül többször is megemlítünk vagy kihangsúlyozunk.
Meg aztán az ízlések és pofonok is különbözőek. Egy kívülálló, szigorú szerkesztő könnyedén
megoldja ezt a problémát, ha kell: válogathat a képek közül vagy meghúzza, ritkítja a szöveget.
E gondolatok kihangsúlyozásával bocsátom útjára képes kalandregényemet.

SZÜLŐFÖLDEM Hajdúböszörmény

1934 április – 1953. nyara

Régi hajdú dicsőségünk

Bocskai a hadak élén (Zimmermann rézkarca)
Tősgyökeres böszörményi hajdú ivadék lévén édesanyám már gyerekként felkeltette az
érdeklődésemet a hajdú nép múltja iránt. Elsősorban a vidi rácok Böszörmény ellen tervezett
támadása és annak leverése, illetve Zeleméri Gáspár és Boda Katalin szerelmi története volt rám
nagy hatással. Ez érthető is, hiszen a hajdú múlttal kapcsolatban nálam az anyai ág dominál.
Elzúgtak ugyan a századok, amikor a hajdú nép különféle rétegei még nagy szerepet játszottak a
magyar társadalom katonai életében, s tovatűntek a kárhozottak is, de a Bocskai szabadságharcban
játszott szerepük révén dicső nevük is fényesen ragyog. Köztudott, hogy Bocskai István győztes
függetlenségi háborújának a partiumi bihari és szabolcsi hajdúk voltak a fő támaszai, akiket jutalmul
kollektíve megnemesítettek és letelepítettek a nagyhajdú és kishajdú településeken. Nagyhajdú
települések: Nánás, Böszörmény, Szoboszló, Vámospércs, Polgár, Hadház és Dorog. A bihari
kishajdú települések: Szalonta, Ürögd, Szentmárton, Tamási, Harsány,
Körösszeg, Komádi, Vekerd, Sass, Régény, Félegyháza, Bagomér, Mikepércs, Bagos, Konyár,
Derecske, Berettyóújfalu, Kaba, Sáránd és Tépe.
1609. szeptember 13-án történt, hogy hajdú őseimet Kállóból Böszörménybe telepítette Báthory
Gábor erdélyi fejedelem. Ezért lett Hajdúböszörményben szeptember 13-a a város napja.
A szorosan együttműködő nagyhajdú városokból jött létre a Hajdúkerület, aminek fokozatosan
Böszörmény lett a központja. Erre emlékeztet a város főterén álló egykori hajdúkerületi székház,
ahol I. Kis Károly ükapám írnokoskodott. Az osztrákok elleni szabadságharc utáni 1867-es kiegyezést
követően jött létre Hajdú-megye is, de ennek már Debrecen lett a fővárosa.

Nagy László: Hajdúvitézek. Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1983.

Magától értetődik, hogy még a ma nemzedéke is büszkén vallja magát a hajdú nép haladó
hagyományai örökösének, beleértve jómagamat is. Szülővárosom is féltő gonddal őrzi és ápolja e
nemes hagyományt. Életünket és vérünket ugyan ma nem kell oda adnunk a magyar szabadságért,
de a szabadhajdú mentalitás ma is a pozitív gondolkodás és tevékenység kifejeződése. Nem csoda
hát, ha az én gondolkodásomat és cselekvésemet is ez motiválta életem során; nemes, küzdő,
szabadgondolkodású embernek lenni, amolyan szabadhajdúnak.
Miként említettem, a fegyveres szabadságharcok ideje már lejárt; letelepített hajdú őseim a
termelő munkában, döntő részben az állattenyésztésben és a földművelésben szorgoskodtak a maguk
és a társadalom hasznára.
II:Kis Károly dédapám (1867-1943) Madách Imre utca 23 szám alatti lakos (korábban Hajnal
u.775.) családi háznak meghatározó szerepe volt életemben.
Kisgyerekként itt cseperedtem, a Szabadhajdú utca torkolatában és játszottam az
utcagyerekekkel (G. Szabó Antal, Kozák Miklós és mások). Vasárnaponként innen mentünk a Bocskai
téri „Ócska-templomba”, hogy meghallgassuk Lovas Márton vagy Máté László tiszteletes urak
prédikációját. Kis Károly dédapám egyébként prezsbiter volt a református egyházban. Kis Zsuzsanna
nagyanyám innen menesztett a Csápory boltba ezért-azért, vagy küldött vízért nagymosáskor az
Uzonyi iskola közeli artézi kútra.

Édesapám otthont teremt
Édesapám Hajdúböszörményben, a Körút 264. sz. alatt 1907. 7. hó 7-én született a három hetes,
vagyis a 21-es szám jegyében. A babona szerint szerencsés sorsú embernek kellett volna lennie.
Esetében ez nem igazán jött be. Egész életében látástól vakulásig törte a más földjét; nyűtte a testét,
s katonaként halt a mostoha hazáért. Mindössze 37 évet kapott a sorstól.
Legkisebb fiúként 25 éves koráig élt idős szülei, Nagy Márton (1874. április 30 – 1945. október
31; végelgyengülés) és Juhász Zsófia (1879. augusztus 5 – 1962. március 20; szívbaj) házában a
középkerti Besenyő utcában, s gyámolította őket minden téren.
1933. január 5-én kötött házasságot a 22 éves édesanyámmal, Vincze Zsuzsannával, aki
cselédként jó tíz éven át gyűjtötte a stafírungot. Házassági tanúként utolsó munkaadója, dr. Kovács
Márton ügyvéd és Osváth Gyula, vénkerti malomtulajdonos növelte a ceremónia fényét. Osváth
Gyula a vénkerti Kinizsi téren, az egykori Nyárfással szemben lakott. Érdekes a sors! Osváth Piroska
sok éven át iskola- vagy osztálytársam volt, de a közelmúltig nem tudtam a szüleink közötti
nevezetes kapcsolatról. Osváth Gyula egyébként gépész volt és a barátjával, Tóth Laci bácsival
Erdélyből kerültek Böszörménybe. Osváth Piri talán a gimnázium legszebb kislánya volt, azonkívül
mindig kitűnő tanuló.
Szüleim a házasságkötés után a város északi határában, a Telekföld 41. szám alatt tanyásként
kezdték meg új életüket. A Határ út a dorogi országútról nyílik, az egykori Pelikán-csárdától keletre.
A közelben található a Kisnyerges-halom, ahol 1666-ban gyülekeztek a hajdú csapatok, hogy leverjék
a vidi rácok lázadását. A Határ út valamikor a dorogi határt képezte; így érthető, hogy egyes
térképek Hajdúdorog részeként tüntetik fel az említett halmot. A szüleim Uzonyi Márton tekintetes
úr birtokán kaptak egy külön kis tanyát, ahol korlátozott számban baromfit és 1-2 malacot
tarthattak. Feladatuk az volt, hogy időben elvégezzék az aktuális mezőgazdasági munkákat, továbbá
folyamatosan figyelemmel kísérjék a gazda tanyáját, ahol többnyire csak alkalmilag, főleg nyáron
tartózkodtak. A tekintetes szó azt jelentette, hogy az illető városi előjáró volt, vagy valamilyen
értelmiségi foglalkozást űzött. Tekintetes úr titulus illette meg azokat is, akik érettségivel
rendelkeztek. Gondolom azért, mert ha valaki ebben a korban az érettségiig eljutott, abból előbb utóbb úr lett. Ne feledjük, 1934-37-ben vagyunk. (Itt születtem én 1934-ben, Katalin húgom pedig
1936-ban.) Uzonyi Márton valamilyen városi hivatalt viselt, mert csak hétvégeken vagy nyáron jelent
meg a családjával és a kislányukkal. Amikor pedig üresen állt a gazda tanyája, a baromfiudvar volt
számomra a játszótér, a négy orrlyukú Jukri kutyával. Innen bámultam életem első csodáját, a
kilométernyi távolságban közlekedő vonatot a piros dízelmozdonnyal.

Bal oldali kör nyugati része – szülőföldem; Uzonyi Márton tanyája
Jobb oldali kör nyugati része – Kis Lajos (1895-1962) és III. Kis Károly Cégény út közeli
tanyája
Térjünk még vissza kis időre az 1933-as lagzira és az örömszülők, meghívottak listájára. Az ifjú
párnak többek között az édesanyja, Kis Zsuzsánna, özvegy Vincze Imréné és az akkor még élő
nagyszülők, II. Kis Károly (1867. február 22 – 1943. augusztus 13; szívhűdés) és Mezei Klára
(1965. május 26 – 1933. július 22; agyvérzés) gratuláltak, továbbá édesanyám keresztanyja, a Mezei
Klára első házasságából született Szabó Róza (1888. május 31 – 1964. október 1; magas
vérnyomás), Kis Zsuzsánna féltestvére gratulált. A mindenki által csak „Molnár Róza” néniként
(Molnár Sándorné) ismert rokon a Korvin János körút 68. számon lakott, nem messze a régi
debreceni kövesúttól.

