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Kamocsa és a világháborúk i 

A kamocsai emberek számára emlékezetes nappá vált 1938. november 4.. ugyanis ezen a napon ke-
rült vissza vidékünk ismét Magyarország keblére. Vitéz Nagybányai 1 lorthy Miklós a magyar csapatok 
élén ezen a napon átvonult a Rév-Komáromi hídon, s ennek tiszteletére a falubeliek Guta felöl diadal-
kapuval várták. A diadalkapuhoz Benkó Béla. Narancsik Ilona és Horváth Karolina felügyelete alatt az 
iskolás gyermekek is kivonultak. Krizantémokkal köszöntötték az út egyik felén bevonuló magyar ka-
tonákat, miközben az út másik oldalán csöndesen masíroztak a csehszlovák katonák.2 Nagymamám a 
következőképpen emlékszik vissza erre a jeles napra: „Ekkor édesapám még otthon volt velünk. Engem 
és kétéves kishúgomat, Olgát elvitt a főút mellett álló iskola épülete elé és mivel nagy voit a tömeg, elő-
ször egyikünket, majd pedig a másikunkat ültette a nyakába azért, hogy láthassuk Horthy Miklóst, 
amint fehér lován átvonul a falun."3 A bécsi egyezmény alapján a Csehszlovák Köztársaság fokozato-
san átadta a magyar fennhatóságoknak a déli városokat, falvakat egészen Nyitra városáig. A magyar hi-
vatalok Kamocsán 1938. november 8-án 10 órakor vették át az irányítást. 

A második világháború még könyörtelenebb volt, mint az első. Nem kímélte az emberi életeket sem 
a frontokon, sem pedig a frontvonalak mögött. A község lakosai csendesen tűrték a háború viszontagsá-
gait és szenvedtek az élelmiszerhiány miatt. A környéken fellendült a feketepiac. 

Az élet sem az otthonmaradottak, sem a háborúban harcolók számára nem volt könnyű. Ezt bizo-
nyítja a kamocsai születésű Soóky Sándor honvéd feljegyzése, amit a fronton írt: .. 1944. október hó 
7-én valóságos pokol volt egész nap. Egyik hullám a másik után szórta a bombát fölénk Nagy Brezna és 
Révhelyre, általában az egész környékre Malomrét Fenyvesvölgy és az egész frontra. Körös körül bom-
bázták angol-amerikai és orosz repülőgépek. Mikor e sorokat írom még nem múlt el a veszély, '/^/fl- ' / ^ 
órakor e nehéz órákban is rátok gondolok kedves feleségem és kis leányaim. Az Isten őrizzen meg. Ad-

jon mindnyájunknak erőt egészséget és boldogságot. "4 

A háború bizony az emberi idegeket is legyengítette. Soóky Sándor feljegyzéseiben így ír erről: 
„ 1944.október 10. nevezetes napom 1926-tól kezdve 18 évi szünetelés után először kezdtem dohányoz-
ni. Olyan sokféle esemény játszódott már ekkor, hogy az idegeim nem bírták másképp, mással nem bír-
tam csillapítani. Emlegették az összeomlást. Gondolataim állandóan otthon jártak, hogy mi is történik 
otthon?,,5 

Azt. hogy a katonák az életüket kockáztatták a hazánkért, azt tudjuk, de azt igazán felfogni talán 
csak akkor vagyunk képesek, ha olyan ember elbeszélésében hallunk róla. aki harcolt a háborúban. A 
következő idézet a kamocsai Cselle Gyula honvéd egyik szüleinek írott tábori levelében olvasható: 
„...kedves szüleim tudatom magukkal, hogy most már megérkeztünk, az első vonalban vagyunk, most 
már minden nap számolhatunk azzal, hogy még ma vagyunk, holnap már nem leszünk, de azért ne le-
pődjenek meg mindenki ott se fog meghalni, ha meg mégis meg kell halni legalább nem szenved tovább 
az ember... "6 

1944 decemberének végén 1945 januárjának elején a szovjet katonák Érsekújvárhoz és a szomszéd-
ságában fekvő Bajcshoz közeledtek. Úgy tűnt, hogy a falut rövid időn belül fel fogják szabadítani. A 

1 Részletek a szerző hosszabb tanulmányából. 
2 Kamocsai Gál László: Adj jó tanítómestereket nékünk . .. Magánkiadás 2003. 84. old. 
3 Adatközlő: Lehotai Irén (1935) kamocsai lakos, Pethes Dávid lánya. 
4 Adatközlő: Gál Irma (1933) kamocsai lakos, Soóky Sándor lánya. 
5 Adatközlő: Gál Irma (1933) kamocsai lakos, Soóky Sándor lánya. 
6 Adatközlő: Gőgh Irén (1934) kamocsai lakos, Cselle Gyula testvére. 
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felszabadításra azonban 1945 márciusáig várni kellett, mert a szovjet katonák előbb kiegyenlítették a 
frontvonalat, visszavonultak egészen a Garam folyóig, ahol megszilárdították erőiket. 

A szovjet hadtest 1945. március 25-én megkezdte tavaszi offenzíváját Rodin Malinovsky vezetésé-
vel Pozsony irányába, községünk. Kamocsa is útjukba esett.,, Március második felében Érsekújvár felől 
erősödőit a fegyverropogás " - emlékezik Őszi Irma. aki gyermekfejjel élte át a második világháborút. 
„A háború viharfelhőitől terhes égből három alkalommal több mini 1000 bombát dobtak alá az an-
gol-amerikai bombázók Érsekújváron lakóházak százai, a városháza és több más történelmi szempont-
ból értékes épület romjai néma döbbenettel meredtek az ég felé. F.zek a bombázók rettegésben tartották 
a közeli Kamocsa községet is, nálunk is számos ablak betört a hatalmas robbanásoktól, s a lakosok egy-
re-másra építették az udvarukban a bunkerokat, ahová a család elbújt a légiriadó idején. "7 libben az 
időben Kamocsán az 57-es utánzászlóalj tartózkodott. Őket a német 55-ös alakulat követte, majd karha-
talmi század érkezett községünkbe munkaszolgálatosokkal. „A falu lakosait sáncmunkára hajtották, a 
határt német tisztek térképezték 30 méteres távolságokra páncélöklök gödreit ásatták, ami az otthon-
maradt öregek véleménye szerint azt jelentette, hog}1 nag)' ellenállásra készülnek községünk határá-
ban. "8 Ezután egy SS alakulat érkezett Kamocsára. velük együtt megjöttek a nyilasok is. akik már más-
nap razziát tartottak. Összeszedték a fiatalokat - fiúkat és lányokat is - és Tótmegyerre. a kastélyba, on-
nan pedig Németországba vitték őket. A fiatalok közül azonban csak néhányat tudtak elvinni, mert az 
ellenállók egy csoportja időben értesítette a családokat és így sikerült elbújtatni gyermekeiket . . , Emlék-
szem, akkor 18 éves nővéremnek a lovak jászolja alatt volt a búvóhelye. Oda telepedett be a jászol alá 
reggel és csak enni jött elé. 

A háború alatt falunkban német, később pedig orosz katonákat is elszállásoltak, több egy szobás ház-
nál hat vagy akár tíz katonát is elhelyeztek. „Aztán jött a visszavonulás, jöttek a katonák " - emlékszik 
vissza Gál Irma. „Egyik éjjel bezörgettek hozzánk és elhelyeztek nálunk tíz katonát. Hoztak szalmaköte-
geket, szétterítették a földön és azon aludtak...10 egyszer nagyon berúgtak a nálunk elszállásolt né-
metek - magyarázza Pethes Margit - és mivel nagyon gorombák voltak átmentünk a szomszédba. Ami-
kor észrevették, hog}' elmentünk mérgesek lettek kijöttek az udvarra és elkezdtek lövöldözni. Később 
nem bántottak bennünket, mert szóltunk a szomszédban elszállásolt tiszteknek és ők lecsillapították ka-
tonáikat.,, 11 

A tanítás, az iskolába járás gyakran gondot okozott a légiriadók miatt. „ Gutára jártam polgári isko-
lába - meséli Pethes Margit - és többször is előfordult, hogy még be sem értünk az iskolába már szólt is 
a sziréna.,,12 ., Gyakran volt légiriadó - folytatja Gál I r m a - ilyenkor nagyon féltünk futottunk hazajélé 
és a fák alatt húztuk meg magunkat míg a repülőgépek el nem mentek fölöttünk "" 

A II. világháború borzalmai Kamocsán semmiben sem különböztek a többi bombázási és szov-
jet-német állófrontoi átvészelő településekétől. Községünket sem kerülte el a fajüldözés embertelensé-
ge. A falubeli zsidókat (15 család. 55 személy) 1945. március 12-én a nagysurányi gettóba, onnan pedig 
haláltáborokba hurcolták. Egyikük sem tért haza. A holokaustot túlélő dr. Walthauser Mihályné. Polák 
József és Wolfner Jenő Izraelben telepeden le.14 

„ Pünkösd ünnepek alatt orosz katonák őrizete alatt masíroztunk a Jánosháza-i fogolytábor felé - ír-
ja naplójában Soóky Sándor honvéd - . ahová május 25-én érkeztünk meg. Mikor e sorokat írom még itt 
vagyunkjunius 21-én. Elfogtak május 12-én Köflaknál. Stájerországban. Megszabadultunk???... "I5 

.. Az udvarunkban építettünk bunkert a szomszédunkban lakó Györös Gyula bácsiékkal - magyaráz-
za Őszi Irma - . azonban sajnos a talajvíztől beázott és az egyre közeledő robbanásoktól berepedezett. 
Ezért átmentünk mind a két család a harmadik szomszédban lakó Molnár Dezső bácsiékhoz.... a már 
előre odakészített padokra, krumpliszsákokra ültünk és rettegve vártuk, hogy mi lesz velünk. Már napo-

1 Adatközlő: Őszi Irma (1931) kamocsai lakos. 
8 Ua. 
9 Ua. 

10 Adatközlő: Gál Irma (1933) kamocsai lakos. 
" Adatközlő: Pethes Margit (1933) kamocsai lakos. 
12 Ua. 
13 Adatközlő: Gál Irma (1933) kamocsai lakos. 
14 Öszi Irma: Fáklyalobogás. KT Kiadó. Komárom 2000. 7.old. 
15 Adatközlő: Gál Irma (1933) kamocsai lakos, Soóky Sándor lánya. 
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kai töltöttünk a pincében, amikor fölöttünk kinyílt az ajtó és számunkra ismeretlen nyelven valaki lekiál-
tott: 'Germany nyet?'. utána megjelent egy kucsmás f e j géppisztolyt tartva ránk. Mi a félelemtől moc-
canni sem mertünk, mivel napokkal előtte a front közeledtével egyre sűrűbben szórták a röplapokat, 
amelyek arra figyelmeztettek, hogy meneküljünk az orosz katonák kegyetlensége elöl. Ezek a géppuská-
sok nem kegyetlenkedtek, arra kértek bennünket, hogy jöjjünk elő a pincéből, mert ott hideg van, fennt 
pedig süt a nap. a szabadságunk napja. így magyarázták. Feljöttünk...az utca lassan benépesült. "I6 

A szovjet csapatok gyors előrehaladásának köszönhetően a Garam folyótól négy nap alatt elértek Ér-
sekújvárig és még ugyanezen a napon, 1945. március 29-én felszabadították Kamocsát is. A német ka-
tonák ekkorra már megfogyatkoztak és Kamocsánál nem mutattak nagy ellenállást. Falunk megtámadá-
sa előtt a szovjet légierő bombázta a német támaszpontokat a Vág folyó mentén. Kamocsánál. Kár nem 
keletkezett a faluban, de egy kamocsai lakos. Soóky László három ujját leszakították a bombázás kö-
vetkeztében szerteszét repülő cserépdarabok. A front átvonulása Kamocsán nem tartott még egy óra 
hosszat sem. A katonák tovább mentek, csak őrséget hagytak a faluban. A front még ugyanezen a napon 
20 kilométert haladt tovább nyugatnak. 

1945. május 9-én megszólaltak a harangok jelezvén, hogy véget ért a második világháború, amely 
sok nélkülözéssel és emberáldozattal járt. A bécsi egyezményt érvénytelenítették és ezzel Kamocsa 
község a környező falvakkal és városokkal együtt a megújult Csehszlovák Köztársaság fennhatósága 
alá került. 

Ahhoz, hogy a faluban ismét a régi. megszokott kerékvágásban menjen minden még várni kellett. 
Nem volt elég munkaerő, mert a községből sok férfi hiányzott. A második világháború falunkból 31 fia-
tal életet követelt és sokan fogságba is kerültek. Akadtak, akiknek haláláról megérkezett az értesítés, de 
voltak olyanok is, akiket még évtizedekig várlak haza szeretteik. A katonák a fogságból csak 1946-ban, 
illetve voltak olyanok is. aki 1947 végén tértek haza. 

A háborúkban harcoló hozzátartozóim 
A két világháború - mint már említettem - községünkből több mint száz férfiáldozatot követelt. A 

következőkben a két világégés során elesett felmenőim történetét foglaltam össze. 
Az első világháború családomból három ükapámat „ragadta magával": 
Kósa Lajos született 1883. július 25-én. Szülei Kósa János és Pethes Zsófia, neje Kiss Eszter. 

1914-ben vonult be az érsekújvári 7. honvéd huszárezredhez, majd Veszprémben és Vácott szolgált. 
Katonai szolgálat közben tüdőbajt kapott; gyógyulás céljából 3 havi szabadságra hazaküldték, de itthon 
1918. június 14-én meghalt. Három árvája maradt: Eszter, Irén és Lajos. Utóbbi édesatyja halála után 
fél évre meghalt. Testvérbátyja Zsigmond, öccse halála napján a rettenetes piavai ütközetben volt. 

Pethes Gábor született 1881. március 24-én. Szülei Pethes Antal és Kósa Eszter, neje Kiss Zsófia. 
Gyermekei Gábor és Dávid. 1914-ben vonult be a veszprémi 31-es honv. gy. ezredhez. Kassáról írta 
utolsó levelét, állítólag nagy záporban a fedezék rájuk szakadt és többek között ő is életét vesztette. Ha-
lála után 7 évvel felesége is meghalt. így teljesárva gyermekeit a nagyszülők Kiss Lajos és Halász Zsó-
fia vették gondozásba. 

Szőcs Dávid született Vágfarkasdon 1882. december 30-án. Szülei Szőcs Gáspár és Szalai Juliánná. 
Neje : Kiss Zsófia. Gyermekei Vilma és Dávid. 1914-ben vonult be a 31-es honv. gy. ezredhez Veszp-
rémbe. Orosz harctérről írt utolsó levele után eltűnt. 

A második világháborúban három dédapám harcolt: 
Lehotai Kálmán született 1905. február 24-én. Szülei Lehotai Sándor és Lukács Lídia. Felesége Bak 

Irma. Gyermekei: Kálmán és Irma. Érsekújvárba vonult be 1943 őszén. Hajmáskérre, majd pedig Szol-
nokra a 152-es nehéztüzérséghez került és innen vitték ki a frontra. A fronton fogságba került, a vele 
együtt bevonuló Soóky Sándor feljegyzéseiben így ír erről: „Az oroszok elfogtak 1945. május 12-én 
Köflaknál. Stájerországban. Táborba vittek, elindultunk 16-án, mikor e sorokat írom még itt vagyunk a 
táborban: Soóky Sándor, Lehotai Kálmán, Bak Gyula. Ács Albert . '"7 Később így folytatja: „Lehotai 
Kálmán elment az V. menetszázaddal 1945. július 16-án Jánosházáról ."1 818 hónapi fogság után tért ha-
za meggyötörten. 48 kilóra fogyva. 

16 Adatközlő: Öszi Irma (1931) kamocsai lakos. 
17 Adatközlő: Gál Irma (1933) kamocsai lakos, Soóky Sándor lánya. 
18 Ua. 

18 



Pethes Dávid született 1910. augusztus 9-én. Szülei Pethes Gábor és Kiss Zsófia. Felesége Kósa 
Irén, gyermekei: Irén. Olga és Janka. A Komáromi m. kir. 22. gyalogezredhez vonult be. Legtöbbször 
Komáromban és Dunaalmáson állomásoztak, ahonnan többször hazajöhetett szabadságra. Eizután Lé-
vára került, s innen vitték őket az orosz frontra, a Don-kanyarnál harcolt. 1945. április 30-án eltűntté 
nyilvánították. 

Szőcs Dávid született 1913. január 23-án. Szülei Szőcs Dávid és Kiss Zsótla. Felesége Nagy Zsófia, 
gyermekei: Kálmán és Ilona. 1943. október 15-én vonult be a Komáromi m. kir. 22. gyalogezredbe, kint 
a fronton 52-es volt. 1943 novemberében indultak dél-Komáromból a frontra. Bercza Kartoska. Brest 
és Varsó környékén állomásoztak. 1945. február 14-én Sajba nevű község közelében fogságba esett. 
Mint hadifogoly Miskolc mellett Szirmabesenyőn volt gyűjtötáborban. onnan Salgótarjánba, pár nap 
után Románián keresztül Oroszországba vitték, pedig a háborúnak akkor már vége volt. Konstancában 
hajóra rakták, a Fekete-tengeren keresztül Novoroszijba vitték. 

A fogságból egy nyírfahéjra írott tábori levelet íit. melyen az alábbi szöveg volt: 
„Nyírfahéjon Írott tábori levél. 
Melyet orosz f öldről emlékül küldök néked én. 
logadd szeretettel, hű férjed írta 
Kinek a szíve nagyon vágyik vissza. 
Szeretné meglátni gyönyörű hazáját, 
benne hitvesét és két kis családját. "IQ 

A fogságból 1947. június 24-én tért haza. Nagymamám a következőképpen emlékszik vissza erre a 
napra: „Az utcánkban lakó Lukács Lajos bácsinál spanyolmeggyei szedtünk. Jöttek értünk, hogy meg-
jött édesapám. Futottam haza és közben levertem a lábujjamon a bőrt. mivel mezítláb voltam. Az volt 
hozzá az első mondatom, hogy: Nézze meg, hogy hogyan vérzik az ujjam.' . Megérkezésére az utcában 
lakók odaszaladtak hozzánk. Sokáig nem akartam elfogadni, hogy ő az édesapám, azt mondtam az én 
apukám ott van a képen."2 0 

Kósa Kinga 

Fegyvertelenül Dániában 
Magyar katonák sorsa a II. világháború utolsó szakaszában 

A II. világháború utolsó heteiben mintegy 12 000 magyar katona érkezett Dáni-
ába. akiket a németek háborús szolgálatra kényszeritettek. Civilek is voltak ve-
lük, nők és gyermekek. Miért jöttek? Kik voltak ők? Mit akartak? Ezek a kérdé-
sek azóta megválaszolatlanok. Sorén Peder Sorertsen „A magyar katonák. Egy 
elfelejtett tragédia Dánia német megszállása idejéből a II. világháborúban " cí-
mű könyve Dánia német megszállásának egy ismeretlen oldalát világítja meg. A 
könyv megkapó történetet mesél el olyan emberekről, akiket akaratuk ellenére 
sodortak bele a háborúba, ami nem az övék volt. Olvashatunk benne a sajátos 
dán-magyar barátságról, amely a háborút követő Európát elválasztó vasfüg-
gönyön keresztül is hatni tudott. A könyv időhorizontja fél évszázadot Jog át. 
1944-től az 1989-et követő évekig, amikor a kommunizmus összeomlott Ma-
gyarországon. Az alábbiakban a szerző hozzájárulásával részleteket közlünk az 
eddig csak dán. illetve német nyelven hozzáférhető kötetből Erdész Tamás és 
Kováts Dániel fordításában. Köszönjük dr. Kazinczy Ferencnek a fordítás ellen-
őrzését. (A Szerk.) 

A magyar katonák útja Dániába 
A 93. kiképző ezredet 1944 őszén Vittav Béla ezredes parancsnoksága alatt Sárbogárdon állították 

fel. december elején azonban új állomáshelyre, a Pozsonytól 50 km-re keletre fekvő Magyardiószegre 
vezényelték. 1945. január elején az. erőket Breslauba (ma: Wroclaw) irányították, de az előrenyomuló 
oroszok miatt az ezred pár nap múlva továbbutazásra kapott parancsot: Berlinen és Hamburgon 

Adatközlő: Kósa Ilona (1943) kamocsai lakos, Szőcs Dávid lánya. 
20 Ua. 
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