
először született állam- és büntetőjogi összefoglalás. Erre méltán büszkék lehetnénk, s nem 
kéne a ma - sokszor kétes - ítéletével szemlélnünk e hatalmas munkát . 

A Rákóczyak dicső korát a még álló építmények mellett a legendák is őrzik. Béri Balogh 
Ádám brigadéros tetteit, majd a bukás utáni mártíromság első állomása - elfogatása -
Szekszárdon történt meg. Alig húsz éve még élt az a fa - Béri Balogh Ádám fája - , mely alatt 
elfogták, hogy vesztőhelyen fejezze be életét. Ma a korhadt tőből sarjadt fiatal fa koronája 
alatt álló oszlop hirdeti e múlt emlékét. 

A viharos évszázadok alatt a hadak útjában élő megye erősen elnéptelenedett. E 
vérveszteséget pótolta a császári udvar a német és a kevés szlovák telepessel. A Duna mentén, 
s a Völgységben így a német etnikum nagy tömbökben, a hódoltság után megmaradt 
délszlávok szigetekben, a szlovákok eleve szórványként voltak jelen a megye akkori 
életében. A németség, tömege miatt is, megtartotta nyelvét, kultúráját, viseletét. A délszláv 
csopor tok lassan egyre zártabb egységekben őrizték múlt jukat , nyelvüket, majd a két 
világháború közötti időben szinte teljesen eltűntek. E folyamat mögött politikai, hatalmi 
érdekek bújtak meg. E sajátságos déli kul túra ma már csak Medinán található, ott is alig két 
tucat család őrzi csupán. Valamint a dunaföldvári és a most gyönyörűen restaurált grátóci 
templom és kalugyer kolostor a mementója ittlétüknek. 

A második világháború végnapjai iszonyú sebeket ejtettek a megye népességén. Az apák és 
fiak esztelen pusztulását, ezrek és ezrek eltűnését az elhurcolt ártatlan gyermekek, nők és 
öregek kínjai tetézték. Mezővárosainkban utcasorok néptelenedtek el. Ám e bűnökért a 
német ajkú népesség „kollektív büntetést" szenvedett. A munkára fogható fiatal fiúk és nők 
hazájuktól távol, bányákban és földeken „fizettek" egy esztelen hatalom tobzódásáért . Majd 
jött a nagyhatalmak „népcserét" k imondó döntésének végrehajtása. A németek - mert 
németek voltak - el kellett hagyják szülőföldjüket . Rosszul ejtett magyar szóval szerették 
volna bizonyítani magyarságuKat, ám menniök kellett. He lyükbe fáradtan, rongyosan és 
átfagyva érkeztek Bácskából a kálváriát megjárt székelyek. Ez volt az 1946-os esztendő. Ám 
még mindig nem volt vége a bajt bajra halmozásnak. U j a b b németeknek kellett menniök, 
hogy újabb magyaroknak - mert magyarok voltak a Garam, a Vág és az Ipoly mentén - le-
gyen fedél a fejük felett. 

Ebben a történelem fintoraival súlyosbított „népi kavalkádban" a magyar a magyarnak, 
német a németnek lett ellenfele. A falvakban, városokban összekényszerített népcsoportok 
tettek kísérletet az életre. Nehéz volt. Nehéz volt a szó, nehéz volt a tett. Ám a Konok 
hallgatás lassan oldódott . Egymás kínjait megismerve, barátokra leltek még akkor is, ha a 
szavak csengése egymás mellett idegen volt. 

E sorok szerzője gyerekfejjel részese volt e nehéz éveknek. Emlékeiben sok-sok nehéz nap 
bukkan fel, majd tűnik el a semmibe. H a kell, érti a német szót, de elgyönyörködik a székely 
ősibb, régebbi magyar csengésében. Ö r ü l a Sárköz „őző" gyönyörű magyarságnak, s kandi 
szemekkel les a palócos nyelv itt-ott felhangzására. 

Ilyen volt múl tunk. Jelenünk szebb, na nehéz is. S jövőnk milyen lesz? Hiszem, 
magunkon múlik. 

Helyismereti baráti kör alakult Encsen a városi József Attila Könyvtárban. A lokálpatrióták 
szeretnék feltárni a múlt emlékeit, hogy azokat feldolgozva, közkinccsé tegyék. Terveik között 
szerepel egyebek közöt t az általános iskola története, a község két világháború között i gazdasági 
élete, az egyházi és világi ünnepek, a szabadidős szokások, az első és második világháború encsi 
áldozatai és egyebek. A baráti kör tagjai a helyi tapasztalatok hiányában szeretnének tanulni 
olyan közösségektől, amelyeknek a helyismereti munkában már vannak tapasztalatai, eredmé-
nyei. (Kerékgyártó) 
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