„Amerikás emlék” – Vászonból készült jegytartó a Red Star Line vonal
Amsterdam-New York járatáról
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A REINHARD & LOHMANN HENGERMALOM

Malom utca malom nélkül. Az 1800-as évek második felében készült kataszteri térkép még hosszú évtizedekig használatban maradt. Többször átjavították, átszámozták, feliratozták. Így fordulhatott elő, hogy a
térképen már szerepel a MALOM UTCA, de sem az utcanévadó Hengermalom, sem a mellé épült Vendéglő
még nincs feltüntetve.
Reinhardt Henrik és vállalkozásai
1901-ig nehéz helyzetben voltak a nagyszékelyi
gazdák a betakarítás után: hosszú és fáradságos
napokat kellett eltölteni azzal, hogy valamelyik környékbeli malomban terményeikből lisztet nyerjenek.
Már az 1800-as évek elején panaszkodtak is a nagyszékelyi gazdák, hogy sokszor egészen Paksig, vagy
Dunaföldvárig is el kellett menniük őrletni, s ezért
kérik az uraságot az új simontornyai malom mielőbbi megépítésére.
Kisebb, időszakos vízimalmok voltak ugyan a közelben, például Tolnanémedin, Uzd és Sárszentlőrinc környékén több is, de igen nagy leterheltséggel és hosszú várakozási idővel működtek
Nagyszékelyben első alkalommal 1895 körül merült
fel annak a gondolata, hogy saját, községi tulajdonú,
állandó üzemű malmot építenek. A község elöljáró
be is szerezték a szükséges engedélyeket mind gróf
Wimpffen Simontól, az akkori uraságtól, mind a
hatóságoktól – mégsem valósult meg a tervük, mert
a szükséges összeg biztosítását a nagyszékelyi
gazdák nem szavazták meg. Ekkor döntött úgy a
község egyik tehetős gazdája, a képviselő-testület
egyik tagja, Reinhardt Henrik, hogy önerőből
hozzálát a Hengermalom felépítéséhez. Hiteleket
vett, teljes vagyonára jelzálog került. A malom
megépítésének költségeit jelentősen megnövelték az

alapozási munkák. Amint az a térképen látható, a
malomnak kiszemelt terület nagyrésze még mezőgazdasági művelésre sem volt használható a magas
talajvíz miatt. A község belterületén pedig másik,
erre a célra alkalmas terület nem volt.
1901-re mégis felépült az akkor még Gőzmalomnak
nevezett hengermalom, majd néhány évvel később
az ugyancsak a malomhoz tartozó Vendéglő is.
1905-ben Reinhardt Henrik újabb kölcsönök felvételére kényszerült: egyrészt a még fennálló tartozásainak kiegyenlítésére, másrészt meggondolatlan
előszerződéseket kötött, melyek nem teljesítése
miatt jelentős kártérítéseket tartozott megfizetni.
Ekkor került közvetlen üzleti kapcsolatba az ugyancsak nagyszékelyi Lohmann Henrikkel, ki több
alkalommal kisegítette nagyösszegű kölcsönökkel.
A későbbiek során a két család igen szoros rokoni
kapcsolatba is került egymással: ifj. Reinhardt János
Lohmann Henrik idősebbik lányát, Lohmann Erzsébetet vette feleségül, és ugyancsak házasság révén
válik majd tulajdonossá a fiatalabbik Lohmann Katalin férje Lehr Konrád.
1910-re Reinhardt Henrik anyagi helyzete még nem
rendeződött megnyugtatólag, de már újabb adósságot vállalt magára, igaz már nem egyedül: a már
említett Lohmann Henrikkel és a nagyszékelyi
Schilling Konrád a közeli gindlicsaládi malom megvételére társultak.
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Valójában a gindlicsaládi vállalkozás nem bizonyult
szerencsésnek. Amint az a fennmaradt okiratokból
[1]
kitűnik, 1913. december 7-én Reinhardt Henrik
kénytelen átvállalni a tulajdonostársak tartozásait,
21.000 koronát a tolnai takarékpénztárnál.
Egy gyönki bírósági végzésből (71/6/1915.) pedig
az derült ki, hogy az eladók részére is még jelentős
összegű tartozás állt fenn az eladó Joó Henrik, gindlicsaládi lakos felé. Részlet az ítéletből:
„Nem menti fel az alpereseket a fizetés alól az sem,
hogy az ingatlan még terhelve van, mert a szerződés
világos értelme szerint az alpereseknek még a tehermentesítés előtt kell a vételárat megfizetniök,
éppen azért, hogy az eladóknak a tehermentesítéshez szükséges összeg rendelkezésükre álljon. Ez
okokból a kir. tszék az alpereseket a hátralék vételár
megfizetésében a felperesek által megengedett korlátozás szerint elmarasztalta az 1868:LIV.tc.251§-a
alapján a perköltség viselésére kötelezte.
A teljesítési határidők megállapítására a hatodik
moratóriumi rendelet és 1. és 5.§-án illetőleg a negyedik moratóriumi eljárási rendelet 2. és 8.§-án, az
ügyvédi járandóságok megállapítására pedig az
1868:LIV tc.252§-án alapszik.”
Schilling Konrád neve a malmok kapcsán már többet nem fordult elő, valószínű, hogy kiszállt a további vállalkozásokból
A Reinhardt & Lohmann Hengermalom
Egyidejűleg a gindlicsanaládi malom megvásárlásásval a nagyszékelyi Hengermalom tulajdonosi
szerkezetében is változás történt. 1914. május 1-én
Nagyszékelyben megkötött adás-vételi szerződés
alapján Lohmann Henrik és felesége, Kómer Éva
50%-os tulajdonrészt szerzett az addig egyedüli tulajdonos Reinhardt Henrik vállalkozásából:
Mely a mai napon egyrészről Reinhard Henrik, mint
eladó, másrészről Lohmann Henrik és neje, szül.
Kómer Éva nagyszékelyi lakosok közt a következő
feltételek alatt köttetett:
1.ször A bevezetésben ismertetett eladó eladja a
nagyszékelyi 265 és 1164 számú telekjegyzőkönyvekben a 280/a., 281/a. helyszín szám alá
foglalt belső telkének s az azon épült gőzmalom és
összes felszerelésének, valamint az alábbi j. könyvben a 3 sor. 282/a helysz. alatt felvett, - a malom
üzem körül alkalmazottak lakásául szolgáló, - 396.
népsz. háznak és tartozékának tulajdonát képező
felét 26.000., azaz huszonhatezer koronáért Loh-
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mann Henrik és neje, született Kómer Éva nagyszékelyi lakosoknak.
A vételár a következő módozatok szerint leszen
törlesztendő:
Vevők magukra vállalnak a simontornyai takarékpénztár jelzálogos követelése címén 10.000., azaz
tízezer koronát.
Láng budapesti gépgyár bejegyzett bekebelezzen
12.000 koronás követelésének eladót terhelő fele
címén 6.000 azaz hatezer koronát
A fennmaradó vételár hátralék törlesztésére
fizessenek eladónak 3 év leforgása alatt kamat
nélkül 10.000.,tízezer koronát. – Tartoznak továbbá
tűrni, hogy a vételár hátralék a malomjog bekeblezésével egyidejűleg az eladó, Reinhardt Henrik
javára bekeblezhessék.
2.szor vevők a megvett birtokot a mai napon átveszik, és magukra vállalják a mai naptól számítva a
kapcsolatos folyó terheket.. Megengedik továbbá,
hogy a zálogjog 10.000 korona kamathozam tőke
erejéig az 1. pont alatt megjelölt ingatlanokra, azok
hasznára és haszonélvezésére: Reinhard Henrik
javára bekebleztethessék.
3.szor Eladó megengedi, hogy a tulajdonjog a vevők
javára bekebleztethessék.
Minek hitelére ezen szerződés az érdekelt felek előtt
felolvasván, megmagyarázva volt, helybenhagyatott
és aláiratott
Kelt Nagyszékelyben, 1914 évi május hó 1-én
Előttünk mint tanuk előtt:

Eladó - Vevők:

(A 396. hrsz. ingatlan a malom épületének jobb oldalán helyezkedett el, a rajta levő „népház” a két
világháború között lebontásra került.)
A szerződés érdekessége, hogy valamiért nem a
tényleges állapotokat rögzítette. Gyakorlatilag valamiért Lohmann Henrik és neje, Kómer Éva a
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Az akkor még „Gőzmalom” 1923- 1925. k.
26.000 koronás vételárból 10.000 koronát visszatartott – valószínűleg Reinhardt Henrik teljes tartozását nem akarták a malom 50%-os tulajdonszerzésébe beszámítani. 1916. február 17-én kelteződött az a okirat, melyben Reinhardt Henrik arról
nyilatkozott, hogy
„… mint az 1914. évi május hó 1-én kelt adás-vételi
szerződésen alapuló vételár követelésemet Lohmann
Henrik és neje Kómer Éva nagyszékelyi lakosoktól
felvettem, elismerem és megnyugtatom.”
1916 februárjára tehát végleg rendeződtek a tulajdoni és pénzügyi viszonyok, ezzel elkezdődött a
malom és a hozzá kapcsolódó vállalkozások gyors
és látványos fejlesztése, a társascég megerősödése,
ekkor került fel a malom homlokzatára nagy fekete
betükkel: REINHARDT & LOHMANN HENGERMALOM.
(A felirat még 2005-ben is jól kivehető volt.)
A Hengermalom jelentősége a község életében
Reinhard Henrik nagyon jó érzékkel felismerte,
hogy csak akkor érhet el sikereket vállalkozásával,
ha igen jó minőségű őrleményeket biztosít. Bármennyire is állandó pénzügyi nehézségekkel küzdött, a fejlesztésre nem sajnálta a pénzt. 1910-ben
megvásárolta a Láng Gépgyár legújabb fejlesztésű
malomipari gépeit, ezzel a környék legkiválóbb terméket előállító malmává emelte üzemét. A várt
eredmény nem is maradt el. Korabeli szerződések
bizonyítják, hogy Tolna vármegyéből Budapestre
irányuló lisztszállítások alkalmával több esetben kikötötték a kizárólagos nagyszékelyi őrlést, a nagyszékelyi liszt etalonná vált, főidényben csak előjegyzésre vállaltak megrendeléseket. Nagyszékely
így lassan a környékbeli malomipar egyik meghatározójává vált.
Nem volt az sem véletlen, hogy a Hengermalom telkén épült fel a község első szállója és vendégfogadója az 1910-es évek közepén.
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„Valamikor pezsgő élet volt a falu második központjának tekintett Hengermalom – Vegyesbolt –
Kocsma, Vendégfogadó által határolt területen. Az
épület először a Reinhardt és Lohmann családoké
volt, majd az 1920-as évek elején eladásra került.
Volt benne kocsma és vendégfogadó 4 szobával. A
házat a Hirth család vette meg s üzemeltette tovább.
Talán a második világháborút követően már csak
lakóépületként használták, lakóinak szerencséje
volt: nem költöztették ki őket, megmaradt saját tu[2]
lajdonukban.”
(Rövidesen kicsinek is bizonyult az épület: Heimbuchék 1923-ra felépítették a KORONA SZÁLLÓ ÉS
VENDÉGLŐ-t.)

A malom és a volt vendéglő épületei 1980-ban.

[3]

A Hengermalomnak köszönhetően Nagyszékelyben
fél évtizeddel korábban megtörtént a község villamosítása, mint a szomszédos településeken: a malom gőz-, majd később a diesel gépeit használták fel
az áramtermelésre. A transzformátorok az épület
mögötti gépház mellett kerültek elhelyezésre. 1929re, mikor a községet a megyei villamoshálózatra
rákapcsolták, már kétszer akkora áramfelhasználással kellett számolni, mint a hasonló lélekszámú
községekben, mert a világításcélú felhasználás mellett már jelentős volt az elektromos gépek és berendezések használata is a községben. Alátámasztására
néhány adat az áramfogyasztási felméréstervezetből
[4]
1929-ben: (zárójelben a lakosság létszáma)
Simontornya (3215) 13.800 kw/h.
Nagyszékely (1940) 10.400 kw/h.
Pálfa (1969) 5000 kw/h.
Sárszentlőrinc (1954) 6.100 kw/h.
Regöly (2301) 8.400 kw/h
Tolnanémedi (2161) 6.500 kw/h
A nagyszékelyi külső vezetékhálózat hossza elérte a
14 kilométert, közterületen 40 világítótest került felszerelésre.
A Hengermalom áramtermeléséhez köthető a község első fafeldolgozó üzemének a létrejötte is.
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A transzformátorok üzembehelyezésével lehetőség
nyílott nagyteljesítményű elektromos berendezések
használatára is. A kapubejáróval szemben, nagyjából a gépház vonalában épült meg az első fűrészüzem, ami újabb megrendelőket és vásárlókat irányított Nagyszékelybe
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kellett túladni, legalább is vevőt keresni rá, ez jelentős áron aluli értékestéssel járt. Erről dr. Ries, akit
az ügylet lebonyolításával bíztak meg, a következőket közölte a tulajdonosokkal:

A Reinhardt & Lohmann társascég

”Önök, mint malomtulajdonosok jól tudhatják, hogy
ha egy motort leszerelnek s azt újra el kell adni különösen a mai viszonyok között, akkor az legfeljebb
ócskavas értékben adható el úgy, hogy ezért a motorért legfeljebb 60-70.000 koronát kaphatnánk, míg
ellenben Siposné (szerk. mj: a vevő) ma 6 évi részletfizetésre is bármelyik gyártól kap gépet.”

A régi berendezést végül is 120.000 koronáért vette
meg özv. Sipos Lajosné, s felszerelésre kerültek a
malom új, diesel üzemű gépei, ezzel a nagyszékelyi
Hengermalom, mint „Gőzmalom” megszűnt létezni.

Ifj. Reinhardt János és felesége, Lohmann Erzsébet
Az 1920-as évekből annyi tudható még a Hengermalom életéből, hogy a stabilizálódott pénzügyi háttér következtében tulajdonosai már jelentős haszonra tettek szert, dr. Ries István budapesti ügyvéd (későbbi igazságügy miniszter) közvetítésével pedig
folyamatosak voltak a részvényjegyzéseik. 1925ben pedig formai változásra is sor került: id.
Reinhardt Henrik helyett fia, ifj. Reinhardt János lett
az 50%-al bíró tulajdonostárs, s ezzel egyidőben
megalakításra került a társascégük is, hivatalos elnevezésében az „IFJÚ REINHARDT ÉS LOHMANN
HENGERMALMA ÉS TERMÉNYKERESKEDÉSE, EXPORT,
IMPORT NAGYSZÉKELY” - két egyenrangú cégvezetővel, Lohmann Henrikkel és ifj. Reinhardt Jánossal. Az „új” társascég első intézkedése volt, hogy
hozzákezdett a malom újabb – nem kockázatmentes
- korszerűsítéséhez. Elsőként a régi berendezésen

A balatonboglári malom és a nagyszékelyiek
A gazdasági válság nem kerülte el a nagyszékelyi
gazdákat sem. Felesleges terményeiket Reinhardt
Henriken keresztül értékesítették a Balatonvidéki
Forgalmi Részvénytársaságnál utólagos fizetési
megállapodással. 1925. végén a társaság fizetésképtelenné vált, mintegy 977.889.291 korona
tartozása maradt kiegyenítlenül a nagyszékelyi gazdák felé. Reinhardt János és Lohmann Henrik úgy
döntöttek, hogy a nagyszékelyi követeléseket
egyesítik és átvállalják, nem titkoltan azzal a céllal,
hogy a továbbiakban már egyedüli követelőként
lépjenek fel a Balatonvidéki Forgalmi Rt.-vel szemben. A jogi hátteret természetesen dr. Ries István
biztosította. 1926. május 26-án Lohman Henriknek
küldött levelében az alábbiakban összegezte a nagyszékelyi követeléseket, melyeket Lohmann Henrik
és Reinhardt János a teljes tartozásból átvállalni
szándékoztak:
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Altheim György (Nagyszékely) részére 800 dollár,
Tippel János (Nagyszékely) részére 600 dollár,
Lehr Henrik (Nagyszékely) részére 500 dollár,
Knoch János (Nagyszékely) részére 600 dollár,
Neidert János (Nagyszékely) részére 300 dollár,
Heimbuch György (Nagyszékely) 800 dollár,
Tippel György (Nagyszékely) részére 300 dollár,
Folk Henrik (Nagyszékely) részére 280 dollár,
Lohmann Henrik (Nagyszékely) részére 300 dollár,
Neidert Henrik (Nagyszékely) részére 300 dollár,
Knittel Henrik (Nagyszékely) részére 200 dollár,
Dermer János (Nagyszékely) részére 600 dollár,
Winkler Henrik (Udvari) részére 100 dollár,
Gyurica János (Kisszékely) 200 dollár,
Ferter Fülöp (Nagyszékely) részére 500 dollár,
Heimbuch Fülöp (Nagyszékely) részére 500 dollár,
és Jankovics István (Sárszentlőrinc) 500 dollár
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ismerősen csengett mindenki számára, az egyik
Keck unokáról, Keck Lászlóról van szó.

1926 őszén ifj. Reinhardt János Boglárra, a malomhoz tartozó szolgálati lakásba költözött s átvette
a malom közvetlen irányítását, a nagyszékelyi malom vezetése Lohmann Jánosra, majd vejére, Lehr
Konrádra maradt. A lényegében családi cég az
államosításig, 1951-ig működött. A balatonboglári
malom már jóval korábban, az 1930-as évek második felében eladásra került. Az eladáskor kapott
összeget dr. Ries tanácsára budapesti bérházak
vásárlásába fektették.

„Természetesen nem szabad a fenti polgárok előtt
olyan színben feltüntetni, mintha ez az ő követelésüket biztosítaná, mert ez félrevezetés lenne. Meg
kell nekik mondani, hogy ma még senki sem tudja,
hogy vajon ezekre a követelésekre jut-e majd valami
és mennyi…”

A boglári malom 1931-ben
A következő hónapban a gyönki közjegyzőnél meg
is köttetett a megegyezés a külön kielégítési jogukról részben lemondott nagyszékelyi gazdák és a
Reinhardt & Lohmann cég között, így a továbbiakban a társascég, mint legnagyobb hitelező léphetett
fel a Balatonvidéki Rt.-vel szemben, s bejelentette
igényét a balatonboglári malomra.
Azt, hogy a malom értéke mennyiben fedezte a tartozásokat, nincs adat. Neidert Henrik néhány nappal
később mégsem fogadta el a felajánlott 300 dolláros
összeget és a gyönki bíróságon teljes összegű kártérítésért indított polgári pert a Reinhardt & Lohmann cég ellen. Ügyvédjének neve Nagyszékelyben

A nagyszékelyi malom 2004-ben és 2009-ben
[1] Nyilatkozatok, adás-vételi szerződések eredeti példá-nyai a
szerző tulajdonában
[2] Sziklai Z.: Nagyszékelyi séta. Magánkiadás, 2009.
[3] nagyszékely.hu - Gruming Ferenc digitalizálása.
[4] K. Balogh A.: Tolna megye történetének olvasóköny-ve
III. – Áramfogyasztási kimutatás Tolna megye
áramfogyasztásához, 1929. február 20.
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A Z EG Y K O R I A LTG A SSE [Ö R EG U TC A ]

Az Altgasse nyomvonala és szerkezete az 1850 k. készült kataszteri felmérés térképén
Az ALTGASSE [ma Táncsics M. u.] Nagyszékely
egyik legrégebbi építésű utcája volt. Azért mondhatjuk múlt időben, mert a mai utca már csak töredéke
a község egykori főutcájának számító Öreg utcának.
Kialakulásának időpontja az 1700-as évek közepére
tehető, helyét és irányát az akkori Tolna vármegye
úthálózatának szerkezete határozta meg. A vármegyei úthálózat gerince nagyjából megegyezett a
mai főközlekedési úthálózat egyes főútvonalaival,
Nagyszékelyt lényegében már akkor is elkerülték a
főbb közlekedési útvonalak.
Nagyszékelyhez legközelebb eső, legfontosabb „hadi út” Nagy Dorog – Györköny – Bikács települések mentén haladt, ez az egyik magyarázata annak, hogy még az 1900-as évek elején is a Nagyszékelyből kiinduló közlekedés iránya elsősorban
Nagydorog volt, nem pedig a későbbiekben első
helyre került Pincehely, másodsorban ez jelentette a
megyeszékhely, Szekszárd legrövidebb úton történő megközelítését. Nagydorog jelentette az összeköttetést a vasúti hálózattal is: még az 1930-as évek
közepén is a Nagyszékelybe érkező küldeményeken – elsősorban csomagokon – ott állt a rendeltetési hely mellett vastag kék színnel aláhúzva, hogy
u.p. (utolsó posta) Nagydorog. Nem véletlen tehát,
hogy az 1800-as évek elején hasonló okok miatt
épült meg az Altgasse „testvér-utcája”, az Unetarpf
[ma Petőfi u. vége], sőt az 1800-as évek végén már

teljes egészében az Unetarpf vált a legfontosabb
közlekedési útvonallá.
A másik legrégebbi nagyszékelyi utca, a Magyar utca pedig Simontornya felé biztosította a közlekedést. A Nagyszékelyből kiinduló fő közlekedési irányok tehát meg is határozták az egykori főutcák
nyomvonalait.
A fenti kataszteri térkép alapján pontosan megállapítható, hogy a jelenlegi állapothoz képest 30-al
több lakóépület határozta meg az utcaképet, s ez az
állapot nagyjából változatlan formában tükröződik
az 1900 körül készült kataszteri térképen is, tehát
érdemi változások még akkor sem történtek az utca
szerkezetében. Az egykori Altgasse a község legrégebbi utcái közé tartozott, de ez nem jelentette azt,
hogy a legrégebbi épületek is ebben az utcában
voltak az 1800-1900 közötti években. Ismert, hogy
az 1807-évi nagy tűzvész is elsősorban az Altgasse
és környéke lakóépületeit pusztította el:
„A folyó esztendőben április hónapnak 14.-ik napján támadott egy irgalmatlan erős szél, csaknem
Kisszékely felől, mely széllel meggyulladván Nagyszékely reggeli mintegy 8, vagy 9 óra tájban és
olyan szörnyű tűz támadott, hogy mintegy 185 házat
[1]
porrá és hamuvá tétetett…”
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A tűzvész után teljes egészében újjáépült az Altgasse, sőt 1850 és 1900 között 2 átépített (alaprajz
változás alapján) és 3 új lakóépületet is találunk a
mai páros számozású oldalon.
Az eltűnt részek
Ezalatt az utca végén egykor állott 8 lakóépületet
értjük, melyek a legkorábban elbontásra kerültek.
Az utcaszakasz belső határvonala a ma is meglevő
Petőfi S. utcai átkötő útig terjedt. (Térképen I.)
1850 körül - erről a szakaszról - az alábbi családok
lakóépületei ismertek:
Hrsz.
Tulajdonos
Hrsz.
Tulajdonos
285 Winkler Philipp 282 Neidert Johann
284
Nágel Johann
281
Hoin Reinhard
283 Schott Reinhard 280 Préscher Philipp
279
…. Andreas

Az Altgasse legrégebbi lakóháza 1980-ban – ma né[2]
pi műemlék. Fotó: Gruming Ferenc digitalizálása
Épült 1800 körül.
A végleges utcakép kialakulása

(Számozás a község központja irányában növekvő. A
belterület határa Winkler Philipp tulajdonában álló
lakóépületig terjedt.)
Az 1900-as évek elején még álltak ezek a lakóépületek, elbontásuk a két világháború közötti időszakra tehető. Azt, hogy miért kerültek elbontásra,
okai közül csak egyik ismert: a magas talajvíz.
Kizárólagos okként mégsem jelölhető, mert ugyanez
érvényes volt a mai Petőfi utca páratlan számozású
oldalára is, sőt a Kútvölgy jelentős részére is. Nem
valószínű tehát, hogy az új Községház ennek ellenére ide épült volna, az okokra inkább a korabeli
rendezési tervekben találnánk választ.
Az előzőeken kívül az 1940-es évekbeli állapotot
[5]
összeíró Reinhardt Henrik
még lakottként jelöli
azokat az épületeket is, melyek a fenntebb említett
határvonaltól beljebb helyezkedtek el, nevezetesen
az akkori helyrajzi számok alapján a 408-412. sz.
alatti ingatlanokat és lakóit: Schilling Jánost, Keller
Annát, Krebs Konrádot, März Fülöpöt és Reining
Györgyöt. Mára ezek az épületek is eltűntek, s az
utca végét napjainkban az egykor annak közepén
[4]
álló NÉPI MŰEMLÉK lakóház zárja: Táncsics u.17.,
hrsz. 814/1. Törzsszáma: 10024.
„Fésűs beépítésben, utcavonalon álló, téglalap
alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, vertfalú
vályogház, utcai homlokzatán újabb nyílászárókkal,
az udvari oldalon oszlopos, részben mellvédes tor[6]
náccal, helyenként építéskori nyílászárókkal. Egytraktusos belső, mestergerendás famennyezettel”.

Egy hézagos zártsorú beépítéses hajlított ház a
Táncsics M. utcában: A két világháború között épült
módos sváb porta ma a Helytörténeti Gyűjtemény
otthona.
A múlt század elején határozat született egy új
községháza, valamint a jegyzői lakás felépítéséről.
Erre leginkább alkalmas területnek épp az Altgasse
középén álló saroktelket találták, az akkori községi
temető tartalékterülete alatt. A XX. szd.-i kataszteri
térképek még 360., majd átszámozás után 1028.
helyrajzi számmal jelölik a területet. A másik meghatározó változást pedig az jelentette, hogy egyidejűleg határoztak a régi temető megszűntetéséről,
s az eredetileg temetkezési helynek kijelölt terület
mezőgazdasági hasznosításba való vonásáról is.
Az akkori faluközpont – „Fő tér” – rendezési terve
is érintette az Altgassét: lebontásra került (a mai
páros oldalon) az utca első és második lakóépülete,
hogy helyet biztosítsanak a Heimbuch-féle „Korona
Szálló és Vendéglő” épületegyüttesének.
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Az 1920-ban elbontásra került épületek az Altgasse
elején
Az 1930-as években épült fel az utca legutolsó új
lakóépülete, a fényképen is látható Schieber–ház.
Építésének idején még 2 további lakóépület állt a
Posta-köz jobb oldalán.
Az Altgasse családjai az 1940-es években:
(Ma Táncsics u. páratlan oldal.)
Hrsz.
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

Tulajdonos
Hrsz.
Tulajdonos
Pfeffer Henrik
410 Krebs Konrád
Hildebrand Péter
411 März Fülöp
Schneider Fülöp
412 Reining György
Tippel Henrik
413 Nagel János
Schneider Konrád 414 Lehr Frigyes
KÖZSÉGHÁZ
415 Heinbuch
JEGYZŐI LAKÁS
416 Holb
Schilling Henrik
417 Neidert
Wegmann Henrik 418 Nagel
Schott János
419 Holb János
Schilling János
420 Heidrich Henrik
Keller Anna
421 Schneider János

Páros oldalon:
422 Schieber János
423 Iffland János
424 Boros László
Az Öreg utcai temető
Az Altgasse és az első betelepülők által használt temetkezési hely un. Öreg temető története egymástól
elválaszthatatlan s jó okunk van feltételezni, hogy a
község addigi magyar lakosságának is a temetkezési
helye volt. A volt temető község felé eső határ-

9

vonala (kerítése) egybeesett a volt Altgasse utolsó
15 épületéhez tartozó belterületi földek szélével. Az
utca fölötti domboldal községi tulajdonban volt, Gemeinde Nagy-Szekel (II.) – így a rendelkezésre
álló terület pedig hosszabb távon is megoldotta
volna a községi temetések biztosítását. A temető
első bővítésére 1811-ben került sor:
„A Méltóságos Uraság 1811-ikk adott a régi Temető mellett mind a Németeknek és Magyaroknak
egy közös és eléggé tágas Temető Helyet, amelly a
régi Temetővel jól bé van keritve, és mind a Nyelven
[3]
levő Prédikátorok a puszta földjét használják.”
Amint az a térképen is jól látszik (III.), rendelkezésre állt a megfelelő tartalékterület is. Ennek
ellenére az 1900-as évek elején döntés született
bezárásáról. (Az új – mostani – temetőbe az első világháború idején temettek először.)

[1] Ulrich János: Pálfa története. In.: Hóbor János hites
jegyző feljegyzése.
[2] Szikszay Ferencné és Fehér Sándor 1980-ban készült
felvételeit Gruming Ferenc digitalizálta 2010-ben.
Teljes képsorozat közreadva: nagyszékely.hu
[3] Peremartoni Nagy Dániel: A Canonica Visitatio
Tárgyaira való Felelet, 1861. Nagyszékely, Ref.
Egyházközség archívuma
[4] Magyarország műemlékjegyzéke, Tolna megye.
KÖH, Budapest, 2006.
[5] Reinhard Konrád és Préscher János 1944-es állapotot
feltüntető összeállítása alapján. (München, 1975.)
Kézirat, közreadta: Reinhardt Henrik (Nagyszékely,
Ady u.)
[6] A tornác az épület szerkezetének szerves része.
Ez mindenek előtt az egységes fedélszékben, és
eredményeként az újra szimmetrikussá váló utcai
oromfalban nyilvánul meg, valamint az eredetileg
egymenetes ház másfél menetessé válik, vagyis az
épület tömegének megnövekedését eredményezi.
Forrás: Czimondor Katalin: Kisszékely - Nagyszékely
építészeti örökségének védelme. Szakdolgozat, 2010.
[7] Ez a forma egyértelműen a falvak és a mező-városok
polgárosodó rétegének lakásformáját tükrözi. A telek
utcai frontja nem épül be egészen, rendszerint csak
annyi hely marad, amely egy nagykapu kialakításához
elegendő. Mert a gazdálkodó élet még továbbra is
megkívánja ezt. Forrás: Czimondor Katalin: Kisszékely - Nagyszékely építészeti örökségének védelme.
Szakdolgozat, 2010.
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„A M E R IK Á S ” E M L É K E K
Pesthy főszolgabíró 1902. november 21-én Tolna
vármegye alispánjának írott levelében a következőkben foglalta össze az egyre nagyobb méretű kivándorlások okait:
„Ezen mozgalom oka az itteni nehéz megélhetési
viszonyokban és másrészt abban keresendő, hogy az
Amerikába távozók ott bizonyítottan jelentékeny
pénz kereséséhez jutnak, melyből évenként tetemes
összeget takarítanak meg és küldenek haza.
- Hogy példával demonstráljam, a Nagy Székely
községből Amerikában kinn levő 65 munkás ember
egy év leforgása alatt 230 000 korona készpénzt
küldött haza Nagy Székely községbe. – De vannak,
[1]
akik még ennél is többet keresnek.”
Pesthy főszolgabíró akkor még nem láthatta, hogy
néhány évvel később már családok kerekedtek fel,
hogy végleg elhagyják szülőfalujukat, Nagyszékelyt – 500 főre tehető azok száma, akik végleg
Amerikában – elsősorban Akronban – telepedtek le.
Az 1930-as évek közepéig érkeztek is folyamatosan
az amerikai dollárok: még napjainkban is állnak a
hazautalt pénzből épült „amerikás házak”, épült belőle Hotel, Hengermalom s Tolna vármegyében az
elsők között villamosították önerőből a községet.
A pénzküldemények mellett rendszeresen érkeztek a
csomagok is: volt bennük zenélő Luther festmény,
kukoricamorzsoló, tucatszámra a formatervezett és
kiváló minőségű kalapács (!), az Amerikában akkor
nagyon divatos családi biblia, díszes petróleum lámpa, gyertyatartó, poharak, tányérok, öntvény lábosok
és fazekak – legalább is a közeli rokonságunkba.
A címoldalon látható Kómer Hernrik a munkavállalókhoz tartozott, háromszor is megfordult Amerikában, ezért is kapta az „Amerikás” előnevét. Az első
útja után megtakarított pénzéből megújult a családi
porta, jutott még földre és présházra is. Második és
harmadik útja után a félretett dollárjait már okosabban akarta kamatoztatni: részvényeket vásárolt, mert
Amerikában lépten-nyomon azt tapasztalta, hogy az
a legjövedelmezőbb. Egy dologgal nem számolt,
mert nem értett hozzá: a gazdasági válsággal, a csődökkel, a tőzsde kiszámíthatatlan mozgásával, ennek eredményeként az addigi vagyonából is csak az
emlék maradt, meg sok-sok értéktelen, de szemre
igen szép részvény, s annak levágatlan szelvényei.
És maradt még egy fénykép, amin frissen vásárolt
öltönyében épp odaállt az amerikai fotográfus gépe
elé.

„A hatalmas, masszív, öntöttvas darabnak oldalát a
következő felirat ékesíti: ENTERPRISE MFG CO.
[2]
PHILA USA.”

Az 1895-ben, New Yorkban kiadott „Heilige
Schrift” méretei impozánsak: 33 x 26 x 10 cm.
Súlya 6,5 kg.
[1] TML Alispáni iratok: 354/1903.
[2] Bächer Iván: Az elhagyott falu.
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V O LT E G YSZE R E G Y E RDÉ SZE T

EMLÉKEZÉS TEMESVÁRY LÁSZLÓRA

(1931-2001)
Nagyszékely már az 1700-as évek végén jelentős
szerepet töltött be az erdőgazdálkodásban. Egyik
központja volt a Styrum-Lymburgh, majd a Wimpfein uradalmak erdészeteinek. Nem volt véletlen,
hogy az erdők államosítása után Nagyszékely kerületi központ maradt, Temesváry László vezetése
alatt pedig az ország legkiválóbb erdészetei közé
emelkedett. Temesváry László 1931. november 9-én
született Szekszárdon. Elemi és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. 1950-ben érettségizett a Garay János Gimnáziumban. 1954-ben
Sopronban erdőmérnöki diplomát szerzett. 1955.
január 1-jétől a Tolna megyei Állami Erdőgazdaság
Nagyszékelyi Erdészeténél dolgozott, kezdetben erdőművelési szakelőadó, ill. műszaki vezető, 1962től mint erdészetvezető. Házasságkötése és családalapítása is Nagyszékelyhez kötődik. Szakmai életútja 1966-ban nagyot változott, szeretett dunántúli
dombjait, “szülőföld-jét” elhagyva, a Duna-Tisza
közi homokhátra, Kiskunhalasra költözött. Itt az erdészek kemény harcot folytattak a futóhomok megkötéséért, a hatalmas erdőtelepítési program megvalósításával. Megkísérelték kiengesztelni a természetet az évszázadokon keresztül elkövetett tájrombolásért. Minden szorgalmas, kitartó szakemberre
szükség volt. Laci bácsi élete itt kiteljesedett, új
értelmet kapott. 1966–68 között a Kiskunhalasi Erdészet erdőművelési műszaki vezetője, majd 1991ig erdőfelügyelő, főfelügyelő a MÉM Szegedi Állami Erdőrendezőségen, majd az 1979. évi átszervezés után a Kecskeméti Erdőfelügyelőségen.
(Forrás: Gôbölös Antal: Búcsúztató, Erdészeti Lapok.
2001. január.)
●

Köszönet Temesváry Miklósnak, hogy édesapja felvételeit közreadta a nagyszékelyi erdészet 1960-as
éveiről.

11

Nagyszékelyi Histó ria 2011. 2. sz.

12

nagyszekely.gportal.hu

Levél Kanadából

ÁLL-E MÉG A RÉGI HÁZ?
1948. április 1-jén telepítették ki Nagyszékelyből a
német anyanyelvű családok második nagy csoportját, köztük a Tippel és Schilling családokat az akkori Széles utcából. Köztük volt az akkor 27 éves Katharina Schilling (N.székely, 1921. szeptember 25.),
férje Tippel/Tolnai János, lánya Tolnai/Tippel Katalin (N.székely, 1939. okt. 12.), nagyszülei: Schilling
Fülöp (N.székely, 1900. aug. 7.-?), Katharina Neidert – valamint testvére Schilling János (Nagyszékely, 1920. nov. 29.-?)

nevére nem is, de az épület egykori helyrajzi
számára még jól emlékezett Katharina Schilling: Nr.
391. Ez igen fontos információ volt, ugyanis több

Hrsz anno 391.(Gruming Ferenc felvétele, 2010.)

Delhi település Norfolk megyében
A család szerencsésen együtt maradt, majd Németországból 1951-ben továbbvándoroltak a kanadai
Delhi városkába. Hogy miért pont Delhi volt a
végcél, nem tudjuk. Arról viszont adatok vannak,
hogy több volt nagyszékelyi család is a dohánytermesztés egyik központjának számító települést
választotta, így a März, Lohmann, Lehr/Sziklai családok is. Leszármazottaik ma is tartják egymással a
kapcsolatot, ez derül ki Katharina Schilling unokájának a leveléből, az idős hölgy ugyanis őt kérte
meg, hogy egykori szülőházáról még valamit megtudhasson. Unokája már nem beszéli a nyelvünket, s
angol nyelvű megkeresései az elmúlt évek alatt
rendre elakadtak. Utolsó próbálkozásaként a nagyszekely.gportál.hu oldal segítségét kérte. Ha az utca

Az 1800-as évek második felében még a 345-354.
sorszámot viselték a Széles utca házai. A 391. hrsz.
a mai Takarékszövetkezet/Vegyesbolt épületét
jelölte.
Schilling és Tippel vezetéknevű család élt egyidejűleg a községben. Reinhardt Henrik és Prescher János összeállításának (München, 1975.) köszönhetően beazonosíthatóvá vált az egykori otthon. Az
épületet már nem ismerte volna fel Katharina Schilling – bár semmit sem változott azóta - írta második
levelében az unoka, - csak az ajtó, az igen… Hat
évtizeddel ezelőtt is világoskék volt…
És újra ismerősen csengtek már az egykori szomszédok nevei is: Tippel, Berg, Just, Hoin, Reinhardt.
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NÉHÁNY SORBAN
EZ A CSILLAG MAJOR NEM AZ A CSILLAGMAJOR…

KÉPESLAP APRÓ HIBÁVAL

[1]

Egy szakdolgozatban Lázár Ervin Csillagmajorját
a négyszögletű kerek erdőben Nagyszékely és Sárszentlőrinc közé helyezte a szerző. Sajnos a nagyszékelyi határban állott egykori Csillag Major nem
azonos azzal, amelyet Lázár Ervin az irodalomban
életre álmodott meseszerű lakóival együtt. Nagyot
nem is kellett álmodnia, mert Alsó-Rácegres mellett
egykor valóban létezett egy Csillagmajor, nem a
képzelet szülte. Tehát Sárszentlőrinctől Rácegres felé, nem pedig ellenkező irányban, Nagyszékely felé.
De ezt maga Lázár Ervin is egyértelműen meghatározta:
„Eltévedtem.
De hogy tévedhettem volna el, amikor úgy ismerem
ezt az utat, mint a tenyeremet, jószerivel minden
útszéli fű, fa személyes ismerősöm. Befogtam a szemem - hátha káprázik. Lekaptam a kezem; ott komorlott a hegy. Egyik vége valahol Miszla, Nagyszékely táján, a másik talán Németkérig vagy Dunaföldvárig is elér. Megfordultam. Ha jó helyen járok,
ott kell látnom a hátam mögött Sárszentlőrincet, a
koronás címeres toronnyal, az esperes úr fenyőfájával. Ott állt Sárszentlőrinc szelíden, majdhogynem mosolyogva. Toronnyal, fenyőfával.”

A volt „nagyszékelyi” Csillag Major 1850. k.
Egy közös pont azért mégiscsak akadt a két major
történetében. A következőket akár a nagyszékelyi
majorról is írhatta volna: „A pusztát már belepte a
gyom, mára romhalmaz lett. Talán egyetlen épület
sem áll már. Lerombolták, eladták, elvitték úgy,
ahogy volt.”

Az 1920-as évek második felében készült képeslapon látható GEIGER VEGYESKERESKEDÉS alá téves
felirat került: MOSKOVICS-FÉLE ÜZLET. A fényképész bizony összekeverte, vagy nem tudta elolvasni írását, valószínű, hogy Mirkovics-féle üzletet akart aláírni, de ebben az estben is tévedett
volna: Mirkovics György üzletét egy másik képeslapon örökítette meg. („Moskovics” üzlet pedig sohasem volt Nagyszékelyben.)
GENERALIS CONGREGATIO NAGYSZÉKELYBEN
A Rákóczi szabadságharc, majd azt követő időszak
alatt Tolna vármegye nemesei egyáltalán nem tartottak nemesi közgyűléseket. Ezért nagy jelentőségű
volt az 1714. január 9-én Nagyszékelyben tartott
közgyűlés (GENERALIS CONGREGATIO), mikor is a
megye alispáni teendőit ellátó Gyurekovics Pétert,
megyei jegyzőt a feltételezések szerint rendes alispánná választották. A választás körülményei pontosan nem ismertek, s utólag még az is kétségessé
vált, hogy szabályos tisztújító közgyűlésnek volt–e
tekinthető a nagyszékelyi közgyűlés.
Gyurekovics Péter egyébként 1718-ig látta el az alispáni feladatokat. A nagyszékelyi közgyűlés jegyzőkönyvének 6. pontja szerint még az alábbi személyi döntések születtek: „táblabírákká neveztettek
Egry László, Nagy Mihály, Miklevics János, Szalay
Mihály és Madarász János.”
Forrás: Tanulmányok Tolna megye történetéből V. Szekszárd, 1974. 147. o.

[1 ] Gecsey Sándorné Papp Katalin: „én Alsórácegresből
vagyok …” Doktori disszertáció,2009., 49. o.
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MÁLENKIJ ROBOT
Az első számban már közlésre kerültek a Nagyszékelyből munkaszolgálatra elhurcolt, és ott elhalálozottak ismertté vált névsora. Két újabb névvel bő[1]
vült a névsor:
DIEL ERZSÉBET (Tiel-nek írva). (Nagyszékely,
1919.) Aja neve: Diel Henrik. Elhunyt 1946. január
3-án. Temetésének helye: Kl. Orb. 1026. Sahta 32.
bisz.
DIEL HENRIK (Nagyszékely, 1924.) Halálának időpontja: 1947. május 16. Temetés helye: KL. ORB
1030, Sahta Komszomolec, Gorlovszkij Rn. Sztalinszkaja obl. KL 2, MOG 2.
[1] Bús János és Szabó Péter: Béke poraikra II.
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A HÁTOLDAL KÉPEI ALÁ:
Szüreti mulatság

–"Winzerfest" –
anno…
A Helytörténeti Gyűjteményben két nagyonszép,
nagyméretű csoportkép is kitüntetett figyelmet
érdemel: mindkettő az 1930-as évekbeli szüreti
mulatságok megkezdésekor készülhetett. Mindkét
képen több mint félszázan álltak a fotográfus elé. Ők
voltak a mulatságok főszereplői, rendezői, hangulatfelelősei. Körbekocsikáztak a falun, itt-ott
megálltak, táncoltak, a kisbíró felolvasta pikáns szövegét, melyben a közelmúlt eseményeit figuráztak ki.
Mindkét képen azonos rend szerint álltak össze:
Az első sor fő helye mindig a szüreti bírót illette
meg, aki fekete zsinóros ruhában, csizmával, és az
elmaradhatatlan pipával próbált valami komolyságot kölcsönözni, mindkét képen Schneider Henriket láthatjuk a kép közepén. Az elmondások szerint a legelső sor illette még az alkalmi bírónét és az
azévben házasulókat. A kisbírónak is kitüntetett hely
jutott: ő az elmaradhatatlan dobjával a bíró elé
ülhetett le – a földre. Mellette feküdhetett a „drótos
tót”, a cigány” és az „ördög”, az alkalomnak megfelelően, korommal kimaszkírozva Az ő szerepük is
igen fontos volt, gondoskodtak arról, hogy megvicceljék a bámészkodókat: könnyen kapott kormos
csókot egy-egy nézelődő.
Az álló sorokban a helyi fiatalok feszítettek: lányok
és fiúk egymás mellett, egységes, alkalmi ruhában.
Nem a helyi népviseletet hordták, hanem magyaros
jellegű ruháikat vették fel. A lányok bő fehér
szoknyában, alul két hímzett csíkkal. Felül ugyancsak bő szabású blúz, rajta piros hímzett mellénnyel és az akkor elmaradhatatlan hosszú, pirosfehér-zöld szalaggal, fejfedőt vagy díszt nem viseltek. A fiúk magyaros bő gatyát, fekete csizmát,
fehér inget és a lányokéval azonos mellényt viseltek,
fejükön kalappal, a szalag róluk sem hiányozhatott.
A képen láthatjuk még az alkalmi csőszöket,
kétméteres, piros-fehér-zöld szalaggal betekert botjaikkal. Az ő feladatuk volt, hogy az elhelyezett
szőlőkosarat megvédjék a „tolvajoktól”. Akit elkaptak, arra a bíró mondta ki az ítéletet. És este
elkezdődhetett a bál a Koronában. Könnyű helyzetben voltak Nagyszékelyben, övék volt a környék
leghíresebb rezesbandája. Kora hajnalig tartott a
mulatság, aztán indulni kellett haza – átöltözni.
Mert a bálok valamiért mindig vasárnap voltak,
hétfőn pedig dolgozni kellett.

Katonaidőm emlékére

Emléklap a Helytörténeti Gyűjteményben

