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NAGYSZÉKELYI PEREK ÉS
CSALÁDOK 1700-1730 KÖZÖTT
I. AZ ELSŐ FELLÉPÉS KETTŐS ADÓZTATÁS ELLEN
A török hódoltság után Nagyszékely - mint elkobzott Botka birtok – rövid ideig kincstári tulajdonban volt, majd 1700-tól tartósan Miksa – Vilmos Limburg grófnak, Styrum Wysch hercegség
kamarásának tulajdonába került a simontornyai
uradalom részeként Kisszékellyel, Bánnal és Udvarival. Simontornya és a hozzátartozó falvak
lakosai ekkor már nem tekintették magukat jobbágyoknak, hanem szabad polgároknak, s már
évekkel előbb megtagadták a vármegyei jobbágy
szolgálatokat. Az alapot minden bizonnyal Kollonitz Lipót 1689. évi törvénytervezete (majd hatályos törvény) nyújthatta, melyben az újonnan betelepülő lakosság részére addig elképzelhetetlen
adózási kedvezményeket és szabadságjogokat biztosított:
„… ehhez szükségesnek tartjuk, hogy a magyarországi új szerzeményi területeken a házakat és
a telkeket általában néhány évre fel kell menteni
minden adó és robot alól, és pedig a magyarok
három, a németek pedig, hogy jobban odacsalogathatók legyenek és mivel a költségeik is
nagyobbak, öt évet kapjanak, hogy ezalatt házukat tető alá tudják hozni, a földjüket pedig újból
munkába venni és megművelni. Azt is világosan
ki kell mondani, hogy ezek az alattvalók és parasztok nem földhözkötöttek, amint részben gondolják, még kevésbé "örökös jobbágyok", hanem
szabad emberek a hazai törvényekben megállapított szabad költözési joggal és azoknak is
[1]
kell maradniuk.”
A vizsgálat eredményeként gróf Zichy István tábornok 1696-ban kelt latin nyelvű levelében, melyet a vármegyének címzett, nekik adott igazat.
Elismeri, hogy őfelsége szolgálatában állván, két
úrnak nem tehetnek eleget, azért figyelmezteti a
vármegyét, hogy semmiféle porciókért ne zaklassa
őket.
Nagyszékelyi családok, akiket a kettős adózási ter[2]
hek 1700-ban érintettek:
STEPHANUS T[?]AR, MICHAEL SZÖKÖLJ, GREGORIUS
ZÁVOTHI (bíró), GREGORIUS SIMON, PAULUS SZABÓ,
STEPHANUS KORPÁDI, PETRUS GÁLL, STEPHANUS PAP,
JOANNES FARRAGO, MICHAEL KÁLMÁN, JOANNES
[CSOR]DÁS (?). MICHAEL VARGA, MICHAEL KOTZÉ,
PETRUS BÁLINT, PETRUS SZABÓ.

II. GROSS SÄCKEL V.S. STIRUM LYMBURG
A második – országos visszhangot is kiváltó –
szerződésértelmezés ill. a szerződés egyoldalú értelmezése elleni fellépésre már a betelepítések
során, 1730. március 10-én került sor Nagyszékelyben: a német telepesek fellázadtak gr. StyrumLimburgh ellen, mert a szerződés be nem tartásával
vádolták. A hivatkozott szerződésben az érkező
német telepesek a jogai és kötelezettségei egyértelműen meg voltak határozva, sőt kivételesen bírták
a szabad költözködés jogát is. Johann Müller
kutatásai szerint 1728-ban tizenöt magyar család és
ötven német család volt a nyílvántartásban Nagy[4]
székelyben, de Keck Endre összeállítása alapján
jóval többre tehető, mintegy 80 betelepült családra.
Amikor a három éves adófizetési mentességük véget ért, a németek észrevették, hogy többet követelnek tőlük, mint amennyinyiben megegyeztek,
ezért 1730. 06. 30-án panasszal fordultak gr. Sty[5]
rum Limburg felé.
Volt hazájukban értelmetlen lett volna ilyen ügyekben panasszal élni, mert a változtatásokat a megyei tisztviselőknek kellett jóváhagyni, akik maguk is mindannyian nemesek és földesurak voltak.
Új hazájukban bíztak a törvényességben, de nem
sok sikerrel: a gróf részéről is elutasításra találtak,
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ezért a vármegyéhez fordultak.
Az előzetes megyei vizsgálat gr. Styrum
Limburgnak adott igazat, melyet megfellebbeztek a
nagyszékelyiek, ezért 1730 októberében a nagyszékelyi német lakosság hivatalos panaszt nyújtott
be az állami kancelláriához
Mit is panaszoltak a nagyszékelyiek?
- Nem vitatták a grófnak járó 1/9-ed juttatást, de
elzárkóztak annak helyszínre való szállításától.
- Sérelmezték, hogy nekik kellett gondoskodni a
cséplésről, vitatták viszont a száras takarmányok
utáni 9-ed juttatás jogosságát
- Szerződésben foglaltak ellenére sem kaptak ingyen fát építési célokra és fűtésre.
- Tiltakoztak az urasági szarvasmarhák és juhok
községi területen való legeltetése ellen.
- A gróf beosztottjai eladták a makkot másoknak,
amikor a szerződés szerint oda kellett volna adni,
hogy a falubeliek a sertések takarmányozásához
használják, de csak eladásra ajánlották fel nekik.
[6]

A kancellária Adelffy Jánost
bízta meg az ügy
kivizsgálásával. Még mielőtt Adelffy a helyszínen
tájékozódhatott volna, a vármegye elrendelte a gr.
Styrum Limburg-féle követelések azonnali teljesítését. Végrehajtására a vármegyei jegyző, valamint a két megyei tisztviselő érkezett a faluba, de a
lakosság megtagadta a teljesítést. Ezért azonnal
elkoboztak két ökröt Christoph Bremer istállójából,
- aki a német közösség képviselője volt Pozsonyban - valamint a két tehenet és egy kocsit Ádám
Reisztől – ki elkísérte őket Simontornyára - és elrendelték, hogy családjaikkal 12 órán belül hagyják
el községet. Simontornyáról visszatérve Ádám
Reisz azt az üzenete hozta, hogy a lefoglalt tulajdonokat azonnal visszaadja az uraság, ha teljesítik a neki járó juttatásokat. A nagyszékelyieket
nem sikerült megtörni, sőt mégjobban kiéleződött a
helyzet: "Lipps Neiterer" (Philip Neitert) vezetésével elzavarták az urasági állatokat a „közös”
legelőkről, sőt az ellenkező urasági pásztort is
megverték. A falu bírója, Leonhard Hajatt, kötelességének eleget téve, azonnal jelentette az eset
a grófnak, ezért a község lakosságának a haragja
már ő ellen is fordult: mint árulót, lemondatták
tisztségéről. Jakob Lipps (Jakob Phillips) lett az új
bíró, Valentin Hambuch az albíró és Paul Heinrich
a jegyző. Styrum Limburg válaszintézkedése sem
késett sokáig: utasította Christian Queck-et, hogy
Jakob Lippst azonnal tartóztassa le, és a simontornyai börtönbe szállítsa.
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A falu lakosságának többsége, hogy megakadályozza Lipps elvitelét, körülfogta a végrehajtót,
ki félelmében kardot rántott Erre egy bizonyos
Stephan Neitert kést tartott Christian Queck melléhez, kinek végül is sikerült elmenekülnie A
falusiak meg akarták akadályozni a szökését, ezért
lezárták a faluból kivezető utat, de sikerült egérutat
nyernie. Ezután haragjuk az urasági pásztor,
Johann Pulver ellen fordult. Megrohamozták a
házát, elverték és elvették a bundáját. Azt is
megfenyegették, mondván, hogy ha a gróf is ott
lett volna, akkor még rosszabb lett volna neki.
Az eset kivizsgálására kiküldött vármegyei bizottság nehéz helyzetbe került: Egyik oldalról
figyelembe kellett vennie gr. Lymburg követelését,
mely szerint példamutató ítéletek kell statuálni,
nehogy másutt is megismétlődjenek hasonló események. (Halálbüntetések kiszabását indítványozta!) Másodszor arra is tekintette kellett lenni,
hogy a meghozott ítélet ne hogy elriassza a betelepülni szándékozókat, hiteltelenné tegye az
állammal kötött betelepítési szerződésben foglaltakat. Adelffy javaslatára 1731 márciusában
Nagyszékelyben került sor az első tárgyalásra. A
vizsgálat 1731. július 11-én zárult le, ezt támasztja
alá 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. Az eljárás során 16 magyar (!) és nyolc német lakost vontak felelősségre,
a lázadó férfiakat 50 botütésre ítélték.
III. A KÖZSÉG ÉS LAKÓI 1700 ÉS 1730 KÖZÖTT
Nagyszékelyre is igaz volt a lassú elnéptelenedés
folyamata – legalább is az első évtizedekben jelentős volt a magyar népesség elvándorlása. Az
1715. évi összeírásban már hiába keressük a Tar,
Székely, Korpádi, Gáll, Kálmán, Csordás stb. családneveket, az összeírás nem említí őket. A község
lakossága ezidőtájt kb. 2-300 főre tehető, ezért túlzásnak tűnik Szilárd tanító úr azon megállapítása,
hogy Nagyszékelyből mintegy 170 fő állt be harcolni II. Rákóczi Ferenc fejedelem zászlója alá. Ez
a szám minimum egy 6-800-fős települést feltételezett volna az általánosan elfogadott 5-ös szorzó
figyelembevételével. A nagyméretű betelepítések
megkezdődésével (1720) duzzadt fel a lakosság
száma. Míg 1720-ban csak 3 zsellér és 11 jobbágy
családról tudunk, addig 1724-ben már közel 100
család jelentette a község lakosságát.
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A magyar családok tekintetében 1715 és 1720 között lényeges nagyságrendi eltérés nem tapasztalható, bár új, addig nem említett családnevekkel is
találkozhatunk, így az 1715. évi összeírásban a következők szerepelnek:
Michael Hamar; Stephanus Bencsik; Andreas
Végh; Stephanus Gáll; Georgius Bognar; Andreas
Pilissi; Nicolaus Répas; Joannes Dako; Stephanus
Pap id.; Gregorius Zavody; Michael Tass; Stephanus Pap; Stephanus Daniel
1720 körül még említik a Mózes, Drinóczi, Djöre
családneveket is.
A betelepült német lakosság családnevei 1730-ig.
Keck Endre ref. német lelkész kigyűjtése alapján:
1719: Anger, Ungar,
1722: Bót, Dörr, Dür, Fraind, Ferter, Frölich, Kaufstein, Koch, Schott, Heiderich, Heitman, Larbach,
Los, März, Mum, Mon, Müller, Hartfelber, Neuherz, Neidert, Neuhauser, Pappler, Reinhard, Wald,
Wilhelm, Weisenauer, Wörner, Werner
1723: Bind, Büttner, Demuth, Deutschert, Eigler,
Euler, Fischet, Franch, Friedman, Föllert, Forell,
Fecher, Griesman, Gunchel, Iffland, Kalbfleisch,
Kraft, Kloseman, Koch, Knoch, Stefan, Stocum,
Schmitt, Schmidt, Schieber, Hendel, Hamberger,
Hindel, Hamburger, Hartman, Hildebrand, Holzapfel, Leinerweber, May, Hambuch, Hainbuch,
Pröscher, Préscher, Reiz, Rieth, Röth, Réth Türk,
Warnemacher, Wachtel, Weigang, Wahn, Zima
1724: Ammhauser, Bauer, Breuer, Emmerl, Feuerstein, Komer, Lang, Paul, Trautman, Willig
1725: Ackerman, Blaser, Damm, Gerberich, Knittell, Krebs, Maas, Neumayer, Schwind, Schilling,
Reidiger, Opfer, Opper
1726: Beck, Berg, Birk, Brand, Geiger, Schlapp,
Heid, Hohn, Hahn, Hausman, Hoch, Holb, Janess(?), Rödel, Wegman
1727: Altin, Alter, Ferter, Frichinger, Hörner, Nonig, Nagel, Rohrbach, Werthel pap, Wilch
1728: Paff, Pfaff, Ritter
1729: Cappel, (Kappel), Comer, Dennenbach, Gerterbach, Kapfel, Kauffman, Kohmer, Salcbach,
Taubenstein
1730: Esterlich, Österleich, Schweider, Hoffman,
Nester, Rottenbitter, Röt, Rüchert, Zirkel.
Az előzőekben említett (II. Gross Säckel v.s. Stirum Lymburg) Phillips, Hajatt, Neitert [lehet, hogy
Neidert?] és Pulver családneveket hiába keressük,
Keck Endre nem említi a betelepülők felsorolásában. Nem találhatók a következő családnevek
[7]
sem az adott időszakban:
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Deffner, Ferber (1720 k.), Gerberich, Kohmer, Raab, Rod, Schwab, Seltenheim, Winecker, Zimmer.
[8]
A Johann Müller
által közreadott családnevekből Keck Endre már az alábbi családoknak sem lelte nyomát: Bruder, Burghardt, Euler, Foller,
Griess, Hartenstern, Hinkel, Klostermann, Ledig,
Muhl, Muhl, Raab, Schwab, Theiring, Thurm,
Néhány kapcsolódó évszám és esemény:
1701. június 10. „Conscription”, melyet Johann
Friedrich Redl készített. Nagy Szäckhelly: 800
hold szántó. Szőlő. 6 egész telek.
1708-1709: A vármegye teljes területe ismét a császári hadak ellenőrzése alá került.
1715: Összeírás - mindössze 13 adófizető polgár
volt. Lakosság létszáma kb. 60 fő. Nős fiú v. testvér: 2, nőtlen fiú v. testvér: 2, méhkas 64., saját ló
2., saját ökör 10., tejelős tehén 18., bor: 134 akó.
Nemzetiségre nézve magyarok, horvátok, ráczok.
1717. Az összeírás szerint 11 telepesjobbágy és
ezeknek önálló háztartást képező rokonai (8 család) magyarok és kálvinisták
1720. Conscriptio Regnicolaris. Nagy-Székelyben 14 magyar háztartást jegyeztek fel.
[1] Kollonich Lipót érsek javaslata az ország benépesítéséről (1689)
[2] „Beschreib- und Schätzung” 1698. április 27.
[3] 1723. évi CIII. törvénycikk az ország benépesitéséről: „Ő legszents. felsége jóságosan meg fogja
engedni, hogy bármely szabad embert, hat éven
keresztül, minden közadó fizetéstől való mentesség
feltétele mellett, az országba hivhassanak, és hogy e
szabadságot országszerte kihirdethessék.” (Részlet)
[4] Keck E.: Az egyház megalapítása óta létező és létezett családnevek betűrendben.1892.
[5] Azt, hogy pontosan hány család volt érintett, nem
ismert, mert a betelepülés folyamatos volt.
[6] 1728-ig Tolna vm. képviselője a bécsi udvarnál,
majd helytartósági tanácsnok, titkár.
[7] Anton Reimann: Auswanderungen aus Hessischen
Territorien nach Südosteuropa
[8] Közölte Henry A. Fischer in. Children of the Danube. Az adatok forrásának a Nagyszékelyi Református Egyházat jelölte meg Johann Müller jegyzetei alapján.
Irodalom:
Sziklai Zoltán: Zecul Episcopitól Nagyszékelyig.
Johann Müller: ORIGINS OF FAMILIES IN NAGYSZEKELY in. Gross Sackel v.s. Limburg Stirum
http://www.swabiantrek.com
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N AGYSZÉKELYI CSALÁDOK ANNO …
FOTÓK BATHÓ LAJOSNÉ ALBUMÁBÓL
Tippelék háza a Kútvölgyben 1960. körül
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ÉVFORDULÓK
„ … a tanár valóban alig volt egyéb, mint a helybeli
patrónus földesúrnak bókolással robotoló jobbágya “

165 éve született KÁLMÁN DEZSŐ, kinek tollából
110 éve jelent meg a gyönki gimnázium története

1846. július 15-én született Kölesden. Az elemi és
gimnáziumi iskoláit részint házi nevelő vezetése
alatt, részint a gyönki s kecskeméti iskolákban végezte. 1855-ben iratkozott be a Budapesti Református Theologiai Akadémiára, hol az első évben
teológiát és jogot is hallgatott. 1868-ban letette a
papi vizsgát, majd édesapja mellett, szülőfalujában,
Kölesden káplánkodott. 1871-1873 között a gyönki
gimnáziumban tanított, hol a magyar és a német
nyelv tanára volt.. Közben irodalmi tevékenységet
is folytatott, több humoros hangvételű írásában is
bírálta az iskolai oktatást. Cikkei 1869-től jelentek
meg álnéven a humorisztikus lapokban, 1873-1886
között a Tolnamegyei Közlöny munkatársa is volt,
1886-tól a Szekszárd és Vidéke c. újság munkatársa lett. Önálló művei: Csalánlevelek (1882);
Tarka világ (1886); A gyönki gimnázium története
(1900); Fényes napok, zord éjszakák, visszaemlékezések (1895.), Füstkarikák (1898); Szőllőlevelek (elbeszélések, rajzok az életből 1902).
1886-87-ben az Urambátyám c. élclapban is jelent
meg tőle több humorisztikus cikk. 1873-ban édesapja lemondott lelkészi állásáról, a kölesdi ref.
gyülekezet őt választotta meg lelkészéül. Több
mint négy évtizedes kölesdi lelkészsége alatt példamutató együttműködés alakult ki a helyi, Lágler
Sándor vezette evangelikus gyülekezet között, vele
alapította 1879. okt. 15-én a Protestáns Pap c. lapot
– prédikációi, szertartási beszédei s imája jelentek
meg a lapban. Irodalom: Domonkos József: A Gyönki
Református Gimnázium története. Szakdolgozat. -
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Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Vasárnapi Ujság, 1909. február 28. Fotó: Koritsánszky
Ottó (Kölesd, 1882. márc.15 –N.székely, 1952. nov. 26.)

165 éve született MOÓR JAKAB, a nagyszékelyi
ref. egyház utolsó német származású lelkésze.

1861. március 31-én született Újverbászon. A gimnázium alsóbb osztályait szülőhelyén, az 5. és 6.
osztályt Szarvason végezte, majd Hódmezővásárhelyen fejezte be gimnáziumi tanulmányai 7. és
8. osztályát. Az érettségi vizsgát 1882. június 30án Szarvason tette le. A hittudományi képzését
Sárospatakon és Pápán 1888/89-ben szerezte.
1889-ben darányi s.lelkész, majd lelkész-tanító. A
lelkészképző II. vizsgáját a dunántúli egyházkerületben tette le 1890. szeptember 8. – 11 között.
1901-1905 között tanító, majd lelkész-tanító Torzsa községben. Lelkésszé történő felszentelése
1904. október 1-jén a budapesti Helvétiai Templomban történt. Később missziós lelkészi feladatokat látott el a Pozsega vármegyei Brekiczkén,
Tanítói képesítéssel is rendelkezett, dolgozott
káplán-tanítóként 1905-ig. 1894. július 9-én kötött
házasságot Schneider Terézzel (1876. 09. 24.).
Felesége szülei – Schneider Konrád és Wolf Katalin – földművesek voltak. A nagyszékelyi német
egyház a várományos ifj. Keck Endre helyett őt
választotta meg lelkészéül 1905. május 7-én. Közel
negyed évszázadon keresztül, 1928-ig teljesítette
lelkészi feladatait a községben. 1912-től a gyönki
ref. gimnázium fenntartó testületének tagja, 1918 1923 között a gimnáziumi Árvaszék elnöke volt.
Házasságából utód nem született.
F.: Moór Jakab sajátkezűleg írt életrajzi adatai a dunamelléki ref. egyházkerület Lelkészi Törzskönyvében
(Eredeti pld.: Nagyszékely, ref. egyház) - Sztanek Ágnes közlései. Fotó: Sztanek Ágnes archívumából.
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A NAGYSZÉKELYI TANÍTÓI
JÖVEDELMEKRŐL ÉS
DÍJAZÁSOKRÓL AZ 1850-ES
ÉVEKBEN
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6., A tanítói földeket az egyház kellő időben és
mennyiségben megtrágyáztatja
7., A tanítói réteken termett és a helységtől kapott 3 kocsi széna fele része
8., A gabona szállítása a malomba az egyház
dolga
9., Minden tanítvány után 21 korona tanítási díj.
10., Egyéb pénz 50 korona
11., Keresztelő után 10 korona, esküvő és temetés
után 21-21 korona
12., Karácsonykor és Újévkor ajándék a tanulóktól: borsó, bab, lencse stb. Húsvétkor tanítványonként 1 – 2 tojás
13., Évente 25 font marhahús, 10 font só, 13 font
faggyú.

A KÉT KÁNTORTANÍTÓI ÁLLÁS JAVADALMAZÁSÁT
KÉPEZŐ FÖLDEK:
1., Rét 2554 hrsz. alatt 1402 n.öl
2., Péli út melletti szántóföld 2741 hrsz. 666 n.öl
3., Papdűlői szántó 1879 hrsz. 711 n.öl
4., Farkasháti föld 3616 hrsz 744 n.öl
5., Parasztháti föld 3785 hrsz. 544 n.öl
6., Templomhegyi szántó 4459 hrsz. 1539 n.öl
7., Templomhegyi föld 4461 hrsz. 966 n.öl
8., Mészégető-völgyi szántó 4958 hrsz. 180 n.öl
9., Legelőföldi dűlő 5208 hrsz. 385 n.öl
10., Legelőföldi szántó 800 n.öl

2-DIK TANÍTÓK JAVADALMAZÁSA
Megegyezett az 1-ső tanítók juttatásával. A tanügyi
bizottság számítása szerint évi készpénzjövedelmük 640 forintnyi összegre volt tehető

1-SŐ TANÍTÓK JAVADALMAZÁSA
1., 9 forint 45 korona készpénz
2., 6 öl fa összevágva és házhoz szállítva
3., A tanítói földek fele hasznának arányos része
4.,A szükséges kenyérnek való gabona mennyisége
5.,Egy köböl vetésmagot, melyet az egyház kellő
időben learatott, de ha a földön kukorica
termett, akkor az egyház dolga csak a behordás és szárítás

3-DIK TANÍTÓI ÁLLÁSOK DÍJLEVELE
1., Tisztességes lakás a szükséges melléképületekkel és ¼ hold kerttel
2., 400 forint készpénz előre kifizetve, ezért:
- Tanítani tartozik a fiúkat, lányokat, kicsiket,
nagyokat, valamint az ismétlősőket.
- A templomi szolgálatot csak akkor kell ellátnia, ha a két kántortanító nincs jelen.
- Az ismétlősök tanításáért a község külön fizet
20 forintot

A magyar és a német iskola földjei a Farkasháton. Az 1850. k. készült
térképen is jól kivehető,
hogy mind a magyar és a
német anyanyelvű egyház s az iskoláik azonos
helyen azonos minőségű
földekkel rendelkeztek.

(A térképen az iskolai földek az időközbeni átszámozás következtében a 8334 ill. 8335 helyrajzi számot
viselik, a javadalmazásban jelölt 3616 ill. 3785 helyrajzi számú földek a Báni hegyhát földjeit jelölik.)

nagyszekely.gportal.hu
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K ONFIRM ÁLÁS (1930) ÉS BÉRMÁLKOZÁS (1956)
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NAGYSZÉKELY KÖZSÉG ELSŐ
VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI
ÉS HADVISELTJEI.

RÉTH JÁNOS

III.
Forrás: Sziklai Z.: Nagyszékelyiek az első világháborúban,. 2010.

(n.a.)
(n.a.) Életrajzi adatai nem ismertek
(H) Neve a hősi emlékművön nem szerepel
† Hősi halált halt

RÉPÁS JÓZSEF

REINHARDT KONRÁD
(Nagyszékely, 1880. - )
LIR Nr. 17./7. század. 1916-ban sebesültnek/be[3]
tegnek jelentik.
REINHARDT PÉTER
(Nagyszékely, 1873.- ?)
LIR IR. 17/11. század. 1916-ban sebesültnek/be[3]
tegnek jelentik.

(Nagyszékely, 1894.-?)
Patrf. FJB. Nr. 26. 3. század. 1915-ben sebesült[3]
nek/betegnek jelentik.

† REINHARD FÜLÖP (n.a.)

† RIMHARDT JOHANN

RÉTH FÜLÖP

(n.a.) (H)
( n.a.)

† SCHNEIDER HENRIK
LIR. 17. gyalogezred

Nagyszéke lyi H istó ria 2011. 6. sz.
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† SCHNEIDER JÁNOS

(n.a.)
SCHNEIDER JÁNOS

(n.a)
SCHNEIDER REINHARDT
(Nagyszékely, 1887.-?)
IR. 69./5. század. Betegség miatt ápolva: Vere[3]
insResSpital in Duna-földvár.
SCHIEBER JÁNOS

(n.a)
IFJ. SCHNEIDER JÁNOS

(n.a.)
SCHNEIDER REINHARDT népfelkelő
(Nagyszékely, 1893.-?) IR. 69/6. század. 1915-ben
[3]
sebe-sültnek jelentik.

(n.a)
ID. SCHNEIDER JÁNOS

(n.a)

† SCHNEIDER REINHARDT
(Nagyszékely, 1892.-1915. április 5.)
IR. 69/6. század.
A 69. Hindenburg gyalogezred katonájaként elesett
a „Kárpátok védelmében”, eltemetve Osadne
(akkor Teplovce, Telepócz) temetőjében. Halálának pontos körülményei nem ismertek, valószínű,
hogy felderítő tevékenységet végzett, mikor
halálos sebesülését szerezte. 1915. április 4-5-6-án
ugyanis semminemű harci tevékenység nem folyt,
az oroszok veszteségei oly jelentősek voltak, hogy
támadásaikat szüneteltették. Az ezred a jól kiérdemelt nyugalmat drótakadályok kiépítésére
használta. Feltételezett egysége: IV/69. zászlóalj,
mely akkor Felsőalmád és Telepócz térségében
volt állásban.
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† SCHMIDT JÁNOS
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† SCHNEIDER REINHARDT GLASER (n.a.)
† SCHOTT FÜLÖP

(n.a.)
† SCHILLING FÜLÖP (H)
(Nagyszékely, 1884.-?, 1915?,) LIR IR. 17./2.
század. Elesett az orosz fronton, eltemetve Pensa
temetőjében.

(n.a.)
SCHOTT HENRIK

SCHILLING HEIMBUCH (n.a.)
† SCHILLING JÁNOS
(N.székely, 1894.-?, 1915. már. 22.) LIR IR. 17./7.
század. 1915-ben sebesültnek/ betegnek jelentik.
Elesett az orosz fronton, bővebb adatok nem is[3]
mertek.
Emléktáblájának felirata szerint hősi
halált halt a cs. és kir. 69. gy.e. katonájaként.
SCHILLING KONRÁD nfk.,c. őrvezető
(Nagyszékely, 1893.-?) IR. Nr. 69./ 6. század. A
jelentésben Sillingnek írva. 1914-ben megsebesült, 1916-ban újra szerepel a sebesültek név[3]
sorában.
SCHILLING NOE
(Nagyszékely, 1886.-?)
LIR Nr. 1., majd LIR Nr. 17. nép-felkelő ezred 5.
[3]
század. 1916-ban se-besültnek/betegnek jelentik.

(n.a.)
† SCHOTT KRISTÓF (n.a.)
SCHOTT PÉTER (n.a.)
STROH KONRÁD
(Nagyszékely, 1884.-?)
[3]
IR. Nr. 69./5. század. Csak sebesülését említik.
† STROH JÁNOS

SCHILLING PÉTER

(1881. - 1915. március 8.)
IR. Nr. 69./?. század.

nagyszekely.gportal.hu

Nagyszékelyi H istó ria 2011. 6. sz.

SÜTŐ GYÖRGY
(Nagyszékely, 1876.-?)
LIR IR. 17., majd HIR Nr. 3. Pion. Abt. 1917-ben
[3]
sebesültnek/betegnek jelentik.
VITÉZ SZÉKELY [GEIGER] JÁNOS
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szerb és olasz fronton egyaránt. József főherceg az
ezrednél tett utolsó látogatása alkalmával - a háború utolsó napjai – személyesen köszönte meg Lehr
szakaszvezető és társainak helytállását: „Neveiket
arany betűkkel írták be a Magyar Nemzet történelmébe.” Folyamatban volt a vitézi címének odaítélése, de lemondott róla.
† SZABÓ ANDRÁS hegyivadász (H) (Nagyszékely,
1888.-1915.?) FJB. Nr. 24. Csak halálhírét közlik.
† SZÜCS JÁNOS (H) (Nagyszékely, 1884.-?) LIR
[3]
IR. 17./?. szd. Eltemetve: Orenburg (Oroszo.)
† TIPPEL FRIGYES (Nagyszékely, 1889.-?)

(N.székely,1891 – N. székely, 1962.)
IR. Nr. 69/13. század. 1915-ben kézlövéssel
ápolva: Garnisonspital Nr. 25. in Sarajevo. 1917ban szakaszvezető és címzetes őrmester a 69./4.
szá-zadnál. Nagyszékelyből, a mai Kossuth utca
elején épült családi portáról besorozva, közel 40
hónapot töltött a fronton. Az első világháborúban,
mint megannyi helyi fiatal, a 69.sz. cs. és kir. gy.
ezredben szolgált. Hősies helytállásaiért vitézi címet kapott, a községben elsőként, 1925-ben avatta
[2]
vitézzé a kormányzó. Sorolási száma: 4643.
Hosszabb ideig a „Futura” Szövetkezet helyi
felvásárlója volt. A második világháború után a
szerzett cím mindvégig hátrányos helyzetbe hozta.

IR. Nr. 69. Eltemetve: Padula (Olaszország) (H)
TIPPEL GYÖRGY

SZIKLAI [LEHR] KONRÁD

(Nagyszékely, 1889.-?)
[3]
IR. 69/4. század. 1915-ben sebesültnek jelentik.

(Nagyszékely,1889 –N.székely,1957)
A 69. gyalogezred kötelékében őrmesterként végigharcolta az első háborút, ott volt Galíciában, a

TIPPEL ANDRÁS (Nagyszékely, 1889.-?)
IR. 69./8. század. Betegséggel ápolva: Vereins[3]
hilfspital in Hercegfalva.
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† TIPPEL HENRIK (n.a.)
TIPPEL HENRIK (n.a.)
TIPPEL JOHANN [JÁNOS]

nagyszekely.gportal.hu

IR. 69./ 7. század. Lőtt sérüléssel a székesfehérvári
kórházban ápolták, majd: Vereinshilfspital Erz[3]
herzog Josepf-Sanatorium in Paks.
WEGMAN JÁNOS hdtp.munkás.
(Nagyszékely) K.u. LastStrassenbau in Munkács
Nr.2/1. Betegséggel a törökbecsei Vörös Kereszt
[3]
kórházban ápolták.
† WILHELM FRIGYES [FRITZ

(Nagyszékely, 1880.-?) A kiadott jelentések egyikében „Tigyel”-nek írva. Alakulata: M. kir. 17.
népfelkelő ezred. Betegséggel ápolva: ResSpital in
[3]
Nagykanizsa.
UNGAR HEINRICH
(Nagyszékely, 1887.-?)
[3]
IR. Nr. 69./ 5. század. Csak sebesülését említik.
† UNGER PÉTER tartalékos (H)
(N.székely, 1886.-1914. december 4.)
IR. Nr. 69./2. század. Az elsők között esett el az
orosz fronton, - Galíciában – Janów és Kielchenów
települések környékén.

(Nagyszékely,?_?) IR. 69/8. század. 1915-ben
sebesültnek/betegnek jelentik.
WILHELM HENRIK

† VARGA JÁNOS népfelkelő (H)

(n.a.)
WILHELM JÁNOS

(Nagyszékely, 1895.-?) LIR Nr. 17. Elhunyt Olaszországban, eltemetve: Baia katonai temetőjében.
VIESZ JOHANN népfelkelő (Nagyszékely, 1894.- ?)
IR. Nr. 69./5. század. 1916-ban sebesültnek/ be[3]
tegnek jelentik.
WEGMANN HENRIK (Nagyszékely, 1884.-?)

(n.a.)
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NÉVAZONOSSÁGOK MIATT
AZ ÉLETRAJZI ADATOKHOZ NEM KAPCSOLHATÓ
HADVISELTEK ÉS HŐSI HALOTTAK ARCKÉPCSARNOKA

Ferter András

Neidert Henrik

Schneider Reinhardt

Glöckner Konrád

Glöckner Konrád

Ifj. Neidert János

Schneidert Reinhardt

† Tippel Henrik

Tippel Henrik
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NAGYSZÉKELY ISTVÁN:

DÉGH LINDA:
Nagyszékelytől Delhi-ig. Egy magyarországi
német életútja (1943-1974)
Debrecen 2001. Ethnica, 84.p.
A ma az Egyesült Államokban élő Dégh Linda
1974-ben vette magnetofonszalagra a Tolna megyében, Nagyszékelyben született Sziklai [Lehr]
János élettörténetét. Az interjúalany dohánytermesztéssel foglalkozott és a kanadai Norfolk megye akkor 3800 lelket számláló Új Delhi nevű
településén élt.
A kötet bevezetőjében a szerező kifejti, hogy miért
éppen Sziklai János életútját teszi közzé:
„A Tolna megyei Nagyszékelyben született Sziklai
János életének a története a második világháború
egy epizódját világítja meg. A szemtanú szubjektív
elbeszélése értékes adat a politikai események
kiértékeléséhez, mert megbízhatóbb, hitelesebb
valóságot tár fel, mint a történések által vizsgált
hivatalos dokumentumok.”

Az interjú szövegét időrendi sorrendben 10 fejezetre tagolja:
Menekülés a magyar hadseregbe – A magyar
hadsereg kötelékében – A fronton – Hadifogságban – Újra otthon – Kitelepítés – Menekülés keletről nyugatra – Kivándorlás Kanadába – A kanadai farmer élete és gondolatvilága – Generációs
változások.

A törökverő üveggolyói
(Részlet)
„… Mint Pestről származott gyereknek, mindent
meg kellett tanulnom, néha még a saját káromon
is. De az ilyen felfedezések minden pénzt megértek,
sőt, könnyedén elviseltem az oly gyakori csaláncsípéseket, és nadrágszakadásokat is. De az
ugye érthető, hogy a patakpartra le kellett mennem. Ki kellett tanulmányoznom, mi is van a
rozoga fahíd alatt? És hogy néha elmerültem az
iszapban, a vízben? Sebaj, ott a hatalmas levelű
útilapu, le lehetett törölni az árulkodó nyomokat...
A patak túlsó partjára felmászva máris tilosban
voltam. Az igazgató néni kertjében néztem valami
ehető csemege után. Az, hogy bemenjek és kérjek,
fel se merült bennem. Ugyanis biztosan kaptam
volna sötétkék szilvát, vagy nagy szemű meggyet,
esetleg üdítő, piros paradicsomot, de úgy igazán
nem volt érdekes!
Ezen az úton jutottam el naponta az alsó iskolához,
ahol négy osztály tanulói okosodtak óráról-órára
tanítóink nagy-nagy gyönyörűségére. Merthogy
nekünk inkább a szünetek voltak kedvünkre valók,
mint az órák.”
*
(Dégh Linda könyvének ismertetéséhez nyújtott segítségéért köszönet Pozsony Ferencnek, a zabolai Csángó
Néprajzi Múzeum alapítójának.)

Keck Endre:
Az egyház megalapítása óta létező és létezett családnevek betűrendben. 1892.

Keck Endre nagyszékelyi német ref. lelkész eredeti összeállításának egyik oldala.

