A császári hadsereg ellátása céljából a Tolna vármegyei falvakra kirótt búza, abrak, hús, készpénz, szén
és fa mennyisége 1709-1710 fordulóján. (Nagyszékely község a felsorolásban a 2 helyen.)
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NAGYSZÉKELY
KURUCKORBAN
A Rákóczi-szabadságharc jelentősebb Tolna vármegyei eseményeire Nagyszékely környékén
1704 telén került sor, mikor Hellenpront János
csapatai bevették Simontornya várát. Az első
kudarcokra is a környéken került sor: 1704. március 4-én a simontornyai csapatok fellázadtak és
zászlóstól hazamentek.
Az előretörő császári seregeket a fejedelemhez
csatlakozott Károlyi sem tudta megállítani. Második nagy vereségét épp Simontornyánál szenvedte el. A kurucok számára kedvezőtlen hadihelyzeten az újonnan kinevezett főparancsnok
gr. Eszterházy Antal sem tudott fordítani. Jelentősebb változásokra csak a következő évben
került sor.

Vak Bottyán generális vezetésével a kuruc csapatok 1705-ben jelentek meg a társégben: Kömlőd – Dunaföldvár irányából Simontornya irányába vonuló hadak valószínűleg felvonulási és hadtápterületnek használták a községet, készülődve
Simontornya ostromához, az ostromot Bottyán
személyesen irányította. A dunántúli vidéknek
kulcshelye volt Földvár is: A császáriak ezen
keresztül biztosíthatták az összeköttetést Buda és
Pétervár között, a kuruc seregeknek pedig
Földvár biztosíthatta az utánpótlást, a lőszer és
fegyverzet szállításának útvonalát valamint az
esetleges visszavonulás útját is jelentette. Vak
Bottyán itt Földváron írja híressé vált, nyílt
levelét, melyben a Dunántúl minden lakosához
szólt:

nagyszekely.gportal.hu

A nemesség keljen fel a régi szabadsága mellett, a
megyék, városok tegyék le a hitet a Nemes Ország
confederatiojára. Aki másképp cselekszik, az áruló és
annak nincs irgalom.
Egyes adatok szerint Nagyszékely községből is
jelentős nagyságrendben csatlakoztak a kuruc sereghez, bár Szilárd Frigyes egykori nagyszékelyi
tanító úr adatai valószínűsíthetően kissé túlzóak:
„A kuruc szabadságharc idején Rákóczi felhívására,
amelyben nemességet ígért a községnek, mintegy 70
férfi vonult be Simontornyára kurucnak.”
Nagyszékely községből ténylegesen katonáskodó
személyeket nem ismerünk, a vármegyében számuk
4-500 fő lehetet, Eszterházy Antal 1704. augusztus
26-án kelt felsorolásában sem említ Nagyszékelyből
seregébe gyűlt katonákat. A kuruc zászló alá beálltakat tehát a jobbágyok között kell keresnünk,
ugyanis Rákóczi számukra a hajdúszabadsággal felérő privilégiumot ígért részükre.(1704. május 4.)
[Rákóczi nem véletlenül folyamodott a kiváltságok
biztosítására: 1704 áprilisában Tolna vármegye nehéz
napokat élt át: a megyére törő rác csapatok feldúlták,
felégették a vármegye nagy részét, a kuruc csapatok
menekülni kényszerültek Heister hadserege elől.]

Bottyán 1705-ös hadjáratainak helyszínei
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1705 tavaszára Bottyán csapatainak létszáma hihetetlenül meg növekedett: Földvárnál 8000
emberrel jött át a Dunán, Simontornya ostroma
után már több mint 12 000 katonája állt a zászlója alatt.
Vak Bottyán és katonái hat hét alatt felszabadították az egész országrészt, a nyugati határnál
seregének létszáma már 30 000 főre duzzadt
1705-1707 között a megye teljes területe kuruc
fennhatóság alá került.
Immár reánk derült újra a szép szabadság:
Mert győzödelmet vivutt az kurucság.
Vígasságban vagyon ezen darab ország,
Aranyos zászlóját szelek jól hordozzák.
Az 1708-ban, a közeli Kölesdnél lezajlott csata
kuruc győzelemmel végződött ugyan, de 17081709 között a vármegye teljes területe ismét a
császári hadak ellenőrzése alá került. Simontornyát 1709-ben foglalták vissza a császári
seregek.
„Az régi mesterségit ha egyszer kivánta elővenni, most vegye elő és az magyar hazánkot, ha
valaha kívánta oltalmazni – most ne vesse meg
nagyságod mesterségit”
– írta Hellepront János, Simontornya vitéz kapitánya Bottyánnak a vár császári visszafoglalása előtt. A környék a garázdálkodó, fosztogató császári seregek prédája lett, a lakosság
részben elmenekült, részben elbujdosott a falvakból. A vár bevétele után, Szili György hadnagyot küldte csapatával a környéken lakó rácok
üldözésére. Akik végleg nem menekültek el az
üldözés elől, azok Béri Balogh Ádám kölesdi
győzelme után hagyták el e környéket. Később a
határjárási perekhez az elmenekült rácokból tanúkat idéztek meg, akiknek döntő volt a vallomásuk a földesurak vitás kérdéseiben. Pálffy
generális több ezer horvátot és rácot állított
zászlaja alá, de nincs a legjobb véleménnyel
katonáiról, erről így írt Starhembergernek:
„Embereink szép legények, de szintoly vadak is,
mert gyújtogatnak, fosztogatnak, gyilkolnak, s
nincs aki ellenezhetné. Saját tisztjeikre emelik a
puskát; hogy seregestől meg ne szökjenek, kénytelen vagyok szemethunyni a rakoncátlankodásra.”] (Starhemberg Guidó az újonnan kinevezett főparancsnok)
A község lakossága igencsak megfogyatkozott a
pusztítások következtében, a törökkori állapothoz képest szinte megsemmisült.
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A Rákóczi-szabadságharc nagyszékelyi eseményeit
és következményeit pedig Szilárd tanító úr így
foglalta össze:
„A dunaföldvári csatában sokan elvesztek, majd Vak
Bottyán csapataiban harcoltak Kölesdnél. Akik élve
maradtak, azok Medinában húzódtak meg a szabadságharc megbukása után, ahová itthonmaradt családjuk is követte őket. A Simontornyán Hellenbront
kuruc vezérlete alatt harcoló és megmaradt nagyszékelyi magyarok a vár feladása után 1713-ban tértek haza.”
[Simontornya, Tolna erőssége 1709. augusztus 28án esett el. „Dunántúl sehol zászlós kurucz nincsen”
– írta Bottyán már augusztus 15-én a fejedelemnek]

A község lakosságának a csökkenését bizonyítja a
császári hadsereg ellátása céljából az egyes Tolna
megyei falvakra kirótt búza, abrak, hús, készpénz,
széna és fa mennyiségéről összeállított jegyzék 17091710 fordulóján, mely szerint a környékbeli 22 település közül az egyik legalacsonyabb mértékű
kivetés történt. Kisszékelyre kirótt beszolgáltatás
mennyisége közel 50%-kal haladta meg a Nagyszékelyit, mely nagysága tekintetében a korabeli
Kánya községre kivetett adókkal volt azonos. A pincehelyi kivetés közel háromszorosa volt a Nagyszékelyre megállapított mennyiségekhez viszonyítva.
A Pragmatica Sanctio korában, 1720-1721-ben készült összeírás Nagyszékely tekintetében lényeges
változást nem tartalmaz az 1715. évi összeíráshoz
képest, azaz a háztartások száma és a népesség jogi
állapota szerint:
Jobbágy: 11 Zsellér: 3 Magyar: 14
Szántóföld: 252 köblös
Rét: 45 kaszás
Szőlő: 42 ½ kapás
A községnek sem malomból, mészárszékből, korcsmából, ipar – és kereskedelemből és más egyéb forrásból jövedelme nem volt kimutatható. A szomszédos települések háztartásainak az adatai a következőképpen alakultak:
Nagydorog: 33 Kis-Székely: 25
Kajdacs: 11
Simontornya:41
Pinczehely: 64 Miszla: 11
Irodalom:
Sziklai Z.: Zecul Episcopitól Nagyszékelyig. B.füred,
2008.
Bánkuti Imre: Tolna m. a Rákóczi-szabadságharcban
(1703-1711) Tanulmányok Tolna m. történetéből II.
Szekszárd,1969.
Várkonyi Ágnes: Vak Bottyán. Bp. 1951.
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G A L É R IA

N AGYSZÉKELYI SZÍNJÁTSZÓK ANNO …

Két fotó az 1950-es évekből. A felső képen az
„Égig érő fa” c. színdarab főszereplői láthatók,
balról jobbra: Hildebrand Erzsébet, Gyenis Gizella
és Ruppert Péter. Az alsó képen Módos tanító úr
rende-zésében bemutatott „Az elveszett gyermek”
c. darab szereplői álltak a fényképész elé. A felső

sorban álló (jobbról) 5. törpe megszemélyesítője,
Reinhardt Henrik ma is a községben él. További
ismert szereplők: (első sorban jobbról kezdve) Mireider Julianna, Pásztor Anna Mária, Szegődi Piroska, Varga Ildikó. (Fotók Farkas Gyöngyi gyűjteményéből.)
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Horváthné Simonyi Katalin albumából került elő
ez az 1957-ben készült felvétel, pontosabban az
1957. augusztus 15-én tartott főpróbán. Sajnos a
színdarab címét már feledtette az eltelt idő, bemutatására 1957 késő őszén került sor. A fotó hátlapja
pedig a következő szereplőket örökítette meg:

„1. Gróf, Mortenson, Hóbor, Molnár, én, a Babi,
Nemcsényi, Pfaff, Fazekas. 2. Csóka, Pásztor, Hilgert, Heimbuch, Flamisch, Uzsák, Závodi, Becker,
Szeder. 3. Fésűs, Kardos, Uzsák, Nagy, Kovács,
Havas, Závodi M., Péterffy, Hamburger.”

Ez a felvétel az 1930-as években készült. Nem
ismerjük sem a bemutatott mű címét, sem bemutatásának alkalmát. A fotó hátoldaláról is csak két

szereplő neve ismert: (balról jobbra) Réth Katalin,
Réth Anna Mária.
(Farkas Gyöngyi közreadása)
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NAG YSZÉK ELY K ÉPESLAPJAIBÓ L I.
Egy település történetét, megjelenését hitelesen
végigkísérhetjük a korabeli képeslapok segítségével. Visszaidézhetjük az egykori épületeket,
utcákat, tereket, összehasonlítást végezhetünk a
település mai megjelenésével, sok esetben már csak
e képeslapok őrzik egy-egy település évtizedekkel
ezelőtti hangulatát, arculatát. Sok településről az
elmúl évtizedek alatt ezres nagyságrendben jelentek meg a képeslapok, de a kisebb községekről
talán néhány. Hogy Nagyszékelyről mennyi készült, nem tudhatjuk, talán 10, talán 15, - nem maradt hiteles nyoma.

lomtorony kupolájának rézborítása, erről tudjuk,
hogy az 1920-as években járunk. A templom mellett talán ma is ugyanazokat a gesztenyefákat láthatjuk, mint akkor, de a hatalmasra nőtt hársfáknak már nyomát sem látni.
A templomtorony bal oldalán jól látható a domboldalon és dombtetőn kialakított új temető területe,
még csak az alsó harmadába és annak jobb szélére
temetkeztek, a többi rész jól kivehető, gondozott
területnek tűnik.
Piros cseréppel fedett tető talán ugyanannyi látható,
mint egy mai képen, de azok akkor új épületeket
jelentettek. A távolabbi domboldalakat és dombtetőket még nem erdő borítja, szépen megművelt
szőlők és gyümölcsfák töltik ki a hátteret, az előtér
zöldjét sem az elvadult növényzet tette színesebbé.
2. Hármas fekvő mozaiklap. Első kiadásának időpontja: 1930. előtt.

A legszebb nagyszékelyi emlék, egy szép színes
képeslap, látkép a községről. A korabeli fotográfus
is a mai fényképészek által is igen kedvelt helyről
– Nádasi János pincéjétől – készítette felvételét.
Igaz, hogy a templomtoronyból is eszmei hely lett
volna a látkép elkészítése, de a dombtetőről elénktáruló panorámát nem helyettesítette volna. Ha a
napjainkban készült felvételeket nézegetjük, láthatjuk, hogy a legszebbek ma is erről a helyről készültek
A fenti képeslapnak két kiadási ideje is ismert:
1927 és 1930.
De miről mesél a régi képeslap?
A panoráma semmit sem változott, ugyan olyan
csodás, mint napjainkban, de a falu annál inkább.
Első ránézésre feltűnik, hogy napjainkban hiányoznak az egykori árnyas utcák, hiányoznak az
egykori Templom utca gesztenyefái, hiányoznak a
fák a patakok széleiről. Eltűnt az egykori kerítés is
a patakmenti járda széleiről - régen fakorlátok
szegélyezték a keskeny járdát. Talán nem is igazán
látszik, de még megvannak a Templom utca téglából készített járdái – lehet, hogy épp Gável mester kezenyomát dicsérték. Még csillog a temp-

Feltehetően az első un. mozaiklap a községről. A
gyakorlat szerint a mozaiklapok kis képeit a normál
képeslapok képanyagaiból készítették. A fenti
képről ismertek a Mirkovics-házról, ill. a Templom
utca felőli látkép képeslapjai. A Korona Szálló és
Vendégfogadóról készített képeslap még nem került elő..
3. Álló, színes képeslap. Kiadásának időpontja:
1930.
Felirata:
Nagyszékely. Árpád-kori magyar Ref. templom
és az új német Ref. Templom.
A képeslap fekete-fehér változata szerepel a községről készített 4-es mozaiklapon.
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5. Hármas álló mozaiklap. Kiadásának időpontja:
1930.k.

3. Négyes fekvő mozaiklap. Kiadásának időpontja:
1930. után.
6. Hármas álló mozaiklap. Kiadásának időpontja:
1930.k.

A lapon két olyan épülettel is találkozhatunk, Elemi iskola, Gőzmalom - amelyekről ha készült
önálló képeslap – még nem került elő.
A képeslap hibás feliratozásáról már szó esett a
Nagyszékelyi História 2. számában:
„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.)”
4. Négyes fekvő mozaiklap. Kiadásának időpontja:
1930. után.

A fenti két álló képeslap megjelenését a kor szokásának megfelelően a tehetős községi vállalkozók
támogatták, vagy rendelték meg. A felsőn a Geiger
boltokat, az alsón pedig Mirkovics György vállalkozásait láthatjuk – már helyes feliratozással.
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N ÉH ÁNY SORBAN
Az előző oldalakhoz kapcsolódó
ÉVSZÁMOK ÉS ESEMÉNYEK

1704: Rácdúlás a vármegyében: „Nemes Tolna és
Somogy Vármegyéket egészen a Sióig kegyetlenül
elpusztította és ezekben lévő szép ednihány ezer
embereknek intertentiójára – eltartására – alkalmatos helyiségeket alkalmatlanná tette”
- II. Rákóczi Ferenc Kis- és Nagy Székely részére
protekcionális védlevelet adott.
1712: A vármegye teljes területe ismét a császári
hadak ellenőrzése alá került.
1712: A falu földesura, Miksa gróf a sajátszámára
fenntartott területeken kívül engedélyezi Nagy- és
Kisszékely jobbágyainak a szabad vadászatot.
1714: A császári Alcaudete ezredből Nagyszékely
5 közkatona teljes lakhatását és ellátását köteles
ellátni - Nagyszékely adott helyet egy nagyjelentőségű vármegyei közgyűlésnek.
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.) 2 fő beszállásolt katona ellátására kötelezték a
községet, + a Hannover ezredből egy lovaskatonát
helyeztek el
A biztosok elmondják, hogy a megye szertelenül
puszta, sok község lakatlan s az összeírt jobbágyokat is alig nevezhetni jobbágyoknak. Nemzetiségre nézve magyarok, horvátok, ráczok.

AJÁNLÓ

80 ÉVE ÍRTÁK
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. (MTI hírek)

*

Ernyes Gyula budapesti lakos szappannal házalt
Nagyszékelyben. Egyik gazdának, aki nem akart
nála rendelni, különböző sértő kifejezések után azt
mondotta, hogy ő kommunista, és ha legközelebb a
párt uralomra kerül, majd elbánik a nagyszékelyiekkel, mikor a gazda meghallotta a "kommunista"
szót, vasvillát ragadott, áthívta a szomszédokat,
akikkel együtt elverte a házalót, majd átadta a
csendőrségnek. A csendőrség megállapította, hogy
Ernyesnek házalókönyve nincs, az igazolvány gyanánt használt munkakönyv hamis és alapos a gyanú, hogy valóban kommunista agitátor. Felkísérték
tehát Budapestre, ahol átadták a főkapitányságnak.
A nagyszékelyiek a kommunizmus alatt egy garázdálkodó vörösőrt meglincseltek és az odaérkező
terroristaszázad nemcsak, hogy nem bírta a tetteseket kinyomozni, de a tervezett retorziót sem merte alkalmazni, hanem dolga végezetlen vonult el.
(MTI hírek)

*

Nagyszékely községben a napokban vásár volt. A
vásár után Schlesinger Mór bajai kereskedő bejelentette a csendőrségen, hogy nagymennyiségű
áruja eltűnt. A csendőrség megindította a nyomozást, mivel a legutóbbi időben alig múlt el vásár a
környéken, ahol ne történt volna lopás. A csendőrség huszonnégy óra alatt kinyomozta a tetteseket. Elfogták Tóth Jánosné 40 éves asszonyt, aki
bevallotta, hogy néhány hónappal ezelőtt egy öttagú betörő bandát szervezett, amellyel végig fosztogatta az alföldi vásárokat. Tóthné vallomása után
kézrekerítették a banda többi tagjait is. (MTI hírek)

*

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) oldalain
is elérhető Thaly Kálmán írása a Vasárnapi Ujság
1865. évi április 9.,16.,23., és 30-án megjelent számaiban. (mek.hu)

A tolnamegyei németajkú, de érősen magyar érzelmű Nagyszékely községben a község mindkét
közigazgatási vezetője, a jegyző és a bíró, vitézi
rangot kapott. Ezzel kapcsolatban Muth Henrik
főjegyző a Márky, Knoch Péter bíró pedig a
Csonth családi nevet vette fel. (MTI hírek)
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N ÉH ÁNY SORBAN
K E CK D ÁNIEL LE VEL É NE K EL Ő Z M É NYE I

(Lsd. 4. o.)
A PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 1843. évi
10-ik számában Egyházfi aláírással egy rövid cikk
jelent meg, melyben a szerző a nagyszékelyi alapítású gyönki gimnázium körül kialakult kedvezőtlen
és méltatlan helyzet megváltoztatására több javaslattal is élt, mivel igen aggasztónak ítélte meg mind
a gimnázium jövőjét s jelenét. Kevés a tanuló, osztályonként alig 5-6 főnyi a tanítványok száma. Talán szaporodnának az osztálylétszámok, ha a tananyagról s a tanításról többet tudna a nagyközönség – írta Egyházfi. Megoldásként még azt is elképzelhetőnek tartotta, ha az egykor rivális gimnáziumokat – a sárszentlőrinci ev. gimnáziumot és a
gyönki ref, gimnáziumot – valahol egyesítenék:
„Csak egy hosszú hegy van a gyönki és a lőrinci
iskolák közt; ne lehetne-e a kettőt uniálni?” (azaz
egyesíteni)
Mert régen volt már az az idő, mikor a sárszentlőrinci ágostai h. v. szülők arra figyelmeztették továbbtanulni szándékozó fiaikat, hogy ne hagyják el
Lőrincet a gyönki helvét ev. ref. gimnázium kedvéért – fejezte be közreadott gondolatait Egyházfi.

PÜSPÖKI PER

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.

NAGYSZÉKELYIEK A BIAI VIHARKÁROSULTAKÉRT, 1924.

1924 júliusában minden addiginál nagyobb erejű és
pusztítású tornádó söpört végig Bia és Páty községek térségében, amikor csaknem 1 kilométeres
széles és 70 km hosszú sávban mindössze 6 perc
alatt összesen 6 millió korona kárt okozott. A
korabeli híradások a következőkről tudósítottak:
Bia és Páty úgyszólván eltűnt a föld felszínéről.
Bia község 450 házából 400-at elpusztított a vihar.
A tópart, ahol a község legszegényebb lakossága
él, olyan, mint a harctéri falvak voltak egy-egy
ütközet után. Gerendák meredeznek az égnek, a
házhelyektől messze, az út közepén téglahalmazok,
összetört cserepek fekszenek, néhol egy-egy ablakráma. A főutca, ahol a református templom áll,

teljesen elpusztult, és a Plébánia utcának is úgyszólván csak a helye van meg…
Példamutató gyorsasággal és eredményességgel
országos akció indult a károsultak megsegítésért. A
"Falu" Országos Földmíves Szövetség országos
gyűjtőakciójának eredményeként alig egy hónap
alatt jelentős adományok gyűltek össze. Nagyszékely lakossága példamutató gyorsasággal és
összeggel járult a károsultak megsegítéséhez:
„….Nagyszékely község 1.000 000.” (Az oldalon
felsorolt 54 település, egyesület, magánszemély
között a 3. helyen állt, települések tekintettében pedig az 1-ső helyen!!) (Viszonyítás: Szekszárd
rendezett tanácsú város 300.000, Nagyvázsony
község 75.000, Nagyrábé község 100,000, Vizslás
község 200.000 koronát gyűjtött. Nagyszékely
községnél csak a pécsi püspökség 2. 000 000, Csanád-Arad-Torontál v.megye gazdasági egyesülete
- 1,180.000 - gyűjtött többet.)

MATADOR, azaz DDT anno…

Az 1950-es években a falusi településeken, így
Nagyszékelyben is igen kedvelt és gyakran alkalmazott rovarírtószer volt az un. DDT. Korlátlanul lehetett vásárolni – az élelmiszerboltban.
Nem csak az akkor igen elterjedt „Colorado bogár”
ellen vetették be, hanem arra is volt példa, hogy az
általános iskolában is előszeretettel alkalmazták a
tetvesnek talált tanulók hajának beporzására is!
Hosszútávú káros hatását akkor még nem ismertük.
Sokféle anyagról és technikai megoldásról derült ki
évek, esetleg évtizedek múltán, hogy súlyosan veszélyeztetők A negyvenes évek egyik „csodaszere”
volt a DDT: növényvédő-rovarirtó szerek hatóanyagaként életeket mentett és életminőséget
javított. Elpusztította a maláriát terjesztő szúnyogokat, és a mérsékelten fenyegetett országokban
(köztük Magyarországon) gyakorlatilag felszámolták ezt a betegséget. Budapesten e szerrel
sikerült kiirtani a poloskát. S bár Magyarországon,
a világon az elsők között, már 1970-ben betiltották
a DDT alkalmazását, a szer akkori túlzott használata nyomokban még ma is érzékelhető a környezetünkben, az anyatejjel pedig a DDT több
korosztály szervezetébe is bejutott. Mivel nagyon
lassan bomlik le, még a mai idősebb korosztályok
vérében is kimutatható.
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CÍMSZAVAKBAN:

NAGYSZÉKELY AZ 1960-AS ÉVEKBEN
A község.
A második világháborút követő ki- és betelepítések
következtében a lakosság létszáma már sohasem
érte el a háborút megelőző időszakban összeírt
1800-as létszámot. 1950-ben még 1700 lakost
jegyzett a község, de az 1960-as évek elejére 1300
fő alá csökkent, sőt az évtized végére már 1000 fő
alá csökkent. (1960-ban még 1333 fő, 1974-ben
980 fő) A falu lélekszáma egy évszázad alatt 60,8
százalékkal, 1949-hez viszonyítva 46,5 százalékkal, az azt követő két népszámlálás közti időben
23,9 százalékkal csökkent.
A falu 324 lakásának 52,1 százaléka 1900 előtt
épült, de a százalékszám mögött tucatnyi 1849előtti (!) otthon is rejlik, 45,1% a századforduló és
a felszabadulás között. Azóta csak 2,8 százalék,
összesen 9 lakás. A lakások többsége (86,6 %)
kétszobás, vagy háromszobás (14,3 %).*
1970

Megye
Nagy- Tamási közsé- Megye
székely járás
geiben

1 szobás
lakások
19,1
% aránya
100 lakásra 197
jutó szoba
100 lakásra 144
jutó lakó

32,5

35,2

30,1

179

189

188

165

169

170

A lakások villamos energiával 100%-osan ellátottak, szennyvíz és vízvezeték-hálózat még nem
épült meg.

A közigazgatási összevonásokra még nem került
sor, továbbra is helyben működik a Községi Tanács, de már jelzésértékű a helyi malom megszüntetése - (paprika őrlést is biztosított!) – valamint az Erdészetnek, mint kerületi székhely, fejlesztésének a visszafogása.
Egészségügy.
Dr. Kaposi Henrik nyugdíjbavonulása után (1950es évek vége) az állást már nem sikerült betölteni a
jelentkezők hiányában. Az orvosi ellátást Pincehely biztosította – heti három alkalommal. A védőnői szolgálat továbbra is folyamatos volt, sőt a
község egy önálló épületet is biztosított az
EGÉSZSÉGHÁZ működéséhez. (Damjanich u.) A helyi Gyógyszertár az évtized végén sajnálatos
módon bezárásra került. Máthéné Oláh Júlia
személyében szakképzett szülésznő elérhető volt,
ha a szükség úgy kívánta – igaz nem nagyszékelyi
állásban. Neki köszönhető, hogy az 1960-as
években még számtalan gyermek születési helyeként nem Pincehely, hanem Nagyszékely lett anyakönyvezve.
Az állategészségügyi ellátásban is jelentős változás
történt: Dr. Agócs községi állatorvos korai halála
után már ez az állás sem került betöltésre, pedig
még számottevő a szövetkezeti és magántulajdonban levő állatállomány.
* 1970. évi adatok
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Munkalehetőségek.
100 nagyszékelyi kereső közül 15% az iparban,
építőiparban volt foglalkoztatott. 60-70% a mezőgazdaságban, 15-20% pedig egyéb helyen
a.,Magánszektor.
Még jelen voltak a helyi mesteremberek, szolgáltatók. Aktív tevékenységet folytatott: cipész 1
fő, borbély 1 fő, bognár 1 fő, kőműves 2 fő, fényképész 1 fő, férfiszabó 2 fő, női szabó 1 fő, fodrász
1 fő, műszerész/órás 1 fő (nyugdíjas korban), asztalos 1 fő, kútásó/karbantartó és köszörűs 1 fő, szobafestő 1 fő, ács 1 fő, kovács 2 fő.
Magángazdálkodó: 5 fő, Tsz. tagság mellett napszámos/alkalmi munkás: 20 fő.
b., Állami szektor
A legnagyobb munkaadók a helyi termelőszövetkezetek voltak. 1961-1962-re befejeződött a mezőgazdaság szocialista átszervezése, a termelőszövetkezeteknél érvényesült az önkéntesség és tulajdonosi szemlélet. Ennek ellenére, a „tagság kérésére” 1962-ben a helyi „Petőfi" és „Március 1."
szövetkezeteket egyesítették, megalakult az „Egyetértés" MGTSz. A fejlesztések nagy része is a
szövetkezethez tehető: felépültek a nagyüzemi állattartáshoz szükséges gazdasági épületek. A
szövetkezet a helyi munkavállalók közel 50%-át
foglalkoztatta. – papíron - a tényleges munkát végzők száma 30% körül alakult. A szövetkezetekbe
bevitt földtulajdon után az idősebb korosztály részére folyósításra került a nyugdíjfizetés. A termelőszövetkezeti nyugdíjak nem érték el az akkori
átlagkereset 15-20 %-át. (1960-ban pl.260 Ft.)
A másik jelentős munkaadó az Erdészet volt, az
1960-as évek elején 100 fő részére biztosított munkalehetőséget: szak- és betanított munkát egyaránt,
pl. asztalos, gépjárművezető, faipari szakmunkás,
kocsis, erdei munkás (fakitermelő) A dolgozók a
havi fizetés mellé természetbeni juttatást is kaptak.
A környék legjelentősebb munkaadója a közeli Alsópéli Állami Gazdaság volt. A nagyszékelyi munkavállalók 25-30 %-a kereste itt a megélhetését:
állandó ill. alkalmi idénymunkásként. (1970-ben
128 fő)
c., Háztáji és kiegészítő jövedelemszerzési tevékenységek és lehetőségek
Az akkori szabályozások lehetővé tették, hogy 3-5
holdon - kert ill. mezőgazdasági föld – kiegészítő
un. háztáji magángazdálkodásra is lehetőség nyíljon. Teljes megszüntetése a mezőgazdasági termékekből való önellátás és az állattartás teljes felszámolását idézte volna elő. Kiegészítő jövedelemforrást jelentett az 1960-as évek elején még jelen-
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Az Erdészet fűrészüzeme az 1960-as évek közepén.
(Temesváry László felvétele)
tős dohány, kender és máktermesztés, majd helyükbe az államilag dotált majoránnatermesztés lépett. Néhány éven keresztül még reneszánszát élte
a selyemhernyó-tenyésztés – garantált felvásárlással. Előzetesen megkötött szerződések által biztosított volt a bortermés, valamint a vágóállatok értékesítése, azaz állami felvásárlása. Számottevő
volt még a méhészettel foglalkozók száma is,
lehetőség volt a felesleg egytételben történő értékesítésére is. Mindezek az 1970-es évek elejére harmadára csökkentek.

Itató a falu szélén. Az 1960-as évek közepétől már
nem volt szükség rá. Megfogyatkozott a háztáji
állatállomány, megszűnt az állatok legelőre való
kihajtásuk is.
Beruházások, fejlesztések
Csak a termelőszövetkezet részéről történt – pl.
gépműhely, kovácsműhely, tehenészet stb. létrehozása. Állami részről csak tervek maradtak: az 1
3
millió 800 m –es víztározó tartós üzeme (1964),
valamint a gyógyvíz utáni kutatófúrások végigvitele.

nagyszekely.gportal.hu
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Közlekedés. Az akkori MÁVAUT igen rugalmasan alkalmazkodott a megváltozott viszonyokhoz.
Naponta három járat - reggel, délben, este – közlekedett Nagyszékely-Pincehely vonalon, de a hétvégeken – péntek és szombat este – dupla járatokat indított Pincehely vasútállomásról, valamint
vasárnap délután is két járat indult a BudapestPécs, ill. Pécs-Budapest között közlekedő vonatokhoz. Az 1960-as évek elejére tehető a MÁVAUT autóbuszgarázs megépítés is.

Az eredeti és a korrigált útvonalvezetés a község
központjában.

A Rákóczi és Pincehelyi utcák az 1960-as évek közepén (Fotók: Horváthné Simonyi Katalin, Temesváry László)
A község belterületén új, szilárd útburkolat építésére nem került sor. Köves útburkolattal továbbra
is csak a Pincehelyi ura és a Petőfi S. u. egy szakasza rendelkezett. Jelentősebb változást csak a
Pincehelyi utca Szabadság u. közti szakasz nyomvonalának a korrigálása jelentett: az ott levő éles
kanyar levágásra került, egyúttal a Kender Séd is új
medret kapott az úttest ellenkező oldalán, ezáltal a
Rákóczi u. elején levő közúti és gyalog hidak a
továbbiakban feleslegessé váltak, elbontásra kerültek az 1970-es évek elején.

A régi közúti híd a Rákóczi utca elején
A falu gyakorlatilag továbbra is zsákközség. A
környező településekkel – Pincehely kivételével csak a földutak jelentették az összeköttetést.
Folyamatosan napirenden volt a Sárszentlőrinc felé
vezető földút szilárdburkolattal való megépítése,
de a távlati körzetesítések szempontjai felülírták a
közösségi érdeket: Pincehely és Tolnanémedi fejlesztésének a szempontjai bizonyultak elsődlegesnek, mint jövendőbeli körzeti központoknak kijelölt települések.
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A rendszeres – t.i. heti három alkalommal – községi piac az 1960-as évek elején megszűnt, helyén
alakították ki az Ifjúsági parkot, melyet a helyi fiatalok készítettek társadalmi munkában. (A mai
Vegyesbolt előtti tér) A Posta épületében (Petőfi
u.) két nyilvános telefonállomás biztosította távbeszélési lehetőséget. A küldemények továbbítása
a menetrend-szerinti autóbuszjáratokkal történt. Az
érkezett küldemények kihordását főállású kézbesítő látta el.
Oktatás, vallás, kulturális intézmények.
A községi óvoda mellett két épületben működött a
10-13 fő tanerős általános iskola.

A házaknál a zsírsertések mellett még jellemző volt a
mangalica állomány is. Kétlovas fogat magántulajdonban már alig-alig akadt a községben. (Lődörné
LázárIlona albumából)

Kereskedelem, szolgáltatások, felvásárlás.
ÁFÉSZ üzemeltetésű vegyes- és élelmiszerboltból
továbbra is kettő működött a községben. Az utóbbi,
un. „kisbolt” többszöri áthelyezés után véglegesen
a vegyesbolt mellé került. Alkalmanként – pl.
kényszervágások – még kinyitott a helyi Húsbolt
is. Az Italbolt – szintén ÁFÉSZ kezelésben – még
különteremmel üzemelt. Az évtized elején rövid
ideig Cukrászda is működött a pékségnek is helyet
adó épületben. (Volt Hangya épülete a mai buszmegálló mellett) A pékségben lehetőség volt az
otthon kelesztett kenyerek kisütésére is – de az
évtized végén már Pincehelyről oldották meg a
község kenyérrel való ellátását – több esetben komoly fennakadásokkal. A pincehelyi ÁFÉSZ nagyszékelyi kirendeltségén (volt Teleház épülete) lehetőség volt a felesleges gyümölcstermés értékesítésére. Itt működött a Szikvízkészítő üzem is.

A tantestület és iskolaszemélyzet az évtized közepén. Első sorban balról jobbra: Temesváry Lászlóné, Gyenes
Pálné, Székely Kálmánné, Péterffy Lászlóné igazgató,
Szabó Györgyné, Németh Zoltánné. Középen Boczor Jánosné. Álló sor: Szilárd Frigyes, Boczor János, Farkas
György, Székely Kálmán, Cseh István, Szebeni Kálmán,
Pataki Henrik.(Fotó: Temesváry L.né közreadása)

Az évtized második felében a tanulólétszám jelentős csökkenése miatt megszűntetésre került az alsó osztályoknak helyet adó „Kisiskola”.Az addigi –
átlagban 20 fős – végzős osztályok .(1960: 26, 1962:
21, 1963: 23, 1966: 18) létszáma is a felére csökkent.
Az oktatás már csak a jelenlegi épületben folyt,
ahol még 1962. körül egy osztályteremből kialakításra került a tornaterem. Kihasználatlanul, de létezett a Kultúrház is, benne a községi Könyvtárral,
udvarában felépült a 2 helységből álló KISz Klub.
Az első televízió készülékek az Erdészet, Tanács
ill. a Pártháznál kerültek elhelyezésre, hol a környéken lakók számára biztosították az esti műsorok
kollektív megtekintésének a lehetőségét.
A lakosság vallási összetételében a többség katolikus, de az állandó plébánosi tisztség már nem
került betöltésre. Szenczi Győző ref. lelkész nyugalombavonulása után üres maradt a ref. parókia
épülete is.

Nagyszékelyi H istó ria VII.

nagyszekely.gportal.hu

15

N A G YSZÉ K E L Y E M L É K JE LE I I.
1. Keck Heinrich Dániel em léke
Avatásának ideje: 2009. október 25.
Avatóbeszéd: Várkonyi Zoltán polgármester
Helye: Református nagytemplom főbejárata mellett.
Jelen voltak: Hirt Ferenc országgyűlési képviselő,
dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Kapcsolódó esemény: Megyezászló átadási ünnepély. Átadó: dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke

landiai Utrechtben végezte. Debreceni évei alatt a
híres Hatvani professzor legkedvesebb tanítványai
közé tartozott A református lelkész 23 évet és 10
hónapot szolgált Nagyszékelyben. Az ő munkáságának köszönhető a nagytemplom felépítése, és a
ma Gyönkön működő gimnázium alapítása. Hoszszú időn át volt az Egyházmegye tanácsbírája, 6
évig pedig esperese. Unokája, Keck Endre „erélyes
és bölcs” lelkésznek jellemezte.

„1809-ben hunyt el Keck Henrich Dániel református lelkész. Keck Henrich Dániel sírkövét korábban a falu régi temetőjének környékén találták
meg. A síremléket a templomkertben helyezték el,
amelyet a vasárnapi megemlékezésen megkoszorúztak, jelen volt a gyönki polgármester és a gim[1]
názium jelenlegi, valamint korábbi igazgatója.”

*

Keck Heinrich Dániel. (Herborn, 1754. május 31.
Nagyszékely, 1809. november 4.) Johan Jacob
Keck fia, szüleivel érkezett Magyarországra,
Nagyszékelybe. Édesapjához hasonlóan ő is a lelkészi pályát választotta, hittudományi és bölcsészeti tanulmányait Debrecenben, majd a hol-

Az avatáson készült felvételeket Gruming Ferenc
készítette
[1] Gyönki Hírmondó. A Gyönki Baráti Kör Egyesület
havilapja, 3. évfolyam 11. szám 2009. november
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mozi, hentesüzlet sajátos együttesévé vált régi
nagyvendéglő épülete. Szegélyes parkocska, az út
egyik oldalán fenyőfák, előttük a jól elkészített
gyalogjáró szürkéje. Körös-körül a meseszép
domboldalakon présházak, pincék teteje látszik. Az
oldalakon mezsgyebokrok, fák jelzik a – sokszor
csak volt – szőlők helyét.
Hétköznap délelőtt van, Csak itt-ott bukkan fel néhány ember, aki velünk együtt megbámulja, ahogyan másik féltucat a falu közepén egy rúgós ló
vasalásával bajlódik. Kissé gyanúsan nagy a csend,
a meglehetősen kiterjedt falu eléggé kihalt.
A megye térképén egymáshoz viszonylag közel két
„székely” nevű falu található: Kis- és Nagyszékely.

229. oldal:
„… A német települések átvették az egykori magyar neveket, csak hozzáigazították saját nyelvjárásuk hangtani rendszeréhez. Az összetett nevek
megkülönböztető tagját pedig lefordították: krüsekl
(sic!) (Nagyszékely)…”
Nagyszékely sváb elnevezése – a fordítást figyelembe véve - Gross Säckl, Großsäckl, formában volt
használatos a „német településeken” Néhány további példa a fordításokra: Nagymányok – Großmanok, Kisdorog – Kladorog, Kismányok – Klamanok
ORDAS IVÁN:
TOLNAI TÁJAK, TOLNAI EMBEREK

Szekszárd, 1986.
In.: Nagyszékelyi hétköznapok (1974)
- Részlet -

„Aki életében először tart Nagyszékelyre, Pincehely után a főútról elkanyarodva hamar eszébe
idézi azt a mondatot, amelyet Illyés Gyulától
hallott: ”Ez a vidék a magyar Svájc.”
Lágy lankákból fokozatosan kaptatósabbá fokozódnak a környező dombok. Az egyelőre még
lombtalan erdők és az új telepítések közt hosszan
elnyúló foltban haranglik egy sűrű fenyves sötétzöldje. Vadregényes földhajlat medencévé táruló
végén tűnik fel a falu. Egy hosszú házsor után
balra az emeletes iskola teteje. Mellette szokatlanul, szinte egymást ölelően összeépítve a régi és
új református templom. Jobbra a bolt, kocsma,

Az ide valamikor csakugyan székelyeket hozó
Árpád-ház telepítő kedvére már senki sem emlékszik, volt azóta lakosságcsere, telepítés épp
elég. A két jelző elvesztette jelentőségét. A falvak
létszáma egy évszázad során egymás közelébe
kopott. Nagyszékelyben 1880-ban számlálták a
legtöbb lakost, 2613-at; Kisszékelyben 1900-ban
1525-öt. Az utolsó népszámláláskor itt 980-an,
amott 941-en éltek. […] Nagyszékely jól gépesített
mezőgazdasággal, az adottságoknak megfelelő,
fejlett állattenyésztéssel rendelkező kisközség lesz.
Közlekedése viszonylag most is jó, de ha az útépítés évek múlva megvalósul, valószínűleg javul
és a járművek gyarapodásával együtt más jövőre is
predesztinálja a falut. A dinamikusan fejlődő nagyobb települések, Pincehely, Nagydorog szép tájképi környezetű, egészséges „alvóvárosa”, méretei
miatt helyesebben „alvófaluja” lehetne. A távolra
járók kulturált otthona.”

Bottyán tábornoki kinevezése (1703. decem ber 20.)

