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Felkészítő tanár:  Ilyés Gábor 



BEVEZETÉS 

Először 4. osztályos tanulóként hallottam a tirpákokról. Akkor még nem tudtam, 
hogy a családom tirpák gyökerekkel rendelkezik. Amikor 5. osztály elején a 
történelem órán Ilyés Gábor tanár úr a nevem hallatán megkérdezte, hogy a 
családom nem tirpák származású-e, akkor én bizonytalan voltam. Otthon utána 
érdeklődtem és a nagypapám megerősített abban, hogy a családunk tirpák 
származású. Amikor a forrásokról tanultunk, akkor én régi családi képeket 
vittem fel az órára és a „gyanú” ismét beigazolódott: apai ágon tirpák 
gyökerekkel rendelkezem én is! Honismeret órán már büszkén mutattam be a 
képeket osztálytársaim előtt! Amikor megtudtam, hogy városunk mennyi 
mindent köszönhet a tirpákoknak, akkor ez a tudat még nagyobb büszkeséggel 
töltött el. A tanárom biztatására tovább folytattam a kutatómunkát. 
Utánajártam a képek történetének és sokat beszélgettem nagypapámmal, aki 
korábban István-bokorban élt, ma pedig Kótajban. Közösen készítettük el a 
családfánkat. A Király Ilona nevű 90 éves dédimamám ma is Mandabokor II-
ben él nagyapám Liskány Ilona nevű nővérével. Nagyapámmal elmentünk a 
temetőbe is, ahol az üknagyszüleim sírjait kerestük fel a születési és halálozási 
adatok pontosítása miatt. Így készült el a következő dián látható családfa. 



Liskány Laura 

(én) 

Liskány József 

Szül.: 1974. 07. 23. 

Miló Enikő 

Liskány József 

Szül.: 1948. 12. 29. 
Mátyás Erzsébet 

Király Ilona 

Szül.: 1925. 04. 10. 

Liskány József 

Szül.: 1923. 05. 25. 

Kolimár Júlia 

Szül.: 1891 

Elhunyt: 1964 

Liskány Ferenc 

Szül.: 1881 

Elhunyt: 1961 

CSALÁDFÁM APAI ÁGON 

Liskány  Ilona 



A családom érdekessége, hogy apai ágon 

nagyapámig mindenki evangélikus vallású, mint 

ahogyan a betelepülő tirpákok is voltak. 

Édesapámat nagymamám kérésére már görög 

katolikus vallásúnak keresztelték, így vagyok én 

is görög katolikus. 



A családfa elkészítése után tanár úr kijelölt bizonyos 

részeket a Tirpákok című kötetből, hogy olvassak el. 

Ebben fedeztem fel a következő sorokat: 

 

„Minden nemzetség, aki számot tart becsülésre: 

Hrenkó, Fábry, Kazár, Szmoljár, Tomis és a nemes Nagy, 

Sexty, Dióssy, Ferenc, Liskány, Markó, Bukovinszky;” 

 

A könyvnek ez a része a Nyíregyházára betelepülő 

családokat írja le és ott van közte az én családom is! 

 

Egyszer szeretném végig elolvasni a könyvet! 

VIETÓRISZ ISTVÁN: TIRPÁKOK 



NAGYAPÁM KISKORÁBAN 

A kép hátoldalán a következő felirat olvasható: 

„EMLÉKÜL SZÜLEIMNEK NÉGYÉVES KOROMRÓL 

1953. I. h.” 

 

Ez a kép még akkor készült, amikor István-

bokorban éltek nagyapámék. Innen költöztek át 

1971-ben Kótajba, ahonnan a nagymamám 

származott. 



NAGYAPÁM NAPJAINKBAN 

Nagyapám nagyon odaadó 

ember, mert mindent 

megtesz, hogy a családja 

jól éljen, mert ő teremtett 

meg mindent, hogy a mi 

jövőnk lehetséges legyen. 



ESKÜVŐI ELŐKÉSZÜLET 

A fotó 1973 áprilisában 

készült. 



NAGYAPÁM NŐVÉRÉNEK ELJEGYZÉSE 



DÉDNAGYAPÁM ÉS KERESZTANYÁM 



A tanár úr által adott füzetben (Papp 

Sándor: Nyíregyházi bokortanyák – 

Rókabokor. Városvédő Füzetek 2. 

Nyíregyháza, 2013.) felfedeztem, hogy a 

tanyabokrok között létezett egy Liskány-

szállás. Amikor ezt a nagyapámnak 

megmutattam, akkor ő azt mondta, hogy 

még nem hallott erről. Ő csak Liskány útról 

hallott. A kiadvány szerint a Liskány 

Szállásból lett Rókabokor! 

NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK 



TERVEIM A CSALÁDKUTATÁSSAL 

KAPCSOLATBAN 

Szeretném tovább folytatni a családom 
eredetének kutatását, s reménység szerint 
visszavezethetem a családom eredetét egészen 
az 1750-es évekig.  

Talán az is kiderülhet, hogy az őseim közé 
tartozott Liskány András is, aki 1757-1759 között 
a város tisztségviselője volt, mint bíró! 

 

Nyíregyháza, 2015. június 1. 


