
Ki kicsoda? Nyomozás  

A padlásunkon egy naplót találtunk – ez áll benne: „Kint azt kiáltják: […] Éljen a szabadság! 

Diákok mennek erre, föl-földobálják a sapkájukat, ujjongva éltetik a szabadságot. Ami az egyiknek 

szabadság, az a másiknak rabságot jelent. Ami az egyiknek öröm, a másiknak keserű bánat. Ami 

az egyiknek élet, a másiknak halál.” 

Hogy ki írta ezt, nem tudni, mert a napló első lapját kitépték. A kutatóknak számos információt 

sikerült tisztáznia a szerző kilétével kapcsolatban, így öt személyre le tudták szűkíteni a kört. Az 

információk töredékesek, de a következőket tudjuk a szerzőről: a történelmi Magyarországon 

született, a trianoni határon túl. Tanári végzettséget szerzett, szülőföldjén hátrány érte 

magyarsága miatt. Áttelepült Magyarországra, de a háború után nem tanult szakmáját 

gyakorolta.  

Ki ő? Töltsd ki az információk alapján az alábbi táblázatot, és megtudod, az öt személy közül ki 

volt az idézet szerzője! 

1. A főispán egyik fia az olasz fronton esett el, a tanítónő az egyi bátyját veszíti el a háborúban. 

2. A tanítónő egy kalotaszentkirályi tanító, a költő egy ortodox lelkész gyermeke. 

3. A volt főispánt és a publicistát a megszálló hatóságok internálják: egyiküket Pécsről, másikukat 

Aradról (1918-21). 

4. A publicista, akit a román hadsereg aradi bevonulása után internáltak, később (1932) kiállt a 

magyar kisebbség jogaiért és kísérletet tett a magyarok és az utódállamok népei között. 

5. A nagyatádi gyógyszerész és köznemesi anya gyermeke a háború után a városi ügyeknek és az 

írásnak szentelte életét. 

6. A világháború éveiben ketten épp felsőfokú tanulmányaikat végezték: egyikük papi 

szemináriumban, másikuk az egyetem germanisztika szakán. 

7. Az öt személy közül csak egy harcolt a fronton: a felvidéki családból származó publicista a 

Balkánon szolgált népfelkelő századosként. 

8. A tanítónő iskolájában előbb a katonai kórház, később a román hadsereg katonáinak beköltözése 

miatt akadozott a tanítás. 

9. A román hadsereg bevonulása a háborúból a Balkánról hazatérő népfölkelő számára internálást, a 

kalotaszentkirályi tanító leánya számára kényszerű tanítási szünetet hozott. 

10. A műfordítónő 1918-ban a zavaros helyzet miatt nem tudja elfoglalni állását a budapesti Baár 

Madas Gimnáziumban, később a zágrábi gimnázium testülete magyarsága miatt utasítja vissza 

jelentkezését a tanári állásra. 

11. A gyógyszerész fia (naplóírás), a körorvos lánya (műfordítás) és a lelkész fia (költő) is írással 

foglalkozott. 

12. Az öt személy közül csak egy született a trianoni Magyarország területén, de hárman is ott éltek 

életük háború utáni részében: a tanítónő és a horvát iskolában visszautasított tanárnő is. 

13. Az erdélyi és a horvátországi pedagógus is állást kapott Magyarországon – egyiküknek sikerült ott 

elhelyezkednie, a másikuknak nem. 

14. A költő előbb szerkesztő Kolozsváron, később Nyugat-Európában látott el diplomáciai szolgálatot, 

és akadémikus lett. 

15. Az ötből két személy a többségi nemzet tagjaként él a háború után szülőföldjén, ketten 

áttelepülnek, egy személy kisebbségiként szülőföldjén élve küzd a kisebbségi magyarság jogaiért, a 

magyarok és az utódállamok népeinek megbékéléséért. 

16. A gyermekét a háborúban elveszítő tisztviselőt a megszállók internálják. 

17. Krenner Miklós felvidéki családból származik. 

18. Az, aki papnak tanult, előbb szerkesztő majd tudós lett, aki tanárnak tanult, műfordításból élt. 

19. Gizella apja körorvos. 
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Név 
Visy László  

1854-1935 

Krenner Miklós 

1875-1968 

Czucza Emma 

1886-1974 

Lucian Blaga 

1895-1961 

Tarczay Gizella 

1896-1981 

foglalkozás 

     

származás 

(hely és család) 

     

háborús élmény 

     

1918-1921 közötti 

élmény 

     

háború utáni sorsa 

     

 

  



Megoldás: Az idézet szerzője: Tarczay Gizella 

Név Visy László  

1854-1935 

Krenner Miklós 

1875-1968 

Czucza Emma 

1886-1974 

Lucian Blaga 

1895-1961 

Tarczay Gizella 

1896-1981 

foglalkozás ügyvéd, volt főispán tanár és publicista tanítónő  költő író, műfordító 

származás 

(hely és 

család) 

nagyatádi gyógyszerész 

apa, köznemesi 

származású anya 

felvidéki családból 

származik, 

Garamberzencén 

laknak 

kalotaszentkirályi 

református tanító 

csaldájából származik 

apja ortodox lelkész, 

akinek ő a 9. fia 

horvátországi faluban 

nevelkedik, apja 

könyvtáros 

háborús 

élmény 

egyik fia az olasz 

fronton vesztette életét 

népfelkelő százados, a 

Balkánon harcol 

testvére elesett a 

háborúban, az elemi 

iskolában, ahol tanít, 

ellehetetlenül a tanítás, 

mert hadikórházat 

rendeznek be ott. 

1914-től a nagyszebeni 

ortodox 

szemináriumban tanul 

egyetemi hallgató 

1918-1921 

közötti élmény 

a várost megszálló 

szerb hatóságok 

letartóztatták és 

Szerbiába internálták 

a román hadsereg aradi 

bevonulása után 

internálták 

az iskoláját a román 

hadsereg katonái 

foglalják el. 

Kolozsváron szerkesztő állást kap a budapesti 

Baár Madas 

Gimnáziumban, de nem 

tudja elfoglalni. 

háború utáni 

sorsa 

életét a városi ügyeknek 

és az írásnak szentelte 

kiállt a magyarok 

jogaiért, kísérletet tett a 

magyarság és az 

utódállamok népei közti 

közeledésre. 

áttelepül 

Magyarországra, ahol 

1948-ig tanít (utána 

nyugdíjba vonul) 

diplomáciai szolgálatot 

teljesít, akadémikus 

nem kap állást 

Zágrábban magyarsága 

miatt 

 


