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Dôsledky Mníchovskej dohody (30. 9.
1938) sa na Slovensku naplno prejavili po
Viedenskej arbitráži (2. 10. 1938), na základe
ktorej Slovensko bolo prinútené odstúpiť
Maďarsku svoje južné územia o rozlohe
takmer 10 200 km2 s takmer 854-tisíc obyvateľmi. Hitlerovské Nemecko v úsilí o definitívnu likvidáciu Česko – Slovenska úspešne
využilo aj úsilie Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany (HSĽS) o získanie čo najširšej autonómie v rámci Č-SR. Hitler na stretnutí s Dr.
Tisom (predseda slovenskej autonómnej
vlády) dňa 13. 3. 1939 nástojil na vyhlásení
samostatnosti Slovenska, inak ako signátor
mníchovskej a viedenskej dohody, neručí za
ďalšiu štátnu existenciu Slovenska. Slovenský snem pod týmto tlakom vyhlásil dňa 14.
3. 1939 Slovenský štát a nemecké vojská ráno
dňa 15. 3. 1939 okupovali územie Čiech a Moravy, na ktorom vyhlásili Protektorát Čechy
a Morava. Nemecké jednotky okupovali aj
časť Slovenska - hranica zóny viedla od Devína po hrebeni M. Karpát a rieke Váhu až
po Čadcu - na území ktorého vyhlásili tzv.
„Ochrannú zónu“. Podpísaním protokolu
Slovensko-maďarskej rozhraničovacej komisie zo dňa 4. 4. 1939 došlo k zmene východnej
a najmä južnej hranice Slovenska.
Tieto zahraničnopolitické a vnútropolitické a vojenské udalosti mali nemalý vplyv
aj na život občanov obce Cabaj – Čápor.
Vznik samostatného Slovenska bol prijatý
občanmi našej obce veľmi kladne. V „Pamätnej knihe obce Čápor“ kronikárka p. M.
Mareková (učiteľka rim. kat. školy) napísala:
„...Vyhlásenie Slovenského štátu pôsobilo
veľkým dojmom na obyvateľstvo a Hlinkovú
gardu...“ Po vyhlásení vzniku štátu štátnym
rozhlasom (15. 3. 1939) žiaci obecnej školy
v Cabaji a 2-triedky v Čápore pod vedením
svojich učiteľov a rím. kat farára G. Kubíčka so slovenskými zástavami a vlajkami
Hlinkovej gardy (HG) manifestovali, spolu

s pridávajúcimi sa občanmi, pred obecným
domom svoju radosť z tejto udalosti. Po vypočutí slávnostných prejavov manifestačne
prešli ulicami obce.1
D.p. Gejza Kubíček pôsobil v našej farnosti v r. 1938 - 1958. Z jeho podnetu aj vo
vojnových rokoch sa veľmi oživila spolková
činnosť žien a detí.
V r. 1939 obec Cabaj - Čápor bola čisto
poľnohospodárskou obcou. Jediným priemyselným podnikom v obci bol elektrický obilný mlyn Šebastiána Ondru. V jeho chotári sa
nachádzalo 11 majerov - Veľká Dolina, Malá
Dolina, Peškodár, Sekera, Fízeš, Nový Pereš,
Malá Medza, Rígler - Vrbiny, Dvor Pereš, Starý Pereš, Bagár, a 1 osada - Hrúšťov.
Pri sčítaní ľudu k 1. 1. 1939 bolo v obci
evidovaných 622 domov s 3595 obyvateľmi.
Z toho bolo 3519 Slovákov, 48 Maďarov, 14
Židov, 9 Čechov, 3 Moravania, 1 Nemec a 1
Rusín (v tom aj rodiny utečencov z územia
okupovaného Maďarskom). Vzhľadom k sezónnosti poľnohospodárskych prác obecný
úrad a Obvodný notársky úrad v r. 1939
- 1944 mesačne vykazovali 35 až 212 nezamestnaných a 20 až 64 osôb, ktorí v r. 1939
- 1943 chodili na práce do Nemecka alebo
Protektorátu Čechy a Morava.
Vznik Slovenského štátu a jeho nové zákony priniesli aj veľké zmeny v politickom
živote a v obecnom zriadení obce Cabaj
- Čápor. Dňom 1. 1. 1939 vstúpilo do platnosti rozhodnutie obecného zastupiteľstva,
ktorým z dôvodu udržania bezpečnosti v
obci a poriadku v chotári boli za nočných
obecných strážnikov vymenovaní Adam
Kĺbik a Štefan Pálka (Čápor) a Rudolf Hrnka
(Cabaj). Poľnými hájnikmi boli menovaní Ján
Smetana a Michal Núdzik. Toto rozhodnutie
platilo až do 1. 10. 1939, kedy si týchto zamestnancov vymenovali samostatné obecné
úrady.2

1Archív OÚ Cabaj-Čápor, „Pamätná kniha obce Čápor“ do r. 1945
2Archív MV Nitra-Krškany, fond ObNÚ Cabaj, krab.1, „Rozhodnutie Ministerstva vnútra č. 10351/39
zo dňa 22.6.1939
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Na základe „Nariadenia Obvodného
úradu v Nitre“ č. 349/39-prez. zo dňa 1. 2.
1939 stratili členovia zakázaných politických strán G. Zorád, Š. Hrnka, T. Kolenčík
a Š.Táncoš (všetci Čsl. soc. dem. strana), J.
Uher, J. Buch, J. Hrádel a J. Vrábel (všetci
KSČ) členstvo v obecnom zastupiteľstve.
Boli nahradení „..osobami jazyka slovenského...“, ktorí 24. 5. 1939 zložili sľub vernosti
Slovenského štátu spolu s ostatnými členmi
zastupiteľstva, obecnej rady, starostom
a členmi komisií - celkom 19 osôb.3
Od vzniku Slovenského štátu sa začala
uplatňovať v štátnej a obecnej správe zásada,
že ich predstavitelia a zamestnanci musia
byť členmi HSĽS. To platilo aj pri obsadzovaní vedúcich postavení v štátnych podnikoch,
v školách a v ďalších inštitúciách.
Ešte v roku 1936 (10. 9.) podali občania
našej obce Ministerstvu vnútra ČSR žiadosť
o rozčlenenie obce. Avšak až Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky č. 1035/39 zo
dňa 22.6.1939 rozlúčilo dňom 1. októbra
1939 obec Cabaj - Čápor na dve samostatné
politické obce Cabaj - starosta Július Žoldoš
a Čápor - starosta Jozef Baláži. Obec Čápor
i naďalej zostala v pôsobnosti Obvodného
notárskeho úradu v Cabaji - do r. 1942 bol
vedúcim notárom ObNÚ Vojtech Gyuricka,
od r. 1942 Rudolf Kretter. Taktiež Poštový
úrad bol spoločný a obe obce boli v pôsobnosti Žandárskej stanice Urmín (teraz Mojmírovce).
V lete toho roku vyšlo nariadenie Ministerstva vnútra, ktorým sa v obciach zriaďoval inštitút „Vládneho komisára, ktorý je
nositeľom právomoci obecného zastupiteľstva“ a za pomoci poradného zboru a veliteľa

HG riadil život v obci. Týmto nariadením
boli zrušení starostovia obcí a obecné zastupiteľstvá. V obci Cabaj do tejto funkcie
Okresným komisárom bol menovaný Július
Žoldoš a v Čápore Jozef Baláži ml. Za predsedu HSĽS v Cabaji bol zvolený Michal Žoldoš
a veliteľa HG Ignác Vontorčík. V Čápore
bol za predsedu HSĽS zvolený Jozef Baláži
a veliteľom HG sa stal Jozef Babka. V tomto
období bola v zmysle štátom prijatých protižidovských zákonov a nariadení zavedená
aj v našich obciach nútená správa na 5-tich
židovských majetkoch a na 3 majetkoch maďarských štátnych občanov, vrátane majera
Nový Pereš.
Dňa 1. septembra 1939 fašistické Nemecko prepadlo vojensky Poľsko. Týmto
aktom sa začala II. svetová vojna. Spolu
s Wehrmachtom sa poľského ťaženia zúčastnila i Slovenská armáda. Avšak pre občanov
našich oboch obcí vojna bola ďaleko a účasť
našich vojakov v týchto bojoch chápali ako
oprávnenú odplatu za poľskú okupáciu
oravských a spišských obcí v r. 1939. V priebehu jesene novomenovaní a novozvolení
činitelia obcí organizovali zbierku na zlatý
poklad Slovenskej republiky. Občania Cabaja prispeli 8 úlomkami zlata, 24 zlatými a 74
striebornými predmetmi, 126 striebornými
a 17 cudzími platnými mincami a 1. 828,
- Korún slovenskými (Ks). Občanmi Čápora
bolo venovaných 17 zlatých a 38 strieborných
predmetov, 59 strieborných a 1 cudzia minca a 443, - Ks.4 V októbri tiež organizovali
pôžičku na hospodársku obnovu Slovenska,
na konto ktorej občania oboch obcí upísali
44. 218. 65 Ks. 4

3Archív MV SR Nitra-Krškany, fond ObNÚ Cabaj, 1939, kart. I, spis 11
4Tamtiež, spis č. 405-406
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Aj tieto skutočnosti dokazujú, že občania
našich obcí sa čoraz viac stotožňovali so samostatnosťou Slovenska a napriek nepriaznivým politickým a ekonomickým vplyvom
na ich život, aktívne pomáhali rozkvetu
svojho štátu i obce.
Na prelome rokov 1939 - 1940 napadlo
veľa snehu, čo zapríčinilo zastavenie autobusovej dopravy z Cabaja a Čápora do Nitry,
Močenku, Šalgova (teraz Svätoplukovo)
a Urmína (teraz Mojmírovce) na 4 týždne.
Autobusovú dopravu po celé obdobie vojny
zabezpečovali 2 vozmi 2 súkromní prepravcovia z Nitry. Zvýšenie počtu spojov bolo až
v r. 1943. K 1. 1. 1940 bolo vykonané nové sčítanie ľudu, pri ktorom bolo zistené, že v obci
Cabaj bolo 400 domov, v ktorých žilo 2010
obyvateľov (z toho 27 Židov). V obci Čápor
bolo 262 domov s 1425 obyvateľmi (z toho
3 Židia a 130 Cigáňov). Židovská komunita
mala svoju modlitebňu v uličke za terajšou
pekárňou v Baraníkovej záhrade a cintorín
v južnej časti Čápora (pri ceste na Trnovec
n/Váhom).

Posledným židovským rabínom bol čáporský rabín Steiner. Modlitebňa zanikla
v 50-tych rokoch XX. stor., zostatky cintorína sú viditeľné ešte aj dnes (na snímke hore).
Napriek postupujúcej arizácii židovských
majetkov nitriansky župan Štefan Haššík
a okresný náčelník Štefan Fabian žiadali

aj v našich obciach „ ... zaviesť proti Židom
prísnejšie opatrenia...“ To sa prejavilo v tom,
že Židia mohli od teraz vykonávať len podradné práce.5 Mnohí občania vystríhali
židovské rodiny Steinerovcov, Psotovcov,
Knapovcov, Gutmanovcov pred možnými
represáliami zo strany oddielov Hlinkovej
gardy. Neverili, že by ich odvliekli do zberných táborov. Veď v našich obciach (podľa
ich názoru) nemali nepriateľov. Nik z našich
občanov nevedel ako a kedy, ale postupne
naši Židia z obcí zmizli. Z rodiny Knapovcov
ich vnuka Jožka zachránila rodina Michnová, 9 ročného syna Gutmanových zachránila
rodina Súdovská.6
Obvodný notariát a žandári z Urmína
k 1. máju zaznamenali zvýšenú aktivitu bývalých členov sociálnej demokracie a KSČ.
Našlo sa aj niekoľko letákov. V obci boli zaistení a vyšetrovaní krajčír Ján Hrnka a tesár
Jozef Machálik.7
Žandársku stanicu v Urmíne, ObNÚ
v Cabaji a oboch vládnych komisárov tiež
znepokojovali prejavy nespokojnosti občanov Cabaja a Čápora s nedostatkom múky,
cukru, masti a petroleja v obchodoch.
Podobne to bolo v celom štáte. Preto vláda
zaviedla pre občanov prídelový systém základných potravín, petroleja a vybraného
spotrebného tovaru na tzv. Odberné knižky. Na rozmachu predraženého obchodu aj
v našich obciach sa tiež podieľali občania
susedného Maďarska.
V januári a februári 1940 bola Ministerstvom vnútra organizovaná tzv. „Štátna
stravovacia akcia“, v rámci ktorej 235 občanom oboch našich obcí (ktorí boli dlhodobo
nezamestnaní a nepoberali žiadnu podporu)
bolo vyplatených celkom 6.730,- Ks.
V Cabaji, Čápore, Poľnom Kesove, Urmíne a Veľkej Doline v lete štrajkovali poľnohospodárski nájomní robotníci za zvýšenie
platov. Cez prázdniny došlo aj k rozluke
obecnej štátnej školy. Národná obecná škola
v Cabaji mala pri zahájení školského roka
1940/1941 361 žiakov a novozriadená rím.
kat. škola v Čápore mala 159 žiakov. Chýbali
jej 4 triedy, a tak sa vyučovalo v náhradných
priestoroch - v súkromnom dome u Štefana
Balážiho.

5Štátny archív Ivánka pri Nitre, fond ŽN-III/prez.-1940
6Súkromný archív p. Juliany Brezinskej, Cabaj-Čápor 299
7Archív MV SR Nitra-Krškany, fond OÚ Nitra, kart. 45, č. 27/40-prez.

5

Obec CABAJ - ČÁPOR v rokoch II. svetovej vojny

1939
1945

6

Vládni komisári spolu s obecnými radami a ObNÚ Cabaj riešili aj také investičné
zámery ako bola generálna oprava cesty
Cabaj - Nitra, spevnenie cesty Cabaj - Šalgov,
výstavbu novej budovy Obvodného notariátu v Cabaji, 4-triednej školy v Čápore a rekonštrukciu kostola Sv. Michala v Čápore,
elektrifi káciu oboch obcí. Na tieto akcie si
obce vyžiadali finančnú dotáciu od Župného
úradu v Nitre. Na jeseň bolo ukončené spevňovanie cesty do Šalgova. Jej dofi nancovanie
z obecných peňazí Šalgovčania odmietli zaplatiť 2990,- Ks, čo bolo až do r. 1941 súdnym
sporom medzi obcami, kedy sa spor vyriešil
v prospech Cabaja.
Tak ako na celom Slovensku, aj v Cabaji
a Čápore sa čoraz častejšie ozývali protesty
proti nezamestnanosti členov HSĽS, HG
a Hlinkovej mládeže (HM) a proti tomu, že
veľa Židov ešte stále pracuje na atraktívnych
miestach v úradoch, obchodoch, továrňach,
atď. Slovenský snem preto prijal zákon č.
166/1940 Sl.z., ktorým sa vedúcim štátnych
orgánov a inštitúciám a zamestnávateľom
nariaďovalo prepustenie Židov z takýchto
pracovných pozícií a pri prijímaní do zamestnania uprednostňovať najmä členov
HSĽS, HG a HM, to viedlo k prudkému nárastu počtov ich členov. Koncom roka 1940
v Cabaji a Čápore sa ešte stále zdržiavalo
45 osôb - utečencov z územia obsadeného
Maďarskom.8
Vo vojnových rokoch nastal v našich
obciach úpadok pestovania konope a ľanu.
Avšak rozšírilo sa pestovanie obilnín, kukurice, ovocia a tabaku. V spomínanej kronike
obce Čápor je tiež zaznamenaný úbytok
rozlohy viníc v hone Štepničky, nakoľko táto
pôda bola daná na výstavbu nových domov.
Rok 1941 v našich obciach bol v znamení
ukončenia elektrifi kácie. Obec Cabaj na
elektrifi káciu vynaložila cca 60. 000,- Ks,
pričom celkové náklady boli 286. 364,- Ks +
cca 138. 000,- Sk za cezpoľnú prípojku. Obec
Čápor za elektrifi káciu vynaložila cca 15.
000,- Ks, celkové náklady boli 113. 210, 25
Ks + cca 138. 000,- Ks za cezpoľnú prípojku.
Rozdiel medzi skutočnými nákladmi a nákladmi obcí uhradil Župný úrad a Okresný
úrad v Nitre a Južno-slovenské elektrárne.
V ďalších rokoch potom v obciach narastal
počet rádioprijímačov a telefónnych domových staníc.

V tomto roku bola v Cabaji a Čápore vykonaná pozemková reforma, do ktorej bolo
zahrnutých cca 319 ha pôdy židovských majiteľov. Deväť našich občanov bolo majiteľmi
50 a viac hektárov pôdy. Najväčšími majiteľmi boli Vojtech Wágner (410 ha) a Nitrianske
biskupstvo (375 ha).
Vstup Slovenska do vojny proti Sovietskemu zväzu (24. 7. 1941) spôsobil aj v našich obciach aktivizáciu občanov, ktorí nesúhlasili
s politikou Dr. Tisu. V rôznych intervaloch
(až do oslobodenia obcí) sa objavovali rukou
alebo strojom písané letáky s pro sovietskym
alebo s protifašistickým obsahom.9
Naše obce po 15. marci 1939 sa stali obcami pohraničnými, cez ktoré viedla jedna
z trás ktorými demokraticky zmýšľajúci občania (najmä bývalí aktívni československí
vojaci, politici zakázaných strán i Židia),
utečenci z Poľska a Protektorátu Čechy
a Morava utekali pred krutosťou fašizmu
a snahou zapojiť sa do zahraničného odboja. Údaje o občanoch Cabaja a Čápora, ktorí
boli do tejto činnosti zapojení sa v archívnych dokumentoch doteraz nenašli. Ale v júli 1941 pátracia skupina pobočky Ústredia
štátnej bezpečnosti (ÚŠB) v Nitre a žandári
z Urmína zatkli v Cabaji Š. Psotu, L. Večeru,
J. Vrábla, O. Šimku, J. Uhra, V. Vaňu, F. Zoráda, J. Zoráda, J. Bucha a v Čápore J. Barčáka, J. Veselku a J. Birkuša za nedovolenú
komunistickú činnosť a z podozrenia štátu
nepriateľskej činnosti. Menovaní boli Krajským súdom v Nitre odsúdení 26. 9. 1941 na
4 - 10 mesiacov ostrého väzenia. J. Uher a V.
Vaňo boli spod obžaloby oslobodení.10
Na jeseň toho roku komisia v zložení
vedúci notár, vládni komisári a velitelia
HG oboch obcí podľa nariadenia Župného a Okresného úradu vykonali v obciach
obhliadku budov a priestorov, na základe
ktorej spracovali tajný plán prípadného
rozmiestnenia slovenského vojska v Cabaji
a Čápore. Platil až do r. 1945.11

Súčasťou týchto vojensko-ekonomických
opatrení smerujúcich k zabezpečeniu vojska
a obyvateľov bol aj každoročný súpis dopestovaných poľnohospodárskych produktov
a hospodárskych zvierat a predpísané
dodávky do štátnych zásob. V roku 1941 sa
v Cabaji resp. v Čápore chovalo (údaje uvádzané v počtoch za Cabaj/Čápor) 840/544 ks
hovädzieho dobytka, 205/83 ks koní, 704/474
ks ošípaných, 152/93 ks kôz, 5804/3428 ks
sliepok, 495/315 ks husí, 387/196 ks kačíc,
387/87 ks králikov.12
V rámci týchto opatrení naďalej platil (až
do IX/1944) systém bezodplatného prídelu
základných potravín občanom odkázaných
na podporu štátu. Tak napr. v mesiaci november bolo 92 takých občanov v Cabaji,
ktorí dostali spolu 230 kg múky na varenia
a 414 kg chlebovej múky. V Čápore to bolo
141 občanov, ktorí dostali spolu 353 kg múky
na varenie a 635 kg chlebovej múky. Na
prídel boli aj pohonné hmoty a petrolej na
svietenie (viď príloha č. 1).
Elektrifi kácia našich obcí mala vplyv aj
na oblasť kultúry. Cabajský hostinský Ernest
Lenický dostal kinematografickú licenciu
a povolenie na prestavbu prednej časti rodinného domu na kino. Jeho prevádzka bola
zahájená v r. 1942.13
Taktiež začala v osade Hrušťov (majetok
nitrianskeho biskupstva) výstavba základnej
školy o čo sa zaslúžil aj nitriansky župan Štefan Haššik tým, že na stavbu prispel veľkou
finančnou čiastkou a priebeh výstavby často
kontroloval. V škole sa začalo vyučovať 1. 9.
1943. Prvým učiteľom tu bol Ján Lanbert.
Na základe zachovaných archívnych
dokumentov možno hodnotiť, že vojnové
udalosti do roku 1944 nemali veľký vplyv na
spôsob života obyvateľov našich obcí. Opisy
bojov na východnom fronte navrátivšími sa
vojakmi boli prijímané so záujmom, vraždenie obyvateľstva a podpaľovanie dedín
jednotkami Wehrmachtu a SS bolo prijímané s určitou nedôverou. Vplyv štátnej pro-

8Archív MV SR Nitra - Krškany, fond OU Nitra, kart. 45, č. 41/40-prez.
9Tamtiež, spis D-1/166-pr
10Archív MV SR Nitra-Krškany, fond OÚ Nitra, kart. 45, č. 41/40-prez.
Tiež Štátny archív Bratislava, fond Kroniky OVO-Úrad NV Nitra č, 16 306/45
11Archív MV SR Nitra-Krškany, fond ObNÚ Cabaj, kart. IV, č. 421
12tamtiež, kart. III, č, 3614/41
13tamtiež , kart. 388, č. 4545/1940
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Obec CABAJ - ČÁPOR v rokoch II. svetovej vojny
tiboľševickej a protižidovskej propagandy
bol zjavný, čomu napomáhalo aj zverejňovanie obrazových dokumentov o zneužití
kostolov v Sovietskom Rusku, o úspechoch
nemeckej a slovenskej armády na Ukrajine
a na Kaukaze, atď. Ale najväčšia pozornosť
obyvateľov bola venovaná práci na poliach,
na zabezpečenie dostatku potravín pre svoje
rodiny v čase, keď sa prejavovali čoraz väčšie
ťažkosti v zásobovaní.
Začiatkom jesene 1942 si obec Cabaj
zobrala pôžičku 300. 000,- Ks od Roľníckej
vzájomnej pokladnice na výstavbu nového
notárskeho úradu. Tento bol v nasledujúcich
mesiacoch postavený na parc. č. 120 - 121.
Na prelome rokov 1942 – 1943 bola
v Nitrianskej župe organizovaná finančná
zbierka na postavenie sôch kniežat Pribinu
a Svätopluka, sv. Cyrila a Metoda a na vybudovanie „Národného pamätníka“ na úpätí
Zobora. Obe obce na tento účel prispeli
čiastkou 7. 000,- Ks.
Zima 1942/1943 bola mierna, čo podporilo väčší výskyt škodcov poľnohospodárskych
plodín. Tie zničili až 75% vysiatej cukrovej
a futrovej (kŕmnej) repy, takže sa museli
znova vysiať. Koncom jari zasa padol 2x ľadovec, ktorý poškodil obilniny na 10 - 15 %.
Preto v roku 1943 bola úroda slabšia - 10q
obilnín, 7q kukurice, 65q zemiakov z 1 kat.
jutra, atď.14 V r. 1943 bolo v Cabaji evidovaných 314 a v Čápore 192 samostatne hospodáriacich roľníkov.
Po celom Slovensku roľníci po zbere
úrody prejavovali veľkú nespokojnosť pre
nízke výkupné ceny ich produkcie, zvýšené
platobné povinnosti (dane) a nárast drahého
čierneho trhu. Nespokojnosť sa prejavovala
aj u poľnohospodárskych robotníkov a deputátnikov. Na základe ich sťažností komisia
Okresného úradu Nitra vykonala v októbri
1943 kontrolu na majeroch v obciach Cabaj,
Urmín (Mojmírovce) a Šalgov (Svätoplukovo). Najhoršia situácia v ubytovaní (pre 1 rodinu deputátnický byt sa skladal z kuchyne
a 1 izby s hlinenou podlahou) a hygiene bola
zistená na majeri Rígler - Vrbiny (majitelia
bratia Kondrátovci) patriacom do katastra
Cabaj. Všetky nedostatky boli z väčšej časti

odstránené do konca roka.
Fond pre správu poľnohospodárskych
majetkov v Cabaji dokončil výstavbu a uviedol do prevádzky tabakové sušiarne na majeri Malá Dolina (nová) a na osade Hrušťov
(prestavba sýpky). Obe sušiarne už boli
budované tak, aby v prípade potreby slúžili
aj ako kryty pre zamestnancov.
Bojové úspechy spojencov v boji proti
fašistickým vojskám a ich spojencom na Východnom i Západnom fronte i nespokojnosť
obyvateľstva podnietili komunistov a členov
občianskeho protifašistického odboja k zvýšenej aktivite. V Nitre a okolitých obciach
sa vo väčšej miere objavovali protivládne
letáky, protivojnové heslá na múroch, červené alebo československé zástavy. Okresné
žandárske veliteľstvo a expozitúra Ústredia
štátnej bezpečnosti v Nitre vydali príkaz na
vykonávanie domových prehliadok „.. štátu
nepriateľských a nežiadaných osôb...“ Podľa
hlásenia žandárskej stanice v Urmíne v príslušných obciach neboli zistené nežiadané
osoby. Aj v situačných správach vedúceho
notára z Cabaja je hodnotenie politickej
a hospodárskej situácie v rokoch 1943 1944 v obci Cabaj a Čápor stručné a málo
konkrétne. Avšak už začiatkom roka 1944
sa u obyvateľov čoraz viac prejavujú obavy
z ďalšieho vývoja vojnových udalostí. Tomu
napomáhajú čoraz častejšie prelety amerických lietadiel nad obcami. I cez tieto obavy
a narastajúcu nedôveru voči vedeniu štátu,
pod vplyvom miestnych organizácií HSĽS
občania oboch obcí prispeli na konto „Zimnej výpomoci“ Sociálnemu ústavu HSĽS
sumou 5. 272,- Ks.15
Zima 1943 – 1944 bola tuhá a dažde vo
februári a marci spôsobili, že jarná orba
a výsevy jarín sa oneskorili o 2 až 3 týždne.
To sa odrazilo aj na výnosoch poľnohospodárskych plodín, ktoré boli (podľa hlásenia
ObNÚ Cabaj) o 15 - 20 % nižšie než v r. 1943.
Vzhľadom k tomu, že sovietsko-nemecký
front sa čoraz viac približoval k územiu Slovenska, aj naši komisári a vedúci notár spracovali tajné „Plány na likvidáciu prípadných
dôsledkov vojny v Cabaji a Čápore“. 16

14Archív MV SR Nitra-Krškany, fond ObNÚ Cabaj, kart. 8. č. 35/1943
15tamtiež, fond OÚ Nitra, kart. 56, č. D1-205/44-prez.
16tamtiež, fond ObNÚ Cabaj, kart. 8, č. 1680/1944
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Obec CABAJ - ČÁPOR v rokoch II. svetovej vojny
V zmysle zákona č. 171/1943 Sl.z. a výnosu Ministerstva vnútra zo dňa 26.1.1944
došlo v celej republike k právnym zmenám
v obecnej samospráve. Boli zrušení vládni komisári a ich poradné zbory, ktorých nahradili menovaní starostovia a obecné výbory. Na
návrh miestnych organizácií HSĽS a Hlinkovej mládeže (HM) boli navrhnutí, okresným
náčelníkom schválení a vymenovaní v obci
Cabaj za členov obecného výboru: Jozef Tasáry, maloroľník, č.d. 108, Ján Liška, roľník,
č.d. 52, Imrich Cintula, stred. roľník, č.d. 95,
Titus Kolenčík, robotník, č.d. 293, František
Sudovský, roľník, č.d. 109, Michal Orlíček,
roľník, č.d. 287 a 6 náhradníkov. Za starostu
obce bol vymenovaný Jozef Tasáry a za jeho
zástupcu Ján Liška.
V obci Čápor boli za členov obecného výboru vymenovaní: Jozef Baláži ml, roľník č.d.
220, Ľudovít Kováč, roľník, č.d. 239, František Švelan, roľník, č.d. 40, Karol Cintula, robotník, č.d. 184, Dezider Žoldoš, roľník, č.d.
46, Pavol Kováč, roľník, č.d. 3 a 6 náhradníkov. Za starostu bol vymenovaný Jozef Baláži
ml. a za jeho zástupcu Ľudovít Kováč.
Prevzatie úradu starostu Jozefom Balážim ml. sa uskutočnilo 8. 5. 1944 a úradu
starostu v Cabaji Jozefom Tasárym dňom 24.
6. 1944.
Vzhľadom k vývoju vojny a jej vplyvu na
Slovensko oba obecné úrady novelizovali
plány príprav na civilnú obranu obyvateľstva
a odstraňovania následkov bojovej činnosti.
Na základe tohto plánu bola koncom roka
vytvorená „Pracovná rota cabajského notariátu – veliteľ čat. v zál. Imrich Cintula“. Rota
mala mať 60 až 100 mužov zadelených do 3
až 6 čiat. Podľa svedectva p. Floriána Brunaia z Čapora časť tejto jednotky bola na jar
1945 nasadená na budovanie zákopov v okolí
Zbehov a Alekšiniec. 17
Aj keď Obvodný notársky úrad vo
svojich situačných mesačných hláseniach
uvádzal, že v obciach panuje pokoj a ľudia
sa venujú práci na poli, leto 1944 bolo plné
skrytého nepokoja. Tento stav vyvolali porážky Nemcov na Východe i Západe, tajne
šírené správy o partizánoch na strednom

Príloha č.2

Slovensku (ale aj v pohorí Tribeč), čoraz
väčšia nespokojnosť obyvateľov so stavom
zásobovania základnými potravinami.
Rozhodnutie nemeckých orgánov vojensky
obsadiť Slovensko viedlo Vojenské ústredie
SNR (veliteľ - pplk. Ján. Golian) k vyhláseniu
začatia ozbrojeného odporu voči okupantom
29. augusta 1944. Tento ozbrojený odpor voči
okupantom (neskôr nazvaný ako Slovenské
národné povstanie) bol v kronike obce Cabaj
zaznamenaný ako „.. na Strednom Slovensku
vypukla vojenská vzbura...“ Koľko občanov
našich obcí sa do povstania zapojilo, ako
partizáni alebo ako vojaci 1. čsl. armády na
Slovensku, sa nepodarilo presne zistiť. Poznáme však mená občanov Cabaja a Čápora,
ktorí v boji proti fašistickým okupantom
a ich pomáhačom z radov Pohotovostných
oddielov HG položili svoje životy. Karol Babán, Jozef Mrázik, Štefan Mrázik, Juraj Buch,
Ján Bolfa z Cabaja, žandár Michal Bidelnica,
Jozef Babka, Ján Babka z Čápora - to sú mená
padlých v boji za našu slobodu vytesané na
veky na pamätné mramorové dosky.
Na jeseň 1944 sovietske vojská začali
oslobodzovať, spolu s 1. československým
armádnym zborom v ZSSR a rumunskými vojskami, územie Slovenska. Vojská 2.
Ukrajinského frontu (2. UF) pod velením
maršála ZSSR R. J. Malinovského oslobodili
14. 12. 1944 Šahy a 20. 12. 1944 Levice. Podľa
pôvodného zámeru mali Nitru oslobodiť do
25. až 28. 12. 1944. Avšak ťažké boje okolo
Budapešti a prudký protiútok nemeckých
tankových divízií smerom na Štúrovo zatlačili sovietske vojská na východný breh rieky
Hron. Tieto boje si vyžiadali vysoké obete na
oboch stranách. Vysoké straty mali aj civilní
občania dedín, ktoré v boji prechádzali z rúk
do rúk. Správy o krutosti vojny, o utrpení
žien, starcov a detí, čo náležite využívala
aj vládna propaganda, vystrašili našich občanov, najmä ženy. Podľa pamätníkov ženy
a dievčatá si pripravovali úkryty a chystali
si staré a roztrhané šaty, aby nevzbudzovali
vo vojakoch neželané reakcie. Vojnové udalosti vzdialené od našich obcí len niekoľko
desiatok kilometrov sa začali bezprostred-

17Archív MV SR Nitra – Krškany, fond ObNÚ Cabaj, kart. 13, č. 518/44 a Zápisnice
Obecného zastupiteľstva Cabaj z r.1944-45
Poznámka: Ján Bolfa, žandár, v boji na východnom Slovensku bol ťažko zranený a na mieste bol ne-

meckými vojakmi dobitý na smrť, Michal Bidelnica, žandár, zahynul v SNP na strednom Slovensku.
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Príloha č.3

ne dotýkať aj našich občanov. Po prvý raz
občania pocítili ich krutosť na Štedrý večer
23. 12. 1944, kedy niekoľko sovietskych stíhačiek a bombardérov vykonalo nálet na
naše obce. Krátky - asi desaťminútový nálet
poškodil cabajský kostol, a čo bolo najhoršie
- na mieste boli zabité jedenásťročná Janka
Kučerová z Cabaja a dvadsaťpäťročná Mária Nemečková z Čápora. Niekoľko ďalších
občanov bolo ťažko zranených, z ktorých
neskôr zomreli Dezider Babka, Mária Kováčová. Pavel Núdzik zahynul 26. 3. 1945.18

Táto udalosť, ako aj to, že v našich školách sa ubytovali nemecké a maďarské vojenské jednotky ustupujúce pred Červenou
armádou, bolo dôvodom, že od januára do
17. apríla 1945 bolo prerušené školské vyučovanie.
Koncom jesenných mesiacov r. 1944
okresný náčelník Š. Fabian vyhlásil pracovnú povinnosť pre všetkých práceschopných
občanov, ktorí mali kopať zákopy a zátarasy
pre potreby nemeckej armády. Koniec vojny bol na dohľad a nikomu sa nechcelo za
cudzie záujmy zomierať. Podľa úradného

záznamu spravodajského oddelenia Ministerstva obrany zo dňa 9. 2. 1945 od nového
roka nemecká a maďarská vojenská polícia
v mestách a dedinách vykonáva razie, pri
ktorých zaisťujú 17 až 60 ročných chlapov
a po železnici ich odvážajú na neznáme
miesta mimo Slovenska.19
Preto sa mládenci ukrývali v kopách starého kukuričného kôrovia alebo v stohoch
slamy v chotári (napr. Labaška) alebo v tajných bunkroch vykopaných v záhradách
- napr. u Palkovcov či Demešovcov. Vojenská polícia okupantov spolu s príslušníkmi
PO HG tiež zaisťujú ukrývajúcich sa štátu
nepriateľských osôb, zbehov z nemeckej,
maďarskej a slovenskej armády, cudzincov
bez povolenia pobytu a skrývajúcich sa Židov. V Cabaji zatkli Štefana Mrázika s manželkou (č.d. 41), Jozefa Mosnáka a jeho syna
Kolomana (č.d. 421) a Jána Kováča (č.d. 234)
pre údajnú spoluprácu s partizánmi (viď
príloha č. 3). Zároveň pomáhali nemeckým
vojakom rekvírovať bez náhrady kone a povozy. Občania našich obcí tak prišli o 24 koní
aj s postrojmi a 6 povozov.20
Hromové dunenie, ktoré bolo počuť
25. a 26. marca 1945 od Komjatíc, Nových
Zámkov, Nitry vystrašilo našich občanov.
To vojská 2. UF zahájili útočnú operáciu
neskôr nazvanú Bratislavsko-brnianska.
Bombardovacie a stíhacie lietadlá 5. leteckej
armády 2.UF likvidovali miesta sústredenia
fašistických vojsk a presúvajúce sa jednotky
Wehrmachtu. Dňa 27. alebo 28. marca 1945
v pivnici Wágnerovho kaštieľa a v dome
u pani Júlie Žoldošovej sa rozmiestnil štáb

18Emil Vontorčík: Nitrianske inferno a iné texty, Pergamen Trnava 2010, str.34
Pamätná tabuľa padlým v II. svetovej vojne na priečelí Kultúrneho domu obce Cabaj - Čápor, časť Čápor
19VHA Bratislava, fond MO – 2.odd. č.56/1945
20Archív MV SR Nitra-Krškany, fond OÚ Nitra, kart. 59, č. 1/45 tiež spis D1-52/1945 a D1-122/1945
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Obec CABAJ - ČÁPOR v rokoch II. svetovej vojny
nemeckej jednotky, ktorej delá sa rozmiestnili v íreckom a močenskom lese. Pešiaci obsadili prístupové cesty zo smeru od Urmína.
Delá boli aj v Palkovej záhrade a guľomety
na Podháji. Sovietske jednotky po ťažkom
boji pri obci Urmín 28. 3. 1945 oslobodili
Šalgov a prieskumné jednotky 29. 3. zahájili
útok na Cabaj.
Útočiace sovietske jednotky boli však
zastavené delostreleckou a guľometnou
paľbou a protiútokom nemeckej pechoty
za podpory niekoľkých tankov a ustúpili
do východiskových pozícií na západnom
okraji Šalgova. Po doplnení streliva jednotky Červenej armády ráno 30. apríla 1945
za podpory delostrelectva zahájili útok na
Cabaj a Čápor. Vzhľadom k tomu, že vpravo
útočiaca 228. voznesenská strelecká divízia
prerazila nemeckú obranu v priestore Nový
Cabaj – Katruša a postupovala na Párovské
Háje a ľavý sused - jednotky 1. gardovej
jazdeckej mechanizovanej skupiny už bojovali o Šaľu, nemecké a maďarské jednotky
v obave pred obkľúčením z Cabaja a Čápora
ustúpili smerom na Jarok. Poobede dňa 30.
marca 1945 boli obe naše obce slobodné.
Koľko bolo padlých a zranených sovietskych
vojakov pri oslobodzovaní našich obcí sa nezistilo. Podľa p. Brezinskej na strane okupantov zahynulo 7 vojakov. Pri prechode frontu
v našich obciach nik neprišiel o život, len
v osade Hrušťov črepina z granátu usmrtila
hájnika Jozefa Plevu.

Ešte niekoľko dní po oslobodení boli obe
obce obsadené jednotkami druhých sledov,
ktoré obce opustili 2. alebo 3. apríla 1945
(občania - pamätníci udávajú oba dátumy),
keď prvosledové jednotky Červenej a Rumunskej armády bojovali o Malé Karpaty
a Bratislavu. Občania našich obcí ihneď po
prechode frontu začali odstraňovať škody,
ktoré im spôsobila vojna. Netrpezlivo pritom
čakali na návrat svojich najbližších, ktorých
vojnové udalosti zaviali na rôzne strany. Slovenská národná rada svojim nariadením zo
dňa 7. apríla 1945 zrušila Obecné a Obvodné
notárske úrady. Preto podľa rozhodnutia
Okresného národného výboru v Nitre boli
v obciach Cabaj a Čapor ustanovené Národné výbory. Tieto Okresnému národnému
výboru v Nitre zaslali v máji hlásenie o výške škody, ktoré v oboch obciach spôsobila
vojna. Okrem poškodenia rím. kat. kostola
v Cabaji decembrovým bombardovaním,
rekviráciou koní a povozov nemeckými
jednotkami, bojovou činnosťou sovietskych
a nemeckých jednotiek bol poškodený majetok 238 občanov Cabaja a 59 občanov Čápora
v celkovej výške 14 300 Slovenských korún.21
Vojna pre našich občanov skončila, nastal
čas obnovy zničenej krajiny a mierového
života. Koniec vojny v Európe nastal dňa 8.
mája 1945 (podľa Moskovského času 9. 5.
1945) podpisom bezpodmienečnej kapitulácie predstaviteľov fašistického Nemecka
v Berlíne - Postupime.

Poznámka autora na záver:

opevnené oporné body fašistov obchádzali,
druhými sledmi im prehradzovali ústupové
cesty až do príchodu streleckých jednotiek
divízií druhého sledu 2.UF. Je preto možné,
že naše obce oslobodili jednotky 227. streleckej divízie 53.A. Tomu by nasvedčovala
aj skutočnosť, že 49. strelecký zbor mal dve
divízie, z ktorých 228. voznesenská útočila
na Nitru. Pravý sused 57. strelecký zbor
s tromi divíziami útočil smerom na Žirany
- Hlohovec. Na smere Trávnica – Šaľa útočil
4. gardový jazdecký zbor, pričom rozhranie
útočných pásiem 53.A a 1. GJMSk bolo južne od Cabaja - Čápora.
RSDr. Jozef Havel

V žiadnych nám dostupných dokumentoch, memoároch sovietskych vojenských
veliteľov a odborných knihách našich historikov nedá sa presne zistiť, ktorá divízia 53.
A alebo 1. GJMSk oslobodzovala obce Cabaj
a Čápor. Je potvrdené, že Nový Cabaj a Párovské Háje ležali v útočnom pásme 228.
voznesenskej streleckej divízie 53. armády
2. Ukrajinského frontu. Je tiež doložené že
4. gardový jazdecký zbor 1. gardovej jazdecko - mechanizovanej skupiny oslobodzoval Šaľu a priľahlé obce. Jednotky tejto
skupiny málokedy viedli pozičné boje, silne

Oslobodenie obcí Nitrianskeho okresu v dňoch 28. - 29. apríla 1945

21Archív MV SR Nitra-Krškany, fond ONV Nitra, kart. 1, č. 970/1945.
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Pamätník padlým hrdinom počas SNP v areáli Kaštieľa Cabaj

