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Előszó 
 

Tisztelt Olvasó! 
 
 
 
Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót, 
aki időt szakít pörgő és rohanó hétköznapjai-
ban arra, hogy kezébe vegye e kiadványt, és 
kíváncsisággal eltelve forgassa, beleolvasson a 
falunk múltjáról szóló írásokba. Sokunk 
hétköznapjaiban elsősorban a minden-napi 
gondok és az azok elhárításáért vívott kisebb-
nagyobb csaták a meghatározók. Vannak napok, 
események, amikor saját lelki és testi 

értékeinket gyarapíthatjuk. Hasonlóan van ez a falu életében is. Települé-
sünk múltjában vannak olyan jelentős események, amelyek alkalmából ün-
nepet ülhet a falu népe, vagy akár könyv is jelenhet meg ebből az alkalom-
ból. Ilyen jelentős esemény volt 1113-ban falunknak Kálmán király által 
való eladományozása a zobori apátság javára. Az adománylevél, amely a 
fenti vonatkozásban első ízben említi falunkat, 1113-ban íródott Kálmán 
király által, és ez az első okirat, amely rögzíti falunk nevét. 
Erről és még sok egyébről bővebben olvashat a kedves olvasó, aki nem egy 
általános történelemkönyvet tart a kezében, hanem egy olyan könyvet, amely 
községünk távoli és közeli múltjából olyan rövidebb-hosszabb moz-
zanatokat tartalmaz, melyek csak mostanra lettek vagy még most is ismertek. 
Nagykér község, valamint lakosai szempontjából azonban meghatározók 
voltak a saját idejükben. Az idők folyamán az egymást váltó korok mély-
reható változásokat hoztak a falunkban élő emberek életében, értékrendsze-
reiben. Formálták az itt élők azon értékeit, amelyek akár évszázadokon át 
meghatározták gondolkodásukat, életmódjukat vagy mindennapjainkat. Ezen 
értékek megőrizendők, hiszen közösségünk gazdag és gyakran büszke múlt-
járól tanúskodnak. Az itt élők szokásai, életszemlélete, kultúrája és szorgal-
mas munkája aranyfedezete saját létjogosultságának, saját létének. 
A szerző elmondása szerint kizárólag a fent említett okokból íródott e könyv, 
amely nemcsak egyszerűen az elődök életéről szól, hanem annak megisme-
rése lehetővé teszi múltunk megértését, és elősegíti önmegismerésünket. 
   Engedtessék meg, hogy itt mondjak köszönetet a szerzőnek s mindenkinek, 

 



 

aki a segítségére volt az adatgyűjtésben. Kívánom, hogy minél többen olvas-
sák e kiadványt, hiszen az lesz az igazi köszönet mindegyikük számára. 
   Ajánlom a könyvet mindannyiunknak, itthon vagy idegenben élő 
nagykérieknek, valamint minden hozzánk betérő kedves vendégnek, aki jó 
szándékkal szeretné megismerni „madárdalos falunkat". 
 
 
Kelt 2008 júliusában, Nagykéren. 
 

 
Kottlík László

Nagykér község polgármestere

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bevezető 
  

     Vallom, hogy nemcsak illő, hanem fontos dolog ismerni múltunkat, gyö-
kereinket. 
     Ismerek egy mondást, hogy az erős gyökerű fát a vihar nem dönti ki, 
viszont a korhadt gyökerek a szélnek sem tudnak ellenállni. Mi, nagykériek 
erős „gyökerűek" vagyunk, s e gyökerek még erősödhetnek, ha mi is úgy 
akarjuk. 
    A falu lakosságának életében nem mindennapi eseményről van szó. Az 
esemény főszereplője ez a könyv, ami rólunk szól. Ez a könyv hasznos és 
tanulságos olvasmánya lehet mindazoknak, akik érdeklődnek községünk 
múltja, hagyományai, történelmi és szellemi értékei iránt. Községünk lakói e 
könyv lapjain találkozhatnak a település több évszázados történelmével, 
őseink múltjával. Egy Nyitra környéki falu történelme csak parányi részét 
képezi a nagy történelmi vonulásoknak. Nagykér történelme igazolja, hogy a 
település lakóinak bármit is hozott a sors, mindig talpra tudtak állni, újat 
tudtak alkotni. Szülőfalum, Nagykér közel 900 éves történelmében már je-
lent meg könyv - monográfia - Szőke József író barátom jóvoltából. Most 
újra, talán másképpen, Nagykér több évszázados történelme elevenedik meg 
e könyv lapjain. Számos olyan eseményről olvashat a kedves olvasó, amiről 
korábban esetleg csak idős emberektől hallhatott. A falu lakói tollfosztás, 
kukoricafosztás közben elevenítették fel a szájrólszájra fennmaradt történe-
teket. De hol vannak már ezek a múlt század második felében is gyakori ösz-
szejövetelek. Gyorsan fejlődő rohanó világunk egyre ritkábban teremt lehe-
tőséget emberi kapcsolataink ápolására és közös történelmünk felidézésére. 
    Bízom benne, hogy e könyv oldalairól megismert közös történelmünk 
ismerete erősíti majd gyökereinket, a meglazult emberi kapcsolatainkat. 
    Tanulunk múltunkból, többek között tudatosítjuk, hogy csak egymás iránt 
érzett tisztelettel, a kölcsönös megbecsüléssel tudunk a jövőben is talpon 
maradni és falunkat felvirágoztatni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nagykér fekvése és környezete 
  

    Az Érsekújvári járás északi peremén lévő Nagykér község a történelmi 
Borostyánkő úton fekszik. Nyitrától északnyugati irányba 15 km-re található 
Érsekújvár irányába. A falu a Nyitra folyó két partján terül el. Berencs, 
Nagycétény, Alsó- és Felsőszőllős, Kormát, Virághalompuszta, Jattópuszta 
községek határolják. 
    Kiskér községet 1942-ben egyesítették Nagykér községgel. Addig önálló 
kisközség volt a Nyitra folyó jobb partján. 
    Nyugati irányban az úgynevezett „Szőlőhegy" (kis hosszanti dombsoro-
zat) szegélyezi a csodálatos Nyitra völgyét. Az említett szőlőhegyen, amely 
mintegy 150 m magasan van, jó minőségű szőlő terem. A község legmaga-
sabb pontjáról szép kilátás nyílik a Duna menti síkságra. 
    A honfoglalás idején Nyitra és környéke a maitól sokban különböző képet 
mutatott. Sok volt itt az erdő, számos mocsaras terület volt a folyóvölgyek 
közelében. A XIII. században keltezett okiratok Nagysurány és Nyitra között 
sok-sok kis eret és elmocsarasodott területet említenek. A község földesura 
régi időktől fogva az esztergomi érsekség, mely hegyúri fennhatóságot is 
gyakorolt az itteni katolikus egyház felett. A Nyitra vonzáskörébe tartozó 
területek igazgatását a XI. és XII. században az Esztergomi egyházmegye 
nyitrai főesperessége végezte. 
   Az egyes forrásokból merített történelmi feljegyzéseken kívül kénytelenek 
vagyunk megelégedni az egyes szerzők által már közreadott kiadványokban 
megjelent írásokkal. Az egyik ilyen Fügedi Erich - a vidék jeles ismerője - 
az úgynevezett Surányi -szigetnek (Nyitra és Nagysurány között folyó Nyitra 
és a Cétényke folyó völgye) a betelepítéséről írja: „ A Nyitra- és a Cétényke-
patak két oldalán a megtelepedés a XI. században szinte teljesen befejező-
dött, és megadta a vidéknek a mai napig is jellegzetes magyar vonását. A XII 
század ezt a képet alig változtatta meg. Új falvak alakulnak ugyan, de nem 
hoznak új színt a régi viszonyokba ". 
    Valószínűleg nagyobb királyi területek voltak itt, melyek részint a nyitrai 
várhoz, részint közvetlenül a királyi udvarhoz tartoztak. A területet a tatárjá-
rás nagyon elpusztította, és így alkalmat nyújtott egy nagyobb birtok - ura-
dalom - megszerzéséhez. Valószínű, hogy az esztergomi érsekség is akkor 
szerezte meg nagykéri birtokait. 
   Nyitra vármegyének, ha nem is nagyságára, de befutott területet nézve, 
első számú folyója a Nyitra, mely e megye területén fakad. A Nyitra folyó 
Alsó-Köröskény alatt két ágra oszlik. A délkeleti induló ág a Czétényke ne- 
 



 

vet viseli, s ez Emőke, Csehi, Nagycétény, Cserenk alatt folyva, Kis-Várad-
nál ismét a Nyitra folyóval egyesül, amely addig Ivánka, Berencs, Nagykér, 
Komját, Surány mellett haladt el. A Czéténykével történt egyesülés után 
Érsekújvár felé veszi útját, s útközben még a Tormás patakot is felvéve e 
várostól dél felé kilép a volt megye területéről, hogy a szomszéd, az akkori 
Komárom megyében a Vág, s ezzel együtt mihamarabb a Duna hullámaival 
egyesüljön. 
    A Nyitra folyó vize gyakran, különösen a téli jégzajlás idején és nyáron, a 
hevesebb esőzések után elhagyja a medrét. Áradásaival azonban, a ritka ki-
vételeket leszámítva, károkat nem okoz. A halak közül a pontyfélék és a 
harcsa e folyó vizében bőven találhatók. 
    Nagykér és környéke a meleg éghajlatú területek közé tartozik, bár napja-
inkban a több évszázados adatok is változnak. A térségben az évi középhő-
mérséklet elérte a 10 "C -ot, az évi csapadék 550-600 mm. 
 
 
 
 
 
 

A település története                          
az első írásos emlékek alapján 

 
    Nagykér régebbi nevei: Nagy Kér, Kis Kér, Nagykér, Kiskér, Nyitra-
nagykér, Nyitrakiskér, Velký Kyr, Malý Kyr, Veľky Kýr, Malý Kýr, 
Nyitranagykér, Nyitrakiskér, Apátikér, Apát faluja, Komjádi Nagy-Kér, 
Komjádi Kis-Kér (1570 táján), Nyitranagykér. 
    1907-től Nagykér része volt Jattópuszta, 1909-ben Jattómajor, 1920. ja-
nuár l-jétől Vel'ky Kyr része Virághalom puszta. 
    1942. július l-jétől Nyitranagykér és Nyitrakiskér kisközségek a magyar 
királyi belügyminiszter úr 1222853/1941. III.b számú rendeletével nagyköz-
séggé egyesültek. A nagyközség ideiglenes neve Nyitrakér lett. 1945. május 
22-től a bejegyzésekben Vel'ky Kyr szerepel.1848.június 11 -én Milanovcére 
változtatták a község nevét. 
    1992. augusztus l-jével a község újra a Nagykér - Vel'ky Kyr nevet hasz-
nálhatja. 
 



     A honfoglalás kori magyar törzsneveket a „bíborban született" Konstanti-
nos bizánci császár jegyezte fel „A birodalom kormányzása" című művében. 
Konstantinosnál a magyar törzsek nevei a következők: Nyék, Megyer, Kürt, 
Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi. 
    Amikor István királyunk megszilárdította hatalmát, a törzseket legyen-
gítette és másfelé telepítette eredeti helyükről. Legjobban a Keszi (Ajton 
törzs) és a Kér (Vata törzs) szóródott szét. 
     Kér 42 helységnévben található meg, mint például: Abaujkér, Ipolykér, 
Nyitrakiskér, Nyitranagykér, Németkér, Varjaskér, Szamoskér, Hernádkércs. 
(A „Kércs" szó a Kér kicsinyítő képzővel ellátott alakja. Ez egy régi ki-
csinyítő képző, mint pl. Jani-Jancsi, Juli-Julcsi stb.) 
    Kér a honfoglaló magyar törzsek egyike. VII. Konstantinos bizánci csáz-
szár „Kari" névalakban a törzsek felsorolásánál a 7. helyen említi. 
    Az i.sz. hatodik évében a Duna mentén elfoglalták állásaikat a római ka-
tonai egységek. Megkezdték az úgynevezett „limes romanust" - a megerő-
sített Duna határvonal építését. Lehetségesnek tartjuk, hogy ebben az időben 
falunkban és annak környékén is épültek erődített katonai táborok vagy őr-
tornyok. Az 1956-57 táján a nyitrai várnál végzett régészeti ásatások azt 
bizonyítják, hogy a település kezdeti formája már a kőkorszakban kialakult, 
és hogy a rómaiak itt már az I. században határvédő őrtornyot állítottak, 
amelyek körül a későbbiek során avarok és szlávok telepedtek le. 
    „A falu „Kér" elnevezése a X. századból, a magyarok bejövetele korából 
származik" - olvashatjuk Ladislav Zrubec-Viliam Nemček „Šurany" című 
könyvében. 
    Az első írásos emlék a községről 1113-ból származik. Könyves Kálmán 
királyunk Kér nevét először az 1113-ban kelt oklevelében említette, melyben 
a települést a zoboralji bencésrendi apátságnak adományozta. Akkor a köz-
ség nyitrai várbirtok volt. 
 
 

 
 
                Kálmán király oklevelének két sora 1113-ból, melyben 
                                      a Kér nevet először említik 
 
 
 
 

 



 

    A települést már a legrégibb időkben is Kérnek nevezték. Ez a tény arról 
tanúskodik, hogy a település már jóval 1113 előtt is létezett. A honfoglaló 
magyarok Huba törzsét nevezték Kérnek, s ebből kifolyólag Kér lehetett a 
törzs első szálláshelye az új hazában. Nyitra vidékét a IX. században a hon-
foglaló magyar törzsek Kér nemzetsége vonja fennhatósága alá. Innen szár-
maztatható a település neve. 
    Ami azonban biztos, hogy falunkat tartós, valódi településsé magyar elő-
deink formálták. Büszkék lehetünk falunk ősi magyar nevére, mely a hon-
foglaló hét magyar törzs egyikének nevét őrizte meg számunkra és az utó-
kornak. 
    A X-XI. század fordulóján épült a Szent Kelemennek szentelt templom, 
amely a tatárjárás idején pusztult el. Emlékét régészeti ásatások tárgyi emlé-
kei és a Kelemen-dűlő őrzi. 
    A XV-XVI. században Kér mezővárosi rangot nyert, amit egy 1671-ből 
fennmaradt pecsétnyomó bizonyít. Ezekben az időkben a helységnek mint-
egy 1000 lakosa volt, és járási hatáskörű egyházi szék működött benne. 
   Röviden a hozzáférhető írásos emlékek tükrében: 
   IV. Béla egy 1246-ban kiadott okleveléből megtudhatjuk, hogy Ludány 
nemzetség ekkor kapta a következő helyiségeket: Berencs, Felső- és Alsó 
Kér,  Zoboregyháza egy része,  Kelecse,  Tavi, Vágvecsepés, Mezővecse 
(W. VII.207.) 
    1269-ben Kér Fülöp esztergomi érsek birtokába ment át (W. III.200). 
    IV. Béla 1269-ben íródott másik oklevelében az Apáti falurészt kivéve 
Kért Fülöp esztergomi érsek birtokává tette. 
    1272 táján határfalvakul Czétény, Szőlős, Kér és Pográny falvakat em-
lítenek az iratok (H.O.VIII.135). Ezek szerint ekkor a Berench nemzetség 
ezen birtoka a Nyitra folyó partján feküdt. 
    1349-ben a konvent Csanád esztergomi érseknek engedte át Kér nevű 
földjét, egy B. Kelemen pápa tiszteletére emelt kőtemplommal együtt és a 
nyárhídi vámot (Prímási lt.) 
    1451-ben Kéri Imre tartott előadást az „Algoritmusról" a bécsi egyete-
men, és ugyanazon évben a bölcsészkar egyik vizsgálója volt. 
    Az 1533-as dicalis összeírás szerint az első járásban, melynek szolga-
bírója Foris Imre volt, a földbirtokosok az esztergomi érsek és káptalan, a 
Forgács, Nyári és Thurzó családok voltak. Az esztergomi érsek kezében volt 
Czétény, Tardoskedd... és Kér 
    1685-1686 között Nagykér, az akkori mezőváros lakatlan volt. 
    1699-ben Nagy Kérnek 320 lakosa volt. 
 
 



 

    1704-ben május 14-én Nagykéren vette a parancsot Heister osztrák gene-
rális, hogy a kurucokat 10 000 főnyi hadával támadja meg. 
    1831 -ben a kolerajárvány megszűnik. 
    1848-ig Nagykér az esztergomi érsekség tulajdonát képezte, jellegét a 
földművelés adta. 
    1883-ban a községben nagy tűzvész pusztított. 
    1898-ban Nyitra vármegye közigazgatásilag 12 járásra volt felosztva. Eb-
ben az Érsekújvári járás 21 községgel, köztük 3 nagyközség (Komját, Nagy-
Surány, Tardoskedd). A közjegyzőségek székhelyei: Bánkeszi, Csornok, 
Egyháznagyszeg, Nagy-Kér, Szentmihályúr és Tótmegyer. 
    Nagy-kér Nyitra menti község 1699 magyar ajkú lakossal. Római kato-
likus temploma, melynek kegyura az esztergomi érsek, nagyon régi. 1768-
ban restaurálták. Az izraelitáknak is van itt imaházuk, amely 1860-ban épült. 
1848 előtt az esztergomi érsek volt a község földesura (olvasható a Magyar-
ország vármegyéi és városai című könyvben - 1898-ból). 
    1918-ban falunkban a spanyolnátha-járvány pusztított. A járványban ak-
kor hunyt el Vargha János esperes úr. 
    1924. május 4-én három új harangot kapott a falu. 
    1927. június 29-én volt adták át az emeletes iskolát (ma községháza). 
    1938. október 24-én adták át az új kultúrházat. 
    1957-es kataszteri kimutatás szerint községünk földterülete 2141 ha. 
    1964. december 31-ei állapot szerint községünk lakosainak száma 3475. 
    1980-as népszámlálás adatai szerint a falunak 3562 lakosa van, ebből 
2493 magyar. 
    1991-ben a község határa 2363 ha. Az akkori népszámlálási adatok szerint 
lakóinak száma 3438 (ebből 1676 férfi és 1762 nő). 
 
 
 
 

Kiskér - Nyitra – Kiskér 
 

    1942. július l-jétől Nagykér része Kiskér is. De a községnek ez a része 
megérdemli, hogy legalább néhány gondolat erejéig külön is foglalkozzunk 
vele hiszen hosszú évszázadokon ár különálló község volt, amelyet a régi 
iratok és történelemkönyvek is külön említenek. 
    Kiskér Nyitra menti magyar község 1898-ban 219 római katolikus vallá- 



 

sú lakossal rendelkezett. E kisközségről a XII. században, mint nyitrai vár-
birtokról van említés téve. (Olvasható a Magyarország vármegyéi és városai 
című könyv a Nyitra vármegye 52. oldalán.) 
    Kiskér községnek volt egy nevezetessége. Mégpedig az, hogy egy szer-
zetesrend tartózkodási helye volt. Pontosan nem tudni, hogy melyik szá-
zadban kerültek a faluba a pálos rendi szerzetesek, akiket a lakosok „fehér 
barátoknak" hívtak. Ezek a barátok a XV. század első felében telepedtek le 
Magyarországon. Fehér kámzsát és jellegzetes nagykarimájú kalapot visel-
tek. Zárdájuk, klastromuk a XX. század első felében, kb. 1923-ig a Tóth-féle 
épület volt, amelyet a Tóth család a pólósok kiköltöztetése után birtokába 
vett. Az L alakban épült régi zárda még a II. világháború alatt is állt. A kor-
nak megfelelően magas téglafallal volt körülvéve. Mára már az épületnek és 
a falnak is nyoma veszett, és csak az emlékekből tudunk róla. 
 
 
 
 
 

Egyháznemesi székek 
 

     „Külön szabadalmakkaljogokkal és kötelmekkel, éppen azért külön szer-
vezettel is bírtak az úgynevezett „egyháznemesi székek". Nyitravármegye 
területén is volt néhány ily község és a szomszédos Barsvármegye hason-ló 
községeiből alakult a Verebély-szék. Ide tartoztak pedig Dicske, Pan, 
Czétény, Kiskér és Néver községek. Ezekpraedialis telkeikre nézve adómen-
tesek lévén, a porták számolásába nem is vonattak be. Mentesek voltak a 
vámoktól, a katonai beszállásolástól. Vérdíjuk egyenlő volt a nemesekével. 
Saját különös hatóságaik által kormányoztattak; birtokpereiben és gyökeres 
jogaik fölötti ügyeikben a főpapi octavalis törvényszékek bíráskodtak; sőt a 
vármegyéhez hasonló jogokat gyakoroltak, amennyiben külön közgyűléseik, 
külön széki hatóságaik voltak. A vármegye testébe ékelve, annak hatalmával 
szemben semleges területet képeztek. Ezen külön állásuk csak a rendiség 
teljes megdőltével szűnt meg. " 
        (Magyarország vármegyéi és városai című könyv, Nyitra vármegye 
599-600. oldal) 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

           (Fekete Lajos: Az esztergomi szandzsák az 1570. évi adóösszeírása                      
                                              alapján készült térkép) 
 
 
 
 
 

 



 

Kiskér a számok tükrében 
 

    - 1498-ban Kiskéren 16 ház volt. 
    - a XVI. században, 1526 után a megszálló török hatóságok népszámlá-
lást tartottak, Kiskérapáti néven szerepelt a feljegyzésekben, amelyek sze-
rint a kisközségben 80 keresztényt és 26 hitetlent írtak össze 
    - az 1671. évi nagykéri anyakönyv a legrégibb írott okmány, melyben Kis-
Kért mármint filiálist említették 
    - az 1772. évi conanica visitatio szerint a nagykéri plébániához filiák is 
tartoztak, többek között Kis-Kér, Alsó-Taránypuszta és Virágoshalom-
puszta 
    - 1774-ben Nagykér és Kiskér lélekszáma együtt 1010 volt 
    - az 1849. évi népszámlálási adatok szerint Kiskéren 41 házszám alatt 247 
lélek lakott - részben nemesek, magyarok, ebből 24 zsidó és 3 református 
    -Az 1867-es statisztikai kimutatás szerint Kiskérnek 188 lakosa volt, eb-
ből 7 fiú és 10 leány járt iskolába 
    - 1911-ben megépült a kiskéri iskola, mint „állami elemi népiskola", 
amely akkor csak egy tanteremből állt, majd 1938-ban hozzáépítettek még 
két tantermet, és a tanítói lakást is kibővítették. Abban az időben az állami 
iskolát Kiskér kérelmére építették, mivel Nagykér község helyszűke miatt 
nem volt képes a tanítást számukra is ellátni 
   - 1931-ben Kiskérnek 284 lakosa volt 
   - 1942 január l-jétől egyesítették a két községet, Nyitrakiskér és 
Nyitranagykér közös neve Nyitrakér lett. Az eddigi Kiskérnek továbbra is 
volt községi bírája. Az adminisztratív ügyeket (adó stb.) Nyitranagykér vé-
gezte. Kiskér belügyeit a községi bíró intézte a kisbíró segítségével. 
    Hogy a kisközség neve Kiskér-Apáti is volt, ahhoz nem fér semmi két-
ség, hiszen több okiratban is említik. A Kiskérre vezető utca neve még ma is 
„Apáti utca". Kiskért, mint már említettem, nemesség lakta. Csak később, 
1848 után szűnt meg a nemesi kiváltsága. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Régészeti leletek a Nyitra folyó mentén 
 

    A Nyitra folyó környékének területe rendkívül gazdag régészeti leletek-
ben. 
    1956-57-es esztendőkben a Nyitrai Régészeti Hivatal és a nyitrai vár ré-
gészei ásatásokat végeztek a faluban, és feltárták a valamikori római erőd 
alapjait, amelyet az első században építhettek a kövecsesi part alatt. A római 
légió erődje téglából készült. Az ásatásoknál régi szögeket, cserépedény-
törmelékeket és égetett lapos téglákat is találtak. Az egyik téglában a gyár-
táskor belenyomott számot találtak: „XIV LEGIO". A téglába más számokat 
is beleégettek. 
    A korabeli római kaszárnya - erőd - alapja, mely zúzott kő és oltatlan 
mész keveréke, habarccsal összekötve, nagyon erősen tartott. Az ásatások 
kimutatták, hogy a Nyitra folyó bal partján valamikor egy templom - kápol-
na - állt, ahol alapköveket találtak. Titus Kolník az ásatások vezetője sze-rint 
különféle leletanyag fordult itt elő (kerámiatöredékek, pecsételt téglák, cson-
tok stb.). 
    A fent említett falu templomát a tatárjárás idején pusztították el. A te-
lepülésen át vezetett a rómaiak egyik legjelentősebb kereskedelmi útja, a 
Borostyán út, amely Budától Pozsonyig terjedő régiót ívelte át, és Bécsen 
keresztül Prágáig vezetett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A templom 
 

    Több helyen olvashattuk, hogy főleg az Árpád-házi időben kőből épült 
erősen díszített templomok csak igen kevés helyen, többnyire csupán püspö-
ki székhelyekben nagyobb apátságok vagy prépostságok, meg a pálos, Do-
monkos és Ágoston-rendiek kolostorai mellett álltak. Kisebb községekben, 
sőt az úgynevezett mezővárosokban is leginkább fatemplomok álltak. 
   Magának Nyitra városának négy plébániatemploma volt 1900-ban, a Má-
ria-hegyi, a kövesdi, a szent királyról elnevezett Pór utcai és a Szent Mihály-
ról elnevezett városi plébániatemplom. 
    Régi, a csúcsíves korból származó templomok még: a sellyei, pereszlényi 
(1332), nagykéri (1332), komjáti (1394) plébániatemplomok. 
    Szlovákia déli részén néhány kései román stílusban, téglából épült temp-
lomot találunk. Ezeken a XIV. században épült épületeken a lombard épí-
tészet hatását lehet felismerni. Közéjük sorolhatjuk a nagykéri római katoli-
kus templomot is. A XIV század derekán épült román stílusban - téglából, 
tehát az idő tájt nálunk szokatlan anyagból, ami lombard hatást árul el. Fél-
kör alakú, nyugati irányba egyenes vonalúan kibővített, boltíves mennyeze-
tű szentélyből és egy téglalap alakú hajóból tevődött össze. 
    A levéltárban található adatok szerint a nagykéri római katolikus plébá-
niatemplom 1332-től íródik. 1691-1692-ben felújították, melynek a költ-
ségeihez Szécsényi György esztergomi prímás hozzájárult. 1700 táján a 
templom új tornyot kapott egy új felszentelt haranggal. A Nyitranagykéri 
plébánia-templomot 1768-ban újra restaurálták és kibővítették. 
    A templomban található műemlékek közé tartozik a vörös márványból 
készült keresztelőkút, ami 1865-ből származik, az akkori esztergomi herceg-
prímás ajándékozta a templomnak. A templom orgonáját 1908-ban vették. 
1914-es esztendőben kitört az első világháború (1914-1918). Harangjaink-
ból ez évek táján kettőt elvittek háborús célokra. így csak egy harang ma-
radt, melyhez a temetői kápolna kis lélekharangját szerelték fel a templom-
toronyba. 
    1924-ben új harangokat szereltek fel a toronyba. Két harangot a község 
közadakozásból, a legkisebbet (lélekharangot) Jókai János vette. A harango-
kat a nagyszombati Kurbel Alajos harangöntő mester készítette. 
    1954-ben a templomot két oldalszárnnyal kibővítették, és a kórust is meg-
nagyobbították. 1964-ben Bende Tivadar plébános úr a régi oltárt lecserélte. 
A templom új csillárokat kapott, és a torony tetejét új bádoggal fedték le. 
  



    A hatvanas évek végén a templomot és a plébániát bekerítették, a temp-
lomkertet rózsafákkal és díszbokrokkal ültették be. 
    Elek Lajos esperes plébános kezdeményezésére az 1970-es esztendőben új 
nagyharangot kapott a torony, amely 12,5 mázsa összsúlyú volt. 
    A nagykéri templomot az utóbbi években többször kellett újrafesteni. A 
falu legrégibb szakrális építményében a fűtést is megoldották. 
 
 

 
 

A nagykéri római katolikus templom 
 
 
 
 

A kápolna 
 

    A temetőben lévő kápolnát 1778. szeptember 5-én kezdték el építeni, ami-
kor Kováts József volt Nagykér község plébánosa. A kápolna építésére Kán-
tor Ferenc nemes 400 forintot, Lendvai János nemes és Labay István 350-
350 forintot adományoztak. Ezen alapítók nevével többször is találko- 
 

 



zunk különböző leveleken és iratokon adományozóként. A kápolna 1793-ban 
épült fel, és szentelték fel a Szentháromság tiszteletére. 
    A régi, téglából készült oltár Szent Kelemen ereklyéit őrizte. A gyönyörű 
Szentháromságot ábrázoló képe ismeretlen festő alkotása. 
    A kápolna kriptájában van eltemetve Kováts József plébános, aki 1809. 
november 14-én halt meg Nagykéren. 
    A temetői kápolna nevet Bende Tivadar plébános szerint (1960. novem-
ber 27. és 1967. február 15. között volt itt plébános) később kapta, amikor a 
templom körüli temetőt megszüntették, és Nyitra folyó túlsó oldalán nyi-
tottak új temetőt. 
    A temetői kápolna újrafestésére 1973 októberében került sor. A belső fes-
tést és restaurálást Mali Béla festőmester végezte. 
    A kápolnát 2007-ben ifjabb Száraz Pál nagyfödémesi építészmérnök ter-
vei alapján felújították, és a jelenlegi kor igényeinek megfelelően hozzáépí-
tettek egy hűtőházat és fedett részt is. 
 
 

 
 

A temető kápolnája 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

A malom 
 

    1778-ban épült a nagykéri vízimalom, és az esztergomi érsek tulajdoná-
ban volt. A nagykéri vízimalmot „prímás malomnak" is hívták. Falunk la-
kossága itt őröltette gabonáját. 
    A malom a molnárlakkal együtt különálló létesítmény volt. A Nyitra folyó 
melletti térséget fák, fűz és cserfabokrok díszítették - régi nevén „cines"-nek 
nevezték. 
    A malom téglából készített vízzel hajtott mű volt. Külön lezáró zsilipje is 
volt, amely a vizet elállította az áradás és tisztítás idején. A kegyuraság bir-
tokában maradt 1920-ig, és a virághalmi intczőség irányította. A külső mére-
te 20-25 méter hosszú és szélessége 10-12 méter lehetett. Az épület 1911-
ben leégett. Még abban az esztendőben újraépítettek. 1914-től Simkó Alajos 
volt a bérlő és 1935-ben Simkó Alajos özvegye vette meg a malmot, de már 
ekkor Diesel-motor hajtotta. 
    A malom az egész Nyitra megyében híres volt, messziről jártak ide gabo-
nát őrölni. Az őrlési díj naturáliában számították, amit vámnak is neveztek, 
10 kg egy métermázsa után került lefogásra. 
    A malmot 1951-ben államosították, később leállították. 1962-63-ban az 
akkori helyi nemzeti bizottság lebontatta. A nagykéri vízimalom emlékét ma 
már csak egy utca őrzi Malom utca néven. 
 
 
 
 

Török portyázók 
(A török hódoltság korából) 

 
 

    Nyitra vármegye területén lévő földbirtok aránylag kevés kézben oszlott 
meg. Ennek jövedelmezőségét a sok viszontagság, háborús idők, az időn-
ként fel-fellépő rablóvilág csökkentették. Ezért a XVI. és XVII. században 
Nyitra vármegyében nagy szegénység uralkodott. 
    Legnagyobb volt a pusztulás és az elszegényedés a vármegye első járásá-
ban, mely úgy az átvonuló hadaknak, mint a török portyázóknak leginkább 
kivolt téve.Az 1533 dicalis összeírások szerint a járásban 378 elszegényedett 
 



 

 
jobbágy és 114 elhagyott, 327 leégett udvarház volt. így például Czétényben 
(Nagycétény) 33 ház esett a tűz martalékául, Wajkon 10, Nyárhidon 11, 
Tardoskedden 34, Mezőkeszin 20, Sókon 17, Újlakon 27, Mocsonokon 35, 
Ürményben 31. Ezenkívül Nyárhidon 9 házat hagytak oda a lakók, Sókon 
13-at, Mocsonokon 16-ot és Ürményben 34-et. 
    A török beavatkozás első éve nyugodtan folyt le Nyitra vármegyére néz-
ve. Amikor azonban 1530-ban János király kérte a szendrői basát, hogy jöj-
jön segítségére, a beözönlött 25 000 főnyi sereg csaknem teljesen Nyitra 
vármegyére vetette rá magát. Az egész vidék, mely a Nyitra, Vág és Duna 
folyók által van határolva, áldozatául esett a vad csapatok rablásainak. Állí-
tólag 15 000 embert hurcoltak fogságba, sokat megöltek, a jószágot elhajtot-
ták, a házakat feldúlták és felperzselték. Thurzó Elek a török elvonulása után 
elpusztított birtokaira ment. Az országúton 500 karddal szétvagdalt gyer-
meket talált, nagy részük halálos sebekkel volt borítva. 55 gyermek még élt 
közülük. Ezeket két szekéren Sempte várába szállította, hogy ott kellő ápo-
lásban részesüljenek. A török azonban nem szándékozott nagyobb had-
járatot indítani, és egyelőre megelégedett a kisebb portyázásokkal. 
    Buda és Esztergom eleste után a rablókalandok a Felvidéken Léva ost-
romával vették kezdetüket. 1544-ben az esztergomi várból 1500 iszpáki és 
400 janicsár tört Lévára. Az őrség visszaverte a támadást. Surányban Nyári 
Ferenc volt a parancsnok. Alig, hogy hírt vett a török támadásról, már ki is 
robogott a várból 350 válogatott lovas élén, hogy Horváth Bertalan balas-
sagyarmati kapitánnyal egyesüljön, és az ostromoltak segítségére siessen. 
Útközben hallotta, hogy a lévai várőrség vitézül megállta a helyét. Horváth 
azonban, aki a vidéken cirkált, félve, hogy Nyári nem érkezik meg időben, 
Komárom felé távozott. Nyári tétovázott, mitévő legyen. Mikor azonban ké-
mei hírül hozták, hogy a török, kirabolva és elpusztítva a város környékét, 
visszavonulóban van Esztergom felé, s katonáit a gyors menetelés igen meg-
viselte, gyors lovasokat küldött Horváth után, maga pedig a török elébe ke-
rült, és a szalkai mezőn megállt. Időközben Horváth Bertalan is megérkezett 
csapatával, s csaknem egy időben a török sereg is. A két sereg összecsapott, 
s kemény, több óráig tartó ütközet után - melyben Husszain pasát Zolthay 
kopjája halálra sebezte - a magyarok győztek. A török nagy veszteséggel 
megfutamodott. A Lévánál szerzett zsákmányt azonban elhagyta, s azt Nyári 
Surány várába szállította. 
    Az 1547-ben aláírt béke okmánya szerint 35 vármegye maradt Ferdinánd 
kezén, köztük Nyitra is. Azonban a béke utolsó évében 1549-1950-ben már e 
területnek jó része is hódoltsági területté vált. 
    A béke ideje lejárván a török nagyobb erővel indult az egyes várak bevé- 



 

 
telére. Kisebb török csapatok a távolabbi vidékekre is elszállingózat. 1551-
ben ilyen kósza csapatok a selmeczi hegyekig, sőt Nyitrán túl is eljutottak. 
Egy alkalommal Komjátot támadták meg, azonban a fegyverre kapott föld-
népe elűzte őket. 
    Léva várában és Érsekújvár várában állomásozó csapatok nem voltak ké-
pesek megvédeni Nyitra vármegye területét a török csapatoktól. 
 
 
 

Hódolt területek 
 

    Egy régi idézet szerint: „Ily körülmények között nem csoda, hogy ámbár 
Nyitra vármegye az összes fegyverszüneti és békeokiratokban, mint a király 
területe szerepelt, 1554-1569-ig folyton folyvást be-betörtek a törökök és 
számos falut meghódítottak. 1554-ben, a dicalis összeírások szerint, Vajk, 
Nagy és Kis-Czétény, Martonfalva, Tardoskedd, Ondód, Gugh, Nyárhid, 
Bánkeszi, Kiskeszi, Nagyszeg, Berencs, Alsó- és Felső-Csornok, Gyarak még 
Szent-Mihályúr hódolt területek voltak. " 
    1555-ben hozzájuk járult még: Keresztúr, Malomszeg, Mezőkeszi és az 
1551-ben még sikerrel védekezett Komját egy része. 1569-ben Várad, Egy-
házszegés, Suránnak a vár alatti része. 1572-ben Ürmény (Ilmer), Kér, Ka-
lóz, Tolmács és Újfaluval szaporodott a hódoltsági terület. 1576-ban végre a 
legnagyobb terjedtséget érte el. Hódolt községek voltak ekkor: Csitár, Gugh, 
Pográny, Gerencsér, Kalóz, Hosszúfalu, Királyfa, Egyházszeg, Nagyszeg, 
Tolmács, Kolon, Ghymes, Gyarmat, Bodok, Alsó-Sók és Szelőce, valamint 
az előbb említett hódolt községek legnagyobb része. 
    1564-ben 409 1/2 hódolt porta volt Nyitra vármegyében. Igaz, hogy 1576-
ban már csak 247 3/4 hódolt portát írnak össze a dicatorok, de a kedvező 
csökkenés csak látszólagos, mert a porták általános száma csökkent. 1593-
ban 2361 szabad porta mellett 194 volt a hódolt porták száma. 
    Ezekben az években vette kezdetét Érsekújvár várának, a várpalánknak az 
építése. 
    Az érsekújvári erődítmény első várát 1545 táján építették a Nyitra folyó 
bal partján. Alapítója Várady Pál esztergomi érsek volt. Halála után Oláh 
Miklós érsek tovább építette és megerősítette. 
    Az 1558-ban kiadott császári királyi rendeletben az volt írva, hogy az 
esztergomi érsek (és további szomszédos megyék) jobbágyai az érsekújvári 
 



védőrendszer kiépítésénél kötelesek voltak robotolni. Mivel Nagykér az esz-
tergomi érsekség hatáskörébe tartozott, így biztosra vehető, hogy ezekben az 
években számos kéri lakos teljesített robotmunkát a várrendszer építésé-nél. 
Ez azt jelentette, hogy minden felnőttnek évente tizenkét napot kellett a vár 
építésénél ingyen ledolgoznia. Természetes volt az is, hogy bármikor oda-
rendelhették őket közmunkára, a vár őrzésére, de ha muszáj volt, akkor ka-
tonáskodtak is a vár védőseregében. 
    A védőrendszer kiépítése, majd megerősítése egy évtizednél is tovább 
tartott. Ez azt jelenti, hogy évente sok-sok ember teljesített szolgálatot, ami 
bizonyára hátráltatta a kéri földek megművelését és a falu újjáépítését. 
 

 
 

Az érsekújvári vár 1641-ben 
 
 

    Ebben az időben Nagykér falunak minden 100 jobbágy után hat lovast 
kellett kiállítani, felfegyverezni. Arról, hogy mennyi jobbágya volt akkor a 
falunak, nincsenek adataink, de bizonyos számítások szerint ez kb. 30 lovast 
jelentett, ami bizony nagy teher volt a falu számára. 
    Verancsics Antal érsek az újjáépített várat 1573-ban adta át a királynak. 
Ez egy négybástyás palánkvár volt, és első kapitányát Zoltai Lőrincnek hív-
ták. A második erődítmény tervezői és építői az olasz Giulio és Ottavio 

 



 

Baldigara fivérek voltak. Az új vár építése 1573-ban kezdődött, és 1580-ban 
fejeződött be. Hat bástyája (Forgách, Zserotin, Frigyes, Császár, Ernő és 
Cseh) és két kapuja (esztergomi és bécsi) volt. 
    ,,A mintegy húszhektárnyi területen elterülő érsekújvári várerőd falait, 
bástyáit, s minden tartozékát 90 éven át építették, erősítették, tökéletesítet-
ték. Belső területe 3 km, 35 m széles és 4,5 m mély árok övezte, melyet a 
Nyitra vizével árasztották el. " (Blaskovics) 
    Történelmi könyvekből tudjuk, hogy az első török csapás 1531-ben érte 
Verebélyt. Ahmed pasa vezetésével a törökök innen kalandoztak tovább a 
Zsitva és a Nyitra vármegye völgyében. Nagy József Nyitra vármegye he-
lyesírása című könyvében írja: „ 1632-ben a török Czétény vidékén dúl és 
Nyitrához közeledik. A felkelők serege megindíttatik, melynek főkapitányává 
megválasztatik Berény György... " (1. kötet 17. lap) 
    A török először 1599-ben érkezett Érsekújvár alá. Ibrahim pasa vezérleté-
vel az egész környéket, köztük Nagykért is, feldúlták, de az érsekújvári várat 
nem sikerült elfoglalnia. A falvak lakói és a települések nagy károkat szen-
vedtek. Nyitra vármegyében 98 falut semmisítettek meg. Több száz embert 
rabláncra vertek, és mintegy 1000 marhát elhajtottak. 
    Az érsekújvári vár 1663 szeptemberében elesett. A török csapatok szabad 
utat nyertek Komját, Nagykér, Nyitra, Ghymes, (ialgóc és Nagyszombat 
irányába. A várban 6 000-7 500 főnyi török helyőrséget helyeztek el. 
    A török uralom idején Komjádi Nagykér és Komjádi Kiskér állandó hadz-
színtere volt a portyázó, fosztogató csapatoknak. Meg kell említenünk, hogy 
a török megszállást követő újraéledés több mint húsz évig tartott, de ez az 
időszak sem volt mindig teljesen békés. A falu és környéke csupán a pogány, 
török veszedelemtől szabadult meg, a háborúktól nem. 
    A török kiűzése az országból tovább folytatódott... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Török uralom községünkben 
 

    A törökök ismeretesek voltak közigazgatásuk rendszerességéről. A szan-
dzsák - összeírások elkészítése a XVI. században még a török pénzügy-
igazgatási szervek egyik legfontosabb feladata volt. E munka során kisebb 
közigazgatási egységenként (náhijje) vették számba a városokat és falvakat, 
a hozzájuk tartozó pusztákkal, üzlethelyiségekkel, malmokkal, hogy össze-
írják az ott élő lakosok nevét, valamint a tőlük beszedendő adók és tizedek 
összegét. 
    Mint ismeretes az összeírások során minden egyes településen először a 
lakosok nevét jegyezték fel. A települések névjegyzékének elkészítéséhez a 
családfő mellett nyilvántartásba vették annak nőtlen fiait (feltehetőleg 15 
éves kortól, de ez vitatható), a háztartásában élő nőtlen testvérét, esetenként 
a vejét, sőt a nála dolgozó legényt is. 
    A családfőket általában a vezetéknevükön vették a jegyzékbe, hacsak nem 
voltak bírók, deákok, papok, kovácsok vagy vándormunkások (hajmáne), 
mert ennek jelzése miatt őket is csak keresztnevükön írták be, mint a töb-
bieket. A nevek leírása után először a dzsizje-adót fizetők számát tüntették 
fel. A korábbi években ezt az adót (melynek összege évi 50 akcse, azaz egy 
magyar aranyforint volt, ezért filori-adónak is nevezték) csak azok a saját 
keresettel rendelkezők fizették, akiknek 300 akcsét, vagyis 6 magyar arany-
forintot érő ingósága volt. 
    Amikor egy újabb összeírás elkészítését rendelték el, az összeírók minden 
esetben kézhez kapták az előző összeírás másodpéldányát. Ebből az összeíró 
lemásolta az egyes települések névsorát, majd az a helyszínen felolvasta. Aki 
nevének hallatára jelentkezett, attól megkérdezte, hogy a családjában történt-
e valami változás: a már előzőleg nyilvántartásba vett fia vagy test-vére idő-
közben megnősült-e, vagy kisebb fiai, testvérei közül valamelyik nem jutott-
e összeírási sorba. A válaszadásoknak megfelelően kiigazította a régi név-
sort. Ha egy név hallatán senki sem jelentkezett, akkor megérdek-lődte hol-
létét, és a kapott felvilágosítás alapján az illető neve fölé odaírta, hogy meg-
halt, vagy megszökött. 
    Az összeírók a dzsizje-adót fizetők számának beírása után először fel-
tüntették a településről bevételezhető földesúri jövedelmek teljes összegét, 
melybe a dzsizje-adót soha nem számították bele. 
    „Dzsizje-adó - csift - telekadó"  (a csift, illetve a csiftik szó jelentése job-
bágytelek, majorság). 
 



 

    A földesúri járandóságok további számbavétele során a gabona (búza, 
kevert, rozs, árpa, zab, köles) és a must, valamint az egyéb termények (bor-
só, káposzta, hagyma, kender, lencse, bab, len, lenmag és a széna) tizedét az 
előírás szerint három év terméseredményének alapján kellett megállapítani. 
A gabonatized felsorolása között problematikusnak tűnhet a kevert (mahlut) 
tized megjelölés. A mahlut - kevert szó az árpa, köles, rozs és a zab gyűjtő-
neve lett, melyet a gabonafélék közül akár csak az egyik megnevezésére is 
használhattak. 
    Az összeírónak a gabonatized és a musttized számbavétele során a falu 
határán kívül, máshol termett gabonából és mustból a lakóhely szerinti föl-
desúrnak járó úgynevezett „szalarijje" jövedelmet is be kellett jegyezni, ami 
rendszerint harmincból egyet jelentett. Ugyanakkor az ilyen gabonának és 
mustnak a tizede mindig azt a földesurat illette, akinek földjéről betakarí-
tották. 
    A gabonatized mennyiségét (esetenként a borsóét is) török űrmértékkel 
kifejezve „kejllel" - kilé-ben jegyezték fel. A 20 okkás kilé 35,27 liter űr-
tartalmú volt, amelybe a búza mérésénél 25,65 kg, árpáénál pedig 22,25 kg 
fért bele. 
    Az összeírók a gabonatizednek nemcsak a mennyiségét, hanem az értékét 
is mindig feltüntették. A búza értékét az 1164. évi összeíráskor 20 akcséval, 
a kevert gabonáét (árpa, rozs), kejlét 10 akcséval számították. 
    A musttized mennyiségét mindig magyar űrmértékkel, legtöbbször pint 
(1,563 liter) vagy ritkábban a 8 pintet kitevő köböl számmal jegyezték fel, 
oly módon, hogy alatta pénzbeli értékét is megadták. 1664-ben a must pint-
jét 5 akcsével számították. 
    A szénatermelés után is szénatizedet róttak ki, és egy szekér szénát 10 
akcséra értékeltek. A többi termény (káposzta, hagyma, len, kender stb.) ti-
zedének mennyisége helyett csak azok pénzbeli értékét tüntették fel. 
    A méhkas tizednél azonban csak a kasonként járó 4 akcsét és a sertésadó-
nál szintén a darabonként járó 4 akcsét írták be, amiből viszont azok száma 
könnyen megállapítható volt. 
    Az összeírásokban ezeken kívül számba vették még a malomadót (ma-
lomfajták feltüntetése nélkül), a kertadót, helyenként a házasságkötés után 
járó menyasszonyadót, és a boreladás után kivethető hordóadót, valamint a 
különféle vétségekért kiróható bírságpénzt, melynek fele esetenként a szan-
dzsákbéget illette. 
    Ahmed pasa az érsekújvári kegyes alapítványához 2 mezőváros (Komját, 
Surány) 4 falu (Tardoskedd, Kisvárad, Nagykér és Kiskér) 11 puszta, né-
hány üzlethelyiség, 3 malom (1 a várban, 2 pedig a Nyitra folyón) tartozott. 



 

    „Nagy Kér, Kis Kér falu és Apát Faluja települések a nyitrai náhijjébe 
tartoztak. Az 1664. évi összeírás adatai: 
 
Dancsói (Daničovi?) Ferenc (1), Lőrinc szolga (1), 
Palotai István (h) 
Tót István (h) 
Szántó Balás (h) 
Kovács Balás (h) 
Csolka János (h) 
Tót Andris (1) 
Pajkos Lukács (h) 
Kovács János (h) 
Bőtözs Miklós (h) 
Hojnal Mihál (h) 
Vajda György (h), a fia Andris (1) 
Vajda István (h) 
Hamar István (h) 
Sági Mihál (h) 
Sági János (h), a fia Jancsi (1) 
Koca Mihál (h), a fia Miska (h) 
Pap István (h), Istók szolga (1) 
Palotai István (h) 
Koca János (h), a fia Istók (1) 
Bódi Miklós (h), a fia Istók (1) 
Bodor Mihál (h), a fia Istók (1) 
Rác Matiás (h), a fia Jancsi (1) 
Varga György (h) 
Balla Andris (h) 
Kovács János (h) 
Sági István (h), a fia Palkó (1) 
Tót István (h), a fia Andris (1) 
Benedik János (h), a fia Jancsi (1) 
Gőgös (Göbös, Göpös) Mihál (h) 
Mónár Mihál (h) 
Vajda János (h) 
Ivanis András (h) 
Tót István (h) 
Tót Márton (h) 
Filárik István (h) 
Varga György (h) 



 

Vajda Istók (1) 
Lóránd Márton (h) 
Meszáros István (h) 
Kántor Miska (1) 
Ivanis Pál (h) 
Varga János (h), a fia Istók (1) 
Varga István (h) 
Farkas Jancsi (h), a fia Ferkó (1) 
Csíki István (h) 
Idős János (h) 
Bodor István (h) 
Bögö Pál (h) 
Szórád Gergöi (h) 
Bodza (Koca) Matiás (h) 
Ujvári János (h) 
Hervat János (h) 
Váradi Mihál (h) 
Meszáros István (h) 
Mónár János (1) 
Veres Máté (h) 
Tar István (h) 
Sági Tomás (h) 
Ivanics János (h) 
Palkó János (1) 
Szegi Gadzsi (1) 
Mónár György (h), Ferkó szolga (I) 
Major István (h) 
Bajcsi István (h) 
Mód Mihál (h) 
Verös Pál (1) 
Palatos (Palotás) János (1) 
Tót Jancsi (h) 
Összesen 84 személy. 
Jövedelem: 
a házak száma 60, egyenként 50, összege              3 000 
búza tized, 234 kejl, összege                                  4 680 
kevert gabona tized, 60 kejl, összege                        600 
köles tized, 13 kejl, összege                                      130 
 
 



 

lencse és borsó tized, 2 kejl, összege                         40 
must tized, 400 pint, összege                                2 000 
len és kender tized, összege                                       25 
széna- és erdőadó, összege                                    1 200 
méhkas tized, összege                                              750 
csőszadó és legeltetési díj, összege                          600  
malom, 2 kerekű használhatatlan 
sertésadó, összege                                                    440 
összesen                                                              13 525 
 
    Megjegyzés: 
    A férfiak neve mellett feltüntetett „h" betű jelentette, hogy házas, az „1" 
betű pedig a legényt jelentette. 
    A jövedelemben az első adat a házak száma szerinti házadó (50 dénár = 
3300 akcsa). 
 
 
 

A kuruc korról, a kuruc ősökről 
 

     A török megszállás alatt lakosságunk sokat szenvedett. A Rákóczi-féle 
szabadságharcban a váltakozó kimenetelű harcok idején, a császári hadsereg 
átvonulása alatt megsarcolták a falu lakosságát, amikor a labancok elhagy-
ták a falut, jöttek a kurucok. Amikor a kurucok generálisa Ocskay László 
árulóvá vált, a kuruc vitézek megfutamodtak a fejedelemhez hűtlen Ocskay 
táborából. Két kuruc lovasnak sikerült elmenekülni az őket üldöző lovasok 
elől. A csatában részt vett Tarkó alias Barkó Imre, pogrányi származású ku-
ruc, akinek életrajzát regényszeruen dr. Ozorai József a „Kuruc ősök" című 
kétrészes regényében dolgozta fel. 
    Ebben a regényben két történet is Nagykérhez fűződik. 
    Idézzünk hát dr. Ozorai József könyvéből:                                                 
     „A másik nevezetes este az volt, hogy lelőtték őt a labancok. 
    Közel Nagykérhez történt ez, nem messze az Ittmulass kocsmától. Ott, ahol 
a nagykéri szőlők a dombról leereszkednek a Nyitra völgyébe, az országút-
hoz. 
    Ozoróvszky kevesed magával portyázó úton volt, amikor a domb mö-gül 
előrohant egy négyszer akkora labanc csapat. Rövid csete-paté után 
Ozoróvszkyt lelőtték, bajtársait elfogták. 



 

    A hegypásztor egy présház mögül látta ezt a hirtelen csete-patét és látta, 
hogy egy ember lezuhant a lóról és hogy azt ott hagyták. Odaszaladt az el-
esetthez. Látta, hogy szemei meg vannak merevedve, hogy mozdulatlanul 
fekszik, és vér folyik a melléből. Az jutott eszébe, hogy legjobb lesz, ha a 
dolgot bejelenti a plébánosnak, úgy is az ő dolga, hogy a halottat eltemesse. 
Nem sokáig gondolkodott, hanem beszaladt a plébánoshoz. 
    Nagykéren akkor Bokor László volt a plébános. Pápai születésű, nagyon 
képzett magyar ember volt ez, mert a theológia és a bölcsészet tudora is volt. 
Mintegy 45 éves lehetett. Nagyon jólelkű és kifogástalan életű pap volt s 
később plébános és kanonok volt Nyitrán. 
    A hegypásztor egy májusi nap délutánján ezekkel a szavakkal rontott be 
hozzá: 
    - Főtisztelendő plébános ú, éppen egy fertály órával ezelőtt a labancok 
agyonlőttek egy kurucot. Ott fekszik holtan az út közelében, a Peternayék 
szőlőjének a végében. 
    A plébános azonnal szólította a sekrestyést. Megparancsolta, hogy a 
hegypásztorral rögtön hozzák szentmihály-lovát. Maga előre sietett, szinte 
futott a szőlők felé. 
    Oda érve a lelőtt kuruczhoz, látta, hogy a szemei mozdulatlanok, hogy a 
lélegzete mintha már elállott volna. De azt is látta, hogy a vér még frissen 
folyik a melléből. Megtapogatta a kezeit, érezte, hogy azok még nincsenek 
kihűlve. Hozzáhajolt a szivéhez és úgy rémlett neki, hogy annak a verése még 
nem állott el. 
    Hamar feltépte a dolmányát és ahogy tudta, eltömte a sebet, hogy a vér-
zést csökkentse. 
    Ekkorra már oda ért az egyházji és a hegypásztor a szentmihály-lovával. 
Óvatosan felemelték a meglőtt embert s eközben vette észre a plébános, hogy 
a ruhája hátul is tele van vérrel. Hamar felvágta dolmányát, megkereste a 
sebet és azt is eltömte. 
    Azután feltették szentmihály-lovára és vitték a plébániára. Ott a pap sa-ját 
ágyába fektette, az egyházfi segítségével levetkőztette és a sebet gondo-san 
megvizsgálta. Látta, hogy a golyó a mellkas jobb felében hatolt be és a la-
pocka alatt jött ki. Úgy gondolta tehát, hogy csontba aligha ütközött. Erősen 
lekötötte a sebet, úgy amint azt katonapap korában látta és néha gyakorolta 
is. 
    Azután ecetes vízzel dörzsölte a halántékát, nyakát, lábait, kezeit, hogy a 
vérkeringést mozgásba hozza. Jó hosszú dörzsölés után a test meleged-ni 
kezdett, a már elhaló élet mintha visszatért volna. A szemek merevedése en-
gedett, a pillák mozogni kezdtek. Megmozdult a szája is, mintha szólni 
 



 

akart volna, de hang nem jött ajkairól. Ezt meglátva a pap, hirtelen tokajit 
csepegtetett a szájába. 
    - Fiam! - szólította meg a pap - beszélned és mozdulnod nem szabad. Fi-
gyelj rám, én kérdezni foglak, te felelj a szemeddel. Ha mozdítod a szem-
pilládat, az lesz az igen, ha nem mozdítod, az lesz a nem. És most figyelj, 
kérdezlek. 
    - Megértettél engem? — A beteg szeme igent intett. 
    - Eszméletnél vagy? - Igen! 
    - Katholikus vagy? — Igen! 
    - Súlyosan meg vagy sebesülve. Eleted az Isten kezében van. Mint 
katholikus embernek gyónnod kell. Akarsz-e gyónni? 
    - Igen, - intett a szem. 
    Ekkor a pap felvette a stólát és tovább adta fél a kérdéseket: 
    - Gyóntál-e húsvétkor? - Nem. 
    - Hát két év előtt? - Nem. 
    - Hát év előtt? - Igen, -felelt a szem. 
    - Most elmondod a bűneidet. Tetted-e ezt? Tetted-e azt? Adta el sorba a 
kérdéseket a pap és a beteg szeme vagy igent intett, vagy mozdulatlan ma-
radt. 
    Csak amikor azt kérdezte a pap: elcsábítottad-e más feleségét? - akkor 
tört elő sebesült szájából egy gyönge hang: 
    - Nem! 
    Erre a hangra megijedt a pap. Sietett befejezni a gyónást és már csak azt 
kérdezte, bánod-e bűneidet? Kéred-e azok bocsánatát? És kérsz-e feloldo-
zást? - amely kérdésekre a beteg folyton intett a szemével. 
    Most rövid imát mondott a pap, keresztet vetett a beteg fölé ezekkel a sza-
vakkal: 
    - Én téged feloldozlak az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevé-
ben. Ámen. 
    Azután odaszólt a beteghez: Most én egy percre elmegyek, de rögtön visz-
szajövök. 
    A halál mesgyéjén levő sebesültet felizgatta a gyónás. Talán az izgalom 
okozta, hogy amikor a pap a Szentséggel visszatért, a beteg még eszméleté-
nél volt. 
    Gyorsan megáldoztatta és ellátta öt a haldoklók szentségével és csak eny-
nyit mondott neki: 
    - Hála Istennek! A lelkedet már meggyógyítottam! Kérem az ő kegyelmét, 
hogy meggyógyíthassam a testedet is. Bízzunk fiam az Isten irgalmában! 
    A beteg megértette még a pap szavait, és halálravált arcán mintha a 
 



 

megkönnyebülés káprázata suhant volna át. Azután elvesztette az emléke-
zetét. 
    A pap, mint az aggódó jó anya, folyton az ágya mellett ült és vigyázott 
minden mozdulatára. Apolta és gondozta, ahogy legjobban tudta. 
    Több mint két hétig viaskodott a halál az élettel. Hol eszméletlen álla-
potbanfeküdt, mintha a halál már győzedelmeskedett volna, hol meg lázas 
álmok gyötörték. Ilyenkor Rákóczit, Bercsényit, Ocskayt, majd Palit, Imrét és 
Gábort emlegette. Néha meg mintha csatában lett volna s ekkor szinte félel-
mes hangon kiabálta: üsd! vágd! előre! győztünk! Csodálatos, hogy női név 
lázas álmaiban sem hangzott el ajkairól. 
    Egy ilyen lázas álom után a 18-ik napon teljesen kimerült, elhallgatott és 
mozdulatlanul feküdt, mintha eszméletét vesztette volna. De a lélegzetvétele 
nyugodt volt. Ez már nem volt eszméletlen állapot, hanem nyugodt, egészsé-
ges álom. Órák múlva felébredt s szeme körüljárt a szobában, mintha azon 
gondolkodnék, hogy hol vagyok? Hogyan jutottam ide? - és ekkor szólalt 
meg először: 
    - Szomjas vagyok, éhes vagyok! 
    Jaj, hogy megörült ezekre a szavakra a pap! 
    Odaugrott a beteg ágyához, elkezdte simogatni a beteget, beesett arcát, 
lesoványodott kezét és így szólt hozzá: 
    - Hála Istennek, hogy szomjas vagy! Az Isten kegyes volt hozzád! Meg 
vagy mentve! Élni fogsz!" 
 
    És íme, a második történet: 
 
    „A harmadik feljegyzésre méltó tette az volt, hogy megmentette Nagykért. 
    Egyszer gróf Bercsényi Miklós fővezértől Ocskay László brigadéros azt a 
parancsot kapta, hogy ezredével nyugtalanítsa és csipkedje a császári sere-
get, ahogy csak tudja. 
    Tudjuk Ocskayról, hogy nagyon kemény vezér volt és hogy nem nagyon 
kíméleteskedett. Hiszen Léva városát is felégette. Az volt a terve, hogy el-
pusztítja a közel fekvő falvakat, hogy a császári hadsereg ne kaphasson élel-
met. 
    Fel is égetett már egy nagyobb majorságot, azután Nagykér közelében 
állapodott meg ezredével. Maga egy nagy nádfedeles pajtában ütötte fel a 
tanyáját. 
    Odarendelte Ozoróvszkyt és megparancsolta neki, hogy vegyen maga 
mellé 36 embert, és pusztítsa el Nagykért. Ozoróvszky megrettenve hallotta a 
kegyetlen parancsot, és így szólt: 
 



 

    - Méltóságos dandárnok uram! Kérem, könyörgök irgalmazzon ennek a 
falunak! 
    Ocskay megütődve nézett a közkatonára, aki ilyen kérelemmel mert elő-
állni, és kemény hangon kérdezte tőle: 
    - No és mi közöd van neked ehhez a faluhoz? Talán a szeretőd lakik benne 
és azt félted? 
    - Nem, méltóságos dandárnok uram! - az a plébános lakik ott, aki meg-
mentette a lelkemet és az életemet! 
    -  Ez most nem tartozik ide. Erre én nem lehetek tekintettel. Amit pa-
rancsoltam, annak meg kell lennie. Csak a templomot kell megkímélni, mert 
az régi Arpádkori templom. Az úgyse fog leégni, mert kívül van a falun. A 
plébánosod meg csak örülni fog, hogy a rozoga plébániáját felpörköljük. Jó 
gazdag kegyura van neki, az esztergomi érsek. Majd fölépítteti az. Csak 
semmi kímélet. Ne érzékenykedj! Indulj! 
    - Vakon teljesítem minden parancsát méltóságos brigadéros uram, csak 
ennek a falunak kegyelmezzen meg! 
    - Elég volt! Hallottad parancsomat! Indulj! — mondotta Ocskay most már 
ingerült hangon. 
Ozoróvszky arca elhalványult. Nem mozdult meg, nem tudta, hogy mit mond-
jon. Rövid habozás után ezek a szavak jöttek ki ajkain: 
    - Nem tudom megtenni! Nem engedi az Isten! - ismételte kétségbeesve 
Ozoróvszky. 
    - Mit? Nem tudod? Nem engedi az Isten? No majd megmutatom neked, 
hogy megengedi az Isten. Szólt dühösen Ocskay és kirántotta kardját, hogy 
annak lapjával végigvágjon Ozoróvszkyn. 
    De ugyanabban a pillanatban ez is kirántotta a kardját és a másik pilla-
natban Ocskay kezéből repült a kard és belefúródott a pajta tetejébe. 
    Ocskay felháborodva ettől a vakmerőségtől, odakapott a pisztolyához, 
hogy a merénylőt lelője, de mielőtt a pisztolyát megmarkolhatta volna: 
Ozoróvszky odanyújtotta neki a saját kardját: 
    - Itt van az én kardom, én hős vezérem! Fogja és szúrjon le! Megér-
demlem! Én úgy se tudnám végignézni ennek a falunak és a plébániának a 
pusztulását! 
    Ocskay nagyon kemény ember volt, mégis megdöbbent ennek a lelkierő-
nek a nagyságától. Átvette a kardot, nézte egy-két pillanatig, azután rászö-
gezte szigorú tekintetét az előtte álló közemberre, mintha olvasni akart volna 
lelkében. 
    Halálos elszántságot olvasott benne. S a fülében folyton ott csengtek ezek 
a szavak: „Az Isten nem engedi." Erezte, hogy olyan erős vasakarat 
 



áll vele szemben, mint az övé. Miért törné össze ezt a nagy értéket? Hátha 
csakugyan az Isten intése az, hogy ne folytassa pusztító munkáját? Ezek a 
gondolatok cikáztak át a lelkén, és rövid habozás után visszaadta a kardot 
Ozoróvszkynak. 
    - Vedd vissza a kardodat. Azután verd le onnan felülről a másikat. Nesze 
itt van a tokja is! Tartsd meg emlékül. Talán igazad van, hogy az Isten nem 
engedi, hogy ezt a falut elpusztítsam. De arról, ami közöttünk történt, ne 
szólj senkinek, mert akkor agyon kellene lövetnem téged. Csak a nagykéri 
papnak gyónhatod meg. Eredj, mond meg neki. 
    A pajta ajtaja előtt állott segédtiszt és néhány szolgálattevő katona, akik 
fültanúi voltak az indulatos szavaknak, és csak Ocskay parancsát várták, 
hogy berohanjanak és Ozoróvszkyt levágják. Ocskay berendelte ezeket a 
pajtába, és így szólt hozzájuk: 
    - Parancsolom, hogy arról, ami köztem és ezen közlegény között történt, 
aki most kiment, egy szót sem szabad elárulnotok senkinek. Te hadnagy pe-
dig parancsold meg az ezredednek, hogy útra készüljön, egy óra múlva in-
dulunk. 
    Így szabadult meg Nagykér az elpusztítástól és így történt, hogy Ocskay 
pusztító tervétől elállott. Nagyon hamar kiderült, hogy ez mennyire javára 
vált a kuruc seregnek. 
    Így törlesztette Ozoróvszky az első részletet abból a nagy adósságból, 
amellyel az Istennek tartozott. " 
 
 

 
 

Nagykér község új pecsétje 
 
 

 
 



 
 

Nagykér térképe 1851-ből 

 



 

A második világháború 
 

    A második világháború 1939. szeptember l-jén kezdődött. Országunk 
1941-ben belekeveredett a háborúba, amely Európában 1945. május 9-én ért 
véget. Tehát több mint öt és fél évig, azaz 2007 napig, illetve 49 848 óráig 
tartott. 
    Falunk férfi lakosságából mintegy 50-en estek el a fronton. A tényleges 
katonai szolgálat abban az időben három évig tartott, de akadtak olyan férfi-
ak is a faluban, akik öt-hat évet katonáskodtak a háborús években. 
    Nagykér község 1945. március 28-án szabadult fel. Keletről jött a sza-
badság. A Garamtól előrenyomuló 2. ukrán hadsereg - Malinovszkij marsall 
vezetése alatt - falunkat 1945. március 28-án, húsvét előtti szerdán szabadí-
totta fel a német megszállás alól. 
    Mielőtt a német katonaság elhagyta volna községünket - 1945. március 
27-én, kedden összeterelte a falu szarvasmarha állományát és minden lófo-
gatát, hogy elhajtsa. A németek terve csak részben sikerült, mivel a szovjet 
hadsereg utolérte a nyugatnak tartó csordákat, és így az embereknek sikerült 
részben visszaterelniük állataikat. Március 27-én este a németek többsége 
elhagyta a falut, csak néhány utóvéd maradt hátra. 
    Szerda reggel úgy hét óra tájban jelentek meg az első szovjet előőrsök 
csuromvizesen a cétényi utcában. A fasiszta utóvédek és a szovjet előőrsök 
között kibontakozott lövöldözés úgy két óra hosszat tartott, míg végre a fa-
lut birtokukba vették a szovjet katonák. A falu felszabadult. A szabadságért 
hat szovjet katona áldozta életét, akiknek néhány hónap múlva exhumálták 
holttestét, és a szovjet hősök párkányi temetőjében helyezték örök nyuga-
lomra. A harc közben elesett német katonákat a helyszínen hantolta el a falu 
lakossága. 
    A második világháború utáni években a gazdák vagyonát „árulók és ellen-
ség" címen elkobozták, és a családokat meghurcolták. A kitelepítések, 
depor-tálások több mint fél évszázadára emlékezünk. 1 Hogyan történt, miért 
történt? - tesszük fel a kérdéseket:.El sem akarjuk hinni, hogy mindez 
megtörténhe-tett. Pedig megtörtént. Velük. A szüleinkkel, nagyszüleinkkel, 
rokonainkkal. Velük, a mi eleinkkel, akiket akkora trauma ért, hogy még 
több mint 60 év távlatából is félve, riadtan emlékeznek a háborús és azt kö-
vető évekre. 
    A civilizált ember agyával hiába próbáljuk megérteni, miként aljasulha-
tott úgy el az akkori politikai vezetés, hogy életekkel, rokoni kapcsolatokkal 
mit sem törődve családokat szakított szét, ártatlan emberek százezreit tette 
földönfutóvá, kényszerítette arra, hogy elhagyja szülőföldjét. 



    A Beneši dekrétumok hatását keményen megérezte szülőfalum magyar-
sága is. 
 
 

 
 

Az I. és a II. világháború áldozatainak emlékműve 
 
 
 
 
 
 

 



 

A II. világháborúban elesett katonák névsora: 
 
 
1. Ballai József 1917 
2. Banyár Elek 1917 
3. Banyár István 1909 
4. Banyár József 1900 
5. Banyár József 1906 
6. Banyár József 1920 
7. Banyár Rezső 1914 
8. Barta Pál 1915 
9. Bálint Kálmán 1920 
10. Bálint Pál 1909 
11. Bodor István 1905 
12. Brezík Ferenc 1911 
13. Csambal János 1922 
14. Csebík Ferenc 1911 
15. Csebík István 1919 
16. Csebík István 1920 
17. Cseri József 1918 
18. Cseri Mátyás 1920 
19. Dojcsán Mihály 1919 
20. Fülöp Vilmos 1910 
21. Hovancsek Béla 1916 
22. Hovancsek Orbán 1911 
23. Janyík András 1907 
24. Javorcsík József 1922 
25. Kazán László 1915 
26. Kazán Mihály 1921 
27. Kanász Emil 1918 
28. Kántor Ferenc 1914 
29. Kántor József 1909 
30. Kreits István 1919 
31. Krizsan István 1922 
32. Kisuckí Pál 1905 
33. Kónya András 1910 
34. Lábai János 1915 
35. Mali Ferenc 1910 
 
 



 

36. Pan János 1916 
37. Sebík József 1911 
38. Szabó István 1922 
39. Száraz András 1904 
40. Száraz Kálmán 1918 
41. Száraz Pál 1914 
42. Száraz Pál 1919 
43. Szibilla Lajos 1910 
44. Szibilla Vilmos 1914 
45. Szládicsek István 1920 
46. Szmrecsek Elek 1914 
47. Sztranyák Miklós 1919 
48. Valaska József 1919 
49. Veres Ferenc 1911 
50. Veres Mihály 1915 
 
 
 

Nagykér a kitelepítések tükrében 
 

    1945-ben falunk jegyzője Adamec Alexander, bírója Kántor Miklós volt. 
1945. augusztus 12-én a hajnali órákban megkezdődik falunkban a kitele-
pítés. Az álmukból felvert családok csak harminc kilós csomagot vihettek 
magukkal. A kitelepítetteket az újvári internálótáborba szállítják, ahonnan 
egy-két napon belül a magyar határra vezénylik. A kitelepítetteket több na-
pon át a magyar határon tartják, mivel a magyar kormány nem fogadta be 
őket. Visszaszállítják őket az újvári internálótáborba, majd hazaküldik. So-
kan csak két hét után térhetnek haza. 
 
A faluból kitelepítésre szántak névsora a következő: 
                        
1. Bálint Mihály 
2. Banyár Antal 
3. Banyár Miklós 
4. Banyár Vilmos 
5. Batyka János 
6. Bőjtös István 
7. Csebík János 



 

8. Csebík Pál 
9. Dobrotka István 
10.  Dobrotka János 
11.  Gróf István 
12.  Gróf Mihály 
13.  Gróf Pál 
14.  Kazán József 
15.  Kianck József 
16.  Palatyka Ferenc 
17.  Palatyka Miklós 
18.  Száraz Béla 
19.  Száraz Elek 
20.  Száraz Ferenc 
21.  Száraz Ferenc 
22.  Száraz Ferenc 
23.  Száraz Ferencne, Cseri Emerencia 
24.  Száraz István 
25.  Száraz János 
26.  Száraz Kálmán 
27.  Száraz László 
28.  Száraz Mátyás 
29.  Száraz Mihály 
30.  Száraz Orbán 
31.  Száraz Pál 
32.  Száraz Pál 
33.  Száraz Vendel 
34.  Száraz Vilmos 
35.  Szládicsek Pál 
36.  Szőke László 
37.  Valaska Vendel 
39.  Valaska Viktor 
40.  Veres János 
 
A csehországi robotra kitelepítettek névsora: 
 
l.  Bottlík László 
2. Csebík Lajos 
3. Fehér Mihály 
4. Gróf József 
5. Kisuckí István 



 

6. Krizsan István 
7. Krizsan Pál 
8. Kovács Pál 
9. Labai Béla 
10. Mali József 
11. Száraz Ferenc 
12. Száraz Tibor 
13. Száraz Vendel 
14. Szládicsek Béla 15.Sztranyák Pál 
16. Takács Milan 
17. Vas János 
18. Veres Béla 
 
Az 1947-48 között Magyarországra áttelepítettek névsora: 
 
1 . Boszorád Ferenc 
2.  Cseri Pál 
3.  Cseri Orbán 
4.  Dojcsán Pál 
5.  Fehér András 
6.  Krizsan István 
7.  Krizsan Pál 
8.  Mrázik Ádám 
9.  Palatyka Ferenc 
10.  Szabó Vendel 
11.  Szládicsek Vince 
12.  id. Stranyák Ferenc 
13.  ifj. Sztranyák Ferenc 
14.  Sztranyák Vendel 
15.  Zsemle Pál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A község fejlődése                           
a második világháború után 

 
    Azt, hogy a felszabadulás óta mennyit fejlődött a község, csak az tudja 
felmérni, aki ismerte a korábbi arculatát. 
    A második világháború utolsó éveiben Nagykéren közel 500 ház volt. Jó 
részük csak szoba-konyhás épület, melléképületekkel. A községben (a temp-
lomon és a plébánia épületén kívül) a következő középületek voltak: az 
egyik az 1927-ben megnyílt emeletes iskola - ma a falu községháza, a másik 
az 1938-ban átadott kultúrház. Akkoriban nagyon körülményes volt a közle-
kedés a falu utcáin. Az 1960-as évek táján portalanították és aszfaltozták az 
utcákat, járdákat. 1958-ban a falu új orvosi rendelőt kapott. 
    Az állami villamosítási terv értelmében 1950-ben a községben kiépítették 
a villanyhálózatot. 1958 és 1968 között több üzletet nyitottak a községben. 
Hozzáépítettek a templomhoz, tatarozták a temetői kápolnát, új sportpályát 
építettek. Az új iskola épületét, mint ahogyan azt említettük, 1965. augusz-
tus 29-én adták át, és szeptember l-jén vették birtokukba a gyermekek. 
    A község fejlődése az 1970-es években olyan pozitív irányba indult, 
amelyre a korábbi évtizedekben, sőt eddigi fennállása óta sem volt példa. 
1971-ben „Motorest" vendéglőt építettek, és a környék motorosai benzin-
kutat is kaptak. A korábbi kátyús-poros utcákat az 1970-1998-as években 
aszfaltszőnyeggel borított, több helyen járdával is szegélyezett utcák váltot-
ták fel. 1973-ban elkezdték az új kultúrház építését, melynek átadása 1981. 
november 7-én volt. A Kiskér utcai óvoda szintén 1973-ban lett teljesen át-
építve és korszerűsítve, amelyet az EFSZ építőcsoportja végzett a szülők és a 
gyerekek nagy örömére. 
    1978-79 táján jó pár üzletet korszerűsítettek, többek között a tejüzletet, 
húsüzletet és a textilüzletet. 1983-ban elkészült az új temető. Felépült a ra-
vatalozó, halottasház, és ide emeltek egy gyönyörű haranglábat a falu leg-
jobb ácsai. 
    Az 1990-es évek a falu arculatának kialakításával, a környezet csinosítá-
sánakjegyében teltek el. Parkok és zöld övezetek létesítése fémjelzi ezeket az 
éveket. 
    1993-ban megkezdődött a kultúrát és más egyéb célokat is szolgáló im-
pozáns épület, a régi kultúrház átépítése, melyet több mint tíz éve adtak át 
rendeltetésének. A falu legszebb épületei között emlegetik. 
    Nagykér állandóan épül, szépül. Az elmúlt negyedszázadban község szor- 
 



gos lakosai a szebbnél szebb családi házak százait építették fel. A község-
házát is egy szép épülettel bővítették ki. Sor került az Építők és a Kert utca 
vízvezeték hálózatának megépítésére. 
    A fiatal házasok számára a faluban három 6 lakásos bérházat, lakótömböt 
adtak át az utóbbi években. Az Állami Lakásalaptól és az Építésügyi és Ré-
giófejlesztési Minisztériumtól vissza nem térítendő támogatást és előnyös 
kölcsönt kaptak az említett lakóházak építésére. 
    A vásárlók igényeit a meglévő üzletek mellett még a magánkézben lévő 
butikok, boltok is igyekeznek kielégíteni. 
    A közeljövőben olyan beruházások valósulnak meg a községben, amelyek 
jobbá és könnyebbé teszik majd lakosainak életét. Ide sorolhatjuk a szenny-
vízhálózat megépítését, és a több mint 40 éves iskolaépületek felújítását. 
    Kérnek ma több mint 3000 lakosa van. Virágzó, gyorsan fejlődő község. 
Szorgalmas lakói büszkék falujukra. 
 
 

 
 

A községháza épülete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nyitranagykér - Nagykér - Milanovce 
község dűlőnevei 

 
    „A földrajzi nevek gyűjtése tipikusan lokálpatrióta feladat, amely helyi 
szellemi erők lelkes és kitartó munkája nélkül megvalósíthatatlan." 
 
1. Jattó 
2. Jattópuszta vagy Khón major 
3. Virághalompuszta (Oder) 
4. Újföld 
5. Sziket 
6. Felsőballát 
7. Középballát 
8. Alsóballát vagy Konvert 
9. Kopasz 
10. Juhász-hegy 
11. Csapás 
12. Peres 
13. Kövecses, vagy Kövecsesi part 
14. Zsidó temető 
15. Kissziget 
16. Felsősziget 
17. Alsósziget 
18. Sebes Kelemenke 
19. Hámad 
20. Kerektó, Sebes 
21. Bikarét 
22. Mózes-legelő 
23. Lavicskák 
24. Erdők 
25. Rétek 
26. Túllát 
27. Kissziket 
28. Gátszeg 
29. Cines 
30. Magosír, vagy Gyepi tag 
31. Alsógyep 



 

32. Felsőgyep 
33. Rajcsúr (a Felsőgyepen) 
34. Hosszú - Keskeny 
35. Godolaszer - Sándorszeg 
36. Érsekdomb 
37. Nyilas 
38. Alsó-felső-hegy 
39. Újhegy 
40. Alsó- és felső-szőlők 
41. Kereszt-szőlő 
42. Kisúti szőlő 
43. Rövid-szőlő 
 
 
    1. Jattó - Régente részben legelő volt. Szikes talajú, jelenleg szántóföld. 
    2. Jattópuszta vagy Khón major - Még a XX. század elején is majorság 
volt. Elnevezését a lápos, szikes talajáról kapta. Régente láp volt. A száj-
hagyomány azt tartja, hogy „Jajtónak" nevezték. Ingoványos, nádas terület. 
„Jaj" volt annak, aki benn rekedt az ingoványban. Ez a külső határ legtávo-
libb része a falutól. 
    3. Virághalompuszta (Oder) - Valamikor ezen a területen csak gyom és 
vadvirág nőtt, innen van az elnevezése is. 
    4.  Újföld - Régen szikes volta miatt legelő volt. Később felszántották. 
Innen ered a neve is. 
    5. Sziket - Ez a földterület az Újföld tartozéka. Sokáig marhalegelő volt. 
    6. Felsőballát - Bajlát - Kissé dombos, agyagos összetételű talaj. 
    7. Középballát - Sík terület, jó termőföld. 
    8. Alsóballát vagy Konvert - A Sziket végében terül el. E három dűlő 
megnevezésének eredete nem ismeretes. 
    9. Kopasz - Az Alsóballát-dűlőben van. Őseink valamikor nem művelték 
meg, csak birkalegelőként szolgált. 
    10. Juhász-hegy - Itt állt a juhászok karámja a hasadéki út mellett, az alsó 
szőlők végében. 
    11. Csapás - Idejártak a jószággal, vagyis kicsapták a jószágot - a rideg 
marhákat - a legelőre. 
    12. Peres - Elnevezését régente azért kapta, mert két nemes ember sokáig 
pereskedett egymással, hogy kit illet a föld. 
    13. Kövecses - Kövecsesi part - Az egységes földműves szövetkezet bete-
lepítette szőlővel. Partos. A szőlőhegy nyúlványa. Itt volt a római korban 
egy katonai település. 1957-ben ásatásokat végeztek és feltárták az alapokat. 
 



 

    14.  Zsidó temető - Valamikor a hasadéki út partján volt a zsidó temető. 
Ma már nem létezik. 
    15. Kissziget - Rét és mocsár. 
    16. Felsősziget - az EFSZ telepe. 
    17. Alsósziget - Szántó és legelő. A három sziget elnevezése régi eredetű. 
Valamikor a Nyitra folyó mellékágai voltak, és szigeteket képeztek. Mocsa-
ras nádas terület volt. A Nyitra folyó jobb partján húzódott a megyei út. 
    18. Sebes Kelemenke - Itt régente egy kis templom állt, amely a 
Kiskérapáti faluhoz tartozott. 1956-ban itt ásatásokat végeztek. A templom 
maradványa-it és feltárták. Kövek, vastárgyak kerültek felszínre. A 
kiskérapáti barátok temploma volt. A török dúlások alatt pusztult el. 
    19. Hámad - Elnevezése a néphagyomány szerint ismeretlen. 
    20.  Kerektó, Sebes - Régente (a Sebest és a Kerektót) a Cétényke folyó 
állandóan vízzel táplálta. Idővel egy nagy kiterjedésű tó keletkezett belőle. 
Vizében halak úszkáltak. A széleken nád és káka nőtt, közötte vízi szárnya-
sok egész raja tartózkodott. 
    21.  Bikarét - Ez a rét a község tulajdona volt. Innen látták el a község 
bikáit szénával. 
    22.  Mózes-legelő - Elnevezése a hagyományok szerint ismeretlen. Több 
mint valószínű, hogy Mózes zsidó parcellája lehetett. Tavasszal mindig víz 
alatt volt. 
    23.  Lavicskák - Elnevezése onnan van, hogy ezen a földterületen egy 
hosszú vízér vonult végig, egészen a legelőig. Hogy a vízéren átjuthassanak 
a túlsó oldalra kis hidacskát, ahogy őseink nevezték, „lavicskát" csináltak 
(lavicska-pallócska). 
    24. Erdők - 100 évvel ezelőtt nagyerdő volt itt. 
    25.  Rétek - a község gazdáinak volt a rétje. A Cétényke folyó gyakori 
áradásainak volt kitéve. 
    26.  Túllát - Régente áradásos terület volt. Ma utcák, lakóházak vannak 
rajta. A Nyitra folyó jobb partja egészen a szőlőkig be van építve. 
    27.  Kissziket - Jelenleg már beépített terület. Az első világháború előtt 
szikes, mocsaras terület volt. Legelőnek használták. 
    28.  Gátszeg - Itt voltak a templom földjei és ugyancsak a kántori földek 
is, az országút és a régi Nyitra folyó medre között, a berencsi határ mezsy-
gyéjéig. Jelenleg az EFSZ használja. A malomhoz tartozó földeken házak 
vannak. 
   29.  Cines - Elnevezése ismeretlen. A vízimalomhoz tartozott. A Nyitra 
folyó gyakorta elárasztotta. Ma már be van építve kertes házakkal. 

30. Magosír - Gyepi tag - Valamikor, még a törökök ideje alatt temető- 
 



 

hely volt. A feltárt leletek is bizonyítják. Később a területet felszántották. 
    31. Alsógyep - Ezen a földterületen a falu felől házsorok húzódnak. Vala-
mikor rét, gyep volt, s csak a későbbi időkben szántották fel. 
    32. Felsőgyep - Régente, még a XIX. században is „Cigánygyepnek" hív-
ták. Ezen a helyen ahol most modern lakóházak épültek fel - „cigánypéró" 
volt. Kint a falu szélén voltak a viskóik. Volt itt egy nagy gödör - részben 
még ma is látható - ahonnan a cigányok házaikhoz a vályogot szedték. 
    33.  Rajcsúr a Felsőgyepen - Sokan a mai fiatalok közül nem tudják mit 
jelent a szó: „rajcsúr". Valamikor nem a kaszárnyákban, hanem falukban 
kvártélyozták el a katonákat. Ez volt a gyakorlótér. 
    34.  Hosszú - Keskeny - az Árpád-házi időkben Nagykér község ezen a 
területen feküdt. A török-tatár dúlások alatt a falut felgyújtották és teljesen 
elpusztult. Nagykér mezőváros volt. 
    35. Godolaszer - Sándorszeg - Godola nevű törzsfőnökről nevezték el. Itt 
tartották tanácskozásaikat a vezetők, itt alkották a törvényeiket. 
    36.  Érsekdomb - A belső határban a cétényi erdő mellett, amely az esz-
tergomi primácia birtoka volt. A határon egy dombot csináltak, ezt nevezték 
Érsekdombnak. 
    37. Nyilas - A régi hagyomány szerint a Nyitra és a Cétényke folyók kö-
zött elterülő határi földeket őseink „belső határnak" nevezték el. Valamikor a 
X-XI. században ez a rész nádas, mocsaras terület volt. „Nyilas" elneve-zése 
a régi időkből származik, amikor még nyilakkal ejtették a zsákmányt. A 
mocsaras, lápos nádasokban sok szárnyas vert tanyát. Innen építették őseink 
családi fészkeiket. 
    38. Alsó-Felső-hegy - Az Alsó- és Felső hegyek aljában ma már végig, 
egészen a Kis útig lakóházak, egész utcasorok épültek. A második világhá-
ború után az egyházi földeket kiosztották háztelkeknek. így a Felső-szőlők 
alatti templomi, valamint az országút és a vasút közötti földeket is. Ma már a 
komjáti (Komjatice) határtól egészen a gátszegig lakóházak sora vonul végig 
mindkét oldalon (1970). 
    39. Újhegy - Újonnan kiépített szőlőhegy. 
    40.  Alsó- és Felső-szőlők - ősrégi szőlő. Valamikor a domb oldalában 
hajiokok (kis házikók) voltak. Előttük szilvások terültek el, vagyis be voltak 
fásítva. A hajiokok előtt az egész hegyen pásztorát húzódott végig - ez volt a 
szőlőpásztorok útja. A szilvásokban a XIX. században vermek és széna-
kazlak voltak. 
    41. Kereszt-szőlő - Két szőlőterület közti felcsík. 
    42. Kisúti szőlő - Egy keskeny út melletti szőlőterületről van szó. 
    43. Rövid-szőlő - Ezek a földterületek rövidek. Innen van az elnevezése. 
 



 

 
 
 

 



 

Zoboraljai népviselet szülőfalumban a 
XX. század elején 

 
    Mivel népviseletnek azt a tájilag sajátos öltözetet nevezzük, mely közös 
gazdasági, társadalmi és szokásbeli tényezők hatására jött létre, s közösen 
kialakított és ellenőrzött szabályok felügyelete alatt formálódik tovább, ezért 
a szokványos, ún. parasztviseleteket tartjuk népviseletnek, de ide soroljuk a 
fenti követelményeknek megfelelő polgárias megjelenésüket is. 
    A hagyományokhoz ragaszkodó paraszti társadalmakban is jelképes ér-
telmet kapott az öltözetnek vagy egyes darabjainak színe, formája, anya-ga. 
Sajátos nyelven szólnak ezek, melyet a maga közösségében egyformán meg-
értett mindenki. 
    A szülőfalumban a férfiaknál a vászongatya kicstcrkélt szára a rámás 
csizmába volt betűrve, és a vászon fehér ingre felvették a legények az el-
maradhatatlan „lajbit", amelyen fényes pitykegombok ékeskedtek. A lányok 
viselete még szebb volt valamikor. Kétfelé választott haj, amely a két olda-
lon úgynevezett „sokasiba" volt lefonva, hogy a két fülét a hajfonal félig 
eltakarta. A többi haj pedig be volt fonva „hármasiba" szalaggal, amelynek 
végébe széles szalagmasli volt erősítve és leért pontosan a leány csípőjéig. 
    A fodros csipkés ing, „pruszlik" a háton ezüst, nagy, aranyos pikkelyek-
kel volt kidíszítve. A nyakukban még nyáron is rojtos kendőt hordtak, mely 
hátul volt megkötve deréktájon. Vasalt szoknyát hordtak ötöt, hatot, sőt né-
melyik leány többet is felvett magára, hogy szélesebb legyen, és minél na-
gyobb kilengése legyen szoknyáinak. A szoknyákat nyers keményítőbe áz-
tatták, majd kivasalták, hogy le ne csússzanak „bufányok" tartották (két 
olyan vese alakú pruszlikba varrt vánkoska). 
    A lábukon kordován bőrből készült csizmát hordtak, amely sárga cérnával 
volt kivarrva, a sarok faragott volt, rajta sárgaréz patkóval. A kéreg, illetve a 
sarok sárga gombbal volt díszítve. XIX. század végén már „topánt" hordtak, 
amelynek szára hosszú volt, és a cipő orrán és szárán fekete „lakkos" bőrrel 
volt díszítve. Elődjeink nagyon szerették a csikorgós lábbelit, a lányok és 
legények egyaránt, ezért a suszter (cipészmester) minden cipőbe csikorgót 
tett. Ilyet a csizmákba is tettek. Ez a csikorgó kutyabőrből készült. Abban az 
időben a parasztoknál alig volt szokásban a topán - cipő. Nyáron kevés láb-
belit használtak - a kattogós papucson kívül - inkább csak mezítláb jártak. 
A menyecskék abban különböztek a lányoktól, hogy „fejkötőt" hordtak, a 
fejkötőbe sokágas, széles szalagot kötöttek, és „atlasz" vagy „zsali" ken- 
 



dőt tettek a fejükre - a templomban külön helyet foglaltak el. Télen „kacit" 
hordtak és melegebb szoknyát. Az idősebb asszonyok és férfiak „ködmönt" 
és halina csizmát hordtak télen. 
    A lányok, menyecskék, sőt az idősebb asszonyok is vasárnap „szélesen" 
öltözködtek. A már említett vasalt szoknyákból a lányok ötöt, hatot is fel-
vettek, hogy minél szélesebbek legyenek. Az alsó szoknya vászonból volt, 
amelyet maguk szőttek. 
 

 
 
 

 



 

 
 

Simek Viktor: Nagykéri menyecske, szénrajz 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Adalékok Nyitranagykér község népraj-
zához 

 
Nagykéri farsang vége 
 
 
    A vidám húshagyó kedd és böjtfű szerda vagy szára-szerda, amint neve-
zik, ősi kedves szokások napja volt. 
    Húshagyó kedden megkezdődtek a böjtköszöntők. Nagykéren „feszelgő 
keddnek" is nevezték régebben ezt a napot, mert ilyenkor az ember nem 
csinál egyebet, csak eszik, iszik és feszeleg. 
    A táncolást a falu népe ilyenkor már nem tartotta illendőnek. De mielőtt 
elkezdték a „feszelgést" vagy „feszengést" a rokonok valamelyik házá-nál, a 
legények körüljárták a falut, s a vénlányok ajtaja előtt nagy szóval kiáltották: 
„Húshagyó, húshagyó, itt maradt az eladó. " Aztán a „maska-rák" vagy 
„farsangosok" indultak utolsó útjukra. Minden legény felöltötte azt a 
„maszkurát", „maskarát", amelyet farsang alatt használt, ló-, medve-, kecs-
ke-álarcot vagy halál, boszorkány, végrehajtó jelmezbe öltöztek. A tarka 
menet végén még ott kullogtak az új maskarák: vénlegények, akik a farsangi 
fonó ideje alatt nem „mátkásodtak" meg. Ezek szomorúan rázogatták a sza-
kállukat, s egyre kiáltozták: „Húshagyó, engem ugyan itt hagyó. " Amikor 
vénlányos házhoz értek, bekiáltották nagy keservesen: „Én is itt maradtam, s 
te is itt. " 
    A maskarások a gyerekeknek is nagy örömet szereztek. Húshagyó ked-
den a cipőjükbe ajándékot, friss süteményt, cukorkát raktak, mire felkeltek. 
E napon a háziasszonyoknak is több gondjuk, dolguk volt, mint máskor. 
Még egy utolsó jó lakomát kellett a böjt előtt készíteniük, amely főképpen 
édes tésztafélékből állt. A farsangidő alatt készült finom tésztákhoz hasz-nált 
ízesítőket, de a lisztet is, mind fel kellett használniuk, nehogy a böjtre ma-
radjon „kísértőnek". Még az ujjnyi mák- vagy lekvármaradékból is apró, 
„vakaréksüteményeket" sütöttek. Ezeket aztán a húshagyó keddi púpossüte-
ményeknek nevezték. 
    A legények hamvazó szerdán, vagy ahogyan régebben nevezték, hamvas 
szerdán ismét körbejárták a falut. Kezükben ékesen kifaragott fűzfavesszőt 
vittek, amelyekbe madarakat, virágokat, díszes kacskaringókat véstek. A bot 
végén apró hamuval telt tarisznya, hamvaszsák fityegett. A templomi „ha- 
 



 

muzásról" (hamvazásról) hazatérő lányok után igyekeztek ezzel a felpánt-
likázott különös dísszel. Azt a lányt, akit leginkább kedveltek, gyengéden 
megütötték vele, behamvazták. Ezzel kötelezték a lányt arra, hogy évente a 
hamvazó szerdán megejtett tollfosztásnál az illető legény házánál segédkez-
zen. Minden lány szívesen vállalta ezt a kötelességet, természetesen akkor 
kevésbé, ha a lánynak nem tetszett a legény. Ez a hamvazás, annak a régi 
népszokásnak a maradványa, amelynél a férfiak a szomszédok háznépét 
szokták sorra meghamvazni. E szokások gyakorlása a második világháború 
után már kiveszőfélben volt, s a század közepére teljesen meg is szűnt. 
 
 
Aratási emlékek 
 
 
    Régi aratási emlékeket kerestem a múltkor, amikor otthon jártam. Benéz-
tem a félig még álló pajtába, a fészerbe, de semmit sem találtam. Rozsda 
marta szét a kaszát és a sarlót, szénné égtek az egykori cséphadarók is. 
    Apám kötöző fáját sem találtam. Olyan nyomtalanul és észrevétlenül tűnt 
el, mint ahogy ő maga. Egy szép nyári napon a temetőbe szökött az idei ara-
tás elől. Most suttogó lombú madárfüttyös fák alatt pihen. Nem messze az 
egykori, ringó gabonatábláktól. 
    Ahogy anyám meséli, 1946 tavaszán három hold földünk volt. Az egyik-
ben búza volt, a másikban őszi árpa, a harmadikban rozs. 
    Az aratás előtt néhány nappal nagyapám és apám körüljárták a ringó, hul-
lámzó gabonatáblákat. Az árpa már erősen szőkült, a búza szemesedett, a 
rozs pedig gyors növésben volt. Fokozatosan kasza alá érett a gabona. Lehe-
tett kalapálni a kaszákat. E munkát azonban öregapánk sajátította ki magá-
nak. Már hajnalban, pirkadatkor a favágító elé ült, a tuskóba ékelt üllőhöz, 
amelyen nagy hozzáértéssel egyenesítette ki a kaszák pengéit. A legkisebb 
csorbulásokat is kiverte a szerszámok éléből, nehogy a mezőn kelljen ké-
sőbb bajlódnia. 
    A szemlét követően gyorsan elérkezett az aratás napja. Először az árpát 
vágták le, majd szinte egyidőben érett a rozs és a búza. Pirkadattól holdvi-
lágig dolgoztak, nehogy kiperegjen a szem. Csak délben tartottak kisebb-
nagyobb szünetet, amíg ebédjüket elfogyasztották a vadkörtefa terebélyes 
lombkoronája alatt. 
    Perzselő, tikkasztó hőségben arattak. Forrt, remegett körülöttük a levegő. 
Szomjúságukat a kőkorsóban hozott friss kúti vízből oltották. 
    Elől nagyapám, utána apám lépkedett kimért, egyenletes léptekkel. A 
 



 

kaszáikat szélesen kiengedték, hogy minél nagyobb rendeket vághassanak 
egyszerre. A vastag gabonasorok haldokolva omoltak a földre. Fáradhatatla-
nul dolgoztak. Nagyanyám és anyám a sarlóval, kötéllel alig bírták követni 
őket. Legtöbbet a rozzsal bajlódtak. Annyira megnyurgult, hogy szinte el-
vesztek benne. 
    Jó zsúpkéve lett belőle. Korábban sokszor arattak tizedében a nagygaz-
dáknál. Csak minden tizedik volt a nagyapáméké. A többi a tulajdonosé. 
Ennek ellenében a cséplésnél is segédkezni kellett. Apám zsákolt, nagyapám 
szalmát kazalozott, nagyanyám pedig a töreket vagy a pelyvát hordta a port 
okádó gép alól. 
    Amikor túl voltak az aratáson megkezdték a gabona behordását. A ke-
resztekből kocsikra, szekerekre villázták a kövér gabonakévéket. Rossz, 
egyenetlen dűlőutakon szállították haza a termést. A kimélyedt, vízmosta 
csapásokon villákkal támogatták meg a féloldalra dőlt rakományt, nehogy 
felboruljon a szekér útközben. 
    Az aratás első szakasza befejeződött. 
    Két cséplőgép dolgozott egyszerre a faluban. Házról házra jártak, az al-
végtől a felvégig. Sok idő eltelt a vontatással és a cséplőgép beállításával. E 
szaporátlan munka sokszor tovább tartott, mint maga az aratás. 
    A behordott gabona asztagokban, pajtákban és fészerekben várakozott. A 
kazlakat ponyvákkal védték az esőtől. A gép megérkezéséig sok mag ment 
veszendőbe. Sokszor a libák és a tyúkok is megcsipkedték a kazlak oldalát. 
    Az őszi árpát és a búzát géppel csépelték a rozst viszont - a zsúpszal-ma 
miatt - kézi csépekkel munkálták meg. E fontos szertartásos művelet előtt 
gondosan tisztára seperték az udvart, és rendbe tették a pajta környékét. 
Megvizsgálták a cséphadarókat is. Vajon nem repedeztek-e meg a pajta zu-
gában a legutóbbi használat óta, s pörögnek-e úgy, mint ahogy azt a munka 
megkívánja? Előkészítették a rostát, a nagy cséplőgép kicsinyített mását is, 
amellyel a kicsépelt magot tisztították meg az ocsútól és a szeméttől. 
    Amikor a terepet rendbehozták, a rozskévéket sorra kibontották. Egyenlő 
vastagságban terítették el az udvar talaján, a kalászokat egymás felé for-
dítva. Ezután megpörgették a fejük felett a cséphadarókat. Az első ütés a 
nagyapámé, a második az apámé volt. A három kézi cséplő szépen, folyama-
tosan huppogott, s visszhangzott a ház falától. Kezdetben záporozva, később 
megcsendesülve hullott ki a mag a kalászokból. 
    A kézi cséplésbe viszonylag hamar, a zsúpkészítésbe viszont csak nehe-
zen jöttek bele. Nagyapám két hatalmas zsúpnak való kévét is összehozott, 
mire apám egyet. 
 
 



 

    - Ne gyámoltatlankodj! - nézett rá nagyapám apámra. - Tegyed úgy, mint-
ha Katit ölelnéd. - Vastag a kéve - szabadkozott apám... 
    Nagyapám nem szólt, csak huncutul mosolygott kis bajusza alatt. 
    Közben csodálattal lehetett nézni az aprólékos gondos munkát. Amint 
földhöz ütögették a gömbölyűre formált kévét, ahogy kifésülik abból a tö-
rött, kócosabb szálakat. Meglehetett csodálni, ahogy bekötözték a kévéket. 
Hogy is volt a pajta zsúpolása? A fecskefarkú kévéket - egymást váltva - re-
pítette az apám a pajta tetejébe, nagyapám keze ügyébe. Néhány nap alatt 
megfiatalodott a pajta és az udvar. Gyorsan elrepült az egyik emlékezetes 
nyár. 
    Azon az őszön új rozslisztből sütött kenyeret a családnak nagyanyám. 
 
 
Tollfosztóban voltam az este 
 
 
    A falvakban, ahol annyi népdal született a dolgozó nép ajkán, ahol annyi 
népszokás szállt apáról fiúra, anyáról leányra, ma már nemigen ápolják a 
hagyományokat. A legtöbb helyen modern kultúrotthon van, ahová a fia-
talság szórakozni jár, ahol jól érzi magát. De az idősebb korosztály még őrzi 
a régi szokásokat. Ha megszűnt is a fonóba járás, a dobon varrás, még meg-
maradt a tollfosztás. 
    Nyitranagykér (Milanovce) községben is összegyűlnek a szomszédasz-
szonyok esténként egy-egy háznál tollat fosztani. Vacsora után, hét óra táj-
ban a megbeszélt helyen egymásnak adják a kilincset. Azután körülülik az 
asztalt. A háziasszony kiteszi a tollat az asztal közepére, egy üres vájlingot 
helyez rá, ebbe gyűjtik a megfosztott tollat, s a csutka az asztal alá kerül. 
Ebből áll a munka. A fáradt, bütykös ujjak fürgén, ügyesen tépik a könnyű 
pihéket. Munka közben beszélgetnek. 
    A szót a fiatalos, nevető szemű Mari néni viszi, aki lánykorában színda-
rabokbanjátszott. Dicséri a fiatalok frizuráját, mini- és maxiszoknyájuknak 
kacérságát. Az idősebb asszonyok elmesélik, milyen más volt a világ, ami-
kor ők voltak fiatalok. Szóba jön a régi részaratás, a marokszedés, amikor 
aratás alatt egész hónapon át daráscsuszát ettek ebédre, de 11 órakor már 
várták nagy éhesen. És milyen jól esett az ebéd, amikor egy tálból közösen 
kanalazták ki az utolsó cseppig - mondja Margit néni - akinek már két éve 
menye és két unokája van. Fáradt arca kipirul, amikor meséli. 
   De vajon mese ez, vagy igazi történet? Az én fülemnek úgy hangzik, mint 
 
 



 

a mese. Én, aki az atomkorban születtem és élek, egy olyan korszakban, 
amelyben az ifjú nemzedék még nem nőtt fel előttem, így kezdeném a tör-
ténetet: 
    Egyszer volt, hol nem volt, talán igaz sem volt... Pedig igaz lehetett, ér-
zem, ha érdes asszonyi kezükre tekintek, barázdás arcukba, bánatos sze-
mükbe nézek. A tollfosztás közben sok minden szóba kerül. A család, a be-
vásárlás, azok a gondok, örömök, amelyek a mai életben bukkannak fel. Így 
folyik a beszéd és telik az idő. Az óra mutatója tíz felé jár. Ekkor szokták 
abbahagyni a munkát, és másnap este a meg szokott időben újra kezdeni, 
amíg tart a tollból. Az utolsó este van az áldomás. A toll helyett finomabbnál 
finomabb sütemények kerülnek az asztalra, mellé a frissen főzött párolgó 
tea, mellé a nótaszó. Ám az ajtón kopogtatás hallatszik. Jönnek a férjek a 
feleségükért. Mari néni férje is jön, Pali bácsi. Hóna alatt a citera. Rázendít 
felesége kedvenc nótájára. A hangulat jó, s a tollfosztásból tollasbál lesz. 
    Így ér véget a falusi esték csendes szépségét, hagyományát őrző tollfosz-
tás. Pihen a csend, és ebben a békés esti pihenésben messzire hallik a cite-
raszó. Átélni ezt a szépséget vajon tudja-e a képzelet? Ezt csak az tudja, aki 
itt születik és itt él. 
 
 
Nagykéri gyermekjátékok 
 
 
Kedves gyermekjátékok is fűződnek Nagykér községhez.  
 
Leánykérés 
 
    Különösen leányok játsszák a „leánykérést". A lányok körbe állnak, ke-
zeiket összefogják. Középre áll egy. Ez az „őrmester". A többi körbe megy 
és énekli: 
 
Őrmester úr üzente, 
Leányukat kérette, 
Melyiket, szebbiket, 
A legvékonyabbikat. 
 
    Akkor a középső dobbant, és a vele szemben állóval fordul egyet, a régi 
kimegy, most az az „őrmester", aki lány volt. A játék aztán így megy to-
vább. 
 



 

Három lépés 
 
    Egy fiú a falhoz áll. Tőle három lépésre áll egy másik fiú, aki egy labdá-
val dobálta őt. Annak a fiúnak, aki a falnál állt, nem volt szabad elmenni a 
helyéről, de jobbra-balra hajolhatott vagy le is guggolhatott, úgyhogy a lába 
el nem mozdult. Mindaddig dobálta őt a „hajigáló" fiú. Míg csak úgy nem 
dobott, hogy eltalálta a fiút, aki a falnál állt. Ekkor a „hajigáló" áll a falhoz, 
és akit dobáltak, az lett a „hajigáló". 
 
Kottyogós 
 
Icca hékás, vele Klári, 
Kupi Laci, Marci, Fáni, 
Iccad már, vastag szár, cérna szál, 
Salavári kotty... 
Nádat vágunk most, 
Iccad már, vastag szár, cérna szál, 
Salavári kotty, 
Ha vágunk is keveset, 
Az is vékony kereset, 
Iccad már, maccad már, vastag szál, 
Salavári kotty... 
 
    A dallamra egymással szemben guggoló helyzetben ellentétesen táncol-
nak, illetve ugrálnak jobbra-balra. A „kotty"-ra hirtelen hátat fordítanak egy-
másnak. 
 
Kiolvasók 
 
Egyszer voltam az erdőben 
Fát szedegetni, 
Utánam jött édesanyám 
Hátba veregetni. 
Nád közé bújtam, nádsípot csináltam, 
Az én sípom így szólt: 
Dí - dá - dú, te vagy az a nagyszájú. 
Ádám, Éva kertben voltak, Madarat lőttek, Hányat mondasz te,                
Ö, nékem, te? 
 
 



 

Egyedem, begyedem cin-cintál, 
Hajdú sógor mit kíván? 
Nem kívánok egyebet, 
Csak egy karaj kenyeret, 
Kenyér mellé foghagymát, 
Dobd ki azt a nagy szamárt 
 
 
Régi szokások 
 
    Furcsa babonás szokásokat tartottak Nyitra környékén. Karácsony elő-
estéjén a leányok mákos tésztát főztek, pár csíkot villára tűztek, és kiszalad-
tak vele az utcára. Amilyen nevű férfi jött feléjük legelőször, olyan nevű lesz 
a vőlegényük, hitték babonás módon. 
    Mások a kutyaugatást figyelték, mert úgy hitték, hogy amelyik irányból 
hallatszik, abból az irányból érkezik majd a jövendőbelijük. 
    Néhányan a legények közül is hódoltak a babonás szokásoknak. Ezek a 
kapcájukat akasztották ki egy fára, s figyelték, hogy melyik irányból fújja a 
szél, mert abból az irányból várható életük párja. Többen álmukban akartak a 
jövőbe látni, ezért este fordítva tették fejük alá a párnát. A leányok közül 
pedig néhányan férfinadrágot tettek este a fejük alá, ha arról a bizonyos „va-
lakiről" akartak álmodni. Karácsony táján pedig, ha a vőlegényjelölt lá-
togatást tett a leánynál, tükör elé ültették, hogy „maradandó" legyen. 
 
Eredeti 
           
    A legtöbb szólásmondás közismert. Némelyik egész földrészek köz-
kincse. Vannak azonban olyanok is, amelyek alig ismertek, bár nagyon érde-
kesek, nagyon eredetiek. Nagykéren is akadt néhány ilyen. 
Ha valaki hiába töpreng, Nagykéren úgy mondták, hogy „Tűnődik, mint 
Gyurka az árokban". Ez a Gyurka bizonyára részegfővel az árokba esett, és 
annak az alján azon törte a fejét, miképpen jöjjön ki onnan. 
    A Nyitra környékiekre pedig azt mondták, hogy „Érsekújvárból hazafe-
küdtek". Talán annyira leitták magukat, hogy amíg hazaértek többet feküd-
tek a földön, mint mentek. 
    Ezeknek a szólásmondásoknak igazi alapjuk aligha van, de igaz bennük 
népünk elpusztíthatatlan humora. 
 
 



 

 
Babonás hiedelmek a boszorkányokról 
 
    Régebben a leggyakoribb témák az ijesztőkről és a boszorkányokról szó-
ló történetek voltak. 
    Az olyan embert, akiről feltételezték, hogy meg tudja rontani a jószágot, 
azt az istállóba be nem engedték, mert már a puszta jelenléte is veszélyt je-
lentett az állatokra. Szemével is megronthatta a jószágot, és ilyenkor a tehe-
nek véres tejet adtak. Ha elállt a „kérődzésük", az volt azoka, hogy boszor-
kány járt az istállóban. A szolgalegényt, aki az istállóban aludt, a boszorkány 
megnyomta úgy, hogy szusszanni se tudott. Ha ügyes volt, és hirtelen a nya-
kába tudta dobni a gatyamadzagot, akkor már a boszorkánynak nem volt 
hatalma felette. 
    Ilyen gyanús boszorkány alakokkal igyekezett mindenki jóban lenni, ne-
hogy kárt tegyen valamiben, akár az állatokban, utána az emberekben, mert 
az ember felett is volt hatalmuk. 
    Megrontották azt a szerelmespárt is, akiről úgy gondolták, hogy nem egy-
másnak valók, mert az egyik szegény, kevesebb földet jussol, vagy pedig 
mert a legénynek vagy a lánynak más kellene. Ha a lánynak megtetszett egy 
legény, titokban valamelyik boszorkány asszonyhoz fordult tanácsért, hogy 
mit kell tennie, hogy a legény szerelmes legyen belé. Ennek a fejében a bo-
szorkány asszony kapott egy szakajtókosár lisztet, zsírt, füstölt húst, kolbászt 
stb. 
    Régi öregeink ezekben a babonákban fanatikusan hittek. Ma már csak a 
mesékben emlegetik az ijesztőket, hazajáró hollókat és a boszorkányokat. 
 
Bakter 
 
    A falu békéjére, éjjeli nyugalmára a falu baktere vigyázott a mellé beosz-
tott strázsákkal. Bejárták a falut, és figyelték nem garázdálkodnak-e valahol 
a tolvajok a kamrákban vagy padlásokon. A bakter (éjjeliőr) a község szol-
gálatában állt. Feladata volt felügyelni a falu rendjére, csendjére. 
    A bakter egyedüli fegyvere a „haraparda", bunkósbot egész éjjeli szol-
gálata alatt a kezében volt. Eskü kötötte, hogy a falura éber szemmel fog 
vigyázni, és a tolvajokkal, gyújtogatókkal nem fog cimborálni. A bakter kö-
teles volt minden utcában kiáltani. Ez a kiáltás versbe, énekbe volt foglalva, 
amely így hangzott: 
 
 



 

Hallod-e te háznak Ura!  
Kilencet ütött már az óra.  
Tűzre, vízre vigyázzatok,  
Hogy károkat ne valljátok. 
 
    Aztán tovább állt egypár házzal, majd újra rázendítette mondókáját. A 
bakter jó viszonyban volt a házőrző kutyákkal, a háborgó kutyákat bunkós-
bottal kergette el. 
    A bakterek a második világháború után is teljesítettek szolgálatot. Két 
éjjeli baktere volt a falunak. Ők egyben sírásók is voltak. 
 
 
 

Nyitranagykér utolsó dudása 
 
    1946. november 25.-én meghalt Nyitranagykéren a falu egyetlen és egy-
ben az utolsó dudása, Titka Jankó bácsi. A dudás Jankó bácsit mindenki 
ismerte a faluban. Hogyne ismerték volna, hisz az első világháború előtti 
fiatalságnak, serdülő fiataloknak ő volt a farsangi báli zenésze. Őt fogadták 
meg azok a legénykék, akiknek még tilos volt a nagy legények között mu-
latni. Találtak egy helyet valamelyik háznál, és ott szórakoztak, táncoltak 
dudaszó mellett. 
    A dudát Jankó bácsi saját maga készítette kutyabőrből. Az idősebbek du-
dásunktól hallották és látták, hogyan készítette el a hangszerét. Érdemesnek 
tartom, hogy leírjam a régi, primitív fúvós zeneszerszám elkészítését. 
    Jankó bácsi a kiselejtezett kutyát szakértő figyelmességgel még élő ál-
lapotban kivizsgálta, vajon megfelel-e a követelményeknek, elég nagy-e a 
kutya, fiatal-e vagy öreg. Ha jónak látta, hogy alkalmas lesz a bőrét lehúz-ni, 
akkor hozzálátott a dolog véghezviteléhez. A kutya nyakára drót hurkot kö-
tött és a közelben lévő fára felhúzta, majd nagy óvatossággal hozzá látott a 
bőr lehúzásához, vigyázva nehogy bevágja a bőrt. Nyúzás után a bőrt pre-
parálta, amely abból állt, hogy oltott mészbe áztatta, hogy szőre lemenjen. A 
szőrtől megtisztított bőrt behintette timsóval kevert konyhasóval, hogy a bőr 
felső felületén levő irhát lehúzhassa. A bőr ezáltal megpuhult, és nem kemé-
nyedett meg később sem. 
    Ezek után hozzálátott a duda elkészítéséhez. A nyakrészhez bicskával 
maga faragta ki jávorfából a szarvakkal ellátott kecskefejet. Az első láb 
 



 

helyébe illesztette a furulyát, amelyet skála szerint hangolva szintén maga 
készített. A végén szelep volt a levegő szabályozásához. Amikor aztán el-
készült a duda, a kifaragott kecskefej hátra dűlő kis szarvakkal olyan volt, 
mint valami varázsfuvola. Amikor telefújta levegővel, és a hóna alatt 
megszutyogatta (megnyomkodta), hogy a belé szorult levegő a hangszert 
megszólaltassa, az egész instrumentum úgy nézett ki, mintha a ritmust a 
szegény kecske adná hozzá. 
    Titka Jankó bácsi dudaszója mellett vigadtak a fiatalok. Sőt a XIX. szá-
zadi és a későbbi a lakodalmakban és mulatságokban is a dudaszó mellett 
vigadtak elődjeink. 
 
 
 

A májusfa 
 
    Falvaink fiataljainak van egy kedves szokása. Minden legény májusfát 
állít jövendőbelijének háza elé. Ezt a szokást a következőképpen gyakorol-
ták: 
    Május elseje előtti estén a legények kilopóztak a közeli erdőbe, ahol ki-
vágták a már előre kiszemelt fácskát. Ezt nagyon óvatosan tették, mert a 
fakivágás rendszerint tilos volt, ezért kerülni kellett a csősszel vagy az er-
désszel való találkozást. 
    Ilyenkor éjjel, ha az ember végigment a falun, sok lányos ház előtt szor-
galmasan dolgozó legényeket talált. A kapu mellé gödröt ástak, abba hosszú 
póznát helyeztek, melyre ráerősítették a májusfát. Másnap reggel aztán a 
friss májusi szélben ott lengett a házak előtt a sok cifra májusfa, tarka sza-
lagokkal díszítve, melyet előzőleg kértek a lányoktól. Sok májusfán szép 
díszítésű mézeskalácsszívet, sőt némelyiken borospalackot is láthattunk. 
    Azt tartották a falusiak, hogy amelyik ház előtt májusfa leng, annak eladó 
lánya még abban az évben férjhez megy szíve választottjához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Falu végén visít a disznó 
 

    Az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején a falu csendjét disznóvi-
sítás zavarta meg. Ezekben az években csaknem minden háznál hizlaltak és 
öltek sertést. A nagykériek nem ismertek ízletesebb falatokat a piros-barnára 
sült pecsenyénél. 
    Hogy történt mindez? Vegyük szépen sorra. 
    A szél ellenében ráhintették a leölt, szabad helyre hozott disznóra a szal-
mát, hogy a lángja végigfusson azon. A perzselés után bevitték az udvarra, s 
ott létrán vagy - aki közelebb lakott a Nyitra folyóhoz - a folyó partján, tiszta 
szalmán bontották fel. Először kikerítették mind a négy lábát. A „csánktól" 
az első forgóig levágott részt topnak, ha egyben hagyták az egészet, akkor 
sonkának nevezték. Azután kivették az orját és a belső részeket, ügyeltek 
arra, hogy valami fel ne fakadjon. 
    Régebben nem csináltak sem véres-, sem tüdős-, sem májashurkát, hanem 
csak megfőzték a tüdőt, a májat levesnek, és úgy fogyasztották el krumpli-
val. Pompás eledel lehetett! A szalonnát sem olvasztották ki hajdan, hanem 
kivágták és beletették a kifeszített háj közepébe, majd bevarrták a „hájkerí-
tőbe" és a „hájtartófára" helyezve felakasztották a füstre. 
    Igen kedves falusi esemény volt a disznótoros vacsora is. A gazdasszony 
omlós, hájas pogácsát készített meg finom pecsenyét hurkával és kolbász-
szal, no meg az elmaradhatatlan disznótoros káposztával. A bor már a gazda 
gondja volt. Vacsora közben vidáman tréfálkoztak, mulatoztak a vendégek. 
Fekete álarcos, kormos képű alakok cifra menyecskét kísértek be az ajtón. 
Vezetőjük átnyújtotta a levelet, amelyben adományt kértek a kosárba: 
 
Adjon Isten jó estét,  
Hoztunk egy szép menyecskét,  
Nagyon messziről jöttünk,  
Igen meg is éheztünk.  
Tiszteljük a gazdasszonyt,  
Neveljen szép menyasszonyt,  
Ne sajnáljon meg tőlünk, Pecsenyét,  
hurkát, bort meg pogácsát. 
 
    Persze mindmáig vannak más szövegek is. Van olyan is, amit ki sem adott 
a kezéből a gazda. Azonban minden házban megjutalmazták őket, és sehol 
sem maradhatott el a táncoltatásuk sem. Zene híján a vendégek éneke mel- 
 



 

lett táncoltak a „néma Lucák". Rendszerint ezen kedves régi magyar dalt 
énekelték nekik: 
 
Zöld asztalon ég a gyertya, 
Barna kislány gyújtogatja, 
Tra-la-la. 
Hol meggyújtja, hol eloltja, 
Csak a szívem szomorítja, 
Tra-la-la. 
 
    Éjfél előtt jött az éjjeliőr, aki egyben kanász is volt régebben. Szép ver-set 
mondott az ajtóban, majd a házigazda barátságos szóval betessékelte a szo-
bába. Megvendégelésében valósággal versenyeztek. Meg csomagoltak is 
neki. Az igazi „küldözgetés" csak másnap következett. A gyermekek tányé-
ron, sávolyos kenyérruhával átkötve hordták a kóstolót. A rokonok és a 
szomszédok kivétel nélkül részesültek benne. 
    A hetvenes években még elő hagyomány volt, hogy disznóöléskor a gaz-
da megvendégelte a rokonságot. A közeli hozzátartozók és a jó ismerősök 
gazdagon terített asztalok mellé ültek és incselkedéssel, vidám történetek 
elbeszélésével töltötték az időt. „Komédiások", lányoknak öltözött fiúk, le-
gényeknek öltözött lányok és asszonyok táncaikkal, vidám mondókáikkal 
szórakoztatták a vendégeket. Ilyenkor sógor, koma, após, anyós dúdolgatva 
hagyta el a házigazda hajlékát. 
 
 
 

Lakodalom van a mi utcánkban 
 
    Házasodik a fiú, férjhez megy a lány. Sok pénz kell a lakodalomra. Lé-
pést kell tartani a mai szokásokkal. Nem maradhat le egy szülő sem, nehogy 
megszólják a falubeliek. 
    Ebből kiindulva igyekszem itt megörökíteni a XX. század 60-as és 70-es 
éveinek lakodalmait, és azt a sok fáradságot és azokat a nagy költségeket, 
amelybe egy olyan lakodalom került, ahová 100-150 vendéget is meghívtak. 
    Hogy népünk lakodalmi szokásairól kimerítő képet alkothassanak, úgy 
igyekszem leírni, olyan hűen, ahogy azt a téli estéken az öregek szájából hal-
lottam, illetve saját tapasztalataim alapján, hiszen lakodalmakon jómagam is 
többször részt vettem. 



 

    Hogyan is zajlott egy lagzi szülőfalumban? 
    Az igazi lakodalmas hangulat már az ifjú pár eljegyzésénél megkezdő-
dött. Sokan összejöttek, a rokonok a menyasszonyjelölt házánál az úgyne-
vezett kézfogóra - egy „kis" lakodalomra. Az eljegyzés abból áll, hogy az 
egybekelendők elgyűrűzik egymást. Ezt az aktust a leánykérés előzte meg, 
majd a jegyesek megcsókolják egymást. Közös megegyezéssel kitűzik a la-
kodalom napját. 
    Az esküvőre, lakodalomra a vendégeket meghívókkal értesítik egy héttel a 
lakodalom előtt, amit a régi hagyományok szerint a vőfély (dorozsba) hord 
szét a rokonoknak. 
    A lakodalmas háznál megkezdődik a lázas készülődés. Levágják az erre a 
célra felhizlalt disznót, néha többet is, hogy jó friss illatos pecsenyével és 
főleg az elengedhetetlen hurkával láthassák majd vendégül a vendégsereget. 
A házigazdára hárul a különféle italok előteremtése, hogy mindenből legyen 
elegendő - sör, bor, pálinka, limonádé és szódavíz. Az italok közül első-
sorban a pálinka és a bor fogy a legjobban. A gazdának azonban nemcsak a 
vendégekről kell kellőképpen gondoskodnia, hanem a lakodalom alkal-
mával az udvaron, utcán lévő „kíváncsiskodókról" is (ezek főleg a fiatalok 
soraiból vannak, akiket odacsalogatott a kíváncsiság és a cigányzene). Hogy 
mennyi ital fogy el a lakodalmas háznál azt el lehet képzelni. Egy 100-150 
tagú vendégsereg esetében (hozzászámítva a kint álldogáló fiatalságot is) 
bizony 200-300 liter borral, 60-80 liter házi pálinkával és több száz üveg 
sörrel, üdítővel, szódavízzel kell számolni. A jófajta házi pálinka minden-
képpen az első helyen áll. Isszák evés előtt, evés után, amíg a hangulat el 
nem éri a tetőfokát. Bizony az udvaron ácsorgó fiatalok is jól beszeszelnek a 
lakodalmi italokból. 
    A lakodalmat megelőző napon a meghívottak estefelé viszik ajándékaikat 
a vőlegénynek vagy a menyasszonynak, ami nászajándékból és a sok külön-
féleképpen elkészített süteményből, tortából és elő baromfiból áll. A nász-
nagy, aki rendszerint a házasulandók keresztapja, busás ajándékkal igyekszik 
meglepni a fiatalokat, korszerű háztartási cikkekkel kedveskedik nekik. 
    Az asztal már ilyenkor roskadásig meg van terítve, hogy vendégül láthas-
sák az ajándékhozókat. Várja őket a friss hurka, pecsenye, bor és pálinka. 
    Az ajándékozási szokás nem régi eredetű. A második világháború után 
keletkezett községeinkben olyan mértékben, ahogy a lakosság életszínvona-
la emelkedni kezdett. Ezek a lakodalmi kiadások nem meddő kiadások, mert 
ezeket kölcsönösen visszaadják egymásnak az emberek. Tulajdonképpen 
csak a házasulandók járnak igazán jól. 
 
 



 

    Régente ez bizony nem így volt. Az új házaspár nem kapott semmiféle 
ajándékot a vendégektől, kivéve a menyasszony keresztanyját, aki adott neki 
egy vánkos tollat, s ez volt az egész nászajándék. A meghívott rokonok egy 
kakast és egy kosár túrós-, mákos- vagy diós kalácsot vittek a lagziba. A 
kosár tetején pedig ott volt az elengedhetetlen rostélyos kalács, aminek az 
volt a rendeltetése, hogy amikor a menyasszonyt vitték a vőlegény házához, 
darabokra szaggatva az utcán kíváncsiskodók közé dobálják. A mi korunk-
ban ez már másképp van. 
    A megadott időre összejöttek a vendégek, hogy elkísérjék a vőlegényt a 
menyasszonyáért. Mindannyian megkapták a „hivatalos vendég" jelképét a 
rozmaringot, természetesen a vőlegény is kapott egy díszbokrétát. Ezalatt 
előkészítették a menyasszonyt is az esküvőre. Fátyolt tettek a fejére viasz-
koszorúval ékesítve, hófehér selyemruhát adtak rá, lábára magas sarkú fehér 
cipellőt, kezére fehér csipkekesztyüt. Így várta a vőlegényt. A vőlegényt a 
menyasszony házához a „koszorúslány" kíséri, ami nem a helyes megne-
vezése, mert a valódi elnevezése a „nyoszolyólány". Ez az elnevezés még 
őseink idejéből ered. Valamikor a nyoszolyólány kísérte a menyecskét a 
nyoszolyába, és ő vetkőztette le és fektette az ágyba a nászéjszakára. 
    A menyasszonytól mindkét ház násznépe zeneszó mellett kísérte a fiata-
lokat a templomba az esküvőre. A sor elején a vőlegény ment a nyoszolyó-
lánnyal, a menyasszony a vőféllyel leghátul zárta a lakodalmas menetet. 
    A hagyományos esküvő után a házaspárt szerencsekívánatokkal halmozta 
el a násznép. A menyasszony a vőlegény karján kivonult a templomból és a 
saját násznépével együtt elvonultak a lakodalmas házhoz, hogy ott uzson-
nával, mulatozással majd kiadós vacsorával folytassák a napot. A vőlegény 
rokonsága pedig a vőlegény házánál folytatta a mulatozást. Régi szokás volt, 
hogy a két család külön-külön mulatott. Késő este a vőlegény házától egy 
menet indult a menyasszonyért, dalolva, zeneszóval kísérték a menyasz-
szonyt a vőlegény házához. Már messziről hallatszott a legények kurjon-
gatása. Minden legény kezében boros- vagy pálinkásüveg volt, és kínálgat-
ták az utcán nézelődőket. A vőlegény háza a menyasszony megérkezésére 
megelevenedett, mint a méhkas. Fellobbant a jókedv. Csókolgatták az ifjú 
párt, fogadták az új menyecskét. Szólt a zene, táncra perdült mindenki, aki 
csak tehette. Volt olyan is, hogy az udvaron bámészkodó legények és lányok 
is bekeveredtek a táncolók közé, és járták a ropogós csárdást, amíg csak a 
vőfély le nem intette a zenét, hogy elkészült a vacsora, mindenki foglalja el a 
helyét. 
    A vacsoraidő a legtöbb lakodalomban éjfélig is elhúzódott, ami egyrészt 
azzal magyarázható, hogy már az uzsonnánál mindenki bőségesen fogyasz- 
 



 

tott a finom disznó-, vagy borjúpörköltből, és így a vacsora később kezdő-
dött, másrészt, mert a vacsora bizony több fogásból állt. Finom lakodalmas 
húsleves, főtt marhahús tormával, csirkebecsinált nokedlivel, rántott húsok 
uborkával, hurka, kolbász, pecsenye, töltött tyúk és sok más finom eledel... 
    A vacsorát természetesen a szebbnél szebb torták zárták le. A sütemények 
és a sós finomságok egész idő alatt ott vannak az asztalokon. 
 
    De hogyan volt ez még régebben, dédapáink idejében? 
 
    A házasságkötést természetesen a lányokhoz való járás előzte meg. Az 
ismertség, a kapcsolat rendszerint táncmulatságok alkalmával, vagy éppen 
„szerzés" által kezdődött. A legény és a leány nagy titokban tartották, hogy 
szeretik egymást, nehogy valaki megtudja és elszólja a legényt vagy a lányt. 
A legény csakis szombaton vagy vasárnap kereshette fel szeretőjét a házuk-
nál titokban. A lány kihívása úgy történt, hogy a legény háromszor egymás 
után megkopogtatta a pitvarajtót, amire a leány felkelt az ágyból, kinyitotta 
az ajtót és a legénnyel együtt bementek a házba. A legényt leültette a ka-
rosszékbe, ő maga pedig visszafeküdt az ágyba. A beszélgetés suttogva és 
sötétben folyt, hogy a házban alvókat ne zavarják, és ne hallják, hogy miről 
beszélgetnek. Éjfél utánig, sőt néha hajnalig is eltartott ez a suttogás, amikor 
elbúcsúztak egymástól a pitvarajtóban. A lányokhoz járásnak - ha nem volt 
akadálya - egybekelés lett a vége. Az akkori szokások szerint sok legény és 
leány csak olyannal kötött házasságot, aki „hozzávaló" volt, vagyis éppen 
olyan gazdag volt, mint ő. Sok esetben megtörtént, hogy a felek kényszer-
házasságot kötöttek - sokszor rábeszélés, szerzés által, csak azért, mert az 
apjának sok földje volt, sokat fog ,, jussolni". 
    A lakodalmakat leggyakrabban ősszel tartották, újborra. A legény meg-
kérette szüleitől a lányt. Ez azonban már csak formaság volt, mert már elő-re 
megegyeztek ebben. A beleegyezés után a legény kezet csókolt a leány szü-
leinek, és megköszönte, hogy felnevelték számára a lányukat. Ezután a mát-
káját is megcsókolta, aki aztán felnyitotta a ládája fedelét, kivette belő-le az 
atlaszkeszkenőt és átnyújtotta jegyesének, mint az eljegyzés zálogát. A le-
ánykérés csütörtökön szokott megtörténni, utána volt a kézfogó, mely szom-
baton ment végbe, amikor a jegyesek elmentek a kántorhoz hirdetés íratni, 
majd onnan a paphoz vitték a háromszoros kihirdetéshez szükséges cédulát. 
A templomi hirdetés három egymást követő vasárnap történt, hogy a falu 
lakóssága tudomást szerezzen róluk, hogy nincs-e a házasságukat meg-
akadályozó körülmény. A lakodalmak rendszerint vasárnap voltak. 
    A lakodalmas népet rendszerint a már említett két „dorozsba", vőfély hív-
ta meg. (Megjegyzem, hogy a dorozsba szó szlovák eredetű, a „družba" 



 

szóból alakult ki.) A dorozsbák nádpálcára kötött és a mellükre tűzött bok-
rétás kendővel, kalapjukon hosszú szálú háromágas rozmaring bokrétával 
feldíszítve járták a meghívandók házait, ahová bekopogtak és előadták jö-
vetelük okát, amely így szólt: „Alázatosan megtiszteljük, megbecsüljük és 
engedelmet kérünk, hogy bátorságosan beléphessünk kegyelmetek cellájá-
ba. Mi követek vagyunk a mi vőlegényünktől (név) és annak eljegyzett mát-
kájától (név), hogy jövő vasárnap szíveskedjenek megjelenni egy-két pohár 
borra, egy kis darabka pecsenyére, amivel őket a jó Isten megáldotta. Életü-
ket hosszabbítsa, halálukat halassza. Ez a mi szómondásunk. Dicsértessék a 
Jézus Krisztus!" 
    A nagy napon összejött a vendégsereg, hogy a menyasszonyt elkísérjék az 
esküvőre. A vőlegény elment a cigánybandával és a dorozsbákkal a meny-
asszonyért, aki már fel volt öltözve zsaliszoknyába, ha meleg volt, akkor 
pruszlikba, ha pedig hideg volt az idő, akkor „kaciba", (pruszlik - mellény, 
kaci - rövid női kabátféle), a lábára felhúzta az új, csikorgós, kordovánbőr 
csizmát, amelyet a csizmadia erre a célra szép díszítéssel látott el. Sárgaréz 
patkóval és sárgaréz gombokkal a sarkakon. Feltették fejére a menyasszoy-
nyi rozmaringos koszorút, amely tele volt tűzdelve gyöngyös bokrétával. A 
koszorúhoz csípőig érő ágas, virágos „hejketőt" (értsd: hajkötő) kötöttek, 
ujjára felhúzta a vőlegény ezüst, háromköves jegygyűrűjét, kezébe vette a 
kivarrott zsebkendőjét és nagy sírás-rívás után elindultak az esküvőre. A 
vőfélyek mentek elöl megtöltött pisztolyokkal, melyekből nagyokat durrog-
tattak. Utánuk és közöttük egy vígan bokázó vendég, kezében egy cilinderes 
borosüveggel, egész úton járta a táncot. A litániáról kijött sokaság sorfalat 
állva várta a menyasszonyt. Az esküvő után külön váltak a vendégek és ki-ki 
ment a hivatalos házhoz. 
    Este felkerekedtek a vőlegény vendégei, és mentek a menyasszonyt el-
hozni. Ott egyet-kettőt táncoltak, a násznagy kikérte a menyasszonyt a szü-
leitől, és elkezdődött a búcsúztatás a szülő háztól. Mindig az idősebb vőfély 
búcsúztatta a menyasszonyt. Először az apjától, anyjától, aztán testvéreitől, 
rokonaitól és leánytársaitól vett búcsút. A búcsúztató minden versszaka után 
a vőfély a menyasszonyt karonfogva előre, majd hátrafelé lépegetett. A „sé-
tatánchoz" való nótát a cigány húzta, amely így szólt: 
 
Ne szomorkodj, víg légy.  
Nem lesz ez mindig így.  
Hej, aki megszomorít,  
Mégis megvigasztal! 
 
Minden vers után a vőfély elkiáltotta, hogy „Ácsi, cigány!" 



 

Utána elkezdte a hosszú búcsúztatót, amelynek az eleje így szólt: 
 
Álljon meg a cimbalom zengése, 
Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése, 
Legyünk csendességben, míg lészen végzése. 
Kedves édesanyám, felnevelő dajkám, 
El kell tőled válnom. Köszönöm jóságod, 
A sok fáradtságot, hogy eddig neveltél, 
Szárnyamra eresztél. 
Itthagylak, elmegyek férjemnek házába, 
Én édes jó szülém, ne bánkódj utánam... stb. 
 
    Amikor mindenkitől elbúcsúzott, nagy sírás közben elindultak a vacso-
rára a vőlegény házába. A lakodalmasok cigányzene kíséretében énekelve 
vonultak végig az úton. Az udvarban már rázendítettek a lányok: 
1. 
Hej! Udvarom, udvarom,  
Hej, Szép kerek udvarom,  
Hej, de nem söprök többet,  
Hej, az én gyenge karom. 
2. 
Hej! Erre gyertek lányok,  
Hej! Erre furulyáznak,  
Hej! Erre a legények,  
Hej! Éjjel nappal járnak. 
 
    Amikor a vőlegény házához értek, a pitvarajtót bezárták előttük, mire a 
násznép rázendített. 
 
Nyisd ki rúzsám az ajtódat,  
Hozzuk már a galambodat,  
Ha nem nyitod az ajtódat,  
Visszavisszük galambodat. 
 
     Nagy alkudozások és felelgetések után kitárult a pitvarajtó. Elsőnek a 
menyasszony lépett be „Dicsértessék!" köszöntéssel. „Isten hozott!" hang-
zott az örömszülők válasza. A menyasszony a szülőknek kezet csókolt, a ro-
konokat pedig megcsókolta. Az egyik gazdasszony egy kanál mézet dugott a 
menyasszony szájába. Az édesség jelképezte a szeretetet, hogy olyan édesen 
szeressék egymást, mint a méz. A másik seprőt dobott a lábai elé. Ezzel 



 

próbálták ki, hogy milyen ügyes menyecske lesz belőle, vajon felkapja-e a 
seprőt vagy nem. Ezek után egy egész kenyeret adtak neki, amelyet bevitt a 
házba, és letette a násznép elé az asztalra. Mindenkivel kezet fogott. 
Mielőtt a menyasszony elindult a szülői háztól a nyoszolyólány a fala-kon 
kiakasztott tányérok közül kiválasztotta a legszebbet és magával vitte. Ebből 
kellett volna - egy tányérból - enni az új házaspárnak, de az akkori szokások 
szerint nekik nem volt szabad a vendégekkel vacsorázni. A hozott tányér 
lefordítva volt előttük, és a vőlegény kalappal a fején ült az asztalfőn a 
menyasszonnyal. 
    Az ifjú pár kísérői a vőlegény házánál is táncoltak egyet-kettőt, majd rá-
zendítettek: 
 
Gyerünk innen, itt nem köllünk, 
Oda megyünk, ahun köllünk, 
Ahun a bor legédesebb, 
Ott a leány legkedvesebb. 
 
     Elkészült a vacsora. Minden vendég elfoglalta az őt megillető helyet. Az 
udvarból egy-két gyerek belopódzott a szobába és az asztalok alá bújt, ahon-
nan a vacsora alatt a vendégek lábait ráncigálták, hogy nyújtsanak nekik a 
vacsorából - húst, bort vagy pálinkát. Mielőtt a dorozsba behozta volna a 
levest, megjelent az ajtóban, megveregette a nádpálcával a „szemöldök-
falat" és „Ácsi!" felkiáltással elhallgattatta a zenészeket és belekezdett a 
mondókájába: 
     „Midőn Krisztus Urunk a Jordán vizében megkeresztelkedett, meghagyta 
tanítványainak, hogy minek előtt az ételhez nyúlnának, előbb mossák meg 
kezüket és törülközzenek, hogy tiszta kézzel nyúljanak az Isten eledelé-hez." 
     Aztán sorba odanyújtotta a vizes tányért és a botra kötött törülközőt min-
den vendégnek, akik a tányérba pénzt dobtak. A vőfély minden tál ételhez 
mondott egy-egy strófát. A leggyakrabban felszolgált ételek a következők 
voltak: leves, marhahús tormával, disznóhúsos káposzta, kirántott tyúk, töl-
tött tyúk céklával vagy aszalt szilvával, sült disznópecsenye uborkával. Mó-
dosabb helyeken disznót és borjút is vágtak. Utoljára jött a „siska" vagy 
fánk, no és ott volt az elmaradhatatlan „baba" (kuglóf) is, amit az uzsonnai 
kávéhoz fogyasztottak. Már abban az időben ismeretes volt falun is a babká-
vé, de csak igen ritkán fogyasztották a parasztok, mert nagyon drága volt. 
    Vacsora végeztével jött a szakácsné bekötözött kézzel és egy nagy faka-
nállal kásapénzt szedni. Majd az új házaspárnak gyűjtöttek pénzt a család-
alapításhoz. Ezt a pénzt „koszorúspénznek" nevezték. Persze a cigány sem 
volt rest, ő is tányérozott. 



 

    Éjfél után nagyszámban megjöttek a menyasszony vendégei bekötni a 
menyasszony fejét, mivel már menyecske lett belőle. A menyasszonyt be-
vezették a kamrába, és leszedték fejéről a koszorút, menyecske ruhába öl-
töztették, piros szalaggal két ágra sodort haját becsavarták, s ebből kontyot 
csináltak, és feltették fejére az ún. „féketőt" (főkötőt). Elől a választékot 
erősen pomádézták. A csipke főkötő elöl fogakkal volt körbehorgolva, és az 
egész eleje ráncba volt szedve, nyers keményítőben volt kikeményítve, hogy 
formáját megtartsa. Hátulja, amely a kontyot tartotta, vékony „tilangén" 
csipkéből volt, alatta pedig rózsaszí, vagy égszínkék anyag volt bevarrva. 
Erre kötötték fel a sok ágas szalagot, amit a koszorúval leszedtek. 
     Mialatt az új menyecskét felöltöztették, egy legényt is beöltöztettek me-
nyecskének, és azt vezették be a vendégek elé. Előhívták a fiatal férjet, hogy 
fogadja el a feleségét. A férj persze nem akarta, vonakodott. Mustrál-gatta, 
tapogatta, csiklandozta jobbról-balról. Amikor a mókázás már a tető-fokára 
hágott, mert le akarták őt leplezni, bevezették az igazi menyecskét. 
     A cigányok pedig rázendítettek az ilyenkor szokásos nótára, amely így 
hangzott: 
 
„Asszony, asszony, az akarok lenni, 
Nékem abban nem parancsol senki, 
Sem apám, sem anyám, 
Ahhoz mentem, kit szeretek igazán. 
 
     Mindenki fordult egyet-kettőt a fiatalasszonnyal. Se vége, se hossza nem 
volt a menyecsketáncnak, aki csak hozzá férhetett, öregje-fiatalja, mind 
megtáncoltatta. Talán reggelig is eltartott volna ez a megbokrosodott me-
nyecskeavató tánc, ha a fiatal férj közbe nem veti magát, és ki nem ra-gadja 
a körből, derékon kapva a fiatalasszonyt. Elfutottak és behúzódtak a számuk-
ra kijelölt helyre nászéjszakára. 
     Még másnap sem volt vége a mulatságnak. Még hátra volt a fiatalasz-
szony kelengyéje, azt kellett áthozni a szülői háztól. Felpántlikázott lovak 
voltak a szekér elé fogva. Ezen hozták el a menyecske sublótos ládáját és 
ágyneműjét. Amíg a „kasznyit" rakták fel a szekérre, a tréfáskedvű legények 
összeszedtek a „sopa" alól mindent, amire a fiatalasszonynak szüksége lehet 
- tyúk-kasokat, tilót, öcsetet (kender fésű). Persze mindez csak tréfa volt. 
Ha a lány más faluba ment férjhez, a falu legényei váltságdíjat követeltek az 
ifjú férjtől. Hogy el ne szökhessen az új asszonnyal, átkötötték a hidat és 
megállásra kényszerítették a kocsikat, és addig nem engedték át őket, amíg a 
kialkudott váltságdíjat meg nem fizette. Néha az ifjú férj túljárt az eszükön. 
Amikor megtudta, hogy a kéri híd át van kötve, akkor a kiskéri, vagy ha itt 



 

is át volt kötve, akkor Bárzsának vette az irányt, feltéve, ha berencsi, vagy 
cétényi volt. 
    A lakodalom utáni vasárnap a fiatalasszony már nem a megszokott lányos 
helyére, hanem a menyecskék közé ment a templomban. A többi menyecs-
kétől abban különbözött, hogy a fején tilangén kendő volt. 
 
 
 

Egyéb adatok a településről 
 
Iskolaügy 
 
    Az első feljegyzések a településen működő iskoláról 1869-ből származ-
nak, amikor megalakult az első iskolaszék. A talált adatok szerint a XIX.. 
században a plébánián folyt a tanítás, ahol írást, olvasást, hittant és éneket 
tanítottak. 
    Az 1874/75-ös évben az egyik fennmaradt irat szerint, Nagykéren római 
katolikus felekezeti iskola volt. 
    Kiskéri filia községben nincs iskola, de iskolailag a nagykéri iskolához 
tartozott. 6-13 éves korig 200 iskolaköteles gyermek volt. Ebből 102 fiú és 
98 leány a kiskéri községbeliekkel együtt. Külön Nagykéren 91 fiú, 90 lány, 
Kiskéren 11 fiú, 8 lány volt tanköteles. 1872. március 24-től a falu kán-
tortanítója Zórád Ferenc volt, aki 1869 óta volt a tanítópályán. Képesítését az 
esztergomi tanítóképzőben szerezte. Ez és sok már olvasható a Nyitra Me-
gyei Tanfelügyelőségnek írt jelentésből. 
    Ebben az időben az iskola két tanteremmel és kántorlakással rendelkezett. 
Ez az épület 1980-ig állt a mai kultúrház helyén. 
    1921-ben az iskolának 484 tanulója volt. 1911-ben épült Kiskéren az egy 
tantermes iskola, melyhez később még két tantermet és lakást is építettek. 
1932-ben 462 tanulója volt az emeletes iskolának. 1947-ben az emeletes is-
kola leégett, ekkor a faluban csak szlovák nyelven folyt az oktatás. 1950-ben 
nyílt meg az iskola magyar tagozata. 
    1950. szeptember l-jétől nyílt meg Komját községben a magyar középfokú 
iskola, majd egy év múlva vissza helyezték Nagykérre az akkori 
Milanovcera. Az alapfokú középiskola igazgatójának Trelay Gézát nevezték 
ki. Az iskolát nem csak a helybeli tanulók látogatták, hanem a szomszédos 
Berencs községből is szép számban jártak ide a diákok. A vidéki tanulók 
 



 

száma évről évre emelkedett, mivel a környéken ilyen közép-, alapfokú is-
kola nem létezett. 
    1965. augusztus 29-én átadták az új iskolát. Az öreg iskola épületét 1972 
decemberében kezdték lebontani, hogy helyére új kultúrház épüljön. 
    Az 1971/72-es iskolaévben az iskolát 507 tanuló látogatta. A tanítást 27 
tanerő végezte. Az 1976/77-es tanévben összesen 421 tanulója van iskolá-
nak, ebből a magyar tagozat tanulóinak száma 223, a szlovák tagozaté pedig 
198. 
    Az 1981/82-es iskolaévben a tanulók 412, a tanítók száma 27 volt. 
 
A nagykéri tanítók, iskolaigazgatók névsora: 
 
1877 - 1918 
 
Zorád Ferenc (kántortanító) 1872 - 1906 
Karácsony Rudics Béla (oki. segédtan.) 1883 - 
Schrank Lajos 1900 - 
Kocsis Emília 1900 - 
Ribarik Gábor (másodtanító) 1902 - 
Schalda Rózsa 1902 - 
Matejovics Ferenc 1902 - 
Névery Ilona (Fray Béláné) 1903 - 1909 
Fray Béla (2. sz. tan.) 1905 - 1945 
Estéli András (kántortanító) 1906 - 1914 
Major István (4. tanítói állás) 1908 - 1910 
Zsinkovszky Mária (Fray Béláné) 1909 - 1933 
Dejcző Teréz 1910 - 1942 
Bellus István (kántortanító) 1914 - 1931 
Szenes Kornélné 1917 - 
Klucsovszky Aranka 1917 - 
 
1918 - 1938 
 
(Csehszlovákia megalakulásakor átvett tanítók) 
 
Németh Magda 1918 - 
Csiffári Jenő 1918 - 
Martinkovics Margit (helyettes) 1927 - 
Antal József 1928 - 



 

Oberth Kálmán 1928 - 1939 
Oberthné, Bihari Jolán (kisegítő) 1928 - 
Pan Béla 1930 - 
Veres János (helyettesítő) 1930 - 
Molnár János (helyettesítő) 1930 - 
Beregszegi Mária 1930 - 
Hodinka Ernőné (ideiglenes tanító) 1930 - 
Scherk Kálmánné (ideiglenes tanító) 1930 - 
Ernszt Sándor (igazgató, kántortanító) 1931 - 1946 
Petrovszky Eleonóra          - 1932 
Kopasz Elemér 1933 - 1940 
Száraz Katalin 1936 - 
 
1938 - 1945 
 
Gőg Katalin (kisegítő) 1940 - 
Ernszt Mária (segédtanító) 1941 - 1944 
Bottlík Irén 1943 - 
Takács Júlia 1945 - 
 

 
1945 - 1948 

Lukács Ambrus (igazgatónő) 1946 - 
Andrási László (kántortanító) 1946 - 1948 
Babják József (igazgatónő) 1947 - 
 

 
Az iskolaigazgatók névsora: 

Bebiak Jozef 1945 - 1949 
Trelaj Géza 1950 - 1956 
Száraz Béla 1956 - 1964 
Kovácsik Béla 1965 - 1966 
Peternai István 1967 - 1991 
Szibilla Magdaléna 1991 - 1999 
Mgr. Hlavatá Mária 1999 - 2002 
Mgr. Dojčanová Lýdia 2002 - 2006 
Mgr. Dojčanová Helena 2006 - 
 
 
 



 

Nagykér plébánosainak névsora  
1332-2008 között 
 
    Series Parochiarum et Parochorum, Archi-Diecesis Strigoniensis ab 
antiqussimis temporibus usqua ad annum MDCCCXCIV (1894) Ludovicus 
Némethy: Strigonii 180 old. 
 
1332. inter etl337. occ Stephanus de Quer 
1500. occ. Lucas 
XVI. saec. occ. Stephanus 
Item Christophorus 
1560. occ. Joannes VADnus 
XVI. saec. occ. Bolerázy Stephanus 
Item Nagy Georgius 
Item Lázár Stephanus 
1626 1630. occ. Thami Valentinus 
1630. occ. Frucus Andreas 
Item Thami Valentinus secundo 
1634. occ. 1642. Rezönyi vei Rozeny Georgius 
1647. occ. Tétényi Stephanus 
XVII. saec. Demetrius 
Item Cyriacus ab Hortis Georgius 
Item Szakály Franciscius 
Item Zele Stephanus 
Item 1650 Szili Andreas 
1650 1652 Hegyi Nicolaus 
Item Szakály Andreas, Franciscus 
Item Csorba Stephanus 
Item Dobis Stephanus 
1669. Mai.02 - 1671 Ballady Andreas 
1671. Jun.11 - 1676 Jun. 25 Czedő Michael 
1676. Jun.25 - 1684 Apr. 14          Orbán Valentinus 
1686. Oct.14 - 1692 Jul. Franyó Michael 
1692. Aug.05 - 1700 Mai. 02 Tresztyanszky Joannes 
1700. Apr.28 - 1706 Oct. 31 Jókay Stephanus 
1706. Nov.16 - 1718 Mai. Bokor Ladislaus 
1718. Mai.31 - 1729 Mai. 12 Haczkó Georgius 
1729. Mai.30 - 1748 Dec. 20 Lukács Laurentius Josephus 
1748. Dec.28 - 1751 Jun. Kereskényi Franciscus 



 

 
1751. Jul.06 - 1778 Apr. 10 Antal Ladislaus 
1778. Apr.- 1778 Mai Juszkó Andreas administr. 
1778. Mai.- 1809 Nov. 14 Kováts Joseph 
1810. Jan.02 - 1812 Neumann Joseph 
1812. Aug.- 1815 Sep. 20 Kőváry Georgius administr. 
1815. Nov.26 - 1833 Jan. 30 Lokcsánszky Paulus VADnus 
1833. Feb.13 - 158. Oct. Soóky Ignatius 
1858. Oct.- l870 Jun. 28 Hedermann Ludovicus 
1870. Jun.28 - 1870 Sep. 14 Horváth Emánuel, int. adm. 
1870. Sep.14 - 1871 Oct. Pongrácz Comes de Szentmiklós 

ét Adolphus 
1871. Oct.- 1872 Apr. 04 Horváth Emánuel, int. secun. 
1872. Feb.- 1872 Mar. Lovák Mauritius 
1872. Mar.08 - 1892 Szilágyi de Székelyföldvár 

et Szentmihályfalva, Eugenius 
1892. Sep.14 - 1919 Dec. 29 Vargha Joannes 
1919. Apr.11 - 1950 Jan. 29 Nagy Ludovicus 
1950. Jan.30 - 1960 Nov. 20 Dián Dionysius 
1960. Nov.27 - 1967 Feb. 15 Bende Tivadar 
1967. Febr.16 - 2007. Jul. 25 Elek Lajos esp. pléb. 
2006. Jul.01 - 2008 Kaszás Béla adminisztrátor 
 
 
 
Kisegítő papok (káplánok) 
 
1. Szilágyi Jenő, 1872. IV 4. - 1892. IX. 14. 
Horváth Emánuel káplán - 1872. X. 1. 
Lőrincz János újmisés, 1872. XI. 21. - 1879. IX. 1. 
P. Nagy Quide (OSF) ferences kisegített 
Báthy László újmisés, 1884. II. 28. - 1885. II. 27. 
Ravasz Petrik nyitrai ferences kisegített 
Gonda Béla, 1885. III. 30. - 1885. VI. 29. 
Lovász Kálmán, 1885. IX. 3. - 1888. IX. 16. 
Kendlhoffer Fejérvári Kálmán, 1889. VIII. 21.- 1889. X. 16. 
Hojszík Imre újsmisés, 1892-ben volt itt. 
 
2. Vargha János esperes plébános, 1892. IX. 14.- 1919. XII. 29. (27 év, 3 
hónap, 15 nap) 



 

Lőrinczi Lajos, 1913. II. 1. - 1916. II. 1. 
Utána „belépő" kisegítők voltak: 
Drexler Ignác berencsi plébános, 1914 
Ripper István káplán, 1916.III. 
Kulcsár Imre bajcsi plébános 
Ripper István, 1917. II. - 1917. VIII. 20. 
Holczinger Ignác naszvadi káplán, 1918. IX. 17. körül 
Skrypec József gimnáziumi hittanár adminisztrált 1919. XII 29-ig. 
(Vargha János haláláig.) Maradt 1920.- IV. l-ig. 
 
3. Nagy Lajos esperes plébános, 1919. IV. 10. - 1950. II. 5.  
1930-ig csak átmeneti, rövid ideig tartó helyettesek voltak.  
Utána egyre sűrűbbek az idegen kisegítők. 
Zalka János komjáti káplán, 1932.1. 10. - 1932. VII. 16.  
Kardos Károly nyűg. plébános - 1933. IX. 12.  
Zsák Lajos és Benyuska Antal kisegített - 1935-ben  
Szőcs Béla káplán, 1937. VIII. 10. - 1939.1. 6.  
Guba József káplán, 1939. III. 1. - 1940. III. 1.  
Mezősi Imre káplán, 1940. IV 20. - 1940. XI. 17.  
Lehman Imre káplán, 1941.1.1. - 1942. III. 31.  
Szövő László káplán, 1941. IX. 1. - 1942.III. 15. 
 
4. Kis Róbert káplán 1997.VII. 1 - 2000. VI. 30.  
Lépési Lóránt káplán 2000. VII. 1. - 2002. VI. 30.  
Diós László káplán 2002. VII. 1. - 2003. VI. 30.  
Kürthy Tamás káplán 2003. VII. 1. - 2004. VI. 30.  
Fóty Zoltán káplán 2004. VII. 1. - 2005. VI. 30.  
Farkas Zsolt káplán 2005. VII. 1. - 2006. VI. 30. 
 
 
A község vezetői 
 
Régen a falu vezetője a bíró és annak társa a jegyző volt. Ezekről 1877 óta 
vannak írott feljegyzések. 
1877.9.13. Polyák Miklós volt a jegyző 
1884.8.13. Chudy János 
1898.3.13. Polakovics Ferenc. Itt már a bírók neveit is megtaláljuk, még 
pedig Valaska Ferenc és Kántor István. 
 



 

    1919.10.5. Öllé János jegyzőről történik megemlékezés. Bíró Száraz An-
tal volt 1914. 
    1922.10.29. Oncsák József a jegyző, aki 1930. július 20-án ment el innét 
    Rövid időre feltűnik Durka Lőrinc neve. 
    1931.12.6. A bíró Gáhy Antal volt. 
    1935-ben valami Skolkait emlegetnek jegyzőként. Bíró Bátora József volt. 
    1942.9.27. Feltűnik Tafferner Ferenc jegyző neve. Mint bírót Száraz Fe-
rencet emlegetik. 
    1945-ben Adamec Alexander jegyzőt ismernek. Bíró Kántor Miklós. 
    1946-ban Svec Viliam volt a bíró. 
    1948-ban Vörös István jegyzőt ismerünk, aki tőlünk Nyitrára ment. 
    1951-1956-ban Szládicsek József volt a helyi nemzeti bizottság elnöke. 
    1952-ben Surányból Hubina József nevezetű lett a helyi nemzeti bizott-
ság titkára. 
    1957-ben Dojcsán Miklós volt az elnök. 
    1962-ben Dojcsán Pál lett a helyi nemzeti bizottság elnöke és titkára 
Szládicsek József volt. 
    1966-ban Kovácsik Béla iskolaigazgató lett az elnök, a titkára Szládicsek 
József volt, akit 1968-ban Kántor Lajos váltott fel. 
    1969-ben Szládicsek Mihály volt az elnök és Bolfa Ferenc a titkára. 
    1969-1976-ig Fray József mint elnök és Szőke Ferenc titkár vezették a 
falut. 
    1976-ban Kovácsik Béla tanító lett az elnök és Uhrík Margit a titkárnő. 
    1980-ban újabb elnöke van a falunak Bátora Béla személyében és titkár-
nője továbbra is Uhrík Margit. 
    1981-ben Dojcsán Elek mérnök lett falunk elnöke és titkárnője változat-
lanul Uhrík Margit. 
    1986-1989 Uhrík Margit lett a falu vezetője, Bálint Mária pedig a titkár. 
    1990-1994-ig a demokratikus választás eredményeként Bátora Béla lett 
falunk polgármestere és helyettese Bálint Mária. 
    1994-1998-ig Bátora Bélát választották meg polgármesternek, helyettese 
Kovác Pál mérnök lett. 
    1998-2002-ig ismét Bátora Béla lett a polgármester, helyettese Kovác Pál 
mérnök. 
    2002-2006-ig Mgr. Kottlík László középiskolai tanárt választották a köz-
ség élére, hivatalvezető, anyakönyvvezető Dojcan Ilona lett. 
    2006-2010-ig ismét Mgr. Kottlík László lett a község polgármestere, hi-
vatalvezető, anyakönyvvezető ismét Dojčan Ilona lett. 
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Mezőgazdaság 
 

    Valamikor a mezőgazdaság képezte a Nyitra környéki falvak fő jövedel-
mi forrását. A termények között a búzától kezdve minden gabonafélével ta-
lálkozunk. Igen nagy súlyt helyeztek a szőlő művelésére is. Szőlőket ismé-
telten említenek az oklevelek, ami azoknak kiváló mivoltukra látszik utalni. 
Kiváló szőlő termet Suránytól Kérig. 
    Falunk lakosságának ősi foglalkozása a földművelés volt, de foglalkoz-tak 
állattenyésztéssel is. Talajművelő eszközeik még a XX. század elején is na-
gyon primitívek voltak. Fagerendás ekéjükkel és maga készített boroná-ikkal 
(fogas borona) és vesszőből készített simító boronákkal művelték meg föld-
jeiket. A vetőmagot kézzel szórták el a földbe ún. magágyas vetéssel az eke 
szántotta barázdába. Az istállótrágya hiányában a földeket ugaroltatták. Ta-
karmány hiányában a marhákat, lovakat kihajtották a legelőre és ott vol-tak a 
tél beálltáig. Az egyedüli takarmány a széna volt, ami a réten termett. Lege-
lőjük akkoriban a szikes talajúak voltak. Ilyen legelő volt az ún. Sziket 
amely az Újföld- és Jattó-dűlőkben volt. Azokat az állatokat, amelyeket iga-
vonásra nem használtak már Szent György napján kihajtották a legelőre, és 
csak akkor hajtották be a faluba, amikor már deres volt a határ. A falunak 
volt egy tehénpásztora, aki a csordát őrizte tavasztól késő őszig. Járandósága 
az őrzésért minden darab jószág után egy véka gabona és egy kenyér volt. 
Korán reggel ostorcsattogással és trombitálással bejárta az utcákat és össze-
terelte a jószágot a „délő"-n. Ez a délő a hídnál volt, ahol most a kultúrház 
áll. Azért hívták délőnek, mert itt volt a csorda dél alatti delelője. Estére a 
csordát behajtották a legelőről, szabadon engedték és minden állat megtalál-
ta az istállóját. 
    Volt a falunak disznópásztora, kanásza is, aki a falu sertéseit őrizte. Kora 
reggel megfújta a dudát (a duda ökörszarvból volt). Bejárta az utcákat, ösz-
szeterelte őket a hídnál és kihajtotta a határba, az utakra, a rakpartokra. Ara-
tás után a tarlókon „bogarásztak" a kocák, az elhullott magot szedegették fel. 
Déltájban beterelték őket a faluba. A forró, perzselő hőség elől az állatok 
loholva futottak neki a langyos folyónak, belehemperegtek a pocsolyába. A 
pásztorok túlláti fűzfák alatt hűsölve várták, hogy mikor hozza az anyjuk az 
ebédet. A kanász szintén úgy kapta a neki kijáró bért, mint a tehénpásztor. 
    Karácsony előtt a tehénpásztor és a kanász is orgonavesszőt szedtek -egy-
két nyalábbal -, és Ádám Éva napján megkezdődött a falujárás. Min-den 
gazdához bementek, akinek disznója vagy marhája volt. Beköszöntőnek 
 
 



 

elmondták jókívánságukat, majd a gazda kihúzott a köteg vesszőből egyet, 
és azon iparkodott, hogy minél több ágból álló vesszőt húzzon ki, hogy sok 
legyen a jövő esztendőben a malac vagy a borjú. A kihúzott vesszővel egy-
párszor végigsuhintotta a pásztorgyereket. Aztán a gazda megkínálta itó-
kával, a gazdasszony pedig kaláccsal, szalonnával, kolbásszal ajándékozta 
meg. Mire bejárták a falut megtelt a zsák is elemózsiával, de a fejük is borral 
és pálinkával. 
 
 
 

Hegypásztorok 
 

    Nemcsak a faluban voltak őrök. A hegypásztorok a pásztor úton cirkálva 
(az alsó és felső hegyen) vigyáztak a vermekre, hajlékokra, hogy azokat a 
tolvajok fel ne törjék, be ne törjenek a pincékbe. A falunak két hegypásztora 
volt. Ezek felett volt a hegybíró, aki a vitás ügyekben volt hivatott ítéletet 
hozni, és a pásztorokat ellenőrizni hivatásuk gyakorlásában. Ha a hegybí-ró 
meg akart győződni, hogy a pásztorok posztjukon vannak-e, belefújt a „ku-
vikba"(ez a kuvik rövidke ökörszarvból készült duda volt). Ha a hegy-
pásztorok az éj csendjében visszafeleltek, meggyőződött róla, hogy milyen 
irányból jön a hang. 
    A határban is voltak csőszök, akik vigyáztak a határra. A tilosba tévedt 
jószágot behajtották a községházára, ahol a községi bíró az illetővel megfi-
zettette a „becse"-t (az okozott kárt). 
 
 
 

Gabonás vermek 
 
    A nagykéri malomba vezető út mellett a bal oldalon valamikor nagy és kis 
méretű, szögletesre ásott gabonás vermek húzódtak. Itt helyezték el a „dézs-
mát", ezért elődjeink „dézsmakert"-nek is nevezték s a parasztság ide volt 
köteles beszolgáltatni az állam részére kiszabott dézsmát. Ezek a gabonás 
vermek a háborús hódítások alatt sokszor kiürültek. 
    A község lakosainak is voltak saját gabonás vermeik, ezek a szőlők aljá-
ban és az ún. szilvásokban voltak. Ide rakták a télire való megőrlendő ga-
bonájukat. 



    A gabonás vermeket használat előtt kiszárították, belegyújtották a szalmát 
(persze előre jól kitapasztották), majd kifüstölték, hogy a téli hónapok alatt 
megóvják a gabonát a zsizsikektől meg a nyirkosságtól. A vermeket szögle-
tesre, köcsögalakúra ásták, zsuppszaimával kibélelték, hogy a nedvességtől 
megvédjék. Amikor a vermet megtöltötték, a tetejét agyaggal jól ledöngöl-
ték és kúp alakúra kiképezve finoman letapasztották, hogy a csapadék és az 
egerek hozzá ne férhessenek. 
    Gabonás vermeket a múlt századunk elején sokan használtak, mert akkor 
gabonaraktárok csak az uradalmakban voltak. 
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A szövetkezet 
 

    1949-ben megalakult a falu földműves szövetkezete. Az egységes föld-
műves szövetkezet első elnökének Szmatana Józsefet választották. Az elnök 
funkciója kezdetben nem volt zökkenőmentes, mivel még nem rendelkezett 
kellő tapasztalattal és szaktudással. Kezdeti nehézségeik voltak a termelési 
eszközök hiánya miatt. Nem volt elegendő vetőmagjuk, hiányos volt a talaj-
művelő felszerelés is. A szövetkezetbe belépők nehezen adták át földjeiket a 
közös gazdaságba. Mivel a lakosság önként nem vált meg vagyonától, erő-
szakkal vették el tőlük. 
    Az egységes földműves szövetkezetbe való belépést agitáló csoportok 
szorgalmazták, akik házról házra járva igyekeztek meggyőzni a lakosságot a 
közösbe való belépésről. Ha az agitálás eredménytelen volt, a családfőt be-
idézték a helyi nemzeti bizottságra, ha ez sem használt a helyi nemzeti bi-
zottság vezetősége javaslatára megfosztották a munkahelyétől és a földje-
itől. Vagyonukat elvették, padlásaikat lesöpörték, és rossz magatartás címen 
börtönbe zárták őket. 
    A kezdeti nehézségek és gondok ellenére bebizonyosodott, hogy a kö-zös 
gazdálkodásnak is megvannak a maga előnyei. Idővel Nagykéren is egy 
modern mezőgazdasági nagyüzemet hoztak létre, melyben gabonatermesz-
téssel, állattenyésztéssel, majd később kertészettel és szőlészettel is foglal-
koztak. 1974-től a milanovcei, komjaticei, cerníki, lipovái és mojmírovcei 
szövetkezetek közösen a Csehszlovák-Szovjet Barátság Szövetkezete né-ven 
kezdtek gazdálkodni. A szövetkezet most újra nagykéri-Vel'ky Kyr-i szövet-
kezetként működik. 
    A szövetkezet elnökei voltak: Bátora József, Dojcsán Miklós, Szládicsek 
Béla, Balogh József mérnök, Ing. Hlavatý Igor. 
 
 
 

A Csemadok 
 
    A Csemadok a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületének 
helyi szervezete községünkben 1949. június 15-én alakult meg. Alapító ta-
gok voltak: Dojcsán József (aki egyúttal a szervezet első elnöke is lett), 
Csepedi István, Szládicsek Miklós, Száraz Mihály, Dojcsán Miklós, Valaska 
 



 

Viktor, Csebik Pál, Kázán József, Dobrotka László, Száraz Árpád, Száraz 
Tivadar. 
    A Csemadok a faluban valójában 1950-ben kezdett tevékenykedni, ami-
kor az alapszervezetnek 400 tagja volt. 1952-ben Száraz Tibor, majd 1956-
tól Szabó Dénes lett a Csemadok helyi alapszervezetének az elnöke, aki több 
évtizeden át vezette a szervezetet. Jelenleg a szervezet tiszteletbeli elnöke. A 
szervezet vezetősége stabil volt, és csak rendkívüli események váltottak ki 
személyi változásokat. 
    A szervezet színjátszói 1949 és 1989 között 26 színdarabot mutattak be, 
Szibilla Lászlóné, Banási Otília és mások rendezésében. 1952 őszén nép-
tánccsoport alakult Szlovák Pál vezetésével. Már 1956-ban volt a falunak 
énekkara, melynek vezetője Kánya István tanító volt. A szervezet női és férfi 
éneklő csoportja, valamint Szivárvány tánccsoportja rendszeres sze-replői 
voltak a járási és az országos rendezvényeknek. A tánccsoportot Szi-billa 
Lászlóné vezette. A menyecskekórus és a tánccsoport 1980-ban közös mű-
sort állított össze „Aratási szokások" címmel, mellyel a „Tavaszi szél vizet 
áraszt..." népművészeti verseny területi döntőjéig jutottak. 1985-ben 
Nagykér fogadta az említett verseny területi döntőjének csoportjait. Az itt 
első helyezést elérő nagykéri mennyecskekórus a pozsonyi országos döntő-
ben is az előkelő 4. helyen végzett. 
    Az 1987-es „Tavaszi szél vizet áraszt..." országos döntőjén az említett 
kórus bronzkoszorús minősítést kapott. A férfi éneklő csoport 1988-ban har-
madik díjat szerzett a pozsonyi Népművelési Intézet által meghirdetett ver-
seny országos döntőjében. Az országos népdalversenyeken szólóénekeseink 
is sikeresen szerepeltek, mint Gróf György, Csepedi Éva és Kazán László. A 
helyi szervezet az éneklés és a zenemozgalom terén érte el legnagyobb sike-
reit. A férfi énekkar 1966-ban alakult meg Simek Viktor vezetésével. 
    A vezetőségben mindig odaadó, ügyes emberek voltak és vannak jelenleg 
is. Hogy csak néhány nevet említsünk: Szibilla László (volt elnök), Szibilla 
Lászlóné, Kovács Pál mérnök (volt elnök), Fiala Dénes és sorolhatnám to-
vább. 
    A Csemadokban végzett aktív munkájukért az elmúlt időszakban Szabó 
Dénes, Szlovák Pál, Száraz Ferenc, Valaska Benedek, Gróf György, Kovács 
Pál mérnök, Szibilla László és még sokan mások átvehették a Csemadok 
emlékérmét, illetve plakettjét. 
    A Csemadok kiváló népművésze címet a nyitrakéri női éneklőcsoport és 
Szibilla Lenke kapta meg. 
    A szervezet rendszeres vezetőségi gyűlései, az általuk biztosított bálok a 
körzeti és helyi ünnepségek, az egyes csoportok próbái, fellépései szinte 
 



 

egy családdá formálták az egymást váltó nemzedékek tagjait és talán magát a 
közösséget is. 
    A szervezet rendszerváltás után új néven Szlovákiai Magyar Kulturális és 
Közművelődési Szövetség néven fejti ki tevékenységét (a szervezet betűne-
ve megmaradt Csemadok). A nagykériek az új feltételek között is folytatják 
az anyanyelv megőrzésére és a magyar kultúra ápolására irányuló munkáju-
kat. Jelszavuk: „Őrizd meg, és add tovább!" 
    A szervezet jelenlegi elnöke Száraz László. 
 
 
 

Mórinca néptánc- és citeraegyüttes 
 

    Külön említést érdemel a nemzetközi hírű Mórinca néptánc- és 
citeraegyüttes, amely 10 éve működik. A lelkes gyermekcsoport évente 25-
30 fellépést produkál idehaza a környező falvakban, de külföldön is. A tánc-
csoport koreográfusa és művészeti vezetője Ölveczky Árpád és felesége 
Ölveczky Mónika. A citeraegyüttest Szabó József magyarországi vendég-
tanár, citeraművész feleségével vezeti. Legkiemelkedőbb fellépéseik közé 
tartozik az Ifjúsági folklór világfesztiválon való részvétel (Pozsonyban), a 
magyarországi Révész Színház társfellépése az István, a király című rock-
operában, ahol fealadata a tánckar biztosítása volt. Az együttes megalapítója 
és vezetője Száraz Elek. 
 
 
 

A falu szakrális emlékei 
 

    A templomon kívül Nagykéren is találunk néhány vallásos köztéri szob-
rot. Ezeket itt is a helyi szempontból „legfontosabb" védőszenteknek állítot-
ták egykor. Olyanoknak, akiknek segítségére e faluban szintén nagy szükség 
lehetett. 
    Az Újvári utcában a Motorest vendéglő közelében a szőlők alatt van egy 
szent kereszt, melyet az 1838. május 28-i okirat szerint Czibula Katalin és 
férje, apáti Száraz Mihály gazda állítatott. A homokkőből készült emléket 
Szabó Dénes gyepi nyugdíjas segítségével felújították. 
 



 

    1990-es évek közepe táján felújították a Nepomuki Szent János szobrát. 
Nagykéren is volt kultusza Nepomuki Szent Jánosnak. A kőszobor évtize-
dek, sőt évszázadok óta Nagykér főterén áll. Az eredeti szobrot 1889. de-
cember 10-én Csuvala András alapítványa támogatásával állították. 
    Szent Anna szobrát a nyitrai utcában Skultéty Pál és Tarkó Anna nagykéri 
hívők állították 1807-ben. Ez a fogadalmi Szent Anna szobor homokkőből 
készült. 
    A templom előtt valamikor felállított vörösmárvány keresztet 1898-ban 
Veres András és Szőke Mihály gazdák alapítványából állították. Később át-
helyezték a templomkertbe. 
    A kiskéri hídnál a kiskéri hívek adományából vörösmárvány keresztet 
állítottak 1903-ban. Szent Orbán és Szent Vendel szobrok is alapítványos 
szobrok voltak. 
    A Cserda út egyik szép részére új Szent Orbán szobrot állítottak. Vasek 
Frantisek mojzesovoi fafaragó munkáját 1994. május 25-én szentelték fel. 
    A falunak három temetője volt. Az első temető a római erőd és a folyó 
közti területen létesült. Római harcosokat és családokat temettek ide. A má-
sodik temetőt a Szent Kelemen templom körül emlegetik. A harmadik teme-
tő, már említettük, a templom körül volt, ahova 1867-ig temettek. De már 
létezett az új temető is kápolnával, mely két részre volt szétosztva, mert a 
vasút 1870-óta kettészelte. 
    A temetőben három kereszt áll. Az egyik a temető országút melletti részé-
ben áll, ez vörösmárványból készült, Csebik István jóvoltából. 
    Az új temetőben áll a Nagykereszt márványtáblával, amelyen az első és 
második világháborúban elesettek névsora található. 
    Hogy a község területén található műemlékek sora teljes legyen, meg kell 
említeni a kiskéri szőlők alatt lévő, országút melletti „Magyarok Nagyasz-
szonya" vörösmárvány szobrot. Ezt a szobrot Énekes Julianna kegyes ala-
pítványából állították 1896-ban, az ezeréves Magyarország millenniumi ün-
nepének alkalmából. 
    Szobrot kapott Szent Kelemen, Szent István, Szent Hubert is. 
    A templom szobrai közül legértékesebbek a Korpusz, Szent János megke-
reszteli Jézust, Feltámadt Krisztus. 
 
 
 
 
 
 
 



 

A község neves szülöttjei 
 

    Nyitranagykéren 1444-ben született Unger Antal humanista, aki elsőként 
írt községünkről. 1445-1451 között a bécsi egyetemen a bölcsészkar egyik 
tanára volt,a természettudományok professzora. 
    1812. június 15-én Kiskéren született Hanák Kános zoológus, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja. Rendszeresen gyűjtötte a növényeket és ál-
latokat Breznóbányán, Nyitrán, Máramarosszigeten. 1849-ben halt meg a 
kolerajárvány áldozataként. Legnagyobb müve „Az állattan története és iro-
dalma Magyarországon ". 
    Kántor Imre 1860. február 28-án született, költő és újságíró. Budapes-ten 
élt, az Országos Statisztikai Hivatal tisztviselője volt. Munkái: „Az én vilá-
gom" (1881), „Örökkévalóság" (1881), „ Újabb költemények", „Élet", „Sze-
relem", „Dicsőség" (1894). 
    Dojcsán János 1898. július 30-án született. Nagykér krónikása volt. 1996. 
augusztus 16-án halt meg. 
    Gróf György 1942. május 30-án született. Nemzetközi hírű népdalénekes, 
tárogatós volt. 2003. január 15-én halt meg szülőfalujában. 
    Szőke József szerkesztő, levéltáros, író, 1928. szeptember 16-án szüle-tett 
Nyitranagykéren. Főbb művei: „Az asszony vár" (1959), katicabo-gár" 
(1964), „A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája " (I-
IV), „A síró hóember" (1985), „A napraforgóvá változott lány" (mesék, 
1989), „Ki kicsoda Kassától—Prágáig?" (1993), „Nagykér monográfiája" 
(1993), „A hencegő nyúl" (mesék, 1995), „ Csomó a szivárványon " (1997), 
„Katicabogár" (2003), „ Csatangoló - történelmi séták Szlovákia legszebb 
tájain" (2005). 
    Nagy Lajos esperes plébános, érseki tanácsos, a 31 évig tartó plébános-
sága alatt sokban hozzájárult a nagykéri egyházközség, valamint a falu fej-
lesztéséhez. Három papot nevelt az egyháznak Száraz Józsefet, Zorád Eleket 
és Dojcsán Ernőt. 
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Resumé 
 

    Vážený Čitateľ ! 
 
    Držíte v ruke peknú knižku, ktorú Obec Veľký Kýr vydala pri príležitosti 
veľkej udalosti, 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Je to kniha, 
ktorá by mohla byť voľným pokračovaním - možno aj doplnením - „Mono-
grafie Nagykér" (Szóke József), ktorá vyšla v roku 1993. Pochopiteľne nie-
ktoré údaje, poznatky sa objavujú v obidvoch knihách, veď sa jedná o tú istú 
obec a zároveň sa navzájom doplňujú. 
    Obec, ktorá dnes patrí okresu Nové Zámky a Nitrianskej župe je prvýkrát 
spomenutá v listine kráľa Kálmána z roku 1113 pri príležitosti darovania 
dediny zoborskému opátstvu. Územie obce však bolo obývané už v najstar-
ších dobách, čoho dôkazom sú archeologické nálezy z doby kamennej, z čias 
rímskej nadvlády a sťahovania národov. Názov obce zostal z obdobia sťaho-
vania národov, keď okolie Nitry (teda aj túto obec) dobili Maďari. Obec 
dostala názov po kmeni „Kér". 
    Aj keď názov obce sa viackrát zmenil - vždy podľa toho, kto bol práve 
pánom tohto územia, alebo aká bola politická situácia - do dnešnej doby sa 
zachoval pôvodný tvar názvu. Naposledy bola zmena názvu v roku 1992, 
keď obec opäť dostala svoj historický názov„Nagykér-Veľký Kýr". 
    Cieľom tejto knihy je oboznámiť čitateľov minulosťou a súčasnosťou tejto 
obce a zároveň odhaliť aj cenné národopisné údaje, zvyklosti, ktoré sa spája-
jú s touto obcou pri rieke Nitra. 
    Čitateľ sa môže oboznámiť so zemepisnou polohou a okolím ako aj histó-
riu obce. Veľmi zaujímavý je popis minulosti v kapitole z obdobia tureckej 
nadvlády. Obdobie kuruckých vojen opisuje autor na základe dvoch úryvkov 
z románu, ktoré sa týkajú práce obce „Nagykér". 
    V dôsledku tragických udalostí v minulosti (tatárske pustošenie, turecká 
okupácia, kurucké vojny poprípade rôzne živelné pohromy, požiare) nezo-
stalo pre dnešok veľa pamätihodností. Ale o tie, ktoré tu zostali sa starajú 
obyvatelia tejto obce príkladne: rímsko-katolícky kostol, kaplnka v cintoríne, 
tri cintoríny, ako aj rôzne sakrálne pamiatky. To, že občania „Kýrania" sú 
ozajstnými lokálpatriotmi svedčí aj fakt, že pritom, že sa snažia o zveľaďo-
vanie svojej obce, zachovávajú aj hodnoty, ktoré vybudovali ich predkovia. 
Príkladom toho je, že síce postavili nový viacúčelový kultúrny dom, si za-
chovali a zrekonštruovali aj starý, ktorý dnes patrí medzi najkrajšie budovy 
obce. 
 



 

    Časť knihy je venovaná tradíciám, zvyklostiam veľkokýrskym obyčajam a 
ľudovým zvyklostiam. Určite už niektoré upadli do zabudnutia. Ale práve 
autor tejto knihy ich niektoré ešte zachoval pre budúce pokolenia, veď od 
svojej mladosti bol vášnivým zberateľom týchto zvyklostí. Keď otvoreným 
uchom, otvorenými očami, ale hlavne otvoreným srdcom sledoval rozpráva-
nie starších pri rôznych príležitostiach. V tejto časti sú popísané niekdajšie 
detské hry, riekanky a podobne. Je popísaná zabíjačka, alebo kýrska svadba, 
a s ňou súvisiace zvyklosti a verše, ktoré sa podarilo zachytiť na základe 
spomienok starších. 
    Každá obec je hrdá na tých, ktorí urobili pre svoju obec viac, ako tí ostat-
ní, alebo rozširujú dobré meno svojej rodnej obce. Práve preto sú spomenutí 
aj v tejto knihe významné osobnosti obce, farári a učitelia, ktorí pôsobili v 
obci, ako aj bývalé a terajšie vedenie obce. 
    Autor knihy je rodákom obce Veľký Kýr. Napriek tomu, že tam už vyše 
tridsať rokov nežije má svoju rodnú obec nesmierne rád. Sleduje jej rozvoj a 
aj v dnešnej dobe sa rád porozpráva so staršími ľuďmi z rodnej obce, ktorí sú 
prameňom poznania. 
    O tieto poznania sa chce podeliť s čitateľmi tejto knihy. 
 
 
                                                                                     Alžbeta Sz. Manczalová 
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