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A CSALÁDKUTATÁS REJTELMEI
- beszélgetés Debreczeni Julkával -

Immár több mint két évtizede ismerem Kovács Józsefre nyugdíjas tanítónőt, akit
Túrkevén mindenki csak Debreczeni Julkának emleget. Mindenki tudja róla, hogy
családfa-kutatással foglalkozott hosszú ideje. Ma már idős napjait egy Otthonban tölti
Budapesten. Mivel az egészségi állapota megromlott, ő nem tud Túrkevére jönni, hívására
meglátogattam. A garzon kényelmesen van berendezve. Néhány fénykép, festmény a
családtagokról és egy címer a falon azonban sejteti, hogy ragaszkodik őseihez.
Hamarosan előkerülnek a feljegyzések, nemzetségtáblák, címermásolatok, iratmásolatok.
Ebben a kis szobában megelevenedik négy évszázad, mivel a papírokon szereplő ősök
mindegyikéről tud valamit Debreczeni Julka. Mielőtt belemerülnénk az ősök
megismerésébe, ismerjük meg magát a kutatót!

- 1925-ben születtem Keviben. Jóanyám sose szerette apámat, mert máshoz szeretett
volna feleségül menni. Azért csak megszülettünk négyen testvérek. Zsozsó Mezőtúrra
ment férjhez Patkós Jánoshoz. Mariska Roffi Kiss Péterné lett. Azután következett a
bátyám Lajos, aki most nyugdíjas korában hazaköltözött Kevibe. Én voltam a legkisebb,
de én tanultam tovább. Óvónő szerettem volna lenni, de végül is tanítónő lettem. 1950-ben
kerültem el Pestre. Az apámékat kuláknak nyilvánították és felszólították őket, hogy adják
át a Pásztói tanyát. Amit tudtunk hazavittünk. Ekkor ért a baleset. Szembejött velünk egy
kivilágított teherautó és nem tért ki. A lovak megbokrosodtak, én meg leestem a szekérről.
Majdnem meghaltam. Ezután nem tudtam nehéz fizikai munkát végezni. Egyszer ki volt
írva az Ipartestület épületére, hogy felveszünk munkaerőket. Jelentkeztem. Megkérdezték
melyik Debreczeni Lajosnak vagyok a lánya. Mondom P. Debreczeni Lajosnak. Hamaro-
san kiderült, hogy a Soós-kútnál lakunk és az apám a Kisgazdapárt elnöke volt. Nem
vettek fel. Rájöttem, hogy nekem itt nincs jövőm. írtam a barátnőmnek Nagy Editkének -
az apja Nagy Pál várostanácsnok volt -, akik már korábban felmentek Pestre és tanított.
Hívott, hogy menjek, mert tud állást. A Vendel utcai tanítóképzőbe iratkoztam be, ami
korábban katolikus intézet volt, és ott nem tudták, hogy ki vagyok. Akkor már állami is-
kola volt. Az önéletrajzomba azt írtam be, hogy az apámnak 8 hold földje volt 12 helyen
kiadva. Igaz, hogy korábban több mint 80 hold, de elvették. így az igazat írtam. A fővá-
rosban végeztem a főiskolát, majd 10 évig Pomázon tanítottam. Később bekerültem Pestre.
Egyszer kiderült, hogy kulákgyerek vagyok, így másik iskolába kellett mennem dolgozni.
Aztán végig, nyugdíjazásomig ott maradhattam a negyedik kerület egyik iskolájában. Egy
férfivel sikerült megismerkednem. 28 évig éltünk együtt. Jó házasság volt a miénk. Sose
feküdtünk le haraggal. Aztán ő meghalt, én egyedül maradtam.
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— A magányt hogyan tudtad legyőzni?
— Én azt tanultam a nagymamától, hogy nincs depresszió. Foglald le magad valamivel!

Először elég szomorú voltam, majd két-három hónap múlva elmentem a Széchenyi
Könyvtárba. Ott megtaláltam a történelmi családoknak a könyveit. Megtaláltam benne a
Czihatokat, a Debreczenieket. Hozzáteszem, hogy Debreczeni Sárika egyszer megmutatta
nekem Vadász Pali bácsi könyvét, amibe bele volt jegyezve, hogy a Czihatok miatt vettem
meg, mert benne van az ő pecsétcímerük.1 Csizmadia Debreczeniék őrzik ezt a könyvet. Na,
gondoltam, majd én kikutatom a többit is. Egy olvasótársam javaslatára aztán elmentem az
Országos Levéltár mikrofilmtárába, ahol az anyakönyvek kópiáit őrzik és nekiláttam az ősök
keresésének. Tizenkét évig kutattam. Nem bírtam abbahagyni. Minden reggel fél kilencre
már ott voltam az óbudai részlegben és délután négyig keresgéltem a filmkockák között.
Aztán hazamentem és amit aznap kikerestem, beírtam a saját magam készítette táblázatokba.
Megnéztem, hogy jó helyen vannak-e a nevek, stímelnek-e az évszámok. Sokszor este fél
tizenegyig ezzel foglalatoskodtam. Túrkevén sok családnak odaadtam az ő elődeiről készített
családfát. Persze a legteljesebben a saját őseimet ismerem.

— Honnan származik a család? Ki a legrégebbi ős?
— A Debreczeni Pap ősapámról ered a családunk. A Tiszántúli Református Egyházról

írottakban egy külön kis füzetecskébe bele van írva, hogy kik voltak a református papok és
oda van írva, hogy P. Debreczeni János vagy Debreczeni P. János Túrkevén volt református
pap és behívták őt egy rendkívüli gyűlésre. Debreczeni Pelliusz ősöm a Debreceni
Kollégiumban 1651-ben érettségizett, majd Utrechben, Franekerben és Göttingenben
növelte tudományát. Hazaérkezve 1660-tól 65-ig a Debreceni Kollégium professzora. De
nemcsak professzor volt, tanított, hanem van egy munkája, teológiai munkája, amibe az van
írva, hogy Scola direktor, tehát iskolaigazgató is volt. Onnan Hajdúböszörménybe ment,
majd onnan jött Túrkevére 1672-ben. Elgondolkodtam rajta, hogy hogy a csudában hagyta
ott a kényelmes igazgatói széket, utána ment ezekhez a vad hajdúkhoz, majd ezekhez a
kemény fejű kunokhoz. A Debreceni Kollégium Archívumából kiadták nekem a könyvét,
hogy megnézzem. A könyvtáros megszánt és csodálkozott, hogy még van ilyen bolond, aki
350 év múlva keresi az ősét, azt az ősét, akit elhurcoltak gályarabnak. Csak nem ért oda a
szerencsétlen, hogy mi lett vele, nem tudom, mert nyoma veszett.

Mindenesetre behívták a 400 protestáns tanítót, tanárt és papot és felszólították őket,
hogy térjenek át a katolikus vallásra. Nem hiába mondanak bennünket nyakas
kálvinistáknak, mert nem tértek át. Pedig nem tudod elképzelni, hogy milyen szenvedésen
mentek keresztül! Mire Nápolyba értek talán csak 38-an maradtak életben. A többi
elpusztult, köztük az én ősöm is. Egy év múlva már másik pap van Túrkevén. Tehát az
özvegynek át kellett adni a paróchiát. Visszament Debrecenbe, vagy az anyjához ment,
vagy az anyósához. Azt hiszem 3 vagy 4 gyereke már volt ekkor. És valahogy mikor egy
Debreczeninek hallom a nevét úgy mindig eszembe jut, hát Istenem hova kerültek ezek a
gyerekek? Lehet hogy ez is rokonom, meg az is rokonom az 1600-as évekből, csak nem is
tudok róla.

1 Vadász Pál túrkevei helytörténetkutató volt, aki genealógiai, heraldikai kutatásokat is végzett. Debreczeni Julka személyesen
ismerte.
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- Mit tudtál meg a Debrecenben őrzött könyvből?
- Csak egy picit megnyitottam, de csak úgy recsegett, mert össze volt ragasztva. Nem is

mertem nagyon kinyitni. Kinyitom egy helyen, bele-belenézek. Megköszöni a szüleinek,
hogy taníttatták. Majd máshol megnézem, ahol oda van írva, hogy a jó prédikátornak oda
kell menni, ahol a legnagyobb szükség van rá. Akkor értettem meg, hogy miért ment el a
hajdúkhoz, meg miért ment el a kunokhoz. Azért, mert úgy érezte, hogy itt van rá a
legnagyobb szükség.

— Került-e elő több könyve?
— 0, hát én írtam Debrecenbe, Sárospatakra, Kecskemétre a könyvtárosoknak és

mindenhonnan kaptam anyagot. Aztán voltam a Fővárosi Levéltárban, a Széchenyi
Könyvtárban. Több könyvet írt Debreceni P. János. Idvességnek útja - ez is egy teológiai
munka. A prédikációiból is van. Szokás volt akkor, hogy a deákok olvasták egymás műveit
és méltatták. Az én ősapám is az egyiknek írt görögül egy elismerő verset, a másiknak
latinul, a harmadiknak héberül, és képzeld, ez a héber könyv kinn van Oroszországban.
Kivitték Sárospatakról. A Széchenyi Könyvtárban találtam meg az Aczéltükör. Debreczeni
János prédikációi című könyvét. Debreczenben adták ki 1666-ban, még pedig Karancsi
György nyomtatta. Aztán van, amit Lóránffy Zsuzsanna csináltatott. Rajta van a Báthori-
címer. Aztán vannak könyvek, amelyeket külföldről hozott. Ezekbe bele vannak írva a
nevek. A Concilátorium Biblicumot Utrechben nyomtatták 1658-ban. Mint teológus diák
dolgozta át összehasonlításképpen az Ó és Újtestamentumot. A legnagyobb örömömre
Kecskemétről megkaptam a kézírását. Van egy Logika könyve ugyanis, amit ő kézzel írt.
Ez egy tankönyv Joannes Debreczenitől. Képzeld el, megkaptam a kézírását az ősapánk-
nak! Hát én olyan boldog voltam. Nem dolgoztam hiába. Ez nagy dolog. Okos ember volt
az ősöm.

- 1995-ben, mikor a redempció 250. évfordulóját ünnepeltük, hoztál egy családfát
kiállításra a Finta Múzeumba, amelyen fel vannak tüntetve a redemptus őseid.

— Kezdjük a Pap Debreczenivel. Az ősapám utódai beköltöztek a Nagykunságba. Pap
Debreczeni Mihály 1745-ben feleségül vette Újvárosi Bojtor Annát. A címerek között itt
van a Bojtor címer is, az egyik ősanyámnak a címere. Keviben volt Bojtor temető is, meg
talán még mindig vannak Bojtorok. De a Bojtor temető már eltűnt. Bojtor utca is van.
Keviben a családokról vannak utcák elnevezve. Őseimet illetően 12 címert gyűjtöttem
össze. Azt figyeltem meg, hogy az akkori fiatalemberek a környező falvakból a nemes
kisasszonyokat vették feleségül. Kivételt képezett a dédnagyanyám, Gergely Nagy
Rákhel, akit nem akartak a szülei, hogy a fiuk elvegyen. Azonban olyan szép kunlány volt,
hogy végül is megengedték, hogy na jó, hát vedd el fiam. A nagyapa ráütött és minden
gyereke. Hat élő gyereke volt, mindegyik fekete, enyhén kunos ferdeszemű, kis rövidebb
lovagló lábbal születtünk. A Czihat nagymamára, Emődi Juliannára egy gyereke se
hasonlított. Szegény Czihat Karcsi, a legkisebb fia, elég szép férfi volt. Egy olyan 192
centi magas, csinos, jó testű, csak úgy buktak utána a nők és aztán balkézrűl született neki
egy gyereke és az hasonlított Emődi Juliánná nagymamára. Csak az az egy. A törvényes
unokák közül egy sem. Ez a Czihat Karcsi a Don-kanyarnál halt meg.
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- Térjünk vissza a nemes ősökre! Melyikről mit tudsz? Miért kapták a nemességet?
- A Bélteky címer lehet hogy régebbi, mint a Bojtor. Zsigmond korabeli a Csontos

címer. Akkor adományozták a Csontos ősnek, azért, mert ő volt éppen akkor a toronyőr és
észre vette, hogy mászik fel a hegyre az ellenség. Még idejében értesítette a várőrséget.
Ezáltal vissza tudták verni a támadást. Az 1500-as években történt ez. Németül van ráírva,
hogy hol adták ki. Rónya vagy Ronyha. Az Emődi az én nagymamámnak a címere. Itt van
egy másik, a Jámbor címer. Ezek birkatenyésztők voltak. Bár a galamb is ott van felül az
ággal. Úgyhogy megállapítottam, hogy ezek a Pap Debreczeni családhoz tartozó nemes
leányoknak és fiúknak a címerei. Mint katonák, úgy kapták a nemességet.

- A Czihatok hogyan kerültek Túrkevére?
- Czihat Mihály lejött Kisújszállásra Tiszadadáról. A Kunságba magával hozta Péter fiát.

Ő az ősünk. De kitört a pestis és meghalt a felesége, nemes Penthe Judit és egy 18 éves
lánya. Megmaradt egyetlen 8 éves kisfia. Megtudta, hogy Ősi Lászlóné Lakatos Annának
9 gyereke halt meg. Nem maradt egyetlen gyereke se, és özvegy volt. Kisújszálláson
megesküdtek 1742-ben és akkor átköltöztek Kevibe. Az északi házat a papoknak adták.2

Az lett az északi paplak. Ott halt meg a 9 gyerek. Az egy szem gyereknek és maguknak
egy új házat építettek. így szaporodott aztán el a Czihat nemzetség. A címerük itt van az
előszobám falán. A családfából már vagy kettőt hazavittem a kevi rokonoknak. A Czihat
nemzetségbe persze benne van Czihat Ferenc nagyapám, akinek a felesége Emődi Juliánná
volt. A nagymama egy roppant kardos nagymama volt. Ő nemcsak a nagyapának
parancsolt, hanem mindenkinek. Minden vasárnap délután össze kellett nála jönni. Mind a
hat gyerekének családostól meg unokástól együtt. 15 unoka volt. Nagy kert volt, meg nagy
udvar. Olyan jókat játszottunk. Ahol a Hangya szövetkezet volt, másik végén pedig a
Tüzép ott volt a nagymama háza.3 Minden vasárnap délután ott poliszkáltak a férfiak,
beszéltek, megbeszélték a gazdaságot satöbbi. És amikor már a politizálásnál kezdett
elfajulni a dolog, — mert volt, aki német párti volt, volt, aki angol. Oroszpárti nem volt,
csak angol meg német - már veszekedés jön, akkor nagymama az asztalra csapott. Elég
volt! Hagyjátok abba a polit! Úgy odavágott az asztalra a kezével. Ezek a negyven körüli
férfiak elhallgattak. Erélyes asszony volt. A nők szintén egymással beszélgettek: mit
főztek, recepteket cseréltek, hogy nevelik a gyereket, milyen ruhát varrattak. Elég az
hozzá, hogy a nagymama ilyeneket is mondott, hogy — mikor a nagypapa meghalt '36-ban
— Tovább kell lépnünk, az élet megy tovább. Az én családomban senki nem lehet, akkor
még a depresszió nem volt divatos szó, búskomor, sírdogáló. Mindannyiunknak fáj ez a
veszteség, de tovább kell lépni. Mindenki ehhez tartsa magát! Özvegyen maradt. Egyedül
élt. Volt neki 18 hold földje, azt kiadta és annak a jövedelméből élt.

- Térjünk vissza a Debreczeniekre! Mindenki rokon?
- Nem. Többféle Debreczeni van. P. Debreczeni, Bakancs, Boda. Mind nemes, csak a

Csizmadia Debreczeni nem. Ez utóbbi elődje ugyanis 9 éves fiúként jött Kevibe és beállt
bojtárnak. Utána pedig biztosan kitanulta valamelyik leszármazottja a mesterséget. A
többiek Debreczeni András leszármazottjai, aki redemptus ős volt. András, Mihály, Dániel

2 Az épület ma a Túrkevei Református Egyházközség gyülekezeti otthona a Kossuth u. 1. sz. alatt.
3 Az utca ma Dr. Nánásy Lajosról van elnevezve.
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meg István voltak a gyerekei. Ez egy család, mert egy a címerük. Az István-ágba tartozik
Bakancs Debreczeni, aki elmulatta a vagyont és utána a bakancsok árulásával foglalkozott.
Az én ősöm Mihály. Van még egy fiú, Debreczeni György. Boda Debreczeni Gyurka bácsit
én is ismertem. Mindennap eljárt a cukrászdába egy feketére. Mihálynak a fia, György
Perlaky Sárát, a burai református pap lányát vette feleségül. Ez egy nagyon ősi pap család.
Perlakról származtak, a Dunántúlról. A Perlakyaknak van katolikus, evangélikus és
református ága. A túrkevei református templomban az orgona tetején van egy szobor, ahol
a pelikán eteti a fiait a saját véréből. Ez csak legenda. ... De ott van az orgona tetején a
Perlaky címernek a szobra. Ugyanakkor az öccse, Péter Dévaványáról hozta feleségnek
Cser Sárát.

- Mit tudsz a Debreczeni nagyszüleidről?
- Debreczeni nagymama, Szányi Tóth Zsuzsanna. Az őse, Rékasi István 14 rovásos

földet váltott. Az én üknagyapám Szénási István városgazda volt. Az egyik Szénási Tóth
fiú Szányi Erzsébetet vette el. Attól kezdve azt az ágat Szányi Tóthnak nevezték. Nagyon
sokszor az asszony neve rajta maradt a famílián. Édesapámnak az anyja, Szányi Tóth
Zsuzsanna igen kacifántos asszony volt. Mondjak egy dolgot? Mikor az unokatestvérem
férjhez ment egy katolikus fiúhoz egy Szolnok melletti faluba, én még játszadoztam ott a
többi között, hallom, hogy mondja a nagymama, hát nem tanált egy reformátust? Egy
kathólikushoz kellett menni?! Tudod abba a hátba minden megvetés benne volt. De sose
felejtettem el. És az a vicces, hogy én is egy katolikus férfihoz mentem, de ő ezt már nem
érte meg.

Még hosszasan folytattuk a beszélgetést.nézegettük a nemzetségtáblákat, amely során
kiderült, hogy Debreczeni Julka családkutató elődei között szinte minden tehetősebb kevi
családból volt valaki, akivel rokoni kapcsolatban álltak. Ugyanakkor az is látható, hogy
bár az egyéni nemesség nem számított a Jászkunságban, de a nemesi eredetű ifjak
máshonnan is szívesen hoztak nemes családból származó lányt feleségül. A foglalkozási
endogámia is kimutatható a református papoknál. Az egykori értelmiségi őst ugyanúgy
megbecsülik a kései utódok, mint a nemességet szerző katonát vagy a redempciókorföldet
váltó gazdát. A nemzetségek ágakra szakadását gyakran a ragadványnevek őrzik, csakúgy,
mint egy-egy jelentősebb női előd famíliájának a nevét. Az utódok a legtöbb személyes
élményt a nagyszülőkhöz kötik. Érdekes módon Debreczeni Julka életében a nagymamák
jelentős szerepet töltöttek be, míg szülei közül az édesapjához ragaszkodott inkább. Ebben
már benne van a kuláküldözésből fakadó egyéni élmény. A családkutató egyéni sorsa példa
arra is, hogyan tudott talpra állni, talpon maradni és értelmiségivé válni az egykori
gazdalány, Őseinek kutatása biztosította számára, budapesti lakos létére is a túrkevei
rokonokkal való élénk kapcsolatot és a visszacsatolást a gyökerekhez, a paraszti múlthoz.
Kutatásait összegezve első generációs értelmiségiként számos információt összegyűjtött és
átmentett a jövő generációnak az elmúlt négy évszázadból.
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Debreczeni Julka

czimr CSALÁD

Családi címerek
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