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A krónikás és kollektívájának életrajza 

 

 

 Őseim a faluban éltek, évszázadoknak előtte. Valamikor még a 

feudális rendszerben jöttek a községbe mint jobbágyok. Én ezeknek a 

leszármazottjaként születtem, Száraz János és Szőke Margit szülőktől. 

Szüleim földműveléssel foglalkoznak. Gyermekkorom olyan volt, mint sok 

falusi gyermek élete. Több barátom él, akik egyben kortársaim is. Az iskola 

padjaiban ismerkedtünk meg egymással, ahol öt évet töltöttünk együtt. Az 

elemi iskola öt osztályának elvégzése után szüleim az Érsekújvári Pázmány 

Péter Gimnáziumba írattak be. Négy osztályt végeztem el, amikor kitört a II. 

világháború, amelyszörnyű csapásként nehezedett minden ember vállára. 

Iskolánkat a bombázások miatt bezárták. Így csak 1945-ben adódott 

alkalmam tanulmányaim tovább folytatására. A H.N.B. (Helyi Nemzeti 

Bizottság) beleegyezésével 1945. augusztus 15-én Magyarországra utaztam 

Budapestre. Azzal a céllal, hogy tanulmányimat tovább folytassam. Rossz 

gazdasági helyzet uralkodott akkor mindenfelé, különösen a 

nagyvárosokban. Ennek ellenére mégis megküzdöttem az élet nehézségeivel. 

Láttam és átéltem azt a nehéz életet, amely talán a felnőtt embert is 

megviselné, de tele voltam élni akarással és tudásszomjjal. Úgy, hogy ez 

pótolt minden nélkülözést. Mint 17-éves serdülő fiú nekivágtam egy olyan 

idegen világnak, amelyről azelőtt csak könyvekben olvastam. A nagyvárosba 

érkezve a véletlen sodort mindenfelé, de a falusi ember ösztönével mindig 

fölismertem a jót és a helyeset. Így kerültem be az egyik diákotthonba, ahol 

sok barátra találtam. Majd 1945. szeptember 1-én beiratkoztam a Vas-utcai 

Kereskedelmi Középiskolába, amelyet, 4 év helyett 3 év alatt elvégeztem. 

1948. június 30-án leérettségiztem. Majd beiratkoztam a 

Közgazdaságtudományi Főiskolára, melyen 1950-ben oklevelet szereztem. 

Jó volt diáknak lenni, tanáraim nevelőim mindig meg voltak velem elégedve, 

barátaim szintén. Évközben ösztöndíjat kaptam jó tanulmányi 

előmenetelemért. Sokat tanultam és látóköröm kiszélesedett. Vakáció alatt 

végeztem fizikai munkát is. Diákkori emlékeimre mindig szeretettel és 

jóérzéssel gondolok. 

 1950. július 30-án hazajöttem Budapestről hazámba ČSR-be. Azt 

tartottam mindig „hogy néped mellett a helyed”, akkor is, ha talán a sors 



                            

jobb reményekkel kecsegtetett. Újra visszatértem a falumba Milanovcére. 

Tudom és érzem, hogy engem az én falum vár. Az ősi föld szeretete 

hazahozott, mint sok-sok embert, akik járták a nagyvilágot. 1951-ben 

bevonultam a ČSR néphadseregébe. Katonabajtársaimmal teljes 

megértésben éltem. Nagyon jó barátaim voltak a szlovák és cseh fiúk között, 

akikkel ha néha találkozom, igaz baráti jobbjukat nyitják felém. A közös sors 

az emberi munka nagyszerűsége és célja testvérré formált bennünket. Így telt 

el a katonai időm, amelyhez sok-sok élményem fűződik. Az 1953-as év 

novemberében újra megkaptuk a várva várt civil ruhát. Nagy meghatódással 

búcsúztunk el egymástól és tisztjeinktől, akik szívükön viselték a katonasors 

minden bánatát, örömét. Hazajöttem és belekapcsolódtam az itthoni életbe. 

Feleségem munkaköre engem mindig vonzott, azért, mert nagyon szeretem a 

gyermekeket. Szeretem a gyermek lelki világát, érzelmeit, ártatlanságát, 

azért lettem tanító. 

 Néha diáknak érzem magam köztük és ez igen jó érzés. Ilyenkor 

fölelevenednek az ember gyermekkori emlékei. 1957. január 15-től tanítok. 

És ezen a pályán szeretek is működni. „A jó pap holtig tanul”, tartja a 

közmondás. Ezen elv alapján én is tovább képzem magam pedagógiai téren, 

ugyanis II. éves hallgatója vagyok a Bratislavai Pedagógiai Főiskolának. Itt 

történelemmel és földrajztudományokkal foglalkozunk. Így vállaltam el 

feleségemmel azt, hogy megírjuk községünk krónikáját, mivel a történelmi 

írás és ennek kutatása nagyon érdekel bennünket. 

 Célom ezzel az, hogy az utókor számára megörökítsem az elődök 

életét és munkásságát. Az utókor látja meg, ha valaha olvasni fogja ezt a 

krónikát, hogy az emberek falunkban dolgoztak azért, hogy az elkövetkező 

nemzedéknek jobb és boldogabb legyen az élete. 

 

 „Előre a néppel tűzön-vízen át.” jelszóval zárom soraim. 

 

 

Milanovce, 1958. XII. 5-én. 
 
 
 
 



                            

Járásunk térkép vázlata. 

 

 
 



                            

Falunk földrajzi fekvése 

 

 

 Milanovce község Köztársaságunk a Nyitrai kerület Surányi 

járásának egyik faluja. Északnyugati irányban van Nyitrától, mely 

légvonalban 12 km távolságra van falunktól. Délkeleti irányban fekszik a 

járási székhely Surány. A környező falvak északnyugati irányban Branč 

(Berencs), Cétény északi irányban, Szőlős keleti irányban, Komját délkeleti 

irányban. Délnyugati irányban két jelentős major - Ružový Dvor és Kómajor 

határolják. Majd Rastislavice és Mojmírovce határolják. A községek közötti 

távolság 3½ és 4 km. A falu a Nyitra folyó két oldalán terül el, hosszanti 

völgyében. Nyugati irányban az úgynevezett „Szőlőhegy” (kis hosszanti 

dombsorozat) szegélyezi a szép Mátyus völgyét. Ebben a nagy és eléggé 

széles völgyben húzódnak meg a környező falvak is. Berencs, Cétény, 

Szőlős és Komját községek. A föld igen termékeny és a mezőgazdasági 

kultúrának igen kedvez. Az úgynevezett Szőlőhegyen, amely mintegy 150 m 

magasan van a tengerszinttől, jó minőségű szőlő terem. Határunk, amelynek 

útjain szép akácfa sorok díszlenek, nagyon szép élményt nyújt az idegen 

látogatóknak, különösen nyári időszakban. Földjeinken megterem 

a gabonaneműek minden fajtája. Így búza, rozs, árpa, zab, kukorica. Kender, 

cukorrépa, napraforgó úgyszintén, a többi mezőgazdasági növény, a 

takarmányféleségeket is beleértve, megterem. Igen kedvező talajunk a 

magtermelésre. Jó minőségű gyümölcsöket termelünk különösen almát, 

körtét, szilvát. 

 A Nyitra folyó, mely gyakori áradásával fenyegette a falut, 1936-

1937-ban lett szabályozva az első Köztársaság ideje alatt. Munkálatainál 

részt vettek a falu dolgozói. Egyes szakaszokon teljesen új medret vájva a 

folyónak. A község lakóssága nemzetiségre és nyelvre való tekintettel 

magyar ajkú. Élnek azonban a faluban szlovák nemzetiségű polgárok is, akik 

a környező falvakból, legnagyobb részt Komjátról és Szőlősről települtek be 

községünkbe. Lakósságunk azonban a történelmi idők folyamán összeforrott 

úgy, hogy ma teljes testvéri egységben élnek és munkálkodnak közös 

nemzeti céljainkon. Foglalkozásra nézve lakósságunk zöme földművelő, 

igen szorgalmas és igyekvő nép. Munkásaink is jó hírnévre tettek szert. Úgy 

a surányi cukorgyárban, mint a vasútnál vagy az építőiparban. Úgy 

Szlovákiában, mint Csehországban. Az ipari munkásság százalék aránya 

egyre nő és szaporodik. Ez az ország iparosodásának a függvénye, 

ugyancsak mondhatnám a szaporodás is. Vannak iparosok is, akik a lakósság 

szükségleteit elégítik ki. Az ipari munkásság régi forradalmi múltra tekinthet 

vissza. Az I. köztársaság ideje alatt részt vett a gazdasági sztrájkban. A 



                            

munkáspárt nagy lelkesedést és bizalmat öntött a falu dolgozóiba. A 

hatalmas ipari fejlődés, melyet a tervgazdálkodásnak köszönhetünk, magával 

ragadta a falu kulturális és gazdasági fejlődését. 

 Állandó filmszínháza van községünknek és könyvtára, mely nyitva 

áll a község lakóssága előtt. Továbbá színdarabokat rendeznek az egyes 

kulturális és polgári szervezetek. Melyek szórakoztatva tanítják a népet. 

Községünk arculata az 1945-ös évtől igen megváltozott. Ezt köszönheti 

minden ember annak, hogy gazdasági és kulturális lehetőségek között él, ami 

igen felfelé ível, és nagyszerű távlatokat nyitott meg minden munkás ember 

számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

I. Milanovce (Nagykér) község krónikája [1944-ig] 

 (Bevezető) 

 Amikor községünk krónikájának megírásába fogok, 1963 évet írunk. 

A bevezetőben előttem a jelenlegi állapotnak megfelelően leírták községünk 

fejlődését, úgy mezőgazdasági valamint kulturális fejlődését. Én azonban 

igyekszem arra, hogy az utókor számára megírjam annak keletkezését, 

visszanyúlva egészen a XIV. századig, illetve ezen századtól napjainkig, 

amelyeket részben a történelem áttanulmányozása, részben a 

szájhagyományok után írok meg. Első sorban falunk életviszonyait régente. 

Hogyan éltek elődjeink, milyen életviszonyok között az elmúlt századokban? 

Elődjeink valamikor talán már írtak krónikát községükről, sajnos azonban 

ebből az utókor számára alig maradt egyéb a szájhagyománynál, amit 

elődjeink nemzedékről nemzedékre ránk hagytak, hogy némi belepillantást 

nyerjünk az ő életmódjukról, fejlődésükről. 

(A templom és annak története) 

Falunk nagyon régi település. Már az Árpád-házi királyok korában 

létezett. Hogy ez így van, bizonyítja a templomunk, amely már a XIV. 

században meg volt. A hagyomány szerint ezen a vidéken templomunk a 

legrégibb. Több óra járásnyiról jöttek a hívők az istentiszteletekre. A 

templom körül temető volt, ahová őseink temetkeztek. Az 1954 évi 

renováláskor, amikor templomunk két oldalhajóval volt kibővítve és a kórust 

is Dian Dénes plébános lebontatta és újjáépíttette, az alapok ásásánál 

csontokat, koponyákat találtak. A templom belsejében kripta van, amely 

szintén a renováláskor lett felnyitva, s benne csontvázakat és egy kardot is 

találtak. A századok folyamán a folytonos háborúskodások és a 150 éves 

török megszállás alatt többször leégett, a plébánia iratai, feljegyzései is 

elpusztultak. A történelem (esztergomi hercegprímási levéltár adatai) szerint 

Nagykér község plébániáján 13 papot gyilkoltak meg. A templom új 

orgonája Estéli András igazgató kántor és Vargha János esperesplébános 

működése alatt 1908-ban lett véve, részben az egyházközség, részben a 

hívek adakozásából. Az 1914-ben kitört világháború alatt (1914-1918) 

harangjainkból kettőt leszereltek háborús célra. Maradt egy harang, 

amelyhez a temetői kápolna kis lélekharangját szerelték a toronyba. A 

temetői kápolna 1793-ban épült. Kovács József nagykéri plébános hamvai is 

ott pihenek (meghalt 1809-ben). Ő építtette a kápolnát és a kőkeresztet 1798-

ban. 

 



                            

(Kiskér és a nemesek) 

 Kiskér község 1942-ben lett Nagykér községgel egyesítve. Addig az 

ideig önálló külön kis község volt. A Nyitra folyó jobb partján fekszik, míg 

Nagykér a folyó bal partján húzódik. Kiskér az elmúlt századok alatt 

kiváltságot élvezett, mert nemesek lakták jobbágyaikkal egész az 1848. 

szabadságharc kitöréséig, amikor a nemesek kiváltságait eltörölték. A nemes 

ember (köznemesek) kutya bőrre írott dekrétum birtokában a vármegyei 

testület tagjává vált, adót nem fizetett, de a király parancsára köteles volt 

jobbágyaival a haza védelmére kelni. Még ma is találunk a községben olyan 

családi neveket, akiknek elődjei nemesi származásúak. Ilyenek pl. a Kántor, 

Zórád, Bottlik családok. 

(Kiskér és a pálosok) 

 Kiskér községnek ugyancsak megvan a nevezetessége. Nem tudjuk 

megállapítani hitelt érdemlően, hogy mikor, melyik században telepedtek 

meg itt a pálos rendi szerzetesek – ezeket a nép „fehér barátoknak" hívta. 

Ezek a barátok Magyarországon a XV. század első felében telepedtek le - 

fehér kámzsájuk és jellegzetes nagykarimájú kalapot viseltek. Klastromuk a 

századunk elején és még tovább, kb. 1923-ig a Tóth féle épület volt, amelyet 

a Tóth család a pálosok kiköltözése után birtokába vett. Még a II. 

világháború alatt fennállott ez a régi zárda, tornácaival L-alakban építve, a 

kornak megfelelően magas téglafallal körülvéve. Ma már ennek nyoma 

veszett, s csak az emlékek élnek, amiről tanúskodik az „Apáti utca”. Ez az 

utca vezetett a pálosok rendházához abban az időben.  

(Ásatások) 

Az 1958-as évi ásatások kimutatták, hogy a Nyitra folyó bal partján 

valamikor egy templom vagy kápolna állott, ahol a templom romjaiból 

alapköveket találtak. Találtak itt csontvázakat, gyöngyöket, cserépdarabokat 

és régi kovácsolt vasszegeket. Ezen ásatásokat a történelem feljegyzései 

alapján a Nyitra régészeti hivatal kirendeltsége (Archeologický ústav) 

végezte. Feltételezhető, hogy ezen templom a pálosok temploma volt, 

amelyet az idők folyamán a törökök elpusztítottak.  

(Ásatások a Kövecsesen) 

Ugyancsak végeztek ásatásokat a mostani országút mellett fekvő ún. 

Kövecsesi part alatt 1957-ben. Szintén a régi feljegyzések alapján tárták fel, 

egy római korbeli kaszárnya alapjait. Az alapok zúzott kő és oldatlan mész 

keverék habarccsal összekötve – még ma is erősen tart. Először a felszín 

alatt lévő alapokat találták meg és tovább rajta még egy alap került 



                            

napvilágra. A régészeti hivatal felfedezése szerint római korból származó, 

kisebb védőőrség részére lehetett építve. Korábbi laktanya, nem tudni, 

milyen okból, elpusztult és az fölé épült fel a későbbi. Az ásatásoknál 

találtak egyes tárgyakat, szögeket, cserép törmelékeket és égetett lapos 

téglákat is. Az egyik téglában láttam a gyártásnál belenyomott számot – X 

légiójelzést. 

(Ulánus katonák községünkben) 

 Hogy községünk nagyon régi település, az is bizonyítja. Hogy 

vannak határunkban dűlők – földek, amelyeket őseink neveztek el. Például 

ott, ahol ma már lakóházakkal van beépítve, „Rajcsúrnak” nevezték. Az 

akkoriban olyan libalegelő volt, a község tulajdona volt. Itt tartották a 

lovaskatonák, az úgynevezett „Ulánusok” gyakorlataikat. A mélyútban 

(cserdaút), ami valószínűleg a régi tájszólás szerint csordautat jelentett. 

Ebben a csordaútban tartották az éles lövészetet, mivel ez volt a 

legalkalmasabb hely arra. 

Amint a régi öregek mesélték, az egyik ilyen gyakorlat alatt történt, hogy az 

egyik ulánus katona lova megbokrosodott, elragadta a lovast s le a 

cserdaúton vágtatott vele. A katona lefordult a nyeregből, de az egyik lába 

benn maradt a kengyelvasban. A ló pedig vonszolta őt mindaddig, amíg 

végre elvesztette, de már nem volt élet benne, mert a feje teljesen 

szétroncsolódott. Abban az időben a katonaságot falukban kvártélyozták be. 

Ezek az ulánusok (nehéz lovasság) galíciai polákok voltak. 

(A falu régi fekvése) 

 De folytassuk csak tovább községünk krónikáját és nyúljunk vissza a 

régmúlt századokba. Feltevések szerint községünk, ahogy azt krónikánk 

elején leírtam, már az Árpád-házi királyok korában is megvolt. A 

szájhagyományok szerint mezőváros volt, vásárjai voltak. Területe illetve 

fekvése a Hosszú, Godolaszer, keskeny és magossíri területen volt. Az 

utóbbin temető volt, bizonyítéka annak, hogy szántás közben még ma is 

találnak pénzeket, régi agyagedény törmelékeket, amiket a hosszú 

évszázadok alatt az idő vasfoga meg nem emésztett. Ebből magyarázható, 

hogy (amint azt őseink elnevezték) Magossír valószínűleg a falu temetője 

lehetett. A lefolyt hosszú századok alatt nyilván többször kellett otthonából 

elmenekülni az idegen hódítók elől, akik nem kímélték a lakosságot, 

kifosztották mindenéből, barmait elhajtották, a falut felperzselték, a népet 

pedig, aki nem tudott elmenekülni, rabságra fűzve magukkal vitték.  

 



                            

(Cholera járvány) 

 Ezekben az időkben a pestis (cholera) járvány egész falvakat 

pusztított ki (ezt a szörnyű betegséget a XV. században hurcolták be a 

törökök Ázsiából). Ez a szörnyű betegség oltotta ki életét dicső ősünknek, 

Hunyadi János hadvezérnek a török ellen vívott harcban Nándorfehérvár 

(Belgrád) alatt. Így esett áldozatul falunk őslakossága és pusztult el hol az 

ellenség, hol pedig a járványos betegség folytán. Akik visszajöttek, a falut 

elpusztítva látták, újra kezdték családi otthonaikat telepíteni, lehúzódtak a 

Nyitra folyó mellé a mostani falu helyére. 

(Kurucok és labancok) 

 A török megszállás alatt őslakosságunk sokat szenvedett, mostoha 

körülmények között. A Rákóczi féle szabadságharcban a váltakozó 

kimenetelű harcok alatt, a császári hadsereg átvonulása alatt megsarcolták a 

falu lakosságát, amikor a labancok elhagyták a falut, jöttek a kurucok. 

Történt, amikor a kurucok generálisa Ocskai árulása és átpártolása a 

Pereszlényi síkon, a kuruc vitézek megfutamodtak a fejedelemhez hűtlen 

Ocskai táborából (olvasd a "Kurucz ősök” regényben). Két kuruc lovasnak 

sikerült elmenekülni az őket üldöző labancok elől. Portyázás közben az 

egyik kurucot lelőtték. (ez történt a volt csárdától nem messze, a szőlők 

alatt). A hegypásztor egy présház mögül látta, hogy egy ember lezuhant a 

lóról és hogy otthagyták. Odaszaladt az elesetthez. Látta, hogy szemei meg 

vannak merevedve, gyorsan beszaladt a plébánoshoz jelenteni, hogy az 

országúton egy katona fekszik, aki már azóta úgyis halott – a Peternaiék 

szőlőjének a végében. A plébános azonnal szólította a sekrestyést és ahogy 

csak tudtak, siettek a helyszínre, magukkal vitték a Szent Mihály lovát is. 

Abban az időben falunk plébánosa Bokor László volt, mintegy 45 éves 

lehetett. Látta, hogy a katonában még van élet. Azonnal bevitték a 

plébániára. A plébános ellátta a haldoklók szentségével és hozzáfogott az 

elsősegélynyújtáshoz. A lőtt sebet megtisztította és betömte. A golyó a 

mellkasba fúródott és a jobb lapocka alatt jött ki. A derék pap gondját viselte 

és ki is gyógyult sebéből. A katona az egész nyarat a plébánián töltötte és 

felgyógyulása után a plébános elbocsájtotta őt, mert már úgyis elkívánkozott 

vissza a csapatához. Történt később, hogy történetünk hőse, aki már akkor az 

Ujvári várban teljesített szolgálatot, aki már akkor valamiféle altiszt volt, 

parancsot kapott, hogy 36 embert vegyen magához és égesse fel a falukat, 

hogy az ellenség – a császári hadsereg – ne juthasson élelemhez. Fel is 

égettek több falut és majort. Mikor pedig Nagykér felgyújtására is parancsot 

kapott, rimánkodva könyörgött a dandárparancsnoknak, hogy irgalmazzon 

ennek a falunak. A vezér hajthatatlan maradt. Elég volt a beszédből! 



                            

Ordította a parancsnok és kirántotta kardját, hogy végig vágjon rajta. Ebben 

a pillanatban ő is kirántotta kardját és kiütötte a parancsnok kezéből a kardot, 

amely repülve fúródott a pajta nádtetejébe. Fogta az ő kardját és kínálta a 

parancsnoknak, hogy döfje belé, mert úgysem tudná végignézni a falunak és 

plébániának pusztulását, mert az mentette meg életét. Végre is a 

dandárparancsnok látva, hogy kemény elszánt emberrel áll szemben – 

engedett és egy óra múlva elhagyták a falut. Így szabadult meg Nagykér a 

pusztulástól. Az esemény színhelye egy nádfedeles pajtában játszódott a falu 

mellett. 

(Utcák) 

 Nagykér a XIX. század elején úgyszólván három utcából állt. Az 

Apáti, Derék és Malom utcákból. a házak száma alig haladta meg a 120-at. 

Egy pár viskó volt az akkor ún. Cigánygyepen, ahol akkor cigányok laktak. 

Ezek az idők folyamán elszéledtek. Az utolsó cigányivadék, akit Fercsi 

Józsinak becézett a falu, családi nevén Oláh József, a két világháború között 

halt meg. Fiatal korában lopásból élt. 

(Vízi malom) 

 A Malom utca csak később keletkezett. A terület a hozzátartozó 

vízimalommal az esztergomi érsekségnek volt a tulajdona. Később (nem 

tudjuk, mikor) a hercegprímás jóvoltából megengedte a jobbágyoknak, hogy 

elfoglalhassák, építhessenek rajta. Ez az ún. Úrbéri birtoklás címén adatott, 

de továbbra is a kegyuraság birtoklásában maradt egészen 1920-ig. A 

prímási malomban őröltette gabonáját falunk lakossága. A malom 1782-ben 

épült. 1911-ben leégett (a bérlő felgyújtotta), mert már az elavult 

malomberendezés nem felelt meg az akkori követelményeknek. Még abban 

az évben újjáépítették. A második világháború után a helyi nem. Bizottság 

1963-ban lebonttatta, mivel a Nyitra folyó szabályozásával kiesett a folyó 

medréből s így hasznavehetetlenné vált. A malom a molnárlakkal 

egyedülálló volt és a térségét fák, fűz és cserfa bokrok díszítették – régi 

nevén „cinesnek” nevezték. A folyó a malom környékén széjjel volt terülve, 

mintha tó lett volna. Az egyik ilyen mocsár volt a „Mórinca”, amely 

betorkollott a malom utca felső részébe, azt a szolgálatot tette, hogy 

kenderáztatónak használták. Ma már be van építve az is.  

 

 

 

 



                            

(Dézsmakert) 

 A malomba vezető út mellett a baloldalon valamikor a gabona 

vermek húzódtak. Itt helyezték el a dézsmát, azért elődjeink 

„Dézsmakertnek” nevezték s a parasztság ide volt beszolgáltatni köteles az 

állam részére kiszabott dézsmát. Ezek a vermek a háborúskodások alatt 

sokszor kiürültek. A parasztságnak is voltak saját vermeik. Ezek a szőlők 

aljában voltak és az ún. szilvásokban. Ezekbe rakták a télire való 

megőrlendő gabonájukat, árpát, rozst (akkoriban a parasztok nem termeltek 

búzát). A gabonavermeket használat előtt kiszárították – belegyújtottak 

szalmát (persze előre jól kitapasztották), majd kifüstölték, hogy a 

zsizsikektől meg a nyirkosságtól a gabonát megóvják a téli hónapok alatt.  

(Vermek) 

 A vermeket köcsög alakúra ásták – öblösek voltak és 

zsuppszalmával kibélelték, hogy a nedvességtől megvédjék. Amikor a 

vermet megtöltötték, a tetejét agyaggal jól ledöngölték és kúp alakúra 

kiképezve finoman letapasztották, hogy a téli csapadék és az egerek hozzá 

ne férhessenek. Ilyen gabonavermeket még a századunk elején is igen sokan 

használtak, mert akkor még gabonaraktárak csak az uradalmakban voltak. 

(Gabona őrlése) 

 Falunk népének a gabonáját javarészben a már említett itteni 

vízimalomban őrölték. Régebben nem ismerték a malomi finom hengeren 

őrölt lisztet (amit öregjeink „Pitlikesnek” neveztek), hanem csak a durva, 

kövön ledaráltat, amelyet aztán az asszony átszitált és kenyeret sütött belőle, 

ami igen ízletes kenyér volt, mivel a gabona héja alatt sok vitamin van, s 

ezért nagyobb értékkel bír mint a finoman őrölt fehér liszt. Az első 

világháború alatt a nagykéri malomból elég sok „Parasztos” kenyeret ettünk, 

mert az itteni malom nagyon gyenge kapacitású volt – egy szem kevés, kettő 

sok – mikor mennyi volt a víz állása, hogy a nagy vízi lapátos kereket tudja 

gyorsabban fogatni. Cséplés után első volt az őrlés, mert már fogytán volt a 

liszt a kuszákban (lisztesláda, melybe 6-8 zsák liszt is belefért) az egész évi 

őrlés. 

(A Föld művelése) 

 Falunk lakossága földműveléssel foglalkozott. Ez volt neki ősi 

foglalkozása. Állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkoztak. 

Talajművelő eszközeik még a századunk elején is igen primitívek voltak. Fa 

gerendelyes ekéjük és maga készített boronáik voltak (fogas borona) és 

vesszőből készített simító boronákkal művelték a földjüket. A vetőmagot 



                            

kézzel szórták el a földbe ún. magágyas vetéssel az eke szántotta barázdába. 

Az istállótrágya hiányában a földeket ugaroltatták. Takarmány hiányában a 

marhákat. Lovakat kihajtották a legelőre s ott voltak a tél beálltáig. Az 

egyedüli takarmány a széna volt, ami a réten termett. Legelőjük akkoriban a 

szikes talajok voltak. Ilyen legelő volt az ún. Szíhot, amely az Újföld és Jattó 

dűlőkben volt. Azokat az állatokat, amelyeket igavonásra nem használtak, 

már Szent György napján kihajtották a legelőre, és csak amikor már deres 

volt a határ, akkor hajtották be a faluba.  

(Csordapásztorok) 

 Volt a falunak tehénpásztora, aki a csordát "őrözte" (őrizte) tavasztól 

késő őszig. járandósága az őrzésért minden darab jószág után 1 véka gabona 

és egy kenyér volt. korán reggel ostorcsattogással és trombitálással bejárta az 

utcákat és összeterelték a „Délőn”. Ez a délő a hídnál volt, ahol most a 

kultúrház áll. Délőnek azért hívták, mert a csorda dél alatti delelője itt volt. 

Estére a csordát behajtották a legelőről, szabadon engedték és minden állat 

megtalálta istállóját. 

 Volt a falunak disznópásztora – kanásza is, aki a falu sertéseit őrizte. 

Kora reggel megfújta a dudát (ez a duda ökörszarvból volt). Bejárta az 

utcákat, összeterelte őket a hídnál és kihajtotta a határba az utakra, 

árokpartokra, aratás után a tarlóban bogarásztak a kocák, az elhullatott 

magot szedegették fel. Déltájban beterelték a faluba. A forró, perzselő hőség 

elől az állatok loholva futottak neki a langyos folyónak, bele hemperegtek a 

pocsolyába. A pásztorok pedig a túlláti fűzfák alatt hűsölve várták, hogy 

mikor hozza az anyjuk az ebédet. A kanász szintén úgy kapta a neki kijáró 

bért, mint a tehénpásztor. 

(Karácsonyi szokások) 

 Karácsony előtt úgy a tehénpásztor, mint a kanász orgonafa vesszőt 

szedtek, egy-két nyalábra valót és Ádám-Éva napján megkezdődött a 

falujárás. Minden gazdához bementek, akinek disznaja vagy barma 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 végigsuhintották a pásztorgyereket, s azután 

a gazda megkínálta itókával, a gazdasszony kaláccsal, szalonnával, 

kolbásszal ajándékozta meg. Mire bejárták a falut, megtellett a zsák is 

elemózsiával, de a fejük is a bortól és pálinkától. Este (karácsony előestéjén) 

a falu csendes áhítatát ostorcsattogás tette hangulatossá, emlékeztetvén a 

betlehemi pásztorokra. Majd jártak a betlehemesek kis kápolnával - a három 



                            

szerecsen napkeleti bölcsekkel szimbolizálva, karácsonyi énekeket énekelve, 

ritmusban táncot járva, amelyhez a kezükben lévő csörgős botok adták a 

taktust. 

(Község kovácsa) 

 A falunak volt kovácsa is, aki az ekevasakat és gazdasági 

szerszámokat csinálta. Az ekevasak élesítéséért a gazdáktól kapott évente 

egy véka gabonát, rozst vagy árpát. "A helység kalapácsa”-nál, ahogy azt 

Petőfi nevezte, tudták meg az emberek az ország híreit. Oda futottak be a 

legfrissebb hírek, amelyeket a vándor mesterember legények hoztak be a 

faluba. Abban az időben sok volt a vándorlegény – ezeket a nép egyszerűen 

vándorlóknak nevezett, mivel az apostolok lován – gyalog – rótták az 

országutakat, hogy valamelyik mesterembernél beszegődhessenek legényül. 

Minden felszabadult iparos legénynek két évet kellett más-más mester 

műhelyén dolgozni, tapasztalatokat szerezni szakmájához és csak ennek 

leteltével avatták fel a céhben egyenrangú mesterré. 

(Mocka beszolgáltatása) 

 Ugyancsak járadékot fizettek elődjeink a papnak és a kántornak is. 

Ezt a szolgáltatást „meckának” nevezték. Ez a mecka ki volt szabva minden 

telekre, ki milyen nagyságú földdel rendelkezett. A plébániának ezen kívül 

volt a gátszegben 120 magyar hold földje. A hívők bizonyos robotmunkát 

voltak kötelesek a plébánosnak végezni. Fogatokkal a gazdák, a zsellérek 

pedig gyalog munkával. A kántornak 42 magyar hold földje volt, amiért a 

templomban orgonált. Az egyházfinak 10 hold földje volt, amiért a 

templomban segédkezett, harangozott hajnalban, délben, este és esti 9 órakor 

is, sőt tűzvész esetén ő verte félre a harangokat, vagy ha viharos jeges felhők 

közeledtek a láthatáron, és ha halott volt a faluban. 

(Iskola) 

 Falunk művelődés szempontjából igen alacsony szinten állott még a 

XIX. század elején. Két tantermes iskolája volt – ebből a régi iskolából ma 

már csak egy áll fent. Később építették a kultúrházzal szemben lévő két 

tantermes iskolát, amelyet még most is „Új iskolának” nevezünk. Ezekben 

az iskolákban (népiskola) tanította az iskolamester és segédjei az iskolába 

járni akaró gyerekeket. 

 

(Iskolalátogatások) 



                            

 Abban az időben az iskolába járás nem volt kötelező. Később aztán 

kötelező volt minden szülő iskolába beíratni gyermekét büntetés terhe 

mellett. De úgysem sokan látogatták az iskolát, legfeljebb a téli hónapokban, 

amikor a gyereknek nem vehették hasznát otthon a határi munkáknál, vagy a 

háziállatok őrzésénél. Ennél fogva a falu lakosságának jelentékeny része 

írástudatlan volt. Az iskola egyházi iskola volt, melynek főirányítója a helyi 

plébános volt az iskolaszéki tagokkal, és amelynek ő volt az elnöke. Az 

iskolai kötelezettség 6 éves kortól 12 éves korig terjedt, tehát hat év. Ezek 

elvégzése után három évig minden csütörtökön, amikor az iskolában 

szünetnap volt, ismétlő iskolába jártak, hogy a hat éven át, illetve az utolsó 

hatodik osztályt megismételjék a tanulók. Azok a tanulók, akik 

távolmaradtak az iskolától (iskolakerülők), kézi fenyítékben részesültek, 

amely abból állott, hogy a mester "úr" (így nevezték akkoriban a tanítót) 

törzshajlítás címe alatt az iskolakerülő alfelét a töröknád vesszővel alaposan 

kiverte. Ha a gyerek huzamosabb ideig nem ment el az iskolába, szüleit 

megbüntették, pénzbeli büntetést szabtak ki rá, ha vonakodott azt megfizetni, 

akkor kijött a végrehajtó és a bírság fejében elvitte a vánkost az ágyról, 

amelyet aztán ki kellett váltani. 

(A falu baktere és a sztrázsák) 

 A falu békéjére, éjjeli nyugalmára vigyázott a falu baktere a mellé 

beosztott strázsákkal. Bejárták a falut és figyeltek, nem garázdálkodnak-e 

valahol tolvajok a kamrákban vagy a padlásokon. A késő éjjel járó-kelőket 

kikérdezték, nem figyeltek-e meg valami gyanúsat a faluban. A bakter 

egyedüli fegyvere a "haraparda", egész éjjeli szolgálata alatt a kezében volt, 

amelyhez esküje kötötte, hogy a falura éber szemmel fog vigyázni és a 

tolvajokkal és gyújtogatókkal nem fog cimborálni. A bakter köteles volt 

minden utcában kiáltani. Ez a kiáltás énekformába volt öntve, amely így 

hangzott: Hallod-e Te háznak ura! Kilencet ütött már az óra. Tűzre, vízre 

vigyázzatok, hogy károkat ne valljatok. Aztán tovább állt egypár házzal 

(hangtávolságot betartva), majd újra rázendítve, a kiáltáshoz a kapuk aljából 

kirohanó kutyák ugatása-vonítása vegyült, az éjjeli csendben fellármázván a 

békésen alvó polgárok nyugalmát. Egy-egy kutya, aki még nem szokta meg 

a bakter kiáltását, neki rugaszkodott, hogy a csendháborítót móresra tanítsa, 

a nála levő lámpással igyekezett visszatartani a világosság elriasztotta a 

tolakodót. Két éjjeli bakterja volt a falunak. Ezek egy személyben sírásók is 

voltak. 

(Hegypásztorok) 



                            

 Nemcsak a faluban voltak őrök. A hegypásztorok a pásztorúton 

cirkálva (az alsó és felső hegyen) vigyáztak a vermekre, hajlokokra, hogy 

azokat a tolvajok fel ne törjék, be ne törjenek a pincékbe. Két hegypásztor 

volt és ezek felett volt a hegybíró, aki vitás ügyekben volt hivatva ítéletet 

hozni, és a hegypásztorokat ellenőrizni hivatásuk gyakorlásában. Ha a 

hegybíró meg akart győződni, hogy a pásztorok posztjukon vannak-e, 

belefújt a "Kuvikba" (ez a kuvik rövidke ökörszarvból készült duda volt), ha 

a hegypásztorok az éj csendjében visszafeleltek, meggyőződött róla, hogy 

hol, mely irányból jön a hang.  

(Határi csőszök) 

 Ugyancsak a határban is voltak csőszök, akik vigyáztak a határra. A 

tilosba tévedt jószágot behajtották a községházára, ahol a községi bíró az 

illetővel megfizettette a „becs-et” (az okozott kárt). 

(Földek tagosítása) 

 1863-ban volt az ún. „komaszáció”, amikor a határt felmérték, 

illetve tagosították. A jobb, I. osztályú földeket és a kevésbé jó minőségű 

földeket arányosan felosztották – tagosították. A tagosításnál visszaéléseket 

is követtek el a mérnökök. A jobb módú gazdák megvesztegették őket, s így 

ezek jobb földekhez jutottak. A zsellérek megkapták a zsellérföldeket és 

kenderföldeket. A kiosztott földek után a tulajdonosok vagyondézsmát 

tartoztak fizetni az államnak (földváltság). 

(Megyei és Járási képviselő választás) 

 Szavazati joga 1848 után csak azoknak a polgároknak volt, akik 

legalább fél fertály földdel rendelkeztek. Ezeknek volt szavazati joguk a 

képviselő választásokon is. A képviselőválasztás nyílt szavazással történt a 

járás székhelyén. A képviselőjelöltek azon voltak, hogy minél több 

szavazatot kapjanak, s ezért a szavazókat úgy fogták a maguk pártjára, hogy 

„Lacikonyhákat” állítottak fel a város főterén, ahol sátrak alatt a szavazók 

ingyen kapták az italt, pecsenyét. Ezt a műveletet korteskodásnak nevezték. 

két párt volt. A jobbpárt és a balpárt, vagyis a kormánypárt és a néppárt. 

Ezek versenyeztek egymással, hogy megszerezhessék az abszolút többséget 

és bekerülhessenek a képviselőházba. A választók a „vótumok” alkalmával – 

a jobbpárt és a balpárt hívei éles kirohanásokat idéztek elő egymás között, 

sőt véres összetűzésekre is sorkerült, úgyhogy a csendőröknek kellett az 

incidensbe beavatkozni, akik természetesen a kormánypártiakat védték. A 

faluban is összetűzések voltak a két párt között, ami verekedéssé fajult, 

kövekkel, téglákkal dobálták egymást – a két ellenzék. Választási nótákat 



                            

énekeltek, mindenféle válogatlan változatban. A képviselőjelöltek persze 

ellátogattak a faluba és a Szent János téren a balpárti, a templom előtti téren 

pedig a jobbpárti mondta el a programbeszédjét. Ilyenkor viharos jelenetekre 

került sor, kiabálás, nemtetszés nyilvánításban csúcsosodott ki a szónok 

zárószava.  

(Kolera járvány) 

 Községünkben (a feljegyzések alapján) 1806-ban cholera járvány 

volt. Az emberek és az akkori orvostudomány tehetetlen volt a szörnyű 

betegséggel szemben, amely a lakosságot rémületbe ejtette. Hullottak az 

emberek. Volt nap, amikor a faluban 10-12 embert ragadott el a kíméletlen 

halál. Hiába védekeztek ellene az emberek borovicskával, fokhagymával. Az 

embereket úgy szedték fel a mezőn, ahol görcsös vonaglás közben 

összeestek. A halottakat nem győzték eltemetni, az emberek kerülték 

egymást, hogy el ne kapják a szörnyű fertőző betegséget. A kolerajárvány 

végre is kitombolta magát - megszűnt, de a falu lakossága annyira elpusztult, 

hogy több ház üresen maradt - kihalt az egész család. A járvány 

megszűnésének emlékére, hálából elődjeink 1807-ben Szent Anna szobrát 

állították fel, mivel a cholera ezen a napon szűnt meg (július 26-án). A 

szobrot falunk életben maradt lakosai Skultéti Pál és Tarkó János állíttatták 

fel Szent Anna tiszteletére. Azóta is falunk lakossága ezt a napot, mint 

fogadalmi napot, évről évre megünnepli. 1866-ban ismét ez a járvány ütötte 

fel a fejét községünkben. A kolerában elhalt embereket mésszel leöntötték, 

hogy a járvány terjedését ily módon megakadályozzák. Ezeket a halottakat a 

temetőben külön parcellába temették, a temetői kápolnától jobbra vannak 

eltemetve. Sokáig nem temettek erre a helyre, de most már oda is temetnek.  

(A dolgozók munkaviszonya) 

 A megpróbáltatások után lakosságunk újra visszanyerte életkedvét 

és nagy lendülettel tört előre, úgy gazdasági, mint kulturális téren 

gyarapította községünk fejlesztését, Az életszínvonal is kezdett jobban 

emelkedni. Kezdtek javulni a megélhetési viszonyok, a földeket jobban 

kezdték művelni, az állatállományra is nagyobb súlyt fektettek, a földeket 

már nem ugaroltatták, a vizes talajokat víztelenítették árkolással. A 

napszámos ember is nagyobb darab kenyérhez jutott. Aki nem volt rest, télen 

is talált és kapott munkát az uradalmakban, majorokon, később elég szép 

számban a vasútépítéseknél is dolgoztak, vagy bejártak a városokba alkalmi 

munkákra. Beszegődtek a gazdákhoz aratóknak vagy pedig az urasághoz 

cselédnek (béresnek). A gazdáknak, a jobb módúaknak szolgáik is voltak, 

bizonyos bért kaptak és búcsúra egy végigvalót. A serdülő lányok 



                            

szolgálóknak szegődtek el a városban az uraknál, vagy pedig napszámba 

jártak a majorokba, aratáskor pedig aratópárok voltak. Egy ilyen nagyobb 

aratáskor az aratópár (marokszedő) kilenc mec gabonát keresett. A kaszás 

aratórésze volt a 11. rész, hozzá járult a 11. kereszt szalma is. Aki 

családjával végezte a részes aratást, szépen kiaratott és biztosítva volt télire a 

kenyér ellátása, sőt a gazda az aratójának egy darabka földet is adott 

kukorica alá. Télen az emberek egy része jeget vágott a kocsmárosnak, 

mészárosnak, vagy pedig az uraságoknál fakitermelésnél dolgoztak, ahol 

részes fát kerestek. 

(Tűzvész) 

 1902-ben a deréki utcában tűz ütött ki. A tűz Gáhi István 6. számú 

házában gyulladt ki. A szalmatetős házak pár perc alatt tüzet fogtak, mivel 

az udvarok szűkek és nagy szél is volt, keleti irányból. A tűz késő este 

keletkezett, tüzet fogtak a kazlak és a pajták is, a nagy szélben egész 

„kecéket” ragadott a szél magával a szomszédos háztetőkre. A 6-os ház két 

szomszédjánál benn égtek a gyerekek. Száraz Vendelnek egy kisleánya és 

Dojcsán Istvánnak az unokája és két lova fulladt meg a füstben. A tűz 

átterjedt az iskolára is, sőt a templom zsindelyes tetőzete is tüzet fogott már 

és csak nagy erőfeszítéssel sikerült a tüzet megfékezni. Ahol a tető égni 

kezdett, ott kiverték a zsindelyt, hogy a tűz továbbterjedését 

megakadályozzák. Az anyagi kár igen nagy volt és emberi életben is kár 

esett. 

(Vasút) 

 1889-ben kezdték megépíteni Érsekújvár – Nagy Béli között a 

vasútvonalat, s így községünk is belekapcsolódott a vasúti forgalom 

vérkeringésébe. Az első megállóhely a "gátszegi" őrháznál volt. Az állomást 

azért tették oda, hogy a berencsi lakosok is igénybe vehessék (Berencsnek 

1924 óta van állomása). 1910-ben építették meg a mostani vasúti megállót és 

adták át a forgalomnak. A kezdeti években a falu lakossága vonakodott a 

vasúti utazástól. Egyrészről, mert az akkori viszonyok között még elég drága 

volt ez az utazás, másrészről a falusi ember inkább utazott kocsin a városba 

– a vásárokra – vagy gyalog járt. Az első vonat, amikor falunk előtt elhaladt, 

az öregebb emberek tisztes távolságból figyelték az „ördöngős” masina 

pöfékelését, különös mágikus erőnek, földöntúli ördögi alkotásnak 

gondolták. Nem volt az a hatalom, amely őket rábírta volna arra, hogy 

szálljanak fel a vonatra. Inkább bandukoltak az országúton tarisznyával a 

nyakukban és egy furkós bottal a vidék legmesszebb falvaiba vagy 



                            

városaiba. Ha útközben akadt egy kocsi, alkalmasint felkapaszkodtak a jó 

szívű atyafi saraglójába. 

(Országút) 

 A mostani országutat a tizenkilencedik század harmincas éveiben 

építették. Akkor lett összekötve Érsekújvár – Nyitra a rendes kocsiforgalom 

számára. Azelőtt a megyei közlekedési útvonal a Nyitra folyó jobb partján 

húzódott, a túllátokon át a szigetbe – ahol annak idején az utazó 

vándoroknak csárdája volt. A jelenlegi országút mellett is volt csárda, hosszú 

időn át, de ezt a II. világháború után lebontották. Ez utóbbi csárda közvetlen 

a Komjáti határmegyénél állott. Utolsó csárdatulajdonos Zórád Rezső volt. 

(Ovóda) 

 Az 1912. évben a községünk képviselőtestülete elhatározta, hogy 

óvodát épít, hogy a gyakori gyermekek által keletkezett tűzkároknak elejét 

vegye. Az óvoda építését "Félszer" utcában – ahol most már Veres Ferenc 

háza áll – tervezték. Ez a hely abban az időben a folyó szétáradása folytán 

egész az utca széléig fűzes, mocsár volt. Az óvoda helyének betöltését Sók 

falu fuvarosai végezték. A földet - vörös agyagot – a „cserda” útból 

fuvarozták. A fuvarozás 1000 forintba, illetve koronába került, azonban a 

közbejött első világháború miatt az építkezés elmaradt és az óvoda helyét a 

község eladta, majd a II. világháború után jutott községünk a mai 

követelményeknek megfelelő higiénikus óvodához, ugyancsak a félszeri 

utcában, ahol ezelőtt Neubauer-féle ház volt. 

(I. Világháború kitörése) 

 1914-ben kirobban az első nagyháború, amely világháborúvá fajult. 

A központi hatalmat – osztrák-magyar, német, török, bolgár – és az entente – 

orosz, szerb, angol, francia, belga, olasz, stb. – államok között. Az osztrák-

magyar birodalom trónörökösét, Ferenc Ferdinándot és feleségét 

Szarajevóban 1914. június 28-án revolverlövéssel meggyilkolták. Ferenc 

József király mivel Szerbia vonakodott a merénylőket kiadni – ehhez 

politikai vonatkozások is járultak – 1914. augusztus 1-én általános felkelést 

rendelt el. Falunk népe akkor fejezte be az aratás java részét, amikor a falu 

éjjeli nyugalmát a kisbíró (Szabó Ferenc) dobpergése riasztotta fel álmából.  

(Mozgósítás és annak lefolyása 1914-ben) 

A parancs szerint 32 évig minden katonaköteles azonnal az illetékes 

ezredéhez bevonulni köteles. Nagy riadalom támadt a faluban. Az izgalomtól 

felcsigázott lakosság a hajnali órákban járta a falut. Minden a feje tetejére 



                            

állt. Mint méhraj özönlöttek a behívottak az állomásra, éltetve a háborút. Ki 

sírva, ki pedig lelkesülve búcsúzott el szeretteitől, családjától. Az asszonyok 

és gyermekek sírásába belevegyült a hadba vonulók rivalgása – Éljen a 

háború! Vérző, szívet tépő volt a látvány, amikor a marhavagonokba 

beszálltak és talán utoljára ölelték és csókolták meg szeretteiket. Fájdalmas 

volt a búcsúzás pillanata. A fali színe-java, fiatal emberek hagyták itt családi 

fészkeiket, hogy a király parancsára a haza védelmére fegyvert fogjanak. 

akkor még nem sejtették, hogy mi vár rájuk még a közel négy és fél évig 

tartó háborúban, érdemes volt-e lelkesülni s meghalni a csatatéren jeltelen 

tömegsírok mélyén elhantolva valahol Galíciában. 

 A sorköteles – tényleges katonákat már az első mozgósításkor 

kivitték a szerb határra. Szabács ostrománál községünkből is többen elestek 

vagy megsebesültek. Sokan pedig az első Galíciai harcokban estek el, vagy 

fogságba kerültek. 1914-ben a háború kezdetén a ténylegesek és az első 

mozgósított katonák színe-java elpusztult, nem tudván, az orosz nyolcsoros 

túlerejét megtörni, álló harcokban fedezék nélküli támadásoknál elvérzett 

vagy fogságba került. Mozgósították még eben az évben a lovakat, 

szekereket is hadi szolgálatba. Minden fogathoz egy embert is küldtek, 

olyant, aki nem volt hadköteles, illetve alkalmatlan volt katonai szolgálatra. 

Ezeket rospontosoknak nevezték. Többen ezek közül a szekérfogat átadása 

után hazajöttek, de sokat ott tartottak a front mögötti szolgálat ellátására, 

élelem- és lőszerszállításnál a rajvonalba. 

 1915 elején behívták a póttartalékosokat 42 évig. Ekkor már a 

községünkből kb. 300 ember teljesített hadi szolgálatot. A munka az 

öregekre és asszonyokra hárult. A tanítókat is behívták, csak egy-két 

tanítónő tanította a gyerekeket, az is hiányos volt, mert nem voltak képesek 

az összes elemi osztályokat rendesen oktatni és ennek következtében a 

tanulók a tanulásban igen lemaradtak. 

(Jegyrendszer – rekvirálás) 

 Ahogy a háború mind nagyobb méreteket öltött, mindinkább volt 

érezhető annak kihatása, az élelmezés terén és egyéb közszükségleti 

cikkekben. Ennek ellensúlyozására az állam bevezette a jegyrendszert, 

megkezdődtek a rekvizálások, a feleslegeket az állam felvásárolta, úgy 

gabonafélét, valamint hím vágóállatokat kellett beszolgáltatni. Az ár 

spekulációk, árdrágítók, csalók egész hada üzérkedett kihasználva a nép 

hiányosságát, rossz árut drágán adott el a rászorult lakosságnak. Többen 

hadimilliomosok lettek, főleg a zsidók közül.  

(Zsidók szerepe a háborúban) 



                            

 A zsidóság lett az állam hadiszállítója, ők látták el a hadsereget 

élelemmel, ruházattal, s egyéb hadifelszereléssel. A gyárosok olyan 

visszaéléseket követtek el a kincstár kárára, hogy papírtalpú bakancsokat 

gyártottak, minek következtében a katonák lábai fagytak meg a 

Kárpátokban, mert bakancsuk a hóban elázott és szétmállott, és sok katona 

fagyott meg a zord hidegben a hiányos, rossz minőségű ruházat 

következtében. A kórházakban tele volt minden ágy sebesültekkel, 

betegekkel, s ezért vidéken az iskolákban vagy középületekben helyezték el 

a frontokról beszállított betegeket. 

(Orosz hadifoglyok a faluban) 

 1916 – újabb pótsorozásra került sor, 50 éves korhatárig. Ezeket 

belső szolgálatra osztották be, majd sorozás alá kerültek a 18 évesek is. 

Községünkből sok fiatal gyerekkatona halt a fronton „hősi” halált vagy a 

schrapnel szilánkok vagy a gyenge ellátás, éhezés, megfagyás ragadta el a 

még serdülőkorban lévő fiatal gyerekeket. A mezőgazdaság, a termelés a 

munkaerő hiányában annyira leromlott már 1916-ban, hogy a munkaerő 

pótlására orosz hadifoglyokat osztottak be. Nálunk is voltak a gazdákhoz 

beosztva hadifoglyok, akik segítettek a határi munkáknál. Kaptak rendes 

ellátást a gazdától és nem volt rájuk panasz, a munkát lelkiismeretesen 

elvégezték. 1917-ben az állam kibocsájtott hadikötvényeket. A fronton lévő 

katonák is jegyeztek kényszerűségből, mert erre a jegyzésre szabadságot 

kapott a frontszolgálatos katona. Örült, hogy családját megláthatja. Kölcsön 

kötvényt igazolni volt köteles. Amelyik katona üres kézzel ment vissza, azt 

irgalmatlanul kikötötték.  

(Lombard kölcsön) 

 Később újabb kölcsönhöz folyamodott az állam, hogy a nehézségek 

ellenére is tovább folytathassa az irtó háborút, az ún. „Lombard” kölcsönt. 

De mindez mit sem segített már, a helyzet egyre rosszabbodott, a katonák 

elvesztették harci kedvüket és csak az alkalomra lestek, hogy 

meglóghassanak vagy fogságba essenek, hogy megszabadulhassanak a 

frontról. A tisztek a front mögött tivornyáztak, a legénység éhezett és egyre 

pusztult a helytelen vezetés következtében. A rossz bánásmód és tettleges 

ütlegelés, kikötés minden nyomorával végre is oda vezetett, hogy nem 

lehetett már sokáig ezt az állapotot fenntartani, a katonák lázadni kezdtek, a 

lövészárkokban mindjobban lohadt a harci kedv, a hosszú háború mindenkit 

utálattal töltött el.  

(Osztrák-Magyar hadsereg összeomlása) 



                            

 Az olasz fronton (1918-ban) végre az osztrák-magyar hadsereg 

összeomlott az isonzói csatatéren a Piave hullámaiban több, mint 20.000 

ember vesztette életét, számos ember a községünkből is, aki ebben a 

végzetes ütközetben rész vett. A négy és fél éves háború ezzel 1918 őszén 

véget ért. Sok véráldozat és szenvedés az Osztrák-Magyar Monarchiát 

elsöpört. Elsöpörte a Habsburg dinasztiát is, amely 300 éven át 

önkényuralmával nemzeteket tartott rabigájában. 

(I. világháború vége) 

 1918 őszén az osztrák-magyar hadsereg felbomlott - a katonaság 

eldobálta fegyverét és mindenki iparkodott az ország belsejébe, ahol már a 

forradalom javára dúlt. Ehhez csatlakoztak a frontokról hazatérő katonák. A 

forradalmi mámor tetőfokára hágott, amely a zsidók kifosztásához vezetett. 

A felszabadult katonaság feltörte az üzleteket, kiverte a kirakatokat és 

kifosztotta azokat. Községünkben is a hazajött katonák fosztogatták az itteni 

zsidókat. Ezen rablások meggátlására felállították az ún. nemzeti őrségeket, 

hogy elejét vegyék az elkeseredett katonák további fosztogatásának. A 

nemzetőrség vezetői zsidókból állottak, hogy hitsorsosaikat megvédjék. 

Ezrével özönlöttek haza a hadifoglyok, ki gyalog, ki pedig valami 

alkalmatosságot - kocsit kerített vagy lovat – mert a vonatok nem voltak 

képesek azt a nagy tömeg embert hazaszállítani. 

(Hangya fogyasztói szöv. alakulása) 

 Ebben a zűrzavarban halt meg a községünk esperes-plébánosa, 1918. 

december 27-én. Az ő kezdeményezésre alakult meg nálunk a "Hangya" 

fogyasztási és értékesítő szövetkezet, amely részvényekből befolyt összegből 

alakult meg. ennek a fogyasztási szövetkezetnek Vargha János plébános volt 

az elnöke. A szövetkezet 1909-ben alakult a zsidó kereskedők túlkapásának 

meggátlása végett. A szövetkezet az első Csehszlovák Köztársaság alatt a 

visszaélések és többszöri betörések folytán megszűnt. A helyét a mostani 

„Jednota” foglalta el, a második világháború után. 

(Uzsoráskodások) 

 Községünk lakosságát az első világháborúban a front nem érintette. 

A harcok színhelye az ellenséges országok területén volt, s így a 

lakosságunkat nem érte anyagi kár-pusztítás, s így nyugodtan foghatott 

hozzá, hogy a leromlott gazdaságát fellendíthesse. Sok kis gazda, amíg a 

fronton harcolt, itthon eladósodott annyira, hogy földecskéjéből el kellett 

adni. Azok, akik itthon maradtak, gyarapodtak – földeket vásároltak, a 

megszorult helyzetben lévő embernek uzsorás kamatokra adtak kölcsönt a 



                            

zsidó üzletesek váltóra, mert a rászorultak hitelbe voltak kénytelenek náluk 

vásárolni. Fronton lévő katonák családjainak hadisegély ját. Itt is 

visszaéléseket követtek el, mert nem egyformán bírálták el, kinek jár a 

segély. 

(Első Csehszlovák állam megalakulása) 

 1918. október 28-án megalakult az első „Csehszlovák Köztársaság”, 

amelynek köztársasági elnöke Tomáš Masaryk lett. Községünk a Trianoni 

békeszerződés alapján Magyarországtól elszakadt és a Csehszlovák 

Köztársasághoz csatoltatott. A magyar katonaság az elcsatolt területeket 

kezdte kiüríteni, a csehek pedig megindultak - megkezdődött Szlovenszkó 

megszállása. A csehek csak lépésről-lépésre tudtak előre jutni, mert az 

előnyomulást a magyarok ellenállása hátráltatta és kisebb-nagyobb 

összecsapások is voltak köztük. Azonban a hosszú háborúskodás után a 

kaszárnyákban (Nyitrán, ahol a katonák szereltek le) a katonai fegyelem 

teljesen felbomlott, a katonák nem engedelmeskedtek a parancsnak, a cseh 

megszállók nem ütköztek ellenállásba. 1919 tavaszán befejezték a felvidék 

elfoglalását, megkezdődött az ország demokratizálása. A korona átértékelése 

illetve lebélyegzése tette szükségessé, hogy vásárlóképes legyen addig, amíg 

a csehszlovák kormány nem bocsájt ki új pénzt. A magyar korona a háború 

utolsó éveiben annyira leromlott, hogy értékét csaknem teljesen elvesztette. 

Hozzájárult a korona elértéktelenítéséhez az is, hogy értéktelen, ún. 

fehérhátú papírpénzek kerültek forgalomba. Az aprópénz hiányán úgy 

segítettek, hogy a papír egy- és kétkoronásokat kétfelé repesztették. 

(Vörösök betörése) 

 1919 tavaszán megjelentek a magyarországi vörösök, hogy 

visszahódítsák az elfoglalt felvidéket, és hogy a vörös diktatúrát itt is valóra 

váltsák. Egy páncélvonattal Komját állomásig jöttek a csehek ellen, de ekkor 

parancsot kaptak, hogy azonnal vonuljanak vissza a demarkációs határ 

mögé. 

(Munkásviszony a demokráciában) 

 A háború okozta sebek lassan kezdtek behegedni és úgy látszott, 

hogy a munkásnépre a jobb és szebb kor hajnala virradt. Azonban lassan 

észre kellett venni azt, hogy korántsem van hasznára a demokrácia a munkás 

dolgozó népnek. Az új rezsim a kizsákmányolók állama lett. Nem 

teljesítették a munkásosztály jogos követeléseit. Ennek következtében 1922-

ben a falunk gazdasági munkássága sztrájkba lépett, hogy követelésének 

érvényt szerezzen. 



                            

 Munkásságunk helyzete évről-évre rosszabbodott. A 

munkanélküliség állandó jellegű volt. A dolgozók életszínvonala hovatovább 

rosszabbodott, nem volt kereseti lehetőség, és ha akadt is egyeseknek, az 

sem volt megfizetve úgy, hogy abból a keresetből tudta volna a munkás 

családját fenntartani. Ezen áldatlan állapot következtében a faluban 

elszaporodott a lopás, a tolvajlások napirenden voltak. A munkásság, hogy 

munkát kapjon, bejárta Szlovenszkót és Csehországot, keresve a helyeket, 

ahol munkához juthatna – nem kérdezte, mi lesz a fizetés, csak végre is 

valami keresethez jusson. A kapitalista rendszer alatt (1919-1938) a 

vállalatok, az építkezés és az ipar részvénytársaságok kezében volt, melyek a 

nagy munkáskínálat következtében úgy fizettek, ahogy a munkások tódultak 

a munkakeresés után. 

(Gyep leégése – gyakori tűzesetek) 

 Amint azt krónikánk bevezető részében már leírtam, falunkban még 

az első világháború után is nagyon sok zsuppfedeles ház volt, ami bizony 

sokszor esett a tűz martalékává. Ilyen nagy tűzkatasztrófa történt a 

középgyepen 1913 augusztusában, amikor az egész Gyep leégett. Sokaknak 

házaik nem voltak tűz ellen biztosítva, s ez által lényeges károkat 

szenvedtek. Később okulva a tűz okozta károkon, biztosították vagyonukat. 

Hogy pedig a szalmás házaktól és pajtáktól a lakosság megszabaduljon, 

egymás után keletkeztek a tüzek. Volt olyan éjjel, hogy háromszor is verték 

félre a harangokat, hol az egyik, hol a másik utcában ütött ki a tűz, s ez 

mindaddig tartott, amíg az összes szalmatetős ház és pajta nem került 

cseréptető alá. A biztosítótársaságok évente több milliót fizettek ki. 

(Új harangok) 

 1924. május 4-én az első világháború alatt elvitt harangjaink helyébe 

új három harangot szereltek a toronyba. Két harangot a község 

közadakozásból, a legkisebb (lélekharangot) Labai János vette. A harangokat 

a Nagyszombati (Trnava) Kuzbel Alajos harangöntő készítette, Nagy Lajos 

plébános alatt. 

(Ünnepély) 

 A harangok megáldása és a toronyba való felhúzásakor nagy 

ünnepélyt tartottak. A harangokat négyökrös plató kocsin (lapos fedelű) a 

Szent Vendel szobrától, lovas, árvalányhajas betyárnak öltözött díszparádé 

kísért. A harangok koszorúkkal voltak feldíszítve és szalagok sokaságával, 

amelyek végét egy-egy magyar ruhás lány tartott, elöl a lovas betyárok, 

gatyás és borjúszáj ingekben, felbokrétázott lovakon meneteltek a templom 



                            

elé, majd a templomtéren istentisztelet volt és utána Zsák Lajos esperes 

beszédet tartott, méltatva a harangok jelentőségét úgy az egyház, valamint a 

község szereplésében. Ezek után a harangokat egyenként felhúzták a 

toronyba és meghúzták a falu népének örömrivalgása közben. 

(Szinmű előadások) 

 1924 februárjában a falu műkedvelő gárdája nagy sikerrel előadta a 

„Sárga csikó” című 3-felvonásos népszínművet, melyet Bellus István 

igazgató, tanító-kántor tanított be. A népszínművet négyszer kellett 

megismételni. Majd 1935 februárjában újra színre került. Az ebből befolyt 

összeget színpadi felszerelésekre fordították. 1928 márciusában színre került 

a „Bor” című népszínmű. Ugyancsak nagy sikerrel adta elő falunk ifjúsága a 

„Betyár kendője” című három felvonásos népszínművet, amelyet háromszor 

kellett lejátszani. Ebben az időben a színdarabokat az iskolában játszották 

mindaddig, amíg nem épült meg a kultúrház. 

(Tragikus halálesetek) 

 1926 nyara igen esős volt. Az aratási munkákat nagyban hátráltatta. 

Sok gabona ment tönkre – kicsírázott a keresztekben. Ebben az évben 

tragikus eset történt. Libaőrzés közben a tarlón a mákra vigyázó őr 

revolverével játszó egyik kislány szíven lőtte Harcsa Károly 13 éves leányát, 

aki a helyszínen azonnal meghalt. Pár órával később Zórád Lajos kiskéri 

fiatal ember szülei lakásán fejbe lőtte magát. A tragikus eset össze függött a 

megölt kislány esetével. 

 Ugyancsak eben az évben (június) Petrovics András volt sírásó és 

éjjeli bakter lakásának padlásán (Malom utcában) felakasztotta magát. 

(Emeletes iskola avatása és a templom megáldása) 

 1927. június 29-én volt az emeletes iskola felavatása nagy ünnepély 

keretében és adatott át az egyházi iskola négy tanteremmel. Az iskola 

felavatása egybeesett a templom szentelésével. Ebben az évben lett 

templomunk kifestve és úgyszintén a temetői kápolna. Nagy Lajos plébános 

ugyanaz évben kerítette körül a templomot is. Az iskola építési költsége 

100.000 Kčs, amit részben a hívek, részben pedig az egyházközség 

bevételeiből fedeztek. A templom és a temetői kápolna festését és külső 

renoválását gyűjtési akció keretében összejött pénzből fedezték. 

(Kiskéri iskola építése) 

 A kiskéri iskola 1911-ben épült mint "állami elemi népiskola", 

amely akkor csak egy tanteremből állt, majd 1938-ban hozzáépítettek még 



                            

két tantermet és a tanítói lakást is kibővítetté”. Abban az időben helyszűke 

miatt nem voltak képesek a tanítást ellátni a négy tantermes kisméretű 

helységekben. 

(Vízáradás) 

 1928-ban a vízáradás lényeges károkat okozott. Kiöntött a Nyitra és 

a Cétényke folyó. A befagyott föld miatt és a jég összetorlódása 

következtében a víz elborította a laposabb területeket a belső határban 

annyira, hogy a felső gyepet is elöntéssel fenyegette. a Nyitra folyó főként a 

Malom utcai házakat áztatta alá, mert egyes házakba is behatolt. Ha kemény 

hideg tél volt és sok hó esett a hegyekben, falunkat mindig árvíz veszélye 

fenyegette. 

(Vízszabályozás) 

1936/37-ben szabályozták a folyó medrét. A szűk mederbe szorított folyó a 

fentebb említett okoknál fogva nem bírja elszállítani, a nagy esőzések, 

olvadás és a meder befagyása következtében kiárad most is. 

(Kultúrház avatása) 

 1938. október 24-én volt a kultúrház felavatása nagy ünnepély 

keretében, műsoros kultúrprogrammal egybekötve. A kultúrház a község 

lakóinak közadakozásából épült. A kultúrházat Dombai Ede nyitrai építész 

tervei alapján építették és Kató Pál Nové Zámky-i építész építette. A 

kultúrház felépítése kb. 100.000 Kčs-ba került. Hogy a kultúrház 

megvalósult, nem kis szerepe volt ebben Száraz Vilmos gazdának, aki ennek 

a kezdeményezője volt, majd gondnoka is. Villanyvilágítás még nem volt, s 

hogy a kultúrház ünnepélye zavartalan legyen és a terem meg legyen 

világítva, Kántor Árpád „Fordson” traktorával minden díjazás nélkül egész 

éjjel fejlesztette a villanyáramot. A kultúrház ma már jól berendezett 

művelődésházzá fejlődött ki. Van színpadi felszerelése. A falu kultúrgárdája 

színdarabokat ad elő, ifjúságunk is itt rendezi meg táncmulatságait és itt 

tartja összejöveteleit. Itt tartják az ünnepléseket, beszámolókat, 

választásokat, stb. minden héten háromszor pergetnek mozifilmet 

keskenyfilmről. 

(Villany bevezetése) 

 Községünk villanyhálózatának bevezetése illetve építése 1938-ban 

megkezdődött, de a közbejött magyar megszállás miatt egy időre 

visszamaradt. A főutcában egyes házaknál már be volt vezetve, de a többi 

utcában még nem, mivel a külső vezeték még nem volt felállítva és csak 



                            

később a II. világháború után 1950-ben lett teljesen kész a villanyhálózat, 

amely már most minden lakásba és üzembe be van vezetve. A villanyhálózat 

hossza 15km körül van. De még további vonalak épülnek az újabb 

lakótelepeken. 

(Strájk) 

 A munkások megélhetési viszony, a munkalehetőség az 1930-38-as 

években olyan nyomorúságos volt, hogy mivel a munkások bére nem felelt 

meg a követelményeknek, a virághalmi (Ružový Dvor) arató és napszámos 

munkásai sztrájkba léptek és követelték a munkabérek megjavítását. Az 

uraság nem volt hajlandó a bérkövetelést teljesíteni, hanem sztrájktörőket 

fogadott munkába. Május 1-én a dolgozók nagy tömege tüntető felvonulást 

rendezett, hogy kifejezze és érvényt szerezzen jogos követelésének, azonban 

kevés eredménnyel, mivel az uraság a faluba rendőröket küldött, hogy 

incidensek ne történjenek.  

(Földhöz juttatás) 

A mezőgazdasági munkások munkaterülete csupán a helybeli gazdákra és a 

még meglévő Virághalomra szorítkozott, mert 1922-ben a nagybirtokokat 

felparcellázták, így Alsó Tarányt is, amely 1000 holdas nagybirtok volt, a 

jugoszláv telepeseknek lett kiosztva. Ebből a falu népének 200 holdat 

hasítottak ki az ún. Domovinát, hogy némileg a nincsteleneket földhöz 

juttassák. Ugyancsak Ružový Dvor-ból is juttattak pár holdat a 

rászorulóknak. A kapott földet részletekben fizették ki és csak a teljes 

kifizetés után telekkönyvezték, illetve az illető tulajdonába ment át. 

(Öngyilkosság) 

 1934. július 11-én Durna Vavrinec, községünk főjegyzője a 

községházán levő fáskamrában öngyilkos lett – felakasztotta magát. A 

nevezett 1931-től 1934-ig volt jegyző. Tettét szorult helyzetben követte el, 

mivel a község pénztárában nagy hiány volt, amelyet kiegyenlíteni nem 

tudott. Az italozás és a kártyázás vitte odáig, hogy életének véget vessen. 

(Halálos balesetek) 

 1935. július 31-én Dojcsán Istvánt a mélyútban agyagszedés közben 

a ráomló agyag maga alá temette. Mire a föld alól kiásták, már halott volt. 

1924-ben többedmagával (kb. 20 ember) kivándorolt Argentínába, de a 

tragikus baleset előtti években hazajött családjához. Még ma is többen élnek 

Argentínában. 



                            

 1936. február 4-én a Letka féle kocsmában, ahol farsangi 

táncmulatság volt, kettős gyilkosság történt. Revolverlövésekkel halálosan 

megsebesítették falunk két legényét, a 22 éves Labai Józsefet és a 21 éves 

Remis Jánost. Mindketten a helyszínen meghaltak. A gyilkosság legény 

virtusságból történt. 

(Nyitra folyó szabályozása) 

 A Nyitra folyó szabályozása befejeződött, ami községünk képét 

teljesen megváltoztatta. Az új meder oldalait betonlapokkal rakták ki, végig 

a falu belterületén. Úgy Nagykéren, mint Kiskéren itatót is csináltak, hogy 

esetleg tűzveszélykor könnyebben hozzá lehessen férni az oltáshoz 

szükséges vízhez. A folyó partját gesztenye és hársfák szegélyezik. Az öreg 

medret betöltötték, az öreg rozoga fahíd helyett betonhidat építettek. A folyó 

új irányba terelődött, megszűntek a széles, víz okozta mocsarak, amelyek 

széles területeket borítottak el, amelyekben derékig érő iszap volt. Ahol 

valamikor a disznó és tehéncsorda delelt, most már a kultúrház, a művelődés 

háza állt és az önkiszolgáló „Jednota” élelmi üzlet. 

 Nagyon szép volt a folyó medre a szép terebélyes fákkal. sajnos 

azonban azóta lassan, de biztosan tönkre megy a meder, mert már nagyon 

sok helyen a vízlevezető csatornák s a szegélylapok kimosódtak és benn 

vannak a vízben. Ezáltal a töltést sok helyen kikezdte a víz és az a veszély 

fenyeget, hogy ha kellő időben nem lesz rendbe hozva, áttöri a töltést és újra 

elborítja a közelben épített házakat. Az öreg meder helyén szép kis családi 

házakat építettek, úgyhogy a „Félszer” elnevezésű utca ma már ki van 

teljesen épülve és egy utcát képez az Apáti utcával. 

(Száraz József és Zórád Elek primíciája) 

 Az 1937-as év eseménye, hogy falunk szülöttjét június 4-én a 

nagyszombati püspök pappá szentelte. Első szentmiséjét 11-én végezte. 

Teológiai tanulmányait Nagyszombatban (Trnava) végezte. Mint káplán 

működött Naszvadon, két évig, majd azután Dunaszegre helyezték és mint 

plébános működött ottan 1961. X. 20-ig, amikor súlyos betegség 

következtében (trombózis) meghalt. Ő volt hosszú évtizedeken át az első pap 

községünkből. Kisparaszti, sokgyerekes családból származott. 

 1938. július 3-án volt falunkban Zórád Elek primíciája. Középiskolai 

tanulmányait a komáromi bencés főgimnáziumban végezte el. Az ottani 

Regnum Marianumban tanult. Teológiát Trnaván, majd négy évet 

Olomoucban végzett. 1956 óta Gúta község plébánosa, ahová Nagy 

Cétényből lett áthelyezve. 



                            

(A II. világháború kitörése) 

 Ezen esztendő községünk krónikájában fordulópontot jelent, mivel 

ez év őszén a II. világháború vészes fellegei jelentkeztek a láthatáron, a 

népek feje felett Damoklész kardja lebegett. Elkezdődött az a szörnyű irtó 

háború, amilyen még soha nem öltött ilyen méreteket, s amelyre a késői 

unokák borzadva gondolnak, amikor a történelmet olvassák, Adolf Hitler 

német kancellár vértlázító gaztetteiről, akire a sok millió ember 

meggyilkolása nyomta rá örök időkre bélyegét, s az ártatlanok kiontott vére 

bosszúért kiált az ég felé. Ez év őszén megszállta Csehországot, a Szudéta 

lakta területet (Észak-Csehország német lakta terület volt). Csehszlovákiát a 

feldarabolás veszélye fenyegette, s ezért azonnal megszállták a határokat. 

Hat korosztályt behívtak fegyveres szolgálatra. A német Ausztriát is 

bekebelezte, nem lehetett fegyveres erővel ellenállni a német gőzhengernek 

és csak felesleges véráldozatba került volna a fegyveres összecsapás. 

Csehszlovákia kapitulált. Szlovákia a zsolnai (Žilina) deklaráción hozott 

döntés alapján elszakadt a csehektől és kihirdette az önálló „Slovenská 

republikát”, melynek elnökévé Tiszo József Bánovce-i plébánost 

választották. 

(Felvidék magyar megszállása) 

A bécsi döntés alapján a felvidék magyarlakta területe visszacsatoltatott 

Magyarországhoz. Ezen döntés szerint Nagykér is visszacsatoltatott és 

november 9-én bevonult a magyar honvédség. A falu lakossága nagy 

lelkesedéssel fogadta a honvédeket. Az ideiglenes határvonal a Szent Anna 

szobor melletti út volt, egyenesen neki vágott a közép balláti útnak. Majd a 

következő év március hó 16-án ezt a határvonalat a Szlovák állammal közös 

megegyezéssel kiegyenlítették, úgyhogy községünk kataszteri földterülete 

Magyarországhoz csatoltatott, a Jattó dűlő stb. kivételével, ahová az abban 

dolgozó földművesek részére kettős határszéli igazolványokat adtak ki. A 

végleges határvonal a 12-es számú vasúti őrház utáni sorompónál volt. Az 

őrháznál volt a magyar határőrök bódéja felállítva. 

 A megszállás után röviddel megkezdődtek az igazoltatások olyanok 

részéről, akik a csehszlovák éra alatt állami szolgálatban voltak, vagy 

funkciójuk volt. Községünkben is voltak igazoltatások, de nem fordult elő, 

hogy valakit felelősségre vontak volna a csehszlovák éra alatti szolgálatáért. 

Ezen idő alatt falunk bírája Száraz Ferenc volt. 

(Német megszállások) 

 A visszacsatolás után a történelem legvéresebb évei következtek. A 

német „anslussz” (Ausztriával való egyesülés) vérmes reményekkel 



                            

világhatalomra tört, kijelentvén, hogy a német birodalmat naggyá akarja 

tenni, Európa népeit beolvasztja a német szférába. 1939. március 15-én a 

németek megszállták Prágát, majd utána Lengyelországot rohanták le. Kitört 

az addig ismeretes legnagyobb és méreteiben a legpusztítóbb második 

világháború, szenvedést és pusztulást vonva maga után. Németország 

megtámadta a Szovjetuniót. Magyarország a németek oldalán belesodródott 

a négy és fél éves világháborúba. Ifjúságunk színe-java részt vett, vérét 

ontotta a harctereken. Többen életüket vesztették vagy rokkantan tértek haza. 

legtöbben Sztálingrádnál pusztultak el, amikor a szovjet ellentámadás a 

németeket visszavonulásra kényszerítette (1944. január). A nagy téli 

hidegben ott fagytak meg a Don menti csatákban, aki megmaradt, az is 

elpusztult a végkimerüléstől, legyengülve, megfagyva. 

(Postahivatal felállítása) 

 1940.X.1-én megnyílt községünkben a magyar királyi postahivatal. 

A csehszlovák éra alatt nálunk postaügynökség volt. A pénz és csomag 

küldeményeket a komjáti postahivatal bonyolította le. Oda kellett járni a 

kézbesítőnek naponta a levelekért, de a csomag vagy pénzfeladást a 

küldőnek kellett Komjátra elvinni illetve feladni. Ugyancsak új községi 

jegyzőt helyeztek a községházára – Tafferner Ferencet és vele egy időben 

adóügyi beosztottat – Hikó Mátyást, mindketten az anyaországból lettek 

idehelyezve. 

(Balesetek és behívások) 

 1940. június 21-én a hasadékban agyagszedés közben a leomló 

agyag maga alá temette Kántor Gyula 52 éves lakost, mire észrevették, már 

halott volt. 

 Újabb „SAS” jelzéssel (azonnal) jöttek a behívók. Aki ilyen behívót 

kapott, köteles volt azonnal az illetékes katonai parancsnoksághoz 

bevonulni. 

(Erős hideg tél) 

 1941 telén zord hideg volt. Januárban kezdődött és március végéig 

tartott. A viharos hófúvások, -35°C hideg úgyszólván teljesen megbénították 

a vasúti forgalmat. Helyekkel a vasúti bevágások színig voltak hóval 

befújva. Az állomásból kiindított vonatokat a nyílt pályán teljesen behordta a 

hóvihar. Az eltakarítás szinte lehetetlen volt, mert pillanatok alatt újra 

behordta az erős szél, a hókotró mozdonyok is bemaradtak a hótorlaszokban. 

Úgy a vasúti, mint pedig a közúti forgalom egy hétig teljesen leállott, s csak 

mikor már a szél ereje legyengült, lehetett teljes erővel hozzálátni az úttestek 



                            

felszabadításához. Az erős fagyások következtében a folyók befagytak, 1½ 

méter vastag jégpáncél borította. A Nyitra folyó csaknem fenékig befagyott. 

(Vízáradás) 

 Tavaszkor megkezdődött az olvadás. A hegyekből letóduló hólé, a 

hirtelen olvadás, a befagyott folyó nem tudott lefolyni, s így a laposabb 

helyeket elöntötte. Megáradt a Cétényke és elborította a belső határ nagy 

részét a Nyitra pedig a közelében fekvő helyeket, udvarokat, több Malom 

utcai házat is. Ehhez hasonló telet és viharos hófúvást, sok havat és erős 

hideget 1928-ban jegyeztek fel, amikor az erős fagy a fákat is 

megrepesztette. A hó magassága 1½ méter volt az utcákban. 

(Kis és Nagykér egyesítése) 

 1942. január 1-től községünk neve megváltozott. Egyesítve lett a két 

falu – Kiskér és Nyitranagykér. Közös néven Nyitrakér lett. eddig Kiskérnek 

külön volt községi bírója. Az adminisztratív ügyeket (adó, stb.) 

Nyitranagykér végezte. Kiskér kisközség belügyeit a községi bíró végezte a 

kisbíró segítségével. 

(Vonat gázolás és öngyilkosság) 

 Vasúti baleset történt január 13-án a kiskéri és nagykéri őrház 

között, a komjáti állomásból a délutáni személyvonat halálra gázolta Száraz 

József 32 éves nőtlen fiatalembert. A vonat tolta Komjátról a szerelvényt a 

kéri megállóig. A nevezett az apáti utcában lakott és a befagyott folyón jött 

át sógorával, „toronyiránt” neki a szőlők felé, keresztül a vasúti síneken. 

Erős felső szél fújt, a vonat zörgését nem hallották, mert hó borította a pályát 

és a mozdony hátul volt. A szerencsétlent az első kocsi leütötte, a gőzfűtési 

tömlőbe fennakadt és kb. 100 méter hosszan a vonat magával cipelte. A 

gázolásért nem lett senki felelősségre vonva, mivel nem lett volna szabad 

meg nem engedett helyen a pályára lépni. 

Január 18-án hajnalban a pajtában felakasztotta magát Veres Mária 19 éves 

lány. 

(Sorozások) 

 A második világháború egyre nagyobb méreteket öltött, egyre több 

és több nemzet sodródott bele, egész Európa harctérré változott. A német 

invázió több országot tiport el és egyre terjeszkedett. Ahogy terjeszkedett, 

úgy fogyott a német had, mert a megszállt országokban nagy számú 

fegyveres erőt kellett hátra hagyni. A magyar kormányt nagyobb 

honvédcsapat kiállítására ösztönözte, megkezdődött a nem katonák sorozása 



                            

falunkban is és pár heti kiképzés után kivitték őket Oroszországba, a Don 

folyó mellett harcoló német csapatok fölerősítésére. Sokan ott estek el a 

súlyos és kegyetlen hidegben, a hóban, laposra gázolva a nehéz tankok és 

motoros járművek által Sztálingrádnál, amikor a németek védelmi állásait 

sikerült az orosz és angol csapatoknak áttörni és a világ legnagyobb 

ütközetét megvívniuk, az óriási veszteség emberben és anyagban egyaránt, 

az eddigi harcok legnagyobb méretű harca volt. 

(Zsidó kérdés) 

 1943 – megkezdődött a zsidóság összeírása, az ún. zsidókérdés. A 

zsidók kötelesek voltak felső ruhájukon 6-ágú sárga csillagot (Dávid csillag) 

hordani. Minden közszolgálati alkalmazott köteles volt hivatalos iratokkal is 

igazolni származását, visszamenőleg a nagyapai ágról, hogy nem volt-e 

zsidóelődje – ha át is keresztelkedett a zsidó, vagy pedig a családtag 

valamelyike, zsidónak számították. A más vallásúak is, akik 

közalkalmazottak voltak, kötelesek voltak „ária” származásukat 

(keresztlevél, házassági levél, stb.) igazolni. Már 1943 elején a fiatalabb 

zsidókat munkaszolgálatra osztották be. Zsidó sorkatona nem lehetet, mert 

nem volt megbízható. Eleinte, amíg még az üzletek, gyárak, bankok és 

földbirtokok a kezük között voltak, úgyszintén a közügyekben is nagy 

szerepük volt – bírták az üldözést, de mikor aztán egymás után likvidálták 

őket, megfosztották őket minden kereseti forrástól és fizikai munkára 

kényszerítették őket. A kegyetlen hitleri zsarnokság nem ismert határt a 

zsidóság ellen. Megfosztotta őket összeharácsolt vagyonuktól és kegyetlenül 

lemészárolta őket. Községünkben, abban az időben már csak egy pár zsidó 

család élt -–Neubauer Imre földbirtokos (160 hold), a többinek üzlete volt. 

Az első világháború alatt több zsidócsalád lakott a faluban. Ahol most 

Palatyka Eleknek háza van, ott volt a zsidók imaháza. De mivel az első 

világháború után a falusi parasztság is sokat tapasztalt, a frontokon látta más 

népek életmódját, okosabb lett és nem engedte magát zsidó uzsora alá. Így a 

zsidók (mindig a pálinkán - mert a kocsma volt a legjövedelmezőbb üzlet), 

amikor már látták, hogy a paraszttól nem lehet a földet italon 

megkaparintani, egymás után hagyták itt a falut, behúzódtak a városba és ott 

nyitottak üzletet vagy vállalatot. 


