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1944 

(Zsidóság felszámolása) 

 1944-ben a zsidóság felszámolása teljes mértékben megkezdődött. 

Mivel a falu szélén volt a szlovák határ, a zsidók ide-oda kóboroltak, hogy 

elszökhessenek valahová az üldözés elől. Ezek a zsidók a városokból mentek 

világgá, hogy elkerüljék a deportálást. Ha a határőrség ilyen kóborló 

zsidókat elcsípett, azokat emberfeletti megkínzás, ütlegelés közepette adtak 

át a parancsnokságnak és szállították el őket ismeretlen helyekre, az ún. 

„Gettókba”. Falunkból tavasszal szedték össze a zsidókat. Felpakolták őket 

szekerekre, a legszükségesebb személyes dolgaikkal Surányba szállították 

„Gettóba” és onnan tovább szállították őket Németországba és más 

haláltáborokba. Amíg volt bennük erő, dolgoztatták őket. Az öregeket, 

asszonyokat és gyermekeket egymástól elszakították mindaddig, amíg elérte 

őket az erőszakos halál, a gázkamra. Millió ártatlan ember vére, a szegény 

kis gyermekek irgalmatlan elpusztítása és éhenhalása, a minden emberi 

mivoltukból kivetkőzött német náci rendszer örök idők gyalázatos 

szégyenfoltja. Nem kívánok ezzel tovább foglalkozni, hiszen ezt a 

történelem részletesen hozza a világ tudomására. Mivel községünkben az 

összegyűjtéskor csupán öt család élt, a háború végén az öt családból hárman 

kerültek elő, de a faluban nem maradtak – kivándoroltak Palesztinába vagy 

valamelyik nyugati országba. Ma már községünkben egyetlen zsidó család 

sem él. 

(Vízáradás) 

 Ez év tavaszán a hegyekből a hirtelen hóolvadás következtében 

lefutó víz áradást okozott. Mint rendesen, úgy most is elborította a lapos 

területeket – széjjelterjedt a víz a túllátokon, de nagyobb anyagi kárt nem 

okozott, mert a meder nem volt befagyva s a víz pár óra múlva 

visszahúzódott. 

(Halálos balesetek) 

 Augusztus 8-án halálos kimenetelű baleset történt az újföld nevű 

dűlőkben. Hirtelen vihar támadt s a vihar elől a libapásztorok az ott felállított 



 

határvadász bódéba menekültek a katonákhoz. Kovács János 12 éves 

kislánya is oda futott a villámlás, dörgés elől és leült az ott levő tábori 

telefon mellé, és a telefonból kipattanó szikra megölte. A vizsgálat 

megállapította, hogy a halálos szerencsétlenség oka az, hogy a telefon nem 

volt rendesen földelve. 

 Augusztus 19-én az 56 éves Veres László a Cétényke folyóban a 

kiskerek erdőnél a vízbe fulladt. Halálának okát nem tudták megállapítani. 

Valószínű, hogy életuntságában lett öngyilkos. 

(Horthy menekülése) 

 Horthy Miklós kórmánya, miután a helyzet már tarthatatlanná vált, 

1944 májusában lemondott, ő pedig családjával repülőgépen 

Spanyolországba menekült. A hatalmat Magyarországon a „Nyilaspárt” vette 

át, amelynek vezére lett Szálasi Ferenc. 

(Nyilas párt hatalomra jutása) 

 A hatalom átvétele után a nyilasok teljes erejükkel megkezdték 

a már bomladozóban lévő hadsereg újjászervezését - felfrissítését. A Horthy 

kapituláció hírére a magyar honvédség a frontokon nem mutatott már harci 

készséget – elég volt a céltalan vérontásból – többen életük kockáztatása 

árán is megszöktek, vagy elbujdostak, hogy többé vissza ne kelljen menni a 

frontra. Szálasi rezsimje drákói szigorral igyekezett ezt meggátolni, a végső 

győzelem elérése céljából mindenképp azon volt, hogy a háborút a németek 

nyerjék meg. Hiába volt minden erőszak – a lavina elindult, azt többé 

megállítani nem lehetett – a német militarizmus felett megkondult a 

lélekharang. Nem volt már többé harci készség – egyre hátráltak – 

felbomlott a rend, a fegyelem. 

(Nyilasok kegyetlenkedései) 

 A nyilasok kiadták a jelszót – „harcolni akarunk a végső 

győzelemig”. „Kitartás” volt a jelszavuk. Fanatikus elszántsággal vetették 

bele minden erejüket a harcba, vakon követték Hitler parancsát. 

Megalakították a nyilaskeresztesekből verbuvált milíciát.ezeknek az volt a 

feladatuk, hogy megakadályozzák és összefogdossák a 

katonaszökevényeket, felügyeljenek a rendre, hogy esetleg lázadás vagy 

valamiféle zendülés ne legyen a lakosság között. Mindenkit igazoltattak. Aki 

nem tudta magát igazolni és bebizonyosodott róla, hogy szökevény, 

hadbíróság elé állították, és mint katonaszökevényt a rögtön ítélő hadbíróság 

a legtöbb esetben golyó általi halálra ítélt. De több eset is előfordult, hogy a 

szökevényt a helyszínen a családja szeme láttára agyonlőtték. 



 

 

(Ifjúságunk menekülése a terror elől) 

 Történt ilyen eset Csornok községben is, ahol a nyilas katonák két 

bujdosó katonát agyonlőttek. A nyilasok kegyetlen bánásmódja nem ismert 

határt. Ahol – a besúgók által – észrevették, hogy katonaszökevényt 

rejtegetnek a lakásban, körülzárták azt, felforgatták az egész házat, pincét, 

padlást, pajtát – a szénába szuronyaikat böködték és minden elképzelhető 

rejtekhelyet átkutattak. Jaj volt annak a szegény embernek, akit elcsíptek. 

 Községünkben több helyen hetekig rejtőztek a befalazott istálló, 

pince (szőlőhegyen) vagy a disznóól alatti rejtekhelyeken, s csak éjszaka 

merészkedtek elő szabad levegőre, rettegve, hogy valaki meg ne lássa és el 

ne árulja rejtekhelyeiket. 

 Szerencsére nálunk nem akadt áruló, habár a szomszédok vagy a 

rokonok tudtak róla, de hallgattak, mert tisztában voltak azzal, hogy nem 

sokáig tart már és üt a felszabadulás órája, ami nem késett sokáig. 

 Amint a hurok mind szorosabban feszült a német fasiszták nyaka 

körül, annál nagyobb bőszülettel igyekeztek hatalmukat megszilárdítani. 

 Falunkban, amikor tavasszal már a front közeledett hozzánk, 

megjelentek a németek. Aki csak tudott, menekült el a háztól, hogy otthon ne 

találják a katonaköteleseket. Fiataljaink közül sokan a határban a 

kukoricakórórakásokban húzódtak meg éjszakára, hogy el ne vigyék őket 

vagy ami még borzasztóbb, ne lőjjék agyon mint katonaszökevényt. 

(Lövészárkok a peresi és csapási dűlőkben) 

 A német parancsnokok írányítása mellett a falut a magyar honvédség 

kisebb csoportja szállta meg, amelynek az volt a feladata, hogy – mivel a 

front ijesztően közeledett – bunkerokat (lövészárkokat, tankcsapdákat) ástak 

a határban. Ilyen lövészárkokat ásattak a falu népével a „Peresi” és a 

„Csapási" dűlőben is. Ez év utólján az oroszok állásai Lévánál a Garam 

folyó túlsó partján voltak. Ahogy tavaszodni kezdett (1945), megindult a 

vörös hadsereg – átkelt a megáradt Garamon és csakhamar elérte a 

nemespani és cétényi partot, ahonnan megkezdődött a falu elleni támadás. 

Több belövés érte a falut az éjszaka folyamán megindult orosz támadás alatt, 

azonban lényegesebb kárt nem szenvedtünk - emberéletben sem esett kár, 

mivel az óvóhelyeken töltötte – élte át a bombázás borzalmait. 

(Németek támadása) 

 A német nácik gyenge erővel támadtak illetve viszonozták a 

tüzelést. A Nyitra folyó jobb parti töltésében ásott fedezékekből közelharc 



 

keletkezett. Géppuskák, páncélköklök szórták a tüzet az előnyomuló 

vörösökre. A folyókon lévő hidakat a németek már a támadás előtti napon 

felrobbantották (március 27.). 

(Hidak felrobbantása) 

 Ekkor már a falu embereit a nyilasok (Szabó Vendel a nyilaspárt 

vezére) utasítása a falu elhagyására kényszerítette, hogy az ellenség 

(vörösök) ne találjanak épkézláb embert. Felpakolva meneteltek egyesek az 

oroszok elől, de senki sem tudta, miért kell hazulról elmenni és hová 

meneküljenek, amikor mégiscsak utolérik őket, hiszen a harapófogó egyre 

jobban szorul össze. A faluba vezető mindkét hidat a levegőbe röpítették. Az 

állomás felé vezető híd betonpillérei alá négyszáz kilogramm robbanó 

anyagot helyeztek.  

(Robbantás által keletkezett károk) 

A detonáció olyan erős volt, hogy a közelben lévő házakat 

úgyszólván kártyavárként elsöpörte. A betontörmelékek szilánkjait a vasúton 

túlra dobta az erős légnyomás. Mázsás darabok repültek szanaszét, amelyek 

az épületekben is kárt tettek. Kántor Árpád házát, amely a híd közvetlen 

közelében volt, teljesen elseperte, s csak a megrepedezett falak maradtak 

meg. A közelben levő borbély műhelyt is elvitte a légnyomás. A kultúrház is 

erősen megrongálódott. Az ablakokat betörte, a falazat megrepedt, sőt a 

heraklit tetőzet is beszakadt és az eternit tetőzetet is tönkre tette. Fray Béla 

nyugdíjas tanító házának tetőzetéről a cserepeket lesodorta, a pékműhelyről 

a cserepeket lesöpörte az erős légnyomás. A robbanás ideje alatt, amely este 

10 óra tájban történt, senki sem tartózkodott az utcán, mindenki az elkészített 

óvóhelyen szívszorongva várta az események további fejlődését. A 

robbanást követő nap éjjelén tüzelés alá vették a németeket. A lövöldözések 

a hajnali órákig tartottak. A támadás ideje alatt az Apáti utcában tüzet fogott 

Száraz József 175 helyrajzi szám alatt levő háza, amely a gazdasági épülettel 

együtt teljesen leégett.  

(Közelharcok a faluban) 

A szérűskertekben a pajták és kazlak tüze világította be a falut. 

Mentésre senki sem gondolhatott, hiszen életveszélyes lett volna elhagyni a 

fedezéket ágyúzás, géppuskázás közben. A harcok hevében az ellenség 

szemtől-szembe találkozott, egymást kergették a szalmakazlak körül és 

amikor látva, hogy már másképp nem menekülhet támadója elől, felgyújtotta 

a szalmakazlat és a füst leple alatt elmenekült. 



 

 Reggelre a harc már szűnni kezdett és csak a még itt szorult néhány 

német tartotta magát. Ezeknek az lett a sorsuk, hogy vagy elmenekültek, 

vagy elfogták őket a szovjet katonák. Tíz óra tájban megjelentek az első 

rajvonalban harcoló szovjet katonák. Mindeki felélegzett, hogy végre 

feljöhetett a fedezékből a szabad levegőre és megszabadult szorongatott 

helyzetéből. Hála telt szívvel mondtak köszönetet az isteni gondviselésnek, 

hogy megszabadultak szorongatott helyzetükből. Napjainkban talán soha 

annyi buzgó fohász nem szállt az ég felé, mint ezen a két kritikus éjjelen az 

ágyúk és fegyverek tüzében a halál árnyékában szorongó emberek ajkáról 

szállott. 

(Katonák kutatása a lakóházakban) 

A falut hamarosan megtisztították a németektől. A szovjet katonák 

házról házra járva átfésülték az egész falut, hogy esetleg nem-e rejtőzik 

valahol ellenséges katona. Benéztek a pincékbe, fedezékekbe és egyben 

a női személyek után is kutattak. Azon éjjel több háznál hallatszott a velőt 

rázó sikoltozás, a kétségbe esett nőknél. Főleg fiatal lányokra pályáztak. Ez 

az állapot mindössze egy éjszakán át tartott, amíg az első vonalbeli katonák 

el nem hagyták a falut. 

(Téves légi támadás) 

 1945. március 29-én délután (a szovjet csapatok napját követő 

napon) megjelent a falu felett két szovjet vadászgép és eszeveszetten kezdte 

géppuskázni a falut, avval a szándékkal, hogy a faluban szorult németeket 

kiűzze. Akkor már német nem volt a faluban. Légi aknákat dobáltak le, 

amelyek az épületekben jelentős károkat okoztak, sőt ember életeket is 

kioltottak. 

(Váratlan légi támadás) 

 A légi támadás oly váratlanul jött, hogy a lakósság azt gondolta, 

hogy a német illetve angol bombázók jelentek meg. Talán ellentámadás 

készül? Végre kiderült, hog téves információ alapján vették tűz alá az 

oroszok saját csapataikat. 

Ezen nem várt támadás során többen életüket vesztették: Az Apáti 

utcában a szilánk életveszélyesen megsebesítette Hovancsek Mihályt. Orvosi 

segítségre gondolni sem lehetett a front alatt. A szerencsétlen ember a száján 

sebesült meg. Mivel orvosi első segélyben nem részesülhetett, saját kezével 

vetett véget életének – borotvával elvágta a torkát. 

(Halálos áldozatok a harcok alatt) 



 

Túlláton, az oroszok támadása alatt egy légi akna nyomása megölte 

Szmrecsek Mihály 65 éves munkást. Az akna az udvarban robbant és a 

szilánkok erősen megrongálták az épületet. 

Másnap pedig, amikor a vörösök már elérték a falut, a Malom utcai 

kertekben ásott fedezékben tartózkodott Veres Ferenc a családjával. Az előre 

nyomuló orosz katonák előtt kijött a fedezékből és futásnak eredt a házak 

felé. Az egyik katona, mivel németnek gondolta – rálőtt és halálosan 

megsebesítette. Sérüléseibe a nyitrai kórházba történő szállítás közben 

belehalt. 

Tragikus végzet érte Csebík Pál gazdálkodó két fiatal lányát az 

Apáti utcában. Hogy az orosz katonák erőszakoskodásaitól őket megvédje, 

a trágya rakásban csinált nekik bunkert, úgy gondolván, hogy ott rájuk nem 

találnak. 29-én, amikor a falu felett megjelent két felderítő repülőgép, légi 

aknákat dobott le a falura. Az ilyen légi akna teli találata érte a fedezéket és 

a benne rejtőző két fiatal lányt a helyszínen a szilánkok megölték. 

A front átvonulása után is történtek még végzetes balesetek 

a faluban. A hátrahagyott vagy eldobált lövedékek szanaszét hevertek 

a határban, kertekben. A fel nem robbant lövedékeket a polgári lakósság 

kiváncsiságból kezébe vette és okoskodni kezdett vele, minek következtében 

halálos kimenetelű sérülések történtek. Ilyen szerencsétlen áldozat lett 

a tarányi szőllőkben talált páncélököl babrálása miatt Száraz Károly Malom 

utcai lakos József nevű fia. A páncélöklöt ki akarta lőni, amely a kezében 

felrobbant és széjjel tépte őt. 

Az elszórt különféle lövedékek gyermek életekben is kárt tettek 

a szülők vigyázatlansága következtében. 

A gyermekek a talált tölténnyel vagy bombával, vagy pedig az 

ellenséges repülőgépekről ledobált töltőtoll, öngyújtó vagy egyéb 

játékszerekkel játszottak, amelyek robbanó töltettel voltak ellátva – 

a gyermek kezében felrobbant és súlyos sérülést okozott. Elég volt a töltőtoll 

kupakját lecsavarni vagy az öngyújtót felkattintani, máris robbant, aminek az 

lett a következménye, hogy a szemét vagy pedig az újját sebesítette meg. 

Ilyen gyermek kiváncsiságnak lett áldozata Sztranyák János keskeny 

utcában levő házában a kertben talált ilyen robbanó játékszer babrálása 

közben két kis fia, Tibor és Béla. A két kis gyerek a talált robbanó játékkal 

spekulálni kezdett. Ezt észre vette Száraz Gézáné és odament a játszó 

gyerekekhez, hogy közbe lépjen, de a játékszer abban a pillanatban már fel is 

robbant az egyik gyerek kezében és ott a helyszinen mind a kettőt megölte. 

Száraz Géza fiatal feleségének pedig az egyik szemét kivágta a szilánk. 

Később a hátra hagyott elszórt lövedékeket a katonaságtól kirendelt, ahhoz 

kiképzett aknaelhárító alakulatok összeszedték és ártalmatlanná tették. 



 

 

(A nők védelmére alakult polgárőrség a faluban) 

Hogy pedig az asszonynép nyugalmát biztosítsák az orosz katonák 

erőszakoskodásai ellen, megszervezték a faluban a polgári őrséget, akik 

természetesen botokkal voltak felfegyverkezve, minden utcában strázsáltak, 

az emberek vigyáztak feleségeikre, leányaikra. Éjfélig strázsált az utca egyik 

oldala, éjfél után a másik, hogyha valahol baj van, közbeléphessenek. Ez 

a veszély nem tartott sokáig, mert az oroszok tovább mentek a németek után, 

s csak kevés számú őrséget hagytak hátra – ezek már csak a vodka és víno 

felől érdeklődtek. 

(Komisárság felállítása a front után) 

Amint a front átvonult, megkezdődött az építő munka. A tanácsházra 

kitűzték a sarló kalapácsos vörös zászlót. Megalakult az ideiglenes községi 

tanács, melynek feje a komiszár volt a komunista párt soraiból. Az első 

komiszár Kántor Róbert volt, majd júliusban a Čsl. demokraták „Nová Baňá-

ról küldtek hozzánk egy Viglaský nevű embert komiszárnak. 

Meg kell, hogy említsem Boszorád Ferenc cipészt is, aki később 

elvállalta a komiszárságot a község lakósainak felháborodására. A fontos 

poziciót arra használta fel, hogy abból egyéni hasznot húzzzon. Avval 

a célzattal,hogy a felrobbantott hidakat és egyéb középületet ideiglenesen 

helyre kell állítani, nagy mennyiségú szálfákat vágatott ki a szőllősi erdőben 

és az egész halom fát a háza mellé rakatott, s lassan eladogatta 

a rászorultaknak. Az udvarában, mivel istállója nem volt – több mint 7 drb 

szarvasmarha – tehenek – és egész falka kisebb–nagyobb sertés volt, amiket 

a szőlősi uradalomból elrekvirált. Az állatok csontvázzá aszalódtak az udvar 

közepén, s a sok koplalástól egymás után elhullottak az állatok. Boszorád 

nyilaspárti volt, és amikor kijöttek a szovjetek, köpönyeget fordított és 

hamar komunistának vallotta magát, hogy a bőrét megmentse. De ez mitsem 

segített rajta, mert nem sokára ő is bekerült az ún. dzsurmába a többi nyilas 

közé kényszermunkára Nové Zámky-ba, majd 1946-ban, - hogy a nép 

bosszúja utol ne érje – Magyarországra telepedett át. 


