
 

1945 

(A II.-ik világháború vége) 

1945. május 9-én harangok zúgása jelezte, hogy vége a II-ik 

világháború eddig ismert legvéresebb csatájának, vége a közel négy és fél 

évig tartó ember pusztító háborúnak. Berlinnél körülzárták a német hadsereg 

utolsó maradványait. Örömkönnyek szöktek az emberek szemébe, sóhajok 

szállottak az ég felé – mindenki fellélegzett – hogy a sok szenvedés véget ért 

és békés napok virradnak a falu lakósságára. A harcterekről özönlött haza 

a katonaság, ki merre látott, sietett haza családjához. Az utat hol gyalog, hol 

valami járműn tették meg – bujdokolva vergődtek haza. Éjjelre meghúzták 

magukat a határban, hogy az orosz katonák fel ne tartóztassák, mert 

megesett, hogy a haza igyekvő katonát elfogták és elvitték magukkal 

munkára. Többeket Oroszország belsejébe szállították és csak évek múlva 

kerültek haza. 

Aggódó szívvel várták haza fiaikat az édesanyák, a férjeiket 

a szerető feleségek és gyermekek. Ha tudomásukra jött, hogy valaki haza 

jött, sietve mentek érdeklődni, nem-e találkozott vele, él-e, haza-e jön, lesz-e 

boldog viszontlátás? Vagy talán messze-messze orosz földön esett el, vagy 

valahol a Don kanyarban a visszavonulás alatt a harckocsi lánctalpjai 

nyomták laskává a másfél méteres hóban? Izgalmas napok voltak azok 

számára, akikről nem érkezett hír – élnek-e vagy fogságba jutottak, vagy 

valahol tömegsírban porladnak jelöletlen sírhant alatt? A vasutakat 

a németek felrobbantották, úgyhogy a vasúti közlekedés teljesen megbénult, 

sőt még a telefon póznákat is befúrták és a lyukba robbanó anyagot 

(asztralit) helyeztek és felrobbantották. Több ezerre tehető azok száma, 

akiket – mikor már hazafelé tartottak – Oroszországba szállítottak munkára. 

Községünkből is sokan fogságba kerültek, többen a harctéren estek el, 

legtöbben 1944-ben a Don kanyarban vagy Stalingrádnál a nagy véres 

ütközetben, vagy a fogolytáborokban vérhasban, éhségtől legyengülve 

pusztultak el. 

(A község megszállása Čsl. partizánok által) 

Június vége felé egy egész ezred partizán tüzérség szállta meg a 

falut. Minden középületet, privát házakat és istállókat elfoglaltak. Akkor 

még a lakósság nem is sejtette, mi célból rendelték ki őket falunkba? Csak 

később tudódott ki, hogy a Benes kórmánya indította az akciót a magyarok 

kilakoltatására. 



 

Erről majd az alábbiakban számolok be, mivel a községünk krónikájába 

tartozó események egymás után következtek, igyekszem azt következetesen 

leírni. 

(Dojcsán Ernő primíciája falunkban) 

Július 15-én a Váci székesegyházban áldozó pappá szentelte Dr. 

Pétery József megyéspüspök Dojcsány Ernőt és július 22-én mutatta be 

községünkben első szentmiséjét. Az újmisés 1922. június 16-án született 

községünkben. A nevezett vasutas családból származik. Középiskoláit 

a Nové Zámky-i reálgimnáziumban végezte. Az érettségi vizsgák után 1940-

ben a váci szeminárium papnövendéke lett. Az újmisés primíciáján részt vett 

falunk egész lakóssága és ugyancsak nagy számban voltak a partizán 

katonák is. Az újmisést a szülői háznál Nagy Lajos plébános köszöntötte. 

Zászlók alatt vonultak ki a hivek az újmisés szülői házához a fő utcába. 

Fehér ruhás lányok sokasága virág csokrokkal fogadta, majd Nagy Lajos 

plébános üdvözlő beszédet mondott, meg elevenítve a papi hivatást s azt az 

utat, amelyen a jó papnak haladnia kell.Az egybegyűlt hivek lelkében mély 

benyomást gyakorolt az ünnepi beszéd. Sokan hangos zokogásban törtek ki, 

az amúgy is meggyötört lelkű emberek átérezték ennek a nagy napnak 

jelentőségét. Az ünnepi szavak elhangzása után az újmisést a szülők áldása 

és csókja után a harangok zúgása közben elkísérték a templomba, majd 

a torony előtt felállított lombsátor alatt felhangzott a hivek ajkáról az ének. 

Kézvezetője a plébános volt, ő segítkezett két más pappal az újmisésnek, 

majd az evangélium felolvasása után Zórád Elek hittanár ünnepi beszédet 

mondott – méltatva a nap jelentőségét, a papi hivatás magasztosságát és az 

ezzel járó nagy felelősséget a lelki élet terén. 

A szt.mise befejezése után a szülők és a rokonok újmisés áldásban 

részesültek, majd a jelenlevőkre adta újmisés áldását. Az ünnepség 

befejezése után felhangzott a „Te Deum Laudamus“, majd a pápai himnusz. 

Még egy hónapig maradt otthon, hogy a tanulás fáradalmait 

kipihenje, azután búcsút vett és visszament kinevezési helyére Nézsára 

(Magyarország) káplánnak. Egy év mulva Fótra, onnan Rákospalotára, majd 

Kúnszentmiklósra hitoktatónak. Egy év mulva Fülöpszállásra 

adminisztrátornak nevezte ki püspöke. 1950-ben lett kinevezve plébánosnak 

Sándorfalvára. Községünkből évek hosszú során csak három pap került ki. 

Valamikor a XVIII. században említ a krónika egy papot, aki Nagy Kér 

község szülöttje volt. 

(Polgárok elhurcolása) 

Július 26-án a kora hajnali órákban a békésen nyugvó lakósságot 



 

fegyver csörtetés  zaja verte fel álmából. A mitsem sejtő emberek rémülve 

ugráltak ki ágyaikból, kiszaladtak az udvarba megtudni, hogy mi történik. 

A már előre elkészített lista szerint megjelentek a fegyveres katonák az 

elhurcolandók udvarában és felszólították őket, hogy három óra leforgása 

alatt csomagoljanak össze 70 kg súlyú poggyászt és hagyják el a házat. Az 

udvarba a katonák senkit be nem engedtek – megszállták az udvarokat. 

A halálra rémült lakók, mint az üldözött vad szaladgált a házban, nem 

tudván mi tévő legyen, mivel váratlanul csaptak rájuk. Ki-ki összeszedte, 

ami éppen keze alá került, ruháját, pénzét vitte magával. A jajveszékelés zaja 

messze elhallatszott a faluban és az emberek rettegve lesték a további 

fejlemények kialakulását. A deportálásra szánt családok többnyire gazdákból 

lettek össze szedve és magyarok voltak. A ház több helyen teljesen lakatlan 

maradt. Az állatok gondozárára embereket bíztak meg ideiglenesen. A lakást 

bezárták, ahol nem maradt otthon senki. Ahol kiskorú gyermekek vagy 

aggastyánok voltak, azokat otthon hagyták a további intézkedésig. 

Ugyancsak meghagyták azokat, akik szlovákok voltak. Beteg megtört 

öregeket hajtottak el otthonaikból a hátukon ágylepedőbe kötött batyuval.  

A vállukra akasztott csizmákkal botra támaszkodva bandukoltak a menet 

után. Kétségbe ejtő kép volt látni azt is, amikor a Fő utcából halálos ágyáról 

kicipelték az utcára Száraz Vendel gazdálkodó nyugdíjas öreg embert és 

a szekérbe dobták azon mód, ahogy az ágyban feküdt. 

(Magyar ajkú lakósok meghurcolása) 

A kiskéri híd csak részben volt megrongálva, ezért az össze szedett 

népet oda terelték, majd felpakolták a katonai teherautókra és elszállították 

őket a komáromi hídhoz, s átzavarták a magyarokhoz. A magyarok azonban 

nem voltak hajlandók őket elfogadni. A katonák sovinista gyülölete, 

a sikertelen próbálkozás olybá fajult, hogy egyeseket tettleg is bántalmaztak. 

Akkor újra felpakolták a népet és elvitték Párkányba, hogy ott 

próbálkozzanak túladni rajtuk. De itt sem sikerült a magyarokkal 

elfogadtatni őket. Vissza hozták a szerencsétlen meghurcoltakat Nové 

Zámky-ba, ahol már akkor igen sok magyart gyűjtöttek össze, hogy 

dunántúlra deportálják és mindaddig ott tartották, amíg a magyar 

kormánnyal tárgyaltak a deportálás kérdéséről. A magyar kormány nem 

fogadta be őket s úgy két heti meghurcolás után haza engedték őket. 

Mialatt az elhurcolások történtek, már másnap megjelentek a faluban 

a felső vidéki szlovákok, hogy az elhurcoltak házait elfoglalják. Kora reggel 

bejárták a falut és vizsgálódtak, hogy melyik ház lenne a legmegfelelőbb 

számukra. A falu népe villámokat szórt feléjük és szemükre vetette 

a felebaráti szeretet ellen vétő kapzsiságukat, bűntelenül meghajszolt 



 

embertársaik vagyonát kitorolni akarják és vállalkoztak erre az ocsmány 

cselekedetre, akiknek csak az a bűnük, hogy a magyar-szlovák határon 

laktak és magyarnak születtek. 

A magyarság üldözése szlovenszkón még koránt sem ért véget. 

Benesék kórmánya minden áron meg akart tőlük szabadulni és újabb 

manőverezésbe kezdett. Elrendelte, hogy el kell őket deportálni a kitelepített 

németek helyére felső Csehországba, az ún. Szudéta területre, s így 

megosszák a magyarok együtt élését, egy tömegben ne éljenek közel 

a magyar határhoz. Elkészült a terv, csak a keresztül vitelre vártak. 


