Egy beazonosított portré: Schm idt János
Hősi halált halt az első világháborúban

Nagyszé kelyi H istó ria 2011. 1. sz.

nagyszekely.gportal.hu

1

TARTALOM

Nagyszékelyi
História
A

N A G Y SZ É K E L Y 1944/1945… .… .......................2
H Ő SÖ K E M L É K F Á I … … … ..............................8

www. nagyszekely.gportal.hu
honlap melléklete.

Brunszvik Teréz:
„Csak az marad meg, amit feljegyzünk, a
kimondott szavakat, sőt a megtörtént dolgokat
is elfújja a szél – feledésre vannak ítélve és el is
felejtődnek. Az írás által a jövő nemzedékeivel
beszélgetünk.”

N Ö T H L IN G D Á N IE L P O R T R É JÁ H O Z ..........10
48- A S E M L É K E K .............................................11
Á R V A H Á Z A K N A G Y SZ É K E L Y B E N .............14
É V FO R D U L Ó K 2011- B E N ............................15

A 2. szám te rvezett ta rtalm áb ól:








Hűséggel a Hazához és a
Volksbund mozgalmak
Nagyszélyben
Perben, de nem haragban – az első
világháború hatása egy bírói
ítéletre
A ref. elemi népiskola évtizedeiből
Az ALTGASSE története
Nem pénzkérdés! – hiányzó
emlékek
100 éve történt
Iparosok és mesteremberek anno

Köszönet Kelemen Jásosnak, K. Németh
Gézának és Gruming Ferencnek a
közreadott felvételekért.

●
© nagyszekely.gportal.hu
balatonart2@gmail.com

Borító:
Képeslap az 1930-as évekből.
Felirata:
NAGYSZÉKELY.
ÁRPÁD-KORI MAGYAR REF. TEMPLOM ÉS AZ ÚJ
NÉMET REF. TEMPLOM.
Köszönet a DARABANTH KFT.-nek a képeslap
közreadásáért.

N agyszé ke lyi H istó ria 2011. 1. sz.

2

nagyszekely.gportal.hu

NAGYSZÉKELY 1944/1945.
I.
Az első bombatámadástól a község „felszabadulásáig”

„Hazádnak rendületlenül…”
A második világháború magyarországi hadműveletei először 1944. júliusának végén érintették meg
közvetlenül a nagyszékelyieket:
„ A járásban eddig csak Nagyszékelyben esett 7
bomba, de kárt ezen bombázás nem okozott, miután
[11]
a bombák a mezőn hullottak le.”
Erősen valószínű, hogy nem célzott bombázásról
lehetett szó, hanem Pincehely vasútállomásának
bombázására induló vagy visszatérő gépek szabadultak meg valamiért Nagyszékely felett a bombaterheiktől. Nem is történt több légitámadás a község
ellen.A támadások erővonalai a községben feszültek
egyre feszesebbre: kibékíthetetlenné vált a viszony a
helyi Volksbund és a Hűséggel a Hazához mozgalom tagjai között: rokoni kapcsolatok szakadtak
szét, az addigi jó szomszédok ellenséggé váltak.
Az SS-be való kényszersorozások alkalmával már
nyílt szembenállásra is sor került:
„Nemzetiségi kérdésben a járás közönségét erősen
foglalkoztatták és még ma is foglalkoztatják a német
[11]
sorozások.”
Egyre több volt az ellenszegülő, kiket karhatalommal vittek a sorozó bizottság elé, mert nem akartak
német SS katonák lenni. Sőt, odáig is elmerészkedtek, hogy tiltakozásul a Szózat is felcsendült az ajkukon, mikor a bizottság elé léptek – természetesen
az előzőek nem a Volksbund tagjaira voltak érvényesek. 1944 augusztusának a végén öt, Nagyszékelyből a német haderőbe besorozott katona - Heimbuch Henrik, Hildebrand János, Lovasi János, Sziklai János, Fehérvári Henrik - meg is szökött a balmazújvárosi német alakulatától.
„A kapuhoz érve egy utcabeli –Hamburger Reinhard – és egy német katona voltak őrségben. Reinhard engem meglátván nekem szólt: Ami, menjetek
azonnal vissza, mert ezek mind megszöktek az éjjel.
Erre a német katona azt mondta, ha elfogják őket,
mint katonaszökevényeket, fejlövéssel befejeződik
életük. Mi azonnal visszajöttünk a legelső vonattal,

útközben csak sírtunk és imádkoztunk.
Mi lesz most velünk?
Férjemet és szökött társait Derecske környékén lovas csendőrök egy kukoricásban el is fogták. Bekísérték őket egy közeli házba már bilincselve. Férjem
Heimbuch Henrikkel volt összebilincselve. Itt kaptak
kenyeret és dinnyét. Onnét kísérték őket Szolnokra.
A városon keresztül a népek köpdösték őket, mert
azt hitték partizánok. Tarka nyári német katonaruhában voltak, ezt már úgy kapták, hogy viszik őket
Afrikába és főleg ezért szöktek meg. Szolnokon látták Pfaff Pubit,- (Szerk. megj.: a nagyszékelyi vitéz
Palotai [Pfaff] Dániel fiáról van szó.) - aki egyidős
volt férjemmel és szintén nagyszékelyi. Pubi felismerte őt. Ez a Pfaff magyar katonatiszt volt annak
idején. Szolnokon úgy volt, hogy lelövik őket, falhoz
állítva. Ásót, lapátot adtak nekik, hogy ássák meg
saját sírjukat. Az utolsó pillanatban egy magasrangú Wermacht tiszt jött oda eléjük és lefújta a lelövéseket. Mint megtudták, Pfaff Pubi közbenjárására.
A német tiszttől kaptak egy igazolást is. Elengedésük
után megfogadták, hogy vállvetve harcolnak, de
mint magyar katonák. Így átkerült mindegyik oda,
[12]
ahova be volt sorozva, mint magyar katona.”
Menekültek a községben
A járás, így benne Nagyszékely is Budapest IX. kerülete felvevő területének volt kijelölve, s már júliusban nagyobb számú budapesti menekült tartózkodott a községben. A gyönki főszolgabíró a kialakult
helyzetről 1944. július 24-én a következőket jelentette a Közigazgatási Bizottságnak:
„Ezen kitelepítettek közül egyesek magatartása kifogás alá esik, ez azután a német anyanyelvű községekben erősen érezteti hatását. Általában csak csekély azon budapesti menekültek száma, akiknek magatartása kifogás alá esik, de ezen kevés számú
[11]
egyén a hangulatot erősen befolyásolja.”
A járásnak még egy másik nagyobb feladatot is el
kellett látni: elhelyezést biztosítani az Erdélyből
kitelepített családok számára. (Az erdélyi magyar-
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ság menekülthulláma 1944–1945-ben következett
be, amikor a háborús helyzet miatt kb. 100 ezer magyar menekült Erdélyből magyar földre.)
Tolna megye rendőrkapitánya 1944. október 10-én
közli az alispánnal, hogy a Duna-Tisza közti terület
kiürítésre kerül. Ezekben a napokban érkeztek az első székely menekültek Tolna megye területére. A
menekültügyek intézését a kinevezett államtitkár,
Schell Péter nem győzte, ezért október 30-án a belügyminiszter helyi bizottságok alakítását rendelte
[10]
el.
Nagyszékelybe kb. 20 menekült család érkezett, köztük Orth István szülei.
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szovjet csapatok menetből lerohanják a még épülőben levő „Margit-vonalat". Időt kellett tehát nyeni, hogy a védelmi vonal mielőbb elkészüljön. Ezért
a német hadseregcsoport parancsnokság — a még
épülőben levő „Margit-vonal" biztosítására —, attól
délre kb. 20—25 km-nyire, a Sió-csatorna vonalán
egy hevenyészett védelmi vonalat akart létrehozni,
„Jenő-vonal" néven. A védelmi vonal Siófok—Simontornya közti szakaszát az LVII. páncéloshadtest
törzsére bízták. Alárendeltségébe utalták a pesti hídfőből kivont 23. páncélos hadosztályt és a 20. magyar gyaloghadosztályt.”
1944. december 02-án érkezett meg a német LVII.
páncélos hadtest parancsa, miszerint a 20. gyaloghadosztályt a Jenő vonalra (Sió csatorna vonala)
Balaton és Ozora közötti szakaszra rendelik. Súlypontok: Siófok, Lajoskomárom, Ozora átkelőhelyei.
A szovjet a 4. gárda hadsereg Balatonfűzfő – Veszprém irányú, a Balaton északról történő megkerülését célzó és a tavon átvezető támadásait a német III.
páncélos hadtest parancsnoksága alá tartozó alakulatok, a német 1. páncélos hadosztály, a magyar 25.
és a 20. gyaloghadosztályok részei, a magyar 59.
utász zászlóalj, a magyar 9. tábori póthadosztály
újjáalakuló csapattestei, valamint egy vegyes német
- magyar flottilla igyekezett megtörni.

Orth István:
„1945-ben születtem Nagyszékelyen, a szüleim akkor menekültek Biharpüspökiből Nagyváradra…
Nagyszékely egy lösz-medencében van, amikor születtem, éppen a németek és az oroszok lőtték egymást két oldalról a fejünk fölött… Berkes András
volt ott a lelkész, nála laktunk.”

A m. kir. 20. gyaloghadosztály Nagyszékelyben
Nagyszékely környékén közvetlen harci cselekményekre 1944 novemberének végén került sor, mikor
a gyors ütemben előretörő orosz csapatokat a Bonyhád-Paks térségében levő magyar erők képtelenek
voltak feltartóztatni.
[13]
„A 20. gyalog hadosztály
(Eger) és az ún. „folyam-dandár" maradványai december 2-án reggelre
a Kapós felé hátráltak Belecska—Pincehely—Nagyszékely térségében. A gyaloghadosztálytól északkeletre harcoló magyar 23. gyaloghadosztályt Cece
irányába hadtest. A szovjet hadtestek támadása
olyan hatalmas erővel szorította a Madocsánál
átkelő szovjet bontakozott ki, hogy a „Dél" hadseregcsoport parancsnoka joggal félt attól, hogy a

A m. kir. 20. gyaloghadosztály egyik zászlóalja
Nagyszékelyben 1944. december 2-án.
A visszavonuló magyar katonai egységek– a 20. m.
kir. gyaloghadosztály - parancsnoka Tömössy vezérőrnagy - egyik zászlóaljának kimerült és kiéhezett katonái – már december 2-én délelőtt megérkeztek a községbe, német katonai egységek nem voltak
velük. Hogy pontosan melyik zászlóalj, nem tudni,
de akkor Nagyszékely térségében a következő magyar erők voltak:
13/1, 24/2, 24/3, 14/1,11/1.zászlóaljak és a felderítő zászlóalj. A zászlóaljak átlagosan 350 emberből

4

N agyszéke lyi H istó ria 2011. 1. sz.

nagyszekely.gportal.hu

[2]

A hadihelyzet 1944. december 3-án. A térkép szerint a m. kir. 20. gyaloghadosztály egységei már Enying
térségében foglalták el a védelmi állásaikat. A visszavonuló magyar csapatokat szovjet 21. gárda lövész
hadtest egységei üldözték.
állottak, zászlóaljanként 1—2 géppuskával és 2—3
aknavetővel.
1944. december 3-án kora hajnalban váratlan riadóra
került sor: Tolnanémedi irányából orosz katonákat
jeleztek, ami váratlanul érte a magyar egységet,
ugyanis az oroszok előrenyomulása ebből az irányból nem volt várható. Miszla, Udvari, Gyönk, Varsád, Szakadát, Keszőhidegkút, Regöly, Pári, Gyulaj
és Diósberény már orosz gyűrűben volt. A bekerítéstől félve, felszereléseik nagyrészét hátrahagyva még a hajnali órákban Pincehely irányába
elhagyták a községet. (Pincehely volt a „Jenő-állás”ra támaszkodó un. „Kapos-állás” egyik reteszállo[5]
mása.) Visszaemlékezésekből
ismert, hogy olyan
hirtelen történt minden, hogy még a fogatok felszerelésére sem volt idő, így azok lovakkal, kocsikkal együtt, lőszerekkel és felszerelésekkel
megrakottan jutottak a bevonuló oroszok kezére.
Mint utólag később kiderült: téves riasztás volt, csak
egy eltévedt kozák járőrt azonosítottak harcoló
egységekkel.

December 3-án délután már részeg orosz egységek 31. gárda lövész hadtest - lepték el a falut, elkezdődött egy példa nélkül álló erőszakhullám: egy németnek mondott falu lakosságával szemben minden
megengedett volt. December 4-én már polgári
halottai is voltak a község „felszabadításának”, s
Berkes József ref. lelkész, - ki tábori lelkészként sok
mindent megért az első világháborúban – testileglelkileg összetörve, ismerőseit, híveit temette. Ha
lelkészként nem is, de magánemberként megadta a
végső tisztességet annak is, ki önkezével vetett véget életének, mert nem tudta feldolgozni megbecstelenítését. A szomszédos Kisszékely december
5-én „szabadult fel.” Nagyszékely azon kevés települések közé tartozik, aki hálátlannak bizonyult
egykori felszabadítóival szemben. A községben
soha nem volt Vörös Hadsereg utca, Felszabadulás
utca, sem Vorosilov utca. (Igaz, 1953-ban egy gyenge kísérlet történt a Pincehelyi utca Sztálin utcára
való átkeresztelésével) Tsz-ek sem viselték az „Április 4.”, vagy „Vörös Csillag” neveket. Beérték a
jóval szerényebbnek tűnő „Március 15.” elnevezé-
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sekkel. Nagyszékelyben sohasem oldódott fel a feszültség, „a kezdeti bizalmatlanság” az orosz bevonulást követően, virággal s élelemmel sem várták
a felszabadítókat, mint ahogy azt hosszú évtizedeken át elhitetni próbálták 1944. december 4én, hétfőn került sor az év utolsó jelentősebb harci
cselekményre Nagyszékely közelében:
"… a kora hajnali órákban, az előző napi súlyos
harcok során beállott zavaros helyzetet tisztázandó
a magyar II. hadtest parancsnoksága Székesfehérvárról erőszakos harcfelderítésre rendelte ki a 102.
páncélvonatot, melynek sikerült a Rétszilas—Tolnanémedi közti vasútvonalon Pincehelyig előretörni.
Itt harcba keveredett a szovjet csapatokkal, majd
[1]
súlyos sérülésekkel visszavonult Sz.fehérvárra."
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ban részt vett Hitler SS testőrezredét is, következményeként Hitler értesülve az eseményekről, elrendelte, hogy fosszák meg ezeket az egységeket a nevével ellátott karszalagoktól.
Tolna megyében 1945. március 16-án értek végleg
véget a harcok, de egy korábbi kiadványban mégis a
következőt olvashatjuk:
„A megye katonai felszabadítása 1944. december 6[7]
án befejeződött.”
Tehát, ahogy az előzőekből következtethető, Nagyszékelyben harci tevékenység nem volt, s így katonai áldozatok temetésére sem kerültetett sor. Valójában nem így történt. Feltevések szerint 7 hősi ha[8]
lott temetésére került sor.

Az első ellencsapások és a „Tavaszi ébredés”
A német vezérkar 1945 januárjában három, egymást
követő ellencsapást indított az oroszok ellen, azzal a
nem titkolt céllal, hogy Dél-Dunántúlt visszafoglalja. Tolna megyét a harmadik csapás ütközetei érintették, a német csapatok 1945. január 20-án újra elérték a Dunát. A harcokban magyar alakulatok is
részt vettek.
„1945. január 20-án, délután 14 óra körül a magyar
101/11. honvéd vadászrepülő-osztályt a Simontornya— Dunaföldvár irányába támadó német I. SS
páncéloshadtest támogatására alkalmazták. A
101/4. vadászrepülő-század Pincehely vasútállomást
[4]
támadta.”
A 3. Ukrán front 26. hadserege március 15-én újra
átvették a kezdeményezést.

A „Tavaszi ébredés” fedőnevű német ellentámadás
(1945. március 6-15.) harci cselekményei már nem
érintették Nagyszékelyt és a közvetlen szomszédos
községeket, de Simontornya térségében jelentős volt
a német páncélos alakulatok harci cselekménye:
időlegesen vissza is vetették az orosz 26. hadsereg
egységeit, sőt március 12-én a német alakulatok el is
foglalták Simontornya vasútállomását. Ezekben a
harcokban Ozora és Simontornya többször gazdát is
cserélt. Összesített (orosz) adatok szerint a 3. Ukrán
Front csapatai március 6. és 15. között megsemmisítettek és foglyul ejtettek mintegy 45000 katonát és
tisztet, zsákmányoltak 280 löveget, 500 harckocsit.
Az orosz hadvezetés mégjobban felértékelte az elért
eredményt azzal, hogy sikerült megtörni a harcok-

Nagyszékelyben eltemetett/beazonosított hősi halált
halt katonák:
(5 magyar + 2 német ism. katona)
BARKY ANDRÁS honvéd (Újfehértó, 1920. 09. 09. –
Nagyszékely, 1944. 12. 12.) A.n.: Mészáros Mária.
KOCH … honvéd(? – Nagyszékely, 1944. 12. 12.)
Halálának oka: gránátsérülés.
SZABÓ ENDRE t.zls (Bükkszenterzsébet, 1916. 10.
19. – Nagyszékely, 1944. 08. 24.) A.n.: Borhy Etel.
Budapesti illetőségű, halálának oka: sérülés
Ha pontosak az adatok, akkor azt láthatjuk, hogy
közülük ketten – Barky és Koch honvédek – halálának/temetésének időpontja már az orosz csapatok beérkezése után történt, ezért feltételezhető,
hogy sérüléseik folytán nem tudták elhagyni a községet, vagy alakulatuk nem vihette magával, s ott
hunytak el. A többi elesett katona holttestére pedig a
nagyszékelyi határban akadtak. Orosz katonai áldozatok nem ismertek.
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A szabadság első napjai
Hogy mire számíthatott a község lakossága, arra
nem sokáig kellett várni. 1944 decemberének második felében az orosz csapatok által elfoglalt területeken az alábbi parancs a következőket rendelte
el:
„ Parancs; a német származású munkaképes
személyeknek a közvetlen mögöttes területeken
végzendő közmunkára való mozgósításról.
A hadrakelt sereg 1944. december 22-i, a közvetlen mögöttes területeken végzendő közmunkák
megszervezéséről szóló, 0060. sz. parancs értelmében elrendelem az összes német származású
[6]
személyek mozgósítását.”
A parancs a továbbiakban korhatárként a férfiaknál
17-45, nőknél 18-30 évet határozott meg. Igaz, hogy
a parancs végrehajtása polgári hatóságok feladata
volt, de Nagyszékely ebbe az esetben is kivételnek
(?) számított: orosz katonák szállták meg a település
utcáit, s jóformán válogatás nélkül, hajnalban szedték össze a lakosságot. Arra sem voltak tekintettel,
hogy a rendeletben biztosított 200 kg. személyi
poggyászt, valamint a 15 napi élelmet magukhoz
vegyék. Diel Erzsébetről (Magyar u.) már írtam: neki még azt sem engedték meg, hogy papucs helyett
cipőt vegyen fel. Nagyszékelyből – nem pontos adatok – 45 főt érintett a munkaszolgálat, a megyéből
elhurcoltak száma elérte az 5000 főt – többségük
további sorsa ismeretlen maradt, nagyszékelyi áldozatokról is keveset tudunk. A hivatalos nyilvántartásokban csak néhányuk adata lelhető fel, ők a következők:
FERTER HENRIK (Nagyszékely, 1921. - Munkatábor
[ORB 1026, rota 4], 1945. október 8.) Apja neve:
FERTER VILMOS. Elhurcolva Nagyszékelyből 1945.
január 2-án?, eltemetve: kl. ORB 1026 m – 160.
HOIN KATALIN (Nagyszékely, 1919. január 1. –
Munkatábor, bat. 1026, rota 5.], 1945. december
20.) Apja neve Hoin Konrád. Elhurcolva Nagyszékelyből, 1945. január 2-án, eltemetve: kl. s. 32
Bisz, m- 227.
LAMM MARGIT (Nagyszékely, 1921. – Munkatábor
[ORB 1026/5], 1945. november 25.) Apja neve:
Lamm András. Nagyszékelyből elhurcolva 1945. január 2-án, eltemetve: kl. sahtí 32 B, m - 185
NETLING ERZSÉBET (Nagyszékely, 1921. –
Munkatábor [ORB 1026.], 1946. december 12.)
Apja neve: Netling János. Nagyszékelyből
elhurcolva 1945. 02. 2-án, eltemetve: kl. ORB 1026.
TIPPEL JÁNOS (Nagyszékely, 1903. - Munkatábor

nagyszekely.gportal.hu

[ORB 1026/2.], 1945. október 28.) Apja neve:
TIPPEL HEINRICH. Nagyszékelyből elhurcolva 1945.
január 1-én, temetésének helye: kl. ORB 1026 m –
100.
Német kémek Nagyszékelyben
„Hilgert János nagyszékelyi volksbundista házában
a már felszabadított területen fogtak el néhány kémet 1945. február 23-án, akik fényképezőgépekkel,
rádió adó-vevőkészülékekkel, különleges katonai
felszerelésekkel és fegyverekkel rendelkeztek. Az
[9]
elfogott kémeket azonnal kivégezték.”
A különös történet részletei 65 évvel később, 2010ben váltak ismertté: Hilgert János feleségével és két
felnőtt lányával az akkori Magyar utca 60. sz. alatt
lakott. Valóban tagja volt a Volksbundnak, de az elfogás körülményei és a vélt feljelentő személye továbbra is homályban marad. Amit biztosan tudunk:
orosz katonák vették körül a házat a nevezett nap
hajnalán, s a ház mögötti partba vájt pincehelységben akadtak rá a német különleges különítményre.
A lakóház és a nyári konyha átkutatására nem került
sor, tehát pontosan tudták, hogy hol és kiket kell keresni. Ezt a következőkre alapozom: nagyszüleim
részére 1948-ban utalták ki a nevezett lakóépületet,
miután előző lakásukat elhagyni kényszerültek.
Odaköltözésük idején a lakóépület padlásán jelentős
mennyiségű lőszert és egyéb katonai felszerelést
találtak, melyek az említett időszakból maradtak ott,
tehát ha házkutatás is történt volna, biztosan nem
maradhattak volna ott. Néhány évvel később a nyári
konyha földes padozatából is előkerült egy elrejtett
katonai láda. Az apró- és tüzérségi lőszereket nagyapám ásta el a kisszékelyi határban, mert jelenteni
sem merte – félve a lőszerrejtegetés vádjától. Néhány tucat gondosan hatástalanított lőszer hüvelye a
fa rekeszekkel együtt valamiért továbbra is a padláson maradt, pihenve még hosszú évtizedekig.
Hogy mi lett velük, arról talán az épület jelenlegi
tulajdonosa tudna bővebbet mondani. Az 1960-as
évek elején a disznóól padlásáról is előkerült egy
érdekes szerkezet, egy háromlábú, összecsukható
állvány. Gyerekfejjel valami fegyver tartójának gondoltam, de nagyanyám lehűtötte a lelkesedésemet,
mikor azt közölte, hogy az csak egy fényképezőgépállvány. Az így érdektelenné vált tárgy néhány nap
múltán vissza is került lelőhelyére. Így utólag
visszagondolva az az érzésem, hogy ő pontosan ismerhette odakerülésének történetét, de erről nem
mesélt, mint ahogy mindenki hallgatott róla .
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A helyszín: anno Magyar utca 60., hrsz.226.

Nagyszékelyben. A történet első része számomra is
csak 2010-ben vált ismertté.
Vajon mit kereshettek Nagyszékelyben a német katonák két hónappal az orosz csapatok bevonulása
után? Erre a hadiesemények alakulása adhat választ:
1945 januárjában a német hadvezetés ellentámadásokat indított a Simontornya térségében levő orosz
erők ellen s már készen álltak a „Tavaszi ébredés”
fedőnevű hadművelet részletei is. Az elfogott németek valószínűsíthetően mélységi felderítők voltak,
akiknek feladata volt az ellenséges célpontok felderítése, koordinátáinak továbbítása.(Lsd. előzőkben: március 12-én a német alakulatok vissza is foglalták
Simontornya vasútállomását.) Az biztosan kijelenthető, hogy nem a véletlenre bízták búvóhelyüket,
pontos címre érkezhettek. Ezt látszik alátámasztani
az a tény is, hogy Hilgert János lakóépületében már
korábban kialakításra került egy rejtett lőszerbázis,
tehát a tulajdonos már korábban is együttműködőnek bizonyulhatott, ugyanis Nagyszékely 1944
tavaszától a frontról kivont német csapatok pihenőhelye volt.
Hogy mi lett az elfogott kémekkel? Valóban kivégzés várt rájuk, de ez Nagyszékelyben, vagy
Pincehelyen történt, még nem tudni. Berkes József
volt ref. lelkész anyakönyvi bejegyzései választ adhatnának erre a kérdésre, de ezirányú megkeresésemre sajnos több hónap elteltével sem kaptam
választ Nagyszékelyből.
Hilgert János további sorsa is ismeretlen, 1945-ben
nyoma veszett, de állítólag megmenekült a családjával együtt.
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[1] Veres D. Csaba: Veszprém megye felszabadításának
története. 1944. december 3.-1945. március 30. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 9. Veszprém,
1970.
[2] U.o.
[3] U.o.
[4] Veres D. Csaba: Légiharctevékenység a Balaton
térségében. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei
16. Veszprém, 1982.
[5] Reinhardt Henrik, özv. Sziklai Konrádné és Bathóné
Tippel Erzsébet nagyszékelyi lakosok visszaemlékezései
[6] Dr. Puskás Attila: Történelmi fordulat Tolna
megyében 1944-1945-ben. Tanulmányok Tolna megye
történetéből IV. Szekszárd, 1972. 155. o.
[7] U.o. 158. o.
[8] Bús János és Szabó Péter: Béke poraikra II.
[9] Fehér István: Politikai küzdelmek a Dél-Dunántúlon,
1944-1946 között
[10] Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 19451948 között. Kecskemét, 1993. In.: Földreform és belső
migráció
[11] K. Balog János: Évszázadokon át. Tolna megye történetének olvasókönyve III. In.TML. Közigazgatási Bizottság iratai 57/1944 (tisztázat).
[12] Vámi Anikó: Egy család kitelepítésének és megpróbáltatásainak története a XX. században. Szakdolgozat,
1999. In. Heimbuch Illésné visszaemlékezése.
[13] A 20. hadosztály gyalogsága - VII. hadtest - az
orosz fronton az egri 14. és a losonci 23. gyalogezredből, valamint a balassagyarmati 53/III zászlóaljból
állt. Harcolt a Don-kanyarban, - az egri magyar királyi
"Dobó István" 14. honvéd gyalogezred nagy része is ott
pusztult! -az Északkeleti-Kárpátokban, majd az újra
felállított magyar királyi 2. hadseregparancsnokságnak
alárendelve kezdte meg a magyarországi harcait. A
gyaloghadosztály ezredei 1944. október elejére megszűntek. Az arcvonalat kis harccsoportok tartották, ezeket a
parancsnokok nevével jelölték: Nickl Károly alezredes
csoportja, Mihályi István alezredes csoportja, Botond
László alezredes csoportja, Holczer László százados
csoportja, Horváth Sándor ezredes csoportja, Boldus
György ezredes csoportja. 1944. október 20-án a 20.
gyaloghadosztály részei átkeltek a Tiszán. Szolnok délAlpár észak között támpontszerű védelmet építettek ki, 3
hétig tartották a Tisza vonalát, majd részt vett a Székesfehérvárért folyó gyilkos küzdelemben, majd a balatoni csatákban. 1945. április elsején a 20. gyaloghadosztály átlépte a határt és Szlovénia területén keresztül az ausztriai Neudorf községbe települt.
[14] A Pumákról bővebben: http://www.pumaszallas.hu
Felhasznált irodalom:
Veress D Csaba: A balatoni csata
Magyar védelmi állások - www.freeweb.hu/gamma21
K.Balogh János: Tolna megye felszabadítása. Tanulmányok Tolna megye történetéből IV. Szekszárd, 1972.
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H Ő SÖ K E M L ÉK FÁ I

Templomkerti részlet
Helyesbítéssel kell kezdenem: több helyen és
alkalommal arról írtam, hogy a református
templom mellett felállított oszlopokon levő
emléktáblák időrendben a község első világháborús emlékei. Valójában első alkalommal
Somogyi Sándor alkotását avatták fel 1923ban. Pedig az országos mozgalommá vált emléktáblák állításának és emlékfák ültetésének a
története nem is olyan nagyon messzire vezet:
Gyönkre.
Horthy Miklós kormányzó a gyönki hősi halottak szobrának leleplezésekor 1928. október
7-én annak az óhajának adott kifejezést, hogy
a községekben a háborúban elesett vitézek
emlékezetére alkalmas helyen emlékfákat ültessenek hozzátartozóik.
„... Szükséges volna, hogy fásítás útján
lehetőleg minden községnek egy kis erdeje,
parkja vagy nyilvános kertje legyen. A parkírozott teriileteken, esetleg a község hősi szobra körül, minden egyes községbeli hősi halottnak meg lehetne a maga emlékfája, melyet
hozzá tartozói szakszerű felügyelet mellett ültetnek, locsolgatnak és szeretettel ápolnak.

Minden ilyen fát a hősi halott nevét feltüntető külön
táblával kellene ellátni s esetleg hozzá
lehetne tenni, hogy hol, mikor és milyen körülmények között esett el. Az ilyen emlékfák ültetését
újabban Olaszországban kezdték, ahol ennek a gondolatnak már számos híve van. Jó volna, ha a facsemetéket maguk a családok vásárolnák, mert így
jobban is ragaszkodnának azokhoz. Egy-egy csemete ára aránylag annyira olcsó, hogy azt a legszegényebb családok is könnyen megvehetik. Szépészeti
és egyéb célszerűségi szempontok szükségessé teszik
az elrendezések egységes megszervezését, így például annak megállapítását, hogy a községnek melyik része volna a fásításra legalkalmasabb, milyen
fajtájú fa ültetése volna célszerű és így tovább. Az
ilyen parkírozások céljaira egyébként — mondotta a
kormányzó — leginkább felhagyott régi temetők területei alkalmasak.
— Célszerű volna elrendezésnél a különböző fajú
fák ügyes és ízléses csoportosítása. Ahol nyilvános
kert vagy liget számára nincs hely, fasort mindenesetre lehet ültetni. Ezek létesítésénél viszont
ugyanazon fajtájú fák ültetése kívánatos, még pedig
olyan fáké, amelyek a kérdéses vidéken a legjobban
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fejlődnek és hosszú életűek.
— A fa szeretetét már nyolc év óta hangoztatom és
örömmel látom, hogy már több helyen szépen halad
a fásítás. Kérni fogom a vármegyék főispánjait,
hogy ez irányban egy hazafias mozgalmat indítsa[1]
nak. "
Ahogy Gyönkön, úgy Nagyszékelyben is kedvező
fogadtatásra talált a kormányzó indítványa, sőt járási szinten is az országosan elsők közé tartoztak.
Kelemen János gyönki lakos pedig arról értesített,
hogy városukban is ugyanolyan kivitelű emléktáblákat helyeztek el, mint Nagyszékelyben. Valószínűsíthető, hogy ugyanabban az üzemben is készülhettek, talán a megye más településein is még fellelhető belőlük néhány, bár ahogy Kelemen úr írta,
irigyli a nagyszékelyieket, mert Gyönkön mára igen
megfogyatkozott számuk.
Az előzőek alapján az emléktáblák elhelyezésének a
legkorábbi időpontja tehát 1928 őszére tehető. A
legtöbb településen az emlékhelyek kialakításában
mind az egyházaknak, mind az iskoláknak jelentős
érdemeik voltak.

Szentesen 1932-ben egy 8 holdas emlékparkot
[2]
terveztek
Több helyen az emlékparkokat – ha volt arra alkalmas terület – az iskolaudvarokban alakították ki,
Nagyszékelyben jelenlegi helyén került kialakításra.

9

Ha a terület nagysága megengedte, akkor annyi fa
került elültetésre, és annyi emléktáblát helyeztek el,
ahány hősi halottja volt az adott településnek. Nagyszékelyben csak jelképes faültetésekre került sor. A
község első világháborús hősi halottainak számát
tekintve kb. 52 emléktábla avatására kerülhetett sor,
ezekből 14 emléktábla még ma is látható. Pontos
számuk azért sem ismert, mert a Hősi emlékművön
feltüntetett hősi halottak száma sem teljes. A
jelenlegi állapotot tekintve 48 emléktábla elhelyezése feltételezhető.
A Hősök fáinak emléktáblái Csopakon,
Balatonfüreden és Nagyszékelyben

[1] Kormányzói szózat a fásítás érdekében. Erdészeti
Lapok, 1928. október. 347-48. o.
[2] A szentesi hősök erdeje. Erdészeti Lapok, 1928.
október. 423. o.
Irodalom:
Sziklai Z.: Balatonfüredtől Odesszáig I.
Steinhausz Gy.-Sziklai Z.: Csopakiak és balatonkövesdiek a Nagy Háborúban.
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A D A LÉK O K EG Y N A G Y SZÉK ELY I TA N ÍTÓ PO R TR ÉJÁ H O Z
N öthling D ániel ref. kántortanító
Gondolom ez 1914 körül keletkezhetett. Nagyapám
1882-ben született, valószínűsíthető, hogy nagyanyám is ekörül. Nagyanyám elmondása szerint apja bohém ember volt, amit a fénykép is igazol.”

Nöthling Dániel ref. kántortanító
„Tehát ezt a máramarosszigeti Nöthling Katalintól
kaptam, ő nagyapám testvére volt, aki szintén tanított ott pár évet, majd Gyönkre jött és elvette
Nöthling Máriát, aki amennyire tudom a fényképen
szereplő Nöthling Dániel lánya volt. Közeli rokonok
voltak. A család Balmazújvárosban telepedett le
először, Németországból jövet, sok gyerekük volt.”
Ezekkel a sorokkal kezdte a fénykép mellé csatolt
sorait Gyönkről Kelemen János, Nöthling Dániel
dédunokája. Az 1880-ban készült portré ugyanis
Nötling Dániel református tanítót ábrázolja, ki
tanított Hidegkúton, Gyönkön és utolsó állomáshelyén, Nagyszékelyben ment nyugdíjba.
Dédapjáról szeretett volna többet megtudni Kelemen János, mert ismeretei csak a következőkre korlátozódnak:
„Nagyanyám elmondása szerint késő születésű gyerek volt, szülei hamar elhaltak, ezért került a Szabadkai pedagógusok árváit nevelő árvaházba. /Akkor volt ilyen/ Nagyapám dögcéduláján már ő szerepel gyönki címem, mint értesítendő hozzátartozó.

Az egyházkönyvek adatai szerint az első Nöthling
család(ok) 1748-ban érkeztek Nagyszékelybe egyidejűleg a következő családokkal: Apfel, Appel,
Haffentrager, Inghurt, Schmick, Schlegel, Zeth. Néhány évtizeddel később ezeknek az egyidőben érkezett családok nyomait már nemigen leljük Nagyszékelyben. Valószínűsíthető, hogy a második, községben született generáció(k) a jobb megélhetés reményében - szűkössé vált a nagyszékelyi határ továbbvándoroltak. A továbbvándorlásnak három fő
iránya ismert:
- Kötcse és környéke (Kötcse nagyszékelyi alapításúnak tekinthető)
- Balmazújváros, Soltvadkert
- Bácska, - Elsősorban Cservenka és környéke.
A Nöthling család is továbbvándorolhatott Bácskába és Balmazújváros irányába, ez lehet a magyarázata annak, hogy a Kelemen János által is említett
szabadkai ág is kapcsolatba hozható a Nöthling leszármazottakkal. Az viszont tény, hogy Balmazújvárosban tartósan letelepedett a Nöthling család
egyik ága, 1895-ben névszerint is említenek egy
ottani Nöthling Dániel nevű tanítót, sőt amint az
következőkben látható, egy Nöthling Dániel nevű
tanító épp Balmazújvárosból érkezett a községbe.
Visszatérve Nagyszékelybe, református kántortanítóként az 1800-as évek második felében két Nöthling Dániel is szolgált.
Most már csak az a kérdés, hogy a küldött kép melyik Nöthling Dániel tef. tanítót ábrázolhatja?
Az elsőként említett Nöthling I.Dániel 1847 és 1850
között nagyszékelyi segédtanító volt, majd Gyönkre
távozott rendes tanítónak a német egyházhoz. Azt,
hogy honnan érkezett a községbe, nem tudható. A
korabeli kataszteri térkép ezidőben Nagyszékelyben
tulajdonnal bíró Nöthling nevű családot nem jelez,
tehát közvetlen nagyszékelyi származása nem bizonyított, de rokonsági kapcsolatai sem zárhatók ki.
Az időrendben másodiknak jelzett Nöthling II. Dánielről sem többet tudunk, de róla biztos, hogy
Balmazújvárosból érkezett és 1907. szeptember 1től helyezték nyugdíjba, tehát születési éve 20 esz-
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„Nöthling Dániel Balmazújvárosból választatott. 1907. I/IX. nyugdíjba helyeztetett.”
tendővel korábbra tehető, mint az elsőként jelölt
Nöthling I. Dánielé - születési éve min. az 1820-as
évekre tehető, s nem valószínű, hogy kb. ő 87 éves
koráig tanított volna, ezért az látszik bizonyosabbnak, hogy a portré Nöthling II. Dánielé. Nöthling II.
Dániel nyugdíjaztatása után elköltözött Nagyszé-

kelyből, az adatok szerint Gyönkre. Kelemen János
közléséből ismert, hogy Nöthling II. Dániel Mária
nevű lánya kb. 1890 körül született, de arra vonatkozó adat, hogy a Nagyszékelyben 1873-ban született Nöthling Dániel az ő fiútestvére lehetett, még
nem került elő adat.

N A G Y SZÉK ELY I

48- A S EM LÉK EK

TIPPEL GYÖRGY, REINING ANDRÁS, HOLZAPFEL
JÁNOS, DERMER HENRIK, LEIPOLD FÜLÖP, REINHARD HENRIK, HAIMBUCH KONRÁD, ÖHL
GYÖRGY, HOLB ILLÉS, DERMER KRISTÓF,
MÄRTZ JÁNOS, SCHOTT R. HENRIK, HAIMBUCH
GYÖRGY, NETLING JÁNOS, WILHELM PÉTER,
RÓTH KRISTÓF, KOVÁTS ISTVÁN, SCHEPP JÁNOS,
SCHILLING S. JÁNOS, RÉTH SCHILLING JÁNOS,
NEIDERT PÉTER, JUSZT HENRIK, NEIDERT SCHILLING JÁNOS, NEIDERT HENRIK, SCHOTT KRISTÓF, UNGER ILLÉS, STROH JÁNOS, KNOCH HENRIK, GYŐRI JÓZSEF, NAGEL FRIGYES, SCHOM
PÉTER, HOLB KRISTÓF, SCHILLING JÁNOS, MANHALT JAKAB, WEGMANN LÉNÁRT, GYÖRE JÓZSEF.

36 sváb és magyar név őrzi Nagyszékely község
egykori nemzetőrei és honvédei emlékét. A feldolgozott adatok alapján ennyien voltak, akik Pincehely térségében még kaszával, de Pákozdnál már
[1]
fegyverrel harcoltak a horváth bán serege ellen.
„Ami azután október 7-én történt Ozoránál, az volt
a Tolna megyei és e táji nép 48-as legfényesebb szabadságtette. A Pákozdnál megvert Jellasics és Roth
a horvátjaival Tolna felé húzódott, hogy a Dráva felé fusson, de Roth csak Ozoráig jutott. Szeniczki,
Csapó, Görgey, Perczel négy felöl bekerítették
Roth-ot, Filipovicsot. A horvát nem futhatott meg a
Siónál, sem a tóthi erdőn át, itt ugyanis Görgey huszárai lovagoltak és a szentlőrinci dobosok kegyetlenül verték a dobokat, arra látva, hogy nincs út a
menekvésre, Jellasics már Fehérvár felé lógott el, s
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így megadta magát Roth és Filipovics Csapónak, a
tolnai népfelkelőknek. Fogságba került Roth és
Filipovics tábornokok, 3 törzstiszt, 50 tiszt, 7500
közkatona, 12 ágyú, a tár és egyéb szekerekkel
együtt. Ezenkívül 5 zászlót zsákmányoltak. A győzelem után hazaeresztették a népet, de ez többnyire
magával vitte a horvátoktól elvett puskákat is. Mégegyszer adott ez a táj katonaságot a verbászi tábor
[3]
számára, akiket hívott fegyverbe Fördős főbíró:
„FEGYVERRE ATYÁMFIAI, POLGÁROK! ISMÉT
FEGYVERRE, MUTASSÁTOK MEG A HAZA
ELLENSÉGEINEK, HOGY ÉRDEMESEK VAGYTOK A
TÖRVÉNYADTA SZENT SZABADSÁGRA ÉS AZ ISTENI
MAGYAR NÉVRE, FEGYVERRE, FEGYVERRE!”

nagyszekely.gportal.hu

kufsteini rab” címmel emlékezik meg róla, de Balatonkilitiben sem halványult el emléke:
“Bár sírja Kőröshegyen, a régi temetőben található,
ez az emlék, ez a kopjafa emlékeztessen arra, hogy
Balatonkiliti 1848–1849-ben az országos közszereplés egyik színhelye volt, benne volt a közélet vérkeringésében, a papja alkotó részét képezte a sza[4]
badságharcnak.”
MÁNYOKI TAMÁS 1848-ban a honvédek közé
lépett, és mint gróf Károlyi-huszár végig harcolta a
szabadságharcot. Turánál az oroszokkal folyt lovascsatában lándzsa szúrást kapott, a szegedi ütközetben pedig a lovát kilőtték alóla és a Walmoden vasasok keményen megvagdalták, de megszabadult.

E felhívás értelmében a községek népességéhez
mérten, igazságosan, minden 82 lakos után kellett
egy nemzetőrt kiállítani. Pálfára 15, Pálfapusztára 2,
Rácegresre 1 jutott, Nagyszékelyre a rendelkezések
alapján kb. 20-24 fő nemzetőr küldése jutott. A létszámot önként jelentkezőkből és sorshúzás útján
állították össze. Az alkalmasnak talált nemzetőrök
csak rövid időre távozhattak el a községből, az elöljárók engedelmével
Az egykori nagyszékelyi nemzetőrökről, honvédekről bővebbet közreadni már reménytelen vállalkozásnak tűnik. Családok százai tűntek el a község
történelméből nyomtalanul. A 48-as honvédek családneveiből is már csak a Tippel, Reinhardt, Knoch
és Schilling családnevek maradtak emlékeztetőül. A
magyar családok – Kováts, Györe, Győri - nyomai
már korábban elvesztek. 1943-ban már csak 31 magyar lélek élt Nagyszékelyben.
Nagyszékely népe, hol vagy, merre lettél?
Jaj, hát igaz, hogy Laczkfi vajda büszke
[4]
sokszáz népéből már csak harmincegy él?...
A katonák mellett emlékezni kell még a község kiváló, nagytekintélyű magyar és német lelkészeire is,
akik kivették részüket a 48-as eseményekből, ők a
következők voltak:
KECK DÁNIEL A megyei Forradalmi Bizottmány
tagja volt. Csak 1849-ben bekövetkezett halála
akadályozta meg Haynaut, hogy az esperesre kiszabott kufsteini várfogságot végrehajtassa.
GAÁL GYÖRGY Egykori nagyszékelyi segédlelkészt
a lezajlott forradalomban való csekély, szószéken
történt részvétele miatt irigyei, hogy székelyi pap ne
lehessen, feljelentették, Haynau húszévi várfogságra
ítélte, ahonnan 1856 júliusában amnesztia útján
kiszabadult. Kőröshegy honlapja „Az elfelejtett

Mányoki Tamás:„Huszár voltam, isten katonája.”
A Károlyi-huszárok Than Mór festményén
És hozzájuk kell még sorolni SZÁSZI JÁNOS volt
nagyszokolyi lelkész urat is, ki 1850-től 1864-ig
Nagyszékelyben – ahogy Keck Endre feljegyezte –
„… halála napjáig hű és buzgó lelkipásztor működött.”
Az 1848/1849. évi szabadságharc ütközetei elkerülték
a falut. Harcokról a területén nem tudunk, így épületeiben sem esett kár, mégis nagy árat fizettek a sza-badságharc bukása után:
A simontornyai császári katonaságot a környező
falusi népnek kellett élelmeznie. Részükre többször
kellett előfogatot is adni, hol Kálozdig, hol Kölesdig. A Simontornyán tartózkodó császári katonák
élelmezéséhez Nagyszékelynek is hozzá kellett járulnia. Kisszékelyre, Némedire, Pálfára, Simontornyára egy-egy heti élelmezést vetettek ki,
Nagyszékelyre kéthetit, mert mint németek beálltak népfelkelőnek a császáriak ellen.

nagyszekely.gportal.hu
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Mányoki Tamás bejegyzéseit lapozgatva feltűnik, hogy minden egyes bejegyzése, mintha egy reszkető
kezű öregember gyerekes írásai lennének, de 1870-ben még csak 38 éves volt! Szálkás, egyenlőtlen betűnagyságok jellemzik írását, mintha a tollat sem egyenlő erővel nyomta volna a papírra. Néhol széthúzott
szavak, máshol indokolatlanul apró és ferde bejegyzések váltogatják egymást. Ennek csak egy magyarázata lehet: Az a súlyos kézsérülés, ami a szabadságharc alatt érte, élete végéig elkísérte.
„Hetenként egy-két lovastiszt és altiszt járta keresztül-kasul az országot, hogy rend és csend honole a rebellis országban. 1854-ben Albrecht főherceg,
a császári helytartó vágtatott végig négylovas hintón az országon. Simontornyán, Lőrincen át Szekszárdra tartott. A nagyszékelyieket Simontornyára
rendelték. Ott álltak sorfalat a szomszédokkal. De a
történelem följegyzi, hogy sem Simontornyán, sem
Lőrincen egyetlen „éljen” sem hangzott el, amikor a
katonák által körülvett hintó a portengerben tovarobogott, Némán forrt a nép szívében 1848 sza[2]
badsága.”

Szászi István lelkész nagyszékelyi síremléke K.
Németh Géza 2006 márciusában készült felvételén

[1] Dr. Dobos Gyula: Tolna Megye 1848-1849-ben.
[2] Szilárd Frigyes: Nagyszékely története. Kézirat,
Nagyszékely, 1955.
[3] U.o.
[4] Matyikó Sebestyén József: Gaál György emlékezete
Reformátusok Lapja LIII. évf. 11. sz. - 2009-03-15
[5] Tanka János: Nagyszékelyi tragédia - részlet
Irodalom: Ulrich György: Pálfa története
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Á R V A H Á ZA K N A G Y SZÉK ELY BEN

Valamikor két egyházi fenntartású Árvaház is működött Nagyszékelyben. Az elsőnek a nyomát egy
[1]
1900-ban keltezett Tulajdonlapon
fedeztem fel,
mely szerint a nagyszékelyi Neidert Vilmos és
felesége által kiállított kötelezvényt az Árvaház javára jegyezték be. A nehezen – néhol olvashatatlan –
Tulajdonlapra a következő került bejegyzésre:
Teherlap
Érk. 1875 augusztus 14 én
…..földjelzálog
Neidert Vilmos és neje Hilgert Erzsébet
által Nagy Székelyben 1875 január 1 én
egyetemlegesen
kiállított kötelezvény alapján a zálogjog
421fsz182sz
Négyszázhuszonegy frt 82 kr árvaházi követelésre nézve 7% kamattat 1 évi felmondással
…+200 % ingatlanra a
Nagyszékelyi árvaház javára bekebleztetik
mellékjelz az 1741 évi ….jkoban u.a
Az Árvaház helyrajzi adatairól a Tulajdonlapon
nincs említés. A fejlécen szereplő két belterületi
ingatlan – 265., ill 280/a – az akkori Öreg utca két
házhelyét jelölik., legalább is ez volt az 1850 k. készült kataszteri térképen az eredeti számozás. (A
belterületi ingatlanokat 1870 és 1930 között kétszer
is átszámozták.)
Hogy meddig működött az intézmény, arra vonatkozó adatot az egyházi iratokban sem találtam.
A második Árvaházról már néhány sorral több információ áll rendelkezésre:
A református egyház keretén belül 1940-ben alakult
Országos Református Szeretetszövetség Baráti

Társasága alapította meg Nagyszékelyben az első Árvaházát. Az intézményben egy diakonissza nevelte a
gyermekeket. A Szövetség biztosította az árva gyermekek elhelyezését és taníttatását, a nyári szünetekben
pedig az arra fizikailag alkalmas gyermekeket családokhoz helyezték ki, hogy azokból adódó bevételekkel is hozzájáruljanak az Árvaház fenntartásához. Az intézmény a Baráti Társaság megszűnéséig, 1946-ig működött.

„Fönn a templomdombon, a masszív iskolaépület
alatti furcsa – mert homlokzatán három ablakú –
régi ház is várt valami jobbra… Ez volt a református
[3]
árvaház”
Fotó: Az árvaház épülete 1980-ban. Gruming Ferenc archívumából
[1] Magántulajdonban
[2] A Szövetség Madarász Lajos vezetésével alakult meg.
Tagsága magára vállalta a magyarságmentő munka
további szervezését is.
[3] Bacher Iván: Az elhagyott falu. In.: Knechte
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N agyszé ke lyi H istó ria 2011. 1. sz.

ÉVFORDULÓK, 2011.
5 ÉVE
2006. április 24-én emléktáblát avattak a nagyszékelyi gimnázium egykori épületének falán.
A Vak Bottyán Általános és Szakközépiskola, Gimnázium az ősztől három településsel (Tolnanémedi,
Kisszékely, Nagyszékely) közösen társulási formában működik.

15

25 ÉVE
Szülőföldem Magyarország c. válogatásban megjelent Módos Péter Nagyszékelyről írt történeti
áttekintése, Egy elfelejtett csatatéren címmel.
50 ÉVE
Elhunyt Karner Tóbiás ref. tanító, kántor. Fél évszázadon át tanított a községben.

Átadták a Kossuth utca lakóházakkal övezett közel 1
kilométeres szakaszát
Az Egyháztörténeti Szemlében megjelent Keresztes
Hajnalka 200 éves a gyönki református gimnázium
c. iskolatörténete.
Biztonságosabbá vált az ivóvízellátás. Elkészült és
már bekapcsolták az ivóvízhálózatra az újonnan
fúratott kutat.
Önkormányzati választások eredménye
Polgármester: Várkonyi Zoltán
Képviselők: Bori Tamás, Csépai György, Lacza
Ferenc, Nagy Sándor, Turula Sándorné
10 ÉVE
A templom felszentelésének 200. évfordulóján fehér
márványtábla került elhelyezésre, emlékül a hat
generáción át Nagyszékelyben szolgált Keck lelkész
család tagjainak emlékére. Ugyanakkor sor került a
Millenniumi tábla leleplezésére is.

Karner Tóbiás
Elhunyt Somogyi Sándor éremművész, szobrász, a
nagyszékelyi Hősi emlékmű alkotója.
55 ÉVE
Részlegesen felújították és tatarozták a ref. kistemplomot – akkor katolikus templom.
Többen elhagyták a községet, külföldre távoztak

Dr. Dávid Ibolya igazságügyi miniszter jelenlétében
Donáth Jordánka nagyszékelyi református lelkész és
Juhász Tibor simontornyai római katolikus plébános
felszentelte a Községi zászlót
„Biogazda” tanfolyam indult 2001. február 20-án a
Nagyszékelyi Teleházban
Nagy Judit zománcművész kiállításon mutatkozott
be a Teleházban.
Vallási turizmus címén nyert támogatást a nagyszékelyi református egyházközség egy, a Széchenyitervre beadott pályázat révén.
Dégh Linda néprajzkutató könyvet írt a Nagyszékelyről elszármazott, Kanadába kitelepült Sziklai
Jánosról Nagyszékelytől Delhi-ig: Egy magyarországi német életútja (1943-1974) címmel.
15 ÉVE
Munkanélküliség alakulása Nagyszékelyben 13,3 %

A 2. osztály tanulói 1956-ban
60 ÉVE
Telepítési eredmények Tolna megyében. Nagyszékely: A telepesek (kimozdítottak) száma 201 fő.
Államosították a Hengermalmot.
70 ÉVE
Összeírt lakosok száma: 1845
Német nemzetiségű: 1099
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Német anyanyelvű: 1590
Volksbundnak tagja: 973
Magyarosított nevűek száma: 74

képviselőre leadott szavazat: 290, Lombos képviselőre leadott szavazat: 7, Pesthy képviselőre leadott szavazat: 349

Vitézzé avatták ifj. Csonth [Knoch] Pétert

90 ÉVE
1921-ben született Hamar József, az őslakos nagyszékelyi magyar család leszármazottja, az utolsó
nagyszékelyi huszár.

75 ÉVE
Elhunyt vitéz jákfai Gömbös Gyula, Nagyszékely
község díszpolgára
80 ÉVE
Berg Henrik nagyszékelyi lakos a mezőn léggömbös, műszereket tartalmazó kosarat talált, amelyet a benne levő feljegyzések szerint szeptemberben bocsátott fel a meteorológiai intézet Budapesten. A községházáról táviratilag értesítették a
meteorológiai intézetet a leletről.
85 ÉVE
Az Angstel gyár elkészítette a nagytemplom (második) orgonáját.

A község elöljárói 1920-ban egy magyar nyelvű
óvoda létrehozásáról határoztak
100 ÉVE
Elhunyt Mányoki Tamás ref. lelkész, tanár, költő,
író, 48-as szabadságharcos. Nagyszékelyben 1865től haláláig teljesített lelkészi szolgálatot.
Tolna megye népszámlálási adatai 1910-ben, in.
Nagyszékely: Össz: 2220, ebből magyar: 229., német: 1988. Magyarul tud: 1415 fő.
A nagyszékelyi kerület Nagyszékely küldötte a vármegye törvényhatóságában: Reinhard Henrik földműves
105 ÉVE
Megkezdte a több évtizeden át tartó tanítói működését Karner Tóbiás ref. tanító és kántor. A helyi
temetőben nyugszik
110 ÉVE
1901. október 2-án Pincehelyen a kerület függetlenségi Kossuth-párti képviselőjének, Rátkay Lászlónak Szűcs József helybéli római katolikus segédlelkésszel, néppárti jelölttel kellett megküzdenie az
újabb mandátumért. A választások eseményei öt
személy halálához, sok ember sérüléséhez vezettek.
A csendőrség lezárta a Nagyszékelybe vezető utakat, a községben a kivezényelt katonaság és a csendőrség biztosította a nyugalmat.
Megkezdődött a nagyszékelyi családok kitelepülése
Amerikába.

Megalakult a községben az „Ifj.Reinhardt és Lohmann hengermalom és terménykereskedés, export,
import.”

A nagyszékelyi kerület Nagyszékely küldöttei a vármegye törvényhatóságában: Lohmann Henrik földműves, Ludwig József községi jegyző.
Felépült a Gőzmalom

Pesthy Pált a község díszpolgárává választotta

Megkezdte működését a helyi tejszövetkezet.

Orsz.gy. képviselőválasztás - III. Gyönki választókerület eredménye:
Nagyszékelyben választásra jogosult: 896 fő,
szavazott: 646 fő. Nem szavazott: 250 fő. Haypál

115 ÉVE
Vályi András leírása Nagyszékelyről:
SZÉKELY. Kis, és Nagy Székely. Két falu Tolna
Várm. Földes Urok Gr. Limburg Styrum Uraság,

nagyszekely.gportal.hu
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lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszik Kis
Székely Simontornyához közel, ama’ pedig Pintzehelyhez, mellynek filiáji; földgyeik jól termök,
vagyonnyaik külömbfélék; boraik nem utólsók
120 ÉVE
A lakosság létszáma 2517 fő
3 Szlavóniába kitelepülő családot említenek
1891-ben született Székely [Geiger] János, akit hősi
tetteiért elsőként avattak vitézzé a nagyszékelyiek
közül.
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160 ÉVE
1851-ben Szászy Istvánt Keck Zsigmond tanulmányainak befejezéséig lelkésznek választották
Fényes Elek leírása Nagyszékelyről:
Nagy-Székely, (Magyar és Német Székely), németmagyar falu, Tolna v.megyében, 109 kath., 90
evang., 1840 ref., 10 zsidó lak. Itt mind a német,
mind a magyar ajku reformátusoknak külön anyaekklézsiájuk van, de a németeké számosabb. Lakosai igen szorgalmatosak, és szép lovakat tenyésztenek. F. u. b. Szina György. Naív. P. Nagy-Dorog

A Wosinsky-féle 1891-es kérdőívben arról számoltak be, hogy a templom alatt – valószínűleg középkori – kripta került elő

175 ÉVE
Fényes Elek adatai alapján 2009 református és 300
evangélikusból állt a község népessége

125 ÉVE
A nagyszékelyi református egyházak híveinek létszáma 2449 fő

195 ÉVE
A nagyszékelyi német egyház létszáma 1649 fő

130 ÉVE
A nagyszékelyi református egyházak híveinek létszáma 2295 fő, 65 fő vallotta magát evangélikusnak.
140 ÉVE
1871-ben felújításra került kívül-belül a templom
tetőszerkezete, megépült a harmadik tanítói lakás, az
egyház megvásárolta a megépítendő iskola épületéhez szükséges telket.
150 ÉVE
Első alkalommal került felújításra a nagytemplom
1861. március 31-én született Moór Jakab lelkész.
1905-től 1928-ig teljesítette lelkészi feladatait a községben. Nagyszékelyben nyugszik.
1861. május 3-án született dr. Kiss István, Nagyszékely egykori körorvosa, simontornyai lokálpatrióta.
A II. megyei állandó bizottmány tagjai közé választották Szász[y]i Istvánt, Schleining Radót és
Lohmann Henriket

26 lélek elszökött, mert kötéllel fogták be őket katonának
A Nagy Oskolába az az a Rector iskolába járó fiú
Gyermekek száma 82, Leány Gyermeké 64. A kis
Oskolában az az a Procepto…ban a Fiúk száma 71,
a Leányoké 99, mindösszve 170.
CSILLAG MAJOR = A Nagy Székelyi Német Máter
Ekklésiának Filiális Ekklésiájának a Neve Udvari
Méltóságos Gróf Galánthai Eszterházi Károly Ő
Excellentzája Simontornyai Uradalmában. A lelkek
száma 65.(!)
200 ÉVE
Megkezdte lelkészi szolgálatát Peremartoni Nagy
Dániel „Keck Jakobnak első leányától való unokája.”
Kijelölésre került a régi temető bővítésének területe.
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 levő
Prédikátorok a puszta földjét használják

155 ÉVE
Gaál György nagyszékelyi lelkész, majd esperes
1856 júliusában amnesztia útján kiszabadult kufsteini börtönéből

205 ÉVE
1806-tól a református népiskolában oktatás keretében latin és német nyelvtanítás is folyt.

Tolnamegyében Nagy-Székel helység lakosai legnagyobb részben ref. németek, de azért keblöket a
közös édes hon szeretete heviti. Ennek némi bizonyságaul ők is örömmel nyujtják áldozataikat s a
magyar Akademia palotájára lelkészek által beküldtek 13 ft, 20 krt.

205 ÉVE
1806-ban Keck Dániel Csitsvay András sárvári
lelkésszel és Pálóczi Horvát Ádám megyei felügyelő segítségével létrehozza a „Helvétzia Vallástételű Centrális Oskola”-t, azaz algimnáziumot. Ez
volt a megye első ilyen református tanintézete.
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210 ÉVE
1801. november 22-én került sor az új templom felszentelésére. A felavatott templomban az első beszéd magyar nyelven zengett: a beteg püspök
képviseletében Tormás János, akkori püspökhelyettes mondotta. Az első keresztelést a templomban az akkori miszlai pap, Egressy Sámuel végezte.
Az első német prédikációt Keck Dániel tartotta.

295 ÉVE
A Fábry ezredből 3 közkatonát helyeztek el a faluban, teljes ellátási kötelezettség terhe mellett.

A lakosság létszáma 2087 fő

315 ÉVE
A Salm ezred B. kapitányának századából 10 embert szállásoltak a község lakossága terhére.

225 ÉVE
1786-ban megkezdte lelkészi szolgálatát Keck Dániel „akinek idejében és igazgatása alatt épült a
mostani új Német Templom, és aki bölcs rendtartásáért az Ekklésiában elfelejthetetlen, fáradhatatlan munkásságáért pedig mindenkor követésre
méltó példaképe marad.”
240 ÉVE
A német ref. tanulók száma 120.
255 ÉVE
A német egyházban megkezdte 8 évi szolgálatát az
első magyar anyanyelvű lelkész Losontzi P. Sámuel
260 ÉVE
47 éves korában elhunyt Maurer Friedrich Karl, ki
1744–1751 között volt a német egyház lelkésze.

310 ÉVE
Johann Friedrich Redl összeírása Nagyszékelyről:
800 hold szántó. Szőlő. 6 egész telek, 13 adózó
család

440 ÉVE
1571-ben 30%-os a népességnövekedést regisztráltak az akkor Püspök-Székelynek nevezett településen
A török összeírások említést tettek az adózók között
egy bizonyos „János deák”-ról
Elhunyt Thury György várkapitány, a török elleni
harcok jeles képviselője, Püspökszékely egykori
tulajdonosa.
540 ÉVE
Egy 1471-ben kelt oklevél régi templomáról tesz
említést. (Kammerer régész szerint)

280 ÉVE
1731-be született Johann Jakob Keck, a nagyszékelyi lelkész dinasztia alapítója

595 ÉVE
A pécsi püspök 1416-ban pert indított a Kanizsaiak
ellen azért, mert miszlai, székelyi, egresi, görbői és
borjádi jobbágyaikkal megtámadták az akkori
Püspökszékelyhez tartozó birtokait.

Egykorú adatok szerint a betelepülők átlagosan 30
kat. hold földet, továbbá 24 hold kaszálót vagy rétet,
8 hold legelőt, 4 ökröt és 10 évi robot és adómentességet kaptak.

650 ÉVE
A falu Püspükszékely néven egy XIV. századi oklevélből ismert (1361: Pyspukzekel).

Adelffy János tanácsos jelentése a Tolna megyei
Nagyszékely községben lakó németek és a földesúr
között a község úrbéri szerződése ügyében felmerült
vitás kérdések tisztázására tartott vizsgálat eredményéről. (A nagyszékelyi telepesek fellázadtak gr.
Styrum-Limburgh ellen, mert a szerződés be nem
tartásával vádolták.)

●

285 ÉVE
A községre kivetett adót a súlyos jégkárok miatt ¼
résszel csökkentették, azaz 49 forint 21 és fél dénárral
290 ÉVE
Tolna vármegyéről készült térképen – Comitat Tolnensis – Nagyszékelyt nem tüntették fel.

A Damjanich utca látképe 1960-ban
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Nagyszékely belterületi térképe az 1890-1900 k. készült kataszteri felmérés térképén.

